Nagy Ilona Életem a skorpió jegyében.

ÉLETEM A SKORPIÓ JEGYÉBEN.

Írta: Nagy Ilona

„Tegyél meg mindent, amihez kedved van, amíg nem
okozol kárt, illetve nem bántasz meg vele valakit.”
(SANDEMÓ)
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DÉDMAMÁM
Az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején élt az én dédnagymamám, aki
Győri Klára névre hallgatott és neves művész volt. Énekelt, táncolt, színi előadásokon
vett részt. Vándorszínészek voltak, Kolozsvár és Budapest volt az otthonuk. Klára
Budapesten lakott. Hiába járta az országot, szíve visszahúzta minden alkalommal ebbe a
gyönyörű és patinás városba. Szeretni is itt tanult meg, az emberek itt ismerték és
szerették. Klára már évek óta szeretett egy férfit, aki nem vette feleségül, mert családja
nem nézte volna jó szemmel, hogy ő színész. A férfi imádta őt és művészi játékát, de
gyáva volt egészen felvállalni. Gyereket sem szeretett volna Klára, hiszen szinte mindig
úton volt. Aztán meg neki ez az élet nagyon tetszett, nem akart ő megállapodni egy
gyerek miatt. Abban semmi jót nem látott. Ünnepelték, sztár volt, e nélkül ő nem tudott
élni. A csillogás, az ünneplés, a siker, a pénz, és a szerelem volt mindene, az élete. De
sorsát ő sem kerülhette el, amitől annyira félt, bekövetkezett. Terhes lett és
kétségbeesett. Most mit csináljon? Szerelmét megkereste, beszéljék, meg mi legyen.
Feleségül megy hozzá, megállapodik, nem vándorol tovább. Csakhogy a férfi most
megmutatta kicsoda ő valójában. Ő ezt nem akarta, miért nem vigyázott jobban? Nem
akar nősülni, pláne nem egy vándorszínészt fog elvenni. És különben is, azt tesz, amit
akar, ő semmit nem vállal. Klára szólni sem tudott, teljesen magába roskadt. Ezt a férfit
szerettem én évek óta? Ez az a férfi, akiért bármit, bármikor megtettem volna? Ez a férfi
szeretett? Ha nem kerülök ilyen helyzetbe, sose derül ki, milyen is ő valójában.
kesergett, és sírt. Ment orvoshoz, egy másik orvoshoz is, de egyik sem vállalta, amit
Klára akart. Megszabadítani őt a gyerektől. Ekkor végre leült, és elgondolkodott az
életéről. Már nem vagyok fiatal, persze öreg sem, a művészetem csúcsán vagyok, még
bármit eljátszhatok, de ha a gyerek megszületik, csak háziasszony lehetek. Férjem nincs,
nem is kellett sosem. Akik feleségül kértek, mind azzal kezdték, ne táncoljak, ne
énekeljek, legyek a ház asszonya. Vagyis legyek cseléd, szüljek gyerekeket. Na, nem! Ez
nem nekem való! és sírt dacosan, míg rá nem jött, mit fog tenni. Felkereste a férfit, akit
meg tudott volna fojtani, és mosolyogva, hiszen színész volt, és nem is akármilyen,
közölte vele, hogy az egyik orvos vállalta ezt a szégyenteljes dolgot, utána meg
Olaszországba megy vendégszerepelni, oda hívták. Egy - két évig nem is jön vissza,
annyi munkájuk lesz. Hogy melyik városba, azt még nem tudja, de majd ír. Így
búcsúzott a szeretett férfitől, és tudta, írni nem fog, de látni sem akarja többé. A
barátainak, pályatársainak szép lassan, amíg a pocakján nem látszott, mesélgette, hogy
Itáliába megy a szerelmével pár hónapra pihenni, üdülni. Barátai, kollégái el is hitték, ő
pedig tényleg elutazott, de inkább a hegyekbe ment, mint Olaszországba. Ott
valószínűleg sok ismerőssel találkozna. Pénze volt bőven, megtehette, hogy a babát
teljesen titokban szülje meg. Közben arra is volt gondja, hogy ügyvédjét kérje,
szerezzen számára címeket, méghozzá olyanokat, akiknek nem születhet gyereke, ezért
akar örökbe fogadni, nem pedig azért, hogy majd kapás legyen belőle, ha felnő. Tehát
Klára döntött. A művészet, a csillogás - villogás lett a győztes. A kis jövevény sorsa
megpecsételődött. Az anyjának nem kellett. Minden probléma nélkül megszületett a
baba, kislány lett, Ilona nevet kapta. Klárának tetszett a kisbaba, hiszen gyönyörű volt
kék szemével, fekete hajával, de nem engedte meg magának az elérzékenyülést, attól
félt, nem tud majd megválni tőle, Gyorsan haza is utazott Budapestre. Hívta az
ügyvédjét, kérte a címeket. Egy lajosmizsei házaspár tetszett neki a legjobban, na meg,
pesttől csak 70 km- re van, se közel, se távol. Tanyán élnek, állatokat tartanak. Érezte,
ez jó lesz az ő leányának. Be is ült egyik nap a kocsijába, a kislányt is vitte mindjárt,
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gondolta, ha megfelelnek, ott is maradhat. Már nagyon hiányoztak a barátai, pályatársai,
ideje minél előbb visszatérni, de előbb ezt kell elintéznie. Még mindig szeretettel
gondolt lánya apjára, de ugyanakkor mélységesen haragudott is rá. Elhatározta,
visszaszerzi, csak azért is! Takaros kis házat talált, szimpatikus házaspárt, akik mindjárt
gondjaikba vették a picit, és Klárát is. Ebéddel kínálták, egy kis homoki bor is akadt az
üzleti dolgok megbeszéléséhez. Szoba-konyha, kamrás ház volt ez, a legközelebbi
szomszéd több száz méterre. Föld is tartozott hozzá, abból éltek. Mindenféle állatokat
tartottak, az asszony gondozta őket. Mindenhol, kinn az udvaron, és bent is nagy rend és
tisztaság volt, csak gyerekük nem született. Azt gondolták, felnevelik a másét. Ez egy
kis pénzt is hoz a konyhára, hát majd jól ellesznek ők hárman. Az asszony tiszta, az
ember dolgosnak, szolidnak látszott. Az asszonyt Sárának, az embert Mihálynak hívták.
Még a nevük is tetszett a művésznőnek, nem csak a porta. Rögtön úgy érezte, itt a helye
az ő Ilonájának. A konyhában ültek az asztalnál, a kicsi lány aludt, elfáradt a hosszú
úton. A szobában a dupla ágy egyikén, a dunnán szunyókált. Ez idő alatt eldőlt a sorsa.
Klára megbeszélte Sárával, milyen a kislány, mit szokott enni, mikor alszik. Havonta
küldi a pénzt, neveljék szépre-jóra helyette, ő nem ér rá, sok fellépése van, járja az
országot, oda nem fér el egy kisbaba. Majd jön sűrűn látogatóba, megnézi, hogyan
növöget a kislány, írjanak, ő is fog írni. Menni készült, amikor a kisbaba sírni kezdett,
hiszen érezte, nem a megszokott helyén van, az anyja sincs mellette. Sára bement a
szobába, a karjában hozta Ilonát, majd odaadta az anyjának. Aztán jó legyél ám! Itt jó
lesz neked, finom tejecskét kapsz, ha nagyobb leszel, az állatok is a barátaid lesznek.
Van cica, kutyus is. Mennem kell, köszönök mindent, az Isten áldja magukat.
Vigyázzanak nagyon Ilonára, és Sára kezébe adta a csöppséget. A kis Ilona bömbölt,
érezte, valami nincs jól, valami megváltozott. Idegen nő fogja, hol az anyja? Klára
elköszönt sietősen, zavarta őt lánya zokogása. Csak semmi érzelgősség- parancsolt
önmagára. Aztán az úton azt gondolta, nem is volt olyan rossz ez az egész. Azt hitte,
nehezebb lesz elválni kicsi lányától, de egyre jobban úgy érezte, egy kis örömféle
bujkált benne, hogy ő most ismét szabad. A gyerek születése, szabadságának elvesztését
jelentette Klára életében. Önmaga megnyugtatására azt ismételgette, jó helye lesz itt, jó
levegőn, finom paraszti koszton. Különben is, majd jövök sokszor, és látni fogom,
ahogy fejlődik, növekedik. De, ó jaj! Nem így lett. Visszaautózott pestre, elfelejtve,
hogy gyereke született. Mondogatta, ő nem való gyereknevelésre, nem is ért hozzá, de
nem is akarta megpróbálni. A tánc, az éneklés, a siker mámorító érzése, az való neki. A
kis tanyán megváltozott az élet. Mihály, még aznap kiment az erdőbe, fűrészt, fejszét
vitt magával. Kivágott egy jó öles fát, és esténként, miután felszabdalta a fát, nekilátott
bölcsőt készíteni a kicsi Ilonának. Pár napig a nagy ágyon aludt, leendő szülei között,
amíg a bölcső készült. Nappal sok dolog volt, pláne most, hogy Sára a kisbabát nem
hagyhatta egyedül egy percig sem. A földekre még nem merték kivinni. Majd ősszel, a
betakarításnál. Most még nyár volt, annak is az eleje, június. Ilona jó kislány volt. Evett,
aludt, nem sírt feleslegesen. Talán érezte, neki jónak kell lennie. Nevelőmamája hamar
megszerette, olyan bájos, mosolygós baba volt, a maga pár hónapjával. November elején
született. Mihálynak is tetszett, azt gondolta, mégiscsak jó lehet egy gyerek a háznál.
Sára is megváltozott. Már nem olyan szótlan, haragos, már ő is mosolyog minduntalan.
Boldogok voltak mindketten és ezt Ilonának köszönhették, mert belopta hozzájuk a
szeretetet. Szinte megfogható volt az öröm a kis házban. Nem a pénzforrást látták már
benne, hanem eddigi gyermektelen életük jobbá válását.
A bölcső hamar elkészült, a nagy ágy végébe állították. Sára puha kis derékaljat
készített bele. Ilona elfogadta, mert nem sírt az új helyén. Mihály büszkén nézegette
munkáját és a benne fekvő kisbabát, hiszen a szíve melegét is beledolgozta a kis
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bölcsőbe. Ilona mosolygott, így köszönte meg a szép ágyikót. A házaspár boldog volt. A
baba otthon volt közöttük. Hazaérkezett. Eltelt a nyár, Ilona cseperedett. Pár szót már
tisztán ejtett csöpp szájával és a járással is próbálkozott. Sokszor elesett, ahogy ez
ilyenkor lenni szokott, de Sára mindig ott volt, ezért nem félt, felállt és tovább
próbálkozott. Nem nyafogott, ha elesett, már most, pár hónaposan is határozottság és a
keménység látszott rajta. Ősszel, már önállóan járt. Mire eljött az egyéves születésnapja,
már hibátlanul tudott járni. Sárát anyának, Mihályt apának szólította. A cicát is nagyon
szerette, ha gorombáskodott vele, a cica tűrte, mintha tudta volna, hogy ő még kicsi, s
nem tudja, hogy a cica füle fáj, ha húzzák. Télen, a tanyán nem is olyan egyhangú az
élet. Mivel ilyenkor van idő, Sára mindent meg varrt, amire szükség volt. A lakás
függönyei, terítői, szőnyegei télen készültek. De a férj ruhái is és a kislány ruhái is, de
még Sára ruhái is. Mindent ilyenkor kell elkészíteni, tavasztól ilyesmire nincs idő.
Mihály is tette a dolgát. Fúrt, faragott. Széket, létrát, hordót, kádat és kisszéket Ilonának.
Sőt! Még kiskirályt, kiskirálynét és kiskirálykisasszonyt is faragott. De ha sünt kért
Ilona, vagy lovacskát, azt is elkészítette neki. Ott sertepertélt körülötte, figyelte mit
csinál az „apa”. Imádta a meséket, így aztán volt faragnivaló bőven.
A művésznő rendszeresen küldte a pénzt, ebből vettek anyagot, szalagokat a
kisruhákhoz. Meg a terményfelesleget eladták, néha borjút is, ha volt, így tudtak
pénzhez jutni és megvenni azt, ami a földeken nem termett meg.
Karácsonyra még hajas babát is vásároltak Ilonának. Várták, hogy a művésznő
tán csak eljön, de nem jött és egyetlen karácsonykor sem. Még ajándék sem érkezett
soha, csak a kialkudott pénz a nevelésére. Hogyne érkezett volna pontosan, hiszen a
művésznő letétbe helyezte a 14 éves koráig járó összeget és megbízta a bankot, a pontos
utalással. Így még ezzel sem kellett a művésznőnek foglalkoznia. Néha-néha eszébe
jutott Ilona, de elhessegette a gondolatát is annak, hogy ezzel foglalkozzon, pláne
szeretettel gondolt volna a lányára. Biztosan jó sora van és él, ellenkező esetben már
értesítettek volna.
A házaspár, Sára és Mihály azért imádkoztak, hogy ne is jöjjön egyáltalán. Ha
pénzt sem küldene, úgy is jó volna, csak övék legyen a kislány és szerethessék.
Gondolták, örökbe fogadják, de rájöttek, jobb, ha nem értesítik erről a művésznőt, ki
tudja, mi történne. Talán ha csendben maradnak, jobb lesz. Nem is gondolták, milyen jól
döntöttek, mert így valóban soha többé nem látták Ilona anyját. A szomszédok tudtak a
dologról, ezért megbeszélték, ha Ilona elég nagy lesz ahhoz, hogy megértse, amit hall,
mindent elmondanak.
Ha ők nem mondanák el valamelyik szomszédjuk biztosan, elszólná magát, arra
pedig még gondolni is szörnyű. Tavasz lett, majd ismét nyár. Egyformán teltek a napok,
a hónapok, de nem egyhangúan, mert Ilona mindig gondoskodott egy kis vidámságról,
vagy ijedelemről, ahogy az már lenni szokott az egy-két évesek részéről. Két éves korára
hibátlanul, magabiztosan járt-kelt az ő kis világában és beszélni is folyékonyan tudott.
Nagyon mozgékony és beszédes kislány lett. Sára alig tudta megválaszolni a sok
kérdést. Mihály, este, ha fáradtan hazajött és még Ilona nem aludt, csak mosolygott a
bajusza alatt, amikor Sára elmesélte, mi minden történt egész nap. Ilyenkor Ilona
odabújt Mihály térdéhez és záporoztak a véget nem érő kérdések. Hol voltál? Mi az,
hogy kapálás? Holnap és is mehetek veled? Felülhetek a paci hátára? Megválaszolták a
sok kérdést, aztán, uzsgyi aludni a pici lánynak. Annyit rohangált egész nap, hogy
bizony a fürdés után édesdeden és mélyen tudott aludni. Álmában még mosolygott is, a
házaspár ilyenkor nézte őt és rendkívül boldogok voltak, mert ilyen szép és egészséges
kislányuk lehet. Majd másnap, és még sok nap kezdődött elölről, mígnem egyszer csak 4
éves lett Ilona. Ebben a korban már illett a nevelőszüleivel menni a földekre. Ő volt a
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„vízfelügyelő”. Hozta-vitte a korsót annak, aki éppen szomjas volt. A szomszéd
gyerekekkel is találkozott néha, akik már nagyobbak voltak és libát is legeltettek erre
felé, ahol ők dolgoztak. Ilona bátor kislány volt, odaszaladt hozzájuk, egy lányhoz és
egy kisfiúhoz. Kérdezgette őket, mi a nevük, hány évesek, merre van a házuk? A lányka,
Kati 7 éves volt, öccse pedig egyidős Ilonával és Péternek hívták. Jót játszottak együtt.
Sárának örömmel újságolta, hogy már neki is van „nagy” barátnője, Kati, és ha majd ő is
legeltethet libákat, akkor együtt lesznek. Azon a nyáron még sokat együtt játszottak,
legeltettek. Ősszel Kati iskolába ment, csak akkor látta barátnőjét, ha meglátogatta őket
Kati néha-néha. Úgy látszott, Kati is szereti Ilonát, „kis” barátnőjét. A betakarítás után
az emberek elhúzódtak a tanyájukra. Ha össze is jöttek a felnőttek egy kis mulatozásra, a
gyerekeket nem vitték magukkal. Így aztán tavaszig nagyon ritkán találkoztak a
gyerekek egymással.
Ilona 6 éves lett. Szép tortát kapott és rajzeszközöket. Mindjárt ki is próbálta.
Nagyon örült az ajándéknak, mert még nem mehetett iskolába, de irkálni, rajzolni azt
nagyon szeretett, különben is a gondolatai már csak az iskola körül forogtak.
Nevelőmamája már egyszer meg is mutatta, hogy hová fog járni, amikor arra volt
dolguk. Barátnője, Kati is sokat mesélt az iskoláról és arról, hogy együtt fognak
reggelente, ők hármasban menni az iskolába. Az iskolába járás előtti nyáron már Ilona is
mehetett libát legeltetni Katival. Mindig voltak libáik, de Sára féltette őt és nem kellett
messze elhajtani legeltetni. Mivel Kati már egészen „nagylány” volt, Ilona meg már hat
is elmúlt, elengedte őket együtt. A mi kis vadóc lánykánk igen örült és szaladt-szaladt, a
libákat is gyors futásra ösztökélve, míg Katihoz nem ért. Egyszer, úgy nyár közepe felé,
jó messzire voltak már Ilonáék tanyájától, Kati azt kérdezte: Neked tényleg nincs
anyukád? Ilona nagyon meglepődött és nagy büszkén kijelentette. Hogyne volna? Még
apukám is van! Miért kérdezel ilyeneket? Az anyukám azt mondta felelte Kati, hogy
téged pénzért nevelnek. Persze nem nekem mondta, hanem apukámnak, aki kérdezte ki
az a kislány, akit velem lát. Én meg halottam, amit az anyukám mondott. Szegény Ilona!
Először csak bénán állt, törte a fejét, hogy ez most hogy van? A lelkében iszonyú
fájdalom költözött, először életében. De vigasztalta az a gondolat, hogy este, ha
hazamegy, megkérdezi anyukáját. Igen ám! Ilona azonnal tudni szerette volna az igazat,
este meg még olyan soká lesz!
Hirtelen, ő sem tudta miért, futásnak eredt hazafelé, a libákat sorsukra hagyva.
Neki ezt azonnal tisztáznia kell és sírva fakadt. Sírva, lihegve érkezett haza.
Nevelőmamáját a konyhában találta, éppen ebédet adott urának. De jó, hogy ő is itthon
van, majd ő igazságot tesz, jól leszidja Katit, amiért ilyen butaságot mondott. –gondolta
magában.
Mi a baj? Miért sírsz? Hol vannak a libák? Baj ért benneteket? Mond már hamar
kicsim! A kislány átölelte Sára térdét és csak sírt, sírt keservesen, majd lassan
megnyugodott. Már beszélni is tudott.
A Kati anyukája azt mondta Kati apukájának, hogy engem pénzért neveltek és
nem Ti vagytok az anyukám és az apukám, de én ezt nem hiszem és újra zokogásba tört
ki. Ugye nem igaz? Erre már Sára is leült, ölébe húzta Ilona kis fejét és ő is sírni kezdett.
Mihály felállt az asztaltól, kiment és azon gondolkodott, miért nem engedi a sors a tiszta
boldogságot? Most hogyan fog ez a kislány megnyugodni? Kicsi még, hogy teljesen
megértsen mindent, Sára is szenved, csak sírnak. Még a libákat is elfelejtették. Sára
kétségbeesetten azon gondolkodott, amíg vigasztalta, simogatta, csitítgatta a kislányt,
hogy hogyan is kéne ezt most elmondani úgy, hogy Ilona ne sérüljön meg lelkileg
nagyon. Arra gondolt és nagyon dühös lett, milyen aljasok is az emberek. Sose gondolta
volna, hogy egy gyerek szájából, durván, egyenesen fogja megtudni ez a csöpp lány a
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kegyetlen igazat. Mikor már megnyugodtak kissé, úgy érezte Sára, talán jobb is így.
Minél előbb tudja meg, annál jobb. Az iskolában már biztosan a fejére olvasta volna
valamelyik gyerek, aki szintén otthon hallotta a szüleitől. Hiszen a gyerek még nem
tudja, hogy szavaival mit okoz, mekkora fájdalmat. De ha tud róla, a védekezés is
könnyebb lesz. Figyelj rám Kislányom! Ilona nagy szemekkel figyelt és várta a szavakat.
Most mindjárt kiderül, hogy ez nem is igaz. Kati biztos nem jól hallotta, nem is róla
lehetett szó gondolta. Tudod, amikor még pici pólyás baba voltál, ekkora, ni mutatta a
kezével idejött autóval egy szép néni, egy nagyvárosból és a karjában ott voltál Te. Ez a
néni tudta valahonnan, hogy nekem nem születhet kisbabám, hej, pedig de szerettem
volna ezért gondolta, elhoz Téged, még fizet is valamennyi pénzt, hogy neveljünk fel.
Mi elfogadtunk Téged, nagyon-nagyon meg szerettünk, és saját gyerekünknek tekintünk.
Ez a néni a Te anyukád volt, de Ő nem akar veled foglalkozni, mert nem ér rá, sok a
munkája. Látod, én ráérek és hidd el, nagyon-nagyon szeretünk, amíg csak élünk. Ősszel
iskolába mész, lehet, hogy csúfolni fognak a gyerekek, de Te csak arra gondolj, hogy mi
mindig melletted leszünk és megvédünk. Ugye most már nem sírsz? Hiszen én vagyok
az igazi anyukád, aki éjjel-nappal, jóban és betegségben melletted, és veled vagyok.
Nagyon szeretlek. Ezt a gyerekeknek is bátran mond meg. Te amúgy is bátor és
szókimondó vagy! Hát védd meg magad! Mi is segítünk. Csak Te ne legyél szomorú, és
sose lássunk sírni. Jó? Igen mondta. Ilona. Neki ez, így most sok volt egyszerre. Kiment
a kertbe, a nagy körtefa alá. Sára titkon Mihállyal együtt megnézte, hol van. Hagyni kell,
rendezze el a gondolatait. Sok volt ez és fájó, így egyszerre. Mihály is egyetértett,
leültek az udvaron a diófa alatt lévő asztalhoz és egy szót sem tudtak szólni ők sem.
Nagyon szomorúak voltak. Sajnálták Ilonát, de a lelkükben érezték, megvédik őt
mindenáron és sok-sok szeretettel, csak jóra fordul minden. Bíztak a szeretetben, a
szeretet erejében. Este Kati hazahajtotta a libákat és kérdezte Sára asszonytól, nagy bajt
okoztam? Nem akartam! Igen felelte Sára, de Te nem tehetsz róla. Beszélhetek
Ilonával? Szerintem ne, ül a fa alatt és gondolkodik. Talán majd máskor. Kati lehajtott
fejjel ment haza, tudta nagy bajt okozott, pedig ő is nagyon szerette Ilonát. Ilona holnap
se és később sem ment messzire a libákkal. Már nem várta az iskolát se annyira. Valami
összetört benne, ő sem tudta micsoda, de fájt nagyon. Sára látta, hogy túl komoly lett és
szótlan. Ő megértette. Férje is és ő is mindent megtettek azért, hogy a kislány fel tudja
ezt dolgozni és megnyugodjon. Tudták, hogy a szeretet, ami hármukat összeköti előbb
utóbb győzni fog, még akkor is, ha a sors akarta, hát legyen!
Ősszel megkezdődött az iskola. Félelem és kíváncsiság keveredett a lelkében.
Félt, hogy tényleg csúfolni fogják, ugyanakkor várta a tanulás lehetőségét. Érezte, hogy
az jó lesz neki. Tanulhat. Sok mindent megtudhat a világról, hisz olyan kíváncsi,
minden érdekli. Otthon is, nevelőszüleivel egy percig sem hallgattak. Beszélgettek.
Mindenről. Első nap kérte Sárát, kísérje el, ő ment örömmel a szép nagy lányával. Az
úton Kati és Péter is csatlakoztak hozzájuk. A tanító bácsi az ajtóban várta és üdvözölte
az elsősöket. Ilonának minden nagyon tetszett és örült, hogy ő már ilyen nagylány, aki
iskolába járhat. Mindig irigyelte Katit, aki már olyan nagy volt, hogy három évvel előtte
járt. Persze haszna is származott belőle, mert elmeséltetett vele mindent, ami az
iskolában történt. A tanító bácsi aranyos volt, a gyerekek is érdekesek. Hamar
barátságok szövődtek. Ilona remekül érezte magát, otthon pedig mesélt-mesélt, mi
minden történt abban az iskolában. A tanulás jól ment, okos kislány volt valóban. Év
végén hozott a tanító bácsi egy újságot, kérdezte, ki vállalkozik rá, hogy abból olvasson.
Ilona elsőre jelentkezett. És olvasott. Szépen, folyékonyan, hibátlanul. Meg is kapta a
legjobb jegyet olvasásból, de még számolásból is, hiszen az is olyan jól ment, mint az
olvasás. Boldogan vitte a bizonyítványt haza. A lelke sem háborgott már, mert talált
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valamit, a tanulást, ami erősíti, és boldoggá teszi. A gyerekek sem bántották, legfeljebb
irigykedtek, amiért mindig őt dicsérte a tanító. Aztán Ilona idősebb lett, 9 éves, 10 éves,
majd 12 éves. Hatodikba járt, az utolsó évben, ami megint csak a legjobb osztályzatú
lett. Mindent a legapróbb részletekig megbeszéltek. Élete elejének történetét is nagyon
sokszor megbeszélték. Az utolsó „morzsáig” mindent tudott az igazi anyjáról és arról,
hogyan került nevelőszüleihez.
De, hogy miért történt így, azt sosem tudta meg. Pedig nagyon sokat
gondolkodott ezen, de nem lett okosabb. Sárával számtalan variációt kitaláltak, az egyik
valószínűleg jó volt. Hogy melyik? Mindegy! Néha, ha rátört egy kis szomorúság,
kiment a kamrába és a bölcső elé állt, amit nevelőapja faragott, amelyben ő aludt. Nézte
a bölcsőt és nagy-nagy hálát, mérhetetlen szeretet érzett Sára és Mihály iránt, akik őt
felnevelték idáig. Ilyenkor az eredeti anyja is eszébe jutott. Gyűlöletet, haragot,
megvetést érzett iránta. Nem látta, nem ismerte, mégis szeretné egyszer látni, beszélni
vele, megkérdezné miért? Aztán elhessegette ezeket a gondolatokat, hiszen őt nagyon
szeretik a szülei, ő tulajdonképpen boldog, akkor meg miért van a szívében ez a furcsa
fájdalom? Nem tudta. Sehogy nem tudta felfogni, hogy, hogy nem lehet egy gyereket
szeretni. Ő még az idegen gyerekeket is szerette. Hát ez nagy kérdés a lelkében, attól,
hogy valaki művész, mert már ezt is tudta anyjáról, miért nem tud vállalni egy kisbabát?
Milyen érzéketlen lehet?! Ilona a bölcső előtt szinte szent helynek tekintette, mindig
megfogadta, ha neki gyerekei lesznek, úgy fogja szeretni és nevelni őket, mint ahogy őt
nevelték nevelőszülei. Hiszen még csak egy pofont sem kapott soha. Bezzeg iskolatársai
kaptak, méghozzá a saját apjuktól, anyjuktól. Ezt, hogy ő miért nem kapott ki sosem,
egyszer meg is kérdezte nevelőmamájától. Mosolyogva válaszolt Sára, miközben
átölelte Ilonát. Te olyan jó és szófogadó, mosolygós, cserfes kislány voltál, miért
bántottunk volna? Sosem feleseltél, pedig jól forog a nyelved. Ha elmondtam, miért
nem lehet, megértetted, és kivártad, amikor megkaphatod. Mindig mindent
megbeszéltünk Te pedig jó és szorgalmas emberke lettél. Hát ezért! Fejezte be Sára.
Igen ez igaz! Ilona mindig tudta, mi a dolga. A konyhán már nem volt olyan
munka, amit ne tudott volna megcsinálni. Kenyeret hetente egyszer sütöttek. Már 8-9
évesen ott sürgött-forgott a teknő körül és tanult. Főzni is tudott már 12 éves korára. Ma
már mindenhez ért. Az állatok körüli teendőket a nevelőapjától tanulta, aki imádta
lányát, örömmel töltötte el, ha taníthatta, ha vele lehetett, mert Ilona aztán szóval tartotta
egész nap, így nem unatkoztak. A földeken végzendő dolgokat is hamar megtanulta.
Mostanra már aratáskor ő ment apja után markot szedni. Ügyes és gyors volt. Ezen a
környéken, mivel homokos a terület, jól él az eper, a dinnye és a barack. Ezekhez is jól
értett. Kati barátnője, miután úgy megbántotta Ilonát, kiskorában, nem mert közeledni
hozzá sokáig. Pedig reggelente együtt mentek iskolába, úgy, ahogy megbeszélték. A
büszke és sértett Ilona csak ment velük, ha kérdezték válaszolt, de olyan légkör többé
nem lett, mint mikor még nem történt ez a galiba. Valahogy nem tudta elfelejteni. Kati
tudta ezt, hiszen három évvel volt idősebb, ezért kivárta, amíg Ilona újra barátságába
fogadta. Onnan kezdve komoly barátnőkké váltak. Ilona kijárta a hat elemit, otthon
dolgozott. Kati már három éve végzett ekkor, el is ment dolgozni egy nagy uradalomba,
ott is lakott. Leveleztek. Néha, amikor Kati látogatóba hazajöhetett, találkoztak. Akkor
aztán, nagyokat beszélgettek. Kati elmondta milyen az élet egy ilyen nagy tanyaházban,
mit dolgoznak, kik dolgoznak, meg milyen a gazda, a gazdaasszony, az intéző és így
tovább. Na meg egy kis szórakozás is akadt mesélt Kati. Esténként, ha nem voltak túl
fáradtak, összejöttek egy órácskára lefekvés előtt. A lányok ismerkedtek, a fiúk
udvaroltak. Citera, harmonika mindig akadt, aki bírta még táncra is perdülhetett.
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Ilyenkor csak rövid időre jöttek össze, mert hajnalban aratni kell, vagy egyéb dolgot, ha
épp nem aratási idő volt.
Kati többnyire a gazdasszony mellett dolgozott, akinek nemrég született a
harmadik gyereke, egy kislány. Korán reggel fejéssel kezdte a munkát, majd a konyha
következett. Sokat főztek nyáron, mert az aratóknak is főztek, vitték ki a mezőre. Ilyen
dolgokat mesélt Kati. Ilona áhítattal hallgatta. Ő is tervezgette már, hogy el kéne mennie
dolgozni. Mivel az elemi iskolával végzett, ősszel 14 éves lesz. Ebben a korban szoktak
a lányok elszegődni nagy tanyákra, vagy városban vállaltak cselédi állást. A művésznő
14 éves koráig küldette a pénzt, úgy gondolta, utána már úgyis dolgozni fog hiszen
paraszti nevelés, paraszti munka, paraszti élet. Az már eszébe sem jutott, hogy Ilona
esetleg jó tanuló lesz és szeretne tovább tanulni. Igen! Ilona a legjobb jegyeket kapta az
iskolában és mindig arról álmodozott, hogy egy városban fog tanulni, kollégiumban fog
lakni, hétvégén meg hazajár majd. Mihály és Sára tudta ezt, ezért felajánlották Ilonának,
hogy a tehenet eladják, meg van egy kis pénzmagjuk is, amit megspóroltak, csak menjen
és tanuljon. Túl nagy az érdeklődési köröd mondta Sára, tovább kell tanulnod, még
bárki nagy ember is lehetne belőled. De Ilona ezt nem fogadta el. Úgy érezte, ezek az
emberek, akikért az életét is odaadná, felnevelték, most ő akar tenni értük. Dolgozni fog.
Döntött. Megbeszélték Katival, hogy ő majd szerez neki helyet, ott, ahol ő is dolgozik.
Tavasszal már biztosan el is szegődhet. Addig is apja vállalt felesben szőlőt, kukoricát,
így aztán volt dolga bőven Ilonának, az ő földjükön kívül is ebben az évben. Szívesen
csinálta, erős egészséges volt, na meg gyorskezű és ügyes. Ősszel, amikor mindent
betakarítottak, örömmel látták, hogy a kamra tele van. Még eladásra is jutott. Vettek is
Ilonának ruhát, cipőt, meg amire még szüksége volt. Tél végén, aztán az a levél is
megérkezett, amit annyira várt. Kati hívta, várják az uradalomban. Még azt is sikerült
elintéznie, hogy egy szobában lakjanak. Ilona örült nagyon. Együtt lehet Katival, és
mégsem lesz egyedül, lesz ismerőse, míg meg nem szokja az új környezetét és az
embereket. Honvágya is így talán kisebb lesz. Viszont, ha elgondolta az utazás és
elválás pillanatát a szüleitől, akkor igencsak belesajdult a szíve a gondolatra, hogy el
kell mennie tőlük. Sára és Mihály is így volt ezzel. Most nem úgy várták a tavaszt, mint
máskor. Most fájdalmat fog okozni ez a tavasz. Megint magukra maradnak. Ilona elviszi
szívük egy-egy darabját. Hiszen Ilona 13 év alatt nem volt az iskolán kívül sehol.
Mindig együtt voltak ők hárman jóban, rosszban. De hát ennek így kell lennie! Nem úri
kisasszony ő, hogy otthon üldögéljen az anyja szoknyája mellett. Nagyon hiányoznak
majd, az biztos gondolta. Kitavaszodott, nevelőapja befogta a lovat a kocsiba. Ilona
összekészítette a holmiját. Nevelőmamája megölelgette, megpuszilta, majd útra keltek.
Mikor a kocsi kigördült az udvarról, Sára könnyei, de Ilonáé is, eleredtek. Az asszony
integetett és kiabált sok szerencsét kislányom! Mihály meg mondta a magáét elcsukló
hangon szeretettel. Nahát! Ilyen nagylány és bömböl. Nem a világvégére mész! Majd
hazajössz! Na meg, ha arra járok, megnézem ám, hogy rendesen dolgozol-e. A lelkével
persze pontosan érezte, tudta, jól fog dolgozni. Ezt már bizonyította otthon. Pedig még
gyerekforma. Neki is nagyon fog hiányozni Ilona. Mennyit beszélgettek. Visszagondolt
az elmúlt 13 évre és elérzékenyült. Milyen szerencsések vagyunk az asszonnyal.
gondolta. Senki sem háborgatta ezt a kislányt. Igaz, hogy így azt sem lehet tudni, ki
lehet az apja, kik lehetnek a rokonai, de ez már talán nem is számít. Kaptunk ajándékba
egy gyönyörű kislányt, aki olyan boldoggá tett mindkettőnket, hogy azt kifejezni sem
lehet szavakkal. Így ültek a kocsin csendben, mindketten elmélyülve a saját
gondolataikban. Ilona fájdalommal gondolt Sárára, az ő szeretett anyjára. Most, hogy
elmegy, rágondolni is félt, milyen honvágya lesz és mennyire hiányoznak majd szülei.
Lassan azért megnyugodott. A táj szépsége mindig nyugtatólag hatott rá. Mindent
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nagyon szeretett. A fákat, bokrokat, kietlen földeket. Most kezdenek zöldellni. Most
éledezik, ébred a föld, a táj. Ő is, mint a fák, amelyek levelet bontanak, új életet kezd.
Egy más világban, más emberekkel Örült, hogy új dolgokat fog megismerni, de félt is
kicsit, vajon milyen lesz. Ilyenkor eszébe jutott Kati és megnyugodott. Ő majd biztosan
segít eligazodni ebben az új világban. Korán indultak, így még délelőtt meg is érkeztek.
Ilona elámult a nagy ház láttán. Jézusom! Ez nem is ház, inkább egy kastély!
Rémüldözött. Behajtottak az udvarra. A lovat kifogták, egy lovász fiú elvezette,
megitatta, megetette. Elindultak a nagy ház ajtaja felé vezető úton. Kati, amint meglátta,
hogy megérkeztek, szaladt eléjük. Ölelték, puszilták egymást. Már olyan régen nem
látták egymást. Sok-sok kérdés és válasz után bekísérte őket a gazdához, Zala
Mátyáshoz. Bemutatkoztak, megbeszélték mi lesz Ilona dolga, mennyi terményt adnak
munkájáért. Zala Mátyás tudatta Mihállyal, hogy mivel még nincs 14 éves Ilona, ezért a
házban fog dolgozni. Mátyás és felesége ebéddel kínálta őket, addig is pihen a ló, nem
kell sietni. Így hát a lányával és a többi személyzettel megebédeltek a konyhában, majd
búcsúzni kellett. Na, neki sem lett jobb, mint Sárának reggel. Igencsak állnia kellett a
sarat, hogy ne látszódjék rajta, milyen nehéz elválnia Ilonától. Hosszú ideig ölelte,
minden szeretetét beleadta ebbe az idilli pillanatba. Aztán csak elindult hazafelé. Ilona
addig integetett, amíg el nem tűntek a látóhatárnál és sírt keservesen. Persze ezt csak
Kati látta, ő megértette, ő is így volt annak idején, amikor jött. Most csöndes volt. Már
rég járt otthon és hogy Ilonáék megjöttek, honvágya lett, vágyott az otthon melegére.
Mihály hozott tőlük üzenetet és Kati is üzent szüleinek, testvérének. Na! Félre a
bánattal! Gyere, elhelyezkedünk a szobában, mondta. Húzta Ilonát nagy sebesen a
szobájuk felé. Ott kicsomagoltak, elpakolták a ruháit, majd leült Ilona a leendő ágyára.
Kati mesélt jobbnál jobb történeteket, eseményeket, amik ott az uradalomban történtek,
de Ilona, nem hallotta. Majd talán később. Szomorú volt. Itt minden új volt neki és más.
Más az ágy, a szekrény, a szoba. Majd megszokom, döntötte el és ment Kati után
ismerkedni a házzal, lakóival, dolgozóival. Ettől a sok új benyomástól nem is ért rá
szomorkodni. Kati mindent töviről hegyire elmagyarázott és megígérte hogy mindenben
segít. Ő is ennyi idős volt, amikor idekerült. Sőt! Külön meg is beszélték Mátyással és
feleségével, hogy amíg Ilona mindent megtanul, addig felmentik őt a konyhai munka
alól. Este Ilona úgy elaludt, mintha egész nap a földeken dolgozott volna, így
szomorkodni sem tudott. Másnap aztán megkezdődött kora reggel a „nagybetűs” munka.
Először a fejésnél segítettek, aztán vitték a konyhába a tejet, reggelit készítettek,
megterítettek a családnak az ebédlőben. A gazda is korán kelt, futtában reggelizett és
ment a dolgára. A felesége Mária a lányait indította iskolába, reggeliztetés után. Aztán
takarítás, segítés a konyhán., ebéd és még sok minden, ami adódott. Néha még a
földekre is mentek, ebédet vittek, főleg nyáron aratáskor. Zaláék gazdagok voltak, soksok földjük volt. Értettek is nagyon a gazdálkodáshoz, ezért tudtak jómódúak lenni. A
környéken nekik volt a legjobb szőlőjük, a legjobb almáskertjük. Az állatokhoz is
értettek. Díjnyertes lovaik voltak, a szarvasmarha állományuk is jól tejelő fajták voltak.
Mátyás gondos és pontos ember volt. Mindent tudott, amit egy jó gazdának tudnia kell,
naprakészen. Pesten tanult, kertész mérnök szakon. Ez a szakma érdekelte, hát
megtanult mindent, amit lehetett. Reggel az állatokat végignézte, minden rendben van-e.
Az emberek szerették, jó szóval volt mindenkihez. Ha hibát fedezett fel, nem kiabált,
hanem türelmesen elmagyarázta a teendőket, de még azt is, hogy miért kell ennek vagy
annak úgy lennie. Így aztán mindenki a legjobb tudása szerint dolgozott, örültek és nem
féltek, ha Mátyással találkoztak, mert ő olyankor nem csak a munkáról érdeklődött,
hanem családjukról, önmagukról. Úgy gondolta, ha mindenki jól érzi magát, a munka is
könnyebben megy. Ügyes-bajos dolgaikat is elintézte, vagy orvosolta. Segített, ha arra
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volt szükség. Sőt! Még dolgozni is odaállt közéjük, ha létszám hiány miatt kevesen
voltak egy munkához. Rendkívül jó ember volt. Viszont, ha valamelyik embere
meglopta, vagy sokadik figyelmeztetésre sem úgy látta el a dolgát, ahogy kellett volna,
vagy verte az állatokat, azt az egyént behívta személyesen az irodájába. Elmondta,
hogyan kellett volna tennie a dolgát, majd elbúcsúzott tőle. Kiadta az addigi bérét. Még
aznap el kellett hagynia a gazdaságot. Mátyás nem engedte, hogy visszamenjen a
többiekhez, és mérgében olyanokat mondjon, ami nem volt igaz. A presztízsére így
vigyázott, ezért tudott rendet és békét tartani. A feleségét, lányait, imádta. Rendkívül
udvarias volt a nőkhöz is. Soha nem engedett meg magának kétértelmű szavakat,
mondatokat, azokkal szemben, akik nála dolgoztak. Tisztelték is ezért, mert ezek a nők
voltak már más uradalomban, ahonnan ilyen dolgok miatt kellett elmenekülniük. A nála
dolgozó férfiaktól is megkövetelte a nők iránti tiszteletet. Meg is tették. Csak viccelődni
lehetett, de kétértelmű vicc tilos volt. Ezen a nyáron Ilona minden munkával
megismerkedett. Dolgozott, a konyhán, a földeken, az állatok körül is. Zaláék szerették
a munkáját, mert pontos és gyors volt. Őt, magát is szerették, mert okos válaszai voltak,
udvarias és segítőkész volt. Nem nyafogott sose, tette a dolgát jókedvűen, derűsen.
Mindenkivel kedvesen viselkedett. Az ott dolgozó legényeknek viszont meggyűlt a
bajuk vele, mert Ilona elutasító volt. Nem lehetett közelíteni hozzá udvarlás címén.
Mindjárt tudott olyat válaszolni, hogy rögvest tovább is állt az illető. Eleinte rásütötték,
hogy beképzelt, és büszke, biztosan a „herceget” várja fehér lovon. Később aztán
megismerték, elismerték, hogy ő ilyen és békén hagyták. Barátkozott ő mindenkivel, jó
szava is volt mindig, ha köztük volt, de ne adja az Isten, hogy valaki udvarlási szándékát
mutassa, mert Ilona ilyenkor csúnyán nézett, visszahúzódott, mintha megsértették volna.
Oda lett ilyenkor a jókedv, a nevetés, mindenki csöndbe maradt. Ilona, hogy mentse a
menthetőt, vagy elutasítóan válaszolt vagy elment onnan. Sokat gondolkodott azon,
miért ilyen a férfiakhoz. Hiszen egyik sem akar rosszat. Ő tudta ezt, mégis akaratlanul
elutasított mindenkit. Nem értette az ilyenkor fellépő haragját sem. Honnan ez a harag?
Pedig esténként, Kati mindig hamarabb elaludt, sokat álmodozott. Elképezte, hogy
szeret egy férfit, aki erős, csinos, kedves és csak őt szereti. Férjhez megy, kicsi házuk
lesz, földdel, állatokkal. Egy-két gyerekük is lesz, és persze nagyon-nagyon boldogok
lesznek. Ezeket az álmokat aztán kiszínezte, képzeletben berendezte a házukat,
elképzelte a férjét is, bár az arcát nem látta, de látta munka közben és vele szerelmesen.
Jó embert álmodott magának, ezután boldogan aludt el. Csak akkor rémült meg, amikor
szembesült egy férfi bókjaival. Nem fértek össze az álmai és a valóság. Ilona szeretett itt
élni és dolgozni, hiszen eddigi élete is munkával telt. A teleket imádta, haza mehetett,
együtt karácsonyozhatott imádott szüleivel. Évente télen, amikor végre együtt lehetettek
ők hárman, ki sem fogytak a beszédből. Rengeteget tudtak beszélgetni, mintha száz éve
nem találkoztak volna. Sára és Mihály alig várták, hogy haza jöhessen Ilonájuk.
Nehezen tudták megszokni, hogy nincs velük. Siránkozni viszont nem szoktak, ezért
kivárták, hogy jöjjön, de akkor aztán úgy ölelték Ilonát, hogy majd meg fojtották.
Egyszer, amikor Mihály nem volt velük, Ilona elmesélte, milyen elutasító a férfiakkal és
kérte adjon tanácsot, miért történik ez vele? Elmesélte az álmait is anyjának. Sára sokat
töprengett a dolgon, mire, válaszolt volna. Legyél továbbra is ilyen, mondta, hiszen a
sorsod ellen úgy sem tudsz hadakozni. Ki tudja miért így védekezik a tudatod a férfiak
ellen? A rosszban jó, hogy az emberek így, nem tudnak a szájukra venni. Igaz, másképp
azért igen. Mondják majd, vigyázz, túl büszke, ne szólj hozzá, mert megbánod. Így
valahogy. Aki viszont közelebbről ismer, úgyis tudja, milyen vagy és szeretni fog. De
hogy mégis mi ez az ellenállás benned, azt hiszem, az igazi anyád az oka. Mi mindent
elmondtunk neked kicsi korodtól, de tudattalanul azt hiszed, azért kerültél ide, mert nem
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vállalt az apád, ami igaz is lehet, mert egyedül jött veled az anyád. Innen eredhet az
ellenállásod. Az álmaid viszont egy szép egész családról, csodálatosak, biztosan el is
éred ezeket. Azt remélem ezeket az álmokat, már tőlünk lested el, mert mi apáddal
példamutatóan
Éltünk, élünk. Az álmaidat éltesd és meg fognak valósulni. Ilonának oly jól estek
ezek a szavak, hogy majdnem elsírta magát. Imádta jó szüleit. Elhatározta, ilyen anya
szeretne lenni, és ha gondja lesz, tőle fog tanácsot kérni, ezért imádkozott, sose haljanak
meg, mert ő vele akkor mi lesz? Jaj, erre még gondolni sem mert, el is hessegette őket.
Aztán még megbeszéltek mindent, ami eszükbe jutott. Hiába Ilona már 16 éves is elmúlt
novemberben, persze hogy foglalkoztatta a nő-férfi kapcsolat összes kérdése. Sára meg,
mintha a barátnője lenne, mindent elmondott, amit csak tudott. Ilona nem csalódott,
mert szülei igencsak jól tájékozottak voltak. Tehették, mert szerették, óvták, vigyázták
egymást, így aztán sok-sok tapasztalatot szereztek minden területről, amit úgy hívnak,
hogy „ÉLET”. Márpedig az élet hatalmas terület, jól lehet benne tanulni. Apjával pedig
férfias ügyeket tárgyalták, nagyokat nevettek. Apja humoros ember volt, de csak
szolidan és halkan. Karácsony után, amikor visszatért Zaláékhoz, rossz hírek várták.
Nagyon beteg lett Mária, Mátyás felesége. Ilonának első dolga volt, felkeresse
asszonyát, máskor is ha nem volt beteg, mert Máriát érdekelte Ilona szüleinek hogyléte
és hogy mi minden történt Ilonával otthon. De most más volt a helyzet. Sápadtan,
erőtlenül feküdt az ágyban, a beszéd is nehezére esett. Ha mégis beszélt, köhögésbe
fulladt a dolog. A harmadik szülés után lett beteges, sokszor ágynak esett, de ennyire
még soha. Mátyás mindent megtett, hogy segíthessen. Jó orvost hozatott Pestről, aki
tüdő specialista volt. Most is elmondta Mátyás, Ilona érdeklődésére, hogy várják a
visszaigazolást, és azonnal viszik szanatóriumba. Ilona teljes szívével sajnálta őket.
Asszonyát, aki pont olyan jó és dolgos volt, mint férje, azért, mert beteg volt, férjét
pedig azért, mert mindent megtett volna, csak gyógyuljon meg Mária. Őrlődött, csupa
fájdalom volt Mátyás, tudta, ez már nem rajta múlik. Mindenki együtt érzett velük.
Katira és Ilonára maradt minden házon belüli munka, amit eddig Mária elvégzett, a
betegsége előtt, na és a lányok, ők hárman. Eleinte Katival ketten indították őket
iskolába, később ez teljesen Ilona reszortja lett. A lányok szerették Ilonát, ő is őket. Két
lány már iskolás volt, a harmadik pedig alig múlt 3 éves. Ők is sajnálták édesanyjukat,
lábujjhegyen jártak-keltek a házban. A kicsi lányra is pisszegtek, ha elfelejtette, hogy
csöndben kell lennie. Január elején meg is jött a válasz, vihette Mátyás a feleségét a
szanatóriumba. Ő is vele ment és vele is maradt. A munkát rábízta a munkavezetőre és
hetente egyszer jött haza. Átnézte a teendőit, majd utazott vissza betegéhez. Hetekig így
ment. Mindenki még pontosabban dolgozott, mint addig, nehogy ezzel is szomorítsák
gazdájukat. Most nem mulatoztak, nem bolondoztak, ők most szomorúak voltak. Szinte
érezték, hogy baj lesz. Márciusban, három hónap múlva meg is jöttek, de fekete autóval.
Mária meghalt. Nem bírta legyűrni a betegséget, mennie kellett. Mátyás teljesen össze
volt törve. Átölelte gyermekeit, és zokogtak. Kati és Ilona elbújtak az egyik szobába, ott
siratták szeretett asszonyukat. Máriát, a saját szobájában ravatalozták fel, majd sorra
jöttek rokonok, szomszédok, barátok, az összes dolgozó elbúcsúzni. Így fekve gyönyörű
volt Mária, mintha mosolyogna. Ő már boldog. Mintha a mosolyával azt üzenné, se
sírjatok, hát látjátok, hogy és boldog vagyok. Látták ők ezt, mégis zokogni kellett,
amiért elveszítették. Három nap múlva eltemették. Sokan, nagyon sokan elkísérték az
utolsó útjára. Mátyás ezután napokig nem jött elő szobájából, enni sem kért. A lányaival
volt, sokat beszélgetett velük. A kicsi így sem értette, miért vitték el az anyukáját, és
mikor jön már haza. Ez nagyon nehéz időszak volt, de a munka így sem állhatott, hát
dolgoztak. Ilona nem járt a földekre már dolgozni, mivel a házzal, a gyerekekkel kellett
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foglalkoznia. Ő lett a gazdasszony. Mire 19 éves lett, mindent rábíztak, ő meg csinálta
becsülettel. A lányok nagyon szerették, minden bizalmas dolgot vele beszéltek meg.
Ilona pedig máris kamatoztatta, amit anyjától ellesett. Ő lett a lányok nevelőmamája.
Büszke is volt erre a bizalomra, amit a lányoktól kapott. A kicsi lány is iskolás lett.
Mátyás is szerette, tisztelte Ilonát, amiért a gyerekeit és a házat gardírozza, de nem
tudta, hogyan mondja meg neki. Már három éve, hogy meghalt Mária. Az első évet
óriási fájdalommal élte, hiányzott, nagyon hiányzott neki a felesége. A második év egy
kisebb megnyugvással telt, a harmadik évben viszont észrevette saját magán, hogy ha
látja Ilonát, rajta felejti a szemeit. Nézte őt és csodálta. Gyönyörű nő lett belőle. Fekete
haja a derekáig ért, karcsú, arca szabályos, szeme kék. Mégis ezekkel a kék szemekkel
olyan szúrósan tudott nézni, ha megbántották, hogy rögtön tovább állt az illető. Már
pedig mostanában sok furcsa és szemtelen megjegyzéseket tettek rá az irigyei, főleg a
nők. Mert ők már biztosak voltak benne, hogy jóban van Mátyással. Akik szerették, nem
szóltak rosszat, inkább figyeltek és jót kívántak neki. Persze, valahol igazuk is volt egy
kicsit, mert azt látták, hogy a gyerekeket kizárólag ő gondozza és szeretgeti őket. A
házban is ő rendez mindent, a ruhákat is ő mossa, vasalja, varrja. Ehhez már azt is
gondolhatták, hogy ehhez Mátyás hálószobája is hozzátartozik. Igaz, Mátyásnak bármi
kérdése, kérése volt, csak hozzá fordult. Ilonát ezek a szóbeszédek, megjegyzések nem
zavarták, sőt, ha a szívébe néz jó alaposan, azt látja, régóta szerelmes Mátyásba és a
gyerekeket is sajátjaként szereti. Hát igen! Ő az a férfi, aki kedves a nőkhöz, jó ember is,
csinos, fess, családját imádó. Ő az a férfi, akit álmaiban képzelt magának. Az álom
férfinak most már arca is lett. Na de, hogy a gazdája lesz, ezt ő sem gondolta volna.
Kicsit bánatos is volt emiatt, de ha az érzésre gondolt, megnyugodott, bár mindig adott
az emberek szavára. Félt a nyelvüktől. Érezte, Mátyás is szereti, de kimutatni ő sem
merte, mint Ilona. Két büszke ember, várnak, figyelnek és szenvednek. Mátyás őrlődött
emiatt, hiszen vibrált a levegő köztük, mégis megbénult, ha arra gondolt, szólni kéne,
vagy átölelni, vagy akármi más ártatlan, de érthető dolgot csinálni. A lány ugyanezt
érezte, de ő jobb helyzetben volt. Tudta, ő nem kezdeményezhet, ezért aztán várt, egyre
csak várt. Már annyira szerette, hogy a pletykák sem érdekelték. Bár, ha eszébe jutottak
szülei, nagyot dobbant a szíve, mert vajon ők mit szólnának hozzá, hogy ő a
munkaadóját szereti. És ha így lenne, vagy csak a szeretőjének akarná? De ha arra a sok
jóságra gondolt, amit hat év alatt tapasztalt, el sem tudta képzelni, hogy rossz lehet. A
másik bánata, hogy Kati már nem volt itt. Nem volt kivel megosztania örömeit, bánatait,
gondolatait, érzéseit. Kati férjhez ment, messzire költözött. Leveleztek, de a Mátyás
iránti érzéseit nem merte még megírni, hiszen lehet, hogy téved, és csak az ő szíve
játszik vele. Éjszakánként álmodozott, még sírt is néha, de éltette őt ez a szerelem és
várta, mikor teljesedik be. Nem kellett sokat várnia. Egyik szép nyári estén, miután a
gyerekek már aludni tértek, beült a könyvtárba még egy kicsit olvasni. Imádta a betűket,
falta a könyveket, amikor csak tehette. Most is teljesen elfelejtette, hogy neki is aludni
kéne már, csak olvasott, olvasott. Meleg éjszaka volt, az ablak nyitva, a tücsök hangja
behallatszott, na meg a cselédsorról a muzsika. Fenséges érzés volt. Egy szerelemről
szóló könyvet kezdett olvasni, úgy belefeledkezett, hogy észre sem vette, valaki bejött a
könyvtárba. A háta mögé állva átölelte Ilona vállát, nyakát. A lány tudta, Mátyás az.
Gyönyörű érzés fogta el, végre, végre. Egy szót sem szóltak, nem mozdultak. Ilona aztán
mindkét kezével megérintette Mátyás kezeit, amelyek őt ölelték. Mátyás alig hallhatóan
megszólalt: Olyan régóta szeretnék már beszélni veled, de gyáva voltam. Szeretlek és
remélem te is szeretsz. Te vagy a ház úrnője régóta, a gyerekeim pótmamája, imádnak
téged. Ők már tudják, hogy szeretnélek feleségül venni, ha te is akarod, ők örülnének
neki nagyon. Kérlek, válaszolj nekem valamit. Hiszen te 20 éves vagy, én majdnem 40,
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három gyerekem van, jogod van mást választani. Ilona felállt a fotelból, odabújt a férfi
mellkasára és szelíden azt mondta: Én is régóta szeretlek, nincs más vágyam, mint
Téged boldoggá tenni. Még senkit nem szerettem eddig, te vagy az első és úgy érzem, az
utolsó is az életemben. Mátyás reszketett boldogságában, Ilona úgyszintén és csak
ölelték egymást szorosan, mintha örökké így akarnának maradni. Megcsókolták
egymást, ó milyen gyönyörű pillanat. Ilona olyat érzett, amit még soha életében. Szinte
elolvadt Mátyás csókjától, ölelő karjától, becéző simogatásától. Úgy érezte, örökké így
tudna maradni. Sokáig csókolták, simogatták, ölelték egymást. Sokat beszélgettek, és
végül Mátyás megkérdezte: Jössz velem örökre? Igen! Felelt Ilona már teljesen
mámoros volt, mintha ivott volna. Kézen fogva mentek Mátyás szobájába. Egész éjjel
szerették egymást, kimondhatatlanul boldogok voltak. A lányok, mivel sem Ilonát, sem
az apjukat nem látták sehol, ami szokatlan dolog volt, így reggel bevonultak apjuk
szobájába. Először meglepődtek, hogy Ilonát az apjuk ágyában látják, de aztán ujjongva
szaladtak oda hozzájuk. Egy percen belül tele lett az ágy gyerekekkel. Nagyon örültek
annak, amit láttak. Még a nagylányok is elfelejtették az illemet, ott hemperegtek ők is. A
kicsi lány, aki a legjobban kötődött Ilonához, hiszen 3 éves volt, mikor anyját
elvesztette, most meg ugye 6 éves is elmúlt már, puszilgatta, hol az apját, hol Ilonát.
