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BEVEZETÉS 
 
Napsütéses augusztus vége. A panelházak közé beszorítva, 

még gyermekkorát élő, de már nem új iskola, melynek udvarán 
árnyékot adó fák, alattuk gyülekező ünneplőbe öltözött iskolá-
sok. Az elsősök megilletődve szorongatják szüleik kezét, riadt, 
várakozó szemmel néznek a tanító nénire. A nagyobbak a ma-
gukra erőltetett ajakbiggyesztő: – „Már megint itt kell lennünk” – 
arccal (de szívükben teli várakozással, hogy elmesélhessék nyári 
élményeiket társaiknak, megnézhessék otthon az új tankönyve-
ket) várják, mi újat mond az igazgató. 

Tanárok, szülők meghatott pillantásokkal kísérik a gyerme-
kek mozdulatait. 

Sok a kistestvér – két, hároméves gyerekek – és sok a kis-
mama! 

Egyszerre csak megszólal mellettem az egyik anyuka: 
– Mondd, hogy mernek a mai világban gyermeket vállalni? 
Elakad a lélegzetem. Ránézek. Talán tíz évvel lehet fiatalabb 

nálam. Ritka eset, de azonnal kész vagyok a válasszal: 
– MIÉRT? Amikor mi születtünk, mennyivel volt könnyebb szü-

leink helyzete? Ők, hogy merték vállalni? 
Elgondolkozik: 
– Talán igazad van! 
 
Azóta sokszor eszembe jut ez a pár mondat. Egyre többször 

hangzik el az előbbi kérdés. 
Nem mindig van alkalom, hogy feleljek rá. 
Magamban azonban megpróbálok válaszolni. 
Ha pszichológus lennék, talán elemezni tudnám az emberek 

lelkében most lejátszódó folyamatot. 
Meg tudnám fejteni? 
Tudok-e magamnak válaszolni: 
M I É R T VAGYOK ITT A FÖLDÖN? 
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M I É R T? 
 
Élek, mert megszülettem. Sok millióan voltak előttem is a 

Földön. S most is – a XX. század vége előtt millió és millió ember 
teszi fel a költői kérdést: M i é r t? 

Választ nem várhat… De vajon tényleg nincs rá válasz? 
 
Apa, még egészen kis gyermek volt, amikor szülei meghal-

tak. Kilencen voltak testvérek, ő az ikertestvérével volt a legfia-
talabb. Nővérei nevelték őket. Klára néni – második a leánytest-
vérek közül – fogadalmat tett édesanyjuk halálos ágyánál, hogy 
sose megy férjhez, felneveli a testvéreit, s hogy soha nem vágatja 
le a haját rövidre. Emlékszem, mindig arról álmodoztam, hogy 
egyszer, ha felnövök, nekem is olyan gyönyörű gesztenyebarna, 
derékig érő dús hajam lesz, mint neki volt. Ha fésülte – naponta 
kétszer bontotta ki koszorúba font hullámos haját – ámuló sze-
mekkel figyeltem, ahogy a sűrű fogú csontfésű végigfut a haján 
– mint aki boldog, hogy ilyen királynői dísznek a szolgálatába 
kerülhetett.  

Klára néni fogadalmát megtartotta. Sose ment férjhez, pedig 
akadtak kérői – hiszen nagyon szép volt. A szeretet, a jóság ott 
csillogott a szemében. Mindenkiben megkereste a jót, az embe-
rit, s így őt is csak szeretni lehetett. Panaszkodni senki sem hal-
lotta. Legjobb tudása szerint, sokszor erején felül is, de felnevelte 
kisebb testvéreit. Még ekkor is férjhez mehetett volna.  

Egyik nap – én már iskolába jártam – beállított hozzánk egy 
régi udvarlója, aki sose nősült meg, mert csak róla álmodozott. 
De Klára néni hajthatatlan maradt. Lágy, meleg hangján, kedve-
sen kérdezgette életéről, emlékezett a régmúlt időkre, de hallani 
sem akart arról, hogy fogadalmát megszegje. Igaz, ezután né-
hány napig nem hallottam énekelni, s egyik este, amikor bemen-
tem hozzá, ott ült a fésülködő-asztala előtt, haja kibontva, kezé-
ben a fésű és mikor rám tekintett, szeme könnyben úszott. 
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Megkérdeztem tőle: „Klára néni, ki bántott?”  
Mosolyt erőltetett arcára, megsimogatta fejemet, magához 

húzott, s azt felelte: „Senki. Kicsi Bogaram. Senki.” 
Gyermeki naivsággal tovább erőlködtem: „Akkor miért sírsz? 

Fáj valamid?”  
Ő pedig kedvesen, de bizonyára szívében mély fájdalommal, 

engem vigasztalt: „Nem kicsim! Ne szomorkodj! Nem fáj semmim, 
csak nem tudom, miért? Miért pont én?” 

Ekkor egy pillanatra elhallgatott, elengedett. Hirtelen moz-
dulattal két kezébe fogta a haját, hátrasimította s a tükör felé for-
dult. Én is odanéztem, egészen megváltozott arc nézett vissza 
rám. Ez nem Klára néni volt! Akkor lassan, először csak egy fürt, 
majd még egy, s végül az egész hajzuhatag kicsúszott ujjai közül 
s omlott vállaira. Eközben arca újra mosolygóssá vált, átölelt s 
halkan ennyit mondott: „Majd Te! … Majd neked! … Én azért va-
gyok, hogy Ti boldogok legyetek. S ez nekem is boldogság! Légy jó kis-
lány!” 

… 

Istenem, ha akkor sejtettük volna, hogy milyen igazat mond! 

… 

Az én drága édesapámról kezdtem írni, de nehezen megy. 
Harminc év távlatából megrohannak az emlékek. Szinte lehetet-
len időrendbe szednem. 
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T A T A 
 

 
 
…Apa akkor volt fiatalember, amikor kitört a második világ-

háború. Őt is elvitték katonának. Ott ismerkedett össze későbbi 
sógorával – Feri bácsival, aki egy Pest melletti községből (Gyál-
ról) került Erdélybe. Messze az otthonától – érzelmekben sok-
ban hasonlítva Apához –, nagyon szoros barátság alakult ki köz-
tük. Mindketten szeretettel meséltek családjukról egymásnak. 
Feri bácsi Apa elbeszélései során látatlanul beleszeretett 
„Csöpibe”, Apa ikertestvérébe. Szabadságra menve, megláto-
gatta és szerelem, majd házasság lett a vége. 

Eközben történt, hogy Feri bácsi húga – az én Édesanyám – 
összeveszett a vőlegényével, amiről írt is a bátyjának a frontra 
egy keserű hangú levelet, kilátástalannak festve le a jövőjét. Feri 
bácsi felolvasott ebből a levélből Apának, aki felajánlotta, hogy 
majd ő megpróbálja felvidítani egy levélben a „kis húgocskát”. 
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Elkezdődött a nagy románc. Levél jött, levél ment. Egy év 
múlva eljegyzés, két év múlva esküvő (erről Édesanyám sok szé-
pet írt a naplójában). Néhány részlet: 

 
1942.november 8-án /eredeti szöveg/ 

„Kedves kis Naplóm! 

Nem akarok részletekbe bocsátkozni, hiszen ott van az a levél, ame-
lyet Emilnek nem küldtem el, és amelyet Ő sohasem fog megtudni. Ab-
ban a levélben részletesen kitértem mindenre, hogy mennyire szeretem 
és szeretni fogom Emilt, azt most mégjobban, még forróbban érzem. 
Nem is tudom elképzelni, hogy mindez valóság, és nem álom, és félek, 
hogy egyszer felébredek! 

De leveleiből, amelyek nálam vannak, látom, hogy ez mégis csak 
valóság! 

Drága, kedves Emil! 
Te széplelkű, nemes szívű férfi! Nem ígérek én Neked mesébe illő, 

gyönyörű, boldog jövőt, magam mellett, hiszen én sem tudom, mit tar-
togat számomra a Sors! 

De Neked adom a legszentebbet, a legbecsesebbet, a forrón szerető 
szívemet és hófehér szűztiszta leánylelkemet. Legyen Tiéd minden gon-
dolatom, minden cselekedetem. Ezt a csokort, ezt a mirtusz csokrot 
adom át Neked, a fehér szűzi liliommal, hogy lásd, mennyire szeretlek 
és kérlek, vigyázz továbbra is rá, hiszen ez már a Tiéd. 

Örökké a Te Virágod 

V.2o. 

Egy hónapja, hogy gyűrűs menyasszony vagyok. És milyen messze 
kell lennem az én jegyesemtől! 

Emil! Emilkém! 
Miért kell ilyen távol lennünk egymástól? Hiszen néha úgy érzem, 

hogy már nem bírom tovább! Olyan az életem így, távol tőled, mint egy 
letépett virágé, mely az éltető víz után szomjazik! 

Ugye nem hagysz epekedni, ugye megérted lelkem szavát, hiszen 
meg kell, hogy érezzed, hiszen Te is szeretsz engem! 

Emil nagyon-nagyon szeretlek! 
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VII.11. 

Kedves naplóm! Nemrég jöttem haza szabadságról, s látod máris 
jövök hozzád. El akarom mesélni neked azokat a felejthetetlen szép na-
pokat, amelyeket Nála töltöttem. Szívünk sokkal közelebb került egy-
máshoz e pár nap alatt, mint az eddigi ismeretség alatt összesen. Nem 
tudom szavakba önteni az érzéseimet, de érzem, hogy most annyira el-
választhatatlanná váltunk, hogy bátran felvehetjük a harcot az élet 
ránk váró veszedelmei ellen!” 

 
Szegénykém! Nem is sejtette, milyen harc vár rájuk az életük 

elkövetkező éveiben. 
A háború viszont nem akart véget érni. 
Anya elbúcsúzott barátnőitől, kilépett munkahelyéről a Gu-

migyárból (ahova húsz évvel később, immár határokon átlépve 
visszatért – már, mint özvegyasszony – lányával, aki úgy, mint 
ő két évtizeddel előbb, búcsúzva vőlegényétől, barátnőitől, az 
iskolától, ahol tanított, boldog gyermekkorától), s elindult egy 
ismeretlen, új élet felé. 

 
M I É R T kellett ezt a vargabetűt megtenni? 
Az élet útjai kifürkészhetetlenek. 
(De ne vágjunk az események elébe!) 
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KETTEN EGYMÁS KEZÉT FOGVA 
(Avagy: Hogyan vészeljük át a Világháborút) 

 
Háború volt. Mégis ott élt az emberekben a remény, hogy 

túlélik. Sokan meghaltak, de sokan születtek is ebben az időben. 
Apa 1944 őszén a csapattestével nyugat felé vonult – rugalmas 
elszakadás – mesélték később. Mint tiszt, a családját is magával 
vihette. Bevagonírozták őket: 

Anyu édesanyja – (Mocsnik Mária – kicsi, fürge olasz asz-
szony, aki bár 1918-tól kilencven éves koráig élt Magyarorszá-
gon, soha nem tanult meg teljesen magyarul), Csöpi néni a 
csöpp lányával, Klára néni és Édesanyám (szíve alatt az eljö-
vendő pici élettel) – elindultak sok-sok viszontagságon át, mind 
messzebb kerülve attól a helytől, ahol az otthonuk volt.  

Késő ősszel értek Grazba (Ausztria). Nagymama ott élő ro-
konainál viszonylagos nyugalmat találtak, de a háború utánuk 
ment. 

Anya, amikor megérkeztek, jelentkezett egy közeli kórház-
ban, ahol felvették az adatait, megvizsgálták, megnyugtatták, 
hogy a kisbaba szépen fejlődik, minden rendben van, s közölték 
vele, hogy két hét múlva jöjjön el újra kontrollra. 

Mikor ismét elment, a kórház helyén romhalmaz volt. Teli-
találat érte. Megrázó látvány volt. Lelkierőt vett, majd keresett 
egy másik kórházat, ahol viszont másnapra hívták vissza. Ami-
kor megjelent, látta, hogy az épület egyik szárnyát itt is szétlőt-
ték az éjszakai bevetéskor. A harmadik esetben is ehhez hasonló 
élményben volt része. Elhatározta, nem fogja kórházban világra 
hozni gyermekét. Hiába volt bármiféle rábeszélés. Megmaka-
csolta magát, s mivel az édesanyja szülésznő volt, végül is a la-
kóház óvóhelyén nagymamám segítségével jöttem a világra. 

Az épület hosszú – egy utcahossznyi – volt. Születésem nap-
ján három bomba esett a házra: egy a közepére, kettő a két szé-
lére. A mellettünk lévő óvóhelyen apácák ültek a fal mellett a 
padokon. A légnyomás olyan nagy volt, hogy mind ott haltak, 
imára kulcsolt kézzel találták meg őket. 
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De nekem semmi bajom nem történt. M I É R T ? 

 
Vége lett a háborúnak. Lerombolt városok, rengeteg halott, 

még több sebesült. Aki élt, kereste helyét a világban. 
Szüleim úgy határoztak, hogy visszatérnek Magyarországra, 

talán megvan még nagyanyámék háza Pest mellett – Gyálon. 
Újra bevagonírozás. A vonat most sem haladt gyorsabban, 

mint odafelé. Félreállították a szerelvényt, sebesülteket szállító 
szerelvény húzott el mellettük. 

Leszállították őket a vonatról – deportáltakat kellett a he-
lyükre ültetni. 

Végül mégiscsak megérkeztek. S mit találtak? Törmelék, tör-
melék hátán. Hogyan tovább? Kezdjék felépíteni itt az új életet, 
vagy? „Menjünk haza Erdélybe!” – szólt Apa, aki vágyott vissza a 
havasok lábához. Neki ott volt az otthona. S utazott tovább a 
család. Ott sem várta őket szebb kilátás, de a hegyek, a magas 
büszke fenyvesek, mint megannyi fegyelmezett katona, vigyáz-
állásban körülfogta a kis csapatot. „Vigyázunk Rátok! Ti csak te-
gyétek, amit tennetek kell!” – szinte simogatta arcukat a zúgó erdő. 
S ők nekiláttak az új életnek, mint körülöttük Európában min-
den ember. 

De sokszor élni nehezebb, mint túlélni! 
 
Csak elbeszélésekből ismerem az első éveket. 
Nehéz idők voltak. Az emberek hiába akartak dolgozni, csak 

akadozva indult meg a normális élet. Édesapám és Feri bácsi 
minden munkát elvállalt, hogy megélhetésünket biztosítani 
tudja. Élelemért kertet ástak, fát aprítottak, nekünk, gyerekek-
nek kiscipőt varrtak. Közben megtanulták apa nagybátyjától az 
órásmesterséget. Feri bácsi később kiváló órásmester lett. Apa 
lassan-lassan fordítási megbízásokat kapott, de ez már egy kö-
vetkező történet tárgya. 

 
Emlékszem, sokszor hallottam egy esetet ebből az időből: 
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A városba vándorcirkuszosok érkeztek. Apáék, éppen nem lé-
vén munkájuk, elmentek, talán kapnak valami munkalehetőséget. 
Volt ott egy Korodíni nevű illuzionista, aki megegyezett velük, 
hogy egyik produkciójában segítségére lesznek. Nézőként foglal-
nak helyet, majd amikor önként jelentkezőt keres, ők egymást bá-
torítva részt vesznek a játékban. Apának az lesz a feladata, hogy 
kivegye zsebéből „azt” a zsebkendőt, tollat, fésűt, amit Korodíni a 
színpadon egy bűvészdobozba rak, s átirányítja Apa zsebébe (ter-
mészetesen előre átadta a tárgyak hasonmását), Feri bácsi pedig 
felmegy a színpadra, s hipnotikus állapotban jóízűen, alma helyett 
megeszik egy fej vöröshagymát. Mindezért a produkcióért 100-
100 Lejt kapnak, ha sikerül a mutatvány. /Nagy pénz volt ez ak-
kor!/ Siker volt. Nagy taps, s mivel sokan ismerték édesapámékat, 
senki nem feltételezte a csalást. 

Másnap délelőtt kellett menniük a pénzért. 
A cirkusznak csak hűlt helyét találták. 
Először rettenetesen felháborodtak, de mire hazaértek, már 

nevetve mesélték el, hogyan szedték rá őket. 
Utána, ha kakaskukorékolást hallottak, kacagva emlegették: 
„Hallod, mit kiabál a kakas?... Jön a Korodíniiiiiiii!!!” 

Nagymama egy orvos házaspárnál szakácsnő lett. Innen gyak-
ran tért haza finomságokkal. Klára néni főzött. Változatos ételeket 
talált ki: egyik nap salátafőzeléket, másik nap karalábé főzeléket, 
harmadik nap a két zöldséget vegyítve. De ettünk tápláló vacso-
rát: kukoricalisztből készült. Puliszkát. (Sós vízben kellett meg-
főzni a kukoricalisztet.) Hasonló a tejbedarához, de tej ritkán ju-
tott mellé – inkább pirított hagyma volt a feltét. Nem csoda, hogy 
a csontozatunk gyenge volt. Ekkor felírt az orvos csukamájolajat. 
Rettenetes íze volt. Anyu kitalálta, ha megsózza, kenyérrel tun-
kolva meg lehet enni. Brrrr!… 

Unokanővéremmel – Klárival – imádtuk a lekváros kenyeret. 
Én, egy évvel fiatalabb voltam, mint ő, s szerettem lassan, ízlel-
getve enni. Anyu észrevette, hogy egy ideje szokásommá vált, 
hogy a kenyérről lenyalom a lekvárt, s utána eszem meg a masza-
tos kenyeret. Egyik nap éppen akkor lépett be a szobába, mikor 
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Klárika próbálta kivenni kezemből a lekváros kenyeret, s tuk-
málta rám az általa lenyaltat. Amikor észrevette keresztanyját, 
megsimogatott, s azt mondta: „Nézd az édest, nem kell neki, nekem 
adja!” Ettől kezdve felügyelet mellett ettünk. 

Lassan-lassan kezdett az élet a régi kerékvágásba kerülni. 
Csak nagybátyám nem találta helyét. Próbálta Apát rábe-

szélni, hogy jöjjenek vissza Magyarországra. Apa nem tudta ott-
hagyni a havasokat. Feri bácsiék, nagymamával végül visszatele-
pedtek az óhazába. Mi maradtunk. 

Én három éves voltam, amikor Csaba öcsém született, majd 
egy év múlva Attila. Két aranyos kisbaba, akik aztán, mint két ör-
dögfióka felverték a ház csendjét. Imádtak felkutatni mindent: 
pincétől a padlásig a ház zegzugát bejárták, mindent felforgattak. 
Nem volt biztonságban tőlük senki és semmi. Tudni akartak a vi-
lágon mindenről, bár Csaba nehezen akart beszélni kezdeni. Már 
két éves is elmúlt, s még egyetlen szót sem volt hajlandó kimon-
dani. Apa hozott egy Mátyás-szajkót, remélve, ahogy Csaba las-
san-lassan kimondja a szavakat, a madár is utánozni fogja. Egyik 
nap megdöbbenve vették észre, hogy öcsém négykézláb áll a ma-
dárral szemben s felváltva kárognak. Mondanom sem kell, rövid 
úton elkerült a szajkó a házból. 

Attila, mint pillanatnyilag a legkisebb, szeretett volna „fel-
nőni” hozzánk, ezért folyton kitalált valami történetet, amire oda 
kellett figyelni. Egyszer elszabadult Pajtás – a házőrző komondor, 
s nyugodt léptekkel beballagott a lakásba. Attila, mint a csík, pil-
lanat alatt fenn termett az ágyon, s ijedten kitárt karokkal tapadt 
a falhoz. Suttogva, rémült szemekkel csak ennyit szólt: „Paaatá-
áász! Paaatááász!” Anya határozott hangon kiparancsolta a kutyát 
a szobából. Fél óra nem telt el, mikor déd-nagybátyámék megér-
keztek hozzánk. Attila eléjük pattant, s nagy, lendületes kézmoz-
dulattal mesélni kezdte: „Jancsi bácsi! Képpzeldd, belött a Paatász! Én 
kéét akkola poffontt attam nekiiije…!” S mutatta pici tenyerét. Mi óri-
ási nevetésben törtünk ki. Attól kezdve, ha Attila nagyot mondott, 
csak ennyit szóltunk: „Pajtás, Pajtás!” Ilyenkor dühösen mereszt-
gette szemeit. 
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A SZALMAKALAP 
(Avagy: Disznóságok ahogy mi átéltük) 

Első osztályba készültem, amikor régi álmom teljesült, Apától 
kaptam egy szép szalmakalapot. Egész nap büszkén sétáltam az 
udvarban fejemen a kalappal. 

Társaság volt nálunk. A felnőttek a hűvös szobában beszélget-
tek, a gyerekek (csupa fiú) kint hancúrozott. Öcséméket nagyon 
bosszantotta, hogy én, mint egy grófkisasszony sétálgatok fel s alá, 
s nem „ereszkedem” le közéjük. Lekapták fejemről a szalmakala-
pot, s nevetve kezdték egymásnak dobálni. 

Én hol ide, hol oda szaladtam, hogy elkapjam tőlük, amikor 
egyszer csak alákapott a szél, s berepült a disznóudvarba. Sírva fu-
tottam be Anyához, aki – a vendégekkel volt elfoglalva – csak any-
nyit mondott: „aki bedobta, majd kihozza”. Mivel azonban a legidő-
sebb is csupán négy éves volt, s én tudtam, hogy a disznó vad (ép-
pen búgott), nem mertem a „gyerekeket” beküldeni hozzá. Nagy 
nehezen átmásztam a drótkerítésen, de ahogy beugrottam az ud-
varára, a sárban elcsúsztam, s az állat nekem rontott. Anyu a fiúk 
sikongatására rohant ki, csak annyit látott, hogy ott fekszem a sár-
ban, s az állat ide-oda rángat. A keze ügyébe kerülő deszkával súj-
tott a koca hátára, a deszka kettétört, de a disznó behátrált az óljába. 
Szerencsére nagyobb bajom nem történt, mindössze az oldalamon 
maradt egy két forintnyi nagyságú kissé sötétebb árnyalatú folt. 
(Érdekes, gyermekeim mindegyikén megtalálható ez az „anya-
jegy.”) Apától viszont fájdalomdíjul kaptam egy új szalmakalapot. 

A disznókat sose szerettük mi gyermekek. Sok és nehéz mun-
kával járt a tartásuk. Esténként felváltva kellett kitakarítanunk az 
udvarukat. Hetente egyszer a kiskocsival – rajta három darab 50 
literes kannával – el kellett mennünk a „Vajgyárba”, ahonnan savót 
és írót kellett hoznunk nekik. Odafelé még vidám volt az út. Visz-
szafelé – kb. 4 km – már nehezebben haladtunk, minden sarkon 
megállva, cseréltük a helyet (elől kettő húzta a kocsit, hátul egy 
tolta), s szidtuk a disznókat. A legjobb foglalatosság számunkra az 
volt, ha füvet kellett szednünk. Akkor kimentünk az erdő szélére s 
a legfinomabbakat kerestük: gyermekláncfüvet, lóherét. 
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Egyszer elkapott minket a csősz. Na, nem az erdő szélén. 
Attila kitalálta, hogy ne menjünk olyan messzire, a sétatéren lá-

tott nagyon szép füvet. Hát, ami igaz, az igaz, sokkal közelebb, s 
tényleg szép dús volt. Csakhogy éppen befejeztük a zsákok megtö-
mését, ott magasodott fölénk a csősz. Tudtuk, hogy „bűnt” követ-
tünk el, s meg sem kíséreltünk elfutni. Szigorúan nézett ránk, s el-
kobozta tőlünk a zsákokat. Nagy félelemmel telve indultunk haza. 
Csaba azonban egyszer csak komolyan megszólalt: „Kész disznóság! 
A fű az övé, de a zsák nem! Én visszamegyek s visszakérem tőle!” Érez-
tük, hogy ez így igaz. Nincs joga elvenni azt, ami a másé! Mind a 
hárman visszafordultunk, hogy érvényt szerezzünk az igazságnak. 
Az őr még mindig ott állt. Csaba nagy komolyan elé lépett, s el-
mondta őszintén, hogy szerintünk ez nem igazság. Mi buzgón bó-
lintgattunk szavaihoz, a nagyobb nyomaték kedvéért. A csősz hall-
gatott egy darabig, azután megpödörte hosszú bajuszát (érdekes, 
mintha a szeme olyan másképp csillogott volna?!), majd komolyan 
ennyit mondott: „Rendben van. De a füvet vissza kell raknotok a he-
lyére!” Ekkor mi nagy igyekezettel szórtuk ki a leszedett füvet, s 
próbáltuk elhelyezni egy-egy csupasz földdarabon. Valami nem 
stimmelt nekünk ebben a logikában, de nem volt lehetőségünk 
megbeszélni, hiszen ez a szívtelen, nagydarab ember ott állt a há-
tunk mögött. Sietve elköszöntünk, s igyekeztünk a Beszterce folyó 
felé, hogy minél előbb eltűnjünk a szeme elől. A budaki hídon meg-
szólalt Attila: „Na, ezzel jól kibabráltunk! Ez a buta azt hiszi, hogy újra 
kinő a füve, pedig nincs is eső! Fogadjunk, hogy holnapra összegereblyéz-
heti a szénáját!” Ezen aztán jót nevettünk. Győzött az igazság. Mert, 
ha mi nem vagyunk olyan okosak, bizony elvitte volna a zsákun-
kat.  

Azért a disznóhúst nagyon szerettük – enni! Télen egyik leg-
szebb élményünk a disznóvágás volt. Hajnalok hajnalán jött a böl-
lér, olyankor már vidáman ropogott a tűz, forrt a víz. Kisebb ko-
runkban csak akkor ébresztett minket Anyu, amikor már perzsel-
ték a disznó fülét, farkát. Jól felöltöztetett minket, felhúztuk a jó 
meleg csizmánkat, s kibotorkáltunk az udvarba, ahol a felnőttek jó-
kedvűen koccintottak, s „ittak a medve bőrére” (gondoltam szinte 
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gyűlölködve – hiszen, bár sokszor szidtam magamban a disznókat, 
azért szerettem őket). De azután én is megbékéltem, amikor ke-
zembe adták a finom, ropogós farkincavéget. Egész nap finomabb-
nál, finomabb falatokat ettünk. S csodálatos illatok özöne áradt 
mindenfelé. Volt aznap máj, töltött káposzta, disznótoros, s a mi 
feladatunk volt széthordani rokonoknak, barátoknak a disznóto-
rost. Abban az időben még nem volt hűtőszekrény. Az emberek 
úgy oldották meg, hogy mindig legyen friss hús, hogy időben el-
tolva vágták le a disznókat, s egymásnak „komatálat” küldtek. Bol-
dogan tapostuk a havat az esti szürkületben, hiszen mindenhol 
kaptunk valami finomságot – hol egy szép piros almát, hol néhány 
szem diót vagy mogyorót, néha egy-két cukorkát is. Ezeket nem 
ettük meg azonnal, hanem összegyűjtöttük, s amikor este bebúj-
tunk az ágyba, kirakosgattuk magunk elé és szétosztottuk testvéri-
esen. Nagyon boldog napok voltak ezek! Érdemes volt tavasztól 
annyit dolgozni! 

Öcsémék bátor fiúk voltak. Csaba mindég átvette a családfő 
szerepét, ha Tata vidékre utazott. Fát aprított, megszervezte a ház-
körüli munkát. 

Egyik nap az egyik pulyka nem akart enni. Anya elhatározta, 
mielőtt nagyobb baj lenne, levágjuk. Igen ám, de ez Apa feladata 
volt eddig, ő viszont éppen nem volt otthon. Csaba rávette Attilát, 
hogy majd ők „kivégzik” a „dögöt”. Kivitték az udvarra a bárdot, fel-
állítottak egy rönkfát, majd nehezen bekerítették a pulykát, s oda-
vonszolták a „vérpadra”. Attilának kellett tartania a lábakat s a szár-
nyait, Csaba egyik kezével leszorította a fejét, másikban a baltát 
markolva lecsapott a pulyka nyakára. Tényleg erős állat volt. A feje 
ott maradt Csaba bal kezében, a nyakából viszont sugárban fröcs-
csent szét a vér. Attila ijedtében elengedte a szárnyakat, majd a lá-
bakat is. Szegény jószág, mint egy fejnélküli kísértet rohant végig 
az udvaron, nyaka körbe-körbe forgott – a fiúk üvöltve rohantak a 
lakásba. 