Most már tényleg az igazi anyukám leszel? Kérdezte. Igen. Felelte Ilona. Tényleg az
anyukátok leszek, ha ti is akarjátok. Akarjuk! Kiabálták egyszerre. Mátyás boldogan
mosolygott. Ez az, ami hiányzott már régóta az életéből. Ez a csatazaj, ez mindent
megért. Hanem most már ki az ágyból! Munkára mindenki! És nagyokat nevettek. Mivel
vasárnap volt, iskola nincs, az egész napjuk egy csoda volt. Finomat ebédeltek, majd
ebéd után befogták a lovakat, irány a tó. A lányok szaladgáltak, játszottak, fürödtek,
Ilona és Mátyás beszélgettek, ha a lányok hagyták. Minduntalan ott kötöttek ki náluk ás
nyargaltak tovább. Rengeteg beszélgetnivalójuk volt, nem is gondolták volna. Ilona
megnyílt, olyan fesztelenül tudott újra beszélni, mint valamikor odahaza szüleivel.
Aztán! Eszébe jutott rögtön, mit fognak szólni ehhez a szülei. Remélte, mivel ismerte
szeretetüket, hogy ők is örülnek majd az ő örömének. Hiszen így nevelkedett. Szülei
mindennek örültek, ami Ilonának öröm volt. Most is bízott bennük, mert ez az ő
szerelme, az egyetlen és igaz dolog. Ő boldog és tudta, szülei is így fognak érezni.
Mátyásnak is elmondta gondolatait, érzéseit erről. A férfi fel is ajánlotta, nemsokára
elmennek Ilona szüleihez mindnyájan. Ilona ragyogott, a boldogságtól. Legszívesebben
röpködött volna, ha lettek volna szárnyai. Este felé, miután jól meguzsonnáztak, haza
indultak. Na a szomszédok is „boldogok” voltak, mert ugye ők tudták ezt, nem
megmondták előre? Ilona és Mátyás szinte hallották, mit mondanak. De ők olyan
boldogok, hogy csak nevettek, mosolyogtak a bámuló arcokon. Bár Ilona elgondolkodott
azon, miért ilyen az ember? Miért nem tud más örömének örülni? Miért ez az irigység?
Ő úgy lett nevelve, az-az övé, amiért megdolgozott. Amiért más dolgozik, az nem
irigylésre méltó, hiszen azért az a más izzadt. Sose tudja ezt az irigységet megérteni.
Neki is jár egy kis boldogság, ezért elhessegette a szomorú gondolatokat. Hiszen nem
vesz ő el senkitől semmit, csak örülni szeretne, örülni hogy él, hogy szerethet, hogy
szeretik. Neki ez volt a menny. Később megírta szüleinek és Katinak az ő nagy-nagy
boldogságát, örömét. Várta a leveleket és érezte, az övéi nem hagyják cserben. Katié jött
előbb. Őszintén gratulált, minden jót, boldogságot kívánt nekik. Szülei is írtak, várják
őket szeretettel és boldogok, hogy ő boldog. Az Isten áldja meg őket, amiért ilyen jók.
Gondolta Ilona és a meghatottságtól sírni kezdett. Egyik hétvégén aztán el is indultak az
ő imádott és régen nem látott szüleihez. A három lányt is vitték magukkal, úgy sem
maradtak volna otthon. Szép napsütéses szombat reggel volt. Mátyás a lovak irányítója,
a hölgyek meg hátul viháncoltak. Ilona Mátyás mellett ült a bakon, szíve hevesen
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dobogott, ha arra gondolt, hogy nemsokára találkozik szüleivel. Eszébe jutott, amikor
szünidőkre járt haza ugyanezen az úton. Mennyire más volt most ez az út. Lelke telve
szerelemmel, el sem hitte, hogy ilyen megtörténhet vele. Egyszerűen boldog volt, csak
mosolygott, mosolygott. Még a fák is mások voltak most, valahogy szebbek és felé
hajladoztak, mintha ők is örültek volna. Az erdőszélen megálltak, ettek, ittak, itt volt az
út fele, a többi még hátra van. Ebédre megkésve érkeznek. Hiába, no, messze ment Ilona
dolgozni. A lányok élvezték a hosszú utat, de a meleg, és az elő ebéd megtette hatását,
elszunyókáltak. Mátyás átölelve Ilonát mentek. Mielőtt Ilona házukhoz vezető útra
tértek volna, a lányokat felkeltették. Mihály és Sára a kapuban várták őket. Már
messziről látták, hogy jönnek. Nagyon örültek egymásnak, a kislányok illendően
köszöntek, Mátyás kezet rázott Mihállyal, Sárának kezet csókolt. Zavarban is volt, neki
a párján kívül még nem csókolták meg a kezét. Bementek a hűs szobába, majd a nagy
diófa alatt álló asztalhoz telepedtek. Sütemény, bor volt az asztalon. A lányok, az
alvástól frissen, felfedezőútra mentek. Most nem zajongtak, tudták mi az illendő. Ilona
és Sára magukra hagyta az urakat, egyrészt, mert sok-sok beszélgetnivalójuk volt,
másrészt, mert húst sütöttek. Ilona mindent elmesélt, érzéseiről, mi minden történt az
óta, amióta nem járt itthon. Öröme határtalan volt, amiért anyja ennyire megértő.
Átölelte és sírt örömében. Köszönte, hogy ilyen jók hozzá. Meg sem érdemlem. Mondta.
De Sára biztosította, hogy megérdemli és reméli, minden úgy lesz, ahogy ők szeretnék
ketten. Ilona azt is elmondta, pár napja néha elszédül, hányingere van reggelente, de
hamar elmúlik. Ez biztosan azért van, mert annyi minden történt mostanában vele. Hát
igen! Sára csak mosolygott és azt mondta: Lehet, hogy sok minden történt veled
mostanában, de ez azt hiszem, az egyik legszebb mind közül. Gyermeked lesz, hát nem
emlékszel, mennyit beszéltünk ilyen dolgokról? Én is voltam kismama néhányszor, de a
baba egyszer sem maradt meg. Akkor határoztuk el, hogy téged nevelünk fel, ha már az
Isten így rendelte. Ilona nagyon meglepődött, neki ez eszébe sem jutott, hogy esetleg és
ilyen hamar anya lesz. A meglepődést felváltotta az öröm. Anya lesz! Tulajdonképpen
így is az, hiszen a lányok anyjukként szeretik. De ez azért más egy kicsit. Az ő testéből
való lesz. A szíve alatt, egy új kis élet. Az övé! Csak az övé és Mátyásé. Mikor mondja
meg szerelmének? Sára azt tanácsolta, várjon még pár hetet, és ha már biztos, akkor
mondja meg Mátyásnak. A férfiak is jól elbeszélgettek, iszogattak egy kis bort. Mátyás
elmondta, egyben megkérte Mihálytól Ilona kezét, hogy őszre tervezik az esküvőt. A
gazdaság dolgairól is jól el tudtak beszélgetni, meg szóba került Ilona gyerekkora,
hogyan került hozzájuk, milyen kisgyerek volt. Mihály nagyon büszkén beszélt lányáról,
hiszen volt mit és ő imádja, hisz olyan gondos, dolgos, kedves és még okos is. Beszélt
arról is, hogy tovább kellett volna tanulnia, de nem volt hajlandó. A lányok is feltalálták
magukat, egy-egy süteménnyel a kezükben, jól eljátszadoztak. Hintáztak, bújócskáztak.
Mátyás mosolyogva nézte őket. Büszke volt rájuk. Jól tanultak és szépek is,
egészségesek is. Aztán az asszonyok meghozták a sült húst, salátát, mindnyájan
asztalhoz ültek. Mátyás felállt és ünnepélyesen megkérte Ilona kezét Mihálytól. Ők igent
mondtak, majd Ilonát kérdezte: Hozzám jössz feleségül? Igen! Felelte Ilona, és Mátyás
az ujjára húzta a gyűrűt, amely korona volt erre a szép napra. A lány olyan boldogan
nézett Mátyásra, hogy még a kislányok is csak ámultak. És ti elfogadjátok Ilonát
anyukátoknak? Kérdezte tőlük. Kórusban jött a válasz: Igen! Kiabálták egyszerre. Hát
akkor mivel mindenki igent mondott, talán koccintsunk és utána együnk. Mondta
Mihály. A legnagyobb boldogságot kívánjuk nektek. És koccintottak. Sára könnyes
szemmel tálalt, ő is boldog volt. Látta mennyire szeretik egymást, ez megnyugtatta őt.
Szívből kívánta nekik, hogy így legyen. Sokáig beszélgettek még, majd a lányokat
lefektették és ők is mindnyájan pihenni tértek. Másnap reggel befogta a két férfi a
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lovakat. Elbúcsúztak és útnak indultak hazafelé. Boldogságban, szerelemmel teltek a
napok, a hetek. Mindenki tette a dolgát, Mátyás is a régi lett, jól telt az aratás, a
betakarítás. Ilona egyre többször rosszul érezte magát, elment hát a bábaasszonyhoz,
hogy megtudja, amit már úgyis érez. Igen! Anya lesz! Boldogan ment haza, elhatározta,
egy percet sem vár, megkeresi Mátyást, bárhol is van és elmondja a jó hírt. Meg is
találta az irodájában. Egyenesen a nyakába ugrott, csókok között súgta a fülébe:
Gyerekünk lesz! Mátyás örült, de arca elkomorult és mondta: Akkor nem ad össze
minket a pap, az esküvőt el kell halasztani. A kicsi születése után megtartjuk. Jó? Ilona
erre is igent mondott, hiszen fel sem fogta, miről van szó, az anyasággal teljesen el volt
foglalva. A lányoknak is elmondta, testvérük lesz. Örültek Ilonával és várták a kisbabát.
Ő biztosan fiú lesz, gondolkodott Ilona. A kilenc hónap jól telt, nem volt semmi gond, a
rosszullétek is még az elején elmúltak. 1930. Április 17-én aztán problémamentesen,
megszületett a baba, aki nemigen hasonlított a fiúkra, mert kislány lett. A Rózsika nevet
kapta, mindenki szeretettel fogadta, mindenki örült az új jövevénynek. Bájos, szép arcú,
kék szemű, sötét hajú kislány. Anyukája, apukája és a lányok legnagyobb örömére. A
kicsi lány azért megkérdezte, biztos, ami biztos alapon: Ugye azért minket is szeretni
fogsz, nemcsak a Rózsikát? Hát persze, hogy mindig szeretni foglak benneteket, hiszen
tudod, hogy titeket már sokkal régebb óta szeretlek. Ő a testvéretek! Majd segítetek
nekem, mikor fürdetjük, etetjük. Jó? Igen, jó lesz. Felelte a kicsi lány, de azért azt
gondolta, majd meglátom. Aztán nem is csalódott. Valóban úgy lett, ahogyan Ilona
ígérte, mindent együtt csináltak, így a kislány lassan megnyugodott. Rózsika nőtt,
nődögélt, semmi probléma nem volt vele. Július volt, már az aratást is megkezdték,
amikor egyik nap lélekszakadva rohant be a nagylány, hogy jöjjenek gyorsan, mert a
kishúga beleesett a kútba. Jézus! Ilonának minden erejére szüksége volt, hogy el ne
ájuljon. Rohant, ahogy bírt, ki az udvarra és azt látta, nincs a kút tetején a fából készült
védőtető. Oldalt le volt csúszva. Sírva szaladt segítségért a közelben dolgozó
emberekhez. Hozzanak létrát, kötelet, de gyorsan. Valakinek a könnyeitől nem is látta
kinek, szólt, keressék meg Mátyást az aratóknál, jöjjön azonnal. Valaki, egy fiatal férfi
kötéllel a derekán lemászott a kútba, megkereste a vízben a kislányt, majd felhúzták
őket. A kislány már nem élt, olyan szerencsétlenül esett, hogy beütötte a fejét, ettől halt
meg. Később az orvos is megerősítette ezt. Mátyás sokára került elő, messze arattak.
Teljesen összegörnyedve jött, nem szólt egy szót sem, penge vékony volt a szája. Ilona
is félholt volt a kíntól, amit érzett. Bement a szobába, ahol a kicsi lányt lefektették,
térdre borult az ágya előtt és sírva, zokogva egyre azt kérdezgette: Miért? Miért? Az
orvos hivatalból jelentette a balesetet a csendőrségen, azok két csendőrt ki is küldtek
kihallgatás és jegyzőkönyv készítése miatt. Estefelé ki is értek Zaláékhoz. Szörnyű volt
a sok gyanúsítgatásra válaszolni. Kinek kellett volna vigyázni a kislányra, ki látta az
esetet, tanúkat hallgattak ki, olyat is aki ott sem volt. A nagylány, ki 3-4 méterre volt a
kúttól, nehezen lehetett kihallgatni. Nehezen, de elmondta, hogy máskor is játszottak a
kút körül, mivel meleg volt, egy kicsit pacsálni akartak. A kicsi lány már sokszor látta,
hogy kell vizet húzni, úgy gondolta, majd ő húz vizet, hisz már a 7 évével gondolta, van
olyan ügyes, mint mások. Nővérei másfelé voltak, nem figyelték, mit csinál. A kicsi lány
leengedte a vödröt, csakhogy az meglódult, ő fogta a rudat erősen, ezért aztán a csöpp
testét is berántotta a vödör. A nővérei ezt már látták, mert hallották a csörömpölést.
Szaladtak, kiabáltak neki, hogy engedje el a rudat, de már késő volt. Olyan gyorsan
történt a dolog, hogy egy hang sem hagyta el a kicsi lány torkát. A csendőrök
elkészítették a jegyzőkönyvet, de azért még körbejártak a cselédsoron kérdezősködni,
hogy milyen az uraság „szeretője”, mert ugye házasságkötés még nem volt, szereti-e a
kislányt? A nagy meg tán azért védi, mert fél tőle? Akadtak többen, akik csak jót tudtak
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róla mondani, de akadt ellensége is, aki lehetségesnek tartja. Ki tudja? Ők aratni voltak,
az uraság is velük volt. Alig volt pár ember a közelben. Ilonát is kihallgatták. Csúnya,
kétértelmű megjegyzéseket tettek, majd elmentek. Mátyást nem merték kérdezni, olyan
csúnyán nézett, neki elég volt aláírnia a jegyzőkönyvet. Ilona, nem mert bemenni a
szobába, ahol Mátyás és a halott kislány tartózkodott. Csak sírt, sírt. Szörnyű érzés volt,
úgy érezte, ő a hibás, nem vigyázott a kislányra. Rózsika is érezte anyja bánatát, mert
csak bömbölt és nyugtalan volt. Éjjel aztán csak bement Mátyáshoz, át akarta ölelni,
sírva, hiszen a férfi is zokogott és még mindig térdelt, de Mátyás felpattant, kiabálva
félrelökte Ilonát. Te vagy a hibás! Nem vigyáztál rá! Csak nem te lökted bele? Miattad,
van az egész! Gyűlöllek! Takarodj a házamból, fogd a fattyúdat és tűnj el innen!
Reggelre ne lássalak itt benneteket! Te is fattyú vagy, hogyan is tudnál gyereket
nevelni? Kifelé innen! Ordította. Szegény nő! Tágra nyílt szemmel csak hallgatta az
imádott férfit és nem hitt a fülének. Ezeket ő mondja? Nem lehet! Ilyet ő nem mondhat.
Hiszen ismer, 8 éve élek itt, a gyerekei az én gyerekeim is, ilyen nincs! Úgy érezte,
megnyílt alatta a föld, kettévált az ég. Számára vége volt a világnak. Hát hogyan lehet
reggel még boldognak lenni, éjjel meg meghalni. Mert úgy érezte, meghalt. Mint egy
alvajáró, elindult az ajtón kifelé, nem is válaszolt a vádakra, nem is védekezett, némán
kiment. Az udvaron leborult a földre és ő is azt kérdezte az Istentől, a földtől, a
csillagoktól, hogy miért vele történik mindez? Szinte az ájulásig telesírta lelkét, ereje
elfogyott. Bebotorkált Rózsikához, aki aludt. Most mit csináljak? Én is a kútba való
vagyok. De nincs jogom elvenni Rózsika életét, még ha fattyú is. Istenem, Istenem
segíts! Nem bírom erővel, kesergett. Kiegyenesedett, megtörölte a szemeit, melyek
fájtak, égtek, már nem is látott a sok könnytől. Összepakolt. Egy zsákba tette Rózsika
kis ruháit, az övéiből is egy pár ruhadarabot. Bement a nagylányok szobájába, hogy ha
alszanak is, legalább megcsókolja őket búcsúzóul. A nagylány ült az ágy szélén és
hüppögött, nem aludt. Húga, nyugtalanul, de már aludt. Mikor meglátta Ilonát, leugrott
az ágyról, a nyakába ugrott, szorosan ölelték egymást. Én vagyok a hibás, zokogta. Ott
voltam pár méterre, mégis megtörtént. Ne menj el, maradj velünk. Mindent hallottam,
amit apám neked mondott. Maradj, holnapra megnyugszik és más lesz minden.
Bocsánatot kér, meglátod. Nem maradhatok, mennünk kell, sírta Ilona. Tudnotok kell,
hogy szívből szerettelek benneteket, és mindig szeretettel gondolok majd rátok. Apátok
megvádolt, de hát hallottad Te is. Mennünk kell. De hová mész a kisbabával? Nem
tudom, csak megyek. Légy jó, vigyázz a húgodra és gondolj ránk szeretettel.
Megcsókolta, megölelte, majd együtt mentek Rózsikáért. A lány megsimogatta a
kisbaba arcát, majd zokogva kirohant a szobából. Ilonának ereje nem volt, csak mély
gyászt érzett. Siratta a halott kislányt és önmagát. Kiment a házból, el innen, ahol a
legszebb évei teltek, csak ment előre, cipelte kisbabáját, azt sem látta, merre megy, nem
is érdekelte. Majd csak eléri az erdőt, ott lefekszik, és megvárja, amíg meghal. De mi
lesz Rózsikával? El is érték az erdőt, le is feküdt a földre. Rózsikát a zsákra fektette,
átölelte óvóan, majd elaludt, vagy elájult, már ezt sem érzékelte. Hajnalban még sötét
volt, amikor eszmélt. A madarak már kezdtek zajongani. Újult erővel tört rá a
felismerés, hogy mi is történt tegnap és mit keresnek ők itt az erdő szélén egy út mellett.
Zokogott újra, szinte úgy érezte, kiszakad a szíve a mellkasából. Rózsika éhes volt, bár
érezte, baj van, mert nem sírt hangosan, csak kereste pici szájával az életet adó forrást.
Ilona megszoptatta, könnyei potyogtak, rá a kisbabára, őt persze nem zavarta, mit sem
tudott még a világ dolgairól, bajairól. Közben hallgatta Ilona a madarak zajongását és
nagyon irigyelte őket. De velük mi lesz? Hová legyen ő most ekkora szégyennel? Mit
szólnak az emberek? Ők nem tudják, mennyire szerették egymást, mennyire együvé
akartak tartozni. Ők csak azt tudják majd, hogy Mátyás elzavarta őket, még feleségül
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sem vette, hát így kerek hazugságot lehet gyártani a balesetből, amit biztosan ő követett
el. Mert ugye miért zavarták el, ha nem ő követte el? Ezek a gondolatok szinte
széttépték, szegény Ilonát. De Rózsika? Őt is ölje meg? Ő semmiről nem tehet. Vagy
adja oda valakinek? Nem! Nem és nem! Őt is odaadták! Ezt ő nem teheti, hát nem elég
volt neki ezzel a tudattal élni? Anyját sose látta, na nem! Ettől a gondolatsortól előjött a
haragja az anyja iránt, aki megszülte, de többé nem törődött vele, hogy él-e, hal-e. Ettől
a haragtól megerősödött egy kicsit és úgy döntött, élni fognak. Inkább szembeszáll az
egész világgal, ha kell. Felkelt a földről, mellére szorította élő batyuját és elindultak
előre. Ment-ment szinte vakon, éhen-szomjan, a házakat kikerülte, néha aratókat is
látott, úgy intézte, hogy őt ne lássák meg. Késő délután egyszer csak megtorpant.
Ismerős volt itt minden. Hol vagyok? Majd rájött, a nevelőszüleihez vezető úton áll.
Úristen! Eddig ők eszébe sem jutottak! Újra rátört még nagyobb erővel a sírás, állt ott
mereven, mint egy szobor, nem tudta, most mit csináljon? Rálépjen erre az útra, vagy
jobb, ha nem terheli őket a nagy bajával. Akkor viszont kihez, vagy merre menjen? Neki
csak egyvalaki a sajátja, Rózsika. Nevelőszülei mindent megtettek érte, míg felnőtt nem
lett, de innentől már övé a felelősség az életéért, ami rettenetes módon szétszakadt. Soha
eszébe nem jutott volna, hogy ilyesmi megtörténhet velük, hisz olyan boldog és
szerelmes volt. Ha ilyesmiről hallott, ami hasonló volt az ő sorsához, azt hitte, csak
mendemonda. Az ő szenvedése valódi, rájött, hogy itt véget ért az álomvilág. Innen
kezdve, mint a hiúz, úgy fog figyelni és megfogadta, soha többé nem hisz senkinek és
férfi még egyszer a közelébe sem jöhet. Pedig ő mindig hitt az emberekben, az emberi
jóságban, Mátyást is igaz embernek ismerte, lám mi lett belőle. Lassan elindult azon az
úton, amely haza vezetett, az övéihez. Gondolta, nem teheti, hogy másoktól tudják meg
elferdítve az igazat. Ezt sem értette meg soha, hogy hogyan tud valaki a mások baján
kéjelegni? Undorító! Éjjel lett, megint a földön aludtak egy gémeskút mellett, amelyből
ivott vizet. Rózsikát is megmosdatta, pelenkát mosott. Újra eszébe jutott, ha beugrana a
vízbe Rózsikával, sose találnák meg őket. De gyáva volt megtenni. A nagy-nagy
akaratereje győzött, pedig nem érzékelte ebben a pillanatban, hogy amit gyávaságnak
hisz az, valójában óriási akaraterő és bátorság. Ha megfutamodna az élete elől, az lenne
gyávaság. De ő ezt most nem tudta. Alig pirkadt, már újra úton voltak. Ereje már rég
nem volt, már nem ment, hanem csak vonszolta magát. Két napja nem evett, vizet
kétszer ivott, nem tudta, mi viszi előre, de végül ott volt a kapu, az ismerős kapu,
belekapaszkodott, kinyitni már nem volt ereje, szép lassan lecsúszott a földre és elájult.
Rózsikát még így is szorosan a mellén tartotta, az ujjai külön éltek és fogták, szorították
a babát. Sára is azt hallotta meg, hogy sír egy gyerek. Na de honnan jön ez a hang?
Fülelt, nézelődött, de nem tudta honnan hallatszik. Biztosan képzelődöm, öreg vagyok
már. Hallotta egyszer, hogy az öregek némelyike képzelődhet. Hangokat hall, meg
ilyesmi. Nahát! Biztosan igazat fecsegtek. Csakhogy még erősebben hallatszott a
babasírás. Hát ezt már megnézem, mi lehet. Gondolta, az öregem, úgyis aratni van, nem
mesélem el neki, hogy már képzelődöm. Így hát elindult a hang irányába. A kapu felől
jön. Még ilyet! Ilyenkor! Tán csak nem egy gyereket tettek a kapunk elé? A hang egyre
tisztább volt, már nem hitte, hogy képzelődik, már az utolsó pár métert majdnem futva
tette meg. És akkor meglátta! Ilona ájultan, görcsösen szorítja magához a babát. Jézus
Mária! Mi történt velük? Szólítgatta, simogatta, pofozgatta. Kérlek, térj magadhoz!
Ébredj! Az asszony nagyon megijedt a látványtól. Úristen, mi történhetett? Fogta a
babát, bevitte a szobába, lefektette a dunnára, fogta a vizeskannát, egy tiszta törülközőt
és visszament Ilonához. A törülközővel simogatta, törülgette arcát, mellkasát és
szólítgatta, kérlelte sírva, - ébredj fel, muszáj! Ilona szörnyen nézett ki. A szeme
bedagadva a sírástól, fésületlen, szép, hosszú haja, a ruhája elszakadva és piszkos, a
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lábai sebesek, cipő sem volt már rajta. Egy vékony zsák volt Ilona mellett. Benne,
ruhácskák. Jézusom, segíts! Ébredj fel kislányom! Sírt Sára kétségbeesetten, hallgatta
lánya szívverését. Szerencsére vert, de sehogy sem tudott észhez térni. Vizet csepegtetett
a szájába óvatosan, nagyon leégett az arca, karja a naptól. Amint a szájába érezte Ilona a
hűs vizet, felnézett és az anyját látta. Behunyta a szemét. Hirtelen minden eszébe jutott.
Nyisd ki a szemed kislányom, gyere, próbálj meg felállni. Nagy nehezen felállt, majd
erőtlenül kiabálni kezdett. Hol van Rózsika? Hol van a kisbabám? Azt gondolta, kiabál,
pedig csak suttogott. Gyere velem, Rózsika a szobában van, gyere szépen, úgy gyere
csak. Sára bekísérte átölelve, sírva, majd lefektette az ágyra, Rózsikát is mellé és
kiment. Mély álomba zuhant anya és lánya. Az asszony még azt is elfelejtette hirtelen
ijedtében, hogy mit is csinált, mielőtt meghallotta a gyereksírást. Leült, majd hogy nem
leroskadt a konyhai székre és el nem tudta képzelni, mi az ördög történhetett, hogy így
látja viszont Ilonát a kisbabájával. Majd ha jobban lesz, elmondja. Neki állt főzni, tejet
is forralt, teát is készített. Az ura csak sötétedéskor jön meg. Szegény asszony! Úgy
összezavarodott, hogy igen-igen fegyelmeznie kellett magát, hogy rendes ételt főzzön.
Délután Ilona arra eszmélt, hogy Rózsika sír. Biztosan éhes. Nagy kínnal felült és –
Úristen! – hol vagyok? De azonnal felismerte a szobát, kicsit meg is nyugodott.
Szoptatni kezdte a babát, aki nyafogott, mert teje az nem sok volt Ilonának. Már két
napja nem ettem, jutott eszébe. Keservesen felkelt, mindene fájt, égett az arca, karja és
kiment a konyhába. Épp akkor jött be az anyja, frissen fejt tejet hozott a sajtárban. Ilona
zokogott, az asszony is, pedig ő még nem tudta, mi a baj, de hogy nagy, azt érezte, látta
Ilonán. A gyerek bömbölt, éhes volt. Nincs tejem. Suttogta szemlesütve Ilona. Mióta
jöttök már gyalog? Két napja. A két nap alatt ettél valamit? – Nem! De vizet ittam! Sára
ment, kihozta a babát, volt már elkészítve forralt tej, még a reggeli fejésből. Gyorsan
forralt egy pohár vizet, ezzel felezte a tejet, ölébe vette Rózsikát és kiskanállal
megkínálta a tejjel. Nagyon éhes lehetett, mert nyelte a tejecskét. Hamar jóllakott, Sára
meg csak fogta, ölelte a babát, nézte Ilonát, akire alig ismert rá. Tönkre van menve.
Sovány, sápadt. Bevitte Rózsikát a szobába, majd egy bögre tejet nyomott Ilona kezébe,
kérve, igya meg. – Nem tudok enni! – mondta. De enned kell, ha nem magadért, hát
Rózsikáért. Kortyonként itatta meg vele a tejet, majd fürdővizet készített, megfürdette,
megmosta a haját. Olyan erőtlen volt, hogy a kezét sem tudta megemelni. A fürdés után
egy kicsit már jobban érezte magát, a tej is segített biztosan. Jó, hogy apád nincs itthon.
Frászt kapott volna, ha, úgy látott volna titeket, ahogy én. Drága Kislányom! Mi történt
az istenért! Mondd el, ha már van egy kis erőd hozzá! Ilona sírva mindent elmondott
Rózsika születésétől kezdve, a kapuban elájulásig mindent. Sára vele sírt, nem szólt,
hagyta, hogy lánya kibeszélje magából a sok szörnyűséget. Kérte, feküdjön le, pihenjen,
ő addig megfürdeti Rózsikát, átöltözteti, megeteti. Holnapra minden rendben lesz, a
tejed is visszatér, csak enned kell. Muszáj! – szólt csendesen, de szigorúan Sára. Ilona
lefeküdt és mély, tiszta álomba merült. Az asszony kibontotta a babát a konyha asztalán,
megfürdette, nézegette, tetszett neki, amit látott. Ez az ő unokájuk, végtére is Ilona az ő
lányuk. Máris szerette a pici lányt. Ekkor jött meg az embere, Mihály. – Kinek a
kisbabáját fürdeted, Te Sára? – kérdezte. Az unokánkat, Rózsikát. Ilona a szobában
alszik. - Alszik? Hogy-hogy? Még alig van este? Az asszony mindent elmesélt,
sírdogálva. – Ne sírj, mondd tovább. – kérlelte az ura. A hallottak után már ő is
majdnem sírt, de nem tehette, sírnak helyette az asszonyok úgyis. Ilyen sorsot nem
érdemelt ez a lány, úgy vigyáztuk a boldogságát. – gondolta Mihály. Na akkor, úgy
látom, ismét szükség van a bölcsőre, behozom a kamrából és kiment. Nagyon megrázta,
amit hallott, sokáig szöszmötölt a bölcsővel, nem akarta, hogy látszódjék rajta a
fájdalom. Úgy, de úgy sajnálta Ilonáját. Az ő dolgos és jó kislányát. A bölcső
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említésekor villámcsapásként hasított a felismerés Sárába, hogy Ilona is pár hónaposan
került ide, ugyanabba a bölcsőbe. Nahát! Ez a sors! Miért ismétlődnek a dolgok? Mi
lesz velük? Megtisztogatták a poros bölcsőt, a szekrényből elővették a puha derékaljat,
milyen jó, hogy eltették emlékbe, nem gondolták, hogy szükség lehet még rá. Bele
fektették Rózsikát, aki, mint anyukája annak idején, jól érezte magát benne és ugyanúgy
mosolygott. Később elaludt, egészen reggelig. Ilona viszont felkelt, kiment övéihez, az
asztalhoz ültek, de enni egyikük sem tudott. Mihálynak gombóc volt a torkában, Sára
meg már reggel elvesztette az étvágyát. Most Ilona volt fontos, és a baba. Megint adott a
kezébe tejet, beszélgetés közben majd elfogy. Neki, muszáj, szoptatnia kell. Mihály csak
nézte Ilonát, még így, ilyen keservesen sírva sose látta. Nagyon sajnálta, és elmondta,
Örülök kislányom, hogy a nagy bajodban eszedbe jutottunk és ide jöttetek, nem pedig a
rosszat választottad. Majd meglátod bogaram, minden rendbe jön, itt lakhattok, ameddig
akarsz. Mi már öregek vagyunk, de ugyanúgy szeretünk, mint azelőtt. Ilona sírt ekkora
jóság hallatán és arra gondolt, milyen drágák neki ezek az emberek, az ő drága szülei.
Hiszen ha a hírüket féltenék, el is küldhetnék őt gyerekestől. Ehelyett befogadták,
szeretgették őket. Ettől persze még a bánata nem csökkent, csak élt egyszerűen csak élt.
A könnyei sem akartak apadni, szakadatlanul csak sírt. Ha Mátyás és a kislányok az
eszébe jutottak, úgy zokogott, hogy a szíve majd kettéhasadt. Hiszen ő bűntelen, az
egész balesetben, és hová lett a nagy-nagy szerelem? Majd belehalt ezekbe a
gondolatokba és várta Mátyást, hátha eljön értük bocsánatot kérve. De Mátyás nem jött,
sem akkor, sem később. Ilonának nem volt elég a fájdalma, még fokozták a környékbeli
pletykára éhes emberek is. Apja körül már másnap pusmogtak, a bátrabbak még
kérdezni is merészelték. Mihály dühös volt és elküldte őket, ahonnan jöttek. Néhány
szomszédasszonynak is pont most kellett valamilyen ürüggyel hozzájuk bejönni, kérni
valamit, csak hogy körül nézhessenek, tényleg igaz-e amit beszélnek, tényleg itthon vane Ilona a babájával. Ha Sára a rosszindulatú beszéd miatt olyan választ adott, amit nem
vártak, hát ilyeneket kiabáltak, de már a kapuból: - Kellett neki az uraság? Nem úrilány
ő! Mit gondolt, majd a jött-ment parasztlányt felkarolják az urak? Én az ő helyében
megöltem volna magamat. Na most legalább tudja hol a helye. Zabi gyereknek zabi
gyerek kell. – Fúj! Milyen undorítóak tudnak lenni némelyek! – dohogott Sára. Ilona is
hallott mindent. – Igen, valóban meg kellett volna halnom, de nem vitt rá a lélek, hogy
Rózsikát megöljem, vagy magára hagyjam, pont azért, mert engem eldobott az anyám. –
mondta sírdogálva. Ezek után úgy érezte, nem tud, és nem is akar az emberek közé
menni. Pedig ősszel a betakarításnál, már, muszáj volt mennie, az apjának segíteni. Ne
törődj senkivel, majd adok én nekik, mondogatta az apja. Jó sokáig sutyorogtak a háta
mögött, és néha csúfolták is. Nagyságának szólították, meg ha az apja távolabb volt,
kérdezgették gúnyosan: - Mit keresel itt? Urak itt nincsenek! Hívjunk egy gazdag
embert? Vagy egy özvegyet? Jól megjártad! Akinek az uraság kell, az mind megtudja!
Miért nem volt jó egy magadfajta legény, mi? Aztán mit értél el ezzel? Szegény lány, azt
sem tudta, hová legyen bánatával, ezek meg még a lelkét is tapossák. Volt olyan nap is,
hogy haza kellett mennie, mert nem bírta elviselni a bántásukat, nem bírt velük együtt
dolgozni. Amióta haza jött, egy mosoly sem volt az arcán. Úgy érezte, soha többé nem
lesz képes egy mosolyra sem. Lakott a környékükön, nem túl messze tőlük egy
harmincéves férfi, agglegény. Gyuri a neve, és nem régóta, egy-két éve vette a tanyáját.
Azt sem tudta senki, hogy honnan jött. Csinos, magas, fekete hajú, kék szemű izmos
férfi volt. Ilonát először az őszön látta a betakarításnál. Nagyon megtetszett neki, nem
értette, miért bántják, csúfolják. Aztán lassan mindent megtudott. Sajnálta Ilonát és
rájött szereti. Az asszonyok szájától is megvédte, rájuk ripakodott, ha belekötöttek
Ilonába. Ha Gyuri velük dolgozott, többé nem merték bántani. Ilyenkor Ilona hálás volt
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a védelemért és szemlesütve elment onnan máshová dolgozni. Egyik nap, kukoricatörés
után hazafelé, úgy érezte, mintha a hasában megmozdult volna egy kis élet. Hát persze!
Erre nem is gondolt, hogy esetleg terhes is lehet, hiszen júliusban történt az a borzalom.
A fájdalmon kívül mással nem is igen foglalkozott mostanában. Amikor ez a gondolat
átcikázott rajta, úgy érezte, menten szörnyethal. Az ájulás kerülgette, de rezzenéstelen
arccal ment apja mellett, szótalan. Megint ugyanazt, érezte, amit az erdőszélen, hogy
most rögtön szívesen meghalna. Úristen! Hogyan mondjam ezt meg otthon? Tavasszal
már nem is mehet dolgozni. Így is csak teher a szülei nyakán az egy gyerekével, most
meg még egy? Ezt nem élem túl- jajongott magában. Miért nem vettem észre? Rózsika
már régen nem fogadta el a tejét, ebből is rájöhetett volna, de ő egyre csak fogyott, azt
gondolta, azért nincs teje. Azt mondják, a szoptatós anyák nem lesznek terhesek. Hát ő
kivétel, sajnos. Miért versz Istenem? Mit vétettem ellened? – sírt a lelke. Sára nagyon
szerette kis unokáját, minden gond nélkül el voltak otthon kettesben, de hogy még egy
unokája lesz, neki sem jutott volna eszébe. Amikor Ilona végül csak elmondta, már nem
csodálkozott egyáltalán. Ha a sors lecsap, nem végez félmunkát. – mondta. – Megoldjuk
ezt is valahogy. – vigasztalta Ilonát. Éhen nem halunk, tej is van bőven, nem vagyunk
mi nagyigényűek. Apja elvonult az állatokhoz, tett-vett, hogy az asszonyok ne lássák,
hogy könnyezik. Ekkora fájdalom, ami Ilonát érte, neki is szörnyen fájt. Hiszen a
gyerekkora olyan felhőtlen volt, most meg szinte rászakadt a mennybolt. Sajnálta,
szívből sajnálta szegény kicsi Ilonáját és sírt helyette is, érte is. Ilona pár napig
reménykedett, hátha tévedett, hiszen nem is hányt és semmilyen más jele sem volt, hogy
esetleg terhes lenne. Hogy megnyugodjon, vagy kétségbeessen, elment a bábához. Idős
nő volt, aki már az összes szóbeszédet ismerte szegény Ilonáról. Ő azért fogadta a lányt.
Megvizsgálta és közölte, legalább öt hónapos már. Megkérdezte, van-e valami panasza,
teával kínálta a sírót és meghallgatta türelmesen, mert Ilonából, mintha egy papnak
gyónna, ömlött a panasz és jajszó. A bábaasszony megígérte, segít neki, hívják, ő jön.
Február végén, március elején biztosan megszületik a baba. Addig is vigyázz magadra,
hízzál egy kicsit, pihenj és ne sírj, azzal ártasz a szegénynek, aki még meg sem született- búcsúzott tőle az asszony. Ilona hazafelé egész úton szidta magát, amiért nem volt
bátorsága kútba ugrani, most itt van, mekkora baj van. Ha megteszi, hát elsiratják és
kész. De így! Istenem, Istenem, hogy éljek most így? A könnyeitől alig látott, a szülei
vigasztaló szavaitól aztán lassan megnyugodott, nem is beszéltek róla, mindenki tette a
dolgát. Mihály készítette a kiságyat Rózsikának, nemsokára már át kell adnia a bölcsőt
kistestvérének. Sára és Ilona pedig varrták, horgolták, hímezték a szükséges kisruhákat.
A karácsony csendesen telt. Előtte disznót vágtak. Hús, szalonna, mindenük meg volt.
Mihály, kitalálta, mivel így megszaporodtak, hogy a kamrából, ami elég nagy helyiség,
itt tárolták a gabonát, befőtteket, füstölt húsokat, kialakítana a nyáron Ilonáéknak egy
szobát. Összenyitva az ő szobájukkal. Így jobban elférnének. A terv szép volt, odavissza megbeszélték, de ebből sajnos nem lett semmi. Március elején aztán világra
kéredzkedett egy kis emberke, egy újabb lányka. Ida nevet kapta. Ilona könnyen szült,
hamar lábra állt, viszont Iduska kicsi súlyú volt és beteges. Ezzel egy időben Mihály is
ágynak esett, úgy hogy az orvos egyszerre két beteget is elláthatott. Rendszeresen jönnie
kellett. A két nő mindent megtett, ami tőlük telt, de nyár elejére Mihály elment, itt
hagyta szerető feleségét és imádott lányát, unokáit. Szívből megsiratták, igen idős volt
már és végig dolgozta egész életét. Sára ettől kezdve, mindig azt mondogatta, ő is megy
az ura után nemsokára, úgy érzi. Ilona csitítgatta, babusgatta. – Ne hagyj itt minket. –
kérlelte. Sára még ellátta a gyerekeket, de az állatok és a föld Ilonának maradt. Örült,
hogy anyja a házat, gyerekeket még el tudja látni, így ő reggeltől estig dolgozhatott a
földjükön. Részmunkát már nem vállalt, elég volt a sajátjuk. Az a bizonyos fiatalember,
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akinek tetszett Ilona, aki mindig megvédte előző őszön, kezdett hozzájuk járogatni.
Látta mennyit dolgozik egyedül Ilona, jött segíteni. Nem érdekelte, hogy két gyerek is
van, neki Ilona kellett. A földeken is részt vett a munkában, pedig Ilona elhárította a
segítségét, és legfőképp elutasította az udvarlását. Neki többé férfi nem kell. Ő soha
többé, mást, nem fog tudni, szeretni, csak Mátyást. Ő meg nincs többé a számára, ezért
más sem jöhet. György ígérte, feleségül veszi, milyen jól lennének együtt, nevet ad a
gyerekeknek és neki is. Szüksége van férfikézre, gondolja meg. Ilona nem gondolt
ilyesmire, ha tehette, elzavarta, pláne, hogy sokszor ittasan állított be. Ha kérdőre vonta
Ilona, „Miattad iszom, mert elutasítasz.„ Volt a válasz. Iduska a sok betegeskedést végül
tüdőgyulladással tetézte. Olyan gyengécske volt, hogy hiába jött az orvos, nem tudott
segíteni, végül meghalt. Ilona megsiratta, de azt gondolta, jobb is így, mi lett volna vele
így betegen? Egy év alatt két embert temetni, ez már Ilonának is sok volt, de fásult lett,
tette a dolgát és nem siránkozott. Nem is volt rá ideje. Következő évben Sára is szép
csendesen eltávozott. Alvás közben érte a halál. Reggel hiába keltegette, nem szólt
többé. Hát mindenki elhagy engem? Mi lesz most velünk, Rózsikával? Megtudta!
Tavasz elején beállított hozzájuk egy idegen gazda hintón. Iratokat hozott ebből
kiderült, a házat, földet bérelték a szülei, az egyezség szerint halálukig. Olyan régen
kötötték ezt a szerződést, hogy talán azért felejtették el szülei ezt megmondani neki. A
gazda közölte egy hetet ad arra, hogy kiköltözzön, megvenni nem lehet, mert már el van
adva. Szülei sosem tudták megvenni, így most neki és lányának mennie kell. De hová?
Istenem! Sírt, zokogott, majd eszét vesztette, de másnap reggel Rózsikával útra kelt
munkát és lakást keresni. Sorsának híre messzire ment, nem adtak neki munkát, szállást.
Megint, már harmadszor állt olyan helyzet előtt, amikor legjobb lenne meghalnia. Az a
kút. Őrület. Újra és újra előjön az életében. Talán tényleg meg kellett volna tennie?
Ilona most sem és akkor sem tett meg, de ez érdekes egybeesés! Próbatétel? Lehet!
Szörnyen érezte magát, órákig üldögélt, nem értette, mit kellene most tennie? Már
majdnem letelt a hét, amikor lovas kocsi fordult be hozzájuk. Vajon ki lehet az? Félt!
Nem tudta ki lehet az, hát várt. Kuncstár György volt az. Leszállt a bakról és közölte az
elképedt Ilonával. – Értetek jöttem, pakolj össze, tudom, hogy innen el kell mennetek.
De hová? Mi nem megyünk veled sehová! – Dehogynem! Mondtam már, hogy feleségül
veszlek, be a faluba megyünk, Lajosmizsére, van egy szoba-konyhás ház, ahol dolgozni
fogunk, ők adták. Te is kapsz munkát ott a gazdáéknál, el van intézve. Ettől a helytől is
jó messze leszel, nem eleget bántottak még? Én szeretlek, pakolj és menjünk, meglátod,
jó férjed leszek, jó lesz ott neked, tisztességes neved is lesz. Ilonának nem volt mit
tennie, ennél már rosszabb nem lehet, holnap kidobják, ha marad. Összepakolt, az egy
szem tehénkét a kocsi után kötötték és Ilona elment ezzel a férfival, akiről semmit sem
tudott. Neki már úgyis mindegy, hát ment. A faluban ritkán járt, néha ha vásárolni
mentek a szüleivel. Most furcsa volt, hogy ilyen sűrűn állnak a házak, de majd ezt is
megszokja. De mi lesz ő vele és Gyurival? Nem szereti, és hogyan lesznek ők férj és
feleség? Viszolyog a borgőzös leheletétől. Hogyan fog vele egy ágyban meglenni?
Úristen, mi lesz velem és Rózsikával, hol rontottam el, és mikor? Így gondolkodott és
egyre jobban félni kezdett. A kocsi és a ló a gazdáé volt, Gyuri volt a gazda kocsisa. Ez
volt a munkája. A gazdasszony is jól megnézte Ilonát, mint valami állatot, de Ilonát nem
zavarta, rá sem nézett. Pedig jó asszony volt, később már ezt is kénytelen volt megtudni.
Berendezkedtek a házba, ami jó tízpercnyi járásra volt a gazdáékétól, de önálló ház volt,
nagy udvarral. A templomban egy hétig valóban kihirdették őket, hogy szombaton
házasodnak. Ez sem érdekelte Ilonát, nagyon szomorú volt. Gyuri nem bántotta, egész
héten át az istállóban aludt, de célzott rá, mit vár tőle, ha meg lesz az esküvő.
Napközben próbált kedveskedni Gyuri, de Ilona elhárította mindig. Főzött, mosott tette
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a dolgát. Aztán eljött a szombat. Csendesen összeadta őket a pap, két tanú jelenlétében.
A templomban nem voltak sokan, csak Gyuri barátai, és egy-két asszony, akik
kíváncsiak voltak rá, ki lesz Gyuri párja. Ettől a naptól kezdve Gyuri sem az istállóban
aludt, hanem joga lett immár Ilonára és vele aludt. Ilona összeszorított fogakkal, sírva
tűrte a házasélet viszontagságait. Máris gyűlölte ezt a férfit és legfőképpen önmagát,
amiért ilyen helyzetbe került. Istenét kérdezte, miért ez a sora? Mi lesz velük így?
Tudta, ez jó nem lesz, hiszen amennyit már tudott Gyuriról, az, semmi jót nem ígért.
Ilona rendkívül kemény volt kifelé, belül pedig majd szétpattant. A munkába menekült,
azt gondolta a munka majd eltereli figyelmét a bajokról, de jött az este, találkozni kellett
hites urával és ez a tény újra és újra eszébe juttatta egész életet, amelyből nem látott
kiutat. Szüleit is fájón siratta, nagyon hiányoztak. Egyedüli vigasza Rózsika volt, ő érte
élt csak. Mátyást és gyönyörű szerelmüket is siratta, nem értette, hogyan érhetett véget
ilyen csúful, hiszen oly szép volt. Miért nem kereste meg őt? Ő is büszke, de nem
várhatta, hogy egy nő, Ilona menjen megalázkodva hozzá. Ilona még most is, férjhez
menve is azt gondolta álmodozón, hogy egyszer csak beállít, kézen fogja őket és
hazamennek. De Mátyás sajnos nem jött. Gyuri meg azt látta, hogy ez az asszony őt
sosem fogja megszeretni, és megvadult ettől teljesen. Kocsmázni járt, lehetőleg mindig
részegen jött haza. Arra gondolt, majd ő letöri Ilona büszkeségét. Persze, az eszébe sem
jutott neki, hogy gyengédséggel többre menne. Inkább jól leitta magát, ettől bátor lett és
nekiesett Ilonának. Követelte a vacsorát, amibe belekötött, követelte a szeretkezést, és a
legapróbb ellenállásnál már ütött is. Bőszülten, mint egy bika ordítozott, hogy majd ő
megtanítja, mi dolga egy asszonynak és letöri ő még a fene nagy büszkeségét. Szegény
nő! Csak hallgatott és tette a dolgát. A másik nagy baj az volt, hogy Gyuri utálta a
„zabigyereket”, Rózsikát. Amikor Gyuri verekedett, Ilona fogta Rózsikát és futott vele a
határba. Gazdasszonya látta a kék foltokat Ilonán és azt mondta, ha futni kell, jöjjenek
hozzá, majd segít. Asszonya sajnálta Ilonát. Nála dolgozott, mindent megcsinált, amit
csak rábíztak. Tudta, hogy Gyuri nagyon komisz, de hogy veri őket, nem gondolta
volna. Beszélt is vele, sőt a férje is. Gyuri mindent megígért, amikor józan volt, sőt még
azon is gondolkodott, ő ilyet tett volna? De eljött az este, mire már kellő mennyiségű
bort lecsúsztatott a torkán, majd hazaindulva így okoskodott. Beárultál a főnökeimnek?
Azt hiszed, ők segítenek? Na, majd adok én neked? Elárulod a férjed? Aztán hazaért és
köszönés helyett verni kezdte Ilonát és Rózsikát. Ők elmenekültek, de mindig az lett a
vége, hogy hazavitte őket. Aztán Gyuri egy időre kijózanodott és nem verekedett, mert
megtudta, hogy gyereke lesz. Nagyon büszke volt saját magára, biztos volt benne, hogy
fia lesz, mert neki csak fia születhet, az, biztos. Ilona azt hitte így marad minden, már
majdnem nyugodt volt. A terhesség simán ment, a szülés is. Péter nevet kapta a fiú.
Milyen szerencse, hogy fiú lett, ujjongott Gyuri. Ennek örömére jól leitta magát és aztán
kezdődött minden elölről. Most már két gyerekkel kellett futni. Rózsika négy éves lett,
Gyuri pedig eladta őt a kocsmában libapásztornak. Akkor vitte el, mikor Ilona nem volt
otthon. Az egyik tanyára vitte, ahhoz a gazdához, akivel a kocsmában megegyeztek.
Ilona eddig mindent csendben tűrt, mert úgy érezte, megérdemli, amiért elment Gyurival
annakidején, pedig nem tudta kivel megy el. De most ez más! A gyerekéről volt szó. Az
sem érdekelte volna, ha agyonveri. Neki támadt és követelte, mondja meg, hol a lánya,
mert ha nem, megy a csendőrökért. Persze Ilona kikapott, de megtudta, hol van és
azonnal érte ment, nem bírta elviselni, hogy a lánya másoknál, idegeneknél van. Ezen is
aztán sokat veszekedtek. Gyuri újra és újra eladta a kislányt, az anyja meg visszahozta.
Ilona dolgozott látástól vakulásig, még más házakhoz is eljárt, de az ura mindig elvette
kevéske pénzét és elitta. A tanyát is elitta, eladósodott, így került a faluba, tudta meg
Ilona később. Napközben Rózsikára bízta Péterkét, ő meg ment dolgozni, hogy valami
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főznivalójuk legyen. Jól megvoltak hárman, de este, ó csak este ne lenne soha, ha a férje
hazajött, mindenkit felvert a lármájával. Péter ordított, Rózsika nem mert, ő csak nézett
és várta, mikor kell futni apjuk elől. Gyuri ordított, hol a vacsora? Csak ezt főztél? Mit
csináltál egész nap? Persze, mert csavarogni jársz? Pedig Ilona csavargásai pénzkereseti
források voltak. Gyuri is tudta, mert az asszonyt jó munkájáért neki dicsérték. De ő
haragudott, mert Ilona nem volt simulékony, összeszorította a száját, szívét és tette a
dolgát. Kitért a szerelmeskedés elől is, több se kellett Gyurinak. Előadta, milyen finom
kis barátnője van itt is, meg ott is, hogy-hogy hívják, és mit csinálnak együtt és hogyan.
Ha azt hitte, hogy ez érdekli Ilonát, hát tévedett. Sajnos erre ő is rájött, nekiesett
ilyenkor, verte, azt gondolta, majd így szót fogad az asszony. Ő egyre dühösebb és
vadabb lett, Ilona meg egyre kétségbeesettebb. Már nem gondolt arra, hogy jobb is
lehetne az élete, így hát beletörődött egyre fásultabb sorsába. Lelkileg teljesen
összetörve csak dolgozott és dolgozott, hogy tudjon, enni adni, a gyerekeknek. Gyuri ez
idő tájt egyre kevesebbet volt otthon. Hol ezt a nőt, hol azt a nőt emlegették, ahová járt.
Jó volt ez így Ilonának, csak legalább sose jönne haza. Sajnos verekedni azért hazajárt,
na meg pénzért. Hogy pénzt szerezzen, Rózsikát ismét kiadta kispásztornak, Ilona meg
visszahozta. Ezért is verés lett a jutalma. Így ment ez évekig, míg aztán eljött az 1935-ös
esztendő nyara. Rózsikát megint „eladta” a férje libát őrizni. Ilona, amikor találkozott
vele, nagyon összevesztek, amiért megint a háta mögött ilyen gonoszságot művelt. –
Utálom a lányodat, és látom ő is utál, néha meg is mondja, bele a képembe. Nem tűröm
más „kölkit” a házamban. Megértetted? – Este, majd jövök, és ha jó leszel hozzám,
beszélhetünk a dologról. Esetleg hazajöhet. Ilona, amikor ilyen „ígéretet” kapott, hogy
este jön Gyuri, minden vágó és szúró eszközt eldugott. Most is így tett, nem feküdt le,
muszáj ezt már véglegesen megbeszélni, hogy ne legyen ez a kislány ide-oda dobálva.
Este sajnos, a férje részegebb volt, mint valaha. Úgy látszott, az italtól várt erőt ehhez a
találkozáshoz. Azzal kezdte, hogy belerúgott az ajtóba, nyisd ki felkiáltással. Ilona
beengedte. – Na mi bajod azzal, hogy én mit csinálok a zabi gyerekeddel? Csak egy évre
szegődtettem. Az asszony érvelt, védekezett, kérlelte emberét, hogy visszahozhassa. –
Érdekes, most hol van az a híres büszkeséged? – Talán még Könyörögsz is? Na jó, lehet
róla szó, ha lefekszel velem. – Azt már nem! – Nem? – és elkapta az asszonyt a
derekánál fogva, vitte az ágy felé. Ilona ellenállt, rúgott, harapott, karmost, hiszen úgy
gyűlölte már, hogy az szinte fájt. Sikerült kimenekülnie az udvarra, de Gyuri utolérte és
leteperte a földre. Ilonában meghűlt a vér. Kés van a kezében! Jézusom segíts! Mindet
eldugtam, honnan van kés nála? Vagy hozta magával? Úristen! Mi lesz a
gyerekeimmel? Gyuri őrjöngött. – Megöllek te átokozott nő! Majd adok én neked
ellenem fordulni! És ó jaj! Össze-vissza szurkálta, vagdosta Ilonát, főleg a hasát. Ilona,
még mielőtt Gyuri szúrt volna elájult, így nem érzett semmit. A sorsutoljára kegyes volt
hozzá. A férje eszelősen, látva mit tett, eldobta a kést, szinte azonnal kijózanodott és
rohant a gazdáékhoz segítségért. Orvost hívtak, de Ilona addigra elvérzett. Gyuri azt
ordítozta, leesett a padlásról. A gazdáék és az orvos is jól tudták, mi történt. – Pedig
szerettem, ó Istenem, mit tettem? – ordítozta. Le, s föl futkosott az udvaron, aztán jöttek
a csendőrök és elvitték. A kisfiút, Péterkét a nővére vitte el és nevelte fel. Rózsikának is
ő lett a gyámja, de sose szívelte ő sem a kislányt így nevelőszülőknél maradt.
Mindenkinek az mesélte, az ő öccse ártatlan, mert Ilona a padlásról esett le, bele a
kerítésbe, úgy sérült meg. Aztán elment a tanyára, megmondta ugyanezt a kislány
„munkaadóinak”, hiszen Rózsika itt őrizte a libákat. A kislánynak azt mondta, hogy
meghalt az anyukája. Ekkor öt éves volt Rózsika. Rózsika erre a hírre teljesen
kivetkőzött magából és sikítva kiabálta: - Az a rohadt Kuncstár György megölte az
anyukámat. Gyilkos, gyilkos! Pedig senki egyetlen szóval nem mondta előtte, hogy, mi

- 24 -

Nagy Ilona Életem a skorpió jegyében.

történt. Ő mégis érezte, tudta. Így ért véget egy kicsinyke élet, Ilonáé. 28 éves lett volna
ősszel. Akik ismerték szívből megsiratták, Kati is, amikor megtudta, majd a szíve
szakadt meg fájdalmában, úgy siratta. Később azt beszélték a faluban, hogy Mátyást is
látni vélték a temetőben, miután már Ilona is ott feküdt, ahol a felesége is nyugodott.
Sírt Ilona sírjánál, nem gondolta volna, hogy ez lesz az ő makacssága miatt Ilona sorsa.
Bánta, nagyon bánta, hogy elzavarta őket, később meg már dacból nem ment utánuk. De
már késő, késő! Ilona szegény, aki nem kellett az anyjának, majd a szerelmének sem.
Akinek kellett volna, azt ő nem tudta szeretni. Ő csak Mátyást szerette, és a gyerekeit.
Mikor megölte Gyuri, még negyven kiló sem volt. Lelkileg pedig teljesen ki volt
készülve. Én, aki ezt a történetet megírtam, az unokája vagyok. Rózsika lánya az én
anyám lett.

Anyám Apám.