Soha többé nem vállalkoztak arra, hogy „gyilkosok” legyenek. 
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LÁNYKERESKEDÉS 
(Avagy: „Jobb az egyenes út, mint a görbe”) 

 
Hanem azért voltak huncut dolgaik. 
Édesapám egyik nővére üzent édesanyámnak, hogy kapott 

hullott almákat, küldje át hozzá a fiúkat, jó lesz a disznóknak. 
Egy kosárkával át is mentek, de unalmasnak tartották volna a 
visszautat, ezért egy kis kitérőt tettek a Tűzoltó-laktanya felé. 
Mindig kíváncsian lestek be a deszka-kerítésen, megfigyelni a 
gyakorlatokat az udvaron. Aznap épp nem volt gyakorlatozás, 
néhány tűzoltó az ablakban könyökölt, az egyik megszólította a 
gyerekeket (9, 10 évesek voltak akkor), hogy nem adnák-e el 
neki az almát, mivel ők nem kaptak eltávozást, de szívesen meg-
venné a kosár almát 5 Lejért. Tanakodni kezdtek, hogy 3-ért tud-
nának venni másikat, s maradna nekik is egy kis zsebpénzük, 
így belementek az alkuba. Ezután megkérdezte Sanyi (ahogy ké-
sőbb kiderült a neve a kiskatonának; Erdélyben ugyanis a tűzol-
tóságon besorozott katonák végezték a munkát), hogy van-e nő-
vérük. „Van!” – jött gyorsan a válasz. „És szép-e?” „Nagyon!” – 
kérdés-felelet jött, ment, míg végül megállapodtak abban, hogy 
ha hoznak róla egy fényképet, még kapnak 3 Lejt. Ez már nagy 
csábítás volt két ekkora gyermeknek, akiknek mondanom sem 
kell, semmilyen zsebpénze nem volt abban az időben. Elköszön-
tek, s boldogan siettek a zöldségüzletbe, ahol az eltervezett al-
mát meg is vették. Otthon édesanyánk nagyon csodálkozott, mi-
lyen szép „hullott almát” hoztak, nem is adta oda a disznóknak, 
szépen megmosta s uzsonnákra mi kaptuk meg. A fiúk pedig 
összedugták a fejüket, hiszen azt már érezték, hogy rólam fény-
képet nem vihetnek egy idegennek, elhatározták, mikor édes-
anyánk nem figyel oda, a fényképalbumából kicsempészik a ba-
rátnője fényképét. Így is tettek, s diadalmasan vitték a tűzoltó-
nak, aki meglátva egy érett nő mosolyát, rögvest bele is szeretett. 
  



Miért? 

– 20 – 

Megkérte, várjanak egy kicsit, ír egypár sort a nővérüknek – 
Editnek –, amiben megvallja, hogy szerelmes lett bele, s adják oda 
neki. Nos, itt már érezte a két kis betyár, hogy csapdába kerültek, 
de még mindig nem adták fel, átvették a levelet s hazafutottak. Ott 
eldugták a szekrényükbe az írást. 

Csakhogy telt, múlt az idő, egyik nap a tűzoltók az utcában 
gyakorlatoztak, amikor ők hazafelé jöttek az iskolából, összefutot-
tak Sanyival. Rájuk kérdezett, hogy átadták-e a levelét, s mi volt a 
válasz? Igen, átadták, de a nővérük nem olvasta el, hanem tűzbe 
dobta. No, akkor küld egy képeslapot – amit közben már megírt – 
ezt bizonyára el fogja olvasni (mondta). Ekkor megszeppent a két 
gézengúz, hiszen nem voltak annyira rafináltak, hogy erre mit is 
léphetnének, törték a fejüket, törték, susputyoltak, de semmi kéz-
zelfogható megoldásra nem jutottak. Édesanyám már ismerve 
gyermekei viselkedését, látta rajtuk, hogy valami nagyon foglal-
koztatja őket, elővette s szigorúan kifaggatta, mi ez a nagy sugdo-
lódzás? Nehezen, de kibökték, hogy mi is történt – elejétől elme-
sélve az esetet. Ismerni kellene édesanyámat ahhoz, hogy el tud-
ják képzelni, mekkora feneket kerített az ügynek. Elég, ha csak 
annyit mondok, hogy nagy lelki fröccs végén rájuk sütötte a bé-
lyeget, hogy „leánykereskedők” – saját testvérüket adták el egy ko-
sár almáért!!! A két megszeppent fiú megkapta a méltó büntetését, 
átadva az eldugott levelet meg lapot. Ezután édesanyám engem 
hívott be magához, nekem viszont már mosolyogva mesélte el a 
történteket, felcsigázva egy kamasz lány kíváncsiságát ezzel, hi-
szen úgy éreztem, hogy nem is vagyok olyan sete-suta, amilyen-
nek magam elképzeltem, ha egy katona belém szerethetett. (Az 
nem fordult meg a fejemben, hogy nem is belém szeretett, hanem 
anyukám barátnőjébe, aki abban az időben már harminc éves is 
elmúlhatott.) A fiúkra még egy másik fenyítés is várt – amikor 
Tata tudomására jutott, hogy mit „műveltek”. Hanem engem nem 
hagyott nyugodni a dolog, szerettem volna látni, hogy néz ki az a 
kiskatona. Addig-addig kérdezgettem a testvéreimet, míg egyszer 
együtt jöttünk haza az iskolából s megmutatták a gyakorlatozó 
tűzoltók közt Sanyit. Ekkor már ő is tisztában volt azzal, hogy 
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nem a fényképen látott lány a nővérke, de úgy tűnt – mint ahogy 
később elmesélte – sokkal szebbnek ítélt engem, mint azt a mási-
kat, s rögvest belém szeretett. (Mai fejjel csak arra tudok gondolni, 
fiatal voltam, ő „bezárva” a laktanyába, a szíve szabad, miért ne?) 
Hosszú hetek, hónapok teltek úgy el, hogy néha összeakadt a sze-
münk, ha találkoztunk, míg egy vasárnap a kimenője alkalmával 
bekopogtatott hozzánk. Addig nálunk gyakran volt téma a „Sanyi 
sógor”, már viccelődtek az eseten a szüleim s testvéreim, de ha 
Édesanyám felvetette, hogy addig beszélünk róla, míg egyszer 
megjelenik, Tata felpaprikázva kijelentette, na ide aztán be nem 
teszi a lábát! Korainak találta egy 14. évében lévő leánynál a lovag 
megjelenését. Ilyen körülmények között el lehet képzelni, hogy 
megfagyott a levegő, amikor megjelent az ajtóban egy szép szál 
fiatalember, bemutatkozott s kérte, engedjék meg a szüleim, hogy 
néha meglátogasson bennünket. Csodák csodája, Tata szíves fo-
gadtatásban részesítette, leültette az asztalhoz – s mint szokás 
volt, ha vendég jött a házhoz, megkínálta pálinkával, édesanyám 
pedig süteménnyel –, majd kikérdezte ki ő, honnan való, s végül 
úgy bocsátotta el, hogy szeretettel látjuk máskor is. Így alakult, 
hogy egy nagyon kedves lovagot szereztek nekem az öcséim. Ter-
mészetesen mindig szülői felügyelet mellett zajlott a beszélgetés. 
Előfordult, hogy a családi társasjátékba is bekapcsolódott, szinte 
már otthon érezte magát nálunk. 

Két évig tartott a látogatása – egyszer, amikor hazament szü-
leihez, hozott egy nagy kosár válogatott epret ajándékba, mivel 
otthon eperföldjük volt. Aztán leszerelt, s bár váltig állította, hogy 
csak engem akar feleségül venni, szüleim megmagyarázták neki, 
hogy előbb le kell érettségiznem, s mivel tanári diplomát is kitűz-
tem célul, még sokáig fogok tanulni. Így egy-két levélváltás után 
megszakadt ez a „kapcsolat”. Lám, már ekkor elkezdődött életem-
ben a „miért” korszak – csak akkor még ez csírájában elhalt. „Sa-
nyi-sógor” sokáig beszédtéma volt a családban, nekem kedves 
emlék, testvéreimnek egy mély tanulság, hogy „hazug embert ha-
marabb utolérik, mint a sánta kutyát”, vagy „jobb az egyenes út, 
mint a görbe”.  
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A TEMETÉS 
 
Egyre csak tolom magam előtt azt a pillanatot, amikor leírom 

az első igazi miért kérdést, mely életem további időszakának 
meghatározója lett. Édesapám haláláról kellene írnom, mely tel-
jesen megváltoztatta a család életét, de borzasztóan nehezen 
szánom rá magam, ennyi év után sem tudom könnyek nélkül 
ezt az időszakot elmesélni. 

Utolsó gimnáziumi évem következett, azon a nyáron mintha 
minden összeesküdött volna ellenünk. Kipusztultak sorban a 
baromfiudvar állatai – valami vész söpört rajtuk végig, egymás 
után hullottak el a tyúkok, kacsák, majd a malacok is. Szüleimet 
nagyon megrendítette ez a veszteség, de Tata igyekezett a „jó” 
oldaláról nézni a helyzetet, felvetette, hogy így nem köt bennün-
ket semmi, használjuk ki az alkalmat, s utazzunk fel anyósáék-
hoz Pestre, látogassuk meg őket, hiszen épp két éve voltunk ná-
luk, aktuális, hogy megkaphassuk az útlevelet. Így is tettek, be-
adták a kérvényt s csodák-csodája, szokatlanul gyorsan meg is 
kaptuk a pasportokat, sikerült még a tanév kezdete előtt útra 
kelnünk. Valami nyugtalanság volt mégis a levegőben – leg-
alábbis nekem liftezett a gyomrom, de úgy magyaráztam ma-
gamnak, hogy bizonyára az érettségitől való félelmem az oko-
zója. Nagyszüleim boldogan fogadtak bennünket, s bár kicsi 
volt a lakásuk – hetedik kerületben egy első emeleti udvari más-
fél szobás lakás –, elfértünk benne mi is. Az első napok békésen 
teltek, a viszontlátás örömeit éltük, amikor egyik reggel Édes-
anyám korán ébresztett, hogy el kell kísérnem őket egy orvos-
hoz. Félig kábán készülődtem, nem értettem, mi történt, hanem 
amikor kiértünk az utcára, a járda szélén menve egyszer csak 
Édesapám meglökte a karom. Én egyensúlyomat vesztve lelép-
tem a járdáról, s ijedtemben rászóltam, hogy vigyázzon, kocsi 
elé kerülhetek. Ekkor édesanyám egy lépést hátra maradva, Tata 
mögött integetni kezdett, hogy ne szóljak, ő pedig csodálkozva 
nézett rám, hogy hát nem is ért hozzám. Meglepetve néztem hol 
az egyikre, hol a másikra, miközben haladtunk a villamos felé. 
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Miután felszálltunk a járműre, édesanyám szerét ejtette, 
hogy odasúgja nekem, szerinte nagy a baj. Még mindig nem ér-
tettem, miről van szó. A MÁV Kórház idegosztályát kerestük fel, 
ahol nagypapám egyik távoli rokona volt a főorvos, s aki azon-
nal intézkedett, hogy kivizsgálásra befeküdhessen Tata. Innen 
kezdve rakéta gyorsasággal peregtek az események. Kiderült, 
hogy valóban nagy a baj, annyira, hogy mentőt hívtak és irány 
az Amerikai úti idegsebészet. Ott már tolószékben láttam vi-
szont Édesapámat. Azt az embert, aki mindenki fölé magasodott 
– testben, lélekben egyaránt. Szinte lebénultam ijedtemben. Zol-
tán professzorhoz került, akitől három nap múlva szörnyű ver-
diktet hallott Édesanyám: „menthetetlen” !!! „agydaganat – az agy-
motoron – műthetetlen!!!” – „Maximum három hónap!” 

„Indulnunk kell haza!” – préselődött ki alig hallhatóan Édes-
anyám száján a parancs. Mint egy alvajáró intéztem a vonatje-
gyek vásárlását. 

Tata állapota miatt hálókocsiban kellett utaznunk. Nem em-
lékszem az útra, kitörlődött az emlékezetemből. Azt sem tudom, 
Kolozsvárról hogyan jutottunk Besztercére, hiszen ilyen körül-
mények között átszállással nem mehettünk. Valahogy hazaju-
tottunk… Rettenetes volt utána minden nap. Mi gyerekek el-
kezdtük a tanévet, de miként zajlottak a tanórák, nem tudom. 
Hogyan is tudtam összpontosítani az előadásokra, amikor foly-
ton attól rettegtem, hogy nyílik az osztályterem ajtaja, s jön a pe-
dellus, hogy üzenet érkezett, menjek haza. Ebben állapodtunk 
meg Édesanyával, ha itt a vég, üzen értem. „Három hónap” „Há-
rom hónap!” – zakatolt bennem e két szó. Mennyi telt el azóta? 
Mennyi van még hátra? Gyermeki szívem összeszorult, ha erre 
gondoltam, s mikor nem gondoltam rá? 

Közben szinte észrevétlenül tűntek el a lakásból a tárgyak. 
Először a külső szobából vitték el Apa mahagóni íróasztalát. 
Megrökönyödve kérdeztem, hová lett. Kiderült, orvosságra kel-
lett a pénz… nem sorolom tovább, hiszen minden alkalommal 
egy-egy szeletet vágtak ki a szívemből.  
  



Miért? 

– 24 – 

Amihez nem hagyott nyúlni Édesanyám, az a bérelt pianinó 
volt (a hálószobában Édesapa ágyával szemben állt – nem 
akarta, hogy rádöbbenjen, mi történik itt). Eladta még a két cit-
romfát is (óriási dézsában álltak a két ablak előtt a hálószobá-
ban), de megegyezett a vevőkkel, hogy amíg Édesapa él, nem 
viszik el. 

Rohantam haza minden nap az iskolából, hogy még egy ki-
csit odaülhessek az ágya mellé, s mesélhessek neki. Elmondtam, 
mi történt aznap, mit tanultunk, örömmel újságoltam, ha felel-
tem – igyekeztem koncentrálni, hogy mindig jó jegyről számol-
hassak be neki. Utána következett az igazi mese: Fekete István: 
Kele regénye. Nagyon szerette hallgatni, napról-napra rövidebb 
ideig bírta csak, fájdalmai sajnos csillapíthatatlanná váltak. Nem 
ecsetelem, miként terjedt a rák, amely lebénította sorra az érzék-
szerveit, iszonyú volt látni, mint tarolt e kegyetlen kór. Végül 
nem sikerült az utolsó fejezeteket felolvasnom… 1962. december 
16-án éjjel 11 óra 30 perckor mély sóhajtással visszaadta lelkét a 
teremtőjének. Felesége, gyermekei és édesanyja helyett anyja: 
Klára tánti álltunk körülötte, mikor 44 évesen lehunyta örökre 
szemét… 
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MIÉRT ILYEN FIATALON? 
 
Itt hagyta négy gyermekét árván, akiknek még lelkére kö-

tötte, hogy becsülettel éljék életüket, s ne hagyják Erdélyt el-
veszni! 

Három napig volt felravatalozva a halottas háznál, ahová 
sorra jöttek a családtagok, barátai, ismerősei. 

El kellett intézni a temetést – mivel Édesanyám nem tudott 
románul, nekem, tizenhét éves (alig felnőtt) leánynak kellett 
mindent intéznem. Orvostól a papírokat kikérni, hivatalos ok-
mányokat beszerezni, temetkezési vállalatnál a sírhelyet megvá-
sárolni, a temetés időpontját kitűzni, gyászjelentést elkészíttetni, 
koszorúkat megrendelni. A munkahelyén a gyár saját halottjá-
nak nyilvánította, így rendelkezésünkre bocsátották a gyár te-
herautóját (különben lovas halottas kocsival vitték az utolsó út-
jára az elhunytat), a koporsó mellett a platón munkatársai álltak 
sorfalat; óriási tömeg, koszorúk között. Három egyházfő (a ka-
tolikus plébános, a református tiszteletes és a zsidó rabbi – bará-
tai) kísérte utolsó útjára –, s akkora gyászmenet, hogy ennyi em-
bert nem látott Beszterce még sosem. Előző nap esett az eső, 
majd éjjel lehűlt a levegő, fagyott s reggelre sűrű havazás kez-
dődött, mindent fehér hó lepett. Kiérve a sírhoz, négy sarkára a 
négy gyermeket állította valaki – nem tudom, kinek volt ez az 
iszonyú ötlete, hogy nem hagyott bennünket összebújni. Attila 
öcsém – 13 éves volt – amikor leengedték a koporsót zokogva 
„TATA NE MENJ EL!” felkiáltással majdnem utána vetette ma-
gát; úgy kapták el. 

Attila ment el közülünk elsőnek – 2013. március 24-én 64 
évesen – itt hagyva egy épp csak cseperedő kicsi leánykát a 3 
éves Szilvikét. MIÉRT? Isten nyugtassa őt is!  
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MEZŐKÖBÖLKÚTI EMLÉKEK 
 
Édesapám halála után édesanyám, mivel nem tudott romá-

nul, csak nehéz fizikai munkát vállalhatott Besztercén. Nekünk, 
gyerekeknek az élete folytatódott ott, ahol abbamaradt pár 
napra a temetés miatt. Jártunk iskolába, tanultunk. Annyi kü-
lönbség volt, hogy innentől kezdve nem édesanyánk várt otthon 
minket, hanem Klára tánti – édesapa nővére, aki ettől kezdve 
nálunk vezette a háztartást, anyukánk pedig a vajgyárba járt 
kora reggeltől. 

Egyszer valamiért bementem hozzá a munkahelyére, amíg 
ott voltam, alig bírtam a könnyeimet lenyelni, csak utána fakad-
tam sírva – s hazáig potyogtak szememből a könnyek, rázott a 
sírás. (Szegénykémen nagy gumicsizma volt, köpenye alatt vas-
tag ruharéteg, fölötte nehéz gumikötény, éppen slaggal mosta a 
nagy tejes bödönöket egy jéghideg helyiségben – „Istenem! Látod, 
amit én? Az én törékeny kis anyukám, hogyan bírja ezt a nehéz mun-
kát?”) Megfogadtam magamban, még többet segítek neki ott-
hon, hogy minél kevesebb gond nyomja a vállát. 

Leérettségiztem. – Nem tudom, honnan teremtett elő annyi 
pénzt, hogy az érettségi bankettet be tudta fizetni? Azt tudom, 
hogy életemben először varratott ruháim voltak. Varrónő barát-
nőjével varratott számomra egy csodálatos kínai fekete mikro-
kordbársony ruhát, meg egy fekete-fehér (Eszterházy-) kockás – 
divatlapból kiválasztott – ruhát a ballagásomra. Sajnos, mind-
kettőt ellopták a határon, mikor egy év múlva átjöttünk Magyar-
országra! – ennél sokkal, de sokkal nagyobb veszteségem is volt 
– gyökereim maradtak Erdélyben! S hogy tud élni egy fa gyöke-
rek nélkül? Minden lehetséges! 

Elérkeztem életem – (ez volt a második – édesapám halála 
után) – egyik legnehezebb pillanatához. 

Ott kellett hagynom Erdélyt! M i é r t ? … 
Sokszor feltettem ezt a kérdést magamnak, sok választ is ke-

restem, adtam rá. Nem biztos, hogy jókat… 
Egy biztos, ami azután történt, ennek a következménye volt. 
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Erdélyben, ha képesítés nélkül is, de tanítottam egy eldugott 
kis faluban: Mezőköbölkúton. A legközelebbi vasútállomás 6 
km-re volt a falutól. Amikor megjöttek az esős napok, elvágta a 
sár a kis falut a világtól. A gyerekek, akik messzebb laktak az 
iskolától, „gólyalábakon” közelítették meg –, agyagos terület 
volt minden körülöttünk. Húzta le az embereket a sár. A szülők 
gondolkodása is földhözragadt volt: legtöbbjük kiverte otthon a 
gyermek kezéből a tankönyvet, ha nem a házi munkát végezte 
előbb – a jószágot kellett megetetni, kitakarítani az ólat, behaj-
tani a libákat, a kacsákat a legelőről, lecsutakolni a lovakat stb., 
stb. 

Volt egy fiúcska az osztályomban – 6.-nak voltam az osztály-
főnöke – Buik-nak szólították. Senki nem bírt vele. Figyelmez-
tettek a kollegáim, hogy vigyázzak, mert az elődömhöz már 
hozzávágta a csizmáját is. Agresszív gyerek. 

Én az első – bemutatkozó órán még nem tapasztaltam külö-
nösebb deviáns magatartást nála – azon kívül, hogy úgy gondol-
ván, jó, ha feladattal látom el, megbíztam a leckefelelősséggel, – 
ő ezen „röhögött” – a szó legszorosabb értelmében. Gondoltam, 
elbeszélgetek vele négyszemközt, megkértem, hogy óra végén 
jöjjön utánam a tanári szobába. Mivel két épületben volt az is-
kola elhelyezve, s a tanári a másikban leledzett, én legnagyobb 
lelki nyugalommal indultam át az úton – gondolván, ha a tanár 
hívja, a tanuló teljesíti a kötelességét. Mikor félúton visszatekin-
tettem, látom ám, hogy a fiú felhúzta a nyúlcipőt, s már heted-
hét határon túl száguld hazafelé… hát bizony megdöbbentem. 

Aznap délután volt az első tantestületi értekezletünk. Itt vé-
gig hallgattuk az igazgató „lelkesítő” évnyitóját – akiről rövid 
időn belül megtudtam, hogy egy iszákos ember, sokszor a tanít-
ványok húzták ki az árokból, s támogatták haza. A beszéde vé-
gén megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. Mivel senki nem 
jelentkezett, gondoltam itt az alkalom, segítséget kérek tapasz-
talt kollegáimtól, jelentkeztem, s elmondtam esetemet Buick-kal, 
kérve tanácsot, ilyenkor mit tegyek? Erre az igazgató legyintett 
s csak annyit mondott: 
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„Holnap küldje be hozzám a fiút!” 
Mire én:  
„Rendben, de legyen szíves megmondani, Ön mit tesz, hogy ha-

sonló esetben én is tudjam, mi a teendőm?”  
Erre ő:  
„Mit, mit? Hát kap két nagy pofont, hogy kiesik a gatyájából!”… 

mintha megcsíptek volna, felugrottam, s határozott hangon – 
ma sem tudom, mi adott erőt, kis 18 éves kezdő létemre így fel-
lépni a felettesemmel szemben – megkértem, hogy az én tanít-
ványaimat már pedig többé meg ne üsse! – Csodálkozva, kissé 
gúnyos mosollyal nézett rám, s azt válaszolta:  

„Kérem, ahogy parancsolja! Majd meglátjuk, verés nélkül hogy 
boldogul!”… 

Erősen dobogó szívvel léptem be másnap az osztályba. Éjjel 
kiterveltem, hogyan is fogom lereagálni a történteket. Remél-
tem, nem vallok szégyent. Megtartottam az órámat. Mivel nem 
ültem le a katedrához, körbe-körbesétáltam a padok között. 
Amikor elhaladtam a fiú mellett, láttam, ő önkéntelenül meg-
rándult, s behúzta a nyakát. Egyre inkább megérlelődött ben-
nem a gondolat, hogy jól számítottam ki, mi a teendőm. „Menni 
fog!” – bíztattam magam. 

Óra vége előtt tíz perccel befejeztem a mondanivalómat, fel-
adtam a házi feladatot, eltetettem a füzeteket, könyveket s meg-
álltam, szemben az osztállyal. 

Felszólítottam Buick-ot, kérve álljon fel, s mondja el az osz-
tály előtt, miért nem teljesítette kérésemet előző nap. Nagy ne-
hezen feltápászkodott, de nem szólt egy szót sem. Vártam, vár-
tam… már az osztály mocorogni kezdett, összesúgtak… érez-
tem, feszül a húr. Mielőtt elpattant volna, még egy kérdést tet-
tem fel: 

„Megvertek már téged a tanáriban?” 
Erre, mintegy gondolkodás nélkül jött a válasz: 
„Ha odahívtak, mindig verést kaptam!” 
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„No, akkor ülj le fiam, s hallgasson rám az osztály! Amíg én vagyok 
az osztályfőnökötök, többé egyikőtöket sem ütheti meg senki! Értetté-
tek?”… 

„Igen!” – volt a lelkes válasz. 
Győztem! – éreztem, ezzel a kis csapattal megnyertem a csa-

tát. S valóban, amíg ott voltam, mindent elértem velük. 
Drága „gyermekeim” – istenem, alig voltam náluk idősebb – 

csupán hat év volt köztünk – de én voltam az ő „Tanár néni”-
jük. 

Buickra mindig számíthattam – szinte leste, miben segíthet. 
Nagyon szeretetre éhes gyermek volt. Jól esett neki, ha megdi-
csérték – mint ahogy a többieknek is. Érezték, én nem azt aka-
rom bebizonyítani, hogy mit nem tudnak, hanem, hogy már ezt 
is, azt is tudják! Jó volt velük lenni! 

Hogy az igazgatóm másnap megkérdezte, na hogy boldo-
gult azzal az ördögfattyúval, s én azt válaszoltam: megígértem 
az osztályomnak, többé senki nem ütheti meg őket következ-
mény nélkül – nos, ettől kezdve rendszeres óralátogatóm akadt 
személyében. 

Én viszont alaposan felkészültem minden órámra, így na-
gyobb hiányosságot nem tudott nálam találni. Hanem előfordult 
az is, hogy láttam, alig áll a lábán – erre megálltam az osztályte-
rem ajtaja előtt, mielőtt kinyitottam volna, megkérdeztem:  

„Ön hová megy?”  
„Az ön órájára!” 
„Ilyen állapotban pedig velem be nem lép ezen az ajtón! Vagy Ön 

megy be, vagy én!” 
„Ezt még megkeserüli!” – de sarkon fordult, s elment. 
Nem lett különösebb következménye – hiszen nem tudott 

semmit felhozni ellenem. Az, hogy még sűrűbben látogatta az 
óráimat úgy gondolom, csak hasznomra vált. Igyekeztem még 
jobbra, érdekesebbre varázsolni mondanivalómat. 

Sajnos, nem sokáig tartott a boldogságom! November végén 
már utaztunk Pestre… 
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A gyermekek, de még a szüleik is sírva búcsúztattak a falu-
ban. 

”Tanár néni! Ugye vissza tetszik jönni?” – kérdezgették. 
– „Sajnos nem!” – s nekem is eleredt a könnyem. 

 
M I É R T ? ? ? … 
 

 
 

(Mezőköbölkút – Református templom) 
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ERDÉLYBŐL – BUDAPESTRE 
 
Hogyan kerültem én Mezőköbölkútról (Erdélyből) – (Buda-

pestre) a Vármegye utcai egyszobás szükséglakásba? 
Három év igazán nem hosszú idő, de nagyon sok minden 

történhet ezalatt, mint ahogy velem történt is!… 
(Húsz év után fellebbentem a függönyt, amit azért eresztet-

tem le 1985. augusztus 1-jén, hogy túléljem a válásomat, s fel 
tudjam nevelni gyermekeimet. Csak előre akartam tekinteni, s 
ami elmúlt, azt végképp lezárni. Most úgy érzem, van bennem 
annyi erő, hogy felidézzem a történteket. Velem van az az Em-
ber, aki mellém állt, felemelt a földről, ahova egy K.O.-val 
(knockouttal) kerültem előző férjem által. Laci embersége, hite, 
szeretete adott erőt, hogy végig csináljam, ami rám várt az utána 
következő években. De ne szaladjak előre!) 

 
Ott hagytam abba, hogy Mezőköbölkútról hazahívott Édes-

anyám – azt üzente: mindent számoljak fel és jöjjek haza. Nem 
tudtam: m i é r t ? … 

 
Otthon – Besztercén a Vlahuta utca 7 szám alatt – a lakás tele 

volt ládákkal. Ijedten néztem körül. Mi történt? 
„Utazunk Budapestre!” – újságolták a testvéreim. 
„Mi? Hogyan? M i é r t ?” ….. 
„Megkaptuk a magyarországi visszahonosítást!” – volt a válasz. 
Nem értettem. Ki kérte? Ki adta meg? M i é r t? 
Ekkor Édesanyám leültetett maga mellé, s szépen, sorjában 

elmesélte, hogy Édesapa halála után ő beadta a kérvényt a ro-
mán hatóságoknak, hogy a családfenntartó halála miatt, kéri a 
visszahonosítását – négy gyermekével együtt – nagymama be-
fogadó nyilatkozatát mellékelve… még most is beleremegek az 
emlékébe, hogyan szakadt ekkor rám az ég… 
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Sírtam, zokogtam:  
„Én nem akarok elmenni Erdélyből! … Engem m i é r t nem kér-

deztél meg? Nekem itt van az otthonom! Itt vannak a barátnőim, a he-
gyek, a fenyők, a házak, az utcák… Édesanya! Itt van a vőlegényem!” 

 
„Ha szeret, utánad jön!” – volt a válasz. 
 
VÉGE! … Nincs több apelláta! – Összedőlt minden körülöt-

tem! 
S bár 18 éves voltam, nem tudtam, milyen jogaim vannak. 
De hát mit is tehettem volna egy végleges helyzettel szem-

ben? 
Hagytam volna őket magukra – utazzon fel a három kiskorú 

fiúval a nagy ismeretlenbe, aztán lesz, ami lesz? … Csak sírtam, 
és sírtam… Vőlegényem R. János – református lelkész – eljött az 
Édesanyjával együtt, talán rá tudják bírni Édesanyámat, hagyjon 
engem ott – úgyis karácsonyra terveztük az esküvőnket, addig 
már két hónap sincs hátra. 

Anyu hajthatatlan maradt. Azt magyarázta, mindnyájunk-
nak jobb lesz odaát. Megígérte, amint berendezkedtünk, segít 
parókiát keresni Jánosnak, hogy ő is minél hamarabb át tudjon 
települni (jelzem, valóban megvolt benne az igyekezet, de hát ez 
nem ment csak úgy ripsz-ropsz!) … Na, de azt akkor egyikünk 
sem látta előre, miként is alakul majd az élet. 

 
A Kanossza-járásom ezzel nem ért véget. 
Nekem kellett felutaznom Kolozsvárra megvenni a vonatje-

gyeket, mivel én voltam a felnőtt, aki tudott románul. Végigsír-
tam az utat. Nem tudom, mit gondoltak utastársaim – egy feke-
tébe öltözött fiatal nő, egész úton zokog – mivel még mindig 
gyászban voltam Édesapa miatt. Megérkezve Kolozsvárra, meg-
váltottam a jegyeket Budapestre – csak oda! … Kiszédültem va-
lahogy a pályaudvarról, s elindultam a buszmegálló felé, ahon-
nan Heta tántiékhoz jutottam volna (Édesapám egyik nővéré-
hez). 
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Ekkor pillantottam meg F. Zsoltot – kedvenc matek tanárom 
volt még a gimnáziumban. Szinte felsikítottam örömömben! Ő 
volt az az ember, aki megtestesítette számomra a nyugalmat, 
biztonságot. Ő is örömmel üdvözölt s csodálkozva kérdezte, kit 
gyászolok? Erre kitört belőlem a zokogás: 

„Eddig Édesapámat, de most már magamat is!” – válaszoltam, s 
nem bírtam abbahagyni a sírást. Csitítóan tette vállamra a kezét, 
s finoman arrébb lépett velem a várakozó tömegtől. Körülnézett 
s felajánlotta, ott van egy cukrászda a másik oldalon, üljünk be 
egy kávéra s meséljem el, mi is történt… 

Belőlem dőlt a szó. Mondtam, mondtam az eseményeket, 
amikor odaértem, hogy a vonatjegyekért jöttem, újra sírva fa-
kadtam. Ekkor rátette nagy, nyugodt kezét a kezemre, s csend-
ben, csak ennyit mondott: 

„Editke! Most irigylem magát! Maga szabad lesz! Ezt most még 
talán nem érzi! Ne sírjon! Legyen nagyon-nagyon boldog, s ha egyet 
kérhetek, ne feledjen el minket odaát!” 

Bár meg nem nyugodtam, de jólesett bátorítása. Tudtam, 
nem légből kapott szavak ezek, hiszen ez az ember megjárta a 
poklok-poklát. Másodikos gimnazisták voltunk, amikor a nyári 
szünetről visszatérve tudatták velünk, hogy néhány tanárunk 
nem tér vissza – új tanárt kaptunk: földrajzból, matekból. 

Lassan szivárogtak ki a hírek: Sch. Jenő földrajz tanárunkat 
lecsukták. Irredenta dalokat tanított diákjainak. (Ő ismertette 
meg velünk Kodály: Háry Jánosát! – hu, de irredenta dal) Tanár-
társaival egy baráti összejövetelen „államellenes” összeesküvést 
szervezett. Az a hír járta, hogy a koronatanú X.Y. volt magyar 
tanár – akinek sohse bocsájtottunk meg, ahol csak lehetett érez-
tettük vele megvetésünket. 

Két másik tanártársát is kihallgatták. Sz. Zoltán – volt osz-
tályfőnökünk s történelemtanárunk azt vallotta, hogy semmit 
sem hallott, éppen nem tartózkodott a szobában. F. Zsolt viszont 
kiállt barátja mellett s állította, hogy nem hangzott el semmilyen 
államellenes beszéd.  
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Ez sem segített, Sch. Jenőt hét év fegyházbüntetésre ítélték – 
feleségének azt tanácsolták, ha továbbra is tanítani akar, váljon 
el férjétől – mit is tehetett volna szegény? Fel kellett nevelnie kis-
fiúkat. 

F. Zsoltot pedig örök időkre menesztették a tanügyből – ez-
után borászattal kezdett foglalkozni – akkor is ez volt a mun-
kája, amikor Kolozsváron találkoztunk. 

Még volt egy áldozata ennek az ügynek: „B.B.” – B. Béla. Ő 
is matematika tanár volt, ideig-óráig még taníthatott, de aztán 
neki is mennie kellett, mint nemkívánatos személy – neki sike-
rült bejárnia a világot – de ő sem feledte soha Erdélyt. Negyven 
év után találkoztunk, saját verseit olvasta fel, melyekben zokog 
a lelke Erdély után! 

 
1963. novemberi kolozsvári utamról hazatérve, peregtek az 

események, de én alélt állapotban éltem át a következő időt. 
Hazaérve Besztercére csak bolyongtam a városban; próbál-

tam magamba szívni mindent, ami gyermekkorom szép emléke 
volt. Búcsúztam az iskolámtól, a lábas házaktól, a szász temp-
lomtól, melynek toronyórája kiskapunkból is látszott, a sétatér-
től, ahol annyit, de annyit beszélgettünk barátnőimmel, a Schif-
fer-bergtől – ahol Édesapával oly sokszor kirándultunk, s meg-
ismertetett az erdő fáival, madaraival, apróbb növényekkel, s 
végül eljutottam a temetőbe a sírjához. 

Leültem a sírkőre, mert nem volt erőm állva elmondani 
Neki, hogy messze utazom… tudom, akkor ő adott erőt, hogy 
végig csináljam a következő éveket – „édesanyádnak szüksége van 
rád!”… mintha ezt súgta volna fülembe a késő őszi széllel… 
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ÚT AZ ISMERETLENBE 
 
S én mentem… mentem… az ismeretlen világ felé… a vonat 

vitt minket Csabával, s Attilával városokon, falvakon át, a hatá-
ron túlra… Budapest – Nyugati pályaudvar… ahol várt minket 
drága csöpp kis Nagymamám s Nagypapám (Áldott legyen em-
lékük, hogy befogadták az árvákat.) 

Édesanya Leventével meg kellett várja Kolozsváron a ma-
gyarul tudó vámost, mivel a sok könyves ládát egyesével át kel-
lett vizsgáltatni. Szerencsére jóindulatú volt ez az ember, mert 
amikor Nyírő József s Tamási Áron abaposztóba kötött könyve-
ihez ért – melyek természetüknél fogva nem szerepeltek a leltár-
ban – végigsimította őket, szemüvege fölött édesanyámra tekin-
tett s annyit mondott: „Jó utat asszonyom!” 

 
Hát megérkeztünk egy új világba. Nyüzsgő nagyvárosi for-

gatagba, ahol az emberek nem ismertek minket, de talán egy-
mást sem. Itt kellett gyökeret vernünk. Hogy ez mennyire sike-
rült, talán egyszer ezt is el tudom mondani, de most csak annyit: 
nem lehetett könnyű Édesanyámnak ezt a döntést meghozni – 
hiszen óriási felelősség hárult rá – négy gyermekével elindulni, 
felépíteni egy egzisztenciát, kenyeret adni a kezükbe – s közben, 
ővele mi lesz? 

Egyedül, társ nélkül – soha többet nem ment férjhez. 
Kemény fából faragták az én Édesanyámat. Összeszorított 

foggal tette, amit jónak látott, s bár körülötte csapkodtak a villá-
mok, ment, ment előre. Ez a példa lebegett a szemem előtt, ami-
kor tizenkilenc évi házasság után nekem is fel kellett állnom, s 
gyermekeim kezét fogva, tovább kellett mennem az élet útján – 
immár támasz nélkül. Köszönöm Neked Édesanyám! Talán 
most már tudom miért kellett eljönnöm szép Erdélyországból?! 
Hogy a Te erős akaratod minta legyen előttem: „Soha ne add fel!!! 
Csak előre édes fiam!!! Neki a sűrűjének!!!” – ahogy mondani szok-
tad (Somogyvári Gyula után szabadon). 
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Első s egyetlen közös fényképünk amióta eljöttünk Erdélyből (1963.) 

 
És ott volt egy drága lélek, az én édes pici kis Nagymamám 

példát mutatva önfeláldozó szeretetével. Másfél szobás laká-
sukba fogadtak be bennünket. Két öreg nyugdíjas percig sem 
gondolkodott, amikor szállást adtak lányuknak s négy gyerme-
kének. Nem latolgattak: „Mi lesz a mi nyugalmunkkal? Vége a 
csendnek, békének!” Élet tért vissza az otthonukba! Zokszó nélkül, 
mosolyogva, szeretetben teltek a napjaink. 

Sajnos, nem tudtuk nekik meghálálni önfeláldozásukat… ha 
csak… azzal nem, hogy amikor a legkisebbik leányom (Ildikóm) 
Gabó fiának szüksége volt arra, hogy visszaköltözzön Pestre, 
első szóra Lacival együtt igent mondtunk. Sajnos, csak két évig 
tartott ez a boldog együttlét, de azt gondolom, az én drága 
Nagymamám mosolyogva tekintett le rám az égből; „lám, nem 
éltem hiába! Jó példát mutattam az én kis E-babámnak!” 

Köszönöm neked is Nagymamuskám! 
Ugye, az előbbieknél is ott van elrejtve a sok-sok MIÉRT? 
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EGY ÚJ VILÁG 
 
Hogy alakult továbbiakban az életem? 
Nos, ha felidézem a mindennapjaimat, voltak szép s kevésbé 

szép pillanatai. Főleg az első időkben volt nagyon nehéz beil-
leszkednem az új életformába. 

1963 novembere – a hetedik kerületi Kazinczy utcai bérház 
lichthofra néző másfél szobás komfort nélküli lakásában éltünk 
heten. WC a folyosó végén – két család használta közösen, min-
den nyűgével együtt. 

Mint írtam, Nagymama és Nagypapa már nyugdíjas volt, mi 
Anyuval pedig korán keltünk, mert hét órára már az Újközte-
mető mellett a Műszaki Gumigyárban kellett kezdjük a munkát. 
Este odakészítettük a ruháinkat egy-egy székre, reggel behunyt 
szemmel is fel tudtunk öltözni. Sötétben kellett felkelni, hogy ne 
ébresszük fel az alvókat: ruhát a karomra téve lábujjhegyen kió-
vatoskodni a konyhává alakított fűtetlen előszobába, megmos-
dani (lavórban) – merthogy ez volt a fürdőszobánk is. 

Emlékszem, egyik alkalommal annyira álmos voltam, hogy 
nem vettem észre, a szoknyámat elfelejtettem felvenni. Nagyka-
bátban, harisnyanadrágban utaztam végig Budapesten a VII. ke-
rületből a X.-ig. Csak mikor az üzemben le akartam venni a ka-
bátot, vettem észre, hogy nincs rajtam szoknya. Még szerencse, 
hogy a munkahelyemen köpenyt viseltem, gyorsan magamra 
kaptam, így csak én tudtam, milyen malőr történt. (Ma megmo-
solyogni való, hiszen nézem a mai lányokat, patent harisnya-
nadrágféle, fölötte semmi szoknya, mindössze a popsit éppen 
csak eltakaró rövid kabátka. Divatos lennék, csupán a nagyka-
bátomat rövidebbre kellene cserélnem.) 

 
Abban az időben viszont sokat sírtam, amikor nem látta 

senki. Nem tudtam kiutat ebből a helyzetből. Ugye, otthagytam 
mindent, ami számomra szép volt: Erdélyt a fenyvesekkel, ba-
rátnőimet, vőlegényemet, a tanítást, a gyerekeket – s eljöttem 
egy számomra ismeretlen világba. 
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Ráadásul nem is kaptam pedagógusi állást – azokban az 
években, a fővárosban csak képesített pedagógusokat vettek fel 
a tanügybe –, vidéken lehetett volna elhelyezkedni. Édesanyám 
két kezét összetéve könyörgött, ne hagyjam most őt magára a 
gyerekekkel – minden fillérre szükség van, s ráadásul itt ő is bi-
zonytalan volt a jövőt illetően. Szüksége volt rám. 

Bár neki megvolt a helye a Gumigyárban – ahol leány korá-
ban is dolgozott – ügyintézői munkakörbe vették vissza. Sajnos 
engem csak gépírónőnek tudtak alkalmazni – ami akkor szá-
momra iszonyú megrázó volt. Úgy éreztem, hiába tanultam 
annyit, ezt a munkát nyolc általánossal is el tudtam volna vé-
gezni. Még csak kilátásom sem volt rá, hogy ebből a csapdából 
kiszabaduljak. 

 
Mint mondtam, sötétben indultunk munkába, mire hazaér-

tünk újra sötét volt. Édesanya percre sem hagyott magamra; ak-
kor úgy gondoltam, mint egy porkoláb. Pedig szegénykém csak 
óvni akart, hiszen oly fiatal voltam, s egyáltalán nem voltam fel-
vértezve a zaklatásokkal szemben. Nem ebben a világban nőt-
tem fel. 

Újra a tanulásba menekültem. A TIT József Attila Egyetem 
nyelviskoláján olasz, német oktatásra jelentkeztem, így heti 
négy estét értelmes dolgokkal tudtam betölteni. Itt találkoztam 
gyermekkori „szerelmemmel”, aki végül a férjem s gyermekeim 
édesapja lett. Hanem ez a találkozás már 1964 őszén történt. 

 
Addig, viszont még meg kellett vívnom egy csatát – amit 

meg is nyertem. 
Mivel a munkám során más vállalatok ügyintézőivel is kap-

csolatba kerültem – egyik alkalommal a Láng Gépgyár munka-
társa megkérdezte, nem akarnék-e hozzájuk jönni, dolgozni. 
Látta, jó munkaerő vagyok, s felajánlotta, náluk a számlázáson 
szülni ment egy kismama, amíg vissza nem jön, átvehetném a 
munkáját. 50.- Ft-tal többet fizetnének, mint itt kaptam (havi fi-
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zetésem 890.- Ft volt). Ráadásul nem gépírói munkát kellene vé-
geznem – ő is úgy ítélte meg, ennél többre vagyok képes –, ha-
nem számlakészítéssel foglalkoznék. Kértem a főnökömtől egy 
szabad napot. Édesanyámnak azt mondtam – most is szégyel-
lem –, hogy nem érzem jól magam (bár valóban nem voltam va-
lami jól, az izgalomtól a torkomban dobogott a szívem). 

 
A felvételi beszélgetés, majd a megállapodás gyorsan ment. 

Későbbi főnököm: Neidenbach László – végtelen szeretetre 
méltó 2 m-es nagy mackó volt. Pillanatok alatt szimpatikus let-
tem neki, kölcsönösen megkedveltük egymást; mivel úgy ítélte 
meg, hogy a munkát jól el fogom végezni, megírta a kikérőmet, 
150.-Ft/hó-val magasabb bérrel szándékozott foglalkoztatni. 
(Ez abban az időben csak úgy történhetett „munkaerő-csábítás” 
nélkül, hogy más munkakörbe kerültem: számlázó I. besoro-
lásba). 

… 

Hogy miként fogadta Édesanyám ezt a lépésemet, talán az 
előzmények ismerete alapján nem kell ecsetelnem. Kitört a vul-
kán. Ami az elkövetkező időben rám zúdult, nincs erőm leírni. 
Azt hiszem, ekkor szakadt meg végleg kettőnk közt az a kapocs, 
melyet addig is csak az én szülő iránti alázatom tartott össze. 

Ez is nagyon megrázott, de most már tovább akartam lépni. 
(Édesanyám halálos ágyánál kerültünk újra egymáshoz közel, 
de erről majd később írok). 

 
Közben próbáltam intézni a vőlegényem áttelepedését. A 

Kálvin téri református templomban örömmel fogadtak s meg is 
ígérték, mindent megtesznek annak érdekében, hogy egy jó pa-
rókiát kapjon. A levelek jöttek-mentek… ám egyszer érkezett 
egy hosszú-hosszú levél, melyben nagyon részletesen leírta, MI-
ÉRT NEM… jöhet át; nem hagyhatja ott a szüleit, hazáját… 
menjek vissza én! … Istenem! Lehet még ennél több kínt kibírni? 

… 
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Nos, lehet! Ezt most már tudom… nehezen, de elment a vá-
laszom, amit már nem külső ráhatással írtam meg. Saját dönté-
sem volt: 

„Sajnálom, de nem mehetek vissza!” 
Az utolsó szálat is elszakítottam, ami még odakötött. 
Ennyi év után sem tudom arra a választ, miért kellett az a 

szerelem?  
Később még egyszer felbukkant Jani az életemben; de akkor 

már férjnél voltam, megvolt az első kislányom (Editkém), így 
szó sem lehetett arról, hogy bármilyen kapcsolat is kialakuljon 
köztünk -; érdekes, akkor kiábrándultam belőle (Jött a „jus-
sáért”). Ezzel akkor úgy éreztem, kitörölte magát a szívem-
ből. Sok-sok évvel később – szinte egy emberöltővel – furcsa kö-
rülmények között értesültem haláláról. Megsirattam – s mécsest 
gyújtva kis házi oltáromon, eltemettem, meggyászolva emlékét.   
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EDITKE 
/Avagy: Elsőszülött leánykám/ 

 
1967. március 4. (éjjel ½ 2 – percről-percre): 
Hirtelen ébredtem. Úgy éreztem, mintha a tegnapi születés-

napomra való készülődés miatt a derekam egy kissé meghúz-
tam volna. … Na, nem baj, másik oldalamra fordultam; még 
soká lesz reggel; lehet egy jót aludni. … Húsz perc múlva újra 
éreztem a nyomást a derekamban (pontosan szemben velem 
volt a polcon az ébresztő óra – világított a számlapja). Ismét át-
fordultam a másik oldalamra… már majdnem sikerült elalud-
nom, amikor újabb nyomás; mint mikor a menstruációm szokott 
jönni… de most nem jöhet, hiszen kisbabát várok! – felültem az 
ágyban. Újra ránéztem a foszforeszkáló ébresztőórára: 2 óra 10 
percet mutatott. 

Ez annyira ritmikus ismétlődés volt, oda kellett figyelni. 
Igaz, hogy édesanyám azt mondta: először óránként, majd 

fél óránként, később 20 percenként váltakoznak majd a fájások; 
– nekem kimaradtak volna az órások s félórások? 

Meg aztán: ez lenne a „fájás”? … Viszont olyan rendszeres 
volt… mi van, ha mégis az? Felébresztettem Pistát: „Kérlek, me-
legíts egy kis mosdóvizet! Azt hiszem, jön a baba!” 

„Hol van? … Hol van?” – ébredt álmából ijedten. 
„Még sehol” – mosolyogtam el magam – „De azt hiszem, ko-

pogtat.” – Érdekes módon, olyan nyugalom vett rajtam erőt – 
látva a férjem ijedtségét… 

Megmelegítette a vizet; kiöntötte a lavórba – én előkészítet-
tem a ruhámat; majd a hokedlin lévő lavór fölé hajolva jólesőn 
megmosdottam – előbb arcom, felső testem; majd megkértem, 
tegye le a földre a lavórt – azt már nem bírtam lerakni – alsótes-
temet is kellemesen tisztára mostam. Ekkor le kellett ülnöm. El-
fáradtam. „Mi ez?” – Nem szoktam hozzá, hogy mint egy lassí-
tott felvételen mozogjak! … A lábamat már nem tudtam meg-
mosni. Nem tudtam lehajolni. Őt kértem meg, mossa meg az uj-
jaimat, talpamat. 
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„Nos?” – kérdezte – „Jön a baba?” … 
„Azóta nem jelez!” – válaszoltam. – „Lehet, hogy csak vaklárma 

volt.” – hiszen másodikán voltam a szülész-orvosomnál, aki 
megvizsgált s azt mondta, még két hét. 

„Akkor feküdjünk vissza, mert ha nem szülsz, nekem holnap még 
dolgoznom kell menni” – javasolta. (Bár szombatra esett március 
negyedike, akkor még nem voltak szabad szombatok.) Mindket-
ten visszabújtunk az ágyba. 

Már majdnem elaludtam, amikor egyszerre, mint pezsgős-
üvegből a dugó, robbant ki a magzatvíz. 

Ekkor Pista már talpra ugrott: „Hol a cipőm?” … „Hol a zok-
nim?”… /ebben a sorrendben/… 

„Szegény, de ideges!” – gondoltam – „Ott van a széken minden. 
Mellette a cipőd!” 

Felkapkodta magára a ruhát, majd rohant le a földszintre a 
házmesterhez. 

Nekünk még akkor nem volt telefonunk! A szomszéd lakás-
ban lakott egy idős mérnök bácsi; az egész házban egyedül neki 
volt telefonja, de abban az időben csak „úgy” nem hívhatta ki 
valaki a mentőket. 

Már előre meg kellett szervezni az ilyet: a házmestert (aki il-
letékes volt ez ügyben) kellett ébreszteni, aki feljött az emeletre, 
felébresztették a szomszédot; a házmester felhívta a mentőállo-
mást, bemondta, hogy ki ő, kinek a telefonjáról beszél, s ki az, 
aki szül, hová kell vinni a szülőnőt. Majd lement, kinyitotta a 
kaput, s várta a mentőket, akik 4 órára meg is érkeztek. … 

Nekem közben lökésszerűen jöttek, erősödtek a fájások. … A 
hálóingemet, majd a törülközőt is lábam közé tettem – sok volt 
a magzatvíz – még most is érzem a selyemnek simogató hideg-
ségét combomon. Azóta is szeretem a selyem tapintását! 

Megérkeztek a mentők. Lekísértek a kocsihoz. Férjem is ve-
lem jött – megígértem, gyors leszek, csak legyen ott a kórházban, 
míg megszületik a kisbaba. (Akkor még nem volt apás szülésre 
lehetőség, így csak kint a folyosón izgulhattak szeretteikért.) 
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¼ 5-re értünk be a Péterffy Sándor utcai kórházba. 
„Miért hozták be?” – bökött fejével nem túl barátságosan fe-

lém a szülésznő. – (Vajon minden szülésznő ilyen barátságtalan, 
vagy csak nekem volt szerencsém kifogni őket? Sokszor gondol-
kodtam el ezen.) 

„Szülünk” – válaszolta a mentős 
„EZ?” – így a nő – „Nincs hét hónapos se!” 
„Kilenc!” – jött a válasz 
„Az nem lehet! – Na, vetkőzzön le! Megvizsgálom! Van orvosa?” 

– ilyen kedvesen fordult hozzám! 
„Igen” – megmondtam az orvosom nevét. 
Megvizsgált. 
Innen már felgyorsult a kép: „Borotválni!” – adta ki az utasí-

tást. – Telefon: „Sürgős!” 
„Jöjjön! Feküdjön ide!” – lábamra steril „csizmát” húztak. … 

Fények… pár percen belül megjött az orvos, a kórházzal szem-
ben lakott. 

Mosolyog, bemosakszik: 
„Nem kell félni kismama! Itt vagyok!” 
„Nem félek! Csak ugye nem kapok injekciót?” 
„Hát ilyet még nem láttam! Itt vajúdik, s az injekciótól fél!” – han-

gos mosoly körülöttem. 
„Ígérem, egy hangom sem lesz, csak ne tessék injekciót adni!” 
S tényleg, egy hang sem hagyta el az ajkamat… 
½ 5-re megszületett az én ELSŐ GYERMEKEM! 
„Kislány! … Egészséges!”… 
Felsírt – első hangja! – „Lássam!” (Juj! Véres, vörös… lábainál 

fogva: fejjel lefelé tartják, úgy mutatják… felém… nem adják 
ide? Hú, de hosszú feje van! /aztán elviszik mosdatni, mérni, 
öltöztetni). 

Nagyon messziről jön a hang… talán hozzám beszélnek… 
„Mi lesz a neve?” – tőlem kérdik… választ várnak… „István”… 
„De nem fiú”… „lány”… „akkor?” … „Edit” – varrnak – mégis ad-
tak injekciót… nem baj… most már megvan a BABA! … EDIT? 
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… Az én Editkém? … Kicsi, kicsi lányom! … Jé! Születésnapo-
mon született! … Legszebb, legkedvesebb ajándék, amit valaha 
kaptam! … Első gyermekem! … 

„Két év múlva, majd jön a kisfiú! …” 
„Hát ilyet még nem éltem meg!” – így az orvos, miközben még 

mindig stoppol. – „Itt fekszik a szülőágyon, s azt tervezi, hogy két év 
múlva jön a fiú!” - újabb hangos mosoly. 

… 

Mikor kitolnak a folyosóra, férjem ragyogó arccal hajol fö-
lém: „Gyönyörű!” … „Köszönöm!” – s megcsókolja a kezemet. 
 

 
 

/A boldogság kék madara / 
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TELTEK AZ ÉVEK 
 
Minden ember szereti hallani, milyen volt az első perce ezen 

a Földön. Várták-e? Véletlen, hogy itt van? Sietett-e megszü-
letni? Hogy fogadták? Mit csinált kiskorában, amire ő nem em-
lékszik? 

Elsőszülött gyermekemről már írtam. 
Kislány lett – pedig én váltig azt gondoltam, hogy fiú – no, 

majd két év múlva fiút fogok szülni. Azt hittem, csak elhatáro-
zás kérdése… 

Hogyan telt az első két év pici lányommal, majd máskor le-
írom; most szeretném papírra vetni a következő gyermekem jö-
vetelét. 

Amikor Editkém másfél éves volt, újra várandós lettem – de 
ezt még nem tudtam. Rekkenő nyár volt. Férjemmel, kislányom-
mal, egy baráti párral (R. Jancsiék) kirándulni mentünk Zebe-
génybe. Nem éppen sétaút visz fel Törökmezőre, de mi sportos 
alkat voltunk – nagyon szerettünk túrázni, nekivágtunk az út-
nak. Mint mondtam, nagy hőség volt, ennek ellenére kemény 
tempóban haladtunk célunk felé. A két férfi felváltva vitte a nya-
kában lovagló kislányt. Roppantul tetszett neki a lovaglás; kur-
jongatott, vidáman nevetgélt; élvezte az új játékot. 

Amikor felértünk a turistaházhoz, bizony jól esett a patak-
ban lemosdani. Én mindig vízimádó voltam, most sem hagytam 
ki, hogy bele ne gázoljak a jéghideg vízbe. Jól esett tapicskolni a 
megerőltető hegyi kapaszkodás után a csobogó kristálytiszta 
vízben. Kislányom közben felfedezte az apró halacskákat, amint 
cikáztak a kövek között; nagyokat sikongatott, szerette volna el-
kapni őket. Mindig is vidám természetű, jókedvű, nevetős em-
berke volt. 