Anyám, olyan családnál volt Subáéknál, ahol már kisgyermekek nem voltak,
mert kirepültek a családi fészekből. Férjnél voltak és nősek. Szerették Rózsikát. Sokszor
kérték Ilonát, adják örökbe a kislányt, de ez nem sikerült. A Gyurival, azzal lehetett
volna egyezkedni, de Subáék nem akarták Ilonát becsapni. Az viszont igaz, hogy egy kis
pénzért Gyuri már hozta is Rózsikát, amíg Ilona vissza nem vitte. Subáéknak szükségük
volt egy ilyen kicsi lányra, mert ők már koruknál fogva nem igen tudtak a libák után
szaladni. Így viszont a többi állatot a férj rendesen el tudta látni. Most, hogy ez a
tragédia történt, szerencséje volt Anyámnak, hogy éppen nem volt otthon. Gyuri annyira
nem szívelte, hogy eszelősségében még talán őt is megölte volna azon az estén. A
kislány nagyon várta anyját, tudta, ha Gyuri elvitte valakihez, nemsokára jött érte és
hazavitte. Itt Subáéknál jól érezte magát, de ő azért az anyját várta. Csakhogy hiába
várta, nem jött. Aztán eljött a nap, amikor Gyuri nővére megérkezett Rózsika rosszat
sejtett, kérdezgette, hol az anyukája. A nő végül kibökte: meghalt az anyukád, ő már
nem jön érted, itt maradsz, amíg fel nem nősz, megértetted? Rózsika sírt és rettenetesen
dühös lett, toporzékolt és kiabált a maga kis öt évével. – Megölte! Tudom! A Kuncstár
György, az volt az a gyilkos! – Leesett az anyád a padlásról! – Nem igaz, megölte,
tudom. – zokogta Rózsika és elszaladt „világgá”. Zokogva motyogott és hívta az
anyukáját. Haragot érzett és fájdalmat. Haragot Gyuri iránt, hiszen egy puszit sem kapott
tőle, verést pedig sokat. És! De sokszor látta, amikor az ő anyukáját verte és futniuk
kellett. Ezért mást nem is tudott elképzelni, mint hogy megölte őt. Fájdalmat meg azért,
mert nem tudta elképzelni, vele most mi lesz és Péterke? Ő hol van és nem is láthatja
többé és az anyukáját sem, soha, soha. A nő elmondta Subáéknak, hogy ő lett a gyerekek
gyámja, de Rózsika a világért se, kell neki, Péterkét majd felneveli, a lánnyal meg,
tegyenek, amit akarnak. Aztán elment. Subáné sem hitte, hogy baleset volt, de majd
megtudja, hogy mi az igazság. De ez a kislány! Hogy érezheti ennyire, hogy megölték az
anyját, őrület – csóválta a fejét és milyen gyűlölet lepte el szegénykét. Biztosan igaza
lehet. Ment, hogy megkeresse, megvigasztalja. Meg is találta, csitítgatta, babusgatta,
ígérte, ő lesz majd az anyukája, ne sírjon, de már ő is könnyezett. Csúf ez az élet –
gondolta. Ők már öregek, mi lesz ezzel a kislánnyal, így egyedül a világban? 1935-öt
írtak akkor. Négy évig volt Subáéknál. Subáné meghalt, így Rózsika a bérma
keresztanyjához került. Ő vállalta Gyuri nővérén keresztül, jó lesz majd szolgálni. A
háború kitört, de remélték arrafelé észre sem fogják venni. Ebben a gazdaságban aztán
volt mit tenni. Teheneket őrzött, libát, pulykát legeltetett, néha még kisbabára is
vigyázott. Rosszul bántak vele, etetni is el-el felejtették, a mezőn ette a zöld gyümölcsöt,
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vagy később már az éretett is. Keresztanyja rideg volt, néha még el is verte. Szegény
kislány! Siratta, édesanyját némán és siratta most már Subáékat is. Egy percig sem volt
gyerek. Ővele mindjárt felnőttest játszottak. Csak a munkát ismerte, játék, mint olyan
nem került sosem a kezébe. Iskolába is szeretett volna járni, de nem engedték – minek
az, neked? Tán tudós akarsz lenni? Így aztán csak írni, olvasni tanult meg, úgy ahogy.
Telente elmehetett az iskolába. Keresztanyja gyerekeit sem szerette, mert ha sírtak, ő
kapott azért is. Ez a nő nem tanította meg semmire, így aztán fogalma nem volt arról,
hogy lehetne ez másképp is. Rózsikában csak harag és gyűlölet élt, az, hogy szeretet,
nem ismerte, bár ha eszébe jutott az anyja, azért derengett valami és majd meg szakadt a
szíve az emlékektől. Volt egy iszákos, idősebb, gátlástalan béres ezen a tanyán. Sokszor
megszorongatta Rózsikát és fenyegette – egyszer úgyis elkaplak – mondogatta. A
kislány félt tőle és futott, ha közeledni látta. Veszélyt érzett, úgy, mint anyja halálakor.
Még csak kilenc éves múlt és nagyon rettegett, pedig nem is tudta, mi lehet ez a
veszedelem. Aztán egyik éjjel az istállóban, mert hogy ő ott lakott, megtörtént a baj. Ez
a férfi részegen megerőszakolta. Rózsika védekezett, de sajnos célt ért az a rettenetes
ember, az-az aljas gazember. Másnap sírva ment a keresztanyjához, elmondta, mi
történt, de nem akarták elhinni neki, mondván biztosan hazudik. Aztán nagyon beteg
lett, sok vért vesztett, ápolni kellett. Később felépült a teste, de a lelke sose. A
keresztanyja tudta, nem maradhat ott, mert újra baj lehet, ezért tovább szegődtették. A
háború őket sem kerülte el, bár németekkel nemigen találkoztak, oroszokkal annál
inkább. Előlük bujkálni is kellett. Anyám, Rózsika széplánnyá cseperedett. Hosszú,
fekete haja volt, kék szeme, szép arca és karcsú teste, majdnem sovány. A bujkálás alatt
együtt volt édesapja, Zala Mátyás lányaival. Megszerették egymást, barátnők lettek a
bajban, pedig Anyám nem tudta, kik ők, honnan is tudhatta volna, később mondták meg
neki az öregasszonyok, hogy ők testvérek. Anyám örült, nagyon örült, amiért testvéreket
talált, de aztán a háború után elszakadtak egymástól, bár tudták ki merre lakik és hogyan
alakult az élete. Anyám 15 éves volt, amikor az egyik részeg orosz tiszt megtalálta őket,
le akarta lőni, anyám, szegény már fel is készült a halálra, amikor jött egy másik tiszt és
elvitte onnan tiszttársát. Aztán vége lett a háborúnak. Anyám egy erdészházba került
szolgálónak. Három embert kellett ellátnia, az erdészt, a feleségét, és a fiát. Jó sora lett
végre. Jó ételeket főzött, mosott, takarított. A fiú 17 éves volt, anyám 15 múlt. Ez a fiú
beleszeretett, de anyám közömbös maradt iránta, pedig ígérte, feleségül veszi. Ez sem
érdekelte. Azt sem tudta mi a szerelem, a szeretet, a család, gyerekek. Az erdészné látta
mennyire nem tud semmit az életről ez a lány, hát segített a maga módján. Beszélgettek
sokat, órákat, napokat, persze munka közben. Itt tudta meg, ki az apja, anyja, testvérei és
mi történt azon a bizonyos napon, amikor az anyja meghalt. Igaz, hogy csak szóbeszéd
alapján tudta meg, de legalább már tudta, volt anyja, testvérei is vannak és apja is van.
Csak sokkal később, évek múlva tudta meg, hogy apja szemmel tartotta a háttérből a
sorsát, bár nem avatkozott bele, nem is fedte fel előtte, hogy ki ő. Ebben az
erdészházban teltek kamaszévei, járt már bálba is, udvarlói is voltak szép számmal.
Lassan helyére kerültek a dolgok, amik az élethez tartoztak. Az erdész fia már másnak
udvarolt, kiszeretett anyámból, hiszen nem állt szóba vele. Anyám büszke nő lett, na
nem is csoda, hiszen volt honnan örökölnie. De ez a büszkeség abban merült ki, hogy
egyenes háttal és felemelt fejjel járt – kelt. A fiúk, amiért mindegyikükkel nem állta
szóba, hát rásütötték, hogy rátarti és fenn hordja az orrát. Pedig a felszín alatt nagyon is
gyenge és sebezhető volt. Bár tagadhatatlan, hogy kicsit élvezte a fiúk érdeklődését, de
nem kötelezte el magát még egy darabig. Imádta elutasítani őket, mígnem egyszer el
nem átkozták.
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Ez a fiú szívből szerette anyámat, ő meg mindig csak kinevette, kicsúfolta.
Feleségül kérte, Ő elutasította nevetve. Erre aztán sírva átkozta meg anyámat. – Soha ne
legyél boldog az életben, legyen férjed, gyerekeid, legyél nagyon hosszú életű, de ne tudj
elfelejteni engem soha. – mondta. Risai Pistának hívták. Aztán anyám is szerelmes lett.
Nagy Jánosnak hívták őt, ő lett később a keresztapám, ugyanis leendő nagyanyám nem
engedte, hogy árva lányt vegyen feleségül, hiába szerették egymást. Egy módos lányt
kellett elvennie, ő lett a keresztanyám, Margit. Később sem szerették meg egymást, de a
lényeg az volt, hogy Margitnak háza és földje volt. Anyám nagyon szomorú volt sokáig
és bosszúból a többi kérőin verte el a port. Mindenkit elutasított és közben táncolt,
pörgött, kellette magát a bálban, hogy kellőképpen epekedjenek csak utána. Szegény
anyám! Ha tudta volna, mi vár rá, hát az első kérőjéhez hozzáment volna. Ebben az
időben, 1949-50-et írtak ekkor, már Ilona néven ismerték őt, mert a háborúban elvesztek
az iratai, így anyja neve után véletlenül, véletlenül? Ilona lett a hivatalos neve. Nagy
Jánosnak voltak fiú testvérei és egy lány testvére. Ők is anyám bálozó társaságához
tartoztak. Ismerték egymást, sokszor még dolgoztak is együtt, mondjuk egy szüretelés
vagy gyümölcsszedés alkalmából. Józsefet is jól ismerte, akiről akkoriban komoly
szóbeszéd keringett. József lett később az apám. Apám szeretett egy Katalin nevű lányt,
de halálosan. Viszont nem vehette feleségül, mert Katalint odaígérték egy módos
férfinak. Akkoriban a föld földdel házasodott. Meg is tartották a lagzit, de Kati elszökött
a nászéjszakán. Persze megtalálták és betörte asszonnyá a férje. Apámról sem tudott ez a
férj, hiszen apámék szegények voltak, ő meg ugye gazdag, hát ő nem vegyült a
szegényekkel. Katalin meg rávette férjét, vegyék fel Józsefet kocsisnak. Így is lett, aztán,
ahogy tudtak, találkoztak, most már az ágyban is. Ment is a dolog egy darabig, aztán
együtt találta asszonyát a férj apámmal. Lett nagy verekedés, mindketten Kecskeméten,
a kórházban kötöttek ki. Apámnak a lába tört, a gazdának fejsérülései voltak. Katalin
csak leendő apámat látogatta, a férjéről hallani sem akart. Amikor apámat hazaengedték,
Katalin is vele ment, leendő nagyanyám házába. Addig tartott a nagy együttlét, amíg
Kati férje meg nem gyógyult. Érte ment és hazavitte, jókora veszekedés után. Leendő
nagyanyám igen kardos asszonyság volt, pontot tett az ügy végére, pedig ezt csak hitte,
mint később kiderültek a dolgok. Felszólította apámat, ne járkáljon férjes asszony után,
26 éves már, nősüljön meg. – Ott van például az erdőben az-az Ilona nevű lány, őt
ismerjük, tiszta, rendes, még szép is, vedd el azt. – mondta. – De ő János jegyese volt és
nem is szeretem. – Na és! Majd eljön az is. – zárta le a vitát. – Menj és kérd meg a
kezét, minél előbb. Nagyanyám nem ismert tréfát, de irgalmat sem. Mindenkinek ő
parancsolt, még nagyapámnak is. Őt is csak úgy hozzáadták. Meg is mondta, hogy ahány
szeretője csak lesz és azoktól gyerek, mind megtartja. És ez az asszony parancsolt rá a
legkedvesebb fiára, aki zokogott a szerelméért, hogy vegyen el egy olyan nőt, akit nem
szeret. Na, ezért aztán, jaj lett mindnyájunknak. Nyögjük is ezt egész életünkben. Apám
szót fogadott, Katihoz nem tudott hozzáférkőzni, úgy őrizték. Elment hát az
erdészházhoz, megkérte anyámat feleségül. És anyám, ó jaj, ez a büszke nő, aki minden
ujjára tíz kérőt kaphatott volna, aki úgy játszott a férfiak szívével, ahogy csak akart, ez a
nő igent mondott. Azt gondolta, János jó ember, József is csak jó lehet, az anyját meg
imádta az anyám, azt gondolta anyja helyett ő lesz majd az anyja. Ettől kezdve
ábrándozott házról, gyerekekről, mindenféléről és úgy örült, hogy férjhez megy. Már
éppen 20 éves volt, ma holnap még pártában maradt volna. Nagy Józsefné lesz a neve,
milyen jól hangzik. Szegény anyám! Ő, akinek fogalma sem volt róla, milyen anyósa,
férje, sógorai lesznek, milyen a gyereknevelés, egyáltalán milyen az, ha valakinek
családja van. Hogyan kell azt a családot egyben tartani, kormányozni. Milyen a
házasélet. A férjhez menés gondolata mindent elhomályosított és boldogan lett Nagy
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Józsefné 1950. Október 29-én. Az eső szakadt egész nap, sírtak az „istenek” is, hogy ez
a házasság létrejött ilyen előzményekkel, meggondolatlanul, szerelem és szeretet nélkül,
pusztán ismeretség által. A lakodalom után aztán megtudta, mi a kínok kínja. Nem úgy
élte át a mézesheteket, mint a legtöbb ifiasszony, aki éppen férjhez ment. Neki azonnal
dolgoznia kellett és nem is keveset. Jaj volt neki, ha megállt beszélgetni vagy pihenni.
Az-az asszony, akire imádattal felnézett, most gonoszul bánt vele. Csúfolta, Szűz
Máriának nevezte, ha fésülte hosszú haját. Ha mosakodott az is baj volt, mert minek
olyan sokáig sikálódni, még lejön az a szép bőröd, mondta. Irigy volt és fukar. Kilenc
gyermeket szült. Kettő meghalt, mert azt játszották, hogy felakasztják egymást. Ez
igazából is sikerült a gyerekeknek. A csendőrök meg is húzkodták ezért nagyanyámat,
mert miért nem figyelt a gyerekeire? Anyám reggeltől estig dolgozott a többekkel
együtt, még sem volt jó, semmi sem. Nagyanyám mindenbe belekötött. A férje sem állt
mellé, sőt még ő is segített a csúfolkodóknak. A sógorainak is szabad volt szekálódni,
kötekedni. A sógornője Gizi, ő nem bántotta, de nem is védte meg. Egyedül nagyapám
nem volt hajlandó ezekben a dolgokban részt venni. Látta, milyen szorgalmas, igyekvő
az anyám. Sajnálta őt, de megvédeni ő sem merte, hiszen a saját felesége még őt is
megverette a fiaival, akiknek azt mondta, üssed nem az apád. Nagyanyámnak fel is tűnt
ez a szolidaritás, ezek után aztán kettőjüket együtt szekálták, csúfolták. Na, a két Szent!
– mondogatták. Anyámat keményen megviselte már addig is húszévnyi élete, de ez az
élet semmihez nem volt fogható. Semmibe nem szólhatott bele, ha apám esetenként a
volt szerelmével találkozott, tehette, még csúfolva elő is adták neki. Nem értette, miért
viselkednek így, hiszen ő nem erőszakolta rá magát apámra, őt hívták, méghozzá
feleségnek. Hát, igaz, ami igaz, ő aztán minden volt, csak feleség nem. Még sírnia sem
lehetett, nem volt hol. Szorgalmazta apámnál, hogy költözzenek el. – Miért? Ez nem jó
neked? Ki vagy te? Mid volt neked? Semmid! Itt én parancsolok, az lesz, amit én
mondok és akarok. Akkor megyünk el, ha én jónak látom, megértetted? Megértette!
Mindent úgy tett, ahogy az anyósa és férje parancsolt. Az esküvő után hamar terhes lett,
bár csak később fogta fel, hogy babát vár. Nagyon örült, azt gondolta, ha megtudják,
majd megváltoznak. Megmondta nekik. Senki sem örült, egyedül ő gondolt szeretettel,
de félelemmel is a jövevényre, mert anyósa azt mondta, ha nem lány lesz, mehet a
háztól. A férje is ezt mondta. Úristen! Hát hová kerültem én? – kérdezte önmagától.
Milyen emberek ezek? Törvényes feleség vagyok, ők meg úgy bánnak velem, olyan
gonoszul, mintha anyagyilkos lennék. Szegény asszony! Imádkozott, hogy lánya
szülessen, hiszen hová legyen ő, ha elzavarják. Nem értette, miért nem mindegy, milyen
nemű lesz a gyereke? Miért bántják ennyire? Mindent megtesz nekik, még azt is amit
nem kérnek, szereti is őket, hát mi a baj? Nem volt szövetségese, barátnője, senkije.
Bízott Istenben, hogy megsegíti őt és lánya lesz. Hét hónapos terhes volt, amikor
záporeső jött, anyósa kiküldte az udvarra összeszedni a ruhákat, el ne ázzanak. Anyám
futott, sietett, de elcsúszott és hasra esett. Elöntötte a vér, persze ezért is szidták és
nagyon vonakodva, de bevitték lovas kocsival Kecskemétre, a kórházba. Ott elaltatták,
rendbe hozták a dolgot, így nem születtem meg korábban, mert én voltam az a baba,
akiről még nem tudták, fiú-e vagy lány. Amikor anyám az altatásból ébredezett, azt látta,
hogy rendőrök állják körbe az ágyát. Azt se tudta hirtelen, hogy hol van és mi történt, de
már vallatták, mit tett? Elesett, ennyi az egész története, első gyermekét várja, mit
akarnak ezek? – morfondírozott és ébredezett. Nagyon lassan, hiszen még teljesen
kábult volt, elmondta, hogy baleset volt, dehogy akarná ő, hogy ne legyen gyermeke.
Nagy nehezen, de elmentek a rendőrök. Meggyógyult, majd haza is engedték. 1951.
November 9-én Lajosmizsén megszülettem. Isten meghallgatta anyámat, mert lánynak
születtem, Ilona Margit lett a nevem. A szülés nagyon nehéz volt, három napig kínlódott
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anyám, mire végre méltóztattam megszületni. Lehet, hogy már akkor tudtam, milyen
nehéz életem lesz és nem nagyon siettem erre a világra. A család örült nekem, de ettől
még anyámnak nem lett jobb az élete. Mire 1953-ban Jóska öcsém is megszületett, már
külön házban laktunk. Apám kocsisként dolgozott Kónyáéknál, anyám meg
napszámosként, így kaptak egy kis házat. A neve: Kónya tanya volt.
Jóska öcsém sebes testtel született, de burokban. Mondta is a szülésznő, na ez a
kis legényke gazdag lesz. Anyám ezen csak mosolygott, de azt gondolta legyen úgy. Pár
nap múlva hazamentek, öcsém nem evett, egyre sebesebb lett. Anyám egyre idegesebb
lett, féltette öcsémet. Nagyanyám persze így is, hogy külön laktunk, mindenbe beleszólt
és azt monda, nem életre való ez a gyerek, hagyják meghalni. Anyám nagyon mérges lett
és addig kérlelte apámat, míg be nem fogott a lovas kocsiba és el nem vitte őket
Kecskemétre a kórházba. Az orvosok azt mondták, mindent meg tesznek, ami tőlük
telik, de nem valószínű, hogy így is életben marad a kisfiú.
Aztán, persze hogy életben maradt. Ma is egészséges és tényleg gazdag férfiú lett
belőle. Anyám meg teljesen meggyűlölte az egész Nagy családot, amiért vele úgy
viselkedtek. Apám is csúnyán bánt vele, megverte, ha „úri” kedve úgy diktálta és mindig
a fejéhez vágta, amiért nem volt szűz, amikor hozzáment. Hiába mondta anyám, hogy 9
évesen megerőszakolták, apám nem hitt neki. Apám az ágyban is rosszul bánt vele,
szegény nő, sokat szenvedett, de mivel összehasonlítási alapja nem volt, így csak a tűrés
maradt számára. Dolgozott, főzött, mosott, kettőnkre vigyázott. Zala Mátyás és családja
(lányai) figyelemmel kísérték anyám életét, persze titokban tették, mert ismerték a
környéken a Nagy családot. Nem akartak több bajt anyámnak. Apám saját házat keresett
a családnak, Zaláék pedig úgy intézték, tudja meg, hogy a Makai féle tanya eladó, ami
tulajdonképpen Zaláéké volt. Nagyon olcsón megalkudtak Makaiékkal, persze Makai
néni Zala Mátyás testvére volt. Zala Mátyás fizette a különbözetet. A kérésük az volt,
hogy anyám nevén legyen a ház, hiszen neki vette az apja. Apám erről mélyen hallgatott
és a nevére íratta a házat. Beköltöztek. Végre saját ház, messze az anyóstól, ujjongott
anyám boldogságában. Pedig sajnos semmi nem változott. Apám továbbra is parancsolt
és verte anyámat, még azt is kikötötte neki, hogy mit főzzön, és pontosan délre készen
legyen vele. Jaj volt neki, ha fél órával később lett kész az ebéd. 1954-et írtunk ekkor.
Anyám gyermeket várt, amire apám azt mondta, nem az övé, mert anyám egy kurva és a
szeretőjétől való az a gyerek. Anyám sírt, zokogott, sehogy nem fért a fejébe, miért éli ő
át ezeket a dolgokat. Szörnyen szenvedett. 1955-ben aztán megszületett Laci öcsém.
Ebből az időből már van egy-két emlékem, persze nem jók. Veszekedések, verekedések,
repült anyám után minden, ami apám kezébe akadt, mi meg sírtunk anyánk után. Aztán
olyan emlék, hogy éjjel jön haza anyám főzni és reggel mielőtt apám jött, ő elment.
Hogy hol volt éjjel apám, az később derült ki. Laci öcsém születése után, apám már
azon munkálkodott, hogy elzavarja anyámat a háztól Lacival együtt, mert ugye, ő nem a
fia. Anyám tudta, hisz mindenki beszélte már, hogy apámnak van valakije. Virág
Julianna volt a neve. Könyörgött anyám, hogy maradhasson, a kamrába költözik, csak
engedje, hogy a gyerekei mellett lehessen. Juliskát is odahozhatja, csak hadd maradjon.
Apám nem egyezett bele, megfenyegette, ha nem megy a háztól, megöli. És csak a Lacit
viheti magával, az neki nem kell, nem a fia. Nem messze tőlünk laktak a Slezákék. Volt
egy lányuk Annuska és két fiúk. Annuska anyám barátnője vagy inkább munkatársa
volt. Sokszor dolgoztak együtt aratáskor, gyümölcsösben. Annuska ebben az időben már
Pesten dolgozott, mint szolgáló, persze hivatalosan úgy hívták, háztartási alkalmazott.
Amikor 1957-ben apám kiverte anyámat a saját házából, amire apám azt mondta,
egyedül az övé, anyámnak semmi köze hozzá. Slezák néni befogadta őt Laci öcsémmel
együtt. Ő vigasztalta anyámat, mondta, nincs mit tenni, el kell onnan jönni, vissza ne
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menjen, mert megöli az apám. Annuska szerzett munkát anyámnak Pesten, Lacit pedig
elvállalta Slezák néni. Anyám elutazott, mi pedig, Jóska és én a nagyanyámhoz
kerültünk. Már 5-6 éves voltam akkor, sok mindenre tisztán emlékszem. Nem szerettem
nagyanyámat. Az egyik oldala béna volt, ágyban feküdt vagy bottal járt és
parancsolgatott. Nagyapámat szerettem. Mindig követtem akárhová ment, ő olyan
csendes és jó volt. Ha nyáron a ház előtt ágyazott meg, kikönyörögtem, hogy vele
alhassak. Nagyanyám szeretett, de nem tudott bénasága miatt ellátni minket. Giza
nagynéném elvitt magukhoz, hogy majd ő nevel. Erről rettenetes emlékeim vannak.
Sokszor megvert, nem tudom miért, térdepeltetett vizes földön, kukoricán. Arra
emlékszem, sokat sírtam és ígértem, ha apám jön, biztosan elvisz, mert megmondom
neki, hogy bánnak velem. Lehet, hogy ezért kaptam ki olyan sokszor, nem tudom. Az
biztos, hogy kicsinek is nagyon „öntudatos” voltam, vagyis makacs. Apám aztán végre
jött és elvitt vissza nagyanyám házába. Persze, újra nevelőszülőknél kötöttem ki,
Pernyész Imre és felesége házába. Erzsi, apám első unokatestvére volt, „Drabant lány”.
Nagyanyám is Drabant lány volt, Mária. Ezeknek a Pernyészéknek volt egy lányuk,
olyan idős, mint én vagy valamivel kisebb, nem emlékszem már pontosan, őrá kellett
vigyáznom. Emelgettem, csitítgattam, vagy amit megparancsoltak. Reggelente tejért
kellett mennem jó messzire. Ha nem értem haza időben, elvertek ők is egy ostorszerű
valamivel, aminek kancsika volt a neve. Persze Icuka sose ért haza időben a tejjel, mert
egész úton énekeltem, virágot szedtem, lepkét kergettem vagy leültem és néztem az
eget, a növényeket, fákat. Ezeket mind imádtam és imádom a mai napig. Ilyenkor
elfelejtettem, hogy sietni kellene, így aztán mindennapra gondoskodtam a magam
veréséről. Imre bátyám sokszor elém jött és persze elpáholt a kedvenc rövid nyelű
ostorával. Na, itt sem melegedtem meg nagyon, mert a kislány cipelésétől sárga lettem,
mint a nap és nagyon beteg. Arra emlékszem, jött apám, hogy elvisz hétvégére a
nagymamához. Aztán hallottam, hogy veszekednek, és apám rakja ki a ruháimat a
szekrényből. Aztán újra a nagyanyámnál voltam. Akármerre próbálkozott apám velem,
mindig, mint a bumeráng visszatértem nagyanyám házába. Aztán végre nem vittek
nevelőszülőkhöz, de orvoshoz igen, majd egy évig. Megnagyobbodott a májam,
rengeteg injekciót kaptam. Apám biciklin, egy kis kosárban hordott Lajosmizsére,
Tábori doktor bácsihoz, amíg meg nem gyógyultam. Apám még mindig Kónyáéknál
dolgozott, sokszor elvitt magával, mert Klárika, Kónyáék lánya nagyon szeretett és kérte
apámat, vigyen el engem is. Addig, míg dolgoznak ő lesz velem. Klárika már nagylány
volt. Emlékszem, nagyon szerettem hintázni. Nagy hintájuk volt, egyedül nem tudtam
felülni rá, de Klárika minden kívánságomat teljesítette. Sokat hintáztunk, beszélgettünk,
játszottunk. Ma is emlékszem, még nyáron is volt szaloncukorkája és adott belőle. Ott
láttam először igazi szaloncukrot. Nekünk is volt karácsonyfánk, de ilyen cukorkák nem
voltak rajta. Ebben az időben már leendő mostohaanyám, Virág Julianna is sokat időzött
nagyanyám házában. Persze nem tudtam, ki ő, de szívélyes volt mindenkihez. Én
amolyan kíváncsi, megint rosszat tettem. Még ma is élénken emlékszem a jelenetre.
Rájuk nyitottam, délutáni sziesztájuk alkalmából, ahol együtt voltak az ágyban. Akkor 6
évesen én nem tudtam, mit látok, de ma is mosolyognom kell, ha eszembe jut.
Meglepődtek, takaróztak szorgalmasan, aztán később apám megtiltotta, hogy oda
bemenjek. Nem is mentem többé, ha láttam, hogy becsukják az ajtót. Volt egy öccse
apámnak a sok közül, aki ekkor még csak 11 éves volt. Ez a Béla, mert így hívták, úgy
látszik gyereknek is gonosz volt, de ezt már csak utólag tudom. Azt is tudom, (utólag)
hogy apám nagyon vigyázott rám. Nos, ez a Béla, ha csak tehette, iskola után mindig
velem akart játszani. Persze mindig papás-mamást és méghozzá igaziból. Ő már 11
évesen úgy látszik, látott egy pár szeretkezést, mert mindig azt akarta velem, a 6 évessel
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játszani. Mindig mondogatta, milyen jó az, majd meglátom, csak engedjem, hadd tegye
oda. Ma sem értem, milyen ösztön, mert ész itt még ebben az esetben nemigen
szerepelhetett, vezérelt, hogy mindig nemet mondtam és elszaladtam. Sokáig úgy
könyörgött, míg egyszer lefogott, de sikerült megszöknöm. Akkor bántásnak hittem a
dolgot, így bepanaszoltam apámnál. Apám csúnyán elverte, Béla meg engem, amiért
beárultam. Így aztán megint nevelőszülőkhöz kerültem Jóska öcsémmel együtt.
Buckóba vittek minket Árváékhoz. Buckó Lajomizse mellett lévő tanyavilág. 1958
augusztusa volt. Szeptemberben kezdtem el az iskolát. Árváék idős emberek voltak, fiúk
is már 40 körül járt, agglegény volt. Jó emberek voltak, szerettek minket. Az iskolába
járás gondolata rettentő izgalommal töltött el. Már előre megnéztem, hol és milyen lesz.
Nem volt messze Árváéktól. Nagyon örültem, hogy iskolás leszek és tanulhatok. Itt is a
kíváncsiság vezérelt, mert már akkor is minden érdekelt, bármiről hallottam vagy
beszéltek. Ez a kíváncsiság elkísér életem végéig, mert ma is közel az ötvenhez, még
mindig minden érdekel, és ha kell, tanulok. Nem feltétlenül iskolapadban lehet csak
tanulni. Aztán megkezdődött a tanulás, elsős lettem, szívvel lélekkel tanultam. Ami a fő,
hogy szerettem is mindvégig tanulni. Az élet persze mást adott, mint amit szerettem
volna, de így van rendjén minden dolog. Anyámról, az elmúlt idő alatt teljesen
elfelejtkeztem. Annyi felé dobáltak, annyi minden történt velem, hogy tényleg, mintha
nem is lett volna, nem kerestem, vagy csak nem emlékszem rá. Nyáron, mielőtt
Árváékhoz kerültünk volna, eljött nagyanyám házához, hogy meglátogasson minket.
Apám nem engedte be a kapun, veszekedtek, anyám sírt. Érdekes és fájó emlék ez
nekem. Álltam az udvar közepén és nem tudtam, ki lehet az a nő és miért sír, miért
kiabálnak. És miért a kapuban és én miért nem mehetek oda? Nagyon szépnek láttam,
szép ruha volt rajta. Arrafelé, ilyen ruhát csak a gazdagokon lehetett látni. Egy babát
hozott nekem, amit apám, a kutyának dobott oda. Ekkor már én is sírtam, sirattam a
babát, és nagyon haragudtam a kutyára, amiért pillanatok alatt széttépte. Meg akartam
menteni a kutya szájából, de apám veréssel fenyegetett. A nagypapa jött és elvitt onnan.
Vígasztalt és súgta, ő az anyukád. Én meg, mint aki akkor ébredt, ő az anyukám? –
kérdeztem. Apám ordított: -- Nincs anyád. Ő nem az anyád, itt hagyott benneteket. Most
aztán fogalmam nem volt, mit gondoljak az egészről. Aztán anyám elment, én meg
hetekig sirattam a babát. Olyan nagyon sajnáltam, hogy nem lehet babám. Apám ígérte,
majd ő vesz szebbet és nagyobbat, csak ne bőgjek már. Persze sose vett. Érdekes
módon, amikor már nagyobb koromban volt babám, már nem érdekelt. Sose babáztam.
Amikor a lányaimnak már sok babájuk volt, akkor sem tetszett, egy sem. Valahogy a
mai napig közömbös vagyok a babák iránt. Valószínű, hogy ez az emlék tette tönkre
bennem, hogy nem babáztam soha az életben. Inkább a betűk lettek a barátaim, azt nem
vette el tőlem senki. Árváékhoz már bátrabban eljött az anyám, de így is rettegett,
nehogy apámmal összetalálkozzon. Nagyon félt tőle, én meg nem értettem, miért, hiszen
az én apukám olyan jó ember. Én szerettem nagyon, ő is engem, csak a baba fájt, ha
eszembe jutott, hogy mit tett. Csalódott voltam. Árváéknál jó sorunk volt az öcsémmel.
Kb. két évig voltunk ott, de csak egy verésre emlékszem, amit már megint, a virágoknak
köszönhettem. Elküldtek kenyérért valahová, nagyon messzire, mert valamiért nem
sütöttek azon a héten otthon. Az úton összetalálkoztam egy barátnőmmel,
iskolatársammal, ő is oda ment, mentünk hát együtt. Milyen érdekes a sors, 1964-ben
egy intézetbe kerültünk. Szóval, a kenyeret mindketten megvettük, majd ballagtunk
hazafelé. Olyan gyönyörű virágok voltak mindenfelé, pláne a rozs és a búzatáblában.
Megbeszéltük, hogy letesszük a kenyeret a búzatábla szélére és szedünk abból a szép
kék színű virágból. Bementünk a búzába és csak mentünk és szedtük a virágot. Teljesen
elfelejtettük a kenyeret, és azt hogy otthon várnak minket. Már délután volt, mindenki
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minket keresett, de mi olyan boldogok voltunk. Amikor aztán rájöttünk, hogy
eltévedtünk, futottunk ki a búzából. Ki is jutottunk egy útra, de nem oda, ahová a
kenyeret tettük. Nem találtuk, félni kezdtünk, hogy kikapunk. Nekem mindjárt eszembe
jutott Pernyész Imre és az ostora. Na, most lesz, kapsz, már sírtunk és nem mertünk
haza menni. Kétségbeesetten kerestük a kenyereket. Aztán Árva papa megtalálta a
kenyereket is és minket is. Jól elvert, aztán az Árva mama dédelgetett, magához ölelve,
mert én órák múlva sem tudtam a sírást abbahagyni. A papa is vígasztalt már a végén, de
én nem bocsátottam meg. Másnap aztán minden rendben volt. Sok-sok szeretetet
kaptunk tőlük, először életünkbe. Kérdeztük is sokszor: - Ugye örökre itt maradhatunk?
– Hát persze. – mondták. Pedig szegények jól tudták az igazat, hiszen ők felnőttek
voltak. Mi meg elhittük és boldogok voltunk két évig. Az első osztályt négyes
eredménnyel végeztem. A második osztály első fél évét is ott jártam még, a második
félévet meg már Felsőlajoson. Ez azért történt így, mert nyártól kezdve, az első osztály
elvégzése után, jött apám azzal, hogy új anyukátok lesz, visszajöttök velem a mi
házunkba és mostantól minden csodálatos lesz. Mi elhittük és együtt álmodoztunk,
kérdezgettük apámat mindenféléről. Jóska öcsém már ott kezdte az első osztályt. Két
évvel járt alattam, én meg évvesztes is voltam. Azért egy kicsit sajnáltam az iskolát, a
tanítót, Árváékat is. Mindig féltem az újtól. Én ezeket már sokszor hallottam, mindig
mielőtt nevelőszülőkhöz kerültem, tehát már bizalmatlan lettem egy kicsit, de apámat
imádtam, ezért mindig mindent elhittem. Ma is félek az újtól, pedig másból sem áll az
életem, mint állandó változásból. Ha valami kicsit már jó, lecsap a sors, hogy nehogy jó
legyen sokáig, még „megártana”.
Féltem az új gyerekektől, az új iskolától, az új tanítótól, de vigasztalt a tudat,
hogy új anyukám lesz, és milyen jó lesz most már ezután nekünk. Az a buta fejemben
meg sem fordult, hogy az "új" anyuka, az egy idegen, és még az is lehet, nem fog
szeretni minket. Dehogy gondoltam én ilyet. Kicsi voltam, és buta.
Apán haza is vitt minket, abba a házba, ahonnan anyámat elkergette. Emlékeim a
házról nem igen voltak, legfeljebb egy-egy kép, de azt sem tudtam rendesen szortírozni.
Ez a ház már nem Felsőlajoshoz, hanem Táborfalvához tartozott. Mégis a felsőlajosi
iskola volt közelebb, bár ez is megvolt, öt kilométer. Mi, gyerekek ezt nem bántunk,
sokat viháncoltunk a hosszú úton. Néha még el is késtünk, de a tanító ezt megbocsátotta,
mert tudta, messziről jöttünk. Már 7h-kor indulni kellett, hogy nyolcra beérjünk.
Ez az iskola két tantermes épület volt. Az egyikben az alsósok tanultak, a
másikban a felsősök. Volt délelőtt és délután is tanító. Csak így fértünk el. Egy
teremben, két osztály volt egyszerre. Ha az egyik osztálynak tartotta a tanító az órát, a
másik osztály írt. Vagyis volt csendes, és hangos óra felváltva. Ez, senkit nem zavart, jól
tanultunk. A második osztály második félévét itt kezdtem, kisebb zökkenőkkel.
Megszoktam ezt az iskolát is, és évvégén négyes lettem. Otthon még rendben mentek a
dolgok, Juliska mostohánk tette a dolgát, mi segítettünk, amit kért. Apám Pesten
helyezkedett el egy konzervgyárba Kőbányán. Péntekenként jött haza, hét közben
szállón volt. A bejárás vonattal nem volt lehetséges naponta. Hétvégén aztán Ő is
segített a kertben. Öt hold földünk volt, de ekkorra, már, csak egy hold maradt, mert a
TSZ-be kellett adni a többit. Apám nem sokáig járt Pestre, mert olyan sok munkát
vállalt felesben, hogy nem bírt a Juliskával kettesben mindent megcsinálni. Így
földműves lett, vagy napszámos, nem is tudom, minek nevezzem, mert a TSZ-be az
istenért nem ment volna. Elvették a földjét, tehenét, lovát, dehogy dolgozik Ő ilyen
társulatban. Inkább vállalt felesben aratást, szőlőt, kukoricát, ami volt. Reggeltől estig
dolgozott, nyáron már én is kezdtem segíteni, amit meg tudtam csinálni 9 évesen.
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Azután 10 évesen már a ház körül is sokat kellett dolgoznom, például etetni a
jószágokat, takarítani, kertet gazolni, kapálni és szedni az epret, és kacsolni. Fát, gallyat
összevágni, vagy kukoricatörés után fosztani. Közben meg jártunk iskolába. A sok ránk
bízott feladat, vagy munka gyümölcse az lett, hogy rosszabbak lettek a jegyeim. Jóska
öcsém nagyon gyenge tanuló volt, ezek után meg még rosszabb lett.
A mostohám, meg ráadásul utált engem, szinte sütött róla a gyűlölet. Minden
rossz volt, amit csináltam, mindenben talált hibát. Sokszor megvert, és tépte a hajam.
Sőt apámnak mindig azt mondta, hogy rossz vagyok, és nem segítek. Aztán apán is
megvert nadrágszíjjal. A rossz jegyekét is verés járt.
A földműves munka, italozással is járt, ők ketten ittak is rendesen, és bort, mert
szőlőt is vállaltak mindig, innen aztán bor is lett bőven, meg pálinka.
Apán erős, egészséges, jó fizikumú embert volt, és sokat dolgozott. De az ivás
kezdte legyengíteni, és ha beivott mindent elhitt a mostohánknak, amiből szinte naponta
verés lett. A kettőjük kapcsolata is megromlott, ők is veszekedtek, verekedtek, még az
ágyban is. A Jóska öcsémet szerette mostohánk, őrá nem nagyon panaszkodott. Aztán
mire 12 éves lettem, apám megint elment Pestre dolgozni és újra szállón volt egész
héten. Teljes nyugalommal rábízott minket mostohánkra, ő meg azt csinált velünk, amit
csak akart. Dolgoztatott minket, Ő meg csavargott, de pénteken, amikor apánk jött haza,
főzött-sütött igazi anyát mutatott. Nekünk panaszkodni nem volt szabad, azt Ő megtette
helyettünk, csak fordítva.
Aztán csak elveretett minket. Mi meg ahelyett, hogy vártuk volna, csak féltünk tőle. A
mostohánktól is féltem, reszkettem. Mindent próbáltam jól csinálni, de semmi sem lett
jó. Sokat sírtam, már csak a sírásban találtam vigaszt, attól kicsit meg tudtam nyugodni.
Anyám, miután Aradi Nóra művészettörténész családjához került Pestre, háztartási
alkalmazottként, nehezen szokott hozzá a nyüzsgő városi élethez. Aradiéknál nagyon
szerették, pontos és jó munkát végzett náluk. A házuk a Rózsadombon volt. Kéthavonta
volt kimenője, akkor mindig leutazott Slezákékhoz, ahol Laci öcsém nevelkedett.
Ilyenkor eljött hozzánk is. Ma úgy látom, igen bátor volt, hogy oda mert jönni, mert én
bizony nem mertem volna a helyében. Ilyenkor, mikor eljött, mindig botrány volt, apám
üvöltött, kitiltotta, csúnyán beszélt vele az ajándékokat meg a kutya kapta, mi nem
fogadhattuk el. Sose felejtem el, azt üzentem anyámnak, hogy hozzon nekem hajas
babát és a "Kisgyerekek nagy mesekönyvét". Hozta, de újra a kutya kapta. Pompás sora
volt a mi kutyáinknak. Pesti babákat, könyveket rághattak szét.
Hogy én mit éreztem, azt szavakban nem kifejezhető. De ebből csak a sírás
látszódhatott. Reszkettem a könyvekért, de nekem nem lehetett egy sem. Amikor apán
anyámat kizavarta mi következtünk. Megparancsolta, hogy "ezt" a pesti "ringyót"
Ilkának nevezhetjük ezután, mert ő nem az anyánk, Juliska a mi anyánk, és ha idejön,
nem szólhatunk hozzá.
Amilyen buta voltam, szót fogadtam. Amúgy is valahogy olyan idegen volt számomra
az a nő, aki azt mondta, Ő az anyukám.
Apám azt sem engedte, hogy Laci öcsémmel találkozzunk, mert az nem az ő fia mondta. Anyám ilyen kudarccal végződő "látogatás" után mindig sírva ment el. Éreztem
én a fájdalmát, mert és is sokat sírtam, de mivel szinte semmit nem értettem ebből az
egészből, tényleg elhittem, mindent, amit apám mondott. Hiszen tényleg nem volt
velünk, akkor elhagyott minket, nem? - gondoltam.
Már 11 éves is elmúltam, amikor egyik nap, nyáron, az epret kapáltam éppen, odajött
hozzám a szomszéd néni Gajdácsiné.
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Anyámról kérdezett, mivel tudta, és látta is hogy nálunk járt, Ő meg rég nem látta. Én
meg, mint a jó színész, aki tudja a szerepét, minden rosszat, amit apámtól tanultam,
elmondtam anyámról.
Hogy Ő az anyám? Az ugyan nem, Ő az Ilka, és kurválkodni ment pestre (azt sem
tudtam mit jelent a kurva szó), minket meg itt hagyott. A mi anyánk Juliska, és csak
mondtam - mondtam.
Még büszke is voltam magamra, hogy milyen jól válaszoltam. Na ez a néni úgy
megharagudott rám, hogy azt mondta - Idefigyelj kislányom. A te anyád jó volt, és
szégyelld magad, amiért ilyeneket mondasz rá. Ne tanuld meg apád csúnya beszédét, ő
csak mocskolódik. Majd eljön az idő, amikor megtudod, ki a te anyád. Eztán nagyon
mérgesen, füstölögve elszáguldott onnan.
Ettől a beszédtől csak álltam, és nem értettem. Hiszen az anyám elment, én alig
emlékszem rá kiskoromra visszanézve, itt hagyott minket, új anyát kellett hozni
apámnak, aki minket nevel, hát miért mond ilyeket a szomszéd néni? Továbbra is csak
álltam, és ma idősebb fejjel állíthatom, hogy akkor és ott valami megváltozott bennem.
Még nem tudtam hogy mi, de akkor felébredtem. Már másodszor. Innen kedve
nyomozni kezdtem, persze óvatosan a szomszédoknál Velük mindig találkoztunk, de
nem mertek semmit mondani, féltek apám haragjától.
A másik szomszéddal, Makai nénivel is jó barátságban voltam, sokat
beszélgettünk, persze sose anyámról. De Most megkértem, meséljen róla, mert én
semmit nem értek már és tudni szeretnék mindent róla. Megígértette velem, hogy ha
semmit nem mondok el az apámnak, elmond mindent, amit tud. Ma már tudom, Ő a
nagyapám Zala Mátyás rokona, persze, hogy szinte mindent tudott. De, amíg ott laktam,
sose árulta el, hogy még rokonok is volnánk.
Makai néni mesélt, én meg ittam, és raktároztam minden szavát. Elég gyorsan rájöttem,
mi történt, itt már szépen össze tudtam rakni az emlékképem részleteit. Eszembe jutott,
amikor éjjel járt haza anyám ebbe a házba még főzni és a röpködő lavórok, és
szerszámok, amiket apán dobált menekülő anyám után. Az is eszembe jutott, amikor
nagyanyám kamrájában feküdt Juliska és apám, én meg rájuk nyitottam. Ekkor már
tudtam, Juliska miatt kellett mennie anyámnak. Ma, azt gondolom, a nélkül is elüldözte
volna apám, hogyha a Juliska nem lett volna. Attól kezdve, hogy Gajdácsi néni
felnyitotta szememet, és Makai néni sokat mesélt, szomorú voltam, ha anyámat
gyalázták, és soha többé nem mondtam, Ilka. Itt már 12 éves voltam. Főzni is tudtam
már, aratni is elvittek, én szedtem apám után a markot. Kapálni, szőlőt kacsolni,
szüretelni, egyszóval 12 éves koromra már mindent meg tudtam csinálni. Az iskolába az
ötödik osztály végén már a hármast sem értem el.
Kaptam is verést érte, pedig ők dolgoztattak minket, este meg petróleum lámpánál, már
fáradtan nem ment a tanulás.
Az italozás miatt őrülten elszabadultak az indulatok. Már úgy féltünk Jóskával,
ha megláttuk Őket, hazafelé jönni dülöngélve, összebújtunk és reszkettünk.
A mostohám bennem látta a rosszat, mert minden pénteken beárult, hogy én csavarogni
voltam. Hiába mondtam, sírva, hogy Makai nénivel mentem pénzért markot szedni nem
hitték el, apám lecsatolta a nadrágszíját, és összevert. A pénzt (80 Ft) elvette, pedig azt
hittem, az-az enyém lehet, én kerestem, dolgoztam érte.
Makai néni meghallotta, hogy azért vernek, mert nekik dolgoztam, odajött a
kerítéshez, és kiabálta - Jóska jöjjön ide. Hagyja abba a verést, ez a kislány derekasan
dolgozott, mi meg ki is fizettük a munkáját. Megértette? Hogy lehet egy apa ilyen?
Apám dülöngélt, de abbahagyta a verést, és kiabált, hogy akkor is főzni kellett volna,
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meg elmosogatni! De mikor Jóska? Most értünk haza. - mondta Makai néni, és láttam
nagyon sajnál engem.
Én is kétségbe voltam esve, mert szerettem már akkor is dolgozni, a pénzem is elvették.
Istenem, nekem nem juthat semmi? Mindent elvesznek? Babát, könyvet, pénzt, és
zokogtam. Egyébként apám csak részegen vert minket, másnap józanon meg azt
kérdezte, ki bántott minket? Nem mondhattuk, hogy Ő volt, ha már úgysem emlékszik
rá, hát azt mondtuk, senki vagy hogy elestünk. Nagyon féltünk tőle, és a Juliskától is,
aki vele ivott. Rémes volt, nem győztünk borért menni. Hétfőn aztán apám dolgozni
ment, Juliska meg a "hatodik" szomszédban volt, szinte egész héten, ahol inni tudott, és
még az állatokat se látta el. Az iskolából, ha megjöttünk, minden állat a kapuban várt
minket, hogy enni kapjanak. Az italárus egyedülálló férfi volt, Juliska jóban lett vele.
Persze, megint nekem jutott osztályrészül, hogy ezt megtudjam.
Egyik reggel, arrafelé mentünk iskolába az öcsémmel, gondoltam, bevisszük a kulcsot
biztos már korán elment otthonról, ezért nem láttuk. Hát igen! Én nagy bátran rájuk
nyitottam, és ugyanaz a kép tárult elém, mint nagyanyámnál. Együtt az ágyban, csak
nem az apámmal. A kulcsot letettem, és szaladtam. Innen kezdve érzetem, hogy valami
féle veszély leselkedik rám. Rosszat éreztem. Féltem, tudtam, ezért megöl ez a nő.
Délután otthon várt, és megfenyegetett, ha elmondom apának, amit láttam, megöl.
Nagyon megijedtem, és dehogy mertem volna elmondani, nemhogy apámnak, még
másnak se. Még Jóska öcsém se tudta, mit láttam. A mostohánknak volt két felnőtt
lánya, Zsuzsa és Julika. Zsuzsát nem láttuk sose, semmilyen kapcsolata nem volt az
anyjával, férjnél volt. már akkor, mikor Juliska hozzánk került. A másik lánya Julka
nem költözött oda hozzánk. Egy nőhöz költözött, akinek nagy almáskertje volt. Itt a
lakásért és a megélhetésért dolgozott a gyümölcsösben. Rózsika néninek, mert így
hívták a tulajdonost, Felsőlajoson, volt a gyümölcsöse. Almát, cseresznyét, és más
gyümölcsöt termesztett.
Juliskának apám előtt volt egy élettársa Baranyi Pál, aki Julikát 11 éves korában
megerőszakolta. Hiába szólt az anyjának azt mondta, ha nekem jó, neked is legyen jó.
Így aztán, amikor apámmal összeköltözött Julika kijelentette, őt még egyszer senki nem
fogja megerőszakolni, és nem költözött oda hozzánk. Velünk, de főleg velem
összebarátkozott, Felsőlajoson sokszor találkoztunk, beszélgettünk. Néha eljött az
anyjához pár órára látogatóba.
Az eljegyzést is ott tartották, nem sok vendéggel. Másnap rám bízták a mosogatást.
Apám dolgozni ment, a mostohánk a szeretőjéhez Klodcsikhoz.
Apánktól, mikor éppen józan volt, kikönyörögtük, hogy Laci öcsém eljöhessen hozzánk,
mert egyébként csak titokban, iskolába menet-jövet találkoztunk vele. Meg is engedte,
így pont az eljegyzés utáni napon jött el Laci mindjárt reggel, hogy sokáig ott lehessen
velünk. A mosatlan hegyekben állt, de eső után voltunk, így elmentünk gombát szedni.
Gondoltam, megsütjük tojással, ebédelünk, és aztán mosogatok.
Arra felé eső után rengeteg szegfűgomba terem, mi meg pontosan és jól ismertük a
gombákat. Tanyasi ember gyerekkorában megtanulja a gombákat ismerni. Gombaszedés
közben remekül éreztük magunkat, egy nagy tál gombát szedtünk.
Megtisztítottuk hármasban, és elkészítettem. Megebédeltünk, maradt még belőle bőven,
beszélgettünk Lacival és kezdtem mosogatni. Azt tudni kell, hogy fával üzemelt a
sparhert, amin főztünk, gázról nem is hallottunk, villanyról se, pedig 1963-at írtunk.
szóval a sok edényhez, a sok víz, sokáig melegedett, pláne, hogy dél volt, mire
nekiálltam a dolgoknak.
És ekkor hazajött a mostohám, Juliska. Kapatos volt, már és éktelenül ordítani kezdett,
amiért nincs elmosogatva.
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Mondtam neki, itt van Lacika, gombát szedtünk, főztünk, ebédeltünk, de már
mosogatok.
Ez nem érdekelte, meg sem hallgatott, pedig a két öcsém kórusban védett engem.
Elővette apám szíját, és verni kezdett úgy, mint egy eszelős. Laci, aki ekkor nyolc éves
volt, könyörgött neki, ne bántson, de se látott, se hallott, behúzott a szobába, a reteszt is
elhúzta, és ütött. A nagy szekrény mögé menekültem, de hiába. Félőrülten, csak vert és
vert. Nagyon gyűlölt, pedig próbáltam neki megfelelni. Hogy én mit éltem át ez alatt, az
a félelem, az igazságtalanság, a fájdalom keveréke volt. Laci öcsém verte az ajtót,
kiabált, hogy hagyja már abba, és hogy megmondja az anyukának, és a Slezák néninek,
hogy mit csinál. Nehezen, de fel fogta, amit hallott, és abbahagyta a verést. Elment újra
inni. Egyébként ez volt a legsúlyosabb és a legbrutálisabb verekedése. Máskor is vert, de
csak vesszővel, vagy kézzel, de nem ilyen felindultan. Még sokáig nem tudtam előjönni
a szekrény mögül. Az öcséim hívtak ki onnan, végül összebújva, sírva öleltük egymást a
konyhai ágyon ülve. Mindhárman sírtunk, Lacinak mutattam, mit tett ez a nő. Tele
voltam púpokkal, főleg a fejem, a testem meg kék foltokkal. Minden tagom sajgott,
lüktetett, zsibbadt. Olyan voltam, mint egy riadt állatka, zokogtam és zokogtam.
Mindenem fájt, de legjobban a lelkem sírt.
Mondtam, Lacikának, mondja meg az anyánknak, amit látott, és kérjük, tegyen
valamint, hogy elkerüljünk innen.
Amióta Makai néni a szövetségesem lett, neki elpanaszolhattam mindent.
Ajánlotta egyszer, hogy írjak az anyámnak, levelezzek vele az ő címére. Írtam is pár
levelet, a válaszokat pedig az egyik kép mögött eldugva tartottam. Iszonyúan féltem,
hogy lelepleződöm, de ez nem fordult elő. A leveleim csupa jajból és kérésből álltak.
Megírtam neki nehéz sorsunkat, mi minden történt velünk, és könyörögtem, vigyen el
minket onnan, mert egyszer tényleg agyon fognak verni minket. Ez után az ominózus
verés után Juliska elviharzott inni, úgyhogy nyugodtan sírhattunk, és mosogathattunk.
Még a fiúk is segítettek. A Laci nagyon meg volt lepődve ettől az eszelős veréstől, mert
senkinek nem mondhattuk el, így Lacinak se, hogy mi hogyan élünk. Anyánk ezután
nemsokára megint jött Slezákékhoz. Hozzánk már, nem mert eljönni, félt apáméktól.
Laci mindent elmesélt, ami csak történt. Anyám elküldte hozzánk, Laci súgta, hogy a
kukoricáson keresztül szökjenek el valahogy Slezákékoz, anyánk beszélni akar velem.
Vár! Tőlem akarja hallani a történteket. Nagyon féltem, mi lesz, ha kitudódik de
mentem. Anyám, amikor meglátott első dolga volt megmosdatni, olyan piszkos voltam.
Aztán sírva mindent elmeséltem. Nem szólt sokat, mert én csak mondtam, mondtam
levegővétel nélkül. Nem is volt ez csoda, hiszen még barátnőm se lehetett. A Makai
néni volt a barátnőm.
Anyám megígérte, segít, ahogy tud, én pedig rohantam haza, nehogy Jóska
öcsém gyanút fogjon és eláruljon. Jóskát mindig babusgatta mostohánk, ő meg szegény,
mindent megtett volta neki egy kis szeretetért, ezért óvatosnak kellett lennem. Ráadásul
azt sem tudtam, hogy most mit csinálok tulajdonképpen. Csak azt tudtam, éreztem, hogy
kapcsolatban kell lennem anyámmal és el innen, de gyorsan. A veszély érzetem, s a
félelmem már majd szétvetett. Az idegeim pattanásig feszültek. Attól, hogy anyám
ígéretet tett a megsegítésünkre, én megint álmodozni kezdtem, jó szokásomhoz híven.
Ma már jól tudom, ezek az álmodozások tartottak életben, és így van még ma is.
Bármilyen pici esélyt, reményt látok a rosszból való menekülésre, mindjárt álmodozom.
Elképzeltem, milyen jó lesz Pesten azt se tudtam, mi az, hogy Pest, és város. Milyen jó
lesz együtt anyámmal, testvéreimmel. Még szobát is láttam magam előtt. Ez az
álmodozás erőt adott szinte száguldoztam a jövendő reménytől, lehetőségtől.
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Rábíztam magam a sorsra és vártam. A leveleket számolatlanul írtam. Nagyon jó kislány
voltam, erőmön felül dolgoztam, csak ne legyen baj, de hiába. Mostohám félt tőlem,
mert azt hitte, elmondom apámnak, amit láttam, ezért mindig belém kötött, hogy
megüthessen. Az iskola rosszul ment, a jegyeim nem érték el a hármast.
Soványak és piszkosak voltunk. Mostam én a magam eszével, de az ugyan nem lett
olyan, amilyennek lennie kellett volna.
Mosakodtunk is, de senki nem ellenőrizte, így hát piszkosak maradtunk.
1964. január 7-én, 12 éves múltam, megjött a mensesem. Ezt azért kell elmesélnem,
mert ha ma eszembe jut, még most is ökölbe szorul a kezem. Éjjel 2 órakor felébredtem,
hogy valami folyik, de fogalmam nem volt, mi lehet az. Reggel keltem volna fel, mivel
iskolába kellett menni, a dunnát felhajtottam, majd ijedtemben vissza is hajtottam.