Kellemesen telt el ez a nap. 
Éjszaka rosszul lettem. Elöntött a vér; szörnyen görcsöl-

tem… rázott a hideg… szörnyű volt… elvetéltem! 
Másnap a kórházban egészségügyi kaparást csináltak – itt 

tudtam meg, hogy terhes voltam, de elment a kisbaba! 
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Nagyon megviselt… nem tudtam gyógyulni… heteken át 
fájdalmaim voltak. Egyik orvos küldött a másikhoz… nem talál-
ták a bajt… 

Végül férjem kollégája ajánlotta, keressük fel dr. Tass Lász-
lót; felesége nála szült, s nagyon jó diagnosztának; szülész-nő-
gyógyásznak tartják. El is mentünk hozzá; első vizsgálatnál 
megállapította, hogy kétoldali petefészek gyulladásom van; in-
jekciót írt fel (brrrr). Kétnaponta jártam hozzá injekcióra. A ke-
zelések ideje alatt munkatársnőm azt mondta, tegyek le arról, 
hogy ezek után még gyerekem legyen; ő tudja, petefészek gyul-
ladás kizárja, hogy valaha még teherbe essek. 

Hát ez borzasztóan elkeserített! 
Kiborulva mentem el a következő injekcióra – az orvos meg 

is kérdezte, mitől vagyok ilyen zaklatott. Elmondtam, hogy mit 
hallottam; s megkérdeztem, igaz-e? Lakonikus volt a válasz: 
„NEM!” 

Majd kicsit később ezt mondta: „Én rendbe hozom az egészsé-
gét, és majd szólok, mikortól vállalhatják a következő babát; ha maguk 
is akarják!” 

Hogy akarjuk-e? – Istenem, hát kérdés lehet ez? – Persze, 
hogy akarjuk! 

Így is történt. 
Következő év tavaszán boldog kismama voltam! 
Nagy várakozás előzte meg a kis jövevényt. 
Valahol olvastam, hogy ha a menstruáció előtt marad terhes 

az ember, akkor fiú lesz, ha utána, leány. 
Ezért „szisztematikusan” akartuk a következő gyermekün-

ket megtervezni. 
Három hónapon keresztül csődöt mondott ez a program. 
Ekkor én megijedtem, hogy tényleg nem lesz több gyerme-

kem. 
Úgy döntöttünk, nem számít, ha kislány lesz is; csak legyen! 

S láss csodát! … Azonnal lett is! … 
Ettől a perctől kezdve boldog várakozással teltek a napok, 

hetek, hónapok! 
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Mindhárman – még a kis kétéves Editkém is – izgatottan vár-
tuk a kistesót! Minden nap vidáman ébredtünk, készítettük az 
új jövevénynek a helyét. 

Még mindig az egyszobás szükséglakásban laktunk, ami vi-
szont teljesen komfortosan volt berendezve: A lakás egy 4x4 mé-
teres szobából állt; mely a következőképpen volt felosztva: a 
nyitott függő-folyosóra nézett egyetlen ablaka; mellette volt a 
bejárati ajtó. Azért, hogyha belépünk, ne zúduljon be a hideg, az 
ajtó mögé egy sűrű szövésű anyagból „drapériát” akasztottunk. 
Férjem üvegfallal leválasztott egy akkora részt a szobából 
„konyhának”, ahol hosszában elfért egy konyhaasztal, mellette 
a „Hajdú” centrifuga, másik oldalán egy hokedli. Tőle az ablak 
felé eső falon volt a villanylap (két „lángú”), amellett a falikút. 
(Manapság szigorúan tilos lenne a vízcsap mellett a villanylapot 
elhelyezni). Az ablak magasságáig polcrendszer a konyhai esz-
közökkel. Más nem is fért el itt. A konyhaasztal aljában tároltuk 
nappal a gyermekkádat, mely elég nehéz volt – zománcozott hó-
fehér fürdőkád, magában is jó súlya volt, hát még vízzel együtt! 
Nem volt kis dolog megemelni, amikor ki kellett öntenem a vi-
zet. A konyhaajtóval szemben az „előszobában” volt a háromaj-
tós szekrény. Felső része üveges: itt tároltuk az étkészletet, po-
harakat; alsó részén polcos – itt tartottuk a fehérneműt, ágyne-
műt, törülközőket. Mellette egy álló fogas; itt voltak a kabátok, 
kosztüm, öltöny nejlonhuzatban, hogy ne porozódjanak. Nap-
pali: dohányzóasztal, két puffal; az üvegfalnak támaszkodott 
összecsukható ágy (rekamié) a hálónk. Gyermekszoba: bölcső; 
majd később a kiságy is –fölötte a babapolc – rajta egyik oldalon 
a játékok, másik oldalon szépen sorban a kivasalt ruhák. A sa-
rokban egy vaskályha – paravánnal, nehogy valami lángra kap-
jon. Ja! A szomszéd bácsi felé egy lezárt ajtó vezetett, melynek a 
bemélyedését polcrendszerrel kialakított könyvtárnak használ-
tuk fel, már akkor is volt annyi könyvünk, hogy a padlótól az 
ajtó magasságáig tele voltak a polcok. 

Így nézett ki a mi „palotánk”! 
És idefért sok-sok boldog nevetés, szeretet, ének – 4 éven át! 
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ÁGIKA 
/Avagy: A második leánykám/ 

 
Amikor 1969. december 6-án váratlanul kopogtatott a máso-

dik gyermekem, a Műszaki Gumigyár Pénzügyi Osztályán dol-
goztam. (Mivel annak idején csendben csuktam be magam mö-
gött az ajtót, s távoztam a Láng Gépgyárba, amikor a fent emlí-
tett osztály vezetője nyugdíjba készült, emlékezve a munkabírá-
somra, megkeresett telefonon, s felajánlotta, vegyem át tőle ezt 
a feladatot. Örömmel mentem vissza a kedves, jól ismert kör-
nyezetbe.) 

 
Mentőt hívtak, ami szirénázva száguldott át a városon (Új-

köztemető mellől – János Kórházba, ahol a szülész-orvosom dol-
gozott). Szerencsére sikerült öt nap szigorú fekvéssel megállí-
tani a nagyon korai szülést, de lelkemre kötötték, semmit ne 
emeljek, mert kinyílt a méhszáj – január 31-re volt kiírva a szülés 
várható ideje. 

 
December 22-én Editke kislányommal sétáltunk a Körúton – 

gyönyörű napsütésben – várta a Jézuskát. Megállás nélkül csa-
csogott, telve volt a szívem boldogsággal. Felmentünk délben 
Nagymamámhoz, ahol jó illatok terjengtek – készült a karácso-
nyi bejgli, főtt a töltött káposzta. Nagyon-nagyon szép nap volt! 

Mi már megvettük a kis karácsonyfánkat, amit a házmester 
bácsi levitt a pincébe. Editke babája dobozban a szekrény tetején 
várta a Szentestét. Izgalom, készülődés a nagy napra. Ekkor még 
senki sem gondolta, hogy az angyalka minket is meglep… 

23-án hajnalban arra ébredtünk, hogy ismét kopogtat az új 
kis jövevény. De ekkor már határozottabban – a magzatvíz is el-
ment. Gyorsan be a kórházba. Mire beértünk, a fájások abbama-
radtak. Hanem Tass László doktor bácsi most már nem várt to-
vább. Azt mondta, meg kell indítani a szülést. Ekkor egymás 
után nyomta belém az injekciókat – bántam is én már a szúrást! 
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De a fájás, csak nem jött. Majd pontban 10 órakor adta be az utol-
sót – éppen szemben álltam a faliórával – még ki sem húzta a 
tűt, elindult – görcsbe rándult a testem – s ettől a pillanattól 
kezdve egy órán keresztül gondolatnyi kihagyás nélkül tágul-
tam – tágultam - tágultam. 

Úgy éreztem, sose lesz vége! … 
De 1969. december 23-án 11 óra 00-kor világra jött második 

kislányom ÁGNESEM – 2 kiló 20 dekával – koromfekete hajjal. 
Mint egy porcelánbaba! 

Ő volt a mi karácsonyi ajándékunk! 
 
Akik látogatóba jöttek, a saját gyereküket – unokájukat – fi-

gyelmen kívül hagyták. Csak azt a gyönyörű hajasbabát nézték, 
aki a csecsemőszoba ajtajával szemben feküdt egy kiságyban; 
hófehérben, hollófekete hajával aludta békés álmát. „De gyö-
nyörű!” „Nézd, mint egy valódi angyalka!” „Egy gyönyörű dísz a ka-
rácsonyfán”– ilyeneket lehetett hallani. – Én is így éreztem: Gyö-
nyörű! Kicsi babám! Szemem fénye! 

Nagyon boldogok voltunk! 
Csak egy valami bántott, hogy Editkém, aki már nagyon ké-

szült az ünnepre, nélkülem kapja meg ajándékát. Nem láthatom 
az örömét. Édesapja viszont megoldotta – behozta a dobozban a 
nagy babát a kórházba, mondván a Jézuska idén minden aján-
dék babát a kórházba hozott. S a folyosón ünnepeltük ezt a ka-
rácsonyestét. 

Nagyon-nagyon szép ünnep volt! 
… 

Istenem! Hogy is gondoltam volna akkor, hogy egy évig küz-
dök majd a kicsim életéért? Mennyi átvirrasztott éjszaka követ-
kezett – s a nappalok, amikor ott volt Editkém; aki szintén igé-
nyelte a vele való törődést, foglalkozást; sétát a levegőn, játszást. 
Bevásárlás, főzés, mosás, mosogatás, vasalás, takarítás… és mo-
soly… mert erre volt a legnagyobb szükség. 



Miért? 

– 50 – 

Ezen felül harcolni egy nagyobb, egészségesebb lakásért… 
Sűrűn jártam a Lakásügyi Osztályra érdeklődni, nincs-e még 
üres lakás a számunkra. 

Egy év telt el; közben Ágikám vérhas-t kapott. (Kénytelen 
voltam az ajtót kinyitni, szellőztetni a csöppnyi lakást. A bölcsőt 
odahúztam, hogy addig is levegőzzön a baba. Volt egy kislány, 
aki folyton ölelgette a macskájukat. Sokszor kaptam azon, hogy 
a pólyás babám kezét simogatta. Ilyenkor rászóltam, gyere, 
moss előbb kezet. Lehet, hogy így fertőződött meg a leánykám? 
Vagy csak nem volt elég erős az immunrendszere?) Majd tüdő-
gyulladást; – visszamentem kontrollra s az orvosom rám csodál-
kozott: „Él ez a gyermek? Én csak azért adtam ki, hogy egy kicsit ott-
hon is legyen magukkal, hiszen úgy várták!” … 

ISTENEM! Úgy éreztem, megnyílik alattam a föld! Csoda, 
hogy nem ájultam el! Se élő, se holt nem voltam, amikor elhagy-
tam a kórházat. Ezek szerint én egy éven át a halál angyalával 
harcoltam a gyermekem életéért? Így már érthető volt, hogy ez 
a kis emberke tíz hónapon át naponta mindösszesen másfél órát 
aludt! … 

Annyi, de annyi küzdelem árán, de: 
ÉLETBEN VAN!!! 
Köszönöm Istenem!!! 
S íme, most maga is három gyermek édesanyja! 
Köszönöm!!! 
Boldog anya vagyok!!! 
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/Amikor már ketten voltak/ 
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ILDIKÓ 
(Életutam folytatása) 

 
1970-ben végre megkaptuk életünk első „igazi” lakását – fő-

bérlet a Királyi Pál utcában – második emeleten – két szoba, 
konyha, WC a folyosó végén; de ezt már csak egyedül mi hasz-
náltuk! (Előző rezidenciánk a Vármegye utcában szükséglakás 
volt, s két család használta a WC-t.) 

Gyönyörű napos szobák voltak, utcára néző 2-2 ablakkal. 
Igaz, kályha csak az egyik szobában volt (a hátsóban), de az cso-
dálatos cserépkályha – gázfűtéssel. A konyhában sem volt fűtés, 
de nagy volt – akkora, mint az előző lakásunk együttvéve. Igaz, 
fürdőszobánk itt sem volt – de télen bevittem a zománcos gyer-
mekkádat a belső szobába a kályha mellé, s itt vidáman lubic-
koltak csemetéim – persze az nem történhetett meg, hogy egy-
más vizében fürdessem őket. Mindenik után kicipeltem a kádat 
(hu, de nehéz volt!), majd friss vizet hoztam. Előbb hideget, 
majd ebbe konyhai tűzhelyen, a gázon felforrósított vizet. 

De ez már fejedelmi lakosztálynak számított. 
El is határoztuk, hogy ebbe a kényelembe még egy babának 

születnie kell! Megbeszéltük a gyermekekkel: Editke már 4 éves 
volt, igent mondott, Ágika egy évesen bólintott arra a kérdésre: 
„Szeretnél-e még egy tesót?” 

S jött! Cseperedett az új kisbabám! Mindig boldog voltam, de 
mikor szívem alatt egy új élet ébredezett, ahhoz fogható boldog-
ságot el nem tudok képzelni. Tényleg, a szó szoros értelmében 
várandós voltam! Amikor elcsendesült körülöttem a világ; ket-
tesben, leendő pici babámmal a világ legnagyobb csodáját éltem 
át. Beszéltem hozzá! Elmondtam, mennyire várjuk! Milyen bol-
dogság, hogy ő van! Milyen szép az élet! … Nappal dudorász-
tam neki. Amikor pedig már megmozdult, játszottunk. Mind-
egyik szerette ezt a játékot: hasamra tettük a kezünket; így ott 
melegebb volt; s a kisbaba odakucorodott a tenyerünk alá… ha 
átraktuk a tenyerünket egy másik pontra, mint egy kis méreg-
zsák, átvándorolt oda. Hangosan nevettünk! 
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Szerették a zenét is! Mindig szólt a rádió; vagy a lemezját-
szón hallgattuk a zenét. Később; mindegyik szívesen választott 
hangszert. Editke gitározott, Ági hegedülni tanult, Ildikó zongo-
rázott. Igen Ildikó! 

1972.január 28. Éjszaka arra ébredtem, hogy elment a mag-
zatvíz. 

Azonnal felhívtuk Édesanyámat, akivel előre megbeszéltük 
a forgatókönyvet; taxit küldtünk érte. Mentőknek telefonáltunk 
– ekkor már nem kellett házmestert közbeiktatni a mentő kihí-
vásához; és nekünk is volt saját telefonunk – igaz, mi az V. ke-
rületben laktunk; a telefon valamilyen oknál fogva a terézvárosi 
központhoz volt csatlakozva; ebből kifolyólag édesanyám már 
megérkezett a taxival, a mentő még sehol. Mivel olyan hevesek 
voltak a fájdalmaim – s az előző kettő is viszonylag gyorsan jött 
a világra – úgy döntöttünk, nem várunk tovább a mentőre, a ta-
xiba ültünk, s irány a János kórház. Édesanyám fölment a két 
kislányra vigyázni. Kb. 10 perc múlva csöngött a telefon – a köz-
pont érdeklődött, hogy lehet az, hogy a mi címünk az V. kerü-
letben van, a telefonnal viszont a Terézvároshoz tartozunk. 
Édesanyám finoman csak annyit válaszolt: „Hölgyem, forduljon a 
másik oldalára, s aludjon tovább, a lányom már elment taxival a kór-
házba.” „De hát az nem szakszerű! S mi van, ha a taxiban megszül? 
Kié a felelősség?” 

„Asszonyom, s akkor kié a felelősség, ha a kapualjban szül meg, 
amíg maga kinyomozza, hogy hova tartozik a telefonunk?” – volt a 
válasz – s lecsapta a kagylót. 

Eközben a taxis száguldott a hajnali fővárosi utcákon velünk 
a János kórház felé. Szerencsére tudta, hol a szülészet! Mikor fel-
felé másztam, a lépcsőfordulóban elsötétedett előttem minden – 
pillanatokra meg kellett állnom – „Istenem, csak nehogy itt szüljem 
meg a harmadik gyermekem!” – fohászkodtam. 

De nem. Újra kitisztult a világ; tovább, tovább… itt van a 
szülészet… hallom, valaki vajúdik – hangosan… Jön a madame: 
„Van orvosa? … Ki az orvosa?” … „Tass… dr. Tass László… Kérem, 
hívja ide!” 
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„Vetkőzzön le, megvizsgálom! … Majd ÉN megmondom, mikor 
hívjuk ide a főorvos urat!” – hangzott a kioktató válasz. Majd pe-
dig: „Mi van, én már itt állok készen a vizsgálatára, magának volt sür-
gős, és még mindig nem vetkőzött le? … 

„Nekem nem könnyű lehúzni a csizmám!” 
Telefon: „Főorvos úr, három ujjnyira nyitva a…” 
 
Nem hallok semmit… 
„Kérem, segítsen eljutnom a WC-re!” (Neheztelő tekintettel né-

zett rám, de segített). „Kérem! … Segítsen felfeküdnöm az ágyra, 
mert jön a baba!”… 

„És mi van, ha odapiszkít az ágyra?” 
„Nem érdekel! Nem érti, hogy jön a gyermek?” … 
Végre felsegít. Indulna tovább… 
„Ne menjen el! Jön a baba!” 
Indulatosan fordul vissza. Ekkor fejéhez kap: 
„Tartsa vissza!” – s elrohan. 
Házi telefon az ügyeletesnek: 
„Doktor úr jöjjön! Szülünk!” 
Vissza a szülőszobába… az ágyam végében a sterilizáló tál… 

belenyújtja mindkét kezét… odatartja elém, s azt nyögi: 
„Nyomjon!” 
„OÁ!” – ez már a Te hangod édes kicsi babám. 
Az ügyeletes orvos nem ért oda a szüléshez; Ildikó kislá-

nyom meglátta a napvilágot. 
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/Együtt a három kislány/ 

 
Eddigi élete is így telt. Mindent önállóan csinál. Nem kell a 

segítség – legfeljebb tőlem, az édesanyjától. Nem TUD segítséget 
kérni mástól; jól esne neki néha, ha testvérei maguktól felajánla-
nák számára a segítséget, de hogy kérje, azt nem. Pedig néha, de 
jó volna, ha odafigyelnének rá: bírja-e még? 

Neki is három gyermeke van már, de nem elég ez a feladat, 
mellette tanul, dolgozik a munkahelyén, vállalkozásban köny-
vel otthon, nagyobbik fiának Gabónak segít a tanulásban, mel-
lette háztartást vezet: bevásárol, főz, mos, vasal, takarít, kertész-
kedik, foglalkozik a két kicsivel. Bírja-e még?  
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ELTŰNT AZ ÁLOMVILÁG 
 
Hol is folytassam az írást? 
Vissza kell mennem az időben – vissza, egészen 1985. szep-

tember 3-ig. 
Még mindig nem tudom leírni, első házasságom megromlá-

sának körülményeit. Ezt az időszakot sűrű függöny fedi. Akkor 
engedtem le, amikor egyedül maradtam, éreztem, nem szabad 
visszatekintenem. Mint Lót felesége –, különben sóbálvánnyá 
változom – s nem tudom feladatomat elvégezni, pedig nekem 
fel kellett nevelnem gyermekeimet. Nos, én nem tekintettem 
vissza. Tettem a dolgomat, csak előre tekintve, összeszorított fo-
gakkal. Ott volt velem a nagyobbik s a legkisebbik lányom, akik-
nek szükségük volt rám. Sajnos Ágnesem úgy döntött, elmegy 
édesapjával – ez volt életem talán legnagyobb KO-ja. Elhitte, 
hogy apja egyedül marad, hiába győzködtem, azért megy el, 
mert van egy másik kapcsolata. Ma sem tudom, hogyan tápász-
kodtam fel, s álltam lábra, de el kellett fogadnom döntését. 
(Hogy Ő miként élte meg azt a pillanatot, mikor szembesülnie 
kellett a valósággal – talán majd maga is megírja saját „Miért”-
jét. Csak távolból izgulhattam végig a következő éveit, nem volt 
könnyű – miért? – miért? – miért?) 

Hogyan tovább? 
A napi nyolcórai iskolai munka lefoglalta időmet, a háztartás 

az utána következőt, amíg le nem feküdtem aludni. Éjjel sokszor 
felébredtem, ekkor megrohantak az emlékek. Forgolódtam, 
gyötrődtem. Egyszer eszembe jutott, mi lenne, ha leírnám gyer-
mekeimnek, talán okulnak belőle. Így kezdődött el a visszaem-
lékezéseim papírra vetése. Tartott ez harminc éven át – hosz-
szabb-rövidebb megszakításokkal. 

Eljött az említett szeptember harmadika. Fizetés napja. Szo-
kásomhoz híven minden előre látható kiadásomat borítékba tet-
tem. Sosem maradtam el egyetlen számla kiegyenlítéssel, egyet-
len csekkel sem. A lányaimnak szükséges befizetéseit szortíroz-
tam, mire a végére értem, döbbenten láttam, maradt: 
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2.- (azaz két) forintom egész hónapra! 
Igaz, akkor más volt a pénz értéke, ám el tudjátok képzelni, 

hogy mondjuk ma 200.- Ft-ot hogyan osztana be akárki egy hó-
napra – de még 2.000-et sem? 

Úgy éreztem, most itt a vég! 
Feltekintettem a könyvespolcra Édesapám fényképére s éle-

temben először fordultam hozzá segítségért, mióta meghalt! 
Könnyes szemmel mentem aludni, szívemen nagy kő ült. 

 
Másnap az iskolában P. Emőke barátnőm csodálkozva kér-

dezte, mi történt, mivel nagyon magamba zuhanva látott. Neki 
elmondtam a helyzetemet. Azonnal segítségemre sietett, felaján-
lotta, hogy ad kölcsön. Köszöntem, de nem tudtam elfogadni, 
mivel fix fizetésből éltünk, s a következő hónapban sem volt ki-
látásom, hogy több marad. 

Nem sok idő múlva, belépett az irodába a zeneiskola igazga-
tója – T. Ottó – azzal a kérdéssel fordult hozzám, nem vállalnám-
e el náluk a gazdasági vezetői munka elvégzését. Most tudta 
meg, hogy beteg lett a kolléganőjük, előreláthatólag több hóna-
pig kiesik a munkából. Csodálkoztam, hogyan gondolja, hiszen 
két helyen nem lehetek egyszerre. Mire Ő elmondta, mivel náluk 
délután van a tanítás, mikor itt lejár a munkaidőm, felmegyek 
hozzájuk, csak addig kell maradnom, amíg olyan dolgom van, 
amit csak az irodában tudok elvégezni. A többit hazavihetem, s 
otthon fejezem be, amikor ráérek. Boldogan aláírtam a szerző-
dést, majd megkerestem Emőkét s mutattam, ennyi pénzt kérek 
kölcsön, mert jövő hónapban meg tudom adni. 

– A zeneiskola gazdasági vezetője a mai napig nem tudja, 
hogy MIÉRT (?) kellett ilyen hosszan betegeskednie! Ez men-
tette meg egy család életét! 

 
Hazatérve mécsest gyújtottam Édesapa fényképe mellett. 

Köszönetet mondtam, hogy onnan a távolból sem hagyott ma-
gamra. 
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Ebben az időszakban minden munkát elvállaltam, hogy 
gyermekeimet eltartsam – hétvégi ügyeletet, tornatermi takarí-
tást, diplomamunkák gépelését, stb. 

8 éven keresztül egyedül – abban az időben sem volt köny-
nyű. 

Felneveltem gyermekeimet. Nyelvet tanultak, letették a 
nyelv-vizsgát, leérettségiztek, – melyért gépkocsivezetői tanfo-
lyamra fizettem be őket – (sajnos, én kocsit nem tudtam aján-
dékba adni nekik, mint sok évfolyamtársuknak a szülei, de nem 
is várták volna el) –, főiskolát végeztek, lediplomáztak. 

Mindegyik becsülettel megállja a helyét az életben. 
Büszke vagyok RÁJUK! 
Hálát adok az Úrnak, hogy nem hagyott elveszni bennünket! 
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IRMA DRÁGA ÉS VILMA DRÁGA 
(2006. március 31. éjfél után 20’.) 

Úgy látszik, az emlékek nem hagynak pihenni. Nem tudom: 
m i é r t /?/… de éjszakáról, éjszakára előbukkannak a múltból, s 
érzem, le kell írnom, hogy újra nyugodt álomra hajthassam feje-
met. 

Most ismét visszarepülök az időben… térben… Megint Er-
délyben – Besztercén vagyok 10-11 éves lehettem; édesapa vi-
dékre járt – „kiküldetésbe”. A vajgyárnak volt a főmérnöke – 
rendszeresen ellenőrizték a tejbegyűjtőket. (Milyen körülmények 
között veszik át, tárolják a tejet; higiéniás feltételeket; nem vize-
zik-e a tejet, stb.) 

Egyik alkalommal Bethlenbe ment; munkáját elvégezve, indu-
lásig még volt egy kis ideje, úgy gondolta, meglátogatja rég nem 
látott rokonait. Két nagynénije: Irma néni és Vilma néni, valamint 
nagybácsija: Karcsi bácsi éltek ott. 

Hazajövet nevetve mesélte a következő történetet: 
Nagy-nagy ovációval fogadták, invitálták, üljön le, s mesélje, 

hogy van a család, mekkorák a gyerekek, hogy élünk, mit csiná-
lunk? Ő örömmel sorolta, milyen boldog a mi életünk, hogy nőnek 
a gyermekei, fényképeket szedett elő rólunk. Közben Karcsi bácsi 
odaszólt a húgainak, hogy kínálják már meg a kedves vendéget 
valami harapnivalóval, egy kis borral. Azok meg mintha meg sem 
hallották volna, ott toporogtak Édesapám körül, s „oh, be szépek 
ezek a gyerekek! … Jaj, de bájos ez a kislány! …Boldog lehetsz fiam!…”– 
felkiáltásokkal nézegették a képeket. Karcsi bácsi még kétszer nó-
gatta őket, hozzanak már be valami ennivalót a kedves unokaöcs-
csüknek – megjegyzem, Erdélyben az volt a szokás, ha valaki be-
toppant a házba, el nem eresztettük volna úgy, hogy meg ne kí-
náljuk egy-két falnivalóval, egy pohár borral. Nos, kezdett kínossá 
válni a helyzet, Édesapám, hogy mentse, ami menthető, szabad-
kozott: „Nem, nem kérek semmit, mert böjtölök!” … Mint akiket da-
rázs csípett meg, odaugrott a két öreglány két oldalról harsogva 
Karcsi bácsi fülébe kiabálta (mintha ő lett volna a süket): 

„Hallod Károly! Böjtöl, nem eszik!” 
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Ez a történet úgy megtetszett a családnak, azóta, ha valakit 
megkínáltunk étellel, s az szabadkozott, hogy köszöni, nem kér, 
mi nevetve tettük hozzá: „Hallod Károly! Böjtöl, nem eszik!” 

Még egy emlékem van a két lánytestvérről. Ez már szemé-
lyes élményem. 

Egyszer felutaztak Besztercére, valami hivatalos ügyet kel-
lett intézniük s nálunk szálltak meg. Forró nyár volt, a szellő sem 
rezdült. Este édesanyám megvetette az ágyukat – dupla ágy 
volt.  

Mi gyerekek lefeküdtünk, s kuncogva figyeltük, amint hosz-
szú ujjú földig érő csipkegallérú hálóingükben, melyet állig be-
gomboltak, csipkés fejkötőjükben betipegtek a fürdőszobából s 
bebújtak a takaró alá, csak az orruk látszott ki.  

Jó éjszakát kívántak nekünk is, s egymásnak is szertartáso-
san: „Jó éjt Irma Drága!”, „Jó éjt Vilma Drága!” – Alig tudtuk a 
nevetést visszatartani, olyan mókásak voltak. 

A történet itt kezdődik: 
„Irma drága – szólt Vilma néni – itt huzat van!” 
Felült Vilma néni az ágyban, maga elé tartva a takarót. 
„Tényleg huzat van Vilma drága” – jött a válasz, s Irma néni 

kibújt az ágyból, mamuszát felvéve odatipegett az ablakhoz, s a 
40°-os melegben bezárta azt. Visszatipegett, lefeküdt, jóéjszakát 
kívántak ismét egymásnak. 

De nem telt el sok idő. 
„Irma drága! Pipikélni kell!” … 
„De Vilma drága, most pipikéltél!” … 
„Irma drága, mégiscsak kell pipikélni!” … mamusz fel, Irma ki-

tipeg a biliért, behozza. Vilma kibújik a takaró alól, mamusz a 
lábra, Irma megemeli a hosszú hálóinget, Vilma leguggol, … 
csurr, csurr, csurr … hálóing vissza, Vilma az ágyba a takaró alá, 
Irma kitipeg a bilivel, visszatipeg, ágy, takaró, „Jó éjszakát Vilma 
drága!” „Jó éjszakát Irma drága!” … csend … (csak a gyerekágyak 
felől halk kuncogást hallani … édesanyánk ránk pisszeg, de 
mintha az ő torkából is elő-elő törni készül a kuncogás…) 
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Édesanyám majd megfullad a bezárt szobában. 
A duplaágy felől végre egyenletes szuszogás hallik, odalo-

pódzik az ablakhoz, résnyire megnyitja; mélyet szív a kicsit sem 
hűvösebb, mégis frissebb levegőből.  

Alig bújik vissza az ágyába; megszólal egy síri hang:  
„Irma drága! Itt még mindig huzat van!” …  
„De Vilma drága, hogy lenne huzat, én magam csuktam be az ab-

lakot?!” …  
„Irma drága, mégis huzat van!” … 
Kibújás … mamusz … tipegés …  
„Tényleg, Vilma drága! Mégis igazad van! Kinyílt az ablak!” … 

zár … tipegés … mamusz le … bebújás …  
„Jó éjszakát Vilma drága!”  
„Jó éjszakát Irma drága!” … 
csend … 
Egyenletes szuszogás… 
„Jajjj!!! … Irma drága! … Lenyeltem a hogam!” … 
„Jajjj!!! Vilma drága! … Ne mondd, hogy lenyelted a fogad!” … 
… két főkötő emelkedik … az ágyban térden állás, tapogató-

dzás … egyszer csak: 
”MEGVAN! Vilma drága megvan a fogad!!!” – diadalittas uj-

jongás… 
„De hát Vilma drága! Hogy képzelted, hogy Te lenyelted az egész 

fogsorod? … ? – egymással szemben térdelve, tenyérből-tenyérbe 
vándorol az elveszettnek (lenyeltnek) hitt fogsor … be a he-
lyére… 

„Tényleg Irma drága! Hát hogy gondolhattam azt, hogy lenyeltem 
az egész fogsorom!?” … 

„Jó éjszakát Vilma drága!” 
„Jó éjszakát Irma drága!” 
Talán egy kisegér cincog a gyermekágyak felől? Nem, ha-

sonló hangok szállnak az égbe a szülők ágya felől is. 
Végül mégis elalszik mindenki. 
Ötven év után még ma is magam előtt látom a csipkefőkötős 

fejecskéket: Irma drágát s Vilma drágát. 
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A NAPLÓ FOLYTATÓDIK  
Új élet hajnalán 

 
(2011. január 12. 3 óra 40 perc) 

 
Sose tudom, mikor, miért van szükségem arra, hogy tollat 

ragadjak, s éjnek évadján leüljek gondolataimat leírni. (De ezt 
úgy emlékszem, már említettem). 

Azt hinné az ember, ez akkor következik be, ha valami eget 
rengető esemény történik életében. Nos, úgy tapasztaltam, nem 
mindig szükséges, hogy így legyen. 

Most már napok óta, az éjszaka kellős közepén felébredek, s 
emlékeim ilyenkor megrohannak, csapongnak gondolataim a 
közeli s távoli múltban – érzem, eljött a pillanat, amikor közel tíz 
évvel ezelőtti eseményt papírra kell vetnem. 

Még kisiskolás voltam, amikor Édesanyám felfedezte ben-
nem a hajlamot, hogy szeretek mesélni – reggelenként szinte ki 
se fogytam a szuszból, amíg indulnom kellett. Azt tanácsolta 
egyik nap átnyújtva egy füzetet: „Ebbe írd le gondolataidat – meg-
lásd érdekes lesz elolvasnod évek múlva.” Így is tettem. Már akkori-
ban is felébredtem álmomból, s mivel ott volt kezem ügyében a 
papír és a toll, sokszor írtam elemlámpa mellett paplan alá 
bújva, hogy a többieket ne zavarja a fény. (Hogy hová lettek 
azok az írások – nem tudom. Talán, ahová az érettségire varra-
tott fekete mikro kord-bársony ruhám (?), vagy a lánykori nap-
lóm (?) – Viszont ez megint egy másik történet). 

Most nem erről szeretnék írni. Annyi minden történt az éle-
temben, amiről megemlékeztem. Egy valamiről viszont csak rö-
viden írtam eddig. Az pedig az elmúlt 20 év Lacival. Észre sem 
vettem, hogy milyen gyorsvonat sebességgel száguldott el ez az 
idő. Talán azért, mert az események gyors egymásutánban kö-
vetkeztek; s Ő biztos támaszként mindig itt volt mellettem. 
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Emlékszem, Editkém még összekerülésünk elején így fogal-
mazott: „Ti annyira összeilletek, mintha valóban egy test, egy lélek 
lennétek! Hogy mehettél férjhez annak idején apához? Olyan két kü-
lönböző ember vagytok: mint ég és Föld.” 

Valóban – Lacival kiegészítjük egymást. Hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy soha sem volt nézeteltérésünk együttlétünk 
alatt. Az viszont biztos: sose feküdtünk le haraggal! 

1991.november 3-án hazajöttem a munkából. Végeztem a 
szokásos itthoni teendőimet: vacsorát készítettem, virágokat ön-
töztem, bekapcsoltam a mosógépet. Épp ágyazni kezdtem, ami-
kor csöngettek. „Ki lehet az ilyen későn?” Ajtót nyitottam… s ott 
állt Laci két bőrönddel a kezében: „Beengedsz?” – kérdezte. – „Ha 
nem, nincs hová mennem!” 

Szinte megbabonázva néztem rá. Természetes mozdulattal 
tessékeltem be. Még a háta mögé is néztem, nem kíséri-e valaki? 
Nem értettem, mi történt. Egész nap együtt voltunk az iskolá-
ban, de apró jelét sem mutatta annak, mire készül. 

„Történt valami?” „Elég volt!” – válaszolta két szóban. 
Nem mertem faggatni. Féltem, hogy felébredek. Hányszor, 

de hányszor álmodoztam arról, hogy úgy dönt: velem akar élni. 
Hiába. Nem tudta rászánni magát. 

S most itt van! 
Szívem hevesen vert. Legszívesebben karjaiba vetettem 

volna magam, de éreztem a benne tomboló vihart. Nem lehetett 
könnyű számára a döntés. Nem az, hogy velem éljen tovább; ha-
nem, hogy új életet kezdjen. Tudta, a neje utána nyúlna. Megke-
seríti minden napját, éjjelét… 

Alig telt el egy óra, megszólalt a telefon: „Ott van a férjem?” 
– recsegett bele a hang a fülembe. „Nincs!” – nyögtem kénysze-
redetten. (Nem, a Te férjed nincs itt, itt „csak” az én LACIKÁM 
van – folytattam gondolatban a választ. Soha sem szerettem ha-
zudni, de Laci megkért, ne áruljam el, hogy ide jött. Szeretné ezt 
az éjszakát nyugodtan tölteni. Tévedett!) 
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„Ne hazudj, te büdös k…” – üvöltötte a telefonba. – „Tudom, 
hogy nálad van! Megmondtad, hogy ha nem lenne nős, szívesen elfo-
gadnád! Csak nálad lehet!” 

Leraktam a kagylót. Minden porcikámban remegtem. Hi-
szen nem miattam hagyta ott. Én csak mankó voltam a számára. 
Hosszú évek óta gyötörte őt a neje. Megalázta úton-útfélen, is-
merősök előtt lejáratta. Csoda, hogy eddig bírta a gyötrődést. 

Mégis ott maradt… 
Tűrt, amíg tűrhetett… 
De egyszer betelt a pohár. 
Ide menekült hozzám. 
S én szíves örömest befogadtam. Úgy éreztem, meg tudom 

védeni. Az elkövetkező – eddig – húsz év bebizonyította, hogy 
békességben, megértésben van része. 

Igaz, a telefonhívások sűrűn megismétlődtek, de akkor en-
gem már nem érdekelt. 

Itt van Ő! Velem van! Kárpótolni akartam őt minden sérel-
méért. Kéz a kézben tettük meg az utat eddig – s remélem, ez-
után is még sokáig! 
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ISTENEM, TE TUDOD, MIÉRT 
 
1991. október 1-jét mutatott a naptár. 
Látszólag semmi különleges nem történt körülöttem, mégis 

valami fantasztikus élményben volt részem azon az éjszakán. 
Biztos, hogy nem álom volt, mert most, tizenhárom év távla-

tából is valósághűen fel tudom idézni minden nehézség nélkül 
teljes valóságában. 

Feküdtem az ágyon, s egyszerre, mintha súlytalan lennék, 
lábam nem érte a földet, egy fényes alagúton indultam el. 
Mintha alumíniumból lett volna – rejtett világítással –, s vala-
honnan „földöntúli” zene áradt szét. Egész valómat átjárta va-
lami simogató, meleg boldogság.  

Az alagút két oldalából kedves mosollyal, libegve, előttem 
meghajolva tessékeltek beljebb földig érő fehér lepelben valami 
lények (emberek) s én könnyen, lebegve haladtam előre.  

Amikor is elől… az alagút vége felé egy fényességben meg-
pillantottam… Őt! (nem így, hanem): ŐT… Boldogan nyújtot-
tam felé a kezem… végre, végre megérkeztem! Elöntött egy 
nagy, nagy boldogság! Tudtam, éreztem, hogy mindég ide 
vágytam! Ide igyekeztem! Ezt kerestem! Ezt a nyugalmat! … S 
amikor már-már odaértem Hozzá, akkor Ő felemelte jobb kezét, 
tenyerét felém fordítva megállított! … 

S bár száját nem nyitotta ki, hallottam, ahogy azt mondta: 
„Még nem! … Vissza kell még menned! …” 

Egy pillanatig úgy éreztem, hogy elvették tőlem a legna-
gyobb boldogságot, de ez az érzés nem tartott sokáig, ahogy jött, 
el is tűnt. Csak annyit kérdeztem: „S ha elvégeztem a feladatomat, 
visszajöhetek?” – (úgy éreztem, még Ildikó lányomat fel kell ne-
velnem – útjára kell bocsátanom – talán ennyi lesz még a dol-
gom?) 

 
Ő bólintott, mosolygott – mint aki ennél többre gondolt – de 

azt válaszolta: „Igen.” 
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Ekkor ugyanazon az úton, ahol jöttem, ám most már pillana-
tok alatt visszajutottam az ágyamba. 

Kinyitottam a szemem, s csodálkozva néztem körül, hogy ez 
mi volt? 

Rájöttem, én megtettem azt az utat, ahonnan úgymond nincs 
visszaút. Nekem mégis megadatott. Nem tudtam, mit is kezdjek 
ezzel az élményemmel. 

 
Másnap reggel bementem az iskolába, s elmeséltem legjobb 

barátnőmnek kolléganőmnek – S. Jutkának –, hogy mégis van 
túlvilág, van Isten! Jutka évekkel azelőtt veszítette el legfőbb tá-
maszát – a férjét – s ott maradt három gyermekkel özvegyen. 
Sokszor beszélgettünk, hogy vajon találkozik-e még a férjével? 
Most én elmondtam, milyen élményben volt részem, s arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk, hogy ez egy jelzés volt! 

 
Néhány hét múlva Edit lányomnak is elmeséltem, mit is él-

tem át. Ő figyelmesen meghallgatott, majd megígérte, hogy hoz 
nekem egy könyvet, amit nemrég olvasott. Mint kiderült, nem 
én éltem meg egyedül ilyen fantasztikus dolgot. Sokan vannak, 
akik úgymond a klinikai halál állapotából visszatérve, elmesél-
ték hasonló élményeiket. 

Amikor én elolvastam ezt a könyvet, még inkább megerősö-
dött bennem a hit, hogy nem álom volt, amit átéltem. 

 
Most, sok-sok év után, talán választ is tudok adni – MIÉRT 

– kellett visszajönnöm? 
 
Igen! Valóban fel kellett nevelnem legkisebbik lányomat! S 

még sok-sok feladatom adódott azóta is: Boldoggá tenni a leg-
kedvesebb Embert, aki társammá szegődött életem végére: 

L a c i m a t 
Együtt örülni vele az új jövevényeknek – kis unokáknak: Bar-

barának, Zolinak, Bencének, Gabónak, Annának, Viktóriának, 
Gergőnek, Bazsának. 



Miért? 

– 67 – 

Segíteni felnevelésükben, sok szép nyári élményt, emléket 
nyújtva Nekik! 

Édesanyámnak támasza lenni utolsó hónapjaiban! 
Példát mutatni gyermekeimnek, unokáimnak szeretetből, ki-

tartásból, emberségből… 
Megteremteni egy hagyományt: hogy egy évben legalább 

egyszer, tegyük le kezünkből a vakoló kanalat, hagyjuk abba a 
munkát, álljunk meg, s emlékezzünk azokra, akik szerettek min-
ket, akiknek köszönhetjük, hogy itt vagyunk, s hallgassuk meg 
a másikat, akivel ki tudja, találkozunk-e jövőre is? 

Ide kívánkozik egy naplóbeszúrás. Nem tudom mindig idő-
rendi sorrendbe szedni gondolataimat. Sok-sok élményt szeret-
nék megörökíteni, amiből ki-ki meríthet majd az élete során, szá-
mára legkedvesebbet, legszükségesebbet.  
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ÉDESANYA MELLETT 
2000. szeptember. 21. (csütörtök) 

 
Hosszú időt ugrottam át, hiszen a köztes időszak külön me-

sébe illő. 
Leánykáimat felneveltem, férjhez mentek, unokáim szület-

tek, életem hol nyugodtabb mederben, hol zaklatottabb körül-
mények között zajlott. Itt is sokszor feltettem magamban a kér-
dést: MIÉRT? Erről lehet, hogy egyszer külön is írok. 

Sokat gondolkodtam azon, benne hagyjam-e a leírásban a 
következő részeket. Végül úgy döntöttem, hogy igen. Talán se-
gítségére lehet olyan embertársaimnak, akik hasonló problémá-
val küzdenek. Tiszta szívemből kívánom, okuljanak belőle! 

Nagyon nehéz feladat felvállalni, mégis felemelő érzés volt 
tudni, hogy ott lehettem Édesanyám mellett, mikor Neki szük-
sége volt rám. 

Újra átolvasva látom, eléggé szaggatott ez a fejezet, olyan, 
mint a lelkemben dúló érzelmek. Elnézést kérek az olvasótól, ha 
néha megakad a folyamat… 

Édesanyám nagyon beteg lett. Mint már említettem, ebben 
az időben kerültem hozzá ismét közel. Ezt a folyamatot szeret-
ném lejegyezni a következőkben. 

Suhantak mellettünk a fák, s mi egyre közelebb kerültünk úti 
célunkhoz – férjemmel Pécsre igyekeztünk. 

S bár még az út kisebbik részét tettük meg, gondolataim 
messze előttünk jártak. Kétségek gyötörtek, vajon helyt tudok-e 
állni? Mi lesz a legmegfelelőbb viselkedés? Elég lesz-e a szerete-
tem, melyet teljes szívemből Édesanyámnak hozok? 

 
Egyszerre csak eszembe villant: ezen az úton – legalábbis az 

út elején, ment 55 évvel ezelőtt a háború dúlta Magyarországon 
az én várandós Anyukám – nyugatra – menekítve jövendő gyer-
mekét. Ő vajon nem aggódott, hogy mit is tegyen? Gondolt-e 
arra, lesz-e elég ereje végigmenni az úton, ami rá vár? 
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Egyben biztos vagyok: akkor nem sejtette, hogy 55 év múlva 
az a kis – „E” – baba fogja majd ezt az utat megtenni, torkában a 
szorító érzéssel: – jaj, csak ki ne buggyanjon újra a könnyem, - 
hogy megcsókolhassa az édesanya kezét, mely százszor, ezer-
szer megsimogatta az ő haját. 

 
Add Uram, hogy elég erős legyek, s át tudjam adni a hitet. 

Mert életünk ezen a Földön egyszer véget ér! S én hiszem, hogy 
az utunk végén ott állsz, s vársz minket kitárt karokkal. 

 
Te Anyukám megtetted mindazt, amit Rád bíztak, s most 

már csak azt kívánhatjuk, hogy minél kevesebb fájdalommal 
tudnád békében elhagyni szeretteidet, kiknek már most is hi-
ányzol. 

 
Szeretném széppé tenni az elkövetkező napokat, heteket, hó-

napokat! Átölelni Téged, karomban ringatni, mint egykor Te tet-
ted a piciny „E-babáddal”. 

 
Még a kórházban van. De holnap hazaengedik. Addigra 

meghitté akarom varázsolni kicsiny lakását! 
 

(Szemelvények naplójegyzeteimből) 
 
Szeptember 22. (péntek) 
 
Még az este eljöttek Leventéék. Mindannyian bizakodva 

néztünk a következő napok elé. Bár Levente óvatosan megemlí-
tette, hogy Anyukánk pillanatnyilag roppant haragszik rám: 
mert én 5 hónapig ápoltam őt, s most már beleuntam, de azt 
mindannyian tudtuk, hogy szegénykém állapota idézte elő a 
téveszméjét. Reménykedtem, majd ha személyesen találkozunk, 
s dédelgethetem, feloldódik benne a harag irántam. 
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Sajnos ma csalódás ért – az éjjel véres széklete volt, s az orvos 
nem adta haza – előbb ki kell vizsgálniuk, megtalálni az okot. 
Pedig korán reggel bevásároltam s már szinte teljesen kész volt 
a finom tyúkhúsleves – grízgaluskával (ahogy szereti), krump-
lipüré – almakompóttal. Csöpp kis piskóta… és sok-sok simoga-
tás, szeretet… na, de majd talán holnap hazaengedik… 

Levente megígérte, hogy értem jön a próbák után, s bevisz a 
kórházba. 

 
11 órakor megterítettem – s ketten Lacival megebédeltünk, 

mert Neki indulnia kellett vissza Pestre. Nehezen tudtam le-
nyelni az ebédet – rossz volt arra gondolni, hogy elmegy – s 
messze-messze lesz tőlem. Féltettem a hosszú úttól, s hogy nem 
lehetek mellette. 

Sok-sok puszit adtam búcsúzásnál, – külön küldve a kis 
Gabó unokánknak is. Skizofrén helyzetben vagyok – lelkem két-
felé szakadva – hol Édesanyámnál, hol pedig Lacinál, sőt Gabó-
nál vagyok. 

De most már meg kell nyugodnom. Az én feladatom itt 
helytállni! Remélem, ezzel is megküzdök! 

 
Naponta bejártam hozzá a kórházba. Láttam szegényke 

szenvedését, meg, hogy csak rövid időkre tisztul ki az elméje. 
Tehetetlennek éreztem magam. Simogattam arcocskáját, dör-
zsöltem jéghideg kezét, masszíroztam a hátát. 

Közben Ő elmesélte, hogy leszállt az udvaron egy repülő. 
Abból kigördült egy busz. Ő szólt az orvosoknak, hogy ne en-
gedjék, csak sorban a betegeket. Végül a főorvos megértette, 
hogy ez így helyes, s akkor már minden ment simán… 

 
Bejött egy nővérke, akinek bemutatott, s nekem elmondta, 

hogy ez a nővér aranyos, amikor ő van ügyeletben, mindig be-
kapcsolja a TV-t (rámutatott szemben a falon lévő oxigéncsőre, 
melyből elágazások vezettek több irányba). 
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Az éjszaka viszont nagyon rossz, mert akkor csak egy taka-
rítónő van bent, s az nagyon goromba. Különben a falon levő 
csőről ő mindig álmodik – őzikéket, kúpokat, gombákat, virágo-
kat lát – s képzeljem, mikor felébred, tényleg mindig ott vannak. 
A főorvos is jött hozzá, s ő megmondta, hogy nézzen csak ki az 
ablakon, a főorvos kinézett s tényleg csupa-csupa virágot látott. 

„Ez a szeretet virága volt” – súgta meg nekem  titokzatosan. 
 
Szeptember 25.(hétfő) 
 
Ildikó sógornőm hívott: hazaengedik Édesanyát! 
A 30-as buszon utaztam a kórház felé. 
Szép napsütés volt – bár a meteorológusok borongós napot 

jósoltak. Érdekes, hogy az ember milyen apróságokra is oda tud 
figyelni, amikor pedig a szíve tele van balsejtelmekkel, drukkal. 

Édesanyát mintha kicserélték volna, boldogan újságolta, 
hogy mehetünk haza. Vele örültem! 

De néhány másodperc múlva feldúlva mesélte, hogy mi 
„történt”: 

Elaludt a reggeli mosdás után, s arra ébredt, hogy két gonosz 
ember iszonyú erővel püföl egy harmadikat. Markolják a haját, 
s a mosdókagylóba dugják a fejét. Na, erre ő felpattant, s rájuk 
kiabált: „Hogy képzelik ezt, hogy az ő házában bántsanak egy embert, 
s azonnal hagyják abba!” Ezek az emberek azonban nem hagyták abba, 
– „Semmi köze hozzá – mondták -, s foglalkozzon saját magával!” … 
„Na. Mit szólsz ehhez?” – fordult hozzám. 

(Szobatársai elmesélték, hogy a mellette fekvő betegtársát 
vitték a műtőbe – de a betegszállítók nem a megszokott ruhában 
voltak.)… 

Miután mindezt megbeszéltük, megígértem, hogy Leven-
téék sietnek érte. 

ISTENEM! Mi vár reánk? ADJ ERŐT Ó URAM! 
  



Miért? 

– 72 – 

KETTESBEN ÉDESANYÁVAL 
– Napló folytatása – 

 
Siettem haza, még egy szép nagy csokor virágot vásároltam 

a nappali asztalára, nagyon szereti a virágot, hadd örüljön, ha 
hazajön. 

Alighogy lepakoltam, egy-két simítást végeztem a lakáson, 
már csöngettek is. Örömmel siettem elé. Hát szegénykém azt az 
utat – a kaputól a házig – nem tudta volna megtenni, így Levente 
ölben vitte az ágyig. Bizony nem volt könnyű egyikük számára 
sem. Azért látszott, örül, hogy hazajött! 

S elkezdődött az itthoni élet… 
Nehéz napok következtek. 
Sokszor nyomott, ingerült hangulatban ébredt fel Édesanya. 
Semmi, de semmi nem volt megfelelő számára: Ma nem akar 

mosdani, ne cseréljem le a felfekvéséről a tapaszt, nem kell má-
sik hálóing, nem kíván enni, túl magasra tettem a párnáját. Két 
perc múlva arra panaszkodott, hogy ő most már sose ülhet fel 
az ágyában… próbáltam másra terelni a figyelmét… hogy mi-
lyen boldogság is, hogy ilyen szép kis házban lakik! 

„Boldogság? Mi ebben a boldogság? Nézz körül, milyen sivár itt 
minden, nem lakik itt senki!” 

Erre, én: „Már hogyne lakna, Te is itt laksz, én is itt vagyok!” … 
„Na és?” – fakadt ki. – „Szerinted ezt ígérték?” 
„Kicsodák?” – kérdeztem. 
„Hát a gyerekek! Amikor idejöttünk, azt mondták: az enyém lesz 

az egyik szoba, az övéké a másik! Ezért bútoroztam be így. Kicsinosí-
tottam, kifestettem, kimeszeltem. S most? Egyedül vagyok!” 

„De hát itt vagyok veled Anyukám!” 
„TE?” – legyintett, s hátat fordított. 
Szegénykém! Érzi, tudja, hogy „csak a betegsége idejére va-

gyok mellette”… De hát nem is én kellek neki… Ő mást vár. 
Édesanyját hívta többször is, hogy miért hagyta el? 
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Délután hiába cseréltem le a fájdalomcsillapító tapaszt 1 óra-
kor – 6 órakor már üvöltött a fájdalomtól – káromolta az Istent, 
az egész világot. Szegénykém két tenyerébe temette az arcát s 
úgy könyörgött sírva, hogy adjon neki valaki valamit, amitől el-
múlnak ezek az iszonyú fájdalmak. Az Algopyrin és Contramal 
injekciók (vízbe téve megitta) fél óra múlva fájdalommentessé 
tették a nap további részét. 

Járkálós, pakolós éjszaka következett. 
 
Október 11. 
 
Bár ezen az éjszakán nem voltak fájdalmai, sokat volt fenn. 

Pakolt, rendezgetett. Rengeteg vizelet ment el tőle (11x) – de 
amikor segíteni akartam, durván ellökte a kezem: „Nem vagyok 
még béna!” – felkiáltással. 

Reggel nem hagyta, hogy megmosdassam. Szivaccsal itt-ott 
megtörölte magát, majd kapaszkodva – bár én nyújtottam a ke-
zem, hogy segítsek, nem hagyta –, betámolygott az ágy végébe. 
Ott térdre rogyott, s elkezdte cibálni az alsó takarót, hogy azt 
senki sem képes neki simára igazítani ezért van a felfekvése. (Pe-
dig eddigre én már meggyógyítottam a kórházban szerzett fel-
fekvését – olyan sokszor, szeretettel kenegettem hátát, sarkát! S 
csodásan megszűntek a csúnya, otromba sebek, hegek. Szép, 
sima lett újra a bőre!) 

Ekkor hóna alá nyúltam, nagy nehezen a fotelbe ültettem, 
betakargattam. Most már nem ellenkezett – aztán csöndben el-
meséltem, amíg leemeltem a párnákat, takarót, lepedőket, hogy 
bizony ez az alsó takaró éjszaka önálló életet él – tőlünk függet-
lenül összegyűrődik, s én minden reggel s este megvetem Bor-
sószem királykisasszony ágyát. 

Nos, nem tudom miért – vagy, mert elfáradt, vagy az én 
csöndes, nyugodt hangom, mozdulataim hatottak rá, de szépen 
kézen foghattam, s lefektettem – megkérdeztem, kellemes-e így? 
Azt felelte: „Nagyon fáradt vagyok!” – Mondtam, pihenje ki ma-
gát, s majd hozom a finom reggelit. 
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Ám ez a nap már megint a hallucinációk napja lett. Hol nyu-
godtabb, hol fájdalmakkal teli. Néha még mosolyogni is próbál, 
máskor csak remegő, fáradt, gyenge hangon szólal meg. 

 
Október 16. 
 
Derűsen, vidáman ébredt, aránylag fájdalommentes nap 

volt. Szinte magam sem hittem, hogy ilyen is létezik. 
Öröm volt a fürdetés, az öltözködés, a reggelizés. 
Egyszerűen mindennek örült, amit tettem, vagy mondtam. 

Többször is elismételtette velem, hogy ugye én nem utazom el, 
és nem hagyom itt? 

Köszönte azt a sok-sok törődést, amivel elhalmozom, s hogy 
nem is tudná, mi lenne vele, ha én nem lennék mellette. 

Jól evett, viccelt, mesélt a gyermekkoráról, édesapjáról, báty-
járól – sokat nevettünk! 

Ez így megy felváltva. 
Egyik nap jobb, a másik nap rosszabb… 
 
Nem tudom, melyik mondatom, milyen reakciót vált ki be-

lőle. 
Egyszer például a hátam mögé mutatott, hogy ott van Apa a 

kerítés mögött (a szoba falát látta), s nyújtja felé a kezét. 
Bizony – mondtam – akik szerettek, vagy szeretnek minket, 

mindig meg akarják fogni a kezünket, hogy erősítsenek minket. 
Például ma vizsgázik Ildikó lányom Pesten s én is folyton Őrá 
gondolok, hogy sikerüljön a vizsgája. 

Ekkor, magából kikelve felült az ágyon és iszonyú hangerő-
vel kezdett el kiabálni velem, hogy döntsem el, hol akarok lenni: 
Vele, aki szinte a végét járja, vagy a lányommal Pesten? 

Még nyugodt hangon visszakérdeztem: „Anyu, te hogy vá-
lasztanál ilyen esetben, a helyemben? Hát természetes, hogy itt kell 
lennem Melletted! Látod, itt vagyok!” 
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Mintha meg sem hallotta volna a válaszom: „Menj! Nekem 
úgyis van három szerető fiam, akik mindig is szerettek. Te az Apád 
lánya voltál! Cselédet, pedig bármikor kaphatunk, ha akarunk!” 