Kész! Én most meghalok, és visszafeküdtem, jól betakaróztam, és vártam a halált.
Hiszen úgy gondoltam, ha valamim vérzik, azt sem tudtam egyébként, hogy melyik
"lábam" vérzik, akkor, meg is lehet abba halmi. Hasam nem fájt, így még a fájdalom se
segített, hogy mi lehet ez. De talán jobb is, mert ha még fájt is volna, hát lehet hogy
szörnyet "haltam" volna ijedtembe. Így sem voltam valami piros, sápadoztam, a
félelemtől.
Jött mostohám, kérdezte, miért nem kelek fel? Beteg vagyok. Mi bajod? Meg
fogok halni, mert már vérzek, és feküdtem tovább mozdulatlanul. Ekkor már rájött, mi
történt, mert hozott tiszta rongyot, majd megmondta hová tegyem, mikor cseréljem, és
mossam ki. Aztán jó szokásához híven megpofozott, amiért ilyen lett az ágy. Iskolába
nem mentem, mindent ki kellett mosnom.
Közben kérdezgettem, mi ez a dolog? Tisztulás és havonta van, pár napig.
Felelte. Kész ennyi! Hát ettől meg nem nyugodtam, de legalább élhettem, nem kellett
mégsem meghalnom.
Ezt is megírtam az anyámnak, bár nem panaszkodva, csak, mint egy tényt. Hiszen az
volt, de én nem tudtam. A leveleket mind leadta a rendőrségen, majd a gyámhatósággal
együtt elkezdtek intézkedni.
A menses ideje alatt apám csizmás lábbal (január volt) jól összerugdosott, le
kellett hajolni. Hiába mondtuk, hogy kész a lecke, este volt már, meg is mutattuk neki,
de ő részeg volt nem látta, ezért volt a fenyítés. Ettől a rugdosástól aztán nekem csak
nem múlt el a dolog, hiába mondta mostohám, hogy csak pár nap, és havonta, én meg
csak sápadoztam. Julikával találkoztam, kérdezgetett, mi a baj, semmi - mondtam neki,
de nem hitt nekem. Másnap már az iskola előtt várt, és meg kellett mondanom. Már
február volt, úgyhogy itt már szó sem volt pár napról. Elvitt az orvoshoz, kaptam
csillapítót, de kértem, Julikát nem mondja meg az orvosnak, mert valahogy sejtettem,
hogy baj lett volna. Lett is később, mert anyámnak megírtam. Egyik nap egyedül
mentem haza, Jóska lemaradt valahol, Juliska mostohám nyájasan vigyorogva fogadott.
Veszélyt éreztem. Kihúzta a fiókot, elővette a két nagy kést, és fenni kezdte. Egyik kést
a másikkal. azt mondogatta, miután az ajtót beriglizte, hogy most meg öllek, akkor
legalább nem tudsz árulkodni. Néztem, ahogy feni a késeket és földbe gyökerezett a
lábam. Szerintem, ha valaki meglökött volna, akkor se mozdult volna a testem. Amikor
felfogtam, mit mond, visítva könyörögtem, hogy én nem árulkodom sose, csak ne
bántson. Eddig se árultam el, amit láttam, akkor meg, miért? Jött felém a késsel és én
többre nem emlékszem, mert elájultam. Arra eszméltem, hogy apám veri a Juliskát
papuccsal, a földön van már. aztán kiszökött napokig elő sem jött.
Nem értettem, hogy kerül ide az apám? Ilyenkor nem jött még haza sose. Aztán
elmesélte, hogy mindenfélét beszéltek már a Juliskáról, hazajött ellenőrizni, hallott
mindent, amit nekem mondott.
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Bíztam apámban, hiszen megmentette az életemet, kérdésére, hogy mit nem szabad
elmondani, elmondtam, amit tudtam. Már másoktól is tudta ezt, most is a Klodcsikhoz
ment először, mielőtt haza jött volna, de Juliska, szerencséjére nem volt ott.
Megnyugodott, hogy biztos nem igaz a szóbeszéd.
De aztán már a kapuból sikítást hallott nem tudta mi történt, szaladt és betörte a zárt
ajtót. A többit tudod - mondta. Aztán fogta az egyik kést, jaj, azok a kések, és újra
Klodcsikhoz ment. Ezúttal Juliska is ott volt, össze-vissza verték egymást, de késelés
nem történt. Jézusom! Hogy féltem én akkor, de eszembe jutott, hogy ha megöli a
Juliskát, hamarabb mehetünk anyámhoz. Ilyen a gyerek hiába. Ezt elmondtam Jóskának
is, aki jól sípcsonton rúgott, hogy nem megy az Ilkához neki a Juliska az anyja, és majd
megmond, és jól elveret engem. Persze azért mégsem árult el később.
Párnapig apánk otthon maradt velünk, nem ivott, együtt főztünk beszélgettünk.
Mondta, Juliska soha többé nem teheti be a lábát ide, majd hárman jól megleszünk.
Nagyok vagyunk már. Nem győztem csodálkozni, hogy ilyen jó is tud lenni az én apám?
Aztán Juliska csak hazasírta magát, újra együtt ittak, nekünk meg újra nadrágszíj volt a
jussunk. Február közepe táján jött levél anyámtól, Makai néni címére. Ebben a levélben
az állt, hogy jön majd valaki az iskolába, be fognak hívni az igazgatói szobába. A
Jóskának mást mondanak, hogy el ne áruljon otthon. Azt is írta anyám, Pestre kerülünk,
Laci és én intézetbe. Ott nagyon jó sorunk lesz, adnak enni, tanulunk, Ő is ott lesz
velünk. Nem leszek egyedül sem, mert Laci jön velem. Nagy-nagy boldogság árasztott
el, ugráltam örömömben. Végre-végre! Elmehetek innen! Jaj de jó lesz! Amiről
álmodoztam, most valóságos lett. Ettől a naptól kezdve csupa izgalom voltam.
Mindennap siettem az iskolába, hátha aznap jön az a valaki. Akkor még az, hogy
intézet, nekem ismeretlen volt. Azt képzeltem, ez egy nagy épület, sok szobával, sok
gyerekkel és ott minden szép és jó.
Elképzeltem, hogy saját szobám lesz, be is rendeztem. Hófehér fodros ágy, kis asztal,
szék, virágok. az álmodozás megint segített, nevetős és jókedvű voltam. Majdnem
boldog. De jaj nekem, ha eszembe jutott apám és társa. Mindjárt lemerevedtem, rám tört
a félelem, hogy mi lesz, ha mégis kitudódik, hogyan kerülök akkor innen el, úgy hogy
apámék agyon ne üssenek. Istenem, jaj de nagyon rossz volt, ha ezekre a dolgokra
gondoltam. Pár nap múlva megérkezett az iskolába az a bizonyos vendég, később, évek
múlva tudtam meg, hogy a gyámhatóság embere volt, méghozzá egy férfi. Nos, ez azért
volt félelmetes nekem, mert igen kínos helyzetbe hozott.
Elővette az anyámnak írt utolsó levelemet, és arról faggatott, hogy mi is történt, miután
"nagylány" lettem. Hát én bizony majd szörnyet haltam szégyenemben. Azon
gondolkodtam, anyám hogy adhatta oda a levelem egy idegen embernek. az igazgató is
csak biztatott, bátran mondjam el, miért rugdalt meg az apám, és azt is mi történt akkor
reggel, amikor azt hittem, itt a "vég".
Még hogy egy férfinak én elmondjam, hogy történtek a dolgok, ez már nekem úgy tűnt,
egyenesen szentségtörés. Mondtam neki, erről nem szabad beszélni, ez női dolog, pláne
nem egy férfinak. A levélben megírtam, beszélni nem tudok róla. Megnyugtatott, hogy
Ő hiába férfi, azért a férfiak is tudnak erről a "női” dologról. ezek után már nehezen, de
csak elmondtam, amire kíváncsi volt, és közben azon csodálkoztam, a férfiak is tudják?
Hogy lehet ez? Aztán jegyzőkönyvet írt, később a bíróságon is ez volt a fő téma. Még
ma is érzem azt a "szégyent" hogy erről kellett beszélnem. Annyira nem tudtam a
mensesről semmit, hogy szinte az ájulás kerülgetett, a bíróságon később. ennek is apám
volt az oka, minek rugdosott össze? Ha nem teszi, és nem kerülök orvoshoz, ezt nem
kellett volna átélnem. Persze az fel sem merült bennem, hogy ez micsoda bűn volt,
apám részéről, hiszen mi azt hittük, mindenki így él, más, és jó, életet nem láttunk. Nem
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jártunk, családostól, sehova. Ha mégis, az abban merült ki, hogy nagyanyámhoz, néha,
elmehettünk. Apám, mindenkivel, perben, haragban volt. A nagybátyáimat, sem,
ismertem, alig láttam őket, akkor is csak kiskoromban.
A keresztapám, keresztanyám is, jó, ha kétszer voltak nálunk. Abból is vita és harag lett.
Nem tudom, apám miért volt ellenséges a testvéreivel, sőt az anyjával is, csak sejtem.
Gondolom, láthatta mindenki családon belül a sorsunkat, és azt is, mennyire el vagyunk
hanyagolva, szólhattak ezért, így aztán harag lett belőle. Mi nem mentünk sehova, ők se
jöhettek.
Szóval, ez az ember elmondta még, hogy meg kell szöknöm otthonról, méghozzá
hajnalban, miután apámék elmennek dolgozni, Jóska meg még alszik. A gyámhatóság,
sem mert nyíltan oda menni, ismerte mindenki garázda apámat. Elég bátor vagyok-e
hogy ezt megtegyem? Kérdezte. A félelem rám tört, de azt mondtam, megpróbálom.
A terv az volt, hogy anyám leutazik Pestről Slezákékhoz, én oda megyek, majd
hárman, Laci, Anyám és én a tanácsházára megyünk. Megkapjuk a szükséges okiratokat,
majd elutazunk.
Volt másik terv is, ha nem mennék, rendőrséggel jönnek értem, mert akkor már tudták
volna, lebuktam, és bajban vagyok. Ezek után visszamentem a tanterembe, szünetben
Jóska faggatott, mi volt, de mondtam, majd megtudod, mert téged is hívnak majd. Úgy
is volt. Na, mi volt? Kérdeztem. Jóska elmondott egy teljesen ártatlan dolgot, aminek
semmi köze nem volt az én ügyemhez. Na látod! Tőlem is ezt kérdezték, mondtam, és
ezzel lecsillapodtak a kedélyek. 1964. február 21-e volt kijelölve a szökésre. Pár nap
volt még addig. Ez a pár nap maga volt a pokol. Olyan ideges voltam, hogy még aludni
sem tudtam. Mindent ezerszer átgondoltam, féltem, mi lesz, ha nem sikerül? Mi lesz, ha
aznap valamiért nem mennek dolgozni? Mi lesz, ha a Jóska felébred, és később beárul?
Ezer kérdés ezer félelem, ezer kín volt ezt megélni.
A Makai néninek elmondtam, ő nyugtatott, sikerülni fog biztosan, majd ő is figyel, és
vigyáz rám, csak nyugodt legyek, észre ne vegyék, hogy ideges vagyok, meg izgatott.
Szerencsére apámék ilyesmit nem vettek észre, hisz a maguk dolgát sem látták, annyira
elzüllöttek már akkorra.
Slezákék időközben beköltöztek Táborfalvára. Oda kellett gyalog mennem. Nagyon
messze volt tőlünk, de én nem bántam, csak legyek már túl rajta.
Aztán eljött a nagy nap. Egész éjjel nem aludtam. Apámékat lestem, mikor
mennek el otthonról. Nagyon korán hajnalban el is mentek. Mire végre elmentek már
többször majd elájultam félelmemben. Az izgalom majd szétvetett. Aztán csendesen
felötöztem, fogtam a táskámat, amit előző este már elkészítettem. Milyen a gyerek, vagy
az ember? Nem is tudom. Ma is szomorúan mosolygok azon, hogy az összes
tanszeremet cipeltem magammal, pedig mondták, hogy nem kell, adnak Pesten az
intézetben másikat. De én vittem, mert azok az én kincseim voltak. És még valamit
vittem, eperbefőttet. Ezen lehet mosolyogni, de csak szomorúan. Az eper befőttet persze
kis üveget, én készítettem, hát úgy gondoltam ebből egy-két üveg, az enyém lehet.
Magyarul vittem a munkát, és a tanulnivalót. Érdekes párosítás, de ma is így van ez
velem. Szeretem a munkát, és a betűket. Ez az életem alapköve. Pedig, akkor még nem
tudtam, akkor még csak ösztön volt, hisz olyan lemaradásban voltam, amit az életről
tudnom kellett volna már 12 éves koromra, hogy az elképesztő. Aztán útnak indultam.
Szerencsére, lehet, hogy pont az én tiszteletemre, nem volt hó, így zavartalanul
mehettem a hosszú úton. Majdnem rohantam inkább, mint mentem. Féltem iszonyúan.
Hátra nézegettem, mindig azt képzeltem jön apám utánam, és mindjárt visszavisz és
agyonver. Aztán feleúton már kissé megnyugodtam. Sötét volt még mikor elindultam,
aztán lassan világosodott. Érdekes, a sötétben, vagy a kutyaugatástól nem féltem, csak
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apámtól, de tőle aztán halálosan, mint ha valami nagy bűnt követtem volna el. Aztán
végre odaértem. Már mindenki rám várt Slezák néni, és családja, anyám, és ismerősök.
Értem izgultak, meg tudom-e tenni egyedűl ezt a dolgot. Sikerült! Ha ma belegondolok,
el sem tudom képzelni, honnan vettem annyi erőt hogy ezt megtegyem, hiszen úgy meg
voltam félemlítve. Érdekes, álmodozni-e pár napban nem mertem, nem volt rá időm,
csak a szökés foglalkoztatott. Amikor már a házban voltam, kissé megnyugodtam.
Anyám és a többiek is könnyezve öleltek, és bátornak neveztek. Én meg örültem, hogy
vége, pedig még dehogy volt vége. Még eztán jött a neheze. Anyám lemosdatott, új
ruhát, cipőt és nagykabátot adott rám. A rongyaimat, a bokáig érő mostohámtól kapott
legalább három számmal nagyobb méretű ronda bordó színű nagykabátomat kidobták.
Az új ruhában és kabátban alig ismertem magamra. Ilyen is van? Kezdtem hinni, hogy
jobb életem lesz biztosan. A lelkem tele volt bizakodással, reménnyel, de a félelemtől
még nagyon sokáig nem tudtam szabadulni. Évek múlva is, ha eszembe jutott apám, hát
kirázott a hideg félelem. Nem is mertem 18 éves koromig még a közelébe se menni
Táborfalvának.
Anyám és Slezák néni reggelit adtak, de én egy falatot sem tudtam lenyelni, úgy féltem.
Hiába mondták, nem lesz semmi baj, én legszívesebben futottam volna, el onnan, minél
messzebbre apáméktól. Nyolc óra körül aztán elmentünk a tanácsházára. Ott már vártak
minket, rendőrt is hívtak, mert sejtették, hogy ez nem lesz egy sima ügy. Egy
irodahelyiségben ültünk, és vártuk. A vonat, amivel Pestre utaztunk, délben indult. A
papírokat készítették. Az iroda ajtaját bezárhattuk szerencsére, mert amikor Jóska öcsém
felébredt, és nem talált otthon, elment szólni apámnak. Apám meg biciklire ült, majd
odajött a Tanácsházára. Ordítozott mindenkivel, átkozódott, és követelte, azonnal
adjanak engem vissza, tudja, hogy ott vagyok valahol. Összetör mindent, de akkor is
megtalál. Azt az ajtót is rángatta, ami mögött lapultunk. Azonnal nyissák ki, tudom,
hogy bent vannak az anyjával üvöltött. Nincs annak az ajtónak kulcsa, az elnöknél van,
mondták a nők. Nem hitte el. Aztán jött a rendőr, és kivezette onnan. Csend lett, baljós
csend. Amíg apám randalírozott, mi mindent hallottunk. Megsemmisülve ültem, és
némán potyogtak a könnyeim. Vége, nem sikerült, mindjárt kinyitják az ajtót, és haza
kell mennem. Így rémüldöztem. Anyám a szájára tette az ujját, mutatva, meg ne
pisszenjek. Dehogy mertem én pisszenni, még levegőt is óvatosan vettem, annyira
féltem. Még szerencse, hogy nem pánikoltam be, mert akkor hiába lett volna minden.
Sose gondoltam volna, így utólag, hogy annyi erő lehet egy 12 éves gyerekben. Tudták
és mi is tudtuk, hogy apám nem megy haza, hiába kéri erre a rendőr is. Sőt beígérték
neki, hogy előállítják, ha nem nyugszik. Ő is a vonatot leste, tudta csak azzal mehetünk.
A jegyek meg voltak véve előre, kocsival vittek ki minket az állomásra és csak akkor
szálltunk ki, amikor a vonat jött. Apám „természetesen” ott termett, cirkuszolt nem
akarta engedni, hogy felszálljunk. A rendőr és a tanács emberei alig tudták lefogni.
Aztán a vonaton voltunk és a vonat elindult. Én már, mire leültünk, egy idegroncs
voltam. Fogtam anyám kezét, reszkettem, mint a nyárfalevél. Ha nyílt az ajtó, mindjárt
azt hittem, apám jön. Aztán mire Pestre, a Nyugatiba beértünk, valamelyest
megnyugodtam. Pedig még ott dobolt a fülembe apám átka, hogy ott tapos agyon
minket, ahol meglát. Laci öcsém még nem jött velünk, Ő március közepe felé került
állami gondozásba. Kiléptünk a nyugatiból az utcára, mentünk a villamos megállóba,
megláttam a házakat, autókat és a sok embert az utcán, azonnal felfordult velem a világ.
Én, aki két kilométerenként láttam egy-egy házat, ettől a látványtól lebénultam. Anyám
azt hitte, rosszul lettem, szerintem, visszagondolva, biztosan így is volt, hiszen a házak
fordítva álltak előttem. Lépkedni is úgy tudtam, mintha felhőn jártam volna. Anyám
fogta a kezemet, villamosra szálltunk. Már nem az Aradiéknál dolgozott, hanem Berek
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Kati színművészéknél. Itt volt egy szobája közösen Berek Kati fiával együtt. A fiú,
János 4-5 éves lehetett. Óvodába járt. Ide hozott el anyám. A művésznő megengedte,
hogy hétfőig ott lehessek. Anyám elmondta, azért kell intézetbe mennünk, mert neki
nincs lakása, ahová vihetne minket. De ha majd lesz, mindhármunkat hazavisz. Az
intézetbe jó sorunk lesz, kapunk enni, tanulhatunk, és nem kell többé keményen
dolgozni. Ő itt lesz a közelben, sűrűn meglátogat majd. Ezen a hétvégén nem sok dolgot
kapott anyám, így csak velem foglalkozott. Nagy szemekkel bámultam, csodáltam
pestet, de féltem is tőle. Túl sok volt a ház, az autó. Ennyi embert sose láttam még
együtt. A művésznő az ötödik emeleten lakott, a Duna parton, a Margithídtól nem
messze a Harcsa utcában. A lift is félelmetes volt, az emelet is. Nem is mertem lenézni,
inkább a Dunát és a szigetet bámultam.
Anyám meg vitt magával mindenhová. Mentünk boltba, később meg sétálni, moziba,
cukrászdába. A szigetre mentünk először, gyönyörű volt, a szökőkút nagyon tetszett,
pedig csak nyáron láttam teljes pompájában, színesben. Szóval minden nagyon tetszett,
a pad, a Duna, az épületek, a villamosok, az autók, és a szépen öltözött emberek.
Csodálatos ruháik voltak az én szememnek. Felénk ilyen ”úri” ruhás emberek nem
voltak, vagy csak én nem találkoztam eggyel sem. Gondoltam is magamba, hogy ha
majd nekem is ilyen ruháim lesznek, milyen csodás dolog is lesz az. Anyám nem vett új
ruhákat, csak azt az egyet, amiben voltam, mert mondták neki, az intézetben nem lehet a
gyerekeknek saját ruháik. Erre az egyre úgy vigyáztam, mint a szemem fényére. Jaj, még
ma is fáj, ha eszembe jut, mit éreztem, hogy holnap hétfő, és el kell válnom anyámtól,
ettől az asszonytól, akit eddig csak néhányszor láttam, akiről tudtam, ő az anyám, de
érezni ezt nehezen tudtam. Ő az én szememben egy szép nő volt, aki megmentett engem
a pokolból, de máris elválunk, mert intézetbe kell mennem. Miért? Nagyon rossz
érzéseim voltak. Ha a hétfő eszembe jutott, sírva fakadtam, sehogy nem akartam elválni
megmentőmtől. Iszonyúan féltem az újtól. A számomra bizonytalantól. Ott, legbelül
nagyon fájt valami, szorította a mellkasomat. Ma is, remekül működik a hatodik
érzékem, de működött az már, 12 éves koromban is. Aztán a sírási rohamokat
visszanyeltem, mint szólna anyám, hogy ilyen nagylány és sír. A rossz érzéseket
elkergettem és megmagyaráztam magamnak, magamban, hogy biztosan jó lesz, hiszen a
felnőttek már csak jobban tudják, így anyám is. De honnan is tudhattam, volna, hogy ő
sem tud róla semmit csak annyit, amit a tanácsházán elmondtak neki. Azok se tudtak
sokat egy intézetről, hát csupa jót és szépet meséltek, hiszen örülnie kell az ilyen
gyereknek, mint amilyen Én voltam, hogy oda kerülhet. Én valahogy nem örültem, de
hittem nekik.
Aztán hétfő lett! Az ébredés pillanatától kezdve máris gombóc volt a torkomban, és a
sírás kerülgetett, de amíg öltözködtünk, mosolyogtam kényszeredetten, hogy ne vegye
anyám észre, mennyire fáj. A reggeli sem ment le, egy falat sem. A torkom szűk volt.
Aztán elindultunk, felszálltunk a villamosra, ami Óbudára a Szél utcában lévő Ady
Endre Gyermekvédőbe vitt. A villamoson már a sírást nem bírtam lenyelni. Kitört, mint
a vulkán. Nem is sírtam, szinte zokogtam némán. Már akkor is, és most is tudok és
tudtam pókerarccal sírni. Ezt akkor alkalmaztam, ha körülöttem idegen emberek voltak,
de nekem ott és akkor kellett sírnom. Most is így esett meg a dolog. Muszáj volt sírnom,
mert ha nem teszem, felrobbanok, vagy elájulok, nem tudom.
Sirattam magamat, mindent sirattam, a sok szörnyűséget, amit addig átéltem, és nem
tetszett a jövő. Sirattam azt is már előre, nem láttam szépnek, most rossz érzéseim
voltak. Anyámat még meg sem ismerhettem, nem láthatom mindig, nem lehetek vele, ó
de nagyon fájt. Ő persze nem értette mi bajom, csitítgatott, hogy mit gondolnak rólunk
az emberek a villamoson, hiszen látják, hogy nem bántalak, te pedig zokogsz itt
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szakadatlanul. Hidd el jó lesz ott neked, a Laci is jön nemsokára, egyedül se leszel,
mondta, de én már ezt sem hittem. A rossz érzések teljesen bekerítettek. Úgy érzetem
magam, mint akit a vágóhidra visznek. Megérkezem és ott a vég. Valahogy így tudnám
jellemezni azt a reggelt. Azt hiszem érthető az akkori viselkedésem. Új anyuka teljesen
más kaliberű város egy tanya után, sok-sok ember, idegen mind, új intézet, idegenidegen mindenki. Anyám visszajön onnan, én ott maradok, és soha nem talál vissza oda,
ahol én leszek. Nem fog megtalálni. Honnan tudja, merre kell menni? Így töprengtem.
Persze, hogy féltem. Megérkeztünk. Egy ronda nagy vaskapun beengedtek minket, ettől
még jobban megijedtem és sírtam, sírtam.
A formaságok után el kellett köszönnöm anyámtól. Na ez elég volt ahhoz, hogy
„hisztériás” rohamom legyen. Könyörögtem, ne hagyjon ott, vigyen magával, én nem
bírok itt maradni. Kapaszkodtam belé, de mennie kellett. Majd jön vasárnap látogatni,
hoz süteményt, csokit. Anyám „férfiasan” tűrte jajongásomat, érthető hisz neki is
„idegen” voltam, mert öt éves korom óta nem kísérhette végig életemet, most meg 12
éves voltam. Honnan is tudná milyen egy emberke érzése ilyen helyzetben. Anyám
elment, engem meg egy nevelőnő felvitt a második emeletre, itt voltak a lányok. Az első
emeleten meg a fiúk. A lány emelet teljesen be volt zárva. Kimenni onnan csak a
nevelővel lehetett nála volt az emelet kulcsa. A földszinten volt az ebédlő, az igazgatói
iroda és egy nagy csarnokféle előtér. Itt tartották az ünnepségeket, pl. április 4,
november 7 stb. A nevelőnő, akit egyébként egy csöppet sem zavart, hogy sírok,
kinyitotta az emeleti ajtót, bevitt egy nagy fürdőbe, rám parancsolt, hogy vetkőzzek. Ő
pedig vizet engedett egy kádba. Nem értettem, miért kell fürödnöm, hiszen péntek óta
többször is megfürödtem a művésznő fürdőszobájában, annyira oda voltam a
gyönyörűségtől a kád láttán. Én addig csak lavórt és teknőt láttam. Meg is mondtam
neki, hogy reggel fürödtem és csak álltam, nem vetkőztem vártam, hogy megért engem,
pláne hogy szégyellős voltam ráadásul. Na Őt aztán mindez nem érdekelte, nekem esett
és lehúzta rólam a ruhákat, majd beparancsolt a kádba. A hajamat átvizsgálta, nem e
tetves vagyok. Ezt is később tudtam meg olyan naiv voltam. Megfürdetett, én meg a
megaláztatástól teljesen megsemmisülve sírtam, zokogtam. Ebben a nőben egy csöpp
szeretet sem volt.
Végezte a dolgát, rezzenéstelen arccal. Valószínűleg jobb lett volna, ha női
börtönbe ment volna nevelőnőnek nem ilyen helyre, ahol a gyerekek szeretetre vágynak,
vigasztalásra, jó bánásmódra, anya helyett neki kellene anyaként viselkednie. Nagy
bánatomban egy rideg nő, aki teljesen idegen is, olyan hatást keltett bennem, mintha
ostorral elvertek volna. Adott intézeti egyenruhát, majd egy nagy hálóterembe vezetett,
meg mutatta, hol fogok aludni. Rengeteg emeletes vaságy volt itt, és még így is
kettesével aludtunk egy-egy ágyon. Olyan sokan voltunk. Ezután egy tanterembe vitt,
hatodikos voltam, tehát VI/a osztályos lettem. A tanárok, akik sorban jöttek órát tartani
mindegyik tudni akarta, ki vagyok, hol jártam iskolába, hányas tanuló voltam. Amikor
oroszt óra jött, nagyon megijedtem, mert én Felsőlajoson nem tanultam oroszt. A tanár
közölte, hogy az ötödik-hatodikos oroszt meg kell tanulnom egyszerre a fél év alatt,
mert ha nem, meg kell, hogy buktasson. Ebéd után minden nap tanít oroszt órákon kívül,
így biztosan tudok majd annyit, hogy ne bukjak meg. Szünetekben a lányok ismerkedtek
velem, mert én aztán csak támasztottam a falat a folyosón, sírtam és egy szót sem
mertem szólni senkihez. Nagyon elveszett voltam ezekben a napokban. Ha a föld
megnyílt volna, én sietve estem volna bele. Vagy ha azt mondta volna valaki, hogy ő a
halál, megyek e vele, én örömest mentem volna. Vártam a vasárnapot jön-e anyám,
ahogy ígérte, addig meg maradt a várakozás és a monotónia. Reggeli kávé kenyér, ebéd,
ebéd előtt és után tanulás, vacsora, hálószoba, minden nap. Az étel nem volt valami
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változatos és még rossz ízű is volt. Nem voltam, és nem vagyok válogatós, mitől is
lehettem volna, de itt leégették, csomósra hagyták, ettől volt rossz. A kávé kenyér jelszó
volt az Adyban. Így köszöntünk: jelszó? Kávé Kenyér. Állítom, ha most 30 év után
találkoznék egy volt Adyssal, és azt mondanám: jelszó? Rávágná kapásból, hogy Kávékenyér! Mert soha, de soha nem kaptunk mást reggelire, mint kávé-kenyeret. Az első
este aztán oda álltam, az ágy mellé, amit a nevelőnő mutatott, hogy az-az én ágyam.
Megvártam az ágytársamat, elmondta mi a szokás, mit kell és mikor tenni. Hogy kivolt
az ágytársam, ma már nem emlékszem, mert állandóan cserélődtek a gyerekek. Ez az
intézet, úgynevezett elosztó volt. Engem is el akart vinni egy fejkendős vidéki nénike,
állatokra vigyázni, vagyis cselédnek. Nem tudom mi ütött belém, de életemben először
fellázadtam, és addig nem nyugodtam, addig könyörögtem, amíg be nem jutottam az
igazgatóhoz. Sírtam, könyörögtem, ne küldjön el Pestről, az én anyukám itt él, nekem itt
kell maradnom. A szobi intézetben sem voltam hajlandó elmenni. Nem tudom miért
szánt meg az igazgató, de maradhattam. Ígéretemet vette, hogy ha jó leszek, és nem
szököm meg, akkor maradhatok. A lányok és a fiúk valósággal sportot űztek abból,
hogy szöktek. Nem értettem, hogy miért teszik, hiszen estére rendesen, meg is érkeztek,
természetesen rendőri kísérettel. Mindig mindegyiket elkapták, hiszen gyerekek voltak
és persze, hogy mindegyik haza ment. Hát hová is akar egy állami gondozott 10-12 éves
gyerek menni, ha nem haza? Volt, akit már a villamos megállóban elkaptak, sikított,
hogy haza akar menni, volt, akit a saját anyja hozott vissza, volt, aki rossz otthoni
körülmény miatt lett állami gondozott, őt örömmel fogadták otthon, sokszor bújtatták is,
de a rendőr őt is megtalálta és visszahozta. Aztán voltak olyanok is Ők már nagyok
voltak, pl. bukott (16 éves) nyolcadikosok, akik egy kicsit csak csavarogni akartak. Ők
már megnehezítették a rendőrök dolgát, de azért ők is meg lettek. Gondolom az igazgató
azért ígértette meg velem, hogy ne szökjek, mert azt hitte, ha anyám itt van Pesten, majd
Én is szökni fogok. Pedig sose jutott eszembe ilyen. Egyszer-kétszer előfordult, hogy
elvittek mindenkit sétálni ki a városba, nézelődtünk, kirakatokat csodáltam, egyszer
csak egy füttyszó és az egész csoport szanaszét futott. Ott álltam egyes egyedül és a
nevelőnő. Tiszta röhej volt, ahogy az egész VI/a. osztályt én egyedül képviseltem az
ebédlőben vacsoránál. Aztán mondták, nem sokáig leszek egyedül, mindjárt hozzák a
többieket is. Így is lett, villanyoltásra szinte mindenki a helyén volt. Persze volt sírásrívás, mindenki utált ott lenni. Én rosszul éreztem magam, de még így is százszor jobb
sorom volt, mint apámnál. A nevelőnő ridegvolt, szeretet nem volt benne, utált minket,
meg is mondta, sőt elvert minket. Érdekes a nevét sem jegyeztem meg, nem emlékszem
rá. Pedig ez nem jellemző rám, de az igen, hogy aki csak egy kicsit is jó volt hozzám,
annak a neve megmaradt az emlékezetemben. Például ebből az időszakból emlékszem
Irma nénire, aki mindig csak éjszakás volt. Éjjel ő vigyázott ránk. Ő végig sétált a
hálókon, mesélt beszélgetett velünk, és jókat aludt. Ha éjjel szökés volt szinte
mosolygott magában, ha elővették, hogy vigyázott ránk. Mi meg sose árultuk el, hogy
aludt volna, sőt bizonygattuk, ő nem felelős. Vagyis egy kicsit, vagy nagyon. Cinkosunk
volt jó értelemben. Hát ennyit ér, ha van valakiben egy csöpp szeretet. Benne volt, ezért
nem is felejtettem el még a nevét sem. Amiért nem szöktem sose, a nagylányoknál nem
volt jó pont rám nézve. Sűrűn hívtak, menjek velük „kéglire”. Jellemző milyen buta
voltam, én azt sem tudtam mi az a kégli, úgy hittem, az egy kolbász lehet. Még ma is ha
a lányaimmal ezt emlegetjük, jókat nevetgélünk rajta. Még hogy kolbász! Igaz, ha
ironikus akarok lenni, az is akadt volna ezen a kéglin. De én nem mentem sose, így
aztán barátnőm sem lett. Kirekesztettek a dolgaikból. Én ezt sem bántam, volt nekem
éppen elég lelki nyavalyám, azokkal sem tudtam megbirkózni. Laci öcsém márciusban
lett intézetis, de nem lett jó sora. 16 éves erős, magas, de még harmadikas fiúkkal került
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össze, akik szó szerint tönkre verték. Örökké kék-zöld foltjai voltak. Nekem
megengedték, hogy tanítási szünetben lemenjek hozzá, az első emeletre. Ültünk a padon
összebújva, mint az ázott verebek és sírtunk. Aztán egyszer, áprilisban szóltak menjek
le, mert az öcsémet elviszik Alsóbélatelepre. Miért? És az hol van? Sírtam kiabáltam,
hogy alig volt velem, máris elszakítanak minket egymástól. Aztán megmagyarázták, ha
itt marad, agyonverik a társai. Sőt! Még a tanára is verte. Hogy miért? Fogalmam sincs.
Az öcsém se tudja, talán vissza feleselt? Nem tudja. Olyan soványka volt, könnyen
elbántak vele. Ott a Balatonon aztán jó sora lett, de én újra egyedül voltam. Annyit
sírtam, hogy már sírós Nagy Icának hívtak. Ma már hálás vagyok a sorsnak, hogy
tudtam sírni, méghozzá sokat, mert ha akkor nem sírtam volna, valószínűleg
megbetegedtem volna. Ma is minden nagy bajomat ki tudom sírni magamból, igaz ez
elég sokáig tart, de megéri, mert ettől meg tudok nyugodni. Úgy tűnik, nekem ez jutott.
A sok sírás. Anyám miatt is lehetett folyamatosan sírni, mert amikor „férfiasan” ott
hagyott engem az intézetben, utána nem nagyon törte magát, hogy sűrűn meglátogasson.
Jött néha-néha, süteményt is hozott, sőt még kimenőre is elvitt, egy-egy vasárnap, de
biztosan unta a nyafogásomat, mert egyre ritkábban jött. Arra hivatkozott, hogy nem
kapott kimenőt, vagy más dolga volt.
Persze biztosan rossz volt hallgatnia, hogy egy folytában könyörögtem, vigye el onnan
az intézetről, mert nem bírom az ottani életet, és persze sírtam, ígértem, mindent,
segítek neki, bármit megteszek, csak vigyen el.
Nem ígért semmit, kérte nyugodjak meg, majd jobb lesz. Aztán szép lassan eltelt
pár hónap, kezdtem beletörődni a sorsomba, nyugodtabb is lettem, és csak álmodoztam
minden féléről. Pláne attól kezdve még inkább álomvilágban éltem, miután nyáron,
május, június, július hónapban történt valami, amire azt hiszem mindig, szívesen fogok
emlékezni. Mivel az emeleten elzárva éltünk, levelezés folyt a fiúk és lányok közt.
Csodáltam, a bátorságukat, mert nagy volt a veszély, hogy elfogják a leveleket a
nevelők. Volt lány, aki madzagon engedte le a levelet, de volt, aki az ajtó alatt csúsztatta
ki, megbeszélt időben és jelre, mert a fiúk azért használhatták a lépcsőházat, felosontak
a lány szintig, az ajtóig, ami természetesen zárva volt. Néha az udvarra is lemehettünk,
de soha nem a fiúkkal együtt. Ha mi voltunk lent, a fiúk lógtak az ablakban,
beszélgettünk velük, amíg a nevelő el nem zavart onnan minket. Ha a fiúk voltak lent,
mi lógtunk az ablakban, mentek a levelek, és jöttek le és fel, persze lent és fent is
őrködtünk, őrködtek, nehogy lebukjunk és elvegyék a levelet. Nos, engem is kiválasztott
egy fiú, és írt nekem. Csak annyit írt, szeretne levelezni velem, és megismerni, ha én is
akarom. Nevét nem írta le, mert ha elfogják a levelet, az, lebukás. A fiúk is és mi lányok
is nagyon találékonyak voltunk. Titkos neveket találtunk ki, sokféle titkos írást is, de
még így is néha elkapták a leveleket, és akkor jött a büntetés. Nem mehettünk sétálni,
vagy az udvarra, vagy csak egyszerűen elvertek minket, mondjuk a partvissal. Hát, ettől
a levéltől teljesen meg voltam hatva, fantasztikus érzés volt, hogy nekem írt valaki.
Hogy én érdeklek valakit, nahát, teljesen oda voltam a gyönyörűségtől. Az álomvilág,
megint meglódult a lelkemben, örültem, és válaszoltam, hogy igen, én is akarom, illetve
szeretném megismerni őt. Milyen izgalmas volt, mert azt se tudtam, ki lehet Ő. Innentől
kezdve, már nekem is jogom lett az ablakban lógni, amikor a fiúk az udvaron voltak. A
hírcsatornán azért gyorsan megtudtam, mi a neve. Bezerédi Sándornak hívták. Több
lány ismerte névről, és látásból, hát elmondták, szőke és kék szemű, nyolcadikos. Ő is
családi okok miatt volt itt, mint szinte mindegyikünk. Aztán a második levélben
megírta, hol fog állni az udvaron, figyeljek, inteni fog. Micsoda izgalom. Alig vártam
már, hogy a fiúk végre lemenjenek a szintről. Nagyon örültem, és büszke voltam, hogy
nekem is van hódolóm. Aztán végre megláthattam. Tetszett a fiú, így kétemelet
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magasságból is. Ma, azt gondolom, lehetett volna bármilyen, nekem akkor, abban az
élethelyzetben akármilyen külsejű is tetszett volna. De ő tényleg helyes fiú volt, és
kedves hangú leveleket írt nekem három hónapon át. Hogy ezt lehet-e szerelemnek
nevezni? Hát persze hogy igen! Minden szerelem más és más. Ez olyan ártatlan dolog
volt, de a lelkünk, az szerelemről beszélt. Ez a fiú, Sándor 14 éves múlt, én 13 felé
jártam. Talán ha nem is szerelem volt, de egy időre feledtette velem, hogy nem kellek
senkinek a világon. Álmodoztam, álmodoztam, hirtelen minden bajom elmúlt, ha a fiúra
gondolhattam. Boldog voltam, hogy hozzá tartozom, hogy Ő a barátom. Mai eszemmel
úgy gondolom, és ezt még a pszichológus is megerősítené, hogy az összes intézetis fiúk
és lányok azért kerestük egymás barátságát, mert kitaszítottnak éreztük magunkat, mi
nem kellettünk senkinek legalábbis mi mindnyájan így éreztük, és nem azért, mert
„rossz” lánynak „rossz” fiúnak készültünk. Még nem is tudtuk, mit jelentenek ezek a
szavak. A nevelők meg szinte mást sem tudtak mondani, ha szidtak, mint ilyeket, hogy
ilyen meg, olyan rossz lányok leszünk. Ezektől a levélkéktől, ne meg a sok izgalomtól,
hogy le ne bukjunk, valahol egy kicsit boldogok voltunk. Úgy őrizgettük saját kis
levélkéinket, mintha drágakövek lettek volna. Aztán addig-addig leveleztem én is a
madzagon, hogy óvatlanná váltam. Nem vettem észre, hogy a hátam mögött áll a nevelő,
és vár. Várja, hogy felhúzzam a választ, amit azonnal el is vett. Könyörögtem, adja
vissza az-az enyém. Nem adta. Megpofozott, szidott, fenyegetett, hogy javítóba küldet,
mert elárul az igazgatónak. Nagyon megijedtem, sírtam, kétségbe voltam esve.
Vártam végzetemet, de az egyre késett, mígnem egyáltalán nem történt semmi.
Vegyis nem árult el semmit senkinek. A többi lánytársam is legalább egyszer lebukott,
de, ezt se bántuk, mert tartozni akartunk valahová, valakihez. A titkos csatornán
üzentem Sándornak, hogy a levelet elfogták, leírta még egyszer, és azt már nem fogták
el. Óvatosabbak lettünk. Nyáron, még mielőtt elkerültem onnan, egyszer találkoztam
vele az alagsorban. Minden pontosan meg volt szervezve. Amikor én voltam a hetes,
nekem kellett lemennem a konyhába a kenyérért. Ugyanis az alagsorban voltak a
raktárak, és a konyha. Megírtam neki (és nem kapták el a levelet) hogy mikor megyek.
Ő, valahogy úgy intézte, ott legyen akkor, és ott. Kerek öt percünk volt beszélgetni,
majd zajt hallottunk, ő hirtelen megcsókolt, és mentünk a dolgunkra.
Persze őrületesen boldog voltam életem első randevújától, szinte röpködtem a föld felett
pár centivel. És az a csók! Életem egyik legszebb emléke, mert tőle csak ez maradt.
Milyen becsben tartottam én ezt a csókot. Ha álmodoztam, biztosan fő helyen szerepelt.
Azután pár nap múlva, e gyönyörű eset után az igazgató az irodájába hivatott, és közölte
velem, mivel nem voltam sose szökésben, egy gyönyörű, Pesten lévő intézetbe kerülök,
kilenc társammal együtt.
Érdekes momentum, hogy most nem voltak rossz érzéseim, valahogy úgy éreztem ez jó
lesz, de aztán, mivel megint új hely, új emberek, idegen nevelő, idegen környezet,
féltem, persze nem olyan erősen, mint amikor először kerültem intézetbe. Az igazgató
mindent elmondott, amit csak lehetett, hogy ott csak 120 gyerek van, az-az intézet nem
„elosztó”, mint ez, ha jól viselem magam, onnan sehová nem kell tovább mennem
másik intézetbe. Olyan gyorsan történt minden, hogy még levelet sem tudtam írni
Sándornak, csak üzentem. Tényleg gyönyörű intézetbe kerültünk, Zugligetbe, a Szilágyi
Erzsébet Leánynevelőbe. Azt gondoltam, majd onnan írok Sándornak, de megtudtam, őt
is elhelyezték, ipari tanuló lett, elszakadtunk egymástól. Ő sem tudta még, hová
kerültem, én sem hogy ő hová. Akkor nem lehetett csak úgy megkérdezni az ilyesmit,
mint manapság. Így ért véget életem legártatlanabb és legszebb gyerekkori szerelme.
Persze elfelejteni nem tudtam, mindig rá gondoltam, és elképzeltem, ő lesz majd a
megmentőm. Jön, és elvisz az intézetből. Micsoda álmok, mint a mesében.
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Ez a Szilágyi, mert mi csak így hívtuk röviden. Valamikor, az angolkisasszonyok
zárdája volt. Tartozott hozzá egy gyönyörű templom is, de az a kor kívánta így, le volt
tőlünk falazva. Az épület rendkívül impozáns, nagy park veszi körül, tele, virágokkal,
bokrokkal, fákkal.
Egyik részén sportpálya és hinták vannak. A kerítés gyönyörű kovácsoltvasból készült.
Konyhakert is tartozik hozzá, rengeteg gyümölcsfával és veteménnyel. Két emeletes, az
elsőn volt az igazgatónő lakása, irodája, a tanári szoba, és néhány hálószoba az
ötödikesek számára. A másodikon teljes egészében csak hálószobák voltak, a hatodik,
hetedik, nyolcadikosok számára. Egy szoba az éjszakás nevelőnő számára volt
fenntartva.
A fölszinten voltak a tantermek, és a gondnok házaspár lakása. A gondnok és családja
látta el a park gondozását, és minden olyat, ami felmerült, pl. javítás (zár, villany, fal,
asztal, szék, stb.) azon kívül minden szobában a fűtés.
A hálószobákban, tantermekben, ebédlőben, vagyis minden helyiségben csodálatos
cserépkályhák voltak. Csupa „csipkék” és színesek, gyönyörűek. Volt kék, fehér, barna,
sárga, még fekete is. És a formájuk!
Mindegyik más és más. Volt ott karcsú, hasas, hosszú, széles. Öröm volt rájuk nézni. Az
alagsorban volt az ebédlő. Mit mondjak az is gyönyörű. Nagy konyha, és tágas ebédlő,
faragott tálaló szekrényekkel, asztalokkal, székekkel. Ott étkezni, is gyönyörűség volt.
Amikor augusztus elején ide megérkeztünk tízen, nem győztünk csodálkozni. A kapu
nyitott, nincs vasajtó, portás, az épületet is meghitten bámultuk. Nem hittünk a
szemünknek. Itt fogunk lakni? Lépni is félve mertünk, oly csodás volt minden, nehogy
valamit elrontsunk. Felfelé menve, a gyönyörű faragott lépcső korlátját alig mertük
megfogni. Nem ehhez voltunk szokva. Én sem láttam még ilyen épületet, és ilyen
berendezést sem. Azt hittem álmodom, és valami kastélyban vagyok. Az igazgatónő,
Molnár Edit fogadott minket. Elmondta, hogy itt nem divat a szökés, a kapu ezért van
nyitva „bizalom van nevelő és gyermekek között”, verés nincs, ha mégis büntetésre
kerülne sor az abban merül ki, hogy nem mehet az illatő kimenőre, ami havonta egy
hétvégén van. ha valaki értünk jön, mondjuk anyuka, apuka, vagy valaki más. Az
épületre vigyázni kell, ne rongáljuk meg, ez lesz az otthonunk, és úgy is élünk, de ehhez
nekünk is úgy kell tanulni és viselkedni. Bármi gondunk van, bátran forduljunk a
nevelőkhöz, biztosan segítenek. Felejtsük el eddigi hányatott életünket, illeszkedjünk be
szépen, és meglátjuk jó életünk lesz. Aztán lekísért minket az ebédlőbe (délelőtt volt)
enni kaptunk, majd feljött velünk, érdekes az ebédlőben is velünk maradt, és átadott
minket annak a nevelőnek, akihez majd tartozni fogunk, osztályonként.
Én újra, „A” osztályba kerültem, hetedik „A”-ba és a nevelőnő Katinka néni, akit Péchy
Györgynének hívtak.
Minden olyan megható volt, mert az igazgatónő szabályosan bemutatott neki engem és
nem „csak odalökött”, mint tették azt az Ady-ban. Itt valóban embernek tekintettek, és
sugárzott mindenkiből, még a gondnok és a szakácsnőből is a szeretet. Annak ellenére,
hogy egy kicsit féltem az újtól, hamar megnyugodtam, hiszen mindenki olyan kedves
volt, szépen mosolyogtak, emberségesen beszéltek velünk. Itt nem parancsolt senki,
csak kért. Csodálatos érzés volt ez nekem, és éreztem, nem színlelnek, hanem tényleg
igaz, amit látok, átélek.
És valóban, életem legszebb három évét töltöttem el itt, és olyat tanultam az
életről, hogy még ma is úgy élek, és dolgozom, mint ott gyerekként tanultam, sőt a
gyerekeimet is úgy neveltem fel, ahogy ott láttam, és azt hiszem sikerült. Az egész
ország összes nevelőintézetének így kéne működnie, akkor sok-sok értékes embert
kapna a világ. Biztos vagyok benne, hogy akik ott nevelkedtünk, mindnyájan becsületes
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emberek lettünk, hiszen itt a Szilágyiban szeretettel és ez roppant fontos, olyan dolgokra
tanítottak meg minket, hogy ma is „szívem csordul” ha eszembe jutnak a nevelők, és az
igazgatónő, Edit néni. Első nap, miután megismerkedtünk Katinka nénivel, megmutatta
hol a hálószobánk, szekrényünk, a fürdőszoba. Aztán kaptunk intézeti ruhákat, elraktuk
új szekrényünkbe, és ebédelni mentünk. Nagyon finom ételeket kaptunk, a három év
alatt nem emlékszem egy olyan esetre sem, hogy valami rossz lett volna. Minden
változatos és ízletes volt. Reggelire soha többé nem kellett kávé- kenyeret enni. Itt
reggelire mindenféle volt. Egyik nap vaj, szalámi, tea, a másikon lekváros kenyér, tej és
még sorolhatnám, még tojásrántotta, vagy bundás kenyér, vagy kalács, kakaó, szóval
minden, ami csak elképzelhető, még téli szalámi is, pedig a 60-as években a téli szalámi
eléggé státus-szimbólum volt.
Az ebéddel ugyan az volt a helyzet, mint a reggelivel. Az aranygaluskától,
buktától, a paprikás krumpliig minden előfordult. Vacsora főtt étel volt, de már „csak”
egyfogásos. Pl. tejbegríz, vagy császármorzsa, befőttel, jaj de nagyon szerettük, vagy
főzelékek.
Repeta is annyi volt, amennyit csak akartunk. Senki soha nem maradt éhen. Sőt!
Ha reggeli tízórai, ebéd, uzsonna, vacsorán kívül valaki kért a konyhán egy
szelet zsíros, lekváros, vagy vajas kenyeret, hát kapott. Büntetés részeként soha nem
vették el az ennivalót. Ma sem értem azt a szülőt, aki büntetésből nem ad vacsorát a
gyerekének. Miért? Meg lehet mással is büntetni egy rossz dolgot elkövető gyereket,
mint ételelvonással. Ezt én gonoszságnak tartom, nem büntetésnek. Itt is így volt. Soha
egy szelet csokit el nem vettek volna tőlünk büntetésből. Mert mi bizony még csokit is
kaptunk, pl. vacsora után, és sok-sok gyümölcsöt. A menüt is kívánságra állították
össze. Hetente egy-egy osztály, aki soros volt. Aztán kiírták az ebédlőben, hogy azon a
héten mit fogunk enni. Minden kívánságot méltányoltak és teljesítettek. Mi gyerekek
meg boldogok voltunk, és tényleg úgy éreztük, otthon vagyunk. Méghozzá úgy otthon,
ahogy álmainkban elképzeltük az „otthont”, mivel pont azért voltunk állami
gondozottak, mert ilyen otthonunk nem lehetett.
Szeptemberben aztán elkezdődött az iskola. A tanárok bejártak tanítani, minden tanárra
szívesen emlékszem, mert szigorúan, de nagy-nagy szeretettel tanítottak minket. Az én
tanulmányi eredményem is javult, hiszen alapvetően jó tanuló voltam, csak akkor
romlott, amikor a bajok értek. Amilyen sorom volt, olyan volt a tanulmányi
eredményem is. Első, második négyes-ötös, harmadik, negyedik, négyes-hármas, ötödik
hatodik, hármas-kettes, majd Szilágyi hetedik négyes, nyolcadik 4,5 lett. Azzal együtt,
hogy jó sorunk volt, nagyon katonás életet éltünk. Rögtön hozzáteszem észre sem vettük
ezt, hiszen mindennek az alapja a szeretet volt.
Reggel 6.30-kor ébresztő, mosdás, ágyazás, szobatakarítás volt. Gyönyörű parkettás
szobában aludtunk, 5 db. emeletes ágyon tízen. Be volt osztva, ki törli a port, kikeféli a
parkettát. Gyorsan és szépen végeztük. 7.30-kor reggeli, 8 órakor tanítás, 12.30-ig. ebéd,
majd 16 óráig szabad foglalkozás. Ilyenkor írhattunk levelet, vagy hintázhattunk, vagy
olvashattunk, vagy tornázhattunk, pl. a folyosón lévő bordásfalon. Az volt az én
kedvencem. Úgy lógtunk a bordásfalon, olyanokat tudtunk, hogy az csak, na! Meg is
látta a tornatanárunk, Piroska néni, hogy mit művelünk és ettől kezdve nem a büntetést,
helyezte kilátásba, hanem megtanított minket úgy, hogy megszeressük a sportot. Én, pl.
a talajtornát szerettem, a röplabdát, és a futást. Még 45 évesen is (sok-sok kilósan) meg
tudtam csinálni a hidat, de még a cigánykereket is. Volt olyan nap, amiikor a parkot
körbe cigánykerekeztem. Nézőm nem volt, tehát nem kivagyiságból csináltam, csak a
saját örömömre. Büszke voltam magamra, hogy sportban jó vagyok. Alig voltam 160
cm-es, mégis át tudtam ugrani magasugrásból a 150-et, méghozzá középről. A tanárnő
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csodálkozott is, épp ezért miden segítséget megadott. De szidni is ilyen intenzíven
tudott. Emlékszem, egyszer magasugrásból hanyatt érkeztem a földre, persze levegő egy
szál se volt, érdekes nem ájultam el, de szegény Piroska néni úgy megijedt. Könnyezve a
méregtől azt mondta, akkora egyest ad, hogy ki fog lógni a naplóból, ha még egyszer
ilyet teszek. szerencsére baj nem lett belőle. Aztán még a 60 m-es síkfutás ment nagyon
jól. 9,3-at futottam, nagyon jól tudok sprintelni! Ma is jól megy a sprint, csak meg ne
kelljen állni. Mert ha megállok, már pedig meg kell, akkor már nincs levegőm. Mindig
elfelejtem, hogy hány éves vagyok. Manapság már csak szekálásra reagálva sprintelek,
mikor a Hajni lányom, aki szintén jól futott, 2 arany egy ezüstje van, még általánosból,
incselkedett, hogy nem is tudok futni, meg úgy sem érem utol. Ilyen szövegre aztán,
papucs el, és sprint, mondjuk 50-60 m-re. Levegő egy szál se, de nevetés annál több.
Érdekes, hogy a távol ugrást, rudat, kötelet utáltam. Soha a mai napig sem
tudtam a kötelet megmászni. Ha a kötésmászás volt osztályzásra előírva, nekem a többi
torna miatt nem adtak egyest. Megpróbáltam én, de egy cm-t sem haladtam soha.
Magyar, matek is ötösre ment, de semmi kirívó nem történt, bár egyszer Szilágyi
Erzsébetet játszottam, mert itt még színházast is játszottunk, és mindenki azt mondta,
vendégek és a tanárok, nevelő, hogy nagyon hitelesen adtam elő. Még fekete, régi
korabeli ruhát is szereztek ehhez a szerephez. Lehet, hogy jó tragika lett volna belőlem,
ki tudja. A vígjáték is jól állt nekem, egyszer az Égig érő fában és voltam a veszekedő
bajuszos férj. Hintőporos zacskók voltak a tenyerembe kötve, hogy veszekedés közben,
tapsolva, még port is produkáljak. Ez is nagy siker volt, még a szülők is meg voltak
híva. És még valami jól ment, bár akkor még hetedikben, nem gondoltam olyasmire,
hogy színpad, ez az éneklés volt. Mivel szép hangom volt, Koch tanár úr rögvest
„besorozott” az énekkarba. Mezzoszoprán voltam, de én csak a szopránt tudtam
énekelni. Kértem, tegyen oda, mert én képtelen vagyok mezzoszopránt énekelni.
Egyszerűen nem tudtam a hangom középre helyezni. Aztán szoprános lehettem.
Versenyre, is jártunk, szép sikereket értünk el. emlékszem, színházakba, és a MOM
Művelődési Házban sokszor felléptünk Így aztán déltől négyig, rengeteg dologgal
foglalkozhattunk. Ki tornázott, ki énekelt, ki lustálkodott. Semmi nem volt kötelező, de
aki akarta tehette, amit szeretett. Szakkörök is voltak, szövés, kötés, hímzés,
gyertyaöntés. A tanárok, és nevelők ki miben volt erős, mindent megtanítottak nekünk,
aki igényelte, ez sem volt kötelező, hiszen sokan voltunk, és sok féle egyéniség. Ezért
csodálom az ilyen tanárokat, nevelőket, mert a különböző egyéniségeket ilyen sokrétű
dologgal mégis egységgé tudták formálni. Nagyon jó volt, hogy semmi nem volt
kötelező, mert mi államiak a kötelezőre rögtön bedacoltunk volna. remek iskolába jártak
nevelőink ezek szerint. A másik dolog meg, hogy az igazgatónőnk rendkívül szigorú
volt e tekintetben. értem ezalatt azt, hogy nevelőtársainak nem engedte meg, hogy
minket bármi módon is bántsanak.
Ha ilyesmi előfordult, rögtön megtudta, mert mi eléggé érzékenyek lévén sírtunk volna.
Olyan sem fordulhatott elő, hogy valamely tanár, vagy nevelő kipécézzen magának egy
gyereket, és azt piszkálja, vagy úgymond betartson neki. Nem is emlékszem ilyesmire,
csak egyetlen egyszer fordult elő és egy idő múlva át volt helyezve az illető nevelőnő.