 
„Szóval mindaz a szeretet, amivel elhalmoztalak, s próbáltalak 

meggyógyítani, az számodra nem jelentett semmit?” – sírva fakad-
tam.– „Amilyen odaadással ápoltalak mióta a kórházból hazahoztunk, 
a sok jó szó, simogatás, szeretet-puszi, finom étel, ez neked csak cseléd 
munka?” – zokogtam fel. 

 
„Szóval mindezt azért csináltad, hogy aztán felhánytorgasd? Me-

gyek, öltözöm, s itt hagyom ezt a kócerájt, felmegyek a fiamhoz 
Pestre!!! Haza!” 

 
Pestre??? Haza??? Csak ekkor tértem magamhoz! 
Edit! Hát az Édesanyád beteg! Te légy észnél! – de akkor már 

éreztem, elhagy az erőm. 
Átmentem a szobámba, bevettem egy „Atarax”-ot, majd a 

konyhában elkészítettem az ebédet – igyekeztem túltenni ma-
gam a méltatlan vádaskodásokon. 

Kénytelen voltam a Klinikai orvost felhívni, aki viszont az 
előzetes történések alapján úgy ítélte meg a helyzetet, hogy nö-
velni kell a dózist, s infekció gyanúja miatt még a háziorvossal 
Tarvid tablettát is felíratott. 

Most este ½ 10 van – mintha csökkentek volna a fájdalmai. 
Úgy szeretnék mélyet aludni! 
Hátha holnap jobb napunk lesz! 

 
(Napló folytatása) 

 
Október 18. 
 
Szegény Lacikám! Ő holnap is jön. Jön, jön fáradhatatlanul, 

hogy mellettem legyen. Akkor jó, ha itt van! 
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Október 24. (kedd) 
 
Nem tudom, hogy ez a megszakításokkal teletűzdelt 

„napló” ér-e valamit, de nekem szükségem van rá, mert úgy ér-
zem, talán ha leírom a gondolataimat, megkönnyebbülök, s to-
vább tudom tenni a feladatomat. 

Aki most nagyon foglalkoztat, az a Laci! Hiába van itt az 
Anyu, őt becsületesen ellátom, de a gondolataim állandóan fér-
jem körül forognak. Nagyon szeret, s mindent megtesz, hogy ne-
kem könnyebb legyen a helyzetem, de látom, hogy Ő közben 
esik össze. Hiába utazik fel hetente Pestre, ahol végzi a minden-
napi feladatait, rettenetesen megviseli az, ami Anyu körül törté-
nik. 

… 
 
Most már ott tartunk, hogy éjjel-nappal pelenkázni kell sze-

génykémet, mert nem tudja visszatartani a székletét. Csakhogy 
ezt sem fogadja el hadakozás nélkül. Miután a széklet már be-
szaladt (csak egy pici is), ingert érez, s tépi le magáról, hogy ő 
megy WC-zni. Persze akkor már késő, így az első fél nap alatt 10 
db pelenkát dobtunk ki a szemétbe. Közben sugárban epét 
hányt. Akkor kihívtam az ügyeletes orvost, aki Cerucal és Al-
gopyrin injekciót adott be neki. Ez valamelyest lenyugtatta, de 
addigra egy zsák ágyneműt, hálóinget húztam le a mosásba 
(szegény Ildi sógornőm!) A szőnyeget fertőtlenítős vízzel le-
súroltam, a szobát flóraszepttel felmostam, a teljes fürdőszobát, 
a WC ülőkét, az ajtót – félfástól, kilincsestől, fertőtlenítettem 
(összeszedtem az ide-oda eldugdosott használt WC papírokat) 
no, nem sorolom tovább, tudjuk, hogy mi lesz egy emberből, ha 
a kór elkapja! 

Egy nagy bajt látok, mikor az értelme, ha nem is nagymér-
tékben, de tisztul, felteszi a kérdést: 

„Ugye, nem hagysz itt? Én látom, hogy Te mit teszel értem! Ezt 
senki más meg nem tenné! Kérlek, nagyon szépen kérlek, ne menj el!” 
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Pedig most már muszáj lesz hazamennem! Ha csak néhány 
napra is. Egy hónapja napi 24 órában „talpon lenni” emberfeletti 
erőt igényelt. S közben látni, mint esik össze fizikailag az én 
édes-drága Anyukám. Tudni, hogy innen nincs visszaút a szá-
mára, s közben mosolyogni. Csak az igaz szeretet ad ehhez erőt. 

 
Nos, addig meg, mivel már úgy érzem – s ezt a háziorvostól 

kezdve a környezetemben mindenki megerősítette – annyira fel-
erősítettem fizikailag, hogy a napi teendőket körülötte egy szak-
képzett ápoló el tudja végezni, szépen el lesznek néhány napig 
(hétig?). 

A többit meg majd meglátjuk! 
 
Október 25. 
 
Vidám ébredés. Jó étvágyú reggeli, ebéd, uzsonna – (3 Nutri-

drink – gyógy-energiaital, mivel darabosat már nem tud enni). 
Délután: alvás, vacsora. 

Széklet –, vizelet: normál 
 
Október 26. 
 
Jó ébredés, reggeli. Szabadidőruhában igaz, támogatással, 

egész délig a fotelben – sokat beszélgettünk az elmúlt időkről, 
nevetgéltünk. Ezek az órák teszik széppé napjainkat. Hálás va-
gyok a jó Istennek, hogy Édesanyám mellett lehetek, foghatom 
a kezét – ápolhatom s újra közel kerültünk egymáshoz. 

– Délben „beájulás” az ágyba – 4 óráig. – Enni viszont sem-
mit nem akar. (3 Nutridrink) 

Délután fájdalomra panaszkodik, s kér fájdalomcsillapítót. 
Széklet –, vizelet: normál 
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Október 27. 
 
Hajnali 5 órakor arra ébredtem, hogy nyitogatja a szekrénye-

ket. Alul, felül. Elállt a lélegzetem! Hiszen előző napokban már 
csak segítséggel tudott felkelni az ágyból. Két lépést nem tudott 
egyedül megtenni. Ruhát keres, mert indulni kell a vonathoz: 

 
„Azt a ruhát, amiben Emil először látott meg! Tegnap még itt volt! 

Emil vár! Hol vannak a kulcsok? Minden ajtót be kell zárni!” – majd 
összecsuklik: „Kislányom! Ezt az iszonyú fájdalmat már nem tudom 
elviselni! Értsétek meg, ordítani tudnék!!!” 

 
¼ 7: algopyrin. 
7-kor elaludt, de előtte még megkért: 
„Ha tudod Emil számát, hívd fel, hogy megyek, csak egy kicsit ké-

sek! … Bár nem is kell, úgyis megvár, mert tudja, hogy jövök!” 
¾ 9 – újabb „kegyetlen” fájdalom: „Megesz! … Itt jobb oldalt! 

… Rág! … Mar!” 
… 

Leventének sikerült két, nagyon kedves, nyugodt szakkép-
zett ápolót keresni, akik a nap 24 órájában Anyu mellett fel-
váltva ügyeletet vállaltak. 

Nem volt könnyű dolguk. 
Szegény Anyukám! 
Bár fájdalmait teljes mértékben lecsökkentették a morfiu-

mok, hosszú, nehéz hetek vártak még rá! 
Én ugyan feljöttem Pestre, de most a gondolataim folyton 

hozzá szálltak! Istenem, mi van vele? Naponta hívtam telefonon 
– először még tudtam vele beszélni, később már csak azt hallot-
tam, hogy pihen, alszik –, de jól van! 

Oh! Istenem! Csak én tudtam, mit jelentenek ezek a szavak! 
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November 18-án, 77. születésnapjára Csaba levitt kocsival. – 
Levente hívott is minket, mert úgy látták, hogy nem sok van 
hátra. Mind a négy gyermeke eljött a születésnapjára jó egészsé-
get kívánni. 

Annyi virágot hoztunk, hogy nem fért az asztalra, kis szek-
rényre. S bár a szoba tele lett virággal, s a szeme csillogott mikor 
ránk nézett, látszott, hogy nagy fájdalmai vannak. Szemével vé-
gig simogatott bennünket, köszönte, hogy itt vagyunk. 

Sorban odahívott az ágyához, s elbúcsúzott tőlünk. Ezt már 
nem tudtuk megállni sírás nélkül. 

Mindegyikünknek súgott valamit. Azt nem tudom, a többi-
eknek mit mondott, nekem kétszer is a lelkemre kötötte: „Kövess 
engem! Kövess engem!” Először nem értettem, mit is akar ezzel 
mondani? 

Aztán rájöttem: Tartsam össze a családot! Vegyem át tőle ezt 
a feladatot. 

 
2000. November 20. 
 
Telefoncsöngés: Levente: „Elment!” – zokog. - „Nővérkém! 

Meghalt az Édesanyánk! … 
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AZ UNOKÁK 
 
Még néhány dologgal adós vagyok: 
Gyermekeimről írtam, az unokákról még nem. Ágnes leány-

kája – Barbara – volt az első, aki két héttel megelőzte Edit lá-
nyom fiát – Zoltánt. Csodálatos érzés volt karomba venni az utó-
dokat, akik szinte iker-testvérként nőttek fel, sok-sok élményben 
volt részük általunk. Amint felcseperedtek, Lacival jártuk velük 
az országot, megismertetni hazánk szépségeit. Nagy élményt je-
lentett nekünk is az unokákkal való sátorozás. Hazánk sok cam-
pingjét bejártuk, videókra rögzítettük az eseményeket, melyeket 
később átmásolva, lemezre rögzítettük s egy-egy születésnap al-
kalmával ajándékba átnyújtottuk nekik. Barbara kisöccse – 
Bence – már közelebb volt életkorában Ildikó Gábor nevű gyer-
mekéhez (róla még lesz szó), így ők ketten is egy táborozó „bri-
gádot” képeztek. Ágnes harmadik gyermekéről – Balázsról – ké-
sőbb még írok. A nyári együttléteken túl ritkábban láttuk ezeket 
az unokákat, mivel vidéken laktak.  

Laci fiáéknál is van két unokánk: Andrea és Anna. Andrea 
még azelőtt született, hogy mi ketten összekerültünk volna, de 
ugyanolyan szeretettel vagyok iránta is, mint a későbbiek iránt. 
Anna már az „én időmben” született – Gábor unokám után – így 
ők ketten szinte testvérként nevelődtek fel. Ők voltak a 3. „bri-
gád” – minden nyarat együtt töltöttünk. 

Ildikó lányom maradt legtovább velünk, itt született meg 
első gyermeke Gábor. Kilenc éven át minden rezdülését ismer-
tük – saját fiúnkként nevelgettük, mivel Ildikó egyedül maradt 
vele egy éves korától.  

Gabó esténként arra kért, meséljek neki – „De igaz mesét 
mondj!” – S én ezeket a kéréseit teljesítve visszatértem a múltba. 
Kérdésem magam felé újra s újra felbukkan: „Miért? Miért kellett 
ennek s ennek így és így történnie?” Van, amire már megkaptam a 
választ, de van amire lehet, hogy soha sem fogok választ kapni. 
  



Miért? 

– 81 – 

Az „igaz történetek” ilyesmiről szóltak, hogyan született 
meg: – Édesanyja még úgy gondolta, befejezi a Tetrisz  játékot – 
pedig ő már kopogtatott, hogy „Ki akarok jönni!” – Vagy: arról, 
hogy már a bölcsődében csodájára jártak annak, hogy milyen so-
káig tud eljátszani a dublóval – 20-30 percnél is tovább építgette 
a várát. – Vagy: itthon az apró műanyag állatkáit állította sorba 
a Papa által gyártott Jurassic-park keskeny kerítésén – s hogy 
milyen türelemmel kezdte újra s újra a felállításukat, amikor el-
dőltek.  

Azt is szívesen hallgatta, amikor arról meséltem, mennyire 
vigyázott a könyveire. Ha valamelyik egy icipicit is beszakadt, 
már hozta, kérve, hogy ragasszam meg. Nála egy játékot sem 
dobtunk a szemétbe, mert mindenikre úgy vigyázott, mint a hí-
mes tojásra. Kivétel volt az az ovális labda, melyet Olaszország-
ból hoztunk neki, mikor fél éves volt. Mint már írtam, ezt is el-
dobta, mint a többi kerek labdát, de ez sehogy sem akart oda-
pattanni, ahova irányította. Sokadszori kísérlet után mérgében 
leharapta a végét. Azóta is megvan ez a „sérült” labda, nem sza-
bad kidobni, mintegy mementó jelzi Gabó haragját. 

A „kinőtt” játékait, mesekönyveit dobozba kellett pakolni, s 
őrizni, hogy majd a „tesónak” oda tudja adni. 9 éves koráig 
„egyke” volt, mindig is úgy élt, hogy lesz testvérkéje. Amikor 
aztán édesanyja bejelentette, hogy várandós, fokozódott benne 
ez az érzés. Csodálatos volt látni, ahogy egy kis kamasz körül-
veszi figyelmességgel kismama édesanyját. Most tanúja lehet-
tem, ahogy unokám várja a kis jövevényt. Elsősorban izgatottsá-
gát kellene ecsetelnem. Addig is szófogadó gyermek volt, de at-
tól kezdve szinte még a széket is megfújta, mielőtt anyja leült 
volna rá. Számomra mindig a legnagyobb misztériumnak szá-
mított egy új emberke jövetele – most sokadszorra élhettem át 
ezt a csodát! 
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A boldogságba üröm is vegyült, hiszen Ildikómék bejelentet-
ték, új lakást keresnek, mert már szűk lesz ekkora családnak a 
régi. Nehéz szívvel, de átérezve igazukat, segítettünk felkutatni 
a számukra legmegfelelőbbet. Sok helyen jártunk – a főváros 
környékén lévő helységek közül nekem a legszimpatikusabbak 
a budai oldalon lévők voltak (Páty, Zsámbék, legfőként Tinnye 
nyerte el tetszésemet), de találtak egy csodálatos „tanyát” Pest-
től keletre fekvő Sülysápon. Közvetlenül a halastó szomszédsá-
gában állt egy „hegyoldal” lábánál kívül-belül felújított takaros 
kis ámbitusos parasztház – a szobában búbos kemencével. Nagy 
fészer is tartozott hozzá – rengeteg mezőgazdasági géppel 
együtt árulták. Első látásra beleszerettem, de meg kellett hajol-
nom a racionálisan gondolkodók előtt: mi van, ha Ildikó egyedül 
tartózkodik otthon, s a gyerekeket orvoshoz kell vinnie? Bizony 
orvosi rendelő, óvoda, iskola jó messzire esett onnan. Nehezen 
törődtem bele, hogy otthagyjuk ezt az általam pillanatok alatt 
megszeretett, hangulatos kis családi fészket, ahol még egy sza-
lakóta is üdvözölt bennünket, nem beszélve az út mentén sűrűn 
található árvalányhajról. 

Végül Ildikómék találtak egy számukra árban, közelségben 
is megfelelőnek tartott családi házat Monoron. MIÉRT – pont azt 
választották, aminek több évvel később életre szóló következ-
ményei lettek? – újabb kérdés –, no de erről tényleg később írok. 
(Zárójelben teszem hozzá, hogy akkor már két nagyobbik lá-
nyom is ebben a városban lakott, igaz a helység másik végében.) 

Így aztán szeptemberben át is költözött a kis család; még idő-
ben ahhoz, hogy szülés előtt be tudjanak rendezkedni.  

Szeptember 25-én aztán eljött a várva várt nap. Akkorra már 
tudtuk, hogy Viktória-Boglárka érkezik, mert ebben az időben 
már lehetett ultrahangos képet csináltatni a babákról a mama 
pocijában. Emlékszem, valahová Soroksári útra (?) kellett utaz-
nunk ezért: Laci, Gabó és én kísértük Ildikót – szenzációs él-
mény volt még nekem is, hát még Gabónak meglátni a Pocakba-
bát (DVD is készült róla). 
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Annyira, de annyira vártuk! Előre megterveztük a szülést – 
Felhívnak telefonon, amikor az első fájások jönnek. Itt már szó 
sem volt arról, hogy „még nem akarok szülni, még lejátszom ezt a 
tetriszt…” (ahogyan azt az első gyermek érkezésekor mondta Il-
dikó).  ☺ Elindultak Monorról Budapestre a Margit kórházba, 
ahol Sóvágó doktor már várta a kismamát – mi pedig Lacival a 
kórház bejárata előtt átvettük Gabót, kis hátizsákjával; s attól 
kezdve együtt vártuk a híreket. S megszületett új kisunokám! Il-
dikóm boldogan fogadott bennünket a szülészeten, amikor láto-
gatni mentünk őket. Gabó féltőn vette karjába az annyira várt 
„Tesót” – akinek évek óta gyűjtötte, rakosgatta félre játékait, 
könyveit. Könny szökött a szemembe, amikor láttam azt a sze-
retetet, mellyel vizsgálgatta húgocskája fülét, kezeit, simogatta 
haját.  
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Meg is örökítettük ezeket a pillanatokat, s később is sok fény-
kép készült róluk. Azt hiszem, kettőjük közt nagyon szoros test-
véri kapocs alakult ki.  

Bár nem lehettünk jelen életük minden napjaiban, sokat jár-
tunk hozzájuk – segíteni kicsit a háztartásban; egyáltalán látni 
őket. 

Időrendi sorrendben előbb történt, de most jutott eszembe, 
hogy az új házba való beköltözésük előtt az emeleti részt fel kel-
lett újítani. Gabó szobáját mi magunkra vállaltuk – akkorra Ildi-
nek elfogyott a pénze, így a parkettázástól, a szoba kifestésén át 
a függöny megvásárlását is mi álltuk. De szép is lett a számára 
választott tágas, világos nagyszoba. Festményeinek helyét maga 
jelölte ki. P. Emőke tanító nénije apósától örökölt sublótba ke-
rültek a fehérneműi; szintén onnan származó óriási perzsasző-
nyeg simult a parkettára, polcos szekrényben katonásan sora-
koztak a játékai. A mesekönyvek is a helyükön voltak, mire kis 
gazdájuk megérkezett új birodalmába. A mellette lévő (eredeti-
leg fürdőszobának tervezett) helyiségbe pakolták az Ildikó 
„örökségét” (ez a történet leírása is várat magára: még életem-
ben három lányom közt szétosztott könyvtáram rá eső részét). 
Padlótól a mennyezetig félig megtelt ez a szoba, melyből aztán 
válásuk után hogy – hogy nem, eltűntek az édesapjuk által hosz-
szú évtizedeken át gyűjtött bélyegalbumai. (De nagyon előre-
szaladtam az időben; addig még új „tesó” is született: a kicsi 
Gergő!) 

Visszatérve Vikire – mint írtam, sokat jártunk hozzájuk – 
drága, aranyos kisbaba volt. Figyelte a körülötte lévő világot; 
ahogy cseperedett megörökítettük a pillanatokat – hol fényké-
pen, hol videón – akkor (2001-től) már nekünk is volt videó-fel-
vevőnk (jó nagy monstrum), így mozgást, s hangot is rögzíteni 
tudtunk. Ez később nagyon hasznosnak bizonyult – most, hogy 
már nagyocskák sokszor kérik s örömmel nézik a vetítéseket 
hangosan nevetve mókás gyermeki tetteiken. 
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Vikinek is készítettünk foto-albumot (albumokat), amibe 
családi képeket raktunk. Érkezésünk után szinte azonnal meg is 
jelent hóna alatt hozva őket –, hiszen mindig kerültek bele új fel-
vételek. Persze ekkor szertartásszerűen újra s újra végig kellett 
lapozni az előzőeket s ő rámutatott a képen valakire, nekünk pe-
dig mondani kellett az illető nevét, Viki helyeslő bólogatása mel-
lett. Édesanyjuk szerint ezt naponta többször is „eljátszották”. 
(Ezért is volt számára tragikus, mikor apja, az elköltözésekor 
magával vitte a kislány fényképalbumát is – amit többszöri na-
gyon kemény telefonkövetelésünk ellenére sem volt hajlandó 
visszaadni neki. Kénytelenek voltunk Lacival kiválogatni a több 
mint 100 negatívot, s ismételten előhívatni, új albumba tenni, s 
amilyen gyorsan csak lehetett, eljuttatni a megszeppent kislány-
nak. No, de ez is később zajlott le.) 

Előtte még megszületett Gergő. Nem, ő nem kétszer született 
– tudom, már egyszer írtam, most csak visszatérek arra a napra. 
Azt, hogy miként várták érkezését, nemigen tudom leírni, hi-
szen nem éltem köztük, de születésének napját még videó is 
őrzi. 

Nyár volt. Július 6-a. Gabót ezen a napon vártuk haza a Ba-
latonszabadi-sóstói táborból. Ildikó vonattal feljött nagy poca-
kosan Vikivel hozzánk, s úgy tervezték, hogy délután munka 
után férje (Gábor) viszi haza őket autóval. Vidámság költözött 
be ismét az otthonunkba. Viki felverte a ház csendjét kacagásá-
val, csivitelésével. Hát még akkor, mikor megérkezett bátyusa, 
mit hancúroztak össze! Ajándékot is kapott tőle (ezt a jó szoká-
sát mai napig megőrizte –pl. Egyiptomból, ahol apjával nyaralt, 
kis zsebpénzén számunkra két faragott gyertyatartót hozott em-
lékbe, mivel tudta, minden ebédnél gyertya ég az asztalon.) Vi-
kinek pöttyös labdát vett a Balaton partján. Nagy volt az öröm! 

Ekkor kopogtatott legújabb unokánk. Nem is mentek már 
haza – irány a János kórház (ahol 33 évvel azelőtt Ildikó is szü-
letetett). 
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Viki bizony megszeppent a nem várt „programmódosítás” 
miatt. Igaz, bátyusa igyekezett elterelni a figyelmét az anya-hi-
ányról, este mégis nehezen barátkozott meg a gondolattal, hogy 
apja nem viszi őt haza. Kértem, reggel hozza el a kislány alvós 
babáját, meg ruhácskákat, s tejet (akkor még éjszaka nem voltak 
éjjel-nappal nyitva tartó üzletek, s mi nem tartottunk itthon tejet 
– allergiám miatt). Nos, e három dolog közül csak kettőt felejtett 
el; mire én valóban kiborultam, s csúnyán leteremtettem, meg-
kérdezve, mire olyan rátarti, amikor még erre sem tudott odafi-
gyelni, hogy ez a kislány ne érezze hiányát semminek. Fojtott 
hangon, hogy a kicsi fel ne riadjon,zavartam el, tűnjön el a sze-
mem elől s addig vissza ne jöjjön, amíg nem pótolja a dolgokat. 
Öt perc múlva csöngetett, átnyújtott egy zacskó tejet – az ötödik 
emeleti szomszédhoz csöngetett be, tőle kért kölcsön. Szólni sem 
tudtam – 31 éve éltem ebben a házban, de még egyszer sem ju-
tott eszembe, hogy valakitől kölcsön kérjek. Gondolhatjátok, 
nem lopta be a szívembe magát ezzel a tettével sem – hiszen a 
sarkon ott az üzlet, mely ilyenkor már kinyitott, ahol vásárolha-
tott volna maga is. Sajnos még az sem enyhített haragomon, 
amikor aznap beállított egy dobozzal, melyben vadonatúj játék 
baba lapult – hozta Vikinek – fájdalomdíjul az otthon felejtett 
alvójáért (megjegyzem, az esti elalváskor a kislánynak hiába ad-
tam oda az új babát, úgy seperte le az ágyról, csoda, hogy nem 
tört össze). Ezt a határozottságát anyukámtól örökölte … vagy 
… na, erről majd később! 

Napközben jól megvoltunk. Gyönyörű napsütéses idő kö-
szöntött ránk – hajnalban megfőztem az előző este septiben be-
áztatott babot – imádták a tárkonyos bablevest – bekevertem a 
palacsintatésztát, reggelizés után elmosogattam, majd kimen-
tünk a Máltai játszótérre. Kedvenc délelőtti időtöltésükké vált az 
unokáknak a nemrég átadott modern játszótér. Kisebbek, na-
gyobbak is megtalálták a szórakozást. Ha esett az eső, vagy hi-
deg volt, behúzódtak a faházba, ahol sok társasjáték, építő 
kocka, lego állt rendelkezésükre. Szép időben a homokozótól 
kezdve a permetezőig mindent ki lehetett próbálni. Ekkor Viki 
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birtokba vette a homokozót s órákig eljátszott benne – Gabó se-
gítségével várat is épített. Ebédnél vígan csacsogott, huzakodott 
a bátyjával, aztán megmosdatva, szép tiszta ruhácskában elin-
dultunk a kistesót meglátogatni. 

Egész úton be nem állt a szája. Elmesélte, hogy öcsinek már 
kész a kiságya, hogy ő hogyan segít majd Anyának fürdetni, mi-
lyen énekeket tanít majd neki (ezt mind elénekelte nekünk is), s 
egyáltalán mennyi mindenre fogja megtanítani. Amikor megér-
keztünk Ildikóhoz, legelőször is odafutott hozzá, belefúrta fe-
jecskéjét anyja ölébe, mintha soha többé nem akarná elengedni. 
Csak akkor nézett fel, mikor édesanyja megkérdezte tőle, hát 
nem kíváncsi a tesójára? Addigra Gábor már végig leltározta az 
új kis jövevényt, s megállapította: „Milyen kicsi!” Ez a délután is 
a boldogság jegyében telt el. Ildikóék kitalálták – szerintem ötle-
tesen –, hogy a kistestvér születésekor a gyerekek is kapjanak 
ajándékot. Viki Jázmin babát (Aladin) kapott, Gabó egy „össze-
nyomható” labdát, mely eldobás után pukkanással visszanyeri 
alakját.  

(Laci felvette videóra az első találkozást. Mostanában a gye-
rekek kérésére levetítettem a filmet. Ekkor Gergő csodálkozva 
kérdezte: „Ahogy megszülettem, máris vittetek bevásárolni?” – tud-
niillik a kórteremből a babákat olyan fémvázas kocsiban lehetett 
kitolni a folyosóra, mint az áruházakban lévő bevásárló kocsik. 
Ő azt hitte, vásárolni indultunk… ☺) 

Következő napra is hasonló programot terveztünk. Délelőtt 
játszótér, ebéd, kis pihenés, majd irány a kórház. 

Július 8-át írtunk. Amikor a kocsink bekanyarodott a szülé-
szeti épület elé, megpillantottuk Ágnes lányomék autóját. Feluj-
jongtam. Milyen aranyosak, megtettek ekkora utat (Monorról 
jöttek ők is), hogy meglátogassák a kicsit. Ildikótól tudtuk meg: 
Szülni jött Ági is. Így aztán terven felül, csodák csodája: részesei 
lehettünk legfiatalabb unokánk (Balázs) világrajövetelének. Saj-
nos, nagyon nehezen született meg – még a köldökzsinór is rá-
tekeredett a nyakára, minek következtében életveszélyes álla-
potba került mama s baba egyaránt.  
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(Sok-sok évvel azelőtt ültem már kórházi folyosón, s Ágnes 
lányom az életéért küzdött – akkor sem sejtettem róla – kont-
raszt anyagot adtak be neki egy vizsgálathoz, s magára hagyták; 
csak az Isteni gondviselés mentette meg, egy fioláért lépett be a 
szobába az egyik doktornő, ő vette észre, hogy fuldokol sze-
génykém). MIÉRT? 

Végül sikerült mindkettőnek legyőzni az akadályt, s gyönyö-
rűséges szép kisfiúval lettünk gazdagabbak. 

A születési dátumok is elgondolkodtatóak: Gergő július 6-
án, Balázs július 8-án született, déd-nagytatájuk (az én édes-
apám) pedig július 7-én látta meg a napvilágot. Évek múlva 
szembesülnöm kellett azzal a boldog ténnyel, hogy a két kis lur-
kóban megkétszereződtek édesapám tulajdonságai: Gergő irtó 
jó matematikai képességekkel rendelkezik, Balázs kíváncsisága 
a földrajzi-történelmi témák felé feltűnő tehetségről árulkodik. 
Azt még nem tudom, idegen nyelvek iránti érdeklődésük, tehet-
ségük milyen mértékben örökölték a déditől. 
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Így alakult, hogy két fiatalabb leánykám – kérésükre - har-
madik gyermekükkel egy szobába kerültek a szülészeten. 

 
Vikiről említettem, hogy határozott kis egyéniség volt kez-

dettől fogva. Picinek nagyon hasonlított Ágnes leányomhoz. 
Aztán egyre több jel arra mutatott, hogy dédnagymamája – az 
anyukám – tulajdonságait örökölte. Mígnem egyik alkalommal 
– mikor ismét otthonukban vigyáztunk rájuk – „kiderült az igaz-
ság”! 

Sétálni készültünk, öltöztetni kezdtem, mire emelt hangon 
kijelentette, márpedig ő nem hajlandó a sapkát felvenni. Fújt a 
szél, hűvös volt. Tartottam attól, hogy megfázik, ezért komoly 
hangon mondtam: „Márpedig ez nem kívánság műsor. Fel kell 
venni.” Még dobbantott is pici lábával, hogy ő pedig nem veszi 
fel. Megdöbbentem. Nem voltam hozzászokva, hogy ilyen eset-
ben ekkora ellenállással találkozzam. 

„Hát ki vagy Te, hogy megmondod nekem, hogy mi lesz?” – kér-
deztem. 

„Én a Te Anyukád vagyok!” – válaszolta, s még a nagy barna 
szemei is úgy villogtak, mint gyermekkoromban édesanyámé, 
mikor haragudott. Elállt a lélegzetem. Azt mondják, akik hisz-
nek a reinkarnációban, hogy a gyermekek 2-3 éves korukig em-
lékeznek előző életükre. Nos, Viki még egyszer okozott szá-
momra hasonló meglepetést – bár az már ezek után nem ért 
ilyen váratlanul, szinte természetesnek hatott. Egy téli napon is-
mét indulni készültünk. Szokásom volt, hogy előbb a gyerme-
keket öltöztetem fel, s legvégén kapom magamra a kikészített 
kabátot, cipőt. Így történt ekkor is, ők már készen álltak, s mond-
tam: 

„Egy pillanat, most én is belebújok a csizmámba…” 
„A halina-csizmádba?” – kérdezte ő. 
Félúton megálltam: 
„Hogy mondod?” 
Ő megismételte, de szemei huncutul megcsillantak: 
„A halina-csizmádba?” 
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„Hát ezt Te honnan tudod?” – döbbentem meg. Hiszen Erdély-
ben valóban hordtak halina csizmát, de Magyarországon talán 
az 1950-es években még ismerték, azóta viszont teljesen kiment 
a divatból. Fel is hívtam Ildikót, s megkérdeztem tőle, mesélt-e 
Vikinek a halina csizmáról. 

„Miért, mi az?” – kérdezett vissza. Szóval nem. Senkitől nem 
hallhatta a kislány. Ráadásul, ha jobban megnéztem, valóban 
hajazott az én csizmám az erdélyi halina csizmákra. Ezzel vég-
érvényesen beigazolódott számomra, hogy Viki „ az én Anyu-
kám!” – ☺ 
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MAGYARKÚTI FOGADÓBAN 
(2006.december 9.) 

 
 (Bánlakyné Moravetz Edit, Bánlaky László, Moravetz 

Csaba, Moravetz Zoltán, Moravetz Levente, Dévényi Ildikó, 
Moravetz Péter, Moravetz Csabáné, Vámos Edit, Sándor Flórián, 
Vámos Zoltán, Békési Barbara, Molnár Ildikó, Nagy István, Tu-
rancsik Gábor,  ifj. Nagy István, Móritz Viktória, Móritz Gergely, 
Nagy Alexandra, ifj. Bánlaky László, Bánlakyné Zsólyomi Mó-
nika, Bánlaky Anna, Moravetz Csilla, Berkó Zoltán, Berkó Do-
minik, Polgár Ferenc) 

MIÉRT IS JÖTTÜNK ÖSSZE MA? 
45 évvel ezelőtt ezen a napon odahívott betegágyához Édes-

apánk mind a négyünket. Hangja már alig volt, de sorban rátette 
fejünkre kezét, mint aki megáld bennünket. Szeméből olvastuk 
ki, hogy elbúcsúzott tőlünk. Egy héttel később – december 16-án 
– 44 évesen meghalt. 

Mi gyerekek akkor szinte fel sem fogtuk a nagy vesztességet. 
Én voltam a legidősebb, annyi, mint most Péterke; Csaba s Attila 
pedig mint a Levi, Gabó, Zoli vagy Anna. Levente épp csak va-
lamivel több, mint a kis Viki. Hiányzott Tata! A mosolya, a ne-
vetése, a daloló kedve, baráti ölelése! De az, hogy mi lesz ez-
után…! Csak Édesanyánk gondolatában fogalmazódtak meg a 
kérdések s a válaszok. „Haza kell települni”!!! 

Nem árulta el nekünk, hiszen mint ahogy később be is kö-
vetkezett, tartott tőle, hogy nagy ellenállásba ütközik! „Erdélyt 
nem hagyjátok elveszni!” – intett bennünket Édesapánk örökké! 
Csendes, békés, vidám ember volt, de amikor Erdély szóba ke-
rült: harcias férfivá keményedett! Nem tudtuk, hogy Erdélyből 
elszármazottként is küzdhetünk a drága földért. Ennyi év után 
tisztábban látom, azzal, hogy itteni környezetünkben elhintve 
Erdély szeretetének magját, többet tehettünk érte, mint ott ma-
radva, esetleg Ceusescu börtöneiben sínylődve. 

Édesanyánk nagy terhet vett a vállára, amikor négy, árván 
maradt gyermekével visszatért szülőhazájába, de tette a dolgát. 
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Mint mondta: „megfogadtam Bubikának, hogy végigviszem, amit 
együtt elkezdtünk!” Hiszen nem kis feladat volt, hogy a világhá-
borúban gyereket vállaltak, aztán alig ért véget a háború, éhín-
ség, bizonytalan jövő, még két csemetét. Végül pedig az 1956-os 
forradalom leverése után Édesapánkkal úgy döntöttek, hogy 
pótlandó az elhullott szabadságharcosokat, 1957 augusztusában 
megszületett Levente is! 

Itt egy pillanatra megállnék… Hiányzik közülünk Attila 
öcsénk, aki most nagyon beteg. Innen a távolból kívánok neki 
mindannyiunk nevében jobbulást, mielőbbi felépülést! (Majd 
felhívom telefonon, s aki akar, beszélhet vele). Mi többiek itt va-
gyunk, hogy emlékezzünk Szüleinkre, akiknek mindannyian 
köszönhetjük létünket! Évente egyszer, mint ahogy megfogad-
tuk 6 évvel ezelőtt – Édesanyánk halálakor –, összejövünk. Hi-
szem, hogy Ők most egymás kezét fogva, mint életükben min-
dig, mosolyogva néznek le ránk. 

Remélem, hogy boldogan látják szívünkben a békét, szerete-
tet! Számomra öröm körülnézve ennyi fiatal csillogó szempárba 
tekinteni! Köszönöm, hogy eljöttetek! Köszönöm, hogy tovább 
viszitek azt a szellemiséget, melyet Ők ránk bíztak! Köszönöm, 
hogy Ti is bátran vállaltátok az utódok nevelését ebben a most 
sem könnyű életben! Köszönöm, hogy megfogjátok a párotok 
kezét, s egymást bátorítva-, ahogy Szüleinktől mi is tanultuk, s 
Nektek átadtuk – mentek tovább az életben! Köszönjük a Páro-
tok Szüleinek is, hogy felnevelték őket, s igaz társaitokká váltak 
ezáltal! Köszönöm az ifjúságnak, hogy becsületes tanulással, ki-
tartó sportolással örömöt szereztek Szüleiteknek! Büszkék va-
gyunk Rátok! – Mindannyitoknak külön-külön van sok szép tu-
lajdonsága, tartása, melyet csiszolgattok, fényeztek, hogy becsü-
letes felnőtté alakuljatok majd. S amivel kezdenem illett volna, 
szívből köszöntöm körünkben első alkalommal megjelent: POL-
GÁR FERI BÁCSIT – Édesanyánk bátyját, aki 89 évét betöltve is 
vállalta a hosszú utat a mi kedvünkért. Hogyan is sikerült erre 
rábeszélnünk, annak elmondását Csabára bízom! … 
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Az ünnepélyes kezdés után mindenki elfoglalta helyét a 
megterített asztal mellett, s ízletes közös vacsorát fogyasztot-
tunk. 

 
Intermezzo: 
 
Polgár Feri bácsit a találkozás izgalma annyira megviselte, 

hogy le kellett fektetni – („MIÉRT?”) de ezt is aranyosan kezelte, 
mert ahogy sorban „meglátogattuk” betegágyánál, ő mindnyá-
junkkal elbeszélgetett, jó tanáccsal látott el bennünket. Még ud-
varolt is Mónikának, aki betegápolóként hasznos segítőnek bi-
zonyult. 

Felváltva ültünk Feri bácsi mellett egész éjszaka, s így köze-
lebbi kapcsolatba kerültünk vele, mintha terített asztal mellett 
csevegtünk volna. Mesélt fiatalságáról, a világháború viszontag-
ságairól, találkozásáról Édesapánkkal, mély barátságukról – 
olyan történeteket ismertünk ezáltal meg, melyekkel mindany-
nyian gazdagabbak lettünk. 
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Levél „kisöcsémnek” 55. születésnapjára 
 
LEVIKÉM! – Kicsi Babalim! 
 
Mit is mondjak Neked? 
Kicsi fiúcska voltál még, amikor elsodort mellőled az élet. 
Talán nem meséltem még neked, születésedet hogy is éltem 

meg. 
12 és fél éves „nagylány” voltam. Mint írod, valóban szüle-

ink Téged szántak pótolandó az elesett magyar fiúkat. (1956-os 
forradalom hősi halottai helyére léptél.) Én akkor döntöttem, 
hogy sok gyermek édesanyja szeretnék lenni – amikor Édes-
anyánk várandósan, boldog, átszellemült mosollyal jött-ment 
köztünk. Édesapánk, mint Szent József vehette körül Máriát a 
gondoskodásával, úgy ügyelt várandós feleségére. Féltő ölelése, 
aggódó tekintete mindig körülvette Édesanyát. Addig sem volt 
a családban veszekedés, de abban az időben „angyal szállt a há-
zunk fölé”. Gyönyörűség volt az életünk. Akkor éreztem meg 
először, milyen csoda is a gyermekáldás! Valóban áldás! 

Aztán eljött a nagy nap! 
A bábaasszony, édesanyával, s Klára tántival a hálószobában 

– a zsalugáterek becsukva…  
Édesapánk fel-le járkált a konyhában, ahol én igyekeztem 

hasznossá tenni magam. Csabát és Attilát Lujzi tánti már elvitte 
magukhoz, hogy ne legyenek „láb alatt”. 

 
Nagyon lassan telt az idő… Forróság volt… (Azt hiszem, éle-

temben először éreztem, hogy kiszárad a szám!) Megtöltöttem 
egy poharat hideg vízzel, s odanyújtottam Édesapánknak. Cso-
dálkozó szemekkel nézett rám – megtorpanva. – „Honnan tud-
tad, hogy szomjas vagyok?” – kérdezte. 

„Miért? Hát nem Te kértél vizet?” – néztem rá. 
„Nem!” 
… 
Ezen ki-ki hosszan elgondolkodott. 
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(Később többször mesélte el Édesapánk a családban az epi-
zódot – megállapítva, hogy boldog lehet majd az a férfi, akinek 
a felesége leszek, hogy ilyen gondos társra lelt, aki majd a gon-
dolatait is kitalálja.) 

…. 

A percek csigalassúsággal teltek. Percekből órák lettek… na-
gyon-nagyon lassan… borzasztó lassan múlt az idő. 

Egyszer csak felsírt a: B a b a ! 

… „Kisfiú!” – szólt ki lelkesen Klára tánti (mondanom sem 
kell, akkor még senki nem tudta volna előre megjósolni, hogy a 
kismama szíve alatt milyen nemű gyermek növöget.) 

S ekkor én… a 12,5 éves nagylány… Tata nyakába ugrottam, 
átöleltem, s boldogan, könnyes szemmel, azt mondtam: 

„Gratulálok Tata! Fiad született! Gratulálok!” 

… 

Ugye, mosolyogtató egy csitri lánytól ilyen szavakat hallani, 
amikor kistestvére születik? 

Édesapánk is meghatódva tekintett le rám. 
… 

Jó volt látni később, amint odalépett az ágyatokhoz, előbb 
föléd hajolt, ajkával megérintette homlokodat, majd letérdelt 
édesanyánk mellé, kezét megcsókolva sokáig pihentette homlo-
kát Édes ölében. 

… 

Levente! Köszönöm, hogy vagy! Köszönöm, hogy elmond-
hattam Neked ezt az élményemet! Köszönöm, hogy ilyen vagy! 

55. születésnapod alkalmából szülővárosodban – Besztercén 
– meglepetéssel készültek e nap ünneplésére. 

Úgy gondoltam, ha már személyesen nem vehetek ezen részt 
a nagy távolság miatt, legalább ezzel a visszaemlékezéssel kívá-
nok boldog születésnapot! 

Budapest, 2012. augusztus 
Nővérkéd: Edit 
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MEGHALT ATTILA ÖCSÉM 
 
(2018. március 23. 14,15-kor ültem le a géphez, hogy Ildikó le-

ánykám kérésére átküldjem az eddig papírra vetetteket. Nem má-
soltam még át mindet, de ami késik, nem múlik … remélem, van 
még időm, hogy befejezzem…) 

2013. március 24-én 4 óra 00-kor meghalt ATTILA öcsém! 
Borzasztó űrt hagyott maga után. Tudtuk, hogy olyan súlyos 

betegségben szenved (COPD-s), amiből nincs visszaút az orvoslás 
mai állása szerint. Mégis reménykedtünk, hogy csak még egy ki-
csit, egy morzsányit itt marad köztünk. Hiszen még csak 63 éves! 
Még itt van a pici leánykája – Szilvike –, akiért élt-halt. Minden 
második mondata így kezdődött: „Úgy hiányzik a kislányom!” 
Utolsó szavai is hozzá szálltak. Decemberben Laci azt gondolta, jó 
lenne, ha mi a testvérek, leutaznánk Fótra. Meglátogatnánk az ak-
kor már nagybeteg Attilát. Vinnénk Neki egy kis karácsonyi cso-
magot, hadd teljen meg szeretetünkkel az ünnepi asztal. Ildikó só-
gornőm – a tőle megszokott lelkesedéssel – odaadóan gyűjtötte 
össze a „fa” alá valókat. Mindannyian izgatottan készülődtünk. 
Nem akartunk ajtóstól bejutni a házba, ezért előzetesen felhívtam 
Szilviát, s megbeszéltem vele, tartsák aznap otthon a kislányt, ne 
vigyék óvodába. Így is történt. Csaba autójába beültünk – Laci (aki 
navigált), Levente és én – a kocsi csomagtartója dugig telve aján-
dékokkal. 

Már vártak bennünket. 
Attila örült mindenkinek, de leginkább a bátyja, Csaba volt, 

akinek érkezése elvette a hangját. Óriási szeretettel ölelte át, s haj-
totta fejét a vállára – percek teltek el. Úgy tűnt, megállt az idő. Eb-
ben az ölelésben minden benne volt (a gyermekkor szerető test-
véri kapcsa, az ifjúkor együtt töltött évei, a repülések, de benne 
volt a botladozások miatti eltávolodásból való visszatérés, egy-
másra találás is). Amikor végre megtudtunk szólalni, szeretettel 
invitáltak be minket szerény hajlékukba. Hellyel kínáltak. Mi pe-
dig örömmel adtuk át a magunkkal hozott csomagokat. Leírni 
nem tudom azt a boldogságot, mellyel Szilvike átvette a számára 
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átnyújtott, nálánál is nagyobb babát. (Eszembe jutott, amikor az 
én Ági leánykám – Attila keresztlánya – kapta tőle az óriás babát, 
melyet Orenburgból – Bogorodcsánból hozott. Ő is ilyen nagy, 
csodálkozó szemekkel ölelte magához a mesébe illő ajándékot.)  

Szilvike ezután a mesekönyvért nyúlt – pedig volt a csomag-
ban még sok szép szőrmók, társasjáték, gyönyörű ruhácskák. At-
tila a könnyeivel küszködve elérzékenyülten mondta: „Minden 
este mesélek neki!…” Mi nem tudtunk megszólalni… (Tudtuk-e, 
vagy csak sejtettük, hogy ez a mese nem sokáig tart már?) Minden 
ajándék – a karácsonyi sütés-főzéshez való is – sorban kikerült a 
csomagból. Még valami! Ildikó belesimogatta a dobozba a gyerek-
kori mellénykéjét – s a kislány, mintha megérezte volna, hogy azt 
nagy becsben kell tartania, rögtön magára vette, s nem is bújt ki 
belőle, amíg ott voltunk. A férfiakat Attila kihívta megmutatni a 
„birodalmát”. Boldogan újságolta, hogy a tyúkjai milyen rendesen 
tojnak. Csináltunk néhány fényképet is emlékbe. 
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Elteltek a karácsonyi ünnepek. Békében szeretetben. Ki-ki a 
maga kis családja körében. Januárban (21-én) szomorú hírt kap-
tam. Attilát bevitték a mentők a Korányi kórház intenzív osztá-
lyára. Nagyon rosszul lett, útközben kétszer kellett újraélesz-
teni. 

Amikor beléptem a kórterembe, rémes kép tárult elém. Attila 
lélegeztető gépen, mindenünnen csövek ágaztak el. S Ő! Hol van 
Ő? Egy csupa csont és bőr valaki – elveszett a nagy ágyon (a 176 
cm-es férfi mindössze 34 kg súllyal.) Vittem neki húslevest, ka-
csasültet, krumplipürével, lilakáposztával – egyik kedvenc ele-
dele volt. Megszorította a kezem, csak annyit mondott: „Köszö-
nöm, hogy eljöttél”. S ettől kezdve rendszeresen mentem fel 
hozzá. 

Mondta a főorvos asszony (Dr. Vízi Éva), hogy a végső stá-
dium. Amikor azonban február 12-én kiderült, hogy sikerült sta-
bilizálni az állapotát, újból reménykedni kezdtünk. Attila kérte, 
ne engedjük, hogy felvigyék a „J” osztályra, mert azt nem bírná 
elviselni. (Csak súgva árulta el, miért: „Csupa csöves, hajléktalan, 
részeges fekszik ott! Mit fogok én ott csinálni?”) „Kérd meg Levit, hogy 
vitessen át Pécsre!” Meg is próbáltuk, de az ottani szakorvos sze-
rint sehol nincs jobb ellátásban része, mint a Korányiban. Ekkor 
mentőötletem támadt. 

Jutkát – a sógornőmet – megkértem; tudva, hogy készül 
meglátogatni Attilát – vigyen fel neki egy füzetet, tollat. Azzal 
az indokkal, hogy mivel Levente kicsi fiú volt, amikor el kellett 
hagynunk Besztercét – a szülővárosukat – jó lenne, ha Attila pa-
pírra vetné gyermekkori emlékeit. „Huncutok vagytok!” – csillant 
meg a szeme – „Átlátok rajtatok!” – mosolygott (ez át is sejlik az 
írásából), de azért nekilátott. Így született meg az emlékirata.  

Sajnos befejezetlen maradt, de bízom benne, hogy lefoglalta, 
s megkönnyítette kicsit a nehéz pillanatait. Tudta, hogy nincs 
visszaút, mégis próbált felülkerekedni. Írt, írt amíg ki nem hul-
lott erőtlen kezéből a toll. Akik olvasták, meglepődtek, meny-
nyire összeszedett, irodalmi stílusban fogalmazta meg gondola-
tait.  
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Hosszú, gyötrelmes szenvedés után visszaadta lelkét a te-
remtőjének. Reméljük, most már béke szállt a szívére! Élete is 
csupa küzdelem volt, soha nem szűnt meg hadakozni. Amit az 
utolsó két hónapban küzdött a halállal, nehéz szavakba foglalni.  

Láttam már elmenni az élők sorából néhány embert, de ek-
kora harcot még sohasem. 

Ildikó lányom gondolatai: 
„Nagyon szépen köszönöm! Köszönöm, hogy elküldted! Hidd el, 

hogy sok erőt adnak a további küzdéshez ezek a megismert sorsok” 
 
Csaba a következőket írta: 
 
„Hát nővérkém, ha nem tudnám, hogy tényleg az Attila írta, persze 

ehhez nem fér kétség, azt mondanám, hogy egy kiművelt életrajzíró tol-
lából keletkezett. Hihetetlen. Mintha a Mutter éledt volna fel benne. 
Összeszedett, érthető, stílusos, egyszóval zseniális. Sok részlettel le-
hetne kiegészíteni, de így nem unalmas. Félelmetes, hogy mikre nem 
emlékszik, egyébként jól mondtam Neked, Ő sem írja, hogy pecázni ta-
nított volna a Fater, de sok minden másra természetesen. Kár, hogy az 
életének azt a részét nem írta meg, amit mi már csak messziről láttunk. 
Kíváncsi lettem volna nagyon, hogy azt hogy látta Ő maga. Na mind-
egy, amit írt az szép. És tényleg tehetséges, ahogy ír. Ehhez hozzá-
nyúlni nem szabad. Ki lehet egészíteni, de csak úgy, hogy az már nem 
az Ő írása. De ez már a Levente dolga, nekem ebbe nem igazán lenne 
feladatom, azt hiszem. Bár a jó ég tudja. Most már megbocsájtottam 
neki. Ezt már apuék intézik tovább, ha igaz. És Ők nagyon nagylelkű 
emberek voltak. Valószínűleg engedékenyebbek lesznek Vele, mint ami-
lyen én voltam. 

Nos nyugodjon békében, legalább a gyerekkorára tudott szépen és 
boldogan emlékezni. Mert ez egyértelmű. Amit leírt, abból egyértel-
műen sugárzik az, hogy mint gondolom mindnyájan, nagyon boldog 
gyermekkorunk volt. És ezt őszintén mondom, mert én is hasonlóan 
gondolom, és érzem, hangsúlyosan kiemelten az Attilával egyetértve 
én is annak a hihetetlen szeretetnek tudom be, amivel szüleink elhal-
moztak, körülöleltek minden szigorúságuk ellenére, s amit belénk ne-
veltek egymás iránt is. Szóval nagyon szép életünk volt mellettük, sok 
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ember irigyelheti tőlünk, és nagyon sokan vannak ezen a földgolyón, 
akik nem is tudják elképzelni, hogy ilyen egyáltalán lehetséges. Nekünk 
megadatott. ÉS ENNEK KELL ÖRÜLNI. Sajnos én már ugyanezt 
nem tudtam az én gyerekeimnek továbbadni. Valószínűleg bennem volt 
a hiba, de azért egy ilyen típusú családi harmóniához az ember mellé 
megfelelő partner is kell. Egyedül nem tudsz nagyot alkotni, s szerin-
tem a Faterék ebben is harmonizáltak egymással. Persze, valószínű, 
hogy környezet is, meg körülmény is szükségeltetik. A világ nagyon 
megváltozott már a Mutterékéhez képest is mire mi már családot ala-
pítottunk. Minden esetre sokért nem adnám, ha a Faternek meg tud-
nánk mutatni az unokáit, s főleg a dédunokáit. Na ennyit az érzelgős-
ségből. A Levi ezt is felhasználhatja, persze némi szerzői jogdíj fejében. 

Csók, öcséd, Csaba.” 

 Csillától a következő sorok érkeztek: 

„Drága Edit néni! Természetesen átadom anyukának köszönő sza-
vaidat. Anyuval végigolvastuk Attila levelét. Nagyon meghatódtunk, 
igazán szívből átéreztük sorai mély mondanivalóját. ☺ 

Szép volt! Számomra volt egy nagyon fontos üzenete, mégpedig az, 
hogy nagyon kell értékelnünk azokat a pillanatokat, amikor egy másik 
ember méltónak talál bennünket arra, hogy feltárja saját igaz önvalóját, 
lelke szépségeit és mélységeit. Ezen kívül még azt is, hogy túl sok az a 
pillanat, amikor ezt igyekszünk takargatni mások elől, mintha ez va-
lami nem helyénvaló dolog volna. Pedig nincs is szebb a világon, mint 
az emberi lélek, az érzések, a szív nagysága, az embereket összetartó 
szeretet. Sajnálom, hogy Attilát ma tudtam „csak” megismerni igazán, 
de annak örülök és hálás vagyok, hogy megadatott ez a lehetőség szá-
momra levelén keresztül. 

Még egy dolgot tanultam tegnap egy más élethelyzet kapcsán: sen-
kire nem szabad neheztelni bármit tesz vagy csinál is, (tett, csinált a 
múltban), mert az Ő életében az Ő nézőpontjából, az Ő érzéseivel a 
saját fájdalmait, tragédiáit és feldolgozatlan érzéseit csak azzal a mód-
szerrel képes túlélni. Máskülönben összeroppanna a teher súlya alatt 
(ezzel mind így vagyunk), … köszönöm, hogy vagy az életemben drága 
nagynéném! Köszönöm, hogy vigyáztál az apukámra, a családunkra 
mind idáig és még tovább! Ölellek: Csilla” 
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Attila kisebbik fiával, Ricsivel beszéltem. Azt mondta, az ad 
erőt neki, hogy felvitte édesapjához Attikát és az Édesanyjukat 
is, így Apjuk megbékélve távozott e Földről. Életéből tanultak, 
hogy ami jó, azt magukévá tegyék, amit helytelennek tartanak, 
azt lehetőleg kikerüljék. Hát ez így van! 

Most már „csak” nekem kellene megnyugodnom. Vasárnap, 
amikor halálhírét megtudtam, csak sírtam, sírtam… Kora dél-
után már annyira elfáradtam, hogy le kellett feküdnöm. Rögtön 
el is aludtam. Másfél óra múlva arra ébredtem, hogy álmod-
tam… nagyon rosszat… azt, hogy Attila meghalt. S ekkor rádöb-
bentem, hogy sajnos ez nem álom volt… 

„Istenem, adj neki örök nyugodalmat!” 
Eljött a Húsvét, s bennem még mindig kavarognak a gondo-

latok. Lacinak mondtam, nem tudom, hogyan készült el az ün-
nepi ebéd. Tettem a dolgomat, úgy, ahogy megszoktam hosszú-
hosszú éveken át, de folyton Attilán járt az eszem. Felelevened-
tek emlékképek a régmúltból, s a közelmúltból is. Egyszer talán 
lesz erőm hozzá, hogy le is írjam őket.  

Most azzal vagyok elfoglalva, hogy hozzá méltó legyen a bú-
csúztatása, melyet nekem kell megszerveznem. Ehhez kérek 
erőt a jó Istentől, mint valamikor régen – 17 évesen –, amikor az 
én feladatom volt Édesapánk temetésének intézése. Most sem 
fogom fel ésszel, miként tudtam végig csinálni? Most pedig az 
Öcsém végső nyugalmát kell biztosítanom. Remélem, odaátról 
drága Szüleink segítenek nekem. 
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Ámen! 
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JÉZUSKAVÁRÁS JEGYÉBEN 
 
Gyermekkorom óta számomra legszebb ünnep a szent-kará-

csony. Alig, hogy eljött január hatodika, Vízkereszt napja, kará-
csonyfánktól elbúcsúzva, máris kezdtem számolni, hányat kell 
még aludni, mire újra eljön majd az Angyalka! 

 
Hatvankilenc Karácsony! Istenem! Hogyan is teltek ezek az 

évek? Nehogy azt higgyétek, ajándék utáni vágy volt az egyet-
len, mely előre vetítette bennem a csodát. 

Leginkább a karácsonyfa illatát vártam. Ilyenkor úgy érez-
tem, kis szobánkba költözött Erdély minden fenyőfája. Mindig a 
legszebb, legmagasabb karácsonyfa: padlótól a mennyezetig 
ágait nyújtotta, s töltötte be illatával szobánkat. 

Háború után lévén, szaloncukor, csokoládé nem került ága-
ira. Édes szülém leleménye mégis varázslatossá tette számunkra 
ezt az ünnepet. Édesanyám lánykorában, mintha megérezte 
volna, lesz még ínségesebb idő. A szaloncukor sztanioljait, se-
lyempapírjait szépen kisimította, egymásra rakosgatva masni-
val átkötötte, mely így átvészelte a világháborút, boldog béke-
időt számunkra megőrizte. 

Hogy mi került később ebbe? Édesapánk ügyes kézzel fada-
rabkákat faragott, szaloncukrot formázott. Így mi nem is tudtuk 
akkor, hogy más is lehetne benne. 