Nekem is az a véleményem ma, hogy nevelőnek csak az menjen, aki feltétel nélkül tudja
az embereket szeretni, és megérteni, mi miért történik. Délután 4 órakor aztán tanóra
kezdődött este hatig. Ekkor már a nevelőnőnk. Katinka néni volt velünk, persze már
déltől ott volt, de négytől a tanári asztalnál ült, ugyan is a tanóra ugyanabban a teremben
volt, amelyben a tanítás is. Katinka néni rendkívüli egyéniség, és rendkívül jó nevelőnk
volt. 30 „gyereke” volt, mind más és más Ő mégis egyformán tudott szeretni, minket,
pedig mindegyikünk egyenként más és más fajta szeretet igényelt. Ő fel tudta ismerni,

- 48 -

Nagy Ilona Életem a skorpió jegyében.

kinek mire van szüksége, az ő szeretetéből, aszerint irányított minket. Imádtuk őt.
Mindent lehetett tőle kérdezni, szépen elmondott mindent, bármi legyen is a kérdés. De
ő is bármit kérhetett tőlünk, mi is mindent elkövettünk, hogy jóságából részesülhessünk.
Szerető anya sem tudott volna igazságosabb lenni. viszont szigorú és következetes volt.
Tanóra alatt megkövetelte, persze ezt is csupa szeretettel, hogy tényleg tanuljunk, és ne
csapjuk be. Nem is tettük soha. A leckéket sorban ellenőrizte, segített, ha kellett, vagy
ha rossz volt egy példa, nem ő készítette el, hanem szólt, hogy kezdjük újra a példát.
Nevelésére jellemző, hogy ha hétvégén velünk volt, mert ő volt az ügyeletes, sokfelé
elvitt minket vasárnap délelőtt. Jártunk Múzeumba, moziba, még fagyit is kaptunk, vagy
más apróságot, szigetre, a várba, a Duna partra és még sorolhatnám mennyi helyre.
Színházba is, koncertekre is jártunk. Az Erkel Színházba bérleteket vásároltak és
ünneplő ruhában, kék szoknya- fehér blúz, sok-sok operát láttunk. Én, pl. háromszor
láttam a Pillangó kisasszonyt, de láttam a Bánk-bánt, a Diótörőt, a Mártát, a hét szegény
szabó legényt, és még az Operettben is, a Marica grófnőt, vagy Honthy Hanna
főszereplésével a Csárdás királynőt, azt is többször a három év alatt.
És ami a legszebb az egészben, hogy nevelőink módszereit dicsérendő, az Erkelben az
idegenek sose tudták meg, hogy mi intézetisek vagyunk. Egyrészt, mert úgy öltöztünk
fel, mint a kintiek, másrészt csendesen jól nevelten viselkedtünk, és ha üdítőt kértünk
szünetben, megkaptuk. Ezt azért vagyok kénytelen leírni, mert a kinti emberek
előítélettel viseltettek az intézetisek iránt. Fogalmam nincs, miért van ez így, de sajnos
ma is így van. Nem kéne! Az újságírók és a Média többi része is ludas ebben, mert csak
a rossz példákat emelik ki, és elfelejtik megemlíteni, hogy amiről ők beszélnek, az
javítóintézet és nem nevelőintézet. Pedig óriási a különbség! A nevelőintézetben, pl. egy
„enyves kezű” gyerek, miután ez kiderül róla, és nem akar megváltozni, vagyis a
megadott esélyt is eljátszotta, egy percig sem maradhat ott. Azonnal elhelyezik onnan.
Abban az időben a Szőlő utcába kerültek, vagy később máshová. Sajnos, ha egy cikk az
intézetis gyerekről szól, nem felejtik el megemlíteni, hogy a Rákóczi téren fog kikötni.
Nagyon szomorú vagyok ezért, ugyanakkor dühös is, mert állítom, hogy közülünk, akik
akkoriban a szilágyiban nőttünk fel, egyikünk sem került a „Rákóczi térre”. Állítom azt
is, hogy becsületes emberek lettünk. Hiszen itt csupa olyan dolgokra tanítottak meg
minket, ami az élethez kell. Amit sajnos évek óta figyelek, nagyon elszomorít, mert
90%-ban női újságíró teszi ezt a kijelentést. Miért? Pont egy nő, aki anya, vagy anya
lesz. Elképesztő! És, sajnos sosem olvasok olyan cikket, vagy legalábbis nagyon ritkán,
hogy arról írnának, hogyan sikerült egy „intézetisnek” az élete, ha az jól sikerült.
Megértem én, hogy ez unalmas, míg a rossz vonzóbb az olvasók számára. De! Pont
ezzel érik el, hogy ha szóba kerül az emberek között, hogy ez is „intézetis”, rögtön meg
vagyunk bélyegezve. Volt nekem is pár ilyen élményem, és majd belehaltam a sértésbe.
Most csak egy jellemzőt mesélek el. 30 évem körül volt egy barátnőm, aki Fóton
nevelkedett ő is „tisztességes” anyuka lett, neki is két gyereke volt már, nekem is. Jó
barátságban voltunk a kultúros hölggyel mindketten. Egyszer, így hármasban
beszélgettünk, amikor véletlenül, már nem tudom milyen apropóból, szóba kerültek az
intézetisek. Ez a hölgy nem tudta, honnan is tudhatta volna, hogy bizony mi is „azok”
voltunk anno.
Mondta-mondta, szidta, rágalmazta az intézetiseket, nem egy intézetist, mondjuk a
Jóska - Pistát, hanem mindet egy kalap alatt. Mi meg csak néztük őt, és vártuk mikor
fejezi be. Amikor befejezte mondandóját megszólaltam? Ide figyelj! Ismersz minket?
Igen mondta. Kedvelsz minket, rendes asszonyoknak ismersz bennünket? Persze! Miért
kérditek? Csak azért, mert szörnyű volt végig hallgatni, amit mondtál és tudd meg, hogy
mi mind a ketten Állami gondozottak voltunk. Most már akkor, hogy is van az, hogy
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szerinted minden „államis” kurva lesz, vagy börtöntöltelék. Most rajta volt a
csodálkozás sora és bocsánatot kért, ígérte ok nélkül soha többé nem fog ilyet mondani.
Ennyit egyelőre az előítéletekről. azt hiszem, de állítani nem merem, hogy az
előítéletnek köszönhetem, hogy nem lettem színész vagy énekes. Azért nem állítom,
mert csak ötven százalékban igaz, mert én gyáva voltam megharcolni azért, hogy
művész legyek. Pedig minden adott volt ehhez, még az ereimben is színészvér folyik,
lásd Győri Klára Dédmamámat, aki sikeres művész volt. Ehelyett elhittem a „bélyeget”
rajtam, és „dolgozó” lettem. De nem baj! Biztosan így kellett lennie.
Visszatérve imádott Katinka nénihez, este, mikor villanyoltás volt, ő bejött
hozzánk, a szobába és elköszönt tőlünk, jó éjszakát kívánva. Ha valaki sírdogált, mert
valamiért szomorú volt, ő leült az ágya szélére, és addig nem ment haza, míg meg nem
nyugodott az illető leányka, pedig a férje várta őt, a folyosón, ilyenkor érte jött. Hát nem
olyan volt, mint egy igazi anya? Nevelni is így tudott. Pl. mentünk a kertbe gazolni,
vagy gyümölcsöt szedni, mikor mi volt soron. Volt, aki nem akart ebben részt venni,
nem bánta Katinka néni, de amikor ez a lány részesülni akart a leszedett cseresznyéből,
akkor azt kérdezte? Te szedtél cseresznyét? Nem! Akkor, ha legközelebb megyünk,
gyere te is és ehetsz. mondta. A leány szégyellte lustaságát, és legközelebb elsőnek
jelentkezett. Persze adtunk neki cseresznyét. A kertet is megszerettette a gyerekekkel,
olyan szépen tudott „dolgoztatni”. Szinte játéknak tűnt a végén, pedig munka volt. Meg
is tanultam tőle a pontosságot, kötelesség tudást, szorgalmat, és fegyelmet, jó
értelemben. Észre se vettük sose a dolgok nehézségét, úgy tudott velünk bánni. Pontosan
úgy éltünk, mint egy jó családban szokás, csak mi sokan voltunk, és sokfélék. Ez a
három év meghatározó volt az életemben. A sport szeretete életem végéig elkísér. Ezt
Piroska néninek köszönöm. Ma is sportolok, pedig mindjárt ötven éves leszek.
Cellanetics tornát tartok, már hetedik éve itt a faluban az asszonytársaimnak, és ugyan
olyan türelmesen és szeretettel tanítom őket, mint ahogy azt ő tanította nekünk.
Úgy neveltem a gyerekeimet, ahogy Katinka néni minket. Pontosan dolgozom,
mint ahogy ott tettük ezt. Úgy szeretem a kertet és a földet, ahogy ő megszerettette
velünk. Takarítani is pontosan kellett, ma is így teszek. Az ágyam, fiókom, szekrényem
rendben volt, mert ellenőrizte, mi pedig, meg akartunk felelni a jósága miatt, ezért kevés
baja volt velünk. Nekem ma is mindenem rendben van a lakásban. Mindennek meg van
a helye ez a pontos kifejezés. Az életutamon is ha rés támad, addig nem nyugszom, míg
rendben nem lesznek a dolgok. Persze azért rendmániás nem lettem, mi „lakjuk” a
lakást, de vigyázunk rá, úgy, mint ott a Szilágyiban. Anyám, miután ide kerültem az
Adyból értesítve lett új helyemről. Néha-néha elég ritkán elvitt kimenőre. Moziba,
sétálni, cukrászdába vitt, és örült, hogy már nem nyafogok, nem könyörgök, hogy
vigyen el az intézetből. Egyszer még, Laci öcsémhez is elvitt vonattal Bélatelepre.
Élveztem az utat, szerelmes lettem a Balatonba, és ez még ma is tart. Imádom ezt a
csodás nagy tavat. Bármikor, ha megállok a partján, végtelen nyugalom árad szét
bensőmben. Laci is jól érezte ott magát, aztán ötödiktől visszakerült Pestre, a
szabadsághegyi Dózsa fiú otthonba. Jóska öcsém még 64-ben, mint mi Lacival, ősszel
állami gondozásba került, mivel apámékat sok-sok tárgyalás után elítélték és le is kellett
ülniük a három és fél évet, ifjúság elleni bűntett címén. Jóska Pomázra került ez is
elosztó, onnan nevelőszülőkhöz Dömsödre. Eleinte rossz sora volt. de aztán ugyanitt
egy másik nevelőszülőkhöz került, ahol jó élete lett, szeretettel nevelték, szakmát adtak
a kezébe, kőműves lett. Ma is ott él, ezt a családot tekinti családjának, ha találkozunk,
úgy kérdezi, anyád jól van? A te anyád is - mondom. az ugyan nem! Feleli. Így aztán
ebben maradunk. Ma maszek kőműves, ő is precíz és ugyanolyan maximalista, mint én
és Laci. Három gyereke van, mindent megad nekik, anyagi és lelki téren egyaránt.
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Emlékszem, a tárgyalás sorozat Dabason volt, az intézethez jött egy kocsi, úgy vittek
anyámmal együtt a tárgyalásra. Apámék mindent tagadtak, de hiába. Nagyon rossz volt
velük találkozni, féltem tőlük, de őriztek, vigyáztak rám, nehogy megtámadjon. elég volt
az átkait, és a megjegyzéseit hallgatni. Még akkoriban megvolt, a válási tárgyalás is,
anyám elvált lett 6 év után. Apám Juliskát a börtön után feleségül vette, pedig abban
már nem volt köszönet. Ezek után mivel látta anyám, hogy sorsunk jó lett, nem
könyörögtünk Laci és én, egyre ritkábban jött látogatóba hozzánk. Minden vasárnap
délután látogatási idő volt. Mindig lestem a kapuban, vártam, de nem jött. Szörnyű rossz
érzés volt, hogy másokhoz jöttek, hozták, a süti hegyeket, édességeket, hozzám meg
senki sem. az ügyeletes nevelő mindig kitalált valamit, hogy elterelje a figyelmemet
ilyenkor, de este az ágyban már egyedül lehettem és jól kisírtam magam. A lányok
pedig, mivel összetartóak voltunk, elosztották mindenkivel amilyük volt, de én ilyenkor
bedühödtem, és azt mondtam, nem kell. Persze ők tudták, mi a helyzet, ők is átélték ezt
néha, nem sértődtek meg, a részemet eltették, semmi pénzért nem ették volna meg,
amikor megnyugodtam, és hajlandó voltam, akkor elfogadtam, és hálásan köszöntem.
1965-ben anyám megismerte Józsi bácsit, majd elköltözött Beloianniszba hozzá.
Csakhogy! Ezt már nem tartotta fontosnak meg írni nekünk. Szó szerint eltűnt előlünk.
Ettől a dologtól teljesen ledöbbentem. Meg voltam győződve róla, nem kellünk neki,
ezért nem ad életjelet magáról. Sokat sírtam emiatt, mivel ezt az egyetlen egy vékonyka
szálat is, ami a kinti világot jelentette, elveszítettem. Katinka néni most az én ágyamon
ült, és vigasztalt. Meglásd fog jelentkezni, csak valami miatt most nem tud. Olyan
meggyőzően tudott vigasztalni, hogy ideig, óráig el is hittem, de teltek a hetek és semmi.
Hat hónap után, írta meg, hogy hol van. Ma már el tudom képzelni, mit gondolhatott
anyámról Katinka néni, és mit érezhetett, amikor engem vigasztalt. Ő is anya, két fia
van. Istenem! Mi mindent tapasztalhatott meg közöttünk, micsoda sorsokat látott.
Ahányan voltunk, annyiféle sorsunk volt. Két egyforma. de még hasonló sem akadt.
Amikor anyám végre írt, hogy hol lakik, már eléggé haragudtam rá. Nem értettem, hogy,
hogy lehet ilyen közömbös sorsunk iránt. Kereken 6 hónapig nem adott hírt magáról,
majd a levél után nemsokára az egyik hétvégi kimenően elvitt minket „úgymond, haza”.
Hát mit mondjak! Mindjárt láttam, hogy ide egy hamar nem jöhetünk haza. Egy vaságy
volt a szobában, meg egy szekrény, a konyhában, egy sparhelt, asztal, szék. Úgy kért
kölcsön ágyat, hogy legyen min aludni. Józsi bácsi szívélyes, szimpatikus ember volt, de
ő sem emlegetett olyat, hogy minket össze akarnának szedni. Sőt! Innen kezdve,
levelezni lehetett, de látogatni azt nem jöttek. Ezt is tudomásul vettük, és én írtam a
leveleket Lacinak, Jóskának. Az anyám Jóskát szinte egyáltalán nem látogatta, Lacit is
talán, az első 2 évben, aztán őt sem. Később már én jártam hozzá, de erről majd később.
Ezen a 65-ös karácsonyon páran, tán négyen vagy öten az intézetben maradtunk,
mi nem kellettünk otthon. Nagyon-nagyon szomorú karácsony volt, ez nekünk.
Hatalmas, plafonig érő fát díszítettünk, több kiló szaloncukrot, és édességet raktunk rá.
Reggeltől estig díszítettük, de mi szótlanok és bánatosak voltunk. Hiányzott a család a
testvérek. A nevelő, aki aznap ügyeletes volt, vagy ő vállalta ezt a nem mindennapi
feladatot, mindent kitalált, hogy örömet csaljon az arcunkra, de hiába. Mi azért
sírdogáltunk! Hát mit tehetett egyebet? Sírt ő is velünk, ha már örülni nem tudtunk. Ezt
a karácsonyt soha nem tudom elfelejteni pont azért nem, mert az intézet vezetősége
mindent elkövetett, hogy szép karácsonyunk legyen amit csak lehetett, de mi mégsem
lettünk ettől sem boldogok. Ott lüktetett bennünk az érzés, hogy nem kellünk senkinek
sem.
Vacsorára rántott hal, krumpli saláta volt meg narancs. A narancsot
személyenként ajándékba kaptuk. Volt vagy két kiló fejenként. A szakácsnő is az Isten
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áldja még őt, szó nélkül jött, és elkészítette nekünk, a vacsorát. Csak utána ment el,
boldog karácsonyt kívánva, puszival. Ment az övéihez. Gondolom, az ő szíve is sajgott,
amiért mi odabenn vagyunk, de nem mutatta. azt hiszem, mind, akik ott dolgoztak,
százszor jobban védték kis családjuk békéjét, mint bárki más.
Osztályonként sok-sok játékot, könyveket kaptunk. Mi rakosgattuk a fa alá. Én is
kaptam egy könyvet, már nem emlékszem mit, mert én rettenetesen szomorú voltam,
persze a társaim is. Vártam január 2-át, hogy visszajöjjenek, a többiek. Lacira is sokat
gondoltam, de egyebet nem tehettem. Ebből a fájdalmas karácsonyból annyi maradt
meg, örökre bennem, hogy nem szeretem a fát feldíszíteni. Ezt a férjem és a gyerekek
csinálták, csinálják. Mindent vállalok, csak fát díszíteni ne kelljen. Érdekes, hogy erre az
összefüggésre csak most jöttem rá, miután leírtam ezt a karácsonyt. Eddig azt hittem
csak egyszerűen nem szeretem díszíteni és kész. Ma már tudom az okát is. Nem véletlen
hogy a gyerek és a kamaszkor évei meghatározók lehetnek életünk többi részének
történéseiben. Aztán elmúlt ez a karácsony is, tanultam, sportoltam, házon belül, mert
kinti sportoló nem lehettem. Egy „intézetis” örüljön, hogy él, ne kacsintgasson a falakon
kívülre. A tornatanárnőm hiába akart volna többet elérni a kinti világban, az
érdekemben, ő is falakba ütközött. Tavasszal hajókiránduláson is részt vettünk,
Esztergomba. Nagyon élveztük a hajóutat, és minden látnivalót. Én egyébként is vevő
vagyok a szépre, még egy érdekes formájú fát vagy bokrot is képes vagyok úgy
felmagasztalni, hogy a körülöttem állók is azt látják, amit én. Minden szép, vagy csak
nekem szép dologról úgy tudok áradozni, hogy magam is elcsodálkozom néha. Aztán
ezen a tavaszon, mivel már nyolcadikosok voltunk, történt valami, ami nagyon felkavart
minket, de a tanulás rovására nem ment. Sőt! Még jobban tanultunk. tudtuk, ha
befejezzük az iskolát, tovább kell mennünk innen. Nekünk ez a gondolat pokoli volt
Hívtuk Edit nénit, az igazgatónkat, és kértük, hogy intézze el, maradhassunk még egykét, évet.
Meghallgatott minket és teljes erejével, befolyásával neki állt ezt is teljesíteni. És
képzeljék! Sikerült! Egy évet még maradhattunk! Micsoda boldogság! Sírtunk,
nevettünk egyszerre és öleltük Edit nénit, aki velünk sírt és nevetett. Ő tényleg anyánk
helyett anyánk volt. Ma is tiszta szívvel és szeretettel gondolok rá, és persze
nevelőtársaira is. El sem lehet mondani, mennyire örültünk. Még szavunkat sem kellett
vennie, hogy jók leszünk, hiszen az ő nevelésük szerint mi tényleg jók voltunk.
Elmesélek egy Edit nénire jellemző történetet. Edit néniről tudni kell, még akkor
ő nagyon fiatal volt, mi voltunk 14 évesek, ő meg talán 30-35, nem tudom. Férje nem
volt, addig legalábbis nem, amíg kapcsolatunk volt vele 69-ig. Gyermeke sem volt.
Tehát, én azt gondolom, mert már én is felneveltem két gyereket, hogy biztosan a
szüleitől tanult, így nevelni, ilyen szeretettel, mert az iskola csak felkészít minket
valamire, de aztán rajtunk múlik, mit hozunk ki belőle. Mivel nyitott kapuk vettek
minket körül, mert szökni nem akartunk, nem volt miért, mégis előfordult, hogy az
egyik kislány, aki jó gyerek volt, megszökött. Rendőrség, majd estére visszahozták. Sírt,
zokogott, és félt, hogy most mi lesz ővele, továbbtanulás, és majd nem maradhat itt
velünk. Igazgatónő hivatta, illetve a rendőr egyenesen neki adta át a leányzót. Miután a
rendőr elment, Edit néni azt kérdezte tőle: Miért szöktél meg? Nem érzed itt jól magad?
De igen, jól érzem itt magam, csak látni akartam a családot, anyámat, apámat,
testvéreimet. válaszolta sírva. Miért nem szóltál? Segítettem volna! Aztán
megvigasztalta a kislányt, elkísérte a hálószobába, és megígérte, segít, ugyanis még haza
sem ért a „szökött” lány és már a rendőr el is kapta, vagyis hiába szökött el, a látogatás
nem jött létre. Büntetést, mint olyan, nem kapott. aztán pár nap múlva fogta a leány
kezét, és ő maga vitte el a szüleit meglátogatni. Hát ilyen volt a mi igazgatónőnk. Jó és
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igazságos. Mert: Ha ezt a leányt megbüntette volna, újra elszökött volna. Ez volt az
Adyban. Minél inkább bezártak minket, annál inkább mehetnékünk volt. Na és a
szeretet. Mindent el lehet érni vele. Nem is volt szökés, ez a kislány is megnyugodott,
nem lett semmi baj, később sem. Mi többiek meg csak csodálkoztunk, hogy milyen jó
nekünk, és milyen rossz lesz, ha el kell innen mennünk. Ez a 66-os év egy életre
meghatározó volt a számomra. Nyolcadikos voltam, ki kellett találnom „mi leszek, ha
nagy leszek”? Hát ez nem volt éppen könnyű feladat, mai gyerekeknek sem könnyű.
Mert ugye kacérkodtam az éneklés gondolatával, sőt a színészet sem állt messze tőlem.
Ugyanakkor, tudtam, egyedül vagyok, úgy kell döntenem, hogy jó legyen ez a döntés
még évek múlva is. A kor, melyben éltünk azt harsogta: Szakma legyen a kezedbe,
tanulni ráérsz később is. Nekem meg azt ”harsogta” az agyam, hogy pénzt kell
keresnem, mert valamiből élnem kell, ha nagykorú leszek, és megszűnik az állami
gondozásom. Majdnem ötös (4,5-ös) tanuló voltam, úgy gondoltam, elmegyek egy
szakközépiskolába, lesz szakmán, és érettségim. Felvételiztem, jó is lett, de mivel nem
Pesten laktam, így szükség lett volna kollégiumra. Pláne, hogy államis voltam még
ráadásul. Írták, kolesz nincs. Ez volt az első kudarc a tanulás útján. Elém tettek egy
„szakmunkás” könyvet válasszak belőle. Első helyre eladót jelöltem, második, helyre
cipőfelsőrész-készítőt. Boltos nénit már kiskoromba is játszottam. Jóska öcsém volt a
vevő, én a boltos. Ő sosem lehetett boltos, mert nem engedtem. Így megnyugodtam,
elképzeltem, egy boltban dolgozom, embereket szolgálhatok ki, milyen jó lesz. nem így
lett. Bolti eladóból túljelentkezés lett, de C.F.K-nak felvettek. Na, akkor ijedtem meg
aztán rendesen! Mert! Mi ez a szakma, és milyen? Fogalmam nem volt róla. Varrni
utáltam, nyolcadikba varrtunk szoknyát, blúzt, az enyém rossz lett, a varrógép visszafelé
ment, szóval látni sem akartam soha többé varrógépet. Erre mit választok? Szörnyű, de
varrógépet! Később évek múlva jártam szabás-varrás tanfolyamra, de hülye maradtam
az ügyben. Egyszerűen nem megy a fejembe, hogyan készül egy szoknya, vagy blúz
tervezése, szabása. Megvarrni megtudom, ha valaki kiszabja. Ez olyan dolog nálam,
mint a kötélmászás. Képtelen vagyok kötelet mászni és szabni is. Tanulság ebből az,
hogy a sors, de sokszor fogom még ezt emlegetni, meg akarta ezt előzni és olyan
dologba jutatott, ami nekem nem megy, és utálok is, hátha meghátrálok, és mégis csak
egy gimit választok. Sajnos nem ismertem ezt fel, és úgy döntöttem, vállalom. Lesz
szakmán, fizetésem, lesz jövőm. Katinka néni, mivel tisztelte az „ember” döntését, nem
igyekezett lebeszélni erről. Kár volt, de azt hiszem, talán így volt jó, mert ha én
valamihez ragaszkodom, nincs ember, aki attól eltérítene. Ezért nem is hibáztatok senkit
ez az én döntésem volt, és különben is, a tovább tanulás is tervbe volt véve, csak munka
mellett nem nappalin. ezek voltak az érveim. Aztán befejeztük az iskolát, én 4,5-del.
Végtelenül boldogok voltunk, hogy még egy évet maradhattunk. Ma már tisztán látom,
hogy ez az intézet attól működött ilyen jól, mert mérhetetlen szeretet és jóság jellemezte
a nevelőket, de még az ott dolgozókat is. Ezek a nevelők sajnáltak minket, és igyekeztek
annyi szeretet adni, amennyit csak tudtak. Mi gyerekek meg azért a sok jóért viszonzásul
ösztönösen is jók voltunk, jól tanultunk, egymást is tiszteltük. Nem is volt, verekedés,
veszekedés, de ha mégis ritkán akadt, akkor egymás közt gyorsan elintéztük, nevelő
füléig nem is jutott. A jelszó itt: „mindenki egyért, egy mindenkiért”. Árulkodás,
pletykálkodás bűnnek számított. Én igen kommunikatív, vagyis eléggé sokbeszédű
vagyok, de hogy én valakit beáruljak, vagy pletykálkodjak, azt nem Ha egy titkot rám
bíztak, inkább a nyelvem, eszem meg, de nem árulom el. Pedig de sokszor keveredem
pletykába, végül, mindig kiderül, nem én voltam. A kollektív szeretetről még annyit,
hogy ha valamelyikünk, sose nem én, csomagot kapott, elosztottuk, mint a testvérek. Ma
is ilyen vagyok. Ha van valamim, süteményt sütök, vagy bármi mást, rögtön azt
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tervezgetem, kinek adok belőle. A lányaim is ilyenek lettek, én meg boldogan
mosolygok, mert nem is sejtik, honnan ered ez a dolog. Minden évben karácsonykor,
szenteste kis csomagokat készítünk, asztalt gyümölcsökből, édességekből, és
szomszédainkhoz bekopogunk vele boldog karácsonyt kívánva. Ez egyedi dolog, tőlem
ered, de hogy a lányaimnak is tetszik, az, nagyszerű. Ebben az időszakban nyolcadik
után különösen sokat gondolkodtam, tervezgettem a jövőt, álmodoztam mindenféléről.
Állandóan résen voltam, mindent megfigyeltem, és mérnöki pontossággal terveztem.
Milyen lesz a házam, hogyan fogom berendezni, milyen lesz a férjem, a gyerekeim,
milyenek lesznek, mert azt nagyon, egyenesen dacosan akartam, hogy legyenek
gyerekeim. Mert, ha a gyerek eszembe jutott, szó szerint ideges lettem. Mert ilyenek
jutottak eszembe, hogy: majd én meg mutatom, hogyan kell gyereket nevelni, hogyan
kell megvédeni, szeretni, persze úgy, hogy ne legyen elkényeztetve, dolgos, és
szorgalmas legyen.
Mire felnőtt lettem, gyerekügyben egész hegynyi tervem és sok-sok álmon volt. Mint
egy mérnöknek a terv készen állt, de ezek nem voltak hideg tervek, ezek tele voltak
szeretet gondolatokkal. Szóval, nagyon sok szeretettel a tarsolyomban, indultam az élet
felnőtebbik része felé. Volt, (van) egy intézetis barátnőm, Pápai Elvira, akivel olyan
barátság alakult ki, mintha testvérek lettünk volna. Mikor már iparisok voltunk és
szabadon kijártunk a városba, sokat voltam náluk. Az ő szülei látogatták Elvirát, és csak
nyolcadikig volt benn, utána ő hazament. Azért került, intézetbe, mert sokan voltak
testvérek, és szegényen nem tudták úgy eltartani őket, ahogy kellett volna, az állam meg
elvette őket. Ott náluk sokat „raktároztam” az élet dolgaiból, és terveztem-terveztem.
Szegény Elvira hallgathatta az én terveimet, de nem bánta, mert ő is tervezett, és
készült. És még valaki hallgathatta terveimet, az öcsém Laci. Kimenőimet arra
használtam többnyire, hogy felmentem hozzá a Dózsába, fogaskerekűvel, fel a
Szabadság-hegyre, és elkérés után jártuk gyalog a környező térséget, attól függően volt-e
pár forintom, vagy nem sokat sétáltunk és beszéltünk, beszélgettünk. Ő is ilyen
bőbeszédű, mint én, hát volt mit.
Az anyám haza vihetett minket egész nyárra, szünidőre. Lacival erről is sokat
beszéltünk, és vártuk a napot, mikor mehetünk, hogy egy teljes nyarat együtt lehetünk.
Ha bele gondoltunk, ilyen még nem volt, mert külön nevelkedtünk mindig. Ő a Slezák
néninél, mi apánknál. Aztán az intézet, külön-külön. Hát persze hogy vártuk ezt a
nyarat. És eljött 66 nyara. Haza mehettünk Lacival, anyánk jött értünk. Gyönyörű nyár
volt, finom jó, meleg nyár. Ismerkedtünk a faluval, és lakóival. Szemben laktak
Majerék, volt egy lányuk Teri, és két fiuk. Az egyik fiú Sándor már felnőtt volt, Imre
meg 3 évvel fiatalabb, mint én. Teri egyidős volt velem. Összebarátkoztunk velük. Laci
és Imre jó haverok lettek, nekem, meg Teri lett a barátnőm. Az anyám és Józsi bá’
dolgozni jártak vonattal Pestre, így egész nap magunk voltunk Lacival. Na persze egy
percet sem unatkoztunk. Főztünk, takarítottunk, még a kerti munkát is megcsináltuk.
Aztán ha haza jöttek, elkéredzkedtünk sétálni, ismerkedni az ott lakó emberekkel,
gyerekekkel. Ez a falu, Beloiannisz görög lakta helyiség 1950-ben épült, állami
támogatással. Ezek a görögök politikai menekültek. Ha kimentünk az utcára, nem is
hallottunk magyar szót. 1966-ban kevés magyar család élt itt. Az arány 2000
lélekszámból, 200 magyar volt csak. A falu Ercsi közelében van, azelőtt itt szántóföldek
voltak. Az utcák úgy épültek, hogy van egy falu közepe, ami beton és kerek, (ma már
nem kerek) de 66, 67-ben és még sok évig az volt. Ebből, mint a küllők a kocsikerékben
kilenc utca nyílik körbe. Egy nagy dombon fekszik a falu, körös-körül fenyő, és
akácerdővel védve. A dombról gyönyörű a kilátás. Innen látni Ercsit, Százhalombattát,
abból is leginkább a finomítót. Adonyt, Sinatelepet, a 6-os utat. A Váli patak is itt
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folydogál nem messze a dombtól, pecázni és még akkoriban fürdeni és jártunk oda. Ezt
a részt a kilátással még ma is úgy nevezzük, hogy a domb. Akkoriban még Margitszigetnek is hívtuk. Szinte minden szabadidőnket ott töltöttük a későbbi évek során.
Ideális, hely volt randevúra, baráti összejövetelre, énekelni, tüzet rakni, beszélgetni.
Klassz, bokros részek, és tisztások emelték a domb varázsát. A fű is mindig kaszálva
volt, elhanyagolt rész szinte sehol nem volt. Ma is bárki sétálni megy, itt fog kikötni.
Egyébként az egyik utca vége, maga a domb. Az akkori fiatalok, tehát mi, minden társas
dolgot ott bonyolítottunk, mert szüleink, akár görög, akár magyar volt, eléggé
vaskalaposak voltak vagy örökké be kellett őket csapni. Megyünk sétálni ez volt az örök
mondás. Oda elengedtek minket. Úgyhogy keresni egymást a lakásokon sose kellett. Ha
valaki valakivel találkozni akart, csak a dombra kellett mennie, és megtalálta. Még a
helyek is megvoltak, melyik-melyik baráti társaságé. Nagyon barátságos fiatalok voltak
ők, hamar befogadtak minket. Ehhez viszont nyílt szív kellett, és szeret. Na abból nem
volt hiány, és bizony életre szóló lett minden megkötött ismeretség, és barátság, legyen
szó akár lányról, akár fiúról. A mi közvetlen szomszédaink görögök voltak. Mindkét,
szomszéd család kedves és barátságos volt. Anyám, nem tudom miért örökre
ellenségesen viselkedett velük. Hangosan szidta őket, remélve, hogy hallják, amit mond.
Én meg szégyelltem, hogy így viselkedik. Jellemző a görögök mentalitására, hogy ők
„csak” sajnálták őt ezért. Azt is látták, én már nem ilyen vagyok, és ezt bölcsen,
mosolyogva fogadták. Még arra is képesek lettek volna, hogy megvédjenek, tán még
anyámmal szemben is. A szomszéd Panajota néni később sokszor kérdezte, miért ilyen
az anyám, persze a választ nem tudtam. Aztán ez a nyár elhozta nekem a szerelmet is, a
„nagybetűs” első szerelmet. Fagyiért mentem a cukrászdába. Én be akartam lépni az
ajtón, egy fiú meg éppen kifele igyekezett fagyival a kezében. Kész! Mi ketten
összeütköztünk az ajtóban. A fagyi kiesett a kezéből, összekenve mindkettőnk ruháját,
én sűrűn elnézést kérem, amiért ilyen sebesen közlekedem. A fiú csak nézett először, de
a helyzet olyan komikus volt, hogy elkezdtünk nevetni a dolgon. Olyannyira, hogy végül
az én fagyimat is ő vette meg, pedig én tiltakoztam. Aztán kinn megköszöntem, és újra
csak elnézést kértem, amiért majdnem fellöktem. Ő kérdezősködött. Ki vagyok, hogy
hívnak, hol lakom, ő még nem látott itt a faluban. A nevét is megmondta: Jotisz. Akkor
meg én csodálkoztam. Mit csodálkozol? Nálunk Jotisz, nálatok József a jelentése. Egy
darabon jött velem, és mondta, majd még találkozunk. Aztán ki-ki, ment haza.
Találkozunk? Ó, Ó. Meglódult a fantáziám, majd szétdobta a mellkasomat az izgalom.
Alig bírtam enni a fagyit. Egyrészt még erősen kuncogtam magamban a
„karambolunkon” másrészt tetszett ez a fiú: Jotisz. Ízlelgettem a nevét, összegeztem,
hogy-hogy néz ki. Magas, vékony, fekete hajú, sötét szemű, erősen fehérbőrű fiú volt.
Rohantam Terihez, hogy elmeséljem gyorsan mi történt.
Velem nevetett az eseten, de óva intett bizonyos ügyek miatt. Először is a szülők.
Ha tényleg találkoztok, márpedig a görög srácok rendkívül találékonyak ez ügyben, a
szülei és a te anyád is üvölteni fog. Mert nem tűrik, a görög, és magyar, barátságokat, ha
az, komolyra fordulhat. Görögnek görög lányt kell elvennie, mondta Teri. Ez a hír egy
kicsit lelombozott, de mit törődtem én akkor ilyen kicsiséggel! Legyen, ahogy lesz
gondoltam. Segítesz majd, ha kell? Kérdeztem Terit. Igen. Válaszolta. Ebben maradtunk
és vártam Laci öcsém is a teljes bizalmamat élvezte, ezért neki is elmondtam mi történt.
Egyem a kis szívét, még csak 11 éves volt, mégis megígérte, ha kell, falaz nekem.
Imádtam! Ma is imádom őt. Tele voltam bizakodással, reméltem még találkozunk, mert
belül érzetem valamit, ami gyanús volt. Majd meg látjuk! Aztán este felé izgatottan
mentem Teriért, és sétálni mentünk. Először a faluba, ahol „természetesen” már Jotiszt
is láttuk. Nem szólt, de amikor a domb felé vettük az irányt, ő is jött utánunk, tisztes
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távolságra. Nagyon izgatott voltam, leültünk, és vártunk. Jött is mellénk telepedett,
beszélgetünk. Később Teri magunkra hagyott, így már csak kettesben maradtunk. Jotisz
elmesélte, kérdéseim özönére, hogy ő még Görögországban született, de menekülniük
kellett, így kerültek ide Magyarországra. 19 éves, iskolába jár a Práter utcába. Engem is
kikérdezett, mit csinálok, hogy élek Pesten, hogy kerültem ide. Nagyjából elmondtam a
lényeget, a többit és a részleteket majd később. Az intézeten egyáltalán nem lepődött
meg, mondta ők is így kezdték, ugyanis a gyerekek előbb értek ide, mint szüleik, ezért
ők is intézetbe voltak egy ideig. Láttam rajta, tetszem neki, de szerintem ő is tudta,
nekem is tetszik. Szerintem ez volt, szerelem első látásra. Innentől kezdve, Jotisz
mindent elkövetett, hogy találkozzunk, persze én is. Otthon, minden munkát
elvégeztem, nehogy ne engedjenek el „sétálni”. Persze titokban tartottuk a dolgot, de
már az egész falu tudta ezt a titkot, csak Jotisz szülei és az én anyám nem, és még Teri
anyja sem, mert ha ő megtudta volna, rögtön beárult volna, sőt még Teri barátnőm is
kikapott volna. Terinek is volt egy titokban tartott szerelme, így egymást segítettük, ahol
csak lehetett. Jellemző, hogy mennyire fölöslegesek ezek a tiltások. Mert: A Teri
anyukája tiltotta Terit Imrétől, akik teljes szívükből szerették egymást, ráadásul Imre
ugye még magyar is volt, mégis tiltották. Több évig tartott ez a szerelem titokban, aztán
Teri férjhez ment, persze máshoz, akit nem így szeretett. Született két lánya, mégis
elváltak. Aztán! Mit tesz a sors! Imre lett a második férje anyja most már hiába
ordítozott. A szerelem juszt is győzött, lett egy szép fiúk, Imre. 99-ben halt meg Imre,
addig pedig boldogan éltek. Egyébként Teri néninek mindegy volt, hogy jó az a
családtag, aki a fiai feleségei lettek, akkor is ellenük volt egy életen át. Terivel is ezt
tette, de a Sanyi fia felesége is rossz volt, Imréé is később! Ez az asszony kivételesen
rossz akarója volt a saját családjának. Erről még lesz szó a későbbiekben. Jotiszhoz
visszatérve, mozi is működött a falu kultúrházában. Jotisz volt a vetítő. Aztán volt egy
TV is a faluban a pártház egyik helyiségében. Odajártunk TV-t nézni. Itt segített Laci,
mert elengedtek minket, TV-t nézni, én természetesen Jotisszal voltam, Lacival
megbeszéltük, hol és mikor találkozunk, hogy együtt menjünk haza. Általában a kertünk
végében volt a találkozó. Amelyikünk előbb ért oda, várt a testvérére. Mi Jotisszal
remekül érzetük magunkat. Szerelmesek voltunk, de nagyon. Rengeteget csókolóztunk,
egyéb dolog nem történt. Mindent meg tudtunk beszélni egymással, bár éreztem, van
valami titka, amit nem akar elmondani. Történt, hogy mivel igen meleg volt, a fiúk
szinte mind meztelen felsőtesttel jártak, nem így Jotisz. A fiúk szekálták, vedd le az
inged, persze ők tudták miért mondják, de nekem fogalmam se volt, miért szekálják.
Kérdeztem, akkor azt felelte: csak!
Átölelni se engedte a hátát, csak a derekát. Nem értettem! Kértem, mondja el
bármi is az engem nem zavar, hiszen én is mindent elmondtam, jót és rosszat egyaránt,
hát bízzon bennem. Aztán odatette a kezem a hátára, egy nagy heget éreztem. Elmesélte,
amikor Magyarországra került megbetegedett a tüdeje. Több évig volt a János kórházba,
míg végül megműtötték, a fél tüdejét el kellett távolítani. Sok orvosi küzdelem árán
végül is meggyógyult. Iskolába is később kezdett járni, mint a többiek. Ezért volt még
19 évesen harmadikos. 20 éves múlt, mire szakmunkás lett. Aztán amikor kiderült
beszélgetéseink során, ki milyen szakmát tanul, nagy nevetés lett belőle. Mert én CFKnak tanultam, legalábbis szeptemberben nekiláttam, Ő meg alja készítést tanult, szintén
a cipő szakmában. Sokáig derült a baráti társaságunk ezen, de még mi is. Miket tud
produkálni a sors és milyen humoros néha.
Összeütközik egy fiú és egy lány, megismerkednek, szerelmesek lesznek, aztán kiderül,
mindketten egyforma szakmát tanulnak, csak a lány a felsőrészkészítést, a fiú az
alsórész készítést. Hát elég humoros! Mi jöhet még? Én egyébként ebben az időben
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kezdtem sokat nevetni. Mindig, nevetősfajta voltam, amíg le nem hervasztották az
arcomról a mosolyt. De ezen a nyáron tényleg boldog voltam, és akkor is nevettem, ha
nem kellett. Jotisszal megbeszéltük, Pesten is fogunk találkozni. Már vészesen
közeledett a nyár vége, de bíztam benne, a barátságunknak nem lesz vége. Augusztus
20, nagy ünnep a falu életében, még ma is. Én először 66-ban vettem részt a
nagyszabású ünnepségen. Akkor még görög találkozónak nevezték. Éltek görögök
Miskolcon, Tatabányán, Pécsen, Dunaújvárosban, és aug. 20-án itt találkoztak
egymással. Fantasztikus ünnep volt ez. A falu közepén lévő kör alakú beton volt a
„színpad”, egymást érték a szebbnél szebb tánc produkciók. Gyönyörű táncokat adtak
elő, gyönyörű ruhákban. A zene, amire táncoltak, rendkívül ritmusos és szívet
melengető. Én első hallásra imádtam, ma is így vagyok vele, de szerintem a fél világ
szereti a görög zenét, és mentalitásukat. A tánc és a zene a vérükben van, ha táncolnak,
azt szívvel is teszik, nem csak lábbal. Szóval, én olvadoztam a gyönyörűségtől ezen az
ünnepen. Hiszen én ilyet még nem láttam, és nem hallottam. Micsoda jutalom és
ajándék volt ez nekem. Én is telve voltam zenével, énekkel, tánccal, amit még nem
tudtam akkor, ezért valósággal mennyeinek éreztem az egészet. Akkor még nem jöttem
rá, mi ez az érzés, de később ez is letisztult. Anyámnak rajongva meséltem, mit láttam
és hallottam, de ő utálkozva beszélt az egészről. Szerinte ez semmi, és a zene se tetszett
neki. Az ő szívét sose érintette meg ez a csodálatos zene. Nem baj, én biztosan meg
lettem fertőzve ez a lényeg. Ez a „fertőzés” halálomig tart, az, biztos. A falu ezen a
napon dugig volt emberekkel, jöttek-mentek, sétáltak, egy-egy tánc után, vagy
beszélgettek, akik régen találkoztak. A falunak mindig volt, és ma is van, ez sose hal ki
zenei együttese, tánckara. Reggelig zenéltek, lehetett táncolni. Jotisz tanítgatott a
lépésekre, mesélt a táncokról, szokásokról! Sétáltunk, is sokat és nagyon szerettük
egymást. Én féltem, mi lesz majd szeptembertől, nem is jön majd, de ő megnyugtatott,
nem lesz semmi baj, nem hagy el, jönni fog, hiszen úgy érzi, szeret. Ilyenkor mindig
megnyugodtam, de azért magamban aggódtam. Aztán eljött a visszautazás napja. Előző
este nagy búcsúzkodás volt, az új barátaimtól, barátnőimtől, és Jotisztól, Teritől és
családjától. Anyám kísért vissza minket, először Lacit a Dózsába, aztán engem a
Szilágyiba.
Már alig vártam, hogy a szobatársaim mind visszajöjjenek, annyi élményem,
annyi mesélni valóm volt. Persze, nekik is, nem csak nekem, így aztán alig aludtunk,
csak mondtuk, mondtuk, és nagyon boldogok voltunk.
Másnap leköltöztünk az első emeletre, itt kaptunk szobákat, akik maradtunk. Edit néni
összehívott minket, elmondta, ettől a naptól kezdve kijárunk iskolába, villamossal,
busszal. Nem lehet velünk, hogy vigyázzon ránk, hát kért, nagyon figyeljük mindenre a
közlekedésre és siessünk vissza délután. Négy órában állapodtunk, meg addigra
mindenki hazaért. A tanítás után, ha van idő, négyig bármit tehetünk, de elkésni nem
szabad. Szombat-vasárnap este 7-ig volt kimenő. Nagyon boldogok voltunk, amiért,
még egy évet maradhattunk, ezért nem szédített meg minket a szabadság, pontosan
bejártunk időre. Gondolom, ha bajt okoztunk volna engedetlenséggel, biztosan azonnal
el kellett volna onnan mennünk egy másik intézetbe. Ezt mi éreztük, és megmutattuk,
érdemesek vagyunk Edit néni bizalmára. Pedig akkoriban már szinte mindegyikünk
randevúzgatott, és még sem szegtük meg ígéretünket. Jotisszal is sok-sok randevúnk
volt, néha hosszabb időt is kaptam, mert Edit néninek mindent elmondtam, hová
szeretnénk menni, mit fogunk csinálni, és adott kimenőt, nem csak négyig. Volt, mikor
moziba mentünk, vagy a Margit szigetre, vagy Zugliget gyönyörű részein barangoltunk.
Mindig visszakísért a kapuig, és meg boldog voltam, és nagyon szerelmes. Az iskola és
a szakma, amit választottam, jól ment. Újpesten volt a tanműhely, Pesten meg az iskola,
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ideiglenesen ugyanis már épült a Sinom Ferenc Bőripari iskola itt Újpesten a tanműhely
mellett. A tanműhely a Duna Cipőgyárhoz tartozott. Innen jöttek technikusok oktatónak.
Amikor első nap megláttam a sok varrógépet a műhelybe, majd szörnyet haltam.
Úristen! Mit tettem? Hová jelentkeztem? Én és a varrógép: Mi lesz velem? Meg fogok
bukni! Nagyon félve mentem be, de mégis sikerült összebarátkoznom a géppel. Ezek
nem lábbal hajtósak voltak. Árammal működtek, egy hét alatt megtanultam kezelni őket.
Aztán kiderült, ügyes kezem van, a szabás is gyorsan és jól ment. Kétkezes vagyok,
ezért nekem nem volt gond, ha szabni kellett. Szabászkéssel az egyik kezemben, a
másikkal a bőrt fogtam le, utána, hogy a másik fele is ki legyen szabva, kezet cseréltem.
Egyébként balkezes vagyok, de sok mindent jobb kézzel csinálok. Írni jobb kézzel írok,
mert kiskoromban nem engedték, hogy ballal írjak. Kés, a tű szigorúan a bal kezemben
maradt. Ollóval pedig mindkét kezemmel tudok bánni. Kaptunk ösztöndíjat is,
tanulmányi eredmény alapján. Én négyes tanuló voltam, tehát kaptam 106 Ft-ot havonta.
Ez volt a zsebpénzem. Első biztos pénz, amit nem vett el senki. Ma már nevetséges ez
az összeg, de akkor 50 fillér volt egy adag fagyi, 2 Ft egy zacskó cukor, és így tovább.
13 Ft-ért utazhattam haza hétvégén, mert anyám azt mondta, nincs pénze, ha haza
akarok menni, legyen útiköltségre pénzem. Márpedig én igyekeztem hazajárni, mert
akkor együtt lehettünk egy kicsit Jotisszal, és barátnőmmel, Terivel. Vele egyébként
leveleztünk is. Péntek délután együtt utaztunk haza a vonaton Jotisszal, de nagyon
örültem ennek, ám amikor leszálltunk, ott hagyott, hogy ne lássanak minket együtt.
Nekem ez nem tetszett, hangot is adtam a dolognak, összevesztünk. Nem értettem tán
szégyell? Széplány voltam, tiszta és csinos is, bár kevés ruhám volt, viszont arra nagyon
vigyáztam. Tavasszal és ősszel kaptunk ruhautalványt, ilyenkor szabadon
vásárolhattunk, persze kikötés is volt, de csak annyi, hogy mindenféle dolgot kellett
venni, nem csak egy félét. Pl. fehérneműt, ruhát, cipőt, zoknit.
Nem lehetett csak ruhát venni. Az anyámtól szinte soha semmit nem kaptam, de én
mégis ragaszkodtam hozzá és hazajártam. Este aztán irány a domb, itt találkoztunk, még
télen is, a barátok ismerősök. Jotisszal is mindig itt volt a randi, minden összeveszés
után itt békültünk ki. 67 februárjában Edit néni szervezett egy farsangi bulit nekünk.
Tele voltunk ötletekkel, készültünk. Mondta, hogy fiúkat is hívott, ők már
harmadikosok, szintén intézetisek. Zenekart is alapítottak maguk közt, ők fognak
zenélni. Az egyik lány pincérnek öltözött, a másik cigánylánynak, volt, aki Szörényi
Leventének, én pedig „természetesen” énekesnő voltam. Álarcom is volt, egy fekete
szemüveg, orromig fehér csipkével. Nagyon dekoratív volt. Imádom az olasz zenét,
ezért a „nonoletát” énekeltem, és Aradszky „Isten véled édes Piroskáját” átköltve fiú
nevekre. A fiúk megérkeztek, hoztak dobot, és gitárt. Jól sikerült minden szereplés, az
énekem is sikeres volt, mindenki dicsért és mondogatták, el kell mennem a fesztiválra,
amiről már évek óta álmodoztam. Az egyik nevelő segített együttest szerezni, de mivel
„államis” voltam, az előítéletek és a „bélyeg” erősen élt, olyat üzentek, hogy ha
lefekszem mindegyikükkel, mehetek énekelni. A nevelőm Sárika néni nagyon dühös
lett, és szomorú, így lefújta az egészet. A gyávaságom megakadályozott abban, hogy
megharcoljak azért, hogy énekelhessek, inkább visszavonultam. Ma már tudom, és nem
mentegetni akarom ezeket a csúnyát üzenő fiúkat, hogy ők is az előítélet rabjai lehettek.
Biztosan azt gondolták, mit akar egy intézetis lány, tán „kurválkodásra” vágyik, ezért
üzenték, amit üzentek. Nekem meg az jutott eszembe, ha így lehet valahová bejutni,
akkor az nekem nem kell. Dehogy jutott eszembe akkor, hogy ez így hazugság. A sors
évek múlva igazolta ezt nekem, de már késő volt.
Ma csak annyi a fájdalmam ez ügyben, hogy ha Koncz Zsuzsát hallom, márpedig
ma is ő az egyik kedvencem, sajog a szívem. Ő jutott akkor tovább, ő az, aki úgy énekel
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és olyan stílusban, amit én szettem volna. Minden számáért rajongok, ami mégis a
legközelebb áll hozzám, az a „Királyé nem leszek”, vagy a nálam a „leg-leg”, az „elmúlt
egy év” Ezek a dalok, én vagyok. Aztán az akkori olasz dalok is nagyon közel álltak
hozzám.
A romantikus blus, vagy a nonoletá, vagy a Caselli dalok, vagy a "térden állva
jövök", és így tovább. Ezt a farsangi bulit, azért emeltem ki, mert az én jó "sorsom" már
megint produkálta magát. Csak azért, hogy el ne felejtsem, hogy "Ö" van, és irányit,
megbüntet, vagy jót tesz. Az esetemben éppen jót készült tenni. Egy pontot tenni valami
végére, ami még mindig izgatta a fantáziámat. Ezen az estén az egyik fiú, aki gitározott
egyébként, odajött hozzám gratulálni az éneklésemért, és azt mondta. Olyan ismerős
vagy nekem valahonnan. Te is ismerős vagy mondtam én. Mi a neved? Nagy Ilona, és a
tiéd? Bezerédi Sándor felelte. Egyikünk sem tudott először megszólalni, csak néztünk
egymásra, majd úgy elkezdtünk nevetni, hogy a könnyünk potyogott. Aztán, amikor
lehiggadtunk, onnan, hogy elkerültünk az Adyból, mindent, a legapróbb részletekig
elmeséltünk egymásnak, mi minden történt velünk az óta. 67-ben Én már 16 éves
voltam, Ő meg 18. Három éve szakadtunk el egymástól, és ez idő alatt úgy
megváltoztunk, hogy alig ismertük fel egymást. Ilyen a sors. Itt és így kellett
találkoznunk, mert, hogy kellett, az, biztos. Ma is azt mondom, és vallom, hogy a sors
néha, sőt nagyon is sokszor, igazán a humoránál van. Csak a sors tud ilyen dolgokat
produkálni, különösen az enyém. Életem során sok ilyen produkcióban volt részem, és
remélem még lesz is. A fiúknak menniük kellett, így randevút beszéltünk meg, úgy
éreztük, még beszélnünk kell. Pár nap múlva az iskola előtt megvárt, sétáltunk,
beszélgettünk, még moziba is elmentünk. Amikor a randevúra vártam előző napokban,
valahogy nem voltam lelkes. Nem értettem a dolgot, hiszen oly sokszor gondoltam rá, Ő
volt az ideálom. Igaz, hogy Jotisz fekete hajú, és Én szerelmes voltam belé, igaz, hogy
megint csalódtam benne, össze is voltunk veszve éppen, igaz, hogy szentül
megfogadtam, többé nem békülök ki vele, mégis furcsa volt az egész. Azon
gondolkodtam, mit akarok egyáltalán? Össze voltam zavarodva, de bíztam jó
sorsomban, lesz, ami lesz. Emlékszem, a "Hamu és gyémánt" című filmet néztük meg.
Egyszer még a film alatt meg is csókolt. De ez a csók, valahogy nem olyan volt, mint
amit emlékeimben őriztem, azt a bizonyos alagsori csókot. Akkor ezt sem értettem, ma
már igen. Kérdezgettem mozi után, mit csinál, hol tanul, hogyan él. Ő elmesélte,
évvégén végez a sulival, de nem ezt a munkát fogja végezni. Van egy barátnője, aki
sokkal idősebb, mint Ő, már többé-kevésbé ott is lakik, jó sora van, szép ingeket és más
dolgokat is vett neki. Ez a szöveg rendesen szöget ütött a fejemben. Akkor mit keresek
Én itt? Minek ez a randevú, ha ilyeneket mesél. Na szegény Sándor! Itt értek véget a
régi álmodozásaim, és itt értettem meg, a sors miért hozta össze így a találkozást. Még
egyszer találkoztunk, megjegyezte, hogy csak ez az egy szoknyád van? A múltkor is
ebben voltál. Puff! Kész voltam lelkileg. Nem szóltam ruhaügyben semmit, csak
közöltem vele, el kell mennem. Nem bánta! Szörnyű! Ez a fiú ilyet kérdez? Hát
elfelejtette, Ő is intézetis volt? Igaz, dicsekedett a sok ajándékkal, amit attól a nőtől kap.
Hazáig ezen dohogtam magamban, de aztán megnyugodtam. Ez a régi szép álmodozás
így ért véget. Soha többé nem találkoztunk. Ma már csak remélni merem, hogy belőle is
"ember" lett, és nem rontották el, pl. az ajándékok és az "idős" nők, mert az Adyban
még igazán szép és tiszta lélek volt. Jotiszt próbáltam elfelejteni, de nem igazán sikerült.
Aztán május lett, itt már tudtam, négyessel zárul az első évem ebben a cipős
szakmában. És azt is tudtuk, hogy a Kaffkába fogunk kerülni. Már augusztus vége felé
be kell oda költöznünk. Anyám ebben az időben 7 hónapos terhes volt. Rémesen ideges
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volt, alig lehetett kibírni mellette. Kiabált, csapkodott, a terhességre azt mondta, ez nem
gyerek, csak 3 kg túró. Rossz volt ezt hallgatni, így ritkábban mentem haza. Jotiszt se
akartam látni, pedig Terivel üzent, hogy látni akar, és beszélni velem. De Én makacs
voltam. Elviráékhoz jártam sokat, meg Lacihoz. Aztán tanműhely következett, majd
nyári szünet, ismét Lacival mentünk haza. Anyám nem akarta ezt a terhességet, már 8
hónapos volt, de szörnyen hisztis. Segítettem pedig mindent, amit csak lehetett, de
semmi nem volt jó. Józsi bá’ sem bírta, későn járt haza. Aztán még ráadásul meg is
kínált cigivel, mert sajnos rászoktam. Anyám úgy ordított, még a bögrét is utána
hajította, mikor ment előle. Amikor júniusban hazamentem, Teri azzal várt, hogy
menjek le a dombra este, Jotisz vár. Mentem, bocsánatot kért, Ő szeret, nem fog többé
így viselkedni. Jó, rendben, majd meglátjuk. Hogy miért is voltunk összeveszve?
Először is azért, mert sehol sem mert vállalni engem, csak Pesten. Aztán azt hitte,
féltékennyé tud tenni, ha a jelenlétemben más lányokkal kikezd, vagy Laci öcsémmel,
szemben ülve a vonaton, idegen lánnyal csókolódzik. Tévedett! Ettől Én egyre
messzebb kerültem tőle, a másik dolog meg, mindenáron rá akart venni, hogy feküdjünk
le egymással, mivel szeretjük egymást.
Biztosan igaza volt, ma már ezzel kezdik a lányok-fiúk a kapcsolatukat, de Én
nem tudom miért, ezt nem mertem megtenni. Oly sok példa volt előttem a megesett
lányokról, hogy inkább haragba voltam Jotisszal, csak ezt ne kelljen megtennem. Pedig
a kísértés nagy volt, de mindig józan tudtam maradni bizonyos helyzetekben. Így aztán
szavát adta, hogy jó lesz, csak béküljünk ki. Nem volt nehéz kibékülni, mindig le tudott
venni a lábamról a gyengédségével. Amúgy is a "gyengém" a gyengédség, nem bírom a
durvaságot.
Ezen a nyáron sok-sok rossz dolgot kellett átélnünk. Mindkettőnk szülei megtudták,
hogy együtt járunk. Őt megpofozták, és megtiltották a találkozást. Anyám is
pofozkodott, és megtiltotta. 16 éves voltam, Jotisz 2O, és mégis kaptunk. Ő rögtön irt
egy levelet, hogy hiába tiltják, titokban fogunk találkozni, és szeret. Laci öcsémnek volt
két kis barátja, ikrek, Száraz Pityu és Száraz Laci. Mi is jártunk hozzájuk, a Magdi
nővérük a barátnőnk volt Terivel. Bár Magdi más utakon járt, mint mi. Terivel, azért
tartottuk a kapcsolatot. Nos, ezek a fiúk lettek a mi "kispostásaink" vitték, hozták a
levelet, vagy az üzenetet, mikor mit. Senkinek nem tűnt fel, mivel mindkét házba,
Jotiszhoz és hozzánk is bejáratosak voltak. Ez a két fiú sose árult el minket, ők is jó ha
12 évesek voltak, akkor és mégis, hűségesek maradtak. Ma egy munkahelyen
dolgozunk, és ha találkozunk, még mindig szeretettel mosolyogva emlegetjük az ő
"postásságukat". Szüleink innen kezdve árgus szemmel figyeltek minket. Jó sok dolgot
ki kellett találni, hogy találkozhassunk. Jotisz pl. sokat járt, füvet kaszálni a nyulaknak,
de igen lassú volt, mert ha tudtunk, akkor így találkoztunk. Aztán feltűntek a rossz
gyerekek is, és kórusban kiabáltak butaságokat. Jotisz de sokszor megkergette őket. Ez a
gyerekkórus arra is vetemedett, hogy a kertünk végében kiabáljon, kivel vagyok a
dombon, és mit csinálok. Anyám meg elkapott és alaposan elvert, pedig ott álltam
mellette, amikor azt kiabálták, hogy a dombon vagyok. Hiába mondtam neki, vigyen
orvoshoz, ha nem hisz nekem, Én hozzám úgy, még senki nem nyúlt, és Jotisz sem fog,
nem olyan, és szeretjük egymást. Erre aztán még "Görög" szajhának is nevezett az Én
anyám. Az eszébe se jutott, hogy a gyerekének mondta ezt. Persze a szomszédok
mindent hallottak, gondolom meg volt a véleményük A kölykök vezérétől meg, amikor
már pár év múlva, Ő is felnőtt lett, megkérdeztem: mit élveztél azon, hogy elverettél
anyámmal? Gyerek voltam még felelte. De milyen gyerek? Sose felejtem ezt el, mert ott
voltak jónak az ikrek. Ők még verekedni is leálltak ezekkel a rossz fiúkkal értünk. A
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szomszédaim meg együttérzéssel figyelték, mi lesz ebből, bele nem szóltak volna egy
világért sem. Ugyanakkor sajnáltak engem, anyám durvasága miatt.
Ma már nem haragszom erre a fiú csapatra, mosolygok az egészen, hiszen Ők is
kellettek ahhoz, hogy ilyen romantikus kalandokban legyen részem. Az anyámra nagyon
haragudtam, mert nem volt képes beszélgetni velem, egyrészt a szerelemről, másrészt,
az élet dolgairól sem. Csak ordítozni, és szidni tudott, csak az számított nála, az
emberek mit mondanak. Ha a fiúk ilyet kiabálnak, az már biztosan igaz is. Pedig az
emberek a faluban pártoltak minket, sőt anyámat biztatták, ne szóljon bele, majd alakul
a dolog valahogy. Ma is hálásan gondolok rájuk ezért. Persze nem szóltak Ők nekünk
semmit, mégis a szemükben látszott, amikor mosolyogtak, az együttérzés. Amikor
anyám szidta a görögöket, Én védtem őket, esküszöm nem azért, mert Görög fiúm volt,
hanem úgy éreztem, minden ember egyforma, így aztán, rengeteget veszekedtünk
Akaratos személyiség vagyok, főleg ha valamit igazságtalannak tartok. Akkor aztán
vitába szállok, és megpróbálok egyezségre jutni. A veszekedést nem bírom, fizikai
rosszullét kerülget ilyen-kor. Vitatkozni egészségesen, azt viszont szeretek, és
mindenkor, minden helyzetben jónak tartom. Anyám nem vitatkozó típus, Ő
veszekedős, sőt, verekedős. Mereven ragaszkodik egy témához, és attól nem lehet
eltéríteni. Pl. mivel Én Görög fiúval járok, csak rossz lehetek, az, hogy a gyereke
vagyok, eszébe sem jutott. Mint egy idegennel úgy viselkedett velem. Sírtam is emiatt
eleget, pedig kár volt. Nem érdemeltem meg. Szomorúvá tett a tény, hogy egy anya ilyen
is lehet. A nevelőimtől nem ezt láttam. Bántott, hogy idegenként kezel, de valami azt
súgta, nem minden anya ilyen, csak az enyém. Ő meg tudott lenni nélkülünk, az államra
bízott minket, amikor meg kimenőt kaptam, veszekedett mindenért. Nem szeretett
minket, egyikkőnket sem. Már előre féltem milyen sorsa lesz a babának, akit már a
hasában 3 kg túrónak nevezett.
Aztán augusztus 1-én vissza kellett mennünk, mert nekem tanműhely volt, Lacinak meg
azért, mert anyám most fog szülni. Alig értünk vissza, 2-án megszületett Béla öcsém,
császárral, mert ez a 3 kg túrónak nevezett "egyén" juszt is 4kg 6Odkg volt. Hétvégén
siettem is haza, reméltem anyám már sokkal nyugodtabb lesz. Nagyon le volt
soványodva, gyenge volt, elkelt a segítség. Sajnos csak hétvégén engedtek el, hét közben
nem sikerült, mert a tanműhely kőtelező volt.
Augusztus végén átköltöztünk a Kaffkába. Ez a kollégium az Acsády Ignácz
utcában, a szív korház oldalában van, a városmajorban. Ez is szép helyen van, de mi alig
tudtunk elválni a Szilágyitól. Sírtunk, Edit néni vigasztalt minket, és hívott, menjünk
sokszor "haza" látogatóba. Ha bármi problémánk lesz, segít, ha akarjuk. Mentünk is
sokszor, annyira hiányoztak. Nekik is hiányozhattunk, mert volt nevelőink és Edit néni
végig követték életünk alakulását egészen 18 éves korunkig, míg meg nem szűnt az
állami gondozásunk. Ha bajunk, bánatunk volt, odamentünk vigaszért, és meg is kaptuk.
A Kaffkában is aranyos nevelőink voltak, de mi a Szilágyihoz kötődtünk. Ott nőttünk
fel, ott kaptuk a legtöbb szeretetet, persze hogy csak őket "sirattuk". A Kaffkában
tiszteltük nevelőinket, de úgy kötődni, mint a Szilágyiban, már nem tudtunk. Panaszunk
nem volt, itt is finom ételeket kaptunk, finom uzsonnákat csomagoltak, egyszóval jól
éreztük magunkat. Tanultunk, jártunk mindenfelé, este 7-ig kellett beérnünk itt is. Volt
tanterem is a tanuláshoz, de itt már, mivel másodikosok voltunk, a lelkiismeretünkre
volt bízva, tanulunk-e vagy sem. Mi tanultunk, emberek akartunk lenni. A második év
az iskolában, tanműhelyben jól ment továbbra is. Négyen jártunk együtt a Kaffkából,
ebbe az iskolába, tanműhelybe. Most elmesélem, milyen a "kinti" világ viselkedése
velünk, államisokkal Bármerre mentünk, moziba, vagy sportolni, vagy kórházba, hiszen
betegek is voltunk néha, erősen titkoltuk, hogy ÁG-sek vagyunk, mert ha megtudták,
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mindjárt gyanakvóan néztek ránk. A tanműhelyben is volt egy oktatónő, akiben semmi
szeretet nem volt, azok után ítélve, ahogy velünk viselkedett. Cigit találtak az egyik lány
tarisznyájában, az öltözőben. Ma is csodálkozom, milyen jogon kutattak, amikor mi a
tanműhelyben voltunk. Ez a lány négyünk közül az egyik volt. Nos, ez az oktatónő úgy
ordított, hogy mindenkiben megállt az ütő. Rohadt intézetisek, így többes számban, arra
van eszetek, hogy cigizzetek. Ha az állam nem karol fel benneteket, most az utcán
fetrengenétek. - mondta, vagy inkább üvöltötte. Mi meg sírtunk, tiltakoztunk. Mondtuk,
mi nem a javítóból valók vagyunk, sose csavarogtunk, mi családi okok miatt kerültünk
intézetbe, mert nem kellettünk a családjainknak. Ide is szabadon, nem rendőrrel kisérve
járunk, tanulunk, becsületes szakmát szeretnénk, ezért vagyunk itt. A cigi meg nem
olyan főben járó bűn, amiért az intézetiseket így le kell nyomni a sárba. Egy másik
"kinti" lánynál is talált cigit, de az is csak azért derült ki, mert ettől, amit hallott,
magától felállt, és tüntetően mellettünk, vállalta a dolgot. A tanulók és a másik három
oktató döbbenten figyelte az eseményeket, ami pár perc alatt lezajlott, de Én még most
3O év után is érzem azt a megaláztatást és fájdalmat, amit akkor áréltünk. Az egyik
oktatónő azt javasolta, menjünk az iskola igazgatójához. Mind a négyen felkerestük az
igazgatót, aki férfi volt. Elpanaszoltuk, mi történt velünk, és nem azt kértük büntesse
meg, hanem azt, hogy értesse meg ezzel a nővel, hogy mi nem vagyunk bűnözők.
Azonnal hivatta, és a jelenlétünkbe kérdezte, miért viselkedett így. Letagadta, azt
mondta, mi találtuk ki, mi úgyis csak erre vagyunk jók. Aztán amikor a tanműhelyt
akarta megkérdezni, inkább bocsánatot kért, de úgy mintha a fogát húzták volna
érzéstelenítő nélkül. Innen értesítem ezt a hölgyet, hogy igenis becsületes emberek
lettünk, hiszen mindvégig azok is voltunk. Ezek után még napokig szörnyen éreztük
magunkat, megalázva, megszégyenítve. Legszívesebben kiszaladtunk volna a világból.
De csak a Szilágyiig futottunk, sírva meséltük Edit néninek, hogy bánnak velünk. Ő meg
vigasztalt minket, és azt mondta, legyetek kemények, és mutassátok meg, hogy ti
komoly felnőttek lesztek, nem ilyenek, mint ez az oktatónő. A Szilágyiban végzett 12O
gyerekekből állítom, legalább 11O-en komoly egzisztenciával rendelkező, tanult
emberek lettünk. Még színész, nevelő, tanár, titkárnő, és sok-sok szakmunkás került ki
közülünk. Sokat gondolkoztam akkoriban azon, hogy minket miért nem tekintenek
normális embernek? De sokat kínlódtam e kérdés miatt. Az öngyilkosság gondolata
mindig a "kistestvérem" volt abban az időben. De! Ha elterveztem a dolgot, mindig
szívből megsirattam magam, és aztán mentem tovább. Áldom is a sorsot, amiért
megtartott erősnek, és "harcosnak". Mert ilyenkor, mint ez a tanműhelybeli dolog volt,
sírás közben rendkívüli akarat és dac gyülekezett bennem
Ilyeneket gondoltam magamban, hogy majd én megmutatom ezeknek, hogy azért
is ember leszek, és anya, annak is a lehető legjobb. Hiába volt jó sorunk, ezek az
atrocitások újra és újra beindítottak bennünk egy képsort, ami arról szólt, hogy nem
kellünk senkinek. A családnak sem, a munkahelyeken is bűnözőnek gondolnak, tényleg,
akkor kik vagyunk mi? Miért születtünk? Mi lesz velünk? Ez volt a fő kérdés. Mi lesz
velünk? Az igazgató intézkedett, Ő is fel volt háborodva az eseten, és visszaküldte az
oktatónőt a Duna cipőgyárba, többé nem lehetett oktató. Sokáig szomorkodtunk, nekünk
ez, hogy mennie kellett, egyáltalán nem volt elégtétel, mi nem is azért mentünk az
igazgatóhoz, hanem azért, hogy megvédjük magunkat. Végül, ez eset is jó volt valamire,
mert az oktatók, és társaink is tanultak valamit, többé nem került szóba olyan, hogy
lelenc, meg ehhez hasonló dolog. Egyébként szívesen gondolok vissza tanárainkra, mert
egy ilyen rossz dolog mellett velünk ezer jó is történt, de mi olyan sérült lelkűek
voltunk, hogy az-az egy rossz kimagaslott a tengernyi jó közül. Aztán kis társainkat is
meg kellett tanítanunk arra, hogy szánalomra nincs szükségünk. Sokszor hoztak, direkt
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nekünk otthontól jó falatokat, csecsebecséket, de nem tudták szegények, hogy mi ettől
megsértődünk, és nem fogadjuk el. Van ennivalónk! Van ruhánk! Nem fogadhatjuk el!
Aztán megtanulták, adni nem szánalomból kell, hanem szeretetből. Ha valaki
szánalomból ad, a "megszánt" megérzi, és megsértődik. Ha viszont érzi, szeretetből
történik, el fogja fogadni. Ez a tézis ma is érvényes. Ha bajban vagyok, és így akarnak
segíteni, rögtön észreveszem, majd kikérem magamnak! Biztos vagyok benne, hogy az
állami gondozás, mint olyan, a legnagyobb "tanító". Itt aztán meg lehet ismerni a jó és a
rossz közötti különbségeket.
Azt is látom már, így utólag, hogy csak az erős akaratúak győzhetnek a világ csúf dolgai
felett. Pedig akkor mi "erősek" dehogy is éreztük ezt, nagyon is gyengék voltunk. Az
igazi gyengéket magunkkal húztuk, vagyis akaratlanul is segítettük őket. Ezek a dolgok
akkor nem tűntek fel, de most már letisztult állapotban jól láthatóak. Írás közben
döbbenek rá összefüggésekre. Pl., hogy Én erős akaratú lettem volna, mint intézetis, az
csak most látható. Abban az időben ilyet mi nem vettünk észre, ha mondták volna,
akkor sem. Ma már tudom, e nélkül nem tudtam volna annyi mindent átélni, átvészelni
idegösszeroppanás nélkül. Amennyi dolog velem történt, eddig, annak a negyedétől is
van, aki feladta volna. Nem így Én. Ma is minden kihívást feladatnak tekintek, és
próbálom megoldani. Nem mondom, hogy sírás nélkül megúszom, de van valami a
bensőmben, ami mindig kihúz ebből. Gondolom, ez az erő lehet az akarat. Mert akarat
is van százféle. Az enyém feladat megoldásra, és túlélésre "szakosodott". Remélem,
végig velem marad az utamon, és mindig segít majd ezután is. Már a Kaffkában voltam,
amikor a Dózsából, Laci intézetéből a nevelője telefonált, hogy menjek fel, amilyen
gyorsan tudok, mert Lacival bajok vannak. Mi baj lehet? Rögtön mentem, a nevelője azt
mondta: ne haragudj, hogy téged hívtalak, de anyátok nem jön, és nem válaszol, hiába
hívjuk. Mi a baj? Kérdeztem. A Laci lopott! Ezt úgy mondta, olyan komolyan, mintha
az országházat lopta volna el. Nagyon megijedtem. Úristen! Még csak ez hiányzik
nekünk! Nem elég, hogy attól szenvedünk, mert intézetisek vagyunk, még tolvaj
intézetisek is leszünk. Itt rögtön eszembe jutott, hogy e gyanú nélkül is, ha a "kinti"
világban valami elveszett, mindjárt minket gyanúsítottak. Persze mindig minden
meglett, de az borzasztó, hogy csak mi lehettünk, egy "kinti" miért lehet a társadalom
szemében ennyire védett? Kétségbe voltam esve, beszélnem kell Lacival, de nem szabad
megijesztenem, vagy megfenyegetnem, mert még inkább lopni fog. Azt se tudtam mit
lopott egyáltalán, a nevelő annyit mondott, a boltban történt. Lacit elengedte velem két
óra kimenőre, hát volt idő ezt megbeszélni. A lopás története: Laci elment így boltba,
majd a melegítője felsőrészét rakni kezdte cukorkákkal. A boltos ott ált mögötte, de Ő
ezt nem látta, csak rakta-rakta. Amikor jól megpakolta, gondolta, mehet is. Nem
mehetett. Kipakoltatták vele, és hívták a nevelőjét. Istenem! Ez a lopás, jellemző! Miért!
Mert minden intézetis gyümölcs és édességhiányban szenved szegény Laci! Sem előtte,
sem utána nem lopott. Ő csak franciadrazsét akart enni, ennyi az egész. Nem tudtam
sírjak, vagy nevessek. Én már felnőttként jól láttam, mi történt, de azért előadást
tartottam neki a lopásról, és kértem, sose tegyen ilyet többé. Még többször jövök, mint
eddig, hozok, ha lesz pénzem, mindig cukorkát. Be is tartottam, amit ígértem, de Ő is.
Felelősséget éreztem iránta, négy évvel voltam idősebb, tőle, anyánk Őt sem látogatta,
úgy éreztem, össze kell tartanunk. Ez sikerült is, ma is szeretettel átszőtt a kapcsolatunk
vele, és családjával. Maszek kárpitos lett, egy fia és egy lánya, csodás felesége van,
mindenki szereti őket. Lacival rengeteget álmodoztunk, házról, családról, mindenféléről.
Egyébként Ő pont olyan, mint Én, remekül megértettük egymást. Így éldegéltünk mi
ketten Pesten, Ő a hegyen, Én a hegy aljában. Jóska öcsém messze került tőlünk nem
csak kilométerben, hanem lelkiekben is. Vele már nem tudtuk összehozni a jó és közeli
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kapcsolatot. Másként nevelkedett, messze is lakott Dömsödön. Voltam nála is
látogatóban, de ez kevés volt ahhoz, hogy olyan kapocs alakuljon ki köztünk, mint
amilyen Lacival. Ma is tartjuk a kapcsolatot, de ez abban merül ki, hogy néha-néha
találkozunk, mondjuk ötévente egyszer. Pedig van kocsija, telefonja, mégis elérhetetlen.
Viszont a család, akik felnevelték, bármit kérhetnének tőle, megtenné. És ez így van
rendjén. Teljes mértékben egyetértek vele. Olyan aranyos és kedves család, olyan
szeretettel fogadtak, ha mentem, mintha a lányuk érkezett volna. Minden elismerésem
az övék. Ilyen alkalommal mesélte Jóska, hogy apánk és a Juliska kiszabadultak a
börtönből, összeházasodtak, de szörnyen isznak továbbra is. Apám megkereste Jóskát,
van kapcsolatuk. Anyám nem látogatta, ha ott voltam, a nevét sem volt ajánlatos
kiejteni, mert dühös lett, Igaza volt. Azt gondoltam, ha Én ilyen anya leszek, inkább
"lelövöm" magam. Második évem is jól végződött, megint négyes lettem, mert a
szakrajz az nagyon nem ment. Nem tudok rajzolni sem, hát még szakrajzot. A tanár úr
pedig mindent elkövetett, egy cipőt biztosan ötször odaadott megrajzolni, de Én hülye
voltam hozzá. Sose felejtem, szakvizsgán is ugyanezt a cipőt (fénykép) adta nekem, Én
aki ezt már "tizenötször" szerkesztettem 3 év alatt, mégis csináltam hibát benne. Így
lettem négyes. Később is, ha a lányaim tulipánt akartak velem rajzoltatni,
kétségbeestem, de rajzoltam tulipánt. Ó, de ronda tulipánok lettek azok. Egy ötéves
szebben csinálta, az biztos. Aztán mondtam nekik, rajzoljanak Ők nekem, így aztán
megúsztam. Második évem alatt a Kaffkában '67-'68-ban, mát 12O Ft-tal gazdálkodtam.
Beosztó voltam, pedig már néha pár szál cigit is veszegettem. Fecskét szívtam, de nem
rendszeresen. Úgy gondoltam, ha majd keresek, dohányozhatok. Ha sétáltam Pest
utcáin, minden kirakatot alaposan megnéztem. Kiválasztottam azt, amit majd
megveszek, ha keresni fogok. Istenem! Ha eszembe jut, mi mindent megvettem
gondolatban. Jó volt a tervezgetés, mert szép lassan kialakult az ízlésem. A pasztell
színeket szeretem, és a feketét, de csak kiegészítésnek. Csiri-csári dolgok sosem
érdekeltek. A nagy minták is taszítanak. Még a piros szín sem tud meghatni, pedig
mindenütt azt "írják", hogy az-az Én színem, mivel skorpió jegyű vagyok Tévednek!
Utálom a piros szint egymagában. Piros helyett a ciklámen, a halványkék, a halványlila
szín tetszik. A barnát, és a sötétzöldet sem bírom. A másik, amiért jó volt tervezgetni a
kirakat előtt az-az, hogy valósággal programoztam a dolgot. Később ugyanis valóban
megterveztem, amit akartam, igaz, csak lassacskán. Itt a kirakatokat nézve alakult ki
bennem, hogy ha valamit eltervezek, elraktározom, és várom a pillanatot, mikor sikerül.
Képes vagyok évekre előre tervezni, és nem adom fel. Minden tervem be szokott érni a
célba. Ezek a "programozások" rossz irányban is elsültek, a süteményeket illetően. Szent
ég! Mennyi cukrászda volt akkoriban Pesten, és a Jégbüfé. Csak úgy illegették magukat
a szebbnél-szebb, jobbnál-jobb sütik, krémek, parfék. Pénzem nem volt, csak néztem a
sok finomságot, és fogadkoztam, ha pénzem lesz, mindet megkóstolom szép sorban.
Bizony-bizony! Ezt kár volt programozni, mert asszonykoromban jól elhíztam. Na
persze azért nem csak a sütiktől, de azért azt hiszem, ez is benne van. Hiába, mi
intézetisek őrületesen szenvedtünk az édességhiánytól. Így telt ez az év. Lacihoz jártam,
haza is néha, Elvirával moziba mentünk, meg hozzájuk is, a Jotisszal is nagyritkán, ha
nem voltunk éppen összeveszve, találkoztunk. Operába is el-eljutottam, jó
magaviseletért jutalom jeggyel. Minden Múzeumot végigjártam, szerettem nézelődni. A
Gellért hegy is a kedvencem volt, meg a Duna. De sokat üldögéltem a lépcsőkön! Néha
egyedül, néha kettesben. Jotiszt továbbra is szerettem, de sehogy sem tudtunk
egyetérteni sok-sok dologban. Bármit mondtam, Ő jobban tudta, meg ne cigizzek.
Kivette a számból, eldobta, erre Én juszt is rágyújtottam. Nem bírom, ha így
parancsolgatnak, egyébként Ő is dohányzott, Ő is fecskét. Mint egy főnök, úgy
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viselkedett, aztán mikor fél évig sem beszéltünk, tudott jönni és kedveskedett, hogy
kibékítsen. Pedig újra kezdődött ellőről minden. Olyat is megtett, hogy Pesten kettesben
mentünk az utcán, látott egy szép nőt, és mintha én ott se lennék, kikezdett vele. Ebből
aztán újabb félév összeveszés lett. Hogy miért tette? Fogalmam sincs, neki sem, mert
még most 3O év után sem tud erre válaszolni. Pedig énrám is büszke lehetett volna,
mert Én is szép voltam, a sporttól, röplabdáztam, kézilabdáztam az Újpestnél, tornáztam
is, karcsú és formás alakom volt. Amire nagyon büszke voltam, 6O cm-es derekam volt.
Csípő 96, mell 9O cm. A hajam a fenekemig ért, az arcom is szabályos és szép volt.
Érdekes, akkor nem láttam szépnek magamat, most viszont már tudom, hogy úgy volt,
és le is merem írni. Az éneklést, mint olyat, teljesen sarokba tettem, legalábbis színpadra
már nem mertem még gondolni sem, pedig második évvégé felé megint jött egy óvatos
lehetőség, de Én balga ezt sem ismertem fel igazán, csak félig. Hivatalosak voltunk mi
lányok egy fiú koleszba, tánc bulira. Én nem akartam elmenni, de rábeszéltek. Két fiú
jött értünk, ők kísértek el minket a kollégiumukhoz. Az egyik fiú, szőke volt és
kékszemű, a KISZ titkár volt. Egész este csak én érdekeltem, csak velem táncolt, velem
beszélgetett. Andrásnak hívták. Nem bántam, hogy vele lehettem, nagyon szimpatikus
fiú volt. Harmadikos asztalos tanuló volt, éppen a vizsga előtt állt. Jotisszal éppen
három-négy hónapja haragban voltam, úgy gondoltam, vége a dolognak. Andrással
remekül éreztem magam. A zenekar a színpadon játszott, egy két lány próbálkozott,
énekelni velük, Szívesen figyeltem őket, de aztán elárulták, Én énekelek közülük a
legjobban, ők mondták, így még András de még a tanárai is, na meg a lányok,
kapacitáltak, menjek fel a színpadra és énekeljek. Húzódoztam, de végül mentem.
András biztatott a legjobban, lehet, kíváncsi volt mit tudok.
Kiderült, a zenekar a "nonoletát" is, és a "rohan az idő"-t is jól ismerte, ezért ezeket a
dalokat adtam elő. A fiúk remekül kísértek. Az ebédlő, mert ott volt a buli, egyszeriben
nagyon elcsendesedett. Síri csend lett, úgy hallgatták énekemet. Kicsit meg is ijedtem,
mi ez a csend, de miután vége lett a produkciómnak, nagy tapssal honorálták. Mindenki
gratulált, alig tudtam visszamenni az asztalunkhoz, Andráshoz. Ő is gratulált, és láttam
a szemén, nagyon örült sikeremnek. Faggatott finoman, hogy mióta énekelek, és hogy
hol tanultam meg igy előadni. Mondtam, hogy nem tanultam, csak úgy bennem van a
dolog, és hallás után, ha tetszik a dal, szinte azonnal megtanulom. Mondtam Andrásnak
akartam menni fesztiválra, de nem jött össze, azt is elmeséltem, miért. András pedig a
tettek mezejére lépett. Beszéltünk "zenész" társaival, hogy össze kéne járni próbákra,
hátha lesz belőle valami. Reméltem, kapok engedélyt az intézetben ehhez. Kaptam. De!
Sajnos, ezek a fiúk vizsgáik után szétszéledtek, a zenélés közösen nem jött össze.
Érdekes, úgy indulni egy versenyen, mint szólóénekes, sose jutott eszembe. Mindig,
együttest képzeltem magam mögé. Ma már tudom, butaság volt, és a legnagyobb
butaság az volt, hogy rögtön lemondtam a dologról, a legapróbb akadály láttán is. Nem
is értem, miért ennyi év után ismerem fel, hogy kétszer is kaptam esélyt a sorstól, Én
meg szépen elmentem mellette. Az első esély az volt, mikor Sándorral találkoztam. Azt
hittem Én balga, hogy ez azért van, hogy véget vessek a róla való álmodozásnak. Pedig
biztos, hogy nem csak ezért találkoztunk. Hiszen ott volt Sándor a gitárjával, a többi
társa meg dob, és egyéb hangszerekkel. Miután túlestem a csalódáson, még
szövetkezhettem volna vele, és mehettünk volna az áhított fesztiválra. Jó, ez elmaradt,
mert valahogy vak voltam, de jött a második lehetőség. Itt már tudtam, mit akarok,
mégis hagytam elmúlni a dolgot, és csak sajnáltam magam, amiért nem sikerült. Pedig a
magas "C"-t is simán ki tudtam énekelni. A kollégiumban lent az alagsorban voltak a
zuhanyzók, ott remek akusztika, és Én énekeltem, teljes erőbedobással, ismert opera
slágereket, táncdalokat. Ezt aztán a harmadikon is lehetett hallani, de sose szóltak a
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lányok, hogy zavaró lett volna, sőt. Aztán, mivel "lemondtam" énekesi karrieremről, a
sors "ásta" énekesi síromat, ugyanis sokszor beteg volt a mandulám. Olyannyira, hogy
'69-ben majdnem ki is vették a János kórházba. Ez azért maradt el, mert pont
vizsganapra esett volna. Így inkább vizsgázni mentem, de '71-ben már nem úsztam meg.
Dunaújvárosban ki is vették, de, sajnos bevérzett, a hangszalagot is megsértették, ezzel
véget ért örökre a magas "C", de még a gyengébb hangnem is. Most, hogy még ráadásul
dohányzom is, ma nem vadul, csak szolidan, mély "basszus" hangom van. Ha valakinek
elmesélem, hogy szopránt énekeltem, nevetőgörcsöt kap, és bolondnak néz. Pedig igaz!
Volt! András, miután vége volt a bulinak, visszakísért minket az intézethez. Persze most
már csak velem foglalkozott, kérte találkozzunk. Megbeszéltük hol, és mikor, persze
mindjárt másnap.
Építők napja volt a ligetben, oda Ő és osztálya is hivatalos volt, persze nem kötötten, így
egész nap velem lehetett szabadon. Június 14-e volt, meleg és poros idő. Remekül
szórakoztunk, sose felejtem el annak a napnak a hangulatát. Sokat beszélgettünk, sokat
mentünk, a zene szólt. Nekem nagyon tetszett, egy szám, amit Koncz Zsuzsa énekelt, a
címe: "Sajnálom szegényt". Odamentünk a "bódéhoz", és sokszor kértük, hogy ezt
játsszák. Játszották is sokszor. Én meg boldog voltam. Igen! Boldog, mert először volt
úgy barátom, hogy szívesen, sőt örömmel volt velem, nem szégyellt, és Én büszke
voltam, hogy vele lehetek. Egy csinos, szőke, kék szemű fiúval, akivel bármiről lehetett
beszélni, minden mókában benne volt, és arra figyelt, mivel tehetne még boldogabbá.
Én is csinos voltam, és szinte szépnek éreztem magam mellette, olyan aranyos volt.
Szerzett nekem egy szál virágot, cowboy kalapot mindkettőnknek, abban bolondoztunk.
Mindenki vidám volt, mi is sokat nevettünk, viccelődtünk. Délután mezítláb mentünk a
villamoshoz, csupa porok voltunk, szandál a kezünkben, kalap a fejünkön, és csak
nevettünk mindenen. A 6-os villamoson már komolyak akartunk lenni, de nem sikerült,
és nagy nevetés lett belőle. Az utasok is mosolyogtak rajtunk, szerintem szép pár
voltunk így együtt. Életemben nem nevettem annyit, mint azon a napon. Csodálatos volt.
A Moszkva téren még az autósok is intettek, mi menjünk át előttük. Szinte sugárzott
körülöttünk minden. Aztán még volt egy kis idő a kimenő végéig, leültünk a Városmajor
egyik padjára, és csókolóztunk, szeretgettük, becéztük egymást, ha nem járt arra éppen
senki. Nyilvánosan Én soha nem csókolóztam, úgy gondoltam, ezt ma is így hiszem, a
csók magánügy, kívül állóra nem tartozik. Ezen a padon bevallotta nekem, hogy
szeretne örökre maga mellett tudni, tetszem neki, és úgy érzi szerelmes. Elmondta,
Borsosberényben lakik, most vizsgázik, és fogalma sincs mit fog csinálni. A szülei haza
várják, Ő maradna Pesten, pláne most, hogy megismert, így nagy dilemmában volt, mit
is kéne tennie. Ő nem volt "államis" Ő csak kollégista volt. Én is elmondtam, hogy
szívesen, és örömmel vagyok vele, találkozhatunk, és majdcsak kialakul mi lesz velünk.
Úgy éreztem, Én is, szerelmes vagyok, még el sem ment, de már hiányzott. Sajnos
elmeséltem neki a Jotisszal való veled vagyok, nem vagyok veled kapcsolatomat, és
hogy, vége a részemről, András különb nála, Én is azt szeretném, amit Ő, örökre együtt
maradni. Igenám! Csakhogy Ő, igy utólag elemezve, féltékeny természetű lehetett.
Ilyeneket mondott, hogy persze, ha a nyáron hazamész, kibékültök, és elfelejtesz. Hiába
mondtam, hogy nem így lesz, nem hitte el.
Továbbra is gyengéd volt, és aranyos, de ez a kérdés nagyon foglalkoztatta. Aztán
levizsgázott, minden nap rohant hozzám, hogy este 7-ig együtt lehessünk. Egészen addig
a Pesten maradt, amíg Én haza nem utaztam az egy hónapos szünidőre. Amikor ez a nap
is eljött, nagyon nehezen váltunk el egymástól. Szinte tudattalanul is éreztük, soha többé
nem találkozunk. Több vonatot elengedtünk, csak még egy kicsit együtt lehessünk.
Megbeszéltük, írunk egymásnak. Hazautaztam, jöttek-mentek a levelek, ami a részéről,
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arról szólt, mennyire hiányzom, és menynyire szeret. Szinte másról nem is irt, Én meg
sokadik ilyen levél után megírtam, nem szeretem, ha egy levél abból áll, hogy szeretlek,
szeretlek, nagyon hiányzol, nem tudok nélküled élni, szeretlek, hiányzol stb. Ez a levél
nem volt sértő, vagy bántó, mégis megsértődött, hogy mai napig, 3O éve, nem válaszolt
még.
Ma már azt sem merem elhinni, csak remélem, hogy igazán szeretett, mert ha
valaki igazán szeret valakit, megsértődik, aztán egy idő után csak meg tudja bocsátani
azt a "sértő" levelet. De Ő olyan makacs volt, hiába írtam még évek múlva is a levelet,
képeslapot, nem reagált rá. Pedig biztosan megkapta, mert soha nem jött vissza egy
levél sem. Még ma is sajnálom a dolgot, mert őt soha nem tudtam elfelejteni. Több
udvarlóm is volt, de ilyen pontosan senkire nem emlékszem, mert Andrást szerettem,
még ma is kedves az András név. A nagylányom nov. 3O-án András napján született.
Ilyen kedvesek a véletlenek. És a fő lényeg az Ő szempontjából, hogy nem békültem ki
Jotisszal. Pedig mindent elkövetett ennek érdekében. Küldte a kispostásainkat üzenettel,
a Terit is, néha el is mentem a jelzett helyre, de nem békültem. Ezen a szünidőn még egy
rémséges dolog is történt otthon. Az anyám már dolgozott, mert gyes csak fél év volt
még akkor. Három műszakba járt, és egy éjjel, amikor épp dolgozott, Józsi bá, a kedves
élettársa megtámadott. Sose tudom elfelejteni, ezt a dolgot, de ma már a humoros
oldalát is látom. Akkor úgy meg voltam ijedve, hogy semmiféle humornak nem lett
volna helye. Egész este rossz érzésem volt, mindent megérzek még ma is, nem, tudtam
elaludni, és nem értettem miért. Aztán éjfél után megérkezett Józsi bá’. Úgy tettem,
mintha aludnék, mert akkor már tudtam, miért nem tudtam elaludni.
Azonnal éreztem, baj lesz. Jött-ment, szöszmötölt, nem ment a szobájába. Ott keringett
körülöttem, ajtóm nem volt, ahol Én aludtam, olyan alkóvféleség volt. Végül leült az
ágyam szélére, és a takarom alá nyúlt. Na akkor, mint a nyúl, úgy felugrottam, de
lefogott, és erőszakoskodni kezdett. Rúgtam, haraptam, karmoltam. Már vérzett az arca,
és dühösen mondogatta, mert egyre azt kérdeztem, mit akar, és szégyellje magát,
megnézheti, mit kap anyámtól ezért. Még káromkodtam, köpködtem felé. Ő meg azt
mondta, ha a Jotisznak szabad, neki is. Erre aztán úgy begurultam, hogy mondtam neki,
a Jotisz sose volt ilyen, de magának meg pláne soha az életemben, nem tudnék kedves
lenni. Utálom magát mondtam, és ismét leköptem. Aztán kiszabadultam, és futottam az
ajtóhoz, zárva volt, Ő utánam, de nem engedtem, hogy elérjen, futkostam a lakásba,
szinte körbe-körbe, aztán az ablakon akartam kilépni, visszahúzott. Ilyeneket mondott,
milyen jó lesz, csak hagyjam, őt még egy lány se utasította el, Én mért vagyok ilyen
beképzelt? Cigi az jó volt, ha adtam, ugye? Kérdezte. A hálóingem már darabokban volt
rajtam, és egyre csak keringtünk. Jött utánam, Én persze nem mertem hátranézni, mert
meztelen volt. Aztán mégis megláttam. Egy "bőrdarabkával" kergetett, ma már, ha
visszagondolok, nevethetnékem támad. Mit is akart volna? De akkor Én féltem tőle,
sírtam, és nagy sértésnek tekintettem ezt a viselkedését. Aztán végre békén hagyott, Én
meg becsaptam, hogy mennie kell dolgozni. El is ment, de Én reggelig sírtam. Jött haza
anyám, majd "szívbajt" kapott, mikor meglátott. Hálóing cafatokban, a szemem dagadt a
sírástól, egyszóval szép látvány lehettem. Nagyon meg volt ijedve, miután elmondtam,
mi történt, mert nem hitte el, hogy nem történt semmi. Százszor ismételtem, végül
mondtam, vigyen orvoshoz, ha nem hiszi, hozzám még senki nem nyúlt "úgy". Végül
nagyjából meg-nyugodott, de Én összepakoltam, és azt mondtam: csak akkor jövök haza
legközelebb, ha a Józsi bá’ már nem lesz itt. Ígérte is, jó szidással vegyítve, hogy ide
többé nem jön, mert "megöli". Én visszamentem az intézetbe, nem kérdezte senki sem,
miért vagyok már benn augusztus közepén, örültem is a tapintatuknak, nem lett volna
kedvem elmesélni a történteket, nagyon szégyelltem. Pedig nem nekem kellett
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szégyenkeznem, de ezt Én akkor még nem így éreztem. A falusi barátnőim, és Jotisz is
Pesten dolgoztak, sokszor kimentem a délibe, hogy beszélhessek velük. Jotisszal is jó
barátok lettünk, de nem jártunk már együtt, bár Ő csak ezt szerette volna a legjobban.
Elmondtam nekik, mit művelt Józsi bá’. Egy szót sem szóltak, de később hallottam,
hogy Józsi bá’, miután egy hét után haza mert menni, azt panaszolta, hogy neki sose volt
baja a Görögökkel, de most nem tudja miért, jól megverték őt. Az eszébe se jutott, hogy
esetleg Én miattam kapott, hiszen mi nagyon elitéltük az ilyen aberrált embereket. A
falusi összetartásról nem is beszélve. Ilyen összetartásról csak a Szilágyiban tudtam.
Örültem, hogy találtam egy falut, egy közösséget, akik ugyanúgy összetartanak, mint mi
az intézetben. Készültem is haza, mert úgy éreztem, haza érkeztem, de még hátra volt
egy évem. Józsi bá’-ról még annyit, hogy csúful ért véget élete. Hiszek abban, ki hogyan
él, úgy hal meg. Ő csúful élt, ivott, nőket, lányokat hajkurászott, mindenkit, akik
lehetett, átver, hazudott. De mivel udvarolni kiválóan tudott, összetalálkozott egy nővel,
aki a végzete lett, szó szerint. Anyámtól ehhez a nőhöz költözött. A nő azt mondta,
olyan szerelem van közöttük, hogy együtt kell meghalniuk. Valószínű, ez a nő egy kicsit
aberrált lehetett, így előkészítette halálukat. Magukra nyitotta a gázt. Józsi bá’, mivel
telítve volt szesszel, hamar meghalt, de a sors fintora, a nőt megmentették. Eltemette
szerelmét, méghozzá úgy, hogy a saját sírhelyét is elkészíttette együtt Józsi bá’-éval.
Aztán, miután mindent elrendezett, újra kinyitotta a gázt, ezúttal sikeresen. Most '69-től
együtt alusszák örök álmukat. Józsi bá’ 46 éves volt, a nő is kb. ennyi lehetett, ezt már
nem tudtuk meg. Józsi bá’ az első feleségénél Besnyőn hagyott maga után egy fiút, és
egy lányt, anyámnál meg egy fiút, Bélát, az öcsémet, aki ekkor 2 éves volt. Anyámat
nem rázta meg túlságosan a dolog, bár aggódott, hogyan neveli majd fel a Béluskát. Én
pedig megkezdtem a harmadik évet. A tanulás továbbra is jól ment, gyakorlatra viszont
már gyárba kerültünk. A "MINO" nevű Minőségi Cipőgyárba. Itt csak női cipőket, és
csizmákat gyártottunk. Öt szalag volt, 25O dolgozóval, szalagonként 5O-5O
dolgozóval. Mi felsőrész-készítők az emeleten dolgoztunk, az „aljások” meg a
földszinten. Ez azért érdekes számomra, mert a sors megint humorizált velem. Ugyanis
Jotisz idejött dolgozni, gondolta, hátha még össze tudunk jönni. Én csak mosolyogtam a
dolgon, de azért tetszett is egy kicsit ez az elszántság a részéről. Azért persze kemény
maradtam, és újra csak elutasítottam. A gyárban csak lassan tudódott ki, hogy mi
valamikor egy pár voltunk. Volt is ebből élcelődés, viccelődés, nem haragudtam érte.
Aztán ahogy az már lenni szokott, túllőttem a célon. Jotisz, megunva a sok kérlelést,
összejött egy nálánál 2O évvel, vagy tízzel, nem tudom ezt már, idősebb nővel, aki
szőke volt, és csinos. Ha véletlenül találkoztunk, valósággal viselte ezt a nőt. És itt
értettem meg, hogy addig-addig utasítottam el Jotiszt, még végleg elveszítettem. Ez fájt
nekem, és ez a fájdalom meglepetés volt, számomra. Most fordult a kocka, eddig én
okoztam fájdalmat neki, most meg Ő. De nem tettem semmit, ha beszéltünk véletlenül,
mondjuk a vonaton, közömbösséget színleltem, viccelődtem. És, még így is
próbálkozott, Én meg azt kérdeztem, megcsalnád azt a nőt? Veled igen válaszolta.
Elutasítottam, ugyanis a társak, barátok, szerelmesek hűségéről sajátságos filozófiám
volt.
Megcsalni, becsapni, hazudni, nálam szentségtörésnek számított. Nálam sem szerelem,
sem barátság nem élhetett, ha hazug és csalás volt. Ez számomra szentírás, még ma is.
Bármit tettem, teszek életem során, abban csak őszinteségnek, tisztességnek van helye.
A gyárban a dolgozókkal jól kijöttünk, nem bántottak minket (ketten voltunk Edittel
intézetisek). Egyik héten iskola, másik héten gyakorlati volt. Jól ment minden, öröm
volt látni az elkészült cipők felsőrészét, de talppal együtt is viszontláttuk a munkákat,
sőt még vásárolhattunk is belőle. A Kaffkában jól megvoltunk, bár néha előfordultak
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meleg helyzetek. A Moszkva téri galeri ekkoriban elég "hírhedt" volt. Minket,
intézetiseket mindenáron be akartak "sorozni" maguk közé. Na, mi meg ezt egyáltalán
nem akartuk. Állandóan lesben álltak. Azt már tudták, 7-ig van kimenőnk. Egyszer,
egyik vasárnap 7-előtt pár perccel a városmajori bokrok közül előugorva, megtámadtak
minket. Mi lányok voltunk vagy négyen - öten. Én voltam elől, és a Városmajor utcához
a legközelebb. Hárman ugrottak rám, de a táskámmal csapkodtam, kiabáltam. Aztán
motorzúgást hallottam. Rögtön elkezdtem kiabálni, rendőrség, rendőrség! Ez a motor
mentett meg minket, mert mikor felfogták a motorzúgást, szétspricceltek pillanatok
alatt, megígérve, kiabálva, találkozunk még! Innentől különböző irányokból mentünk
haza, hogy elkerüljük a velük való találkozást. Mehettünk a János kórház felől, vagy a
Városmajor utcán, a déli felől, vagy a Városmajoron keresztül (itt támadtak meg
minket) a fogaskerekű felől. Később, még egy támadást megértem. Este 1O-után
(délutánosok voltunk) mentünk a Városmajor utcán, a déli felől haza. Mikor közelebb
értünk, azt láttuk, fiúk ülnek sorban a járdán, elzárva előlünk az utat az intézethez. Az
Acsády I. utca egyébként zsákutca, csak innen lehet menni, mert a másik fele, nagy
kerülő lett volna. Persze az utca mindkét vége le volt zárva fiúkkal. Mi Edittel nagyon
megijedtünk, és visszamentünk az utca közepén lévő presszóba. Segítséget kértünk, ők
nem tudnak segíteni, mondták. Újra elindultunk, és egy fiatal pár, a hölgy kismama volt,
sétált, mi megkértük, segítsenek, kísérjenek el minket. Jézusom, ha ma eszembe jut, a
frász kitör, hogy pont, egy kismama és a párja járt akkor az utcán. És képzeljék,
vállalták, bátran, de csak az utca elejéig. A fiúk beengedtek minket szó nélkül az utcába.
Már azt hittük minden rendben, mindjárt elérjük a kaput, de nem így történt. Föntről és
lentről is, ahonnan jöttünk, a fiúk jöttek utánunk. Bizarr jelenet volt. Nem volt
menekvés. A kaput akartuk mindenáron elérni. Elértük, de a fiúk is minket. De ebben a
pillanatban a rendőrség is úgy jött, mint ők, lentről és fentről, elzárva az utat a
menekülés elől. Fellélegeztünk. Újra kiabáltak, hogy úgyis elkapnak egyszer minket. Az
ügyeletes nevelőnő elmondta, hogy már este óta itt lebzseltek ezek a fiúk, tudta, mi még
kint vagyunk, ezért hívta a rendőrséget. Begyűjteni nem lehetett őket azért, mert
üldögéltek, így meg kellett várni, hogy mit akarnak. Nagyon meg voltunk ijedve, Én már
alig vártam, hogy vége legyen az iskolának, és haza mehessek végleg. El innen, ahol
félni kell. Pedig maradhattam volna Pesten egy diákszállón, vagy albérletben, de nem
akartam. Nem kötött semmi Pesthez, csak Laci öcsém, de reméltem, Ő is hazajön majd.
Ő akkor volt nyolcadikos, és közepes tanuló. Tudtuk, szakmát fog tanulni majd.
Aztán volt még egy utolsó "támadás", amire szívesen emlékszem, mert olyan "jól" jött
ki, hogy sose felejtem el, és még ma is jókat nevetek rajta.
Vizsgaidőszak volt, június, mi készültünk a szakvizsgára. Edittel kitaláltuk, felmegyünk
a hegyre, nem messze tőlünk, napozunk, és közben tanulunk. A nevelő el is engedett
minket. Napoztunk tanultunk, míg egyszer csak egy csapat "indián" ránk támadt,
baltákkal, felfegyverkezve. Az indián üvöltés olyan élet hű volt, hogy egyből futásra
fogtuk a dolgot. Mikor leértünk, csak akkor fogtuk fel, hogy kik kergettek meg minket.
8-1O kisfiú, legfeljebb 7-8 évesek Minket, a 18 éves felnőtteket, ezek a kicsik le tudtak
kergetni, olyan meglepetésszerűen "támadtak". Nahát, a könnyünk folyt a nevetéstől,
aztán még sokáig meséltük, és nevettünk a dolgon.
Tavasszal, még vizsga előtt történt, hogy az ügyeletes nevelő vasárnap reggel
egy levélkét hozott. A szöveg így szólt: a kapu előtt várlak beszélnünk kell. István.
Ki az-az István? Nem ismerek egy István nevű férfit sem. A nevelőt kérdeztem, hogy
néz ki?
Elmondta, de ebből Én nem ismertem fel, ki lehet az. Mentem a fürdőszobába, onnan ki
lehet látni az utcára, hátha felismerem, De ki lehet az? Láttam valakit, le és fel rója az
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utcát. Nézz már errefelé, gondoltam, hátha rájövök ki vagy! Aztán megláttam. Ismerős
volt, de ez az István aláírás nagyon megzavart. Ez a Pityu, de mit, keres itt? És főleg mit
akar tőlem? Már régen kitöröltem az emlékeimből, hogy ne érezzem a fájdalmat, amit
okozott. Ez a Pityu a Teri barátnőm unokabátyja volt, és egyik nyáron, még Jotisz előtt,
komoly "barátságba" keveredtem vele. Nagyon tetszettem neki, azt mondta, szeret,
nekem is tetszett, Én is szerettem. Párszor sétáltunk, csókolództunk is, már "majdnem
"szerelmes is lettem, míg egyszer átmentem Terikéhez, akik sütöttek, csomagoltak
ajándékot. Persze Pityu már pár hete nem jelentkezett. Nem szóltak, hallgattak.
Mondtam Terinek, mondja már, mi van, mert érzem, velem kapcsolatos a dolog.
Esküvőre megyünk. Mondta. Kinek az esküvőjére? Újabb hallgatás. Ki esküdik? - már
kiabáltam. A Pityu, mondta Teri. A Pityu? És újabb szó nem jött ki a számon.
Hazafutottam, és sírtam-sírtam. Nagyon fájt. Hiszen alig kezdődött el valami köztünk,
és így ér véget. Úgy megharagudtam rá., hogy az szinte fájt. Annyit még később,
higgadtabb állapotomban megtudtam róla, hogy gyereke lett egy nőnek tőle, ezért
feleségül "kellett" vennie. Nem volt mese, ha megesett egy lány tőle, vegye feleségül, ha
szereti, ha nem. Nos, ez a Pityu, aki Istvánként írta alá a levélkét, várt a kapuban. Nem
nagyon siettem lefelé, mert egyre csak azon gondolkodtam, mit akarhat, és ha az
érzelmeimet vizsgáltam, az csak legfeljebb sajnálat és szánakozás volt. Becsapott, és igy
Én soha többé nem tudnék bízni benne. Ilyen érzésekkel, gondolatokkal terhelten
lementem, hogy találkozzam vele, és esélyt adjak neki, elmondhassa, mit akar.
Örömmel fogadott, kérte, menjünk valahová, beszélnie kell velem, sokat. Elindultunk
Pestre, mentünk, mentünk, néha leültünk valahol, vagy ettünk valamit, és csak beszélt,
volt mit. Reggeltől, majdnem estig együtt voltunk. Elmondta, hogy mielőtt engem
megtalált volna, volt egy barátnője Érden, aki le is feküdt vele. Mikor engem megismert,
szerelmes lett belém, többé nem ment Érdre, engem akart, mert nagyon megszeretett.
De! Még alig kezdtük szeretni egymást, amikor az érdi lány jött a szüleivel, Pityuékhoz,
hogy gyereket vár, most mi legyen. Pityu tudta, nem szereti, szerelemmel, de szülei
nyomására feleségül kell vennie. Őrület, még sírt is, mesélte, de már a szemem elé nem
mert kerülni, nem tudta, hogyan mondhatná ezt el nekem. Gyáva volt elém állni, csak
azt tudta, engem szeret, de az érdi lányt kell elvennie. Tudta, hogy Teriéktől úgyis
megtudom, mi történt, és már akkor bocsánatot kért tőlem gondolatban. Aztán esküvő,
majd született egy fia. A házasság egy évig sem tartott, mert az asszony egy veszekedés
alkalmával azt kiabálta Pityunak, nem is Ő az apja a fiának, csak el akarta vetetni magát
feleségül, valakivel. Ez a valaki Pityu lett. Pityu, akkor hazament a fiával a szüleihez, és
beleugrott a kútba, Ő és a fia. Mindkettőjüket megmentették, még újságba is benne
voltak, mutatta nekem a cikket. Miért kellett kútba ugrani ezért? Kérdeztem. Azért, mert
egy: elveszítettelek téged, megnősülök, születik egy fiú, akiről, azt hiszem, az enyém, a
feleségem fűvel-fával megcsal, kurválkodik, majd ez mind nem elég, kijelenti, a fiú nem
is tőlem van. Hát ezért! És mit akarsz tőlem? Még mindig csak téged szeretlek, és meg
szeretnélek kérni, legyél te a fiam anyja. Nemsokára végzel, feleségül veszlek, és
felneveljük a fiút, akit Én sajátomnak tekintek. Az anyjának nem kellett ez a fiú, aki
nem is tőlem van, állítólag. Válaszolta.
Nos, volt min gondolkoznom. Egyrészt, éreztem, nem hazudik, hogy minden
szava igaz. Nagyon sajnáltam sorsáért, még alig múlt 2O éves, és mi minden történt
vele. Másrészt, Én már nem voltam szerelmes belé, egyszerűen, sikerült úgy
megharagudnom rá, hogy el sem tudtam képzelni, hogyan és milyen jogon tudnám
nevelni az Ő fiát. Ma már tudom, ha elém áll akkor az igazsággal, valószínű több esélye
lett volna. Éreztem, idő kell ezt átgondolnom, meg is mondtam neki. Abban maradtunk,
hogy az állomáson találkozunk egy hétvégén, akkor, visszatérünk a dologra. Kikísértem
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a délibe, elutazott haza, én meg mázsás súlyú gondolatokkal megrakottan visszamentem
az intézetbe. Egy hetem volt gondolkodni. Akárhonnan kezdtem, akárhányszor
átgondoltam a dolgot, tudtam, ezt Én nem tudom vállalni. Nem a gyerektől féltem,
hanem, hogy ismét becsapódik ez a szegény, Pityu. Már csak mély barátságot, testvéri
szeretetet éreztem, iránta, ezzel pedig nem tudnék házasságot kötni. Ez ellenkezik az
elveimmel, elképzeléseimmel. Én úgy képzeltem el egy házasságot, hogy az telis-tele
van szerelemmel, forró és mély szerelemmel. Ez pedig ebben az esetben nincs így, és
jobb lesz, ha ezt őszintén meg is mondom, nem szeretném becsapni. A másik gondom,
az volt, hogy lehet, hogy megint becsap, és majd visszamegy, gyereke anyjához, vagyis
már nem tudtam bízni benne feltétel nélkül.
A találkozóra rossz érzéssekkel mentem. Tudtam, ez az utolsó találkozásunk. Iváncsai
állomáson este 8-kor jött vonattal, és gyalog elindultunk, Besnyő felé. Jó hosszú út vezet
ebbe a faluba, itt lehetett jól beszélgetni. Elmondtam mindent, amit elterveztem
őszintén, kertelés nélkül. Nagyon szomorú lett, sírt, öngyilkosságot emlegetett, Én
próbáltam lebeszélni, és meggyőzni igazamról. Nem bántott, de végül azt kívánta
nekem, sose legyek boldog, mert Ő sem lehet az soha többé. Aztán elment haza, Én is,
az anyám már ideges volt, mert éjfél is elmúlt, és tudta hová mentem. Azt gondolta,
bajom esett. De Pityu nem volt forrófejű, dehogy, akart Ő engem bántani, hiszen
szeretett, és ma is tudom, így volt. Később évek múlva hallottam, megnősült, egy
P.szabolcsi nőt vett feleségül, ma pedig, Bábolnán élnek, és jól vannak. Csak remélni,
merem, hogy később megbocsátott nekem, és belátta igazamat. Én már csak a szeretettel
tudok rá gondolni, és tudom, igazam volt, és jól döntöttem, akkor. Aztán végre
elérkezett '69 június 19-e. Végre! Szakmunkás lettem, munkakönyvet kaptam, és
azonnal dolgozni kezdtem. Ott maradtam a Minőségi Cipőgyárban. Egy év tanulóévem
alatt megismertek, a munkám is megfelelt, igy a dolgozójuk lettem. Dísztűző lettem, bár
egy kicsit harcolnom kellett érte. A művezető, mivel akkor szabadultam, nem akart a
legmagasabb kategóriájú munkára tenni, pedig hiányzott egy dísztűző. A többi dolgozók
sem nézték jó szemmel, ha egy kezdő mindjárt a legjobb helyre kerül. Ebben az esetben
viszont nem hallottam megjegyzést.
A sors! Nekem tartogatta azt a helyet, csak egy kicsit segítenem kellett. Mondtam a
művezetőnek, legalább próbálja ki, nézze meg, adjon egy próbadarabot. Megpróbálta, és
tetszett neki a munkám. Így lettem dísztűző, amíg ott dolgoztam, végig dísztűző
maradhattam, és ezért a legmagasabb fizetés járt. '69-ben 12OO-2OOOFt magas
fizetésnek számított. Sose felejtem el az első fizetésemet. Úgy mentem be az intézetbe,
mintha egy aranybánya lett volna a zsebemben. Nagyon boldog voltam, azt az érzést
szinte le sem lehet írni szavakkal. Egy órát, és egy táskát vettem, a többit meg szépen
beosztottam. Közben kérvényeztük az intézet vezetőségével, hogy szüntessék meg az
állami gondozásomat, mert már önálló keresettel rendelkezem. Augusztusban meg is
jött a hivatalos papír, hogy megszüntették, nem kell megvárnom nov. 9-ét, amikor
hivatalosan is nagykorúvá váltam volna. Kiköltözhettem szabadon az intézetből, ha
segítség kell, segítenek lakásügyben. Haza mehetek, vagy diákszállóra. Én haza akartam
menni, és onnan bejárni dolgozni. A faluból mindenki így járt dolgozni, Én is bírni
fogom. Anyámnak is segítek azzal, haza megyek gondoltam Én. Olyan eufóriás voltam,
hogy mindent könnyűnek és jónak láttam. Leszámoltam, odaadták azt a pénzt, kb.
2OOOFt-ot, amit takarékoskodás címszó alatt gyűjtögettek nekünk. Mindenkitől
elköszöntem, a bőröndömet, nem volt nehéz, a fejemre tettem, és a Városmajor utcán
lesétáltam a Délibe, majd hazautaztam. Végre szabad vagyok! Nem vagyok többé állami
gondozott! Dolgozhatom, szabadon dönthetek mindenben! Ilyeneket gondoltam, és
legszívesebben ugrándoztam volna, vagy puszit tudtam volna adni mindenkinek, akivel
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csak találkoztam aznap. Akkor még nem gondoltam, hogy milyen nehéz lesz az Én
"szabad" életem. Hazaértem! Micsoda terveim voltak! Azzal kezdtük anyámmal, hogy
vettünk nekem, abból a 2OOOFt-ból egy sezlont, mert ágyam az nem volt még.
Emlékszem 11OOFt-ba került. Ágyneműt is megvettük. Aztán a fizetésemet hazaadtam.
Úgy gondoltam, anyám majd beossza, jut mindenre. De ebből lett a baj, méghozzá
súlyos. Amikor hazajöttem, egy pulóverem, és egy szoknyám volt, jóformán, jött a tél,
nem volt télikabátom, csizmám, bejárós voltam, az állomás 1Km-re van, 2O perc
gyalog. Ha anyámnak mondtam, mi kellene, mindig azt válaszolta, nincs pénz. Ebből
aztán nagy veszekedés lett, mert jól kerestem, hát miért nem kaphatok belőle? Pár
hónapon belül szívből megbántam, hogy hazajöttem, de nem volt visszaút, mert a
barátaim, barátnőim itt laktak. Bizony, úgy jártam, hogy már csak ők voltak nekem,
őhozzájuk tartoztam, családom, mint olyan, nem volt ezek szerint. Mindig azon
rágódtam, mit vétettem Én, hogy az anyámnak nem kellek? Nem tudok róla, hogy bárkit
is bántottam volna, és mégis. Hát hogy van ez? Miért csak az "idegenek" szeretnek? Hol
az Én családom. Lassan azért beletörődtem abba a döntésembe, hogy hazajöttem, és
nem albérletbe. Mindenesetre meg kellett oldanom ezt a kérdést is, így egyik nap anyám
elé álltam, és azt mondtam neki. Mától nem adom haza a fizetésem, de nem is eszem
itthon. Az ágyam, ágyneműm a sajátom, ezeket is magam fogom rendben tartani,
mosnia sem kell, maga (mert magáztam anyámat) meg engedje meg, hogy itt alhassak,
ha nem, akkor elmegyek valamerre. Na, ez egyáltalán nem tetszett neki, kiabált,
veszekedett, de végül maradhattam. Miért nem úgy intézte a dolgokat, hogy
mindkettőnknek jó legyen? A gyárban mindenki tudta, jól keresek, Én meg zsíros
kenyeret hordtam enni. Ha szóbahoztam anyámnak, hogy vegyen néha szalonnát, vagy
szalámit, a válasz az volt: nincs pénzem! Pedig nem herdálta el a pénzt, csak kifelejtett
engem ebből is, mint ahogy tulajdonképpen gyerekének sem voltam ott a lelkében. Nem
volt bútora, vettünk részletre, csillárt is, meg minden mást. Ezt Én megértettem, sőt,
továbbra is segítettem, miután már nem adtam haza a pénzem, de nem úgy kellett volna
ezt intézni, hogy Én kabát, és csizma nélkül maradjak. Ezen aztán hiába kiabáltunk,
veszekedtünk, nem értett meg engem. A gyárban ebédeltem műszak előtt, ha délutános
voltam, ha délelőttös, akkor meg műszak után. Hideget meg a büfében vettem. Otthonra,
vacsorára, vagy reggelire, vittem haza szalonnát, tepertőt, kenyeret, és azt ettem. Hűtőnk
még nem volt akkor. Anyám persze ezekhez is hozzányúlt, hogy elérje, tőle kérjek enni,
és veszekedhessen. Ez be is jött neki egyszer, mert többször már nem dőltem be. Sóskát
főzött, Én imádom, kérte egyek belőle. Elfogattam, vesztemre, mert amikor a soros
veszekedést kiprovokálta, kiátkozta a "belemből", mert Én nem adok haza pénzt, de az
Ő ennivalóját megeszem. Arról nem szólt, hogy Ő azért az enyémet nyugodtan meg
tudta enni. Én soha nem voltam átkozódós, sőt egy szóval sem említettem meg neki,
hogy az enyémet megette. Ha ilyen sérelem ért, úgy tudott fájni, hogy álltam, mint a
kuka, és szólni sem tudtam. Csak arra gondoltam, úristen milyen idegen vagyok a
számára, ha így tud viselkedni velem, hiszen mi emberek, még az idegennel sem bánunk
így, nemhogy a gyerekünkkel. Sírtam is eleget ezek miatt, de érdekes módon ezek a
sírások régen is, és most is megacéloznak, és arra ösztönöznek, hogy megoldjam a
dolgokat. Ezt a kérdést úgy oldottam meg, hogy többé semmit el nem fogadtam, bárhogy
unszolt is, sőt ennivalót sem tartottam magamnak otthon. A vonaton ettem valamit,
hogy otthon ne kelljen. De sok túrósbatyut ettem akkoriban! Ma már nem is szeretem.
Hétvégére meg 1OOFt-ot fizettem az anyámnak, de a főzéshez valót, húst, meg
egyebeket megvettem Pesten, és hazahoztam. A 1OOFt busás ár volt, mert Pesten 2OFtért lehetett rántotthús-krumplit enni egy egyszerű étteremben. Főzhettem volna, de úgy
ordított, hogy meg sem próbáltam külön főzni magamnak. Minden apróságon úgy fel
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tudta pörgetni magát, hogy már csak aludni jártam haza. Ha dolgozott, és otthon voltam,
mindent megcsináltam, meg is főztem, de nem ettem belőle. Miért nem ettél belőle?
Kérdezte, de Én azt feleltem, nem szeretem, vagy más hasonló kifogást. Velem még
egyszer nem fog ordítani, hogy megettem valamiféle ételét. Ha nyugodt volt, nem volt
baj, egészen normális is tudott lenni, de ha mérges volt, jaj lett mindenkinek. Jött az
átkozódás, felhánytorgatás. Szegény Bélust is ilyenkor jól elverte, mert rossz, mondta Ő,
pedig sokszor tényleg semmi rosszat nem tett. Hányszor, de hányszor szó szerint ki
kellett mentenem a kezeiből. Engem is megütött néha, de kértem, énhozzám ne nyúljon,
nincs joga dühből verekedni, csak azért, mert a világra haragszik, és a körülötte levőkön
áll bosszút. Ma sem értem, miért tudtam ezt eltűrni. A faluban is próbált áztatni,
mesélte, nem adok haza, pénzt, Ő meg etet. Sírtam ezeken a vádakon, de ha valaki rám
olvasta e vádakat, Én sem kíméltem anyámat, és elmondtam az igazat, jól kipakoltam.
Ma is, ha hallok valami pletykaféleséget, csak akkor hiszem, ha a másik felet is
meghallgattam. Szerintem ez így igazságos. A Teri barátnőméknél többet tartózkodtam,
mint otthon, de aztán Teri is dolgozott, ritkábban találkoztunk. Laci öcsémmel sokat
találkoztunk, Ő, mint ipari tanuló, abba a kollégiumba került, ahol Sokan András is volt,
és ahol Én énekeltem. Amikor Lacihoz mentem, még fel is ismert egy-két nevelő, aki
akkor hallott énekelni. Laci kárpitosnak tanult, a hétvégéket, ha nem jött haza, együtt
töltöttük, jártuk a várost, neki panaszkodtam, anyám miket tesz, Én mindenben
segítettem, ha kérte. Sose felejtem, egyszer jött a gyárhoz, pénzt kért, mert Ő bunkóorrú
cipőt akar, az a divat. Mondtam neki, most nincs, várj fizetésig. Így hízelgett. Cicuska,
na, cicuska, mondom nincs most pénzem. Hülye macska úr mondta Ő. Ő volt az
egyetlen, aki cicának becézett, innen a sajátságos hízelgés. Még ma is emlegetem neki a
macska urat, jókat nevetünk rajta. Aztán persze lett bunkóorrú cipője, csak nehezen
várta ki. Persze sose volt követelőző, Ő is pont olyan, mint Én. Eszméletlenül
hasonlítottunk egymásra, na nem testileg, de lelkileg teljesen. Viszont Ő már tanult az
Én káromon, és amikor végzett, nem jött haza, inkább a diákszállót választotta. Ebben
még Én is segítettem a bátorításommal. Itt a faluban volt egy Görög barátnőm: Elektra.
Mindenhová együtt mentünk, együtt utaztunk, együtt jártunk a dombra, mint két testvér,
olyanok voltunk. Tanította a görög szavakat, sokat vihorásztunk. Pl. a vonaton, ha
magyarok is ültek körülöttünk, sose mulasztottuk el megkérdezni egymástól. Pinász?
(éhes vagy?) Náfász (egyél). Nos a magyarok ránk támadtak, hogy milyen csúnyán
beszélünk, hiába mondtuk, mit jelent, nem hitték, mi meg jót mulattunk. Nem ártott már
nekem sem egy kis móka. Velük ebben is volt részem bőven. Szívből örültem, hogy
engem, a magyart befogadtak, sőt bármikor bármiért, bárkivel szemben megvédtek
volna. A vonaton az utolsó kocsi hazafelé, befelé meg az első kocsi, abszolút a miénk
volt. Iváncsaiak meg sem merték közelíteni ezt a kocsit, és tudják miért? Mert állandóan
beléjük kötöttek, és utána csodálkoztak, ha a görögök megvédték magukat. Ilyeneket
mondtak? Piszkos görögök, elvettétek a kenyerünket, menjetek haza! De milyen
kenyeret vettek el? Hiszen nagyon dolgos nép, mindenki dolgozott, nem vették el senki
kenyerét. Én még idáig nem láttam lógós görögöt, magyart annál többet. A faluban is
társadalmi munkában fát, rózsákat ültettünk, betonkockákat készítettek a férfiak, és az
állomásra vezető utat, ez egy szántóföld közepe volt, ezzel a betonkockákkal kiraktuk.
Itt már Én is segítettem, amit kellett, de akkor is segítettem, magyar létemre, amikor az
Iváncsai állomásra új állomásfőnök jött, és kerítést húzatott arra az oldalra, ahol az út
volt, hogy ne tudjunk hazamenni. Pedig még villany is volt azon az úton, amit mi
köveztünk le. Nem értettük, mi haszna neki abból, ha mi körbe a műúton megyünk be a
faluba. Úgy 1 óra út lett volna, így 15-2O perc. A másik, hogy ezt a falu kövezte le, az
állomásfőnöknek ehhez semmi köze nem volt, mindössze a fajgyűlölet. Szóval,
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felhúzatta a kerítést, mi meg leszedtük. Újra felhúzatta, mi meg újra leszedtük.
Valóságos háború alakult ki közöttünk, már a rendőrség is kezdett belefolyni, de mi
nagyon vigyáztunk, verekedés ne legyen. Már a vonaton, délutánosok voltunk, és fél
egyre, jó sötétben érkeztünk, megbeszéltük kinek mi a dolga. Mi lányok a figyelők
voltunk, a fiúk meg szedték szét a kerítést. Amikor aztán már rendőrséget hívott ez az
ember, akkor dugájába dőlt. Mert: saját, nem megalapozott akciója volt ez, így gyorsan
elhelyezték Iváncsáról. Hála Istennek! Ilyen rosszindulattal még nem találkoztam,
csodálkoztam, miért tesz ilyet valaki. Elektrával, és a többiekkel még ma is emlegetjük
ezt a "háborút". Elektra mamája nagyon szeretett engem, sokat voltam náluk. Sokszor
mondta, persze viccből, hogy elcserél minket, Lektra megy anyámhoz, Én meg maradok,
mert Én olyan jó lány vagyok. Hát bizony! Az Én barátnőm bizony sokat szájalt az
anyukájával. De, az Én sorsomat látva, megváltozott, és már láthatóan tisztelni kezdte
szüleit, akiket addig is szeretett, csak nem tudta felmérni, hogyan is kell ezt kimutatni.
Végül is minden viselkedésben rejlik tanulni való. Én meg szeretetet és, tiszteletet,
jóságot tanultam tőlük. Náluk ismertem meg a görög ételeket, a görög szokásokat, az
olajbogyót. Az olajbogyónak külön édes története van. A '7O-es években nagyon nehéz
volt hozzájutni, mert az anyaországban maradt rokonok nem tarthatták a kapcsolatot az
itt élő politikai menekült hozzátartozókkal. Nos, egyszer Lektra jött és azt mondta.
Hoztam valamit, kóstold meg, de ha nem ízlik, ki ne dobd, Én megeszem így is.
Olajbogyó volt. Nézegettem, szagolgattam, kérdeztem, milyen ízű, Lektra mondta, sós
keserű, savanyú egyszerre. Na jó megkóstolom. Lektra tartotta a markát, biztos volt
benne, ki fogom köpni. A barátnőm legnagyobb sajnálatára, nekem ízlett, és megettem.
Látni kellett volna az ábrázatát. Ez nem lehet igaz! Mondta, minden magyar kiköpi, te
nem is vagy magyar, és nagyokat nevettünk ezen. Mondta az anyjának is, ez nem is
magyar, megette az olajbogyót, és még ízlik is neki. Az anyukája csak bólogatott, és
mosolygott. A görög ételek is mind ízlettek, persze nem akartam elfogadni, de muszáj
volt, olyan szeretettel adták. Volt egy kedvenc görög ételem, a töltött paprika. Ezt nem
paradicsommal készítik, hanem főznek rizst, tesznek hozzá konzerv vagdalt húst,
oreganót, petrezselymet, majd megtöltik a paprikát. Tepsibe rakják, egy kis olaj alá, és
megsütik. Fenséges étel, főleg hidegen szeretem. Amikor ilyet készített az anyukája,
Lektra a föld alól is előszedett, és hívott, menjek mert az anyukája akar, valamit
mondani. De mit? Majd meglátod, gyere! Lektra jól tudta, ha megmondja, miért menjek,
hát lehet, nem mentem volna. Nagyon sérült voltam kajaügyben. Aztán rájöttem nem
mindenki irigy, csak az anyám. Később is azt tapasztaltam, az emberek alapjában véve
jók, és jószívűek. Ilyen irigy és hánytorgatós kevés van. Lektra és a szülei olyan
tapintatosak voltak velem, hogy panaszkodnom sem kellett, tudták, amit tudni kellett.
Ma is nagy szeretettel gondolok rájuk, mert sok-sok mindenre megtanítottak, pedig nem
tettek semmi különös dolgot, de azt úgy, hogy Én értettem minden mosolyt, minden
gesztust, és ők ezt tudták ösztönösen.
Én olyan vagyok, mint egy radar, veszem az érzéseket, veszem az adást. Voltak magyar
barátnőim, Stefán Kati és Somogyvári Mariann. Ők is velünk utaztak dolgozni,
összetartoztunk, mi falusiak. Mindegy volt, görög, vagy magyar, védtük egymást. Ez az
összetartás engem a Szilágyira emlékeztetett, itt folytatódott az-az élet. Lehet, hogy
elfogult vagyok, de úgy érzem jogos. És pont azért mondom ezt, mert magyar vagyok.
Itt ebben a vegyes községben tanultam meg igaz embernek lenni, mert itt aztán mindegy
ki milyen származású. csak ember legyen, a szó legnemesebb értelmében. Ez ma
2OOO-ben is így van, ezt a dolgot szentül őrizzük, pedig már csak 17O görög él itt.
Viszont a mentalitásukat itt hagyták, mi meg őrizzük. Lakik itt cigány, német (sváb)
macedon, szerb, görög, és magyar. De az összetartás még ma is kiváló. A Discóban, ha
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balhé van, a falusi lányokat mind összeszedik és hazaviszik soron kívül. Vagy: egy
drogot árusító idejött, a faluba. A fiatalok elzavarták, megígérve, mi lesz, ha el nem
tűnik. Vagy, a cigányok. Ide költözhettek, de ha csaló, és tolvaj, mennie kell. Sose
felejtem "98-ban betörőt fogtak a boltban este 9-után.
Két perc alatt a fél falu ott volt ásóval, kapával, amit ért. A rendőrök alig tudták a
lincseléstől megmenteni. Ment is a szöveg, ne menjetek lopni görögfaluba, mert ott az
egész falu nektek megy. Én magyar vagyok, és büszke, hogy ilyen közösségben élhetek.
És főleg azt nem tudom elfelejteni, hogy engem akkor a falu úgy fogadott be, mint egy
család. Ez a falu lett a családom, mert furcsa, amit leírok, de igaz. Nem kellettem
nagyanyámnak, apámnak, később anyámnak sem. De a falusiak szeretettel vettek körül,
magyarok, Teriék, Kati, Mariann, és családja, Lektra és családja, Jotisz és a többiek,
mind--mind azon voltak, hogy vidámságot csaljanak az arcomra, óvtak, bátorítottak,
ezért nem futottam el a faluból anyám miatt. Pesten sem kellettem, ott Én "mucsai
paraszt" voltam a kényes pestieknek. Azt gondoltam, jó, akkor Én vidéki, vagyis
"mucsai paraszt" akarok lenni. Az is vagyok, de nem "mucsai", hanem Beloianniszi, és
büszke vagyok rá. Ma már a "pestiekre" sem haragszom, hiszen gyerekek voltunk, de ha
visszagondolok sorsom alakulására, hát igencsak befolyásolt a gyerekkorom, sőt meg
merem kockáztatni, meghatározó volt. Szóval teljes szívemből szerettem ezt a falut, és
lakóit. Itt végre otthon éreztem magam. Az anyám továbbra sem szerette őket, pedig ma
sem tudná megmondani, miért. A cigányokat is szapulja, azt hiszem egy kissé faj
gyűlölő lehet, bár jól palástolja. Volt, mert már Görögországban élnek, egy Panajota
nevű szomszédunk. Ő aztán mindig hallotta anyám szidalmait, mikor a görögöket
szidta, mégsem szólt egy szót sem. Én meg szégyelltem magam helyette is. Ez a néni azt
is látta, hallotta, hogyan bánik velem az anyám, és főleg miket kapok a "görögök" miatt,
hogy még görög szajha is voltam, mikor Jotisszal jártam. Mégsem szólt nekem sem
erről a dologról. Ők ilyenek! A család, bármilyen legyen is az, szent dolog. Más életébe
beleszólni, szentségtörés náluk. Később asszonykoromban már a férjemmel, mert Ő is
szerette őket, ha hazajöttünk anyámat meglátogatni, őhozzájuk mentünk először. Anyám
morgott is ezért, de minket nem zavart. Akkor már lehetett ezekről a dolgokról beszélni
velük, Megdöbbentett szó szerint, hogy mit el nem tűrtek anyámnak. Panajota néni és
férje elmondták, mennyire sajnáltak engem, de nem szólhattak, ez a mi dolgunk volt, és
elmondták anyámat is sajnálták, amiért ilyen bután gondolkozik, ezért nem is bántották
egy szóval sem. Micsoda bölcsesség! Jobb szót nem is találok rá. Szívből szerettem
őket. Anyámnak néha az udvarlóimat is bemutattam, de mindegyikben talált valami
kifogásolnivalót. Jotiszról annyit, sose adta fel, hogy elutasítottam, mindig körülöttem
volt a vonaton is, a szőke nője sem volt már meg. Ha udvarlóm volt, ezek persze nekem
nem jelentettek semmit, úgy intézte, a vonaton a közelben üljön. Sokat mulattam a
dolgon, de szemtelen azért sose voltam vele. Tiszteletben tartottam a szerelmet, ami
köztünk volt. Egyszer lett egy Csonka Károly nevű udvarlóm, persze hol máshol, mint a
vonaton ismerkedtem meg vele. Szabolcs megyei fekete hajú, kék szemű, szerintem
szép férfi volt. Százhalombattán dolgozott, 2 - 3 évvel volt idősebb, mint Én. Randit
beszéltünk meg a battai állomáson, tudtam Jotisz is, azzal a vonattal jön, jól
kicsínosítottam magam, mert Károly egy esküvőre vitt el magával, Pilis-borosjenőre.
Még arra is emlékszem, Király nevű volt a vőlegény. Nos, a vonatnál tényleg ott volt
Jotisz, nem hitte, hogy randira megyek, az nem lehet, ilyet nem tehetek vele, így beszélt.
Aztán amikor látta az állomáson a hódolómat, nagyon megharagudott, hetekig nem szólt
hozzám. Ez a fiú, Károly sétált velem battán, az épülő városban, este pedig tényleg
esküvőre mentünk. Reggel jöttünk haza, a vonaton kapacitált szálljak le a battán, legyek
vele. Nemet mondtam, akkor nem találkozunk többé, "fenyegetett". Nem szálltam le, és
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Ő mégis megkeresett, de anyám miatt emlékezem erre az esetre, bizonyítandó tényleg
fajgyűlölő. Történt, hogy Károlyt meghívtam görögfaluba, anyámhoz, sztrapacskával
kináltuk, azt mondta ez a kedvence. A sztrapacska, nem ízlett neki, anyám valahogy
nem úgy főzte meg, ahogy neki ízlett volna. Persze udvariasan elfogadta, dicsérte.
Amikor anyám meglátta Károlyt, azt látni kellett volna. A szája is tátva maradt, azt
hittem, annyira tetszik neki. Nahát, amikor a fiú elment, és Én visszajöttem, mert
kikísértem a vonathoz, anyám szó szerint nekem esett. Ordított, hogy ez egy cigány, egy
cigányt hoztam a házhoz, Ő egy cigánynak főzött, hiába volt öltönybe, hiába kék a
szeme, akkor is cigány. Most Én tátottam el a számat csodálkozva, és úgy elkezdtem
nevetni, hogy még ma is jóízűen nevetek a dolgon azóta is. Ez jellemző az anyámra.
Pedig ez a Csonka család nem cigány, és már akkor a '7O-es években, a TV-ben
dolgozott a fél család, mint dramaturg és még ki tudja milyen minőségben. Károllyal is
Pesten, bármerre mentünk, ismerősként üdvözölték. Kérdésemre aztán elmondta ezt a
TV-s dolgot. Aztán ebből sem lett komoly dolog, mert tetszett, mint férfi, de érezni nem
éreztem semmit, sőt az intuícióm azt súgta, nem lesz jó. Így 1-2 hét után vége is lett.
Szekált is Jotisz, hol a lovagod? Aztán újabb kísérletbe fogott, a bátyját kérte, beszéljen
velem, kérjen feleségül a szülei nevében, a görögöknél így szokás. A bátyjával a
vonaton beszéltünk. Ez már nagyon komoly dolog volt, így Én is nagy tisztelettel
hallgattam testvérét. Aztán elmondtam, nem tudok már bízni benne, ezért nem leszek a
felesége. A bátymegértett, az öccse Jotisz nem. Ekkoriban már V. Avram nevű fiúval
jártam, ha ezt annak lehet nevezni. Ő már 3O év fölött járt jóval, de ez engem nem
zavart, bár ez a kapcsolat is igen érdekesen alakult, mert valahogy nem úgy udvarolt,
ahogy a nagykönyvben írva vagyon. Ha délutános voltam, Ő persze csak délelőttös
műszakba járt, megvárt a déliben. A nagyéjfélivel jártunk haza, így együtt mentünk.
Hazakísért, vagy még csavarogtunk egyet, beszélgettünk. csókolóztunk a dombon. Jó
ember volt, vonzódtam hozzá, valószínű szerettem is, még sem mondta sose, mit akar
velem kapcsolatban. Lefektetni sem akart, igazi úriember volt, de mindig azt
mondogatta, ha együtt voltunk, hogy fiatal vagyok, menjek férjhez, Ő már öreg, és nem
nősül meg sose. Nem értettem, miért mondja ezt, hiszen házasságról sose beszéltünk,
sőt Én arról voltam híres, hogy azt mondogattam, sose megyek férjhez. Naszta, a nővére
ismert és szeretett engem, jól kibeszéltük az öccsét, persze nem rosszindulattal, csak
úgy. Lektrának panaszkodtam, hogy ez most mi, hogyan kell ezt érteni? Nem szól, nem
üzen, csak jön, és szeret néha. Aztán hetekig semmi, aztán újra jön és szeret. Lektra azt
mondta, a görög férfiak ilyenek. Tettekkel mutatják ki az érzéseiket. Azért sem értettem,
mert Én nem voltam sose "úgymond" tapadós lány, Én nem hívtam, Ő keresett meg
engem mindig. Persze így is "odavoltam" érte. A '7O-es szilvesztert is együtt töltöttük a
presszóban, ott is mindenkinek úgy mutatott be, a menyasszonya, a felesége vagyok.
A presszóban mindenki ismerős volt, minden barátom és barátnőm itt volt, és nekik
mutatott be így, engem karonfogva. Örültem ennek a gesztusnak, a nővéréhez, és a
szüleihez is elvitt ezen az éjszakán. Ennek ellenére felemás érzéseim voltak. Gyanús
volt ez a viselkedés, valahogy nem illett hozzá, mégis, elhessegettem érzéseimet, és
követtem, bárhová vitt. Amikor hajnalba a szüleihez mentünk boldog újévet köszönteni,
a szobájába mentünk, miután köszöntöttük szüleit. Jó kedvünk volt, mámorosak is,
egyrészt a pezsgőtől, másrészt tényleg szerettük egymást. Mivel sose volt erőszakos
velem, bátran omoltam a karjába, öleltük, csókoltuk egymást, nem féltem, hogy bántana
akaratom ellenére. Csakhogy ez az akarat nem volt sehol, és Én teljesen ösztönösen, és
természetes módon az övé lettem. Először eléggé rossz volt a dolog, de később, Avram
gyengédsége, türelme ezt is csodálatos dologgá változtatta. Ez a szilveszter éjszaka
életem egyik legszebb napja volt. Megismertem a testi szerelmet is, és ez jó volt, nagyon
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boldog voltam, sőt mondhatom, mindketten azok voltunk. Aztán reggel lett, a józanodás
ideje. Rohantam Lektrához, újságoltam neki nagy-nagy boldogságomat, benne meg
lehetett bízni, Ő is velem örült, olyanok voltunk, mint a gyerekek. Anyukája kérdezte,
mi ez a nagy viháncolás, mi mondtuk, semmi, semmi, csak jó kedvünk van. Lektra is
szerelmes volt a kis Popeszba, Ő is valahol ott tartott, mint Én, hát volt mit
megbeszélnünk. Emlékszem, egyszer ott aludtam Lektráéknál, reggel 3-kor keltünk,
mentünk dolgozni. Este alvás helyett ilyeneket mondtunk. Popcse és sóhaj, Avramcse,
és így bolondoztunk, sóhajtóztunk, míg az anyukája ránk nem szólt, hogy alvás, de mi
csak Popcséztunk, és Avramoztunk. Jó most erre visszaemlékezni, főleg, hogy Lektra
már nincs itt a faluban, '81-ben visszament szüleivel Görögországba. E gyönyörű
szilveszter után még néhányszor találkoztunk Avrammal, de nekem rosszulesett, hogy a
barátaink kérdésére, hol a menyasszonyod, már nem emlékezett, vagy nem akart
emlékezni rá, mint mondott nekik szilveszter éjjel a presszóba. Ebből aztán már tényleg
nem értettem semmit. Egyik alkalommal a Szovjetunióban élő bátyja, és annak családja
jöttek látogatóba Avramékhoz. Aznap Lektrával azt láttuk, búsulva üldögél a presszóba.
Lektrával kérdeztük, mi baja van? Fáj a foga, mondta Ő, és búsult tovább. Két nap
múlva a nővére, Naszta elmesélte, milyen hülye az öccse, mert a rokonok, és a szülei
kérték, nősüljön meg, vegyen engem feleségül, már egy éve udvarol nekem, ismernek,
szeretnek engem, biztos jó feleség leszek, tudják, szeretem a fiukat. Nem válaszolt
nekik, elrohant otthonról. Ekkor láttuk búsulni, a foga pedig egyáltalán nem fájt. Nahát,
amikor ezt meghallottam, olyan dühös lettem, mint egy bika. Nagyon sértve éreztem
magam, hiszen sose volt szó házasságról köztünk, Én csak szerettem, ennyi volt az
egész. Ezt az "akciót" a szülei számlájára kell írni, nem az enyémre. El is határoztam, itt
a vége, nehogy már azt gondolja rólam ez a férfi, hogy Én férjet akarok fogni
magamnak, eszem ágában sem volt, és tehetetlen sértettségemben csak sírtam, sírtam,
ahol senki nem látta. Lektra, és Naszta vigasztaltak, de ez mit sem ért nagy bánatomban.
Később hiába keresett, nem álltam szóba vele. Egyszer azért mégis szóba álltam vele,
hiszen tisztázni szerettem volna, a dolgokat. Elmondtam neki, hogy Én nem férjet
akartam, Én csak szerettem, és ne keressen többé, ne sértsen meg engem ilyen
dolgokkal. Szomorú volt, mondta Ő is szeret, de a szüleire haragudott, nem akart Ő
megsérteni engem, a szülei nem értik, nősülni nem akar, Ő 38 éves, Én 19 éves, hiába
szeret, nem akar nekem rosszat, menjek férjhez, szüljek gyereket, Ő ezt nem tudja
megadni nekem. Ezt sem értettem, miért mond ilyeneket, de éreztem a szomorúságát, és
még utoljára nagyon szerettük egymást testi és lelki szerelemmel. Később évek múlva
megtudtam valakitől, hogy Avramot gyerekkorában érte valami sérülés, a forradalom
alatt, így gyereke nem lehet. És akkor mindent megértettem! Uramisten! Ez az ember
feláldozta a szerelmet, csak azért, hogy legyenek gyerekeim. Ezen még sírva is
fakadtam, ekkor áldozat láttán. Most már értettem, miért hallgatott, mikor Én
gyerekekről, intézetről, anyaságról beszéltem. Sőt! Az is eszembe jutott, amikor
kérdeztem egyszer tőle, mi lesz, ha terhes leszek, és nem fogtam fel, miért mondja, hogy
az nem tőle lesz. Ma 3O év után mély tisztelettel gondolok rá. Ő is Görögországban él,
megnősült, egy itteni Viktória nevű görög lányt vett feleségül, és nem lettek gyerekeik.
Az egyik rokonuk a szomszédom, néha megkérdezem, mi van velük, így hallok róla,
tudom, jól vannak. Naszta nem él már, hirtelen halt meg, nagyon sajnálom őt. Nekem is
és Lektrának is szomorúan telt a 7O-es esztendő, hiába kezdődött oly szépen. A kis
Popesz sem vállalta az Én barátnőmet, Avram sem engem, így aztán azzal bosszultuk
meg magunkat, hogy egy pár udvarlóval jól kiszúrtunk. Pedig szegények nem tehettek
róla. Akkor tértem észhez, mikor egy "hentes" szakmával rendelkező úriember azt
üzente, amiért átvertem, hogy be ne tegyem a lábam a Margit-szigetre, mert ez meg az
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lesz. Akkor rájöttem, így nem lehet viselkedni, és magamba szálltam. Férjhez soha nem
megyek, de szemétkedni sem fogok senkivel. Ezek a férfiak! Milyen helyzeteket tudnak
létrehozni. Avram sem udvarolt senkinek, úgy látszik, mindkettőnknek idő kellett
elfelejteni a másikat. Pedig, ha néha összetalálkoztunk, és egymás hogyléte felől
érdeklődtünk, igencsak remegett a hangunk, és a lábunk, de mindketten mentünk a
dolgunkra, és többé nem mertük egymást zavarni.
Közvetlen mellettünk lévő családhoz, ők is görögök, pestről albérletbe költözött egy
Csacsosz Vangelisz nevű férfi. Ő lett a legjobb barátom. Úgy hívott, hogy
"szomszédka". Együtt mentünk a vonathoz, ha valamelyikünk elaludt, szóltunk
egymásnak. Kemény sors jutott neki, elmesélte, hogy, hogy járt. Pesten lakott, egy
magyar lányt vett feleségül, egy fiuk született. Hajtott, túlórázott, hogy mindenük
meglegyen, jól is voltak, de egyszer baleset érte a kezét, hazament, és ott találta az
asszonyt egy idegen férfival. Egy szót se szólt, összecsomagolt, és ideköltözött mellénk
a szomszédba, a rokonaihoz. Csacsó utólag azt mondta, Ő volt a hibás, mert nem tudott
eleget törődni az asszonnyal, mivel mindig dolgozott, ezért csalta meg őt. Akkor még a
nőt hibáztattam, ma már tudom, Csacsó látta jól a dolgokat. Remek barátok lettünk, neki
sírtam el minden bánatomat, főleg szerelmi nyavalyáimat, vigasztalt, tanácsot adott,
vagy csak együtt szidta velem az illetőt, akire éppen panaszkodtam. Csacsó a Kati
barátnőmet szerette, de már nem mert bízni a nőkben, Én meg a férfiakban. Így aztán Ő
nyugodtan szapulhatta a nőket nekem, pedig Én is nő vagyok, Én meg a férfiakat, pedig
Ő meg férfi. Remekül kiegészítettük egymást, de egyéb dolog sose fordult meg a
fejünkben. Tényleg, a szó legszorosabb értelmében barátok voltunk. A Jotisz is rokona
volt, fantasztikus mennyit szidtuk, illetve bíráltuk inkább együtt. Egyszer, '71 tavaszán
Csacsó hívott, hogy a Jotisz bátyjáék pestre utaztak, Jotisznál van a lakáskulcs, menjek
Én is, Ő meg a Katival lesz, Én meg Jotisszal. Na azt már nem!
Tiltakoztam, hogy Én soha, de szegény Csacsó nagyon szerette volna a Katival lenni,
kért, egyezzek bele. Na jó, de csak a kedvedért, mondtam. Alaposan felvértezve Jotisz
ellen, elindultunk Katival. A fiúk már a lakásban voltak. Míg élek, nem felejtem el ezt a
kalandot. Persze, magamtól is kitalálhattam volna, hogy Jotisz intézkedett, hisz csak Ő
tudott a kulcsról. Csacsó intette is, hogy vele gyűlik meg a baja, ha "bántani" mer
engem, de Jotisz megígérte, csak vissza szeretne hódítani. Jotisz tudta, Csacsóra
hallgatni fogok, Ő meg Katival lehet, így nehezen, de rábeszélt, erre a kalandra. Be is
mentünk a lakásba, Csacsó és Kati az egyik szobába, ahol ment a TV-is, mi meg
Jotisszal a másik szobába, vagy nappaliba, nem is tudom. Szegény Jotisz! Mindent
elkövetett, hogy kibéküljünk, és újra egy pár legyünk. Elmondta, feleségül vesz, hogyan
és hol fogunk élni, hány gyerekünk lesz, mert Ő imádja a gyerekeket, Én is, a szülei is
beleegyeztek, legyek a felesége, könyörgött szép szavakkal, ígéretekkel. Meghallgattam,
és elmondtam újra, amit bátyjának is már mondtam, hogy nem bízom benne, pedig az
életemnél is jobban szerettem egykor. Kérdeztem, miért Én előttem kezdett ki más
nőkkel, és miért az öcsém előtt csókolózott más lánnyal? Hisz tudta, az öcsém előbb
vagy utóbb úgyis megmondja. Azt mondta, nem tudja, de akkor, azt gondolta, ezzel
majd féltékennyé tesz, és így jobban fogom szeretni. Én meg elmondtam hogy ezzel a
viselkedéssel végleg elűzött maga mellől, ki az életéből. Fogadkozott, már 24 éves,
akkor még szinte gyerek volt, többé ilyet nem tesz, csak mondjak igent. Nem kellett sem
igent, sem nemet mondanom, mert a szülei felfedezték, hogy nincs otthon a kulcs, és
Jotisz sem, dörömböltek. A Csacsó, a Kati és Én a kertvégében a kamra mögé bújtunk,
de az apja megtalált minket. Jobb is, mert olyan erős kerítés volt itt, hogy sose jövünk ki
onnan, ha a szülei elhitték volna, Jotisz egyedül van ott. Az apja beterelt minket, az
előszobában álltunk és hallgattuk a szidást. A Csacsót ismerték, a Katit is, de engem
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nem. A hosszú hajammal még az arcomat is takartam, és alig bírtam ki nevetés nélkül.
Nagyon komikus volt a helyzet. Hogy mit mondtak, fogalmam sincs, görögül szidtak
minket. Kati ugyan értette, mert az Ő apja is görög, de azért el tudom képzelni, miket
mondhattak. Pedig, ha tudták volna, nem történt semmi, nem veszekedtek volna ilyen
bőszen. Jó, ha fél órát eltöltöttünk, mindjárt lebuktunk. Fantasztikus ez a szigorúság, a
görög szülők részéről, hiszen Jotisz már 24 éves volt, ekkor Csacsó meg 38. Csak mi
voltunk19 évesek. Aztán, amikor végre ajtón kívül voltunk már Katival, úgy elkezdtünk
nevetni, hogy alig bírtunk hazamenni. A könnyünk folyt. Másnap is, és még nagyon sok
napig, csak egymásra néztünk, vagy a két "bűnös" fiúval találkoztunk, csak nevettünk,
nem bírtuk abbahagyni, olyan komikus volt az-az este. Pedig a fiúk még azért kitettek
magukért, mert engem semmilyen kérésre, fenyegetésre, nem árultak el Jotisz szüleinek.
Pedig de nagyon szerették volna megtudni, ki volt a másik lány. Jotisz, a bátyjáéknak
megmondta, hogy Én voltam, de Ő sem árulta el sose a szüleinek. Hát ilyen igaz
emberekkel voltam körülvéve. Lektrának, mikor elmeséltük Katival, micsoda kalandunk
volt, majd megpukkadt Ő is a nevetéstől. A Kati is "megcsalta" szegény Csacsót, úgy
látszik ez az Ő sorsa, végzete. Megcsalják a nők. Sírt, panaszkodott nekem.
„Szomszédka”! Már majdnem feleségül vettem, most mondd meg, miért ilyenek a nők?
Nem tudom, Én mindenesetre nem ilyen voltam, de Csacsót ez nem vigasztalta. Én
viszont vigasztaltam, és haragudtam Katira, miért tesz ilyet. Megismerte későbbi férjét,
és nagyon szerelmes volt. De akkor is! Csacsót nagyon sajnáltam, mert Ő meg a Katiba
volt szerelmes. Katitól a vonaton mást se hallottunk, mint a Gyula így, a Gyuszi úgy.
Pedig, ha tudtam volna, hogy az Én végzetem is általuk talál meg, lemegyek a térképről.
Ezt a kijelentést csak 3O év után merem így leírni, mert vakon mentem akkor a
végzetem felé, írásomban pedig ki fogom fejteni, miért gondolom így most, miután már
módomban áll visszatekinteni, sőt elemezni is a megtörtént dolgokat, eseményeket. Kati
barátja, T. Gyula adonyi fiú volt, és barátja G Gyurinak. Mindkettőjüknek volt
motorjuk. Gyulának, egy régi típusú csepel, míg a Gyurinak egy új sport cetkája. A
Gyuláét állandóan szerelni kellett, így esett meg, hogy nem indult a csepel, és a barátját
kérte meg vigyél át görögfaluba légy szíves. Van ott egy gyönyörű, szőke barátnőm,
találkozónk van, a motor meg nem működik.
Ez a szőke gyönyörű, a Kati volt. Albérletben lakott Nusi néninél, Mariann
barátnőnknél. Nusi néni, Mariannak édesanyja egy nagyszájú, nagydarab, középkorú,
nagyon agilis, de aranyszívű asszony volt. Ő az a típus, aki mindenkinek szeret segíteni,
olyan volt, mint a kotlós a kiscsibéihez. Akkor volt boldog, ha sokan vették körül, és
lesték "kegyeit". Kati sem tudott a szüleivel élni, mert nagyon ittak, hát Nusi néni
befogadta. Jancsi bácsi, a férje csendesen, mosolyogva, mindig egyetértett asszonya
akaratával, de nem papucs férjként. Rendkívül jó ember volt, imádta Mariann lányukat,
Katit, és engem is szeretett. Mi pedig tisztelettel adóztunk jósága felett. A házasságuk is
mintaszerű, öröm volt náluk lenni. Nos, ezen a július 7-ei napon Gyuri át is hozta
Gyulát, az Ő gyönyörű Katijához. Ő is kíváncsi volt, tényleg olyan e ez a lány, mint
ahogy barátja a szerelemtől bódultak látja. Csinosnak találta. Én július 8-án vonultam
Dunaújvárosba, mandulaműtétre. Ezen a vasárnapon, 7-én Én is odamentem Nusi
néniékhez, mert Nusi néni olyan volt, mintha az anyám lett volna. Amikor beléptem az
ajtón, már a fiúk ott voltak, Gyulát ismertem, Gyuri pedig bemutatkozott, majd
beszélgettük, bár Ő egy szót sem szólt, csak figyelt. A hűtőt támasztotta, leülni sem
akart. Jól megnéztem magamnak, szőke, kékszemű, elég magas, a keze meg, nahát, a
körmei gyászosak. Mindjárt megállapítottam, hogy mulya, aki egy szót se szól, ráadásul
biztosan "trágyahordó" a TSZ-ben. Ráadásul még valami iváncsai menyasszonyról, is
szó volt később Nusi nénivel. A lényeg, rögtön eldöntöttem, ez a férfi aztán nekem nem
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kéne. Sokat nevetgéltünk, kitárgyaltuk a műtétet, Nusi néni és Mariann kórházban
dolgoztak, majd elbúcsúztam, csomagolnom kellett.
8-án hétfőn be is feküdtem az Orr-Fül-Gégészetre, 9-én meg is műtöttek, bár ne tették
volna.
Bevérzett a seb, újra visszavittek a műtőbe, égették, el is altattak, egész éjjel vigyázott
rám egy nővér, hogy meg ne fulladjak. Másnap már jobban voltam, látogatáskor Kati
jött Gyurival. Nem értettem, mit keres Ő itt, tán még mindig rossz Gyula motorja? De
Kati csak rejtélyesen mosolygott. Amikor egy percre ketten voltunk Katival, odasúgta,
hogy tetszel a Gyurinak, járni szeretne veled. Velem? Jézus Mária, csak azt ne! Ettől a
hírtől teljesen kétségbeestem, mert: Nem is tetszik, beszélni sem tud, Én meg ugye
túlságosan is sokat beszélek, na meg menyasszonya van. Rólam meg tudvalévő volt,
elvált, vagy nős emberrel sose álltam szóba. Jó, Ő nem nős, de menyasszonya van. Hol a
gyűrűje? Na lám! Megtetszettem neki, és már el is dugta a gyűrűt, gondoltam. Hát még
mennyire csodálkoztam, mikor elvállalta, a kisrádióm gombjainak (elemeinek)
feltöltését, és naponta szállítását. Ígérte, minden este 7 körül jön, és hozza a feltöltött
elemeket, és viszi a töltenivalót. Egyik ámulatból a másikba estem, nem értettem
semmit, de elmentek, Én meg gondolkodhattam. Nusi néni madártejet, küldött, és
üzente, vasárnap jön, és beszélünk. Na, gondoltam, biztosan figyelmeztetni akar, hogy
menyasszony van, nehogy járjak vele. Persze Nusi néni nem tudta, nekem nem is tetszik
ez a fiú, így nyugodt maradtam. Mindenesetre az elemekről le is mondtam, úgyse hozza
be. Nusi nénire gondoltam inkább, és azon gondolkoztam miért egy idegen szeret
engem, és nem az anyám? Anyámat nem érdekelte, mi van velem, nem látogatott meg.
Másnap azon vettem észre magam, hogy az ablaknál állok este 6 felé, és várom az
"elemeket". Nahát ilyet! Összeszidtam magam, és bementem a szobába. Később megint
"leselkedtem", mikor megláttam a motort és őt, siettem le az alagsori folyosóra, itt is
van bejárat, és vittem a lemerült gombelemeket. Találkoztunk, még egy bonbon, először
is hozott, pedig nyelni meg sokáig nem tudtam, és a feltöltött elemeket. Pár szót
beszéltünk, (jé beszélni is tud?) és ment, ígérve, hogy holnap is jön, újra ilyen későn,
mert battán dolgozik, mint panelszerelő kőműves, és így tud ideérni. Megköszöntem az
elemeket, és Én is mentem vissza az emeletre. A másnapot már alig vártam? És! Nem
ismertem magamra. Mi történik velem? Miért várom annyira az estét? Biztosan a jó
szíve hatott meg, majd elmúlik. A szobában már mindnyájan jobban voltunk, és
viccelődtünk, mi lenne, ha Ő lenne a férjem? Na, Én sose megyek férjhez, mondtam, és
Én bátran viccelődhettem. De aztán este 6 lett, és Én újra az ablaknál álltam, és vártam.
Jött is, megint bonbon, elemcsere, és pár szó, beszélgetés. Mindketten nagyon zavarban
voltunk. később miután elment, már bántam, hogy nem maradtam tovább beszélgetni.
Ekkor már, Péntek volt, hétfőn mehettem haza. Vasárnap jött Nusi néni, Gyuri hozta
motoron, panaszkodott is, milyen sebesen jöttek, és jött Kati a Gyulával. Nagyon meg
voltam hatódva, hogy nem hagytak magamra, és eljöttek, pont ők, és nem anyám. Nusi
néni különvonult velem, és elmesélte, "elkapta" a Gyurit, mit akar tőlem, Én nem olyan
lány vagyok, akivel szórakozni lehet, és becsapni, ne próbáljon udvarolni nekem, csak
ha nem bánt meg, mert már eleget szenvedtem más okok miatt, ez már nem hiányozna
nekem. Mi a helyzet azzal az iváncsai lánnyal? Gyuri azt mondta, az a lány nem a
menyasszonya, nem szerelmes belé, katonai ideje alatt leveleztek, innen az ismeretség.
Mióta engem meglátott, még nem volt ennél a lánynál, és nem is fog többé menni.
Nagyon megijedtem ezektől a hírektől, mondtam Nusi néninek, nekem nem is tetszik,
ami már azért nem igazán volt igaz. Nusi néni azt felelte, na jó várjuk ki, mi lesz ebből.
Kérte, hétfőn hozzámenjek haza, főz valami finomat, és majd meglátjuk, délután már
Gyuri is odajön, ezt ígérte. Aztán már négyesben beszélgettünk, meséltek otthoni
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híreket, majd elmentek. Én a Gyuritól puszit is kaptam búcsúzóul, ettől aztán
lelkiismeret furdalásom lett. Ennek a fiúnak megtetszettem, de nekem Ő nem, most mi
lesz? Volt már ilyen máskor is, Én tetszettem, nekem nem, elutasítás, majd néha
fenyegető üzenet, és megjegyzések, hogy mire játszom meg magam? Meg, hogy mi
vagyok Én hercegnő? Na meg veréssel is fenyegettek már meg, persze sose történt
ilyesmi, csak a sértettség mondotta velük. Gyurira gondoltam, ha elutasítom, mit fog
szólni? Felemlegeti majd a bonbonokat, az idejét, a benzinjét? Vagy meg akar verni
esetleg? Nem tudtam! Hétfőn aztán vonattal hazamentem, arra gondoltam, hátha anyám
várni fog az állomáson, hogy ne Én cipeljem a nehéz táskát (tele volt bonbonnal), de
nem volt ott senki. Jó, nem nagy ügy egy mandulaműtét, de akkor is. Nusi néni és a
Kati, a fiúról már nem is beszélve, nem az anyám, és mégis szívükön viselték sorsomat,
nem hagyták, hogy hozzám senki se menjen látogatóba. Lassan beballagtam a faluba,
Nusi néni már várt, etetett-itatott volna, ha nyelni tudtam volna, de az még sokáig nem
ment. 8 nap alatt pár kg-t fogytam, most még karcsúbb voltam, mint valaha. Egyenesen
szép voltam. A hajam fenekemig ért, jó, ha 5O kg voltam, de ezen kilón belül minden
testrészem telt volt, és arányos. Azért a sok sport látszott rajtam. Ezekben a megelőző
években kézilabdáztam, pl az újpestnél, és még futni és tornázni is imádtam, úgyhogy ez
a kis fogyás, csak jót tett, még csinosabb voltam. Délután aztán mindenki megérkezett a
munkából, Gyuri is. Mindenki velem foglalkozott, beszélgettünk, nevettünk. Nem
siettem haza, hátha keres anyám, de csalódnom kellett, mert nem keresett. Gyuri este
hazakísért, és elmondta, tetszem neki, amióta meglátott, tudja, velem szeretne lenni
mindig, kérte járjunk együtt, az a lány, akiről szó volt, nem jelent neki komoly dolgot. A
tudatom még tiltakozott, de ennek már örültem. Remek idő volt, szép nyár, Gyuri
ajánlotta, szombaton menjünk fürödni, a Duna mellé. Adony mellett van egy Duna ág,
amit strandnak használtunk. Sokan jártunk oda, úgy hívtuk, megyünk az ötösre. Hogy
miért ötös, fogalmam sincs. A hely szép, füves, bokros, a víz tiszta, elég mély a
fürdéshez, az alja sóderes. Teljesen megfelelő volt fürdőzésre, pedig ezt a területet mi
fiatalok tettük stranddá. Hivatalosan csak egy Duna ág volt. Mondtam, mehetünk, de Én
még nem fürdök. Szombaton aztán jöttek a motoros lovagok, és elvittek minket fürödni.
Sokan voltunk, jól éreztük magunkat. Egyszer csak egy lány odajött Gyurihoz, és elhívta
tőlünk távolabbra, Én figyeltem őket, és furcsa érzésem volt. Szerintem veszekedtek,
nagyon gesztikuláltak, indulatos volt a testtartásuk. Gyuri hamar visszajött, kérdeztem,
ki volt ez a lány, ha nem titok. Nem érdekes, csak egy ismerős volt. Felelte. Többet nem
mertem kérdezni, hisz még szinte Gyurinak is a nevét tudtam csak. Az érzéseimet
elkergettem, kár volt, mert 2O év múlva tudtam meg, hogy ott és akkor a
kíváncsiságomat nem kellett volna sutba vágni, de mindegy, a végzet, az végzet!
Délután eleredt az eső, a fiúk bevittek minket Adonyba, a vendéglőbe. Fagyiztunk, az
jól esett a rossz torkomnak, de az eső csak nem állt el. Így, mit volt mit tenni, elmentünk
Gyuláékhoz. Gyula anyukája nagyon szimpatikus volt, sokat mesélt a fiúkról, Gyula és
Gyuri "viselt" gyerekkori dolgaikról. Gyula és Kati elvonultak az egyik szobába, a Gyuri
hazament, de kis idő múlva jött is vissza azzal, hogy a szülei várnak, be szeretne
mutatni nekik, kiderült a szomszéd házban laknak, innen a gyerekkortól való barátság a
két fiúnak. Mondtam Gyurinak, nem akarom, még őt sem ismerem, hová ez a nagy
sietség? Jó, akkor a karomban viszlek át- felelte, erre már meglepődtem, láttam,
komolyan gondolja, nem akartam a karjaiban utazni, így vonakodva, de mentem vele.
Zavarban voltam, a szülei nagyon szimpatikusak voltak, kérdezgettek, beszéltünk, Gyuri
arca meg ragyogott. Látszott rajta, örül nekem, hogy vagyok, legszívesebben
mindenkinek megmutatott volna, milyen kincsre akadt személyemben. Még elmondták,
Gyurinak van egy húga is Panni, de Ő most nincs itthon. Aztán meghívtak vasárnap
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ebédre, anyukája ígérte, olyat főz, amit majd Én is, le tudok nyelni. Sajnos, az elszúrt
műtét miatt sokáig nem jól működött a torkom. A hangszalagom is megsérült, mélyebb
lett a hangom, ekkor még eszembe se jutott, hogy énekelni sem tudok majd többé. Itt
vesztettem el a magas "C"-t örökre, ennél a műtétnél. Újra rám tört a lelkiismeret
furdalás, miután megköszöntem a meghívást. Istenem! Hogyan mászok Én ki ebből?
Mindenki olyan kedves hozzám, a Gyuri rajong értem, Én meg nem tudom, mit akarok.
Gyuri meg csak, kényeztetett, úgy nézett rám, hogy elakadt a lélegzetem félelmemben.
Láttam a szemében a rajongást, ezért féltem. Mi lesz, ha mégis visszautasítom?
Ez a tempó túl gyors volt nekem. Két hete ismertem, de már ott tartott Gyuri, mintha 2
év telt volna el. Visszamentünk, még Gyuláékhoz, majd némi Csepel szerelés után, ezért
volt gyászos a körme, amikor először láttam, mert akkor is szereltek, hazaindultunk.
Már késő este volt, vagy éjszaka? Az eső elállt, a motort olyan lassan vezette, amilyen
lassan csak lehetett, hogy minél később érjünk haza. Az egyik kezével a motort vezette,
a másik kezével az Én kezemet fogta, először a két hét alatt. Úgy látszik, érezte
tudattalanul, hogy nem lehet engem lerohanni, mert még így is bajban voltam az
érzelmeimet illetően. Hallgattuk a zenét, az Én híres-nevezetes picike rádiómon.
Emlékszem egy olasz szám (mindig imádtam az olasz dalokat) a "romantikus blús"
ment, és Én valamit éreztem, valami megmozdult bennem, egy érzés, de még nem
voltam biztos benne. Hiába, a zene az életem része és befolyásolója volt, és ma is az,
amíg élek. Hazaértünk, még beszélgettünk, a kezemet el nem engedte volna semmi
pénzért, míg búcsúzóul megcsókolt! Most először! Nos, ez a csók mindent eldöntött.
Csodálatos volt, olyan gyengéden és forrón, határozottan ölelt át, hogy az Én tudatom is
végre érzékelt már valamit. Boldogságot éreztem, és miután elment, Én bementem a
házba, mosolyogva. Arra gondoltam, ha holnap is meglesznek ezek az érzések, akkor
valami szép és csodálatos dolog fog elkezdődni az életemben. Mert eszemben jutott,
hogy voltam Én már így. Tetszett valaki, és másnap elküldtem, mert már nem éreztem
azt, amit előző nap. Most is ettől féltem. Megbeszéltük, értem jön, Nusi néninél
találkozunk, és átvisz ebédre. Dél felé jött is, és amikor meghallottam a motor hangját,
nagyon izgatott lettem. Na, most eldől, meg van-e bennem a tegnapi érzés, vagy már
elszállt. Mikor belépett az ajtón, ragyogó ábrázattal, tudtam, végem van, Ő nyert, a
türelmével, kedvességével, és Én is megperzselődtem. Óvatosan arra gondoltam, talán
ez már szerelem lesz. Ettől a naptól kezdve többé nem volt kétséges a dolog. Örültem a
saját érzéseimnek, már nem kell többé lelkiismeret furdalást éreznem, megnyugodtam,
szinte szabad lettem, és boldogan mentem a szüleihez. Nagyon kedvesek voltak, talán
túlságosan is, amit Én az ösztönlény észre sem vettem, annyira meghatott a szeretetük,
még süteményt is sütöttek, külön az Én tiszteletemre. Sokat, és mindenről
beszélgettünk, anyám is érdekelte őket, Én meg sajnos kipakoltam, hiszen most voltam,
kórházba, és éppen frissen fájt, hogy anyám ott sem látogatott meg. Valahogy úgy
láttam, együtt éreznek velem, Én meg csak panaszkodtam, mondtam a jajaimat. Még
akkor Én ösztönösen cselekedtem, semmit sem csináltam tervszerűen, nem is gondoltam
rá, hogy ezt szabad-e, vagy sem. Hogy elhitték, amit össze-vissza panaszkodtam, az
látszott rajtuk, csak az nem, hogy kételkedtek is, mert ugye minden kamasz panaszkodik
a szüleire, gondolták ők. Intelligensek voltak Gyuri szülei, az anyukája varrónő-mester,
egy szabóságot vezetett adonyban, apukája pedig mérnők volt a vasútnál. Ettől a naptól
kezdve, Gyuri mindennap jött, akár délelőttös voltam, akár délutános. Ha délutános
voltam, Ő engedelmesen lefeküdt aludni otthon, mert ugye mindig 5-kor kelt, Én meg
éjjel fél egyre értem haza. A szülei ezt hitték, de Gyuri éjfél felé az ablakon kimászott, a
motort szép csendben kitolta az útra, és huss, irány Beloiannisz, mire a vonat bejött Ő is
ott volt, de volt, mikor Gyulával a kiserdő takarásában meglestek minket, hátha más
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fiúval jövünk. Biztos akart lenni abban, hogy hűséges vagyok. Anyám is ismerte már,
ilyenkor, ha nem a dombra mentünk, a szobámba "beszélgettünk". Szerintem nem sok
betűt használtunk el, mert inkább öleltük egymást, szorosan, és mindketten arra
vágytunk, hogy eggyé forrjunk össze. Augusztusban aztán ez is eljött, csodálatos volt
együtt, úgy éreztem, a részemmé vált, legszívesebben így maradtam volna vele örökre,
összeforrva. Nagyon szerettük egymást. Bárhová, a világ végére is elmentem volna vele,
ha hiv. Ezek az együttlétek, szeretkezések még szorosabbá tették kapcsolatunkat, Gyuri
rendkívül gyengéd volt, és tapintatos. Még csak 2 hónapja ismertük egymást, mégis, úgy
éreztük, ezer esztendeje tudunk egymásról. Csodálkoztam azon is, hogy minden gátlás
nélkül az övé tudtam lenni, hiszen ismertem, magam, nem voltam kapható leány. Más
kapcsolatokban, ha arra került volna a sor, inkább összevesztem az illetővel csak azt ne.
A Gyuri esetében érdekes módon nem féltem semmitől, bár néha eszembe jutott, túl
korán jutottunk el ide, és esetleg elhagy ezért, de valahogy mellette biztonságban
éreztem magam, és olyan érzésem volt, mint mikor haza érkezik az ember. Semmi rossz
érzést nem jelzett vele kapcsolatban az intuícióm, és ennek nagyon örültem.
Szeptemberben kijelentette, hogy a hidegben semmi kedve motorozni, ezért inkább
házasodjunk össze, ha Én is akarom. Ez volt a lánykérés. Boldogan nevettem ezen a
furcsa lánykérésen, kérdeztem, hová sietünk ennyire, de ellenvetésem nem volt. Meg is
vettük a gyűrűket, aznap este még megtartottuk az eljegyzést is. Egyik barátja, K. Ferkó
harmonikázott, ott volt még Kati és Gyula, na meg mi ketten. A gyűrűket egy papír
helyettesítette, ugyanis nagyok voltak, egy ékszerész pedig 3 napra vállalta a
kisebbítésüket. E puritán eljegyzés után Gyuri bejelentette a szüleinek, hogy nősül. Csak
így, egyszerűen. Nem nősülni szeretne, hanem nősül. A szülei levegőt nem kaptak
meglepetésükben. Amikor aztán látták, komolyan gondolja, kétségbeestek. Alig
ismeritek egy mást. Mondták, nincs semmitek, csak a kopasz feneketek, hol fogtok
lakni? Bár nincs kifogásunka menyasszonyod ellen, de mégis, hová rohantok? Várjatok
még, ismerjétek meg jobban egymást. Mi döntöttünk, vagyis, majdnem csak Én-felelte
Gyuri, nincs mire várni, tudjuk, hogy mindig együtt akarunk lenni, van munkánk,
szakmánk, majd építünk később egy házat, de addig is összeházasodunk, és albérletbe
megyünk, ha kell. Szülei kijelentették, oda nem mehetünk lakni, és ha a húga férjhez
megy, Ő sem. Indok, hogy miért, az nem volt. Így lesz, és kész. Az esküvő, napját
október 3O-ra tűztük ki. A tanácsházán, is bejelentkeztünk. Mi, Gyurival nem éreztük,
hogy túl gyorsak lennénk, csak ha az időt néztük. Amúgy a 3 hónap felért 3 év
udvarlással, hiszen minden percben együtt voltunk, amikor nem voltunk éppen a
munkahelyünkön. Anika néni teljesen "odavolt" próbálta lebeszélni a fiát, de hasztalan.
Az ismerőseinek mondogatta.--Képzeljétek, az arany hülye kisfiam nősülni akar! Engem
is kapacitált, hogy ráérünk, legalább tavaszig várjunk, vagy terhes vagy? Kérdezte. Nem
vagyok terhes, de ha Gyuri így akarja, akkor Én is. Végül csak megnyugodtak, vagy
legalábbis úgy tettek. Anyám, mikor megtudta, őrjöngött. Minden voltam, csak széplány
nem. Olyanokat kiabált, hogy miért most, miért nem tavasszal? Most nincs pénzem!
Tavasszal lesz? Kérdeztem, hiszen nekünk nem kell esküvőt rendezni, mi csak két tanút
akarunk és kész. De akkor is! Ilyet teszel velem, miért ilyen gyorsan, terhes vagy? És
őrjöngött tovább. Nem értettem, miért ez a hiszti, hiszen külön kasszán voltunk, nem
vártunk tőle semmit. A másik dolog meg, olyanokat kiabált, hogy ők úriasak, már akkor,
ismerték egymást, a kettőnk szülei, és ki fognak utálni téged, mit akarsz egy ilyen úri
családdal? Szörnyű volt ezt hallgatni, mert Én nem úgy láttam, hogy lenéznének, hiszen
valamennyire Én is intelligens voltam valahol, sokat olvastam, tájékozott voltam a világ
dolgaiban. Bármiről beszélgettem a szüleivel, sose maradtam szégyenben, mindenhez
hozzá tudtam Én is szólni. Azért egy kicsit bántott, hogy mindkettőnk szülei azt hitték,
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terhes vagyok, ezért sietünk annyira. Most nagyon örültem, hogy ez nem így van, el
tudtam képzelni, mit kaptunk volna, ha mégis terhes lettem volna. Gyuriékhoz sokat
jártam, vagyis Gyuri vitt el motorral. Panni húgát is, nagyon megszerettem Ő is engem,
ezt éreztem. Fodrásztanuló volt, szabályosan művész keze volt. Az iskolában,
szakrajzórán megrajzolt fejeit, frizuráit kiállításra vitték. Festeni is jól tudott, bármilyen
festményt hűen le tudott másolni. Pont ez volt a baja önmagával, amikor később
buzdítottuk, fessen, mert, önálló képet nem tudott festeni, csak másolni. Ezt annyira
bebeszélte magának, hogy végül tényleg abbahagyta. Kár érte, de nem hagyta
befolyásolni magát. Később fodrász lett, mestere a szakmának, erre használta szerintünk
művészi hajlamát. Leendő anyósommal elkezdtük tervezni az esküvőt. Pontosabban Ő
lebeszélt minden olyan dologról, amik az Én álmaimban szerepeltek. Például, minden
vágyam volt, de azt hiszem minden lány álma, hogy fehér ruhában legyek az
esküvőmön. Ő rengeteg okot felsorolt, miért ne legyen fehér ruhám.--Nincs elég
pénzetek, nekünk sincs, anyádnak se, vegyél anyagot, Én varrok neked csipke blúzt, és
kosztümöt. Mondta. Ó Én balga! Úgy néztem rá, mint az Istenre, minden szavát
elhittem, és jónak láttam. Beláttam érveit, de belül éreztem, valami nincs jól, és újra
meg újra próbálkoztam, hogy csipkeruhát varrjon inkább, mint kosztümöt. A kosztümre
az anyagot Ő adta, volt otthon világosszürke színű szövet. Istenem! Ha csak egy kicsit is
figyelt volna rám, tudhatta volna, hogy kék a kedvenc színem, és nem a szürke. Aztán
belenyugodtam, nem lesz fehér menyasszonyi ruhám, és kész. Ezekben a napokban,
mivel úgyis sokat beszélgettünk, kértem meséljen Gyuriról, milyen gyerek volt, hol
született. Elmesélte, hogy 195O. február 17-én született, fogós műtéttel, agyvérzéssel,
Balassagyarmaton. Mellétették a fiút, és azt mondták, jegelik a fejét öt napig, és ha
szopni fog, meg marad, ha nem, vége. Persze ilyen egyértelműen nem merték
megmondani, de később már igen. Neki eszébe se jutott, mesélte tovább, hogy a kisfia
meghallhat, így fel sem fogta, miért lehet vele állandóan. Aztán öt nap múlva Gyuri
szopott, és életben maradt. Élni akart, és evett. Nem is lett élete során ezzel kapcsolatos
baja sosem. Közepesen tanult, mert lusta volt, és örökké mehetnékje volt. Kiskorában,
ha ment, márpedig mindig úton volt, egyben vetkőzött is. Ballagott az úton, és menet
közben szép sorban dobálta le a ruháit. Ha az anyja szem elől tévesztette, elég volt
megkérdezni a falubelieket, nem--látták-e a fiát, merre ment. Igen láttunk egy meztelen
fiúcskát, és mutatták merre. Mintha magot szórt volna, az eldobált ruhái alapján mindig
meglett. Ekkor Nagyorosziba laktak, egyébként Gyuri szülei zebegényi születésűek.
Innen költöztek először Orosziba, majd Adonyba. Leendő apósom Dunaújvárosban, a
MÁV pályafenntartási főnökségen kapott munkát, és lakást Adonyban. Adony
közvetlenül a Duna partjánál fekszik. Valamikor mezőváros is volt, később járási
székhely, jelenleg pedig azon munkálkodik Adony vezetése, hogy elnyerjék a városi
rangot. Adonynak gyönyörű szőlőhegye is van, így a Duna parton, jól lehet pecázni, és
az egész környezete vonzza a nyaralókat, turistákat. A komp is itt jár át a túloldalra,
Ráckevére. Adonynál a sziget is remek kirándulóhely, legalábbis a '7O-es '8O-as
években így volt. Messze helyekről jöttek az emberek hóvirágot, gyönygyvirágot, és más
gyönyörűségeket szedni. Gyuri és Én, ha nem a szüleivel voltunk, rendszeresen jártunk a
szigetbe. Csodálatos órákat töltöttünk ott. Sétáltunk a fák között, megcsodáltunk szinte
minden érdekes növényt, fát, virágot, néha még az őz családdal is találkoztunk. Voltak
fácánok is, a madarakról meg csak felsőfokban tudnék beszélni. Szó szerint isteni volt
ott lenni. Minden gondot el lehetett felejteni, olyan érzése volt az embernek, mintha nem
is a földön lettünk volna. Emlékszem, amikor már '72 tavaszán először megláttam a
hóvirág özönt, az valami csoda volt. Voltak olyan helyek, hogy nem lehetett kikerülni a
sok virágot, szabályosan virágtenger volt, Gyöngyvirágot viszont már keresni kellett, de
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megérte. Gyuri, mivel itt nőtt fel, úgy ismerte a szigetet, mint a tenyerét. Ő tudta, mit hol
lehet megtalálni, az őzeket is Ő tudta, hol lehetnek. A növényeket is mind ismerte, mert
szerette őket. Lajos Atyának is segített gyógynövényeket szedni: Tőle megtanulta, hogy
melyik micsoda, mire való, és hogyan kell használni.
A nagy Duna partra is sokszor elmentünk, csak a szigeten kellett keresztül menni. Egy
út is vezetett erre, hiszen szinte minden kiránduló elment oda, és csak aztán ment
beljebb a szigetbe. A Duna partnak ez az adonyi része sóderes, és homokos volt. Itt soha
nem lett a cipőnk sáros. Nagy kövek is voltak, ráültünk, és csodáltuk a vizet, na meg
hallgattuk, mit mond. Előttünk a víz, mögöttünk a sziget, az összes neszeivel, ez
felséges volt. Ehhez még a természet szeretetén túl, társult a szerelem, így együtt az
maga volt a paradicsom. Amikor visszamentünk Gyuri szüleihez, Én csak áradoztam a
sok szépség láttán, mosolyogtak Gyurival együtt, hisz ők már régóta ismerték ezeket,
ami nekem új volt. Pesten is volt Duna, oda is kimentem, ott is szívesen hallgattam
neszeit, de az adonyihoz nem lehet hasonlítani, mert Pesten madarakat, és fáknak
hangjait nem lehetett hallani, látni. Ennek a szigetnek a legeldugottabb, és egyben a
legszebb részein nagyon sokat szeretkeztünk Gyurival. Csodás volt, magunk voltunk,
senki nem járt arra. Amikor már házasok voltunk, akkor is visszajártunk ide, és újra
szeretkeztünk itt, pedig már nem kellett elbújnunk. Magáért a hangulatért jöttünk vissza.
De térjünk vissza '71 szeptemberéhez. Szóval, terveztük az esküvőt, már minden terv
megvolt, csak még azt nem tudtuk, hol fogunk lakni Anika néni, és Gyuri apja Gyuri
bácsi azt már kijelentették, náluk nem lakhatunk, szerintük jobb külön a szülőktől.
Panninak, Ő 16 éves ekkor, sem tenne jót, ha mi itt laknánk. Nem tudom, mire gondolt
ezzel a mondattal, mert mi sose viselkedtünk úgy, hogy bárkit is megbotránkoztattunk
volna. Ha mi csókolództunk, vagy ölelkezni akartunk, "elbújtunk" a világ elől. Ezért
nem értettük, hogy, jön ez ide, ez a mondat. Azt viszont mindjárt megértettük, hogy csak
magunkra számíthatunk. Nekem eszembe jutott, hogy az anyámnál ketté lehetne
választani a lakást, mert két bejárata van. Hátsó bejáratnál van két helyiség, két kicsi, és
a nagyszoba. Ha a két kicsi helyiség közti falat kivernénk, anyámnak lenne egy, nagy,
illetve közepes, konyhája, és a nagyszobája. Utca felőli bejáratnál volt az eredeti 4X4-es
konyha, ezt szerettük volna elkérni, és az ajtó, ami innen a két kis helyiségre nyílt, egy
szekrénnyel elzárni. Így lenne egy szobánk indulásképpen. A bejárat előtt volt egy
nyitott veranda, ezt beépítenénk, lenne, egy nagyon keskeny 1m2Ocm-es konyhám is, és
ami a fő, ez az egész lakrész, külön bejáratú lenne, méghozzá utcáról. Ez remek terv
volt, de ehhez egy remek édesanyára is szükség lett volna. Aztán csak elmondtuk
anyámnak, mit gondoltunk ki. A terveken kívül még elmondtuk, hogy a saját
pénzünkből fogjuk meg csinálni, és ha építünk 3-4 éven belül, ez az övé marad, ezért
kéne megengednie, hogy itt lakjunk addig is, Mivel látta, nem kerül pénzébe, és még
szép is lesz, ráállt a dologra. Laci öcsém örült, hogy férjhez megyek, majd minden
hétvégén itthon volt, Ő is segített, amikor kedve volt. Nem minden zökkenő nélkül
fogtunk bele. Vettünk veranda ablakokat, egy ajtót, homokot, meszet, cementet. Bontott
téglát kaptunk apósoméktól, K. Ferkó meg, mivel sofőr volt, mindent ideszállított
Beloianniszba. A munkálatoknál is segített, így az esküvő előtt két héttel minden kész
volt. Apósom adott egy iratszekrényt, rengeteg polca volt, ez lett a konyhaszekrény.
Mivel keskeny volt a "konyha", egy egészen karcsú asztalt is szerzett nekünk. Ágyam az
volt, vettünk még egy szenes kályhát, egyelőre, mivel tél jött, ezen főzök, tavasszal meg
majd veszünk gáztűzhelyet. Apósomék adtak még egy jó nagy dióból készült
ruhásszekrényt, ez volt a térelválasztó. Mögötte az ajtó, ami anyám felé volt, nem is
látszott. Aztán még a fiúk anyámnál is megcsinálták a falbontást, kijavították a helyét,
lemeszelték, és minden kész lett. Nagyon boldogok voltunk, örömmel néztünk jövőnk
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felé. Anyám persze nemhogy örült volna, hogy neki átalakítottuk egy kicsit a lakást, és
ha elmegyünk, erre már nem lesz gondja, állandóan hátráltatott minket, és kötekedett,
persze csak akkor, ha a Gyuri nem volt ott. A férfiembertől azért tartott egy kicsikét, de
engem nem kímélt. Ha rájött a "rapli", újra meg újra az esküvőn lovagolt, hogy minek
mész még férjhez, meg építsetek csak, és ha kész lesz, majd kidobnak ezek az "urak”.
Anyósomékat tartotta uraknak. Nem győztem védeni őket, meg magunkat is, Mondtam
neki, nem látja, mennyire szeretjük egymást? Ha el akarnának zavarni, nem segítenének,
de nem hallgatott rám ilyenkor. Aztán a legnagyobb, "késdöfést" a végére hagyta.
Amikor elkészültünk mindennel, kijelentette, mégsem engedi meg, hogy odaköltözzünk.
Az esküvő előtt voltunk egy héttel! Nem lehet szavakkal elmondani, mit éreztem. Egy
világ omlott össze bennem. Hát milyen ember, ez a nő? Mert már, azt se merem leírni,
hogy anyám! Hát megvárta, míg elkészül minden, és akkor mehetünk. Csak álltam
bénán, nagy szemekkel, sírva néztem őt, és nem értettem, hogyan lehet valaki ilyen
szívtelen. A Gyuri szerencsére nem volt ott, mert kisült volna a szemem szégyenemben,
hogy ilyen gonosz anyám van nekem. Hiszen, amit ott megcsináltunk, mind segítséggel
jött létre, éspedig pont Gyuriék részéről. Anyám még egy ebédet sem fizetett nekünk,
egy fillérje sem volt benne ebbe. Ahogy ott álltam megsemmisülve, azon gondolkoztam,
mit tegyek? Már nem is hallotta a fülem, miket ordibál, ment feljebb és feljebb az
androgén szintem. Olyan gyűlölet és harag lepett el, hogy egy szóra, de az nagyon
hangos volt, elhallgatott anyám. Azt mondtam, ide figyeljen! Nagyon sajnálom a sok
pénzt, és munkát, amit itt elvégeztünk, de ha nem enged beköltözni minket, akkor, a
legnagyobb sajnálatomra, fogom a kalapácsot, és a fejszét, utána pedig egy szálig
leverem a falakat, és visszaállítom eredeti mivoltába az egészet, de még a magának
meszelt falat is elcsúfítom, megértette? Ezeket olyan hangerővel mondtam, hogy nem
ismertem magamra. De Ő kényszeríttet erre. Még azt is felajánlottam, fizetünk neki
lakbért is. Nos, az elszántságom meglepte, és megijedt. Biztosan látta a szememben,
hogy komolyan gondolom, és tényleg megtenném. Hát hogyne tenném meg, amikor
olyan boldogan, olyan örömmel csináltuk, és akkor ezt, csak úgy fogja, és elveszi? Na
nem! Ezt nem lehet. Aztán közölte, maradhatunk, de gyorsan építsünk, mert neki az
kell. Elmondanám, most 2OOO-et írunk, de ’75-től, miután elmentünk onnan, még nem
használta azt a két helyiséget arra, amire való. A volt konyhám, most üveg, és
virágtároló, de a volt szobám is, zöldség, zsír, kályha, szekrénytároló, pedig van spájza!
Na erről ennyit! Még megkértem, ha annyira ellene van az esküvőnek, nem kell
eljönnie, anyósom főz majd valamit, neki nem kell segítenie. Mi megvesszük, ami kell.
Nagyon kikészültem aznap, miután nem kellett levernem a munkánkat, sírtam, és azt
kívántam, jó lenne, ha ma Gyuri nem jönne el, csak holnap, mert hogyan mondom Én el
neki, mit gondol majd rólunk? Ő, akinek jó, és segítőkész szülei vannak, hogyan fogadja
ezt a hírt, hogy így kivetkőzött magából ez a nő, aki engem szült, és akiben nem lehet
egy percig sem megbízni? Mert ezek után hiába engedte meg, hogy itt lakhatunk, mit
fog még elkövetni ellenünk? Miért gyűlöl ennyire engem? Én csak jót tettem neki
életem során, sose bántottam, hányszor próbáltam a szeretetemről meggyőzni, de Ő
mindig újra és újra eltaszított magától. Aztán jött Gyuri, és ott talált leendő lakásunkban
összeomlott lélekkel. Vigasztalt, csitítgatott átölelve, míg mindent elmondtam, ami
történt aznap. Egy szót sem szólt, de láttam, mennyire ideges lett ekkora gonoszság
hallatán. Aztán anyám valamiért átjött, Gyuri pedig azt mondta neki. Úgy nyúljon a
lányához, és úgy fenyegesse, hogy ettől a naptól velem kell elszámolnia. Hagyja békén a
lányát, de engem is, nagyon gyorsan építünk, és elmegyünk, de addig itt béke lesz. Mi
nem megyünk magához, maga se bántsa a lányát állandóan. Nekem szóljon, ha baja van.
Anyám egy szót se szólt, kiment. Az esküvő előtt egy héttel már szabin voltam,
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Gyuriéknál voltam szinte éjjel-nappal. Anyósom is mostanra megértette, hogy nem
kamaszos panaszkodás volt, amikor kipakoltam anyámról. Most már ők is tudták, miféle
egy nőszemély, Én meg szégyelltem sorsomat, féltem, sose fogadnak be, azt gondolván,
Én is ilyen leszek majd. De ők, Én így láttam, befogadtak a családba. A ruhám elkészült,
sütit sütöttünk hét közben. 3O.-ára minden terv szerint készen volt. A testvéreinket
szerettük volna, hogy a tanúink legyenek, de sem Jóska, sem Laci, sem a Panni nem
voltak még nagykorúak. Gyuri barátja K. Ferkó lett az egyik tanúnk, a másik anyósomék
szomszédja, és jó barátja, Laci bácsi, aki egyben fényképezett is. Hobbi fotós volt, mert
egyébként Ő is vasutas volt, és a felesége is, Ilonka néni. Csodás képeket készített. Hát
mit mondjak? Ennyi viszontagság után, anyám viselkedése, násznagy kérdése, végül
csak felvirradt esküvőnk napja, 1971. október 3O.-a. Sütött a nap, de a fű deres volt,
hideg reggel köszöntött minket. A hajammal is baj volt. Beloianniszban volt egy fodrász
Kuszkura Rina, aki isteni kontyot tudott fésülni. Mindig arra vágytam, az esküvőmre Ő
készítse el a frizurámat, de anyósom ezt is keresztülhúzta, mert megegyezett egy barátnő
fodrásszal adonyban, hogy Ő csinálja meg. Mit is mondhattam volna? Mindenki
irányított engem, Én meg a sok probléma között észre sem vettem ezt, igy hát mentem a
jó öreg Erzsi néni keze alá, és el voltam szánva, lesz, ami lesz, de már majdnem sírtam.
Fél adony utálta Erzsi nénit, mert erőszakos, és vehemens nő volt. Nem a vendég
mondta meg, milyen frizurát akar, hanem Ő. Amikor megérkeztem, rögtön azzal kezdte,
miért nem lett megmosva a hajam előző nap, Ő megüzente az Anika néninek. Nagy
dérrel-dúrral nekiállt szitkozódva, Én meg majd elsüllyedtem. Nem is ismer, Én se őt,
most találkoztunk először, és úgy csinál, mintha neki ezt erőszakkal kéne tennie. Azt
meg már meg sem hallotta, hogy egy nyakéket kell beletenni a hajamba, díszként, ha
már fátylam nem lehet. És! Persze, hogy nem úgy csinálta, ahogy szerettem volna. Vita
lett belőle, mert Én ragaszkodtam bizonyos dolgokhoz. Végül elkészült, dupla pénzt
adtam neki, de megesküdtem, hogy ez a nő soha az életben nem fog többé a hajamhoz
nyúlni. Egész idő alatt azzal idegesített, míg méltóztatott a hajamat megcsinálni, hogy Ő
egy konty elkészítése alatt már három dauert is meg tudott volna csinálni. Csak azt nem
értettem, akkor miért vállalta? Panni a szomszédos férfifodrászatban tanulóskodott,
hozzá siettem, hogy segítsen megigazítani úgy, ahogyan Én szerettem volna, és a
nyakéket is tegyük bele, hogy jól látszódjon, hiszen dísznek szántuk fátyol helyett.
Nagyon aranyos volt, nekem már ekkor sírhatnékom volt a méregtől, mindent
megoldottunk. A nyugalma rám is hatott, már mosolyogva mentünk haza együtt, mert
délben volt az esküvő, ekkor meg már majdnem 11 óra volt. Otthon elmondtuk, mit
csinált ez a "gyönyörű" Erzsi néni, anyósom meg azt mondta, szégyellhetné magát ez a
nő, mert még Ő is fizetett neki előre ezért a munkáért. Magyarul a kontyért fizettünk
ketten 4-5 dauer árát, és még így is neki állt feljebb. Nahát, micsoda emberek vannak.
Aztán felöltöztünk, és elindultunk. A menyasszonyi csokrom 7 szál szegfű volt. Végül
is csinos voltam, de a fehér ruha azért biztosan szebb lett volna. Gyuri is világos szürke
öltönyt viselt, és mentünk kimondani azt a szép egy szót. Egész úton Ferkó és Laci bácsi
ugrattak minket, valahogy így.--Gyurikám, biztos, hogy jó úton jársz? Icukám, a Gyuri
az előbb mondta, még vártok egy kicsit, majd később megesküdtök, vagy neked kell ez
a Gyuri gyerek?--Sokat nevettünk, viccelődtünk, aztán odaértünk. Nő volt az
anyakönyvezető, szépen beszélt, Én nagyon is odafigyeltem mit mond, mert szent
dolognak tartom az esküt, a hűséget, az egymás segítését jóban-rosszban. Szép volt
mindenki, aki ott volt, gratuláltak nekünk. Az anyám is ott volt, még sírt is, de biztosan
nem az Én boldogságom miatt. Aztán hazamentünk. Ettünk, ittunk, Ferkó volt a zenész,
harmonikázott, táncoltunk is. Anyósom, főzte az esküvői ebédet, vacsorát, volt
húsleves, rántott hús, pörkölt, nokedli, káposzta. Sütemények, és torta. Az Anyám is
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kitett magáért, hozott kettő darab csirkét (7OFt volt), ez azért tudom, mert később
felhánytorgatta, Én meg kifizettem neki. Nem voltunk sokan, ott volt anyósom, apósom,
anyám, Laci, Jóska, Bélus, Panni, és barátnője Jolán, Laci bácsi, Ilonka néni, na és
Ferkó barátunk, és természetesen mi. Az annyi, mint 13, de hogy mi tizenhárman
voltunk, azt csak ma tudom, ezt sose számoltam meg. Mit ne mondjak, elég baljóslatú
volt, így utólag nézve. Aztán, mivel remekül éreztük magunkat, 1O-kor elment az áram,
reggelig vissza sem kapcsolták. Anyám és Bélus még este hazamentek, maradtunk 11en. Kerestünk gyertyát, és táncoltunk tovább. Ferkó rendíthetetlenül zenélt, míg végül a
gyertya is megadta magát, és vége lett az esküvőnek. Ma, ha visszagondolok az egész
kezdeti időszakra, el kell, hogy gondolkodjam. Miért, volt ez a sok viszontagság? Miért
nem tetszett egyik szülőnek sem a dolog? Még az "Isteneknek" sem tetszett, miért?
Biztos vagyok benne, kevés esküvő van ilyen viszontagságos előzményekkel? Mit
csináltunk rosszul? Ma sem világos, és azt hiszem, ez igy is marad, mert ha próba lett
volna, azt mind kiálltuk, de ennyi próba a világon nincs. Végül is az a legszebb az
egészben, hogy mi Gyurival szinte semmit nem vettünk észre ezekből a dolgokból, mert
annyira szerettük egymást, hogy megoldottuk, elhárítottuk a bajokat. Szó szerint vakok
voltunk. Mi nagyon akartuk ezt a házasságot, igy szinte kis ügynek számított a
problémák özöne. Ha próba volt, mi kiálltuk, mert ezek még a szebbek közül valók
voltak. Ugyanis túl sok "próba" volt az életünkben. Mondhatni, végig így mentek a
dolgok. Bármit tettünk, bármit akartunk, ellenállásba ütköztünk minden családtag
részéről, de még ezeken kívül is, de még így is mindig mi győztünk.
Másnap hazamentünk új lakásunkba. Ajándékokat is kaptunk, lábast, fazekat, bögrét,
ilyesmit. Megkezdtük közös kis életünket. Egy hétig még szabin voltunk, ez a hét volt a
mi mézeshetünk. Jól is éreztük magunkat, tervezgettünk, motoroztunk, szerettük
egymást, és bíztunk a jövőben, a kitartásunkba, mert azt már tudtuk, hogy nagy
küzdelem lesz. Szóval merengtem, mától asszony vagyok. Azt gondoltam, az, hogy
asszony vagyok, megvéd minden bajtól, problémától. Olyan érzésem volt, mintha
védőruhába bújtam volna általa. Egy asszonyt már nem kezel senki gyerekként,
anyósomék is szeretnek majd, anyám sem fog bántani, mert már asszony vagyok.
Milyen naiv is voltam Én akkor, te jó ég! A Gyuri védelme, odaadása, és a jövőnkbe
vetett hite is növelte bennem ezt az érzést, de az élet mást mutatott. Az egy hét letelte
után mindketten dolgozni kezdtünk. A gyárban ajándékkal vártak, nagyon jól esett a
figyelmességük. A bejárás vonattal nem éppen könnyű dolog, pláne ha az ifiasszonynak
főznie is kell, méghozzá szenes kályhán. Lassú dolog volt. Ha délutános voltam, délben
már a vonaton kellett ülnöm. Megbeszéltük Gyurival, hogy kilépek a cipőgyárból, és a
helyi varrodában helyezkedem el. Így aztán '71. dec.31-én megszűnt a munkaviszonyom
a Minőségi Cipőgyárban. Kollégáim, és a főnökeim sajnálták, hogy elmegyek, de
megértették a helyzetet, nem könnyű 5Okm-ről bejárni. Januárban dolgozni kezdtem a
helyi varrodában. Nem volt könnyű átállni bőrről ruhára, de azért sikerült.
Ebben a varrodában magyar alig volt, jó, ha öten voltunk összesen. A görög asszonyok
viszont rendesek, és segítőkészek voltak, így semmi hiba nem volt. Keveset beszéltem
már görögül, amit Lektra, Teri és öccse Imre tanított, no itt aztán tovább tanulhattam a
nyelvet. Nem volt rossz, szinte jól éreztem magam. Kati és Gyula, miután mi Gyurival
összejöttünk, eltávolodtak tőlünk, persze nem haragból, csak ők is, és mi is a saját
dolgainkkal voltunk elfoglalva. Olyannyira eltávolodtak, hogy azt is mástól tudtuk meg,
hogy augusztusban összeházasodtak, mi meg októberben. Nusi néni sem törődött már
velünk, itt is megszakadt a barátság, de Én azt gondoltam, ez így van jól. Lektra még
tartotta velem a kapcsolatot, de miután már nem jártam be vonattal, ez is lazulni kezdett,
de nem szakadt meg. Lektrának udvarolni kezdett egy pusztaszabolcsi fiú Ruzicska
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István, akivel el is jegyezték egymást, az eljegyzésen mi is ott voltunk. Az Én
esküvőmön azért nem volt, mert szoros családi dolog volt, Ő ezt megértette, de Én ma
már sajnálom, hogy ilyen buta, és irányítható voltam. Az volt, amit anyósom eldöntött.
Pedig micsoda terveink voltak Lektrával, de mindig mindent más döntött el helyettem,
Én meg szót fogadtam. Gyuri és Pista jó barátok lettek, később még egy munkahelyen is
dolgoztak a 26-osnál. Gyurival megbeszéltük, egyelőre nem akarunk gyereket, előbb
építkezni fogunk, és ha már lesz saját otthonunk, jöhetnek a gyerekek. Itt a faluban szó
volt róla, hogy osztanak telkeket, jelentkeztünk, a Tanácselnök ígérte, miénk lesz az
első, ha papírformailag is rendben lesznek a dolgok, várni kell. Csakhogy Gyuri ezt nem
tudta kivárni. Hallott adonyban egy telekről (anyósomék találták, mert keresgéltek a
tudtunk nélkül), 6OOOFt +12OOFt volt átírással együtt. Mit tesz ilyenkor egy
kevéspénzű fiatal? Örül a lehetőségnek, és gyorsan megveszi. Én kicsit ódzkodtam,
szerettem volna itt maradni a faluban, a munkahelyem is itt volt, adonyban mihez
fogok? Egy cipő üzem sem volt a környéken, végül csak meg lett véve. Már volt egy
telkünk, amelyre egy repülő is le tudott volna szállni, olyan kötött föld volt, dugig
tarackkal. A srácok itt fociztak, egyébként meg ártéren volt, így tiszta agyag volt az
egész, méghozzá kőkemény. De mi semmitől nem ijedtünk meg, így a miénk lett,
később ezért is megfizettem. Eszünkbe nem jutott volna, mi minden vár még ránk. '72
februárjában, hiába terveztük másként, terhes lettem. Én szívből örültem, és ami a
lényeg, Gyuri is velem örült. Boldogan újságoltuk a jó hírt, de hamar letörték ezt a
boldogságot, mert anyám azért neheztelt, hogy Ő éjszakázik, hogyan fog aludni egy
gyereksírástól, anyósom meg majdnem leharapta a fejünket, hogy--így akartok
építkezni?--mondta, egy gyerek mellett ezt nem lehet, gyűjteni sem tudtok, mit
képzeltek ti? Nos, ott álltunk leforrázva, Én az istennek sem értettem ezeket a szülőket.
Mert: a saját lábunkon álltunk, egyikükre sem támaszkodtunk, ezután sem fogunk, akkor
meg, mitől félnek? Pedig Én a beosztásommal már okoztam anyósomnak meglepetést,
még sem volt jó semmi sem, amit mi csináltunk. A meglepetés az volt, hogy a motort
úgy vette OTP-re Gyuri, hogy ők voltak a kezesek. Aztán mi összeházasodtunk, ők meg
féltek, nem tudjuk majd fizetni a részleteket. Hát juszt is tudtuk, sőt TV-ét, mosógépet is
vettünk, igaz, használtat. Ők meg azt kérdezgették, miből vettétek? Egyszerűen nem
bíztak bennünk, sőt a saját fiúkban sem bíztak, rólam meg azt képzelték, elherdálom a
pénzt. Ráadásul még a telek is meg volt már. Ezek a dolgok kettőnk érdemei, mert
Gyuri erején felül dolgozott, túlórázott, hétvégi munkát vállalt, Én meg vigyáztam, és
beosztottam a pénzt. Ezektől a bántásoktól mi, mert Gyuri is büszke, mint Én, még
erősebben bizonyítani akartunk. Én meg különösen, erősen ezt akartam, hiszen amióta
csak eszemet tudom, arra készültem, hogy mindenkinek megmutassam, milyen egy
édesanya, bármilyen nehézség állja útját. Ettől aztán senki el nem téríthetett engem.
Amikor még a Kaffkában voltam, éppen harmadikos ipari tanuló, '68 karácsonya előtt
egy héttel egy cikk jelent meg rólunk a "Lobogó" című lapban. Kárpáthy György nevű
fiatal újság író készítette a cikket, a címe: Embernevelő szeretet melegében. Ebben Én is
szerepeltem, bár az igazgatónő a WC-ből rángatott elő, ugyanis odabújtam, nem
akartam, hogy írjanak rólam, a sorsomról. Mégis megírták. A lényeg, hogy a fényképem
alá az lett írva, Én mondtam, nagy-nagy meggyőződéssel, hogy "ha gyerekeim lesznek,
nem hagyom magukra őket." Ezt nem csak mondtam, hanem a mai napig is hű vagyok
ehhez a mondathoz, és ennek szellemében élek.
Bárki és bárhogyan megszólt, (csak a család) amiért asszony létemre terhes
merészeltem lenni, Én igenis boldog és büszke kismama voltam, Gyuri ebben is a
segítségemre volt, mert szülei, vagy az anyám mondhattak bármit, mi akkor is azt
csináltuk, amit mi akartunk, és nem azt, ami szerintük jó, nekünk. A varrodában, amikor
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megtudták az asszonyok, egy emberként örültek, és bármilyen ennivalójuk volt,
kínáltak. Ketten voltunk kismamák, Szula és Én. Félidőtől a gépről is levettek minket,
átlagbért kaptunk. Szerettek, vigyáztak, óvtak minket, nagyon jó érzés erre
visszagondolni. '72. okt.1-re voltam kiírva, addig végig egészséges voltam, sokat
aludtam, csak ez változott. Persze nem úsztam meg az anyósom piszkálódását, hogy
sokat híztam. Valóban így volt, sok-sok kg-t szedtem össze, és októberben, mivel nem
jött a gyerek, befektettek a kórházba. A kórház (Dváros) akkor kapta az első
ultrahanggépet, engem harmadikként néztek meg. A frász jött rám, úgy lelkendeztek.
Először is voltak vagy hatan a szobába, már ez is riasztó volt, hát még amikor ilyeneket
hallottam, hogy jé, de érdekes, nahát, ez az agyközpontja, meg ilyeneket. Aztán az
orvosom közölte, lehet, hogy ikreim lesznek, de még nekik is új a gép, nem biztosak
benne, lehet, hogy csak nagysúlyú, és azt látják.
Nos, Én lelkendezve fogadtam e hírt, nagyon örültem volna, ha ez igaz. Pedig minden
körülmény ezt mutatta, de senki nem merte biztosra mondani. Pl. Ha hanyatt feküdtem,
két pocakom volt, csak éppen henger alakú. Aztán a dupla súly, amit összeszedtem.
Mindenesetre nagyon vigyáztak rám, olyannyira, hogy csak november 27-én indították
meg a szülést. A terv így szólt. Hétfő, szerda, indítás, ha semmi, csütörtökön császár. Az
első indítás után a víz elment, fájás sehol. Szerda, indítás, semmi fájás, a víz megy 3
napja. Nagy hiba volt négy napot várni, mert mire 3O-án csütörtökön 16-kor végre
méltóztattak megműteni, már csak az egyik gyerek élt, amelyiknek ép volt a burka, egy
kislány. A másik baba burka repedt meg hétfőn, csütörtökig nem bírta ki, Ő fiú lett
volna. A kislány 3,5O kg-mal született, az Anikó nevet kapta. A műtét után mindenki
úgy tett, mintha egy gyerek született volna, de elszólták magukat. Amikor ébresztgettek,
ezt mondták: ébredjen, nagy fia van. A másik meg rászólt, súgva, nem fia, a lánya van
meg. Nagy lánya van, ébredjen --mondták. Persze, mindent hallottam már, és mikor már
észen voltam, hiába akartam az igazat tudni, senki nem vállalta. Az orvos azt mondta,
ha megyek haza, megmondja. Én meg méltatlankodtam. A csecsemős 2 pólyát, 2
köldökcsipeszt készített a műtétemhez, még kérdeztem is, ezt tényleg az Én műtétemhez
viszi? Igen, mondta, Én meg olyan boldog voltam, hogy ikreim lesznek.
Aztán, mivel mindenki azt mondta, csak egy lett, hát belenyugodtam, de bennem maradt
a kétely, mert pl. azon a héten nem is született fiú, akkor miért ezt mondták
ébresztéskor? Ekkorát egy gyereknél nem lehet tévedni! A másik dolog, az összes sok
súly mind eltűnt, hová? Egy gyereknél 9-1O kg megy el kb, itt elment 2O kg. Miért? Ha
csak egy volt. Sose mondták meg az igazat, mert amikor hazamentünk, az orvosom
operált, 6 hét múlva meg nem volt hajlandó emlékezni a doktor úr! 1O napig voltam
még benn a műtét után. Minden rendben ment, bár közvetlen ébredés után kaptam egy
vérömlenyt, ami el is vihetett volna, de egy szuri megállította, oly-annyira, hogy mikor
anyósomékhoz hazamentünk lázas voltam. 4O fok felé ment a higanyszál. Kihívta az
orvost, aki azt mondta, vissza kell menni a kórházba. Az igazsághoz tartozik, hogy nem
tudtam enni. Ez is baj lehetett, mert nagyon le voltam gyengülve. Nem akartam
visszamenni, hiszen okt. 13-tól dec.1O-ig épp elég volt a kórházból. Még rágondolni is
rossz volt. Kaptam szurit, és könyörögtem, csak egy napot várjon még. Jó mondta az
orvos, este is jövök, meg holnap reggel is, és meglátjuk.
Anyósom kanalanként etetett. Egy kanál, 1O perc, egy kanál, újabb 1O perc, valahogy
így. Aztán reggel lett, a lázam lefelé indult, otthon maradhattam, egy jó pár szuri
kíséretében. Anikó kopasz, de szép baba volt. Mindenki fiúnak nézte. Nem szopott,
mert a kórházba nem adták oda, csak 3 nap múlva, így rászokott a cumira. Aztán meg
mindent fordítva csinált. Nappal aludt, éjjel evett, és ordított. Mindenki dolgozni járt,
anyós, após, a férjem, a húga meg iskolába, már másodikos volt, mint fodrász. Hát
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bizony, bajt hoztunk a fejükre. A felnőttek még csak-csak bírták, de szegény Panni nem,
már sírt, amiért miattunk nem tudott aludni. Én meg olyan gyenge voltam, hogy egy
szellő fel tudott volna dönteni. Most igazán nem volt egy rossz szavam se anyósomékra,
tényleg segítettek, és látogatni is jöttek a kórházba rendszeresen, anyám egyszer se jött,
szokásához híven. Laci öcsém Pestről eljött Dvárosba, nem zavarta a messzeség, Ő jött.
Gyuri mindennap jött, még ha be sem engedték, akkor is. Most, hogy anyósoméknál
voltunk, azért aggódtunk, anyám hová zavar minket egy sírós baba miatt, ha Anikó
továbbra is fordítva működik, Panni sírása után, még csak 3-4 napja voltunk ott,
anyósom is kijelentette, ők sem bírják tovább, nem tudnak dolgozni a kialvatlanságtól.
Akkor aztán jobbnak láttuk, ha hazamegyünk. Mindenki legnagyobb örömére, pedig
még lázas voltam, de letagadtam. És mit ad Isten? Beloianniszba jó kislány lett Anikó
"evett-aludt" lett a módszere, hagyta, hogy megerősödjek, sőt anyám is, "elájult" első
unokájától. Határozottan állítom, szerette az Anikót. Csak néztem, és vártam a botrányt,
ami anyámnál előbb-utóbb el szokott jönni. Ezt aztán várhatnám még most is, mert
szerintem életében először szeretett valakit, az unokáját. Anikó, miután már tavasszal, a
pár hónapjával elkápráztatta nagyanyját, mit mondjak, még ilyennek sose láttam
anyámat. Babusgatta, beszélt hozzá, mosolygott, amit Én nemigen láttam az arcán az
elmúlt években. Vett gáztűzhelyet, mi voltunk a kezesek, és kijelentette, addig
használhatjuk, míg ott lakunk, mert az Anikónak kell főzelékeket, miegymást főzni.
Nem nekünk, a családnak, hanem Anikónak. Ha hozott valamit, ekkoriban sűrűn tette
ezt, az Anikóé volt. Bizony! Nagyon örültünk ennek a változásnak, de csak évek múlva
mertük el hinni. Jó volt látni, hogy végre szeret valakit, mert eddig ilyen tapasztalatunk
nem volt, és hála a sorsnak, ez így is maradt a mai napig, de az Anikó is őszintén szereti
őt. Viszont anyósomék részéről nem láttam ilyen nagy szeretetet, de Anikó is érezhette
ezt, mert sose lett bensőséges kapcsolata apai nagyszüleivel. Ha mentünk látogatóba, és
ez sűrűn így volt, Anikó ordítani kezdett, ha anyósom gügyögve közelített hozzá.
Anyósom azt mondta, biztos Én tanítom erre! Jóságos ég! Pár hónapos gyereket lehet
ilyenre tanítani? Gyurinak is rosszul estek ezek a dolgok, de Ő könnyen átlépett rajtuk,
csak Én rágódtam sokáig a sértéseken. Pedig igazából nem voltak rossz emberek, mert a
sok kritika és megszólás közepette sokat segítettek, de nem úgy, önzetlenül és
szeretettel, ahogy pl. Én szoktam, hanem némi szigorral, és iróniával, ami nem éppen az
adakozók fő jellemzője. Volt, hogy mi kértünk, mondjuk pénzt, de sose a háztartásra,
hanem amikor már a házépítés ügyeit intéztük, és váratlan dolog jött közbe.
Természetesen kölcsön kértük, aztán mikor vittük megadni, elengedték, nekünk adták.
Persze nagy pénzekről nem volt szó, de jólesett az ajándék. Aztán meg ruhákat is
számolatlanul varrta nekem anyósom, sokszor még az anyagot is Ő vette. Hogy ebbe
irónia is lehet? Igen, lehet, nagy árat fizettem Én ezért, a lelkem fájt, mert engem
illemre, és tiszteletre tanítottak. Amikor a leendő ruhához méretet vett, na volt
"haddelhadd", mert így szólt--már megint mennyit híztál lelkem? Nem kell annyit
zabálni!--Én meg védekeztem, ahogy tudtam. A másik fájdalom, hogy sose törődött
vele, Én pasztell beállítottságú voltam. Ő meg vette nekem a sötétkék, a barna (sötét), a
nagy virágmintás anyagokat. Ha lamentáltam egy kicsit, azt mondta, nem előnyös
nekem a világos szín, mert kövér vagyok. Magyarul felruházott, mert gyönyörűen varrt,
a 4O éveseknek való ruhákkal, pedig Én még csak huszonéves voltam. Amikor meg
"lázadásképpen" Én vettem csodaszép anyagot, akkor nagyon kikaptam tőle, és hosszú
időre félrerakta, vagy sose varrta meg. A férjemnek is csak ilyen színű ingeket,
pulóvereket vett, és amikor mi összekerültünk, kiderült, Ő is a pasztellt szereti, és utálta
az összes barna, sötétkék, és ó milyen borzalom, a bordó pulóvereit. Vettünk fehér, és
világoskék, világos szürke dolgokat neki, na kaptunk is édesanyjától ezért, de minket
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nem zavart, és továbbra is úgy éltünk, vásároltunk, ahogy akartunk. Sose felejtem el,
egyszer adtam Gyurinak cipőre pénzt, hogy Ő vegye meg saját magának, és olyat, ami
neki tetszik. Kétségbeesve kérdezte, hogy tényleg neki kell megvennie, mert Ő még
egyedül sose vásárolt, mindent az anyja vett meg, minden kérdezés nélkül. Meg voltam
döbbenve. Ilyen zsarnok volt az anyósom. A saját fia színvilágát, ízlését nem ismerte.
Nekem jutott ez a szép szerep, hogy Gyuri, mellettem, kibontakoztathatta ízlését,
vágyait, terveit. Annak külön örültem, hogy szinte teljesen egyezett kettőnk ízlése, ez az
építkezés során nagyszerűen működött. A házasságunk is, bár még az elején voltunk.
Béke, és harmónia jellemezte kapcsolatunkat. Sose veszekedtünk, mindent meg tudtunk
beszélni, semmit nem kellett a "gyomorba" tárolni, haragosdit sem játszottunk, egyszer
sem. Komolyak voltunk, és elszántak. Anikó is csak örömet okozott nekünk, jó kislány,
értelmes, okos, mosolygós, és egészséges volt. Gyuri, mivel telkünk már volt, teljes
erőbedobással nekiállt ügyeket intézni. Tervrajzot apósom készített, el is fogadták
hivatalosan, és 1975-ig kellett felépíteni a házat, átadásra. Gyuri vállalati kölcsönt
kapott, és még kaptunk OTP-t is. Apósom rendkívül sokat segített, hisz Ő volt a
mérnök, és nem volt sose olyan vehemens, mint anyósom. Tiszteltem, és szerettem őt.
Amikor minden együtt volt formailag, neki álltunk fizikailag is az építkezésnek. Ez úgy
nézett ki, hogy Gyuri egész héten dolgozott, de hétvégén irány Adony, és a munka.
Apósom szerzett nekünk egy vagon kohósalakot a Vasműből. Blokkot gyártottunk
belőle, 1O db-os kézi sablonnal. Én is ugyanúgy dolgoztam, mint a férjem és apósom.
Anikó is velünk volt, de alig volt vele baj, szinte tudta, neki jónak kell lennie, mert a
nagymamák nem értek rá, mi meg nem is erőszakoskodtunk. '73 ősz elején brigád
összefogással elkészült az alap. Nevezetes nap volt számomra, és szerintem Anikó
számára is. Gyuri kollégáival, és apósommal együtt 18-an voltak. Anyósomnál főztük
meg a gulyást, ennyi embernek ennie kell. Ez így jól is hangzott, de anyósom ezen a
napon olyan ideges volt, amiért ott főztünk, hogy a végén már sírtam. Míg élek, nem
fogom elfelejteni azt a napot. Sok krumpli kellett, ezért pucolni kezdtem. Anikó
mellettem állt, fogta a ruhám szélét, adogatta a krumplit, anyósom mondta, hogy minek
kell építkezni, minek kellett még ez a gyerek? Miért nem vártatok még? Bele fogtok
bukni. Mert a gyereket a legkönnyebb megcsinálni, és hasonló rondaságokat vágott a
fejemhez, Én meg a krumpli vizébe potyogtattam a könnyeim. Arra gondoltam, miért
beszél ilyeneket, hiszen Anikó meg sem mozdult, még beszélni is 3 éves korában
kezdett, fogja a ruhám szélét, és érzi, a nagyanyja veszekszik, az anyja némán sír.
Állítom, azóta nem szereti a nagyanyját úgy, ahogy más unoka, mert szerintem, érezte a
kis fejével, hogy őt is szidta a saját nagyanyja. Végül, dühömben, elhatároztam, soha
többé nem fogok ott főzni, ha újra sok ember lesz az építkezésen. Azt még nem tudtam,
hogyan oldom meg, de bíztam magamban, addig ki fogom találni, míg a falazásra kerül
a sor. Még az Istenek is sírtak, mert zuhogott az eső ráadásul. Sírva vittem a rám eső
kosarat, mert hárman vittük az összes tányért, ételt, kenyeret. Gyuri látta, hogy sírok, de
mondtam, majd később beszélünk, most a munkával elég neki törődni, Én nem vagyok
most fontos. Egyébként Gyuri előtt ezt anyósom nem merte volna előadni, mindig úgy
intézte, hogy csak nekem mondhassa. Gyuri húga pedig mindig védett minket, rászólt,
hogy hagyja abba, de ez sem használt. Gyurinak, miután hazamentünk, elmondtam, mi
történt velünk. Nagyon ideges lett, de nem szólt. Szokása volt, hogy nem szólt semmit,
csak vigasztalt engem, de rájöttem később, hogy radikálisan intézkedett mindig, de úgy,
hogy Én nem voltam éppen ott. Most is miután találkozott anyjával, megbeszélte vele a
dolgokat, aztán a munkánkra hivatkozva, ritkán jártunk hozzájuk, azt is úgy intézte
Gyuri, hogy velünk legyen Ő is. Imádtam Gyurit, és miután éreztem védelmét, még
jobban bíztam benne. Sose szájaltam anyósommal, egyszer mondta is Gyurinak, hogy Ő
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még ilyet nem látott, mert ha vele beszélt volna így az anyósa, bizony többé a lábát se
tette volna be oda. Én meg azt mondtam Gyurinak, mondd meg az anyukádnak, hogy ez
azért van így, mert tiszteletben tartom, Ő férjem anyukája! Nem akarok a férjemnek
bánatot okozni még azzal is, hogy Én szájaljak, sértegessek, mint Ő.
Elég nekünk, ha Ő sérteget. Pedig szám az van, de csak ott, és akkor, ahol szükséges.
Anyós ügyben nem volt szükséges. '74 tavaszán jött Gyuri brigádja segíteni, falazni.
Még mielőtt ez megtörtént volna, kitaláltam, úgyis állandóan a telken vagyunk,
költözzünk oda. A leendő műhelye kész volt, ez egy különálló pincével ellátott
épületecske volt. Sok cuccunk úgysem volt, hát odaköltöztünk. Egy ágy, egy kiságy, egy
szekrény, egy gáztűzhely, ez már új volt, és asztal, szék. Ennyi volt, de boldogok
voltunk, mert a házunk nőtt, nődögélt. A falazáskor már itt főztem a pörkölt-nokedlit, de
nem is volt semmi probléma, és még eső sem esett. Falazás után nemsokára jött az ács,
tetőnk is kész lett. Szerencse volt, hogy Gyuri ezermester, így szakember csak az ács
volt, a többi munkát, mind magunk csináltuk, még a villanyszerelést is. A szakember
leellenőrizte, aláírta a papírt, így ez is ingyen lett, legalábbis ami a munkadíjat illeti.
Éjjel, mert nappal Gyuri a munkahelyén dolgozott, vakoltunk. Én adogattam a maltert,
néha még el is bóbiskoltam, de fiatalok voltunk, és bírtuk a strapát. Hétvégén meg após
segítségével "hajrá magyarok" volt. Ebben az időben már Panni férje Feri is sokat
segített hétvégén, és Gyuri legjobb barátja, munkatársa Imre, akit csak Fincinek hívtunk,
ez volt a beceneve. Még ott is aludt, Ő a pincébe, ha hajtós nap volt, mert tiszaszőlősi
lévén szállón lakott egyébként. Panni és Feri ebben az évben, '74 márciusában
házasodtak. Nos, ezzel kapcsolatban is van némi "élményem" anyósommal, bár itt nem
rólam volt szó, hanem a lányáról. Kiderült, még '73 végén, hogy Panni és Feri szeretik
egymást, össze fognak házasodni, tervezgették az esküvőt. Valamivel később, úgy
februárban kiderült még az is, hogy gyermeket vár, bár még csak pár hetes a jó hír.
Nahát, innen kezdve anyósommal nem lehetett kibírni, olyan volt, mint a bőszült bika,
teljesen kiborult, mi lesz, ha Feri nem veszi el a Pannit. Az most sem jutott eszébe, hogy
ők szeretik egymást, pedig annakidején após és anyós is valószínűleg szerették egymást,
ezt így tudom, csak azt nem értettem, miért nem lehet ezt ilyenkor másról is feltételezni,
és miért nem lehet elhinni, hogy a fiatalok esetleg még bíznak is egymásban. Na, sok
idegeskedés után (csak anyósom volt ideges) márciusban megvolt az esküvő, Andrea,
aki a keresztlányom lett, szept.19-én meg is született. Ha az időt nézzük tényleg nem
nagy ügy volt, de anyósom ettől még ideges volt. '74 őszén, miután jöttek már a hidegek,
az egyik szobát lakhatóvá tettük, és beköltöztünk. Olyan vizesek voltak a falak, hogy
sercegett a TV, de mi nem bántuk. Szorgalmasan fűtöttünk, a folyosón, padlódeszkán
közlekedtünk, mert még nem volt lebetonozva. '75-ben aztán átadásra készen voltunk.
Ehhez lemeszelt falak, betonozott aljú helyiségek kellettek. A határidő is rendben volt.
Hívtuk a Tanácsházáról azt, aki átveszi, és lakhatási engedélyt ad. Jött is, át is vette,
minden okirat rendben volt. A maradék OTP-t is megkaptuk, folytattuk a munkát.
Parkettázás, csempézés cserépkályha építés, mind-mind sorban, ahogy a pénzünk
engedte. Fizetéstől-fizetésig mindent erre költöttünk, de megérte, mert nagyon szép
házunk lett. Büszkék is voltunk nagyon, amiért minden sikerült, pedig sok-sok
piszkálódást át kellett élnünk. Azt mondják, egy építkezés tönkre teheti a házasságot. A
mienk az építkezéssel még erősödött is, nemhogy romlott volna. Gondolom sokat
nyomott a latban, hogy egyforma ízlésünk volt. Bármelyikünk talált ki valamit, az a
másikunknak is mindig tetszett. Mindent megbeszéltünk, megterveztünk, így sose volt
konfliktus közöttünk. Sőt! Ha valamivel elkészültünk, lelkendeztünk, mint a gyerekek,
és öleltük, szerettük egymást. A szexuális életünk is csodálatos volt. Hiába volt a soksok fárasztó munka, Gyuri egy percre sem felejtette el, hogy szeretjük egymást. Sosem
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vártuk az estét, amikor már tényleg "hullák" voltunk, hanem ott, és akkor szeretkeztünk,
amikor éppen kedvünk volt. Ha munka közben kívántuk meg egymást, persze, csak ha
ketten voltunk, akkor mindent félbehagytunk, és szerettük egymást, úgy malterosan,
vagy cementesen. Én sem nyafogtam sose, hogy jaj, majd később, vagy majd este.
Nekem is pont így esett jól, nem akkor, amikor "illendő" lett volna. Így aztán rengeteg
kellemes emléket gyűjtöttünk össze az építkezés alatt, és talán, ezért nem emlékszem
fáradságra, elutasításra. Gyurival szinte egy test, egy lélek voltunk, még szexet is
egyszerre kívántuk szinte mindig. Egy húron pendültünk, ahogy mondani szokás, és ez
gyönyörű volt, úgy éreztem örökké. Anikó 3 éves volt, bölcsődés lett, az évvesztés miatt
1 évig, azokkal legyen, akikkel majd óvodás, és iskolás is lesz. Én elmentem dolgozni
Százhalombattára, a szállóra, takarítani. Ez sem tetszett az Én anyósomnak, még hogy
az Ő menye takarítson, ráadásul egy férfiszállón