Karácsonyfa-díszeket, figurákat mézeset, magunk készítet-
tük el. A fahéj édes, bódító illata azóta, karácsonyi hangulatot 
idézi fel számomra. Arany-ezüst diót hogyan készítették, nem 
tudom; de mikor a gyertyák fénye megvilágította őket, csillo-
gott, villogott minden körülötte; s a zöld tűlevelek mosolygós, 
piros almát rejtegettek. 

Szólt a „Mennyből az Angyal”! Családunknak felnőtt tagjai 
átszellemült arccal énekelték boldogan. Így mi gyermekek is 
gyorsan megtanultuk. Még gyenge hangocskánkkal, hozzájuk 
csatlakoztunk. Ezáltal úgy tűnt, mintha az angyalkák valóban, 
Földre szálltak volna. 
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Leginkább a „Csendes Éj, Szentséges Éj” volt az én kedven-
cem. Leültem a szőnyegre a fa alá. Felfelé nézve, a csúcson lévő 
csillagra, hosszú időn át énekeltem áhítattal… Ilyenkor úgy 
éreztem, én is ott ülök Mária mellett, gyönyörködve Krisztus 
Gyermek mosolyában. 

Szívemben ezzel a felemelő érzéssel nőttem fel, s vártam év-
ről-évre a legcsodálatosabb ünnepet. 

 
Kérditek, milyen ajándékokat kaptunk? Nos! Gyermekeim, 

amit sose felejtek el:Klára tántitól: N A R A N C S O T !!! 
Igen, igen! Minden gyermek örömmel nyújtotta kezét A na-

rancsért! Csodálatos volt, ahogy a hófödte erdélyi bércek közé 
varázsolta Dél gyümölcsét! Meg is becsültük a szeretettel adott 
ajándékot. Minden nap ünnepélyesen kibontottunk egyet! Ge-
rezdekre vágva szétosztottuk testvériesen, s fenyőillat mellett íz-
lelgettük szülők, gyerekek egyaránt. Hiszen abban az időben, 
évente egyszer hoztak ilyen egzotikus termést a mi kis váro-
sunkba. 

 
Ez volt az az ünnep, amikor nem csak a felnőttek, de mi gye-

rekek is fenn lehettünk késő éjszakáig. Az éjféli misére készü-
lődve nagyon melegen kellett felöltöznünk. Emlékezetem sze-
rint, nálunk mindig fehér volt a karácsony. Már jóval előtte le-
esett az első hó, s kitartott márciusig. 

Ropogott kis csizmánk alatt az este frissen hullott, de ak-
korra már lefagyott hótakaró. Nem igen beszéltünk, hiszen ki-
mondva, mint jégcsap roppant volna levegőben a szó, oly hideg 
volt. Kipirult arccal, csillogó szemmel tapostuk a szűz havat. 
Hogy aztán templomba megérkezve, megérezzük: 

„Mennybe mentünk!” 
Kinn hagytuk a csillagot, a kék eget, kinn hagytuk a hideget. 

Orgona hangja fogadott bennünket. Zengett az ének szüntelen, 
s előttünk megjelent az Angyal: Ünnepeljünk együtt: 

„Kis Jézus született!” 
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Mondjátok, változott-e ennyi év után valamit is a Kará-
csony? Nem járja át mindenki szívét ma is világszerte a szeretet 
érzése? Ünneplőbe öltözteti testét s lelkét az emberiség. Zeng a 
halleluja, s ki-ki a maga JÉZUSKÁJÁT várja! 

Tudom! Sokan vannak, kik most velem vitába szállnak: 
„Nem erről szól ma már a karácsony!”„Nézz csak körül a városban; az 
emberek, mint lótnak, futnak minél drágább ajándék után!” 

Erre én csak azt felelném: „EMBEREK!”„EGY PERCRE ÁLL-
JATOK MEG!” Mikor este kigyúlnak a karácsonyi fények, néz-
zetek a szívetekbe! Ott, biztos vagyok benne, megjelenik a fé-
nyes csillag: a SZERETET! Szemünk előtt ott a betlehemi jászol, 
a Megváltó Kisdeddel. 

Kérlek hát Benneteket: Énekeljük együtt: a szeretet himnu-
szát mutassunk példát önfeláldozással, cselekedettel, mely tart-
son ki bennünk: EGÉSZ ÉVBEN! ÁMEN! 

 
Budapest, 2014. december 24. 
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In memoriam 
Egy tiszta szerelem emlékére 

Nem gondoltam volna, hogy eljön az óra: 
Versbe foglallak majd, írni fogok rólad. 
Több mint ötven éve kísértél vonathoz, 
Könnyeimet hagytam szomorún válladon. 

Akkor reménykedtünk, látjuk mi még egymást, 
Szerelmünk oly nagy volt, hittük, életen át. 
Teltek, múltak napok, azután az évek, 
Szívem epedezett, vágytam látni téged. 

Igaz, férjhez mentem, te is megnősültél, 
Ám szeretni soha, soha meg nem szűntél. 
Úgy hozta a sorsunk, találkoztunk egyszer. 
Erkölcsi tartásból tied nem lehettem. 

Ennyi évvel később, hazafelé tartva, 
Alig tudtam lépni, csak vonszoltam magam. 
Mintha mázsás súlyok nyomták volna vállam, 
Úgy megtántorodtam, rogyadozott lábam. 

Arcom eső verte, föld húzott magához, 
Úgy éreztem, utcán ér utol az álom. 
Telefonon férjem segítségét kértem, 
Szokatlan rosszullét okát nem is értve. 

Nehezen jutottam végül otthonomba, 
Hogy mi történt velem, párom tudakolta. 
Választ másnap kaptam, gyászhíredet vettem! 
Elküldted messziről búcsúüzeneted. 

Futást elvégezted, harcod megharcoltad, 
Földi életedben hited megtartottad. 
Szívem mélyén őrzöm most már emlékedet. 
Béke legyen veled s Istennek kegyelme. 

R. J. nyugalmazott lelkipásztor emlékére 
Budapest, 2017. március 11.  
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A FEKETE TOLLÚ LIBA ESETE 
(Avagy: Hogyan dolgozzuk fel, 

ha ajándékba fekete tollú libát kapunk) 
 
Editkém felhívott, hogy szeretjük-e a libahúst. „Már hogyne 

szeretnénk!” – válaszoltam. – „Akkor hoznék egyet!” – s beállított 
egy 4 kg 20 dekás lefagyasztott dinoszaurusszal. 

Én csap topogtam körülötte – gondolataimban megpróbál-
tam előcsalogatni, mit is tudok ennek a monstrumnak a feldol-
gozásáról. 

„Anyukám!” – intett a leánykám – „Csak hogy tudd! Ezt a libát 
meg kell nyúzni, mert fekete tollú volt, s a tokja nagyon csúnya lát-
ványt nyújt.” 

Ez legalább első lépésnek biztató. Kiderült, hogy három libát 
kaptak egy ügyfelüktől: egy fehér s két fekete tollút. A fehérrel 
sima ügy volt, de a másik fekete csúnyán kibabrált velük (nem 
tudták, hogy nyúzni kell – gondolom, a kutyus örült a „libape-
csenyének”) 

Nos, fagypont körüli napok következtek, az amúgy is kőke-
ményre fagyott struccot kiraktam az erkélyre. Minden nap gon-
dosan megtapogattam, nem engedett-e ki. S mindannyiszor 
megkönnyebbültem: még nem kell sintérkednem (Sintér = Állati 
tetemeket eltakarító, kóbor kutyákat összefogdosó városi alkal-
mazott; gyepmester). Harmadnap aztán mély lélegzetet vettem 
– vasárnap reggel 8-kor bevonszoltam a konyhába és elkezdtem 
a feldolgozását. Addigra kitanulmányoztam összes szakács-
könyvemből a lúd elkészítésének módozatait. 

Úgy határoztam, legelőször a combját készítem el: sült liba-
comb savanyú káposztával – s milyen jó ötletnek bizonyult! Le-
kanyarítottam a két combot tőből. Elkezdtem a nyúzást. Két-há-
rom nekifutás után már kezes bárányként simult a tenyerembe. 
Szépen bontakozott ki a húsa. Nem mondom, hogy ripsz-ropsz, 
de meglettem, mire az előzőleg beáztatott káposztát is kivehet-
tem a vizéből. 
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Egy kis zsíron megpirítottam egy fej apróra vágott vörös 
hagymát, megszórtam pirospaprikával. Áttettem a „Pataki tál”-
ba (melyet már hajnal óta vízben áztattam). 

A hagymára halmoztam a kinyomkodott savanyú káposztát, 
erre helyeztem a két félbevágott libacombot. Még egy kevés vi-
zet öntöttem hozzá, s be a sütőbe, ahol ebédre szépen meg is sült 
– puha, omlós falatokká vált. 

Majd nekifogtam a leveshús előkészítésének. Ez már mace-
rásabbnak bizonyult. Nehezen boldogultam a szárny lebőrözé-
sével, de végül csak megadta magát. A fejjel kevesebb vesződ-
ségem volt – mivel ott a szemeket kellett csak eltávolítanom, s 
egy kis pörköléssel a rajta maradt pihéktől szabadítottam meg. 
A lábakkal, hátával együtt nagy fazék hideg vízbe raktam, s egy 
teatojásba fokhagymát, borsot, szegfűborsot tettem mellé. Kellő-
képpen megsózva felraktam lassú tűzön főni – mielőtt újra ne-
kigyürkőztem volna a libanyúzásnak, pihentetésként megtisztí-
tottam a leveszöldséget, hogy majd idejében bezöldségelem a li-
balevest. ( Mikor elkészült, egy evőkanálnyi rummal nyakon ön-
töttem – ettől fantasztikus ízt kapott). 

Ezután folytattam a nyúzást: simán ment a libamell tisztí-
tása. Kissé besóztam, majd forró olajban pirosra sütöttem. Meg-
tisztítottam egy fej vöröshagymát, 10 dkg füstölt szalonnát kisü-
töttem (apróra vágás után), zsírján megdinszteltem a hagymát, 
hozzáadtam 2 sárgarépát, 2 fehérrépát, végén 2 gerezd fokhagy-
mát (utóbbit szétnyomkodva), kissé megsóztam, borsoztam. Ka-
nál paradicsompüré hozzáadása után 1 evőkanálnyi liszttel 
megszórtam, simára kevertem. Visszatettem a melleket, felön-
töttem 2 dl fehér borral, 0,5 l húslével (leveskockából készítet-
tem) 1 babérlevelet is dobtam hozzá. Fedő alatt puhára párol-
tam. (Tálaláskor krumplipürét adtam mellé – de aki jobban sze-
reti rizzsel is eheti). 

Következett az aprólék. Zúzát apró darabokra vágtam, így 
tettem a szívvel is. A nyakat lenyúztam, feldaraboltam. Két na-
gyobb fej hagymát megtisztítottam. /Ezek után Makón új 5 éves 
tervet készítettek! ☺/ 
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Az egyiket felaprítottam, egy kanál olajon megdinszteltem, 
meghintettem pirospaprikával, s beletettem az előkészített aprólé-
kot, erre a célra megtisztított s félretett leveszöldséget vastagabb 
karikákra vágtam s hozzáadtam az előbbiekhez. (2 szál sárgarépát, 
2 nagyobb fehérrépát, ½ karalábét, egy kisebb zellergumót). Meg-
sóztam, borsoztam, felöntöttem 1 ½ liter vízzel s ezt is puhára főz-
tem. 

/Készre csak két nap múlva csináltam – amikor is 25 dkg rizst 
válogatás után hideg vízzel átmostam, leszűrtem, forró olajban 
megforgattam. Felöntöttem kb. másfélszer annyi forró vízzel, mint 
amennyi a rizs térfogata volt, megsóztam s fedő alatt puhára főz-
tem ~ 20`. Ezután konyharuha alatt még 15`-ig pihentettem. Így 
lesz „pergős” a rizs. Tálalás előtt az aprólékról a levest leszűrtem 
és a zöldséget a rizzsel összekevertem, tálra halmoztam. Tetejére 
fektettem a libaaprólékot s meghintettem a másik hagymából ké-
szült ropogósra sütött hagymakarikákkal./ 

A végére maradt a máj, amit „megkaparva” forró kacsazsírban 
sütöttem ki (kacsazsírom volt itthon – nem a libából sajtoltam ki. 
☺) 

14 órára be is fejeztem a feketetollú liba feldolgozását. (Ja! 
Majdnem megfeledkeztem róla, hogy a lenyúzott bőrt egy lábasban 
kis vegeta hozzáadásával megfőztem a kutyáknak. Mégse vesszen 
kárba! – Nem! Nem vettem kutyákat hozzá! Jucó barátnőm kutyája 
fejedelmi lakomát kapott.) 

Editkémnek elküldtem email-ben a finom mennyei ételekről ké-
szült fotókat – hozzátéve: „Milyen jól jártunk ezzel a libával!” 

Válasz: – „Ennyi mindent készítettél abból a fitnes libából?” 
Kiderült ugyanis, hogy az adományozó „kúszva” hozta a libá-

kat, mondván, hogy nem tudták, hogy ha este megetették őket, 
másnap reggel nem szabad kiengedni a szabadba, mert úgymond 
„lejárják” a zsírját.  

Hát ennyi volt a Fekete Liba története. 
Egy hétig ettük a finom falatokat: Laci, Cilu, Gabó, én. Még Ben-

cének is jutott a libacombból – Ő krumplipürével és lilakáposztával 
ette. Szakács unokám is elismeréssel adózott művemnek. 
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A libamájas kacsazsírra még ma is rájárunk. 
Itt a vége, fuss el véle… 
2014. december 12.  
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HA EGYSZER BEINDUL… 
 
Leánykámtól névnapomra okos telefont kaptam. Kézbevet-

tem, forgatgattam, ráztam fejem, ez bizony nem nekem való. Be-
kapcsolni sem tudom, hát még használni. 

„Ne félj Anyukám! Ahogy én, ismerlek, karácsonykor te fogod el-
magyarázni nekünk, mit, hol találunk, miként lehet megrendelni pél-
dául egy színházjegyet.” 

„No, ezt felettébb kétlem!” – gondoltam, azért igyekeztem vi-
dámra venni a figurát. 

Szorgosan tanulmányoztam a piktogramokat, s „okos” fejem 
rájött, hogy is tudok telefonálni! 1:0 a javamra! 

Úgy határoztam, megtettem a legfontosabb lépést, többre 
nincs is szükségem – az „okos kütyü” beélesítve, mehetek vele 
a boltba. Biztonság kedvéért kezem ügyébe tettem, ha megszó-
lalna, ne kelljen kotorásznom a táskámban. Láttam a fiatalok te-
kintetét, amikor idős hölgyek keresgélik a szatyor fenekén éle-
sen csengő telefonjukat: „Őskori kövület!” – mondja a szemük, 
van, aki diszkréten nézi a polcon az árut, melyet nem is akar 
megvásárolni, magában meg kuncog, de jó, hogy nem engem 
hívnak! 

Már a pénztári sorban várakoztam, amikor zsebemben éles 
visító hangon megszólalt az ajándékom. Elegánsan elővettem, 
ám ekkor megdöbbenéssel tapasztaltam a jelzést: „Édesanya”! 
Mi? Hogy? Hiszen Édes már 16 éve meghalt! A telefonszámát 
rég kitöröltem az előző készülékemből! A csengés nem akart ab-
bamaradni. (Meglepetésemben elfelejtettem megnyomni a kap-
csolót.) Éreztem a rám szegeződő pillantásokat: „Mit totojázik? 
Miért nem szól bele? Idegesítő ez a hang!” 

Remegő kézzel nyomtam meg a gombot. Elhaló hangon szól-
tam bele: „Halló?!” – néma csend. Letették? De ki? És miért hí-
vott? 
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Különben is! Emlékszem, amikor még benne volt a memóri-
ában, annyi volt csak: „ANYA” – most meg: „Édesanya”? 

Odaértem a pénztároshoz, máskor figyelmesen követem a 
beütött árakat, most automatikusan rakosgattam a leszámlázott 
tételeket a kosaramba. Agyam kerekei kattogtak – féltem, hogy 
kihallatszik fejemből a zakatolás. Gyorsan fizettem, s igyekez-
tem haza. 

Egész úton úgy éreztem, mindenki engem néz, mint egy 
marslakót. Tudják, hogy volt egy különleges hívásom? 

Hazaérve berobbantam a lakásba és férjem kezébe nyomtam 
a készüléket: 

„Kérlek, nézd meg az utolsó hívást!” 
„Miért?” – kérdezte – „Hogyan?” – volt a következő jogos 

kérdése, hiszen Ő sem ismerte a működését. 
Letettem az asztalra a kosarat, majd remegő kézzel kezembe 

vettem a „kütyüt”.Mint „okos” készülék, lelke van, előtte meg 
kell simogatni! Buborékok futnak végig a képernyőjén, rajtam 
pedig a libabőr. 

Tanulmányozni kezdtem, lassan rájöttem, hogy a Naplók 
címszó alatt vannak „elrejtve” az előzmények. Legfelül a teg-
napi hívások sorakoztak – gyermekeim s unokáim sorra hívtak, 
köszönteni névnapomon. Utána semmi… 

„Mi történt?” – volt férjem következő kérdése. – „Miért vagy 
ilyen zaklatott?” 

El-elcsukló hangon meséltem el a történteket. 
Láttam férjem hitetlenkedő mosolyát, bár hozzá volt szokva, 

hogy velem mindig történik valami szokatlan, ezt azért kicsit 
soknak vélte. 

Felhívtam leánykámat – ezt a műveletet már könnyen el tud-
tam végezni – s rákérdezve, hogy nem zavarok-e, neki is el-
mondtam az esetet. 

Nem csodálkozott! 
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„Anyukám! Ez egy „okos telefon” – volt a válasza – „Lehet, hogy 
éppen Nagyira gondoltál, s ő megérezte!” – kuncogott. 

„Na, ne viccelj velem gyermekem!” 
„Azt kellene csinálnod, nézd meg a memóriájában, van-e ezzel a 

névvel telefonszám elmentve!” – adta a logikus tanácsot a leány-
kám. 

Gyorsan elköszöntem. 
Nem kellett a szomszédba mennem, hogy tudjam, a Név-

jegyzéket kell előhívnom annak érdekében, megtudjam az el-
mentettek névsorában benne van-e „Édesanya” száma. 

Most fogódzkodjatok meg: NEM VOLT BENNE! 
1:1 
Mégiscsak „okos ez a telefon”! 
DE ENNYIRE? 
Azóta is homály fedi azt a tényt, honnan jött a hívás? 
(Félek, hogy legközelebb arra fogok gondolni, ki kellene por-

szívózni, s a porszívóm begördül a szobába, bekapcsolja magát 
s morogva kitakarít). 

 
Budapest, 2016. október 10. 
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AZ ÓRÁSMESTER 
 
Azt mondottad: itt feledtek, hosszúak az évek, 
Kilencvennyolc gombóc is sok, hát még így az élet. 

A jó Isten névsort olvas, hiányzik a sorból 
Órásmester: Feri bácsi! Vajon hol kujtorog? 

Huncut mosoly öreg ajkán, összekacsintanak, 
Csak ők ketten tudják titkát, eljött már a nagy nap. 

Ott ülsz most már, bizton érzem az Úr jobbja felől, 
Szóval tartod, viccet mesélsz, amíg időnk eljő’. 

Segítsz most már rendszerezni földi életünket, 
Egy angyallal több lett, aki óv és figyel minket. 

Vigyázz kérünk családodra, s mikor óránk lejár, 
Ne húzd fel a szerkezetet, kapuban várj reánk! 

 

Nyugodj békében drága Feri bácsi! 
Budapest, 2016.szeptember 30. 
B. Moravetz Edith 
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2011. január 14. este 6 óra 
 
LACI combnyaktörést szenvedett! 
Oh, Istenem! 
Könyörgöm! Gyógyítsd meg Őt! 
Egy nyugodtnak induló délután. Én a számítógép előtt ültem 

– Honfoglalót játszottam. Laci a fotelben újságot olvasott. Egyszer 
csak egy nagy robajra kaptam fel a fejemet. Valamit el akart in-
tézni, felkelt, papucsa beleakadt a perzsaszőnyeg szélébe. Elveszí-
tette az egyensúlyát, másik lábával meg akart támaszkodni, mire 
a szőnyeg kicsúszott a lába alól, s ő teljes hosszában elvágódott. 
Odaugrottam, de csak ennyit mondott: „Nem tudom megmozdítani 
a lábamat. Nem érzem a lábamat.” 

„Azonnal hívom a mentőket!” – válaszoltam. – „Maradj ott!” 
Hátára pokrócot terítettem, mert elkezdett remegni. Előkészí-

tettem az igazolványait, összecsomagoltam a szükséges holmikat 
(pizsamát, papucsot, evőeszközt, WC papírt, zsebkendőt, tisztál-
kodási eszközt, köntöst, borotvát, szalvétát, poharat). Mire mind-
ezeket összeszedtem, a mentők 20 percen belül megérkeztek. Tud-
tam, hogy nagy a baj. Megvizsgálták, majd kijelentették, kórházba 
kell vinni. 

Valóban, minden teketória nélkül beszállították a János kór-
házba – az volt az ügyeletes. 

Ott azonnal súlyokkal húzták a lábát. Röntgen. Megállapítot-
ták, hogy combnyaktörés. Mivel a műtő foglalt volt, várni kellett. 
½ 11-kor került be, ahol aztán azonnal megoperálták. 

½ 1-kor hozták ki a műtőből. (Nem ecsetelem, mit éltem át ad-
dig!) 

Pedig még nem tudtam, mi vár rám. 
Kijött az orvos is, kérdezte, én vagyok-e a hozzátartozó. „Igen” 

– válaszoltam. Ekkor kérte, foglaljak helyet (egy asztal mellett két 
szék volt a folyosón). Leültünk. Elmagyarázta nekem, hogy comb-
nyaktörést szenvedett a bácsi, be kellett ültetni egy fém rögzítőt. 
Sürgősen be kell szereznem egy járókeretet, mert holnap már fel 
kell kelnie az ágyból. Ő kedden lesz újra a kórházban, (ez péntek 
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éjjel volt) addig döntsem el, hogy hazaviszem-e jövő pénteken a 
férjem, vagy megírja a beutalót a Margit kórház elfekvőjébe? !!! 

„Haza!” – válaszoltam azonnal. 
„Nem kell most döntenie! Keddig gondolja végig!” 
„Haza!” – ismételtem konokul. – „Haza!” 
Vállat vont, ezzel ő befejezettnek ítélte a beszélgetésünket. 

(Másnapig sírtam itthon. Hogy lehet egy orvos ilyen otromba, lel-
ketlen? De egy percig sem inogtam meg elhatározásomban). 

Betámolyogtam Lacihoz a kórterembe. Szegénykém, olyan el-
esett, olyan segítségre szoruló volt. Istenem, hogy is képzelte ez 
az orvos, hogy elengedem a kezét az én Páromnak? 

„Nem és nem!” – határoztam. 
Simogattam homlokát, kezét. Bátorítóan mosolyogtam rá, mi-

közben lelkemben csak úgy dúltak az indulatok. Legszívesebben 
már ott sírva fakadtam volna. De nem láthatta a bennem kavargó 
viharokat. Megígértem, hogy amint tehetem, sietek hozzá, majd 
elbúcsúztam, s hazaindultam. Felhívtam Lackót – a fiát –, beszá-
moltam neki, hogy édesapja túl van a műtéten. Ő megkérte, vár-
jam meg, jön értem, s hazavisz. Így is történt. Neki aztán elmond-
tam, milyen szörnyű lehetőséget vázolt fel előttem az orvos. 

Megpróbált megnyugtatni. Hiszen ez az ember nem tudhatja, 
hogy a betegellátást meg tudjuk-e oldani. Ők mindenben támo-
gatnak – ígérte. Így is történt.(Másnapra el is hozta a járókeretet – 
volt egy náluk a sufniban.) 

Egy hétig reggeltől estig ott ültem a betegágy mellett, hiszen a 
kórház már ekkor is nővérhiányban szenvedett. Csak ebédidőben 
jöttem haza, kimosni pizsamáját, vásárolni, finom falatokat készí-
teni neki, elintézni a háziorvossal a gyógytornászt, hogy mire ha-
zahozom, itthon tornásztassa. 

Egy hét múlva kiadták a kórházból Lacit. Addigra Leventéék 
felhozták Pécsről a WC magasítót, Cilu, a sógornőm ágytálat adott 
kölcsön. Tiszta, ropogós hófehér ágy várta itthon a beteget. Lát-
szott, hogy boldogan néz körül az ismerős falak közt. 

Itthon van! Végre újra itthon! 
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Nagy-nagy szeretettel, odafigyeléssel vettem körül. Ő hálából 
mindent megtett gyógyulása érdekében. Összeszorított fogakkal 
tornázott, pedig nagy fájdalmai voltak. Minden második nap jött 
Gabika; a gyógytornász, aki mindig mosolyra derítette. A köztes 
napokban én diktáltam a feljegyzett sorrend szerint a feladatokat. 
(Érdekes volt, nekem mindig szentségelt, hogy milyen nehéz eze-
ket a feladatokat megcsinálnia. Gabikának ugyanezekhez mosoly-
gott, anekdotázott. Egyik nap felöltöztem piros szoknyámba, me-
lyet térd-fölöttiig felhajtottam, hajamba két piros masnit tettem, s 
így „libegtem” be hozzá pipiskedve, hogy „itt az új gyógytornász”. 
Jót nevettünk ezen. Többé nem panaszkodott.) 

Három hosszú hónap telt el a lábadozással, amíg lakáshoz vol-
tunk kötve. Én csak annyi időre hagytam itthon, amíg az iskolából 
elhoztam az előfizetett ebédünket. Különben csak Vele foglalkoz-
tam. Éjjel-nappal rá figyeltem. 

Hál’ Istennek családtagjaink barátaink, nem hagytak ma-
gunkra bennünket. Mindig jött valaki látogatóba, így tartották 
bennünk a lelket. 

Nagyon szereti Lacit mindenki! 
Ezt valóban mindenkiről el tudom mondani: A fia, Gyerme-

keim, Cilu, Minkáék, az öccse Pál, Leventéék, az összes barátunk: 
Lehoczki Pista, Horváth Edit, Priszler Sanyi és Emő, Havasi Jucó, 
Pánczél Sanyi, jaj valakit biztos kifelejtek, de mind-mind – még 
Turancsik Gyuri is – azt lesték, miben, hol tudnak segíteni. 

Nem múlt el olyan nap a lábadozás három hónapja alatt, hogy 
valaki ne nyitott volna be hozzánk. Igaz, estére hulla voltam, 
hosszú volt a gyógyulási idő, de megérte. 

Laci talpra állt! Csodájára jártak az ismerősök. 
Ő pedig úton-útfélen hangoztatta, hogy ezt nekem köszönheti. 

Hát én azt mondom: A kölcsönös szeretetnek! Ha nem szeretjük 
egymást ennyire, nincs ez a csodálatos gyógyulás. 

Tavasszal már Ágnesékkel Sopronba utaztunk, ahol egy gyö-
nyörű hetet töltöttünk. Itt tette az „i-re” a pontot Laci, amikor a 
parkolóból gyalog feljött a hegytetőre, a kilátóhoz. Meg is kapta 
tőlem a tölgyfalevél-koszorút. 
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Azóta is sokat kirándulunk. Minden nap sétálunk. Ha csak te-
hetjük, gyalog megyünk, hogy a mozgás életelemünk maradjon. 

Jelentem doktor úr: 
„A bácsi otthon van! Meggyógyult” !!! 

 

 
 
Ismét feltolul bennem a kérdés: Miért kellett ennek így történ-

nie? – Erre talán tudom is a választ: 
Szeretetből, egymásra figyelésből, összetartásból – környeze-

tünk számára is – példamutatóan viselkedtünk. Talán, ha egyszer 
valaki hasonló helyzetbe kerül, eszébe fog jutni, a legreménytele-
nebb helyzetben is: 

GYŐZ A SZERETET! 

– VÉGE – 

(…de csak a visszaemlékezésnek, életünk folytatódik – sok-
sok „Miérttel” melyekre van, hogy megkapjuk a választ, van, 
hogy várat magára a felelet… 
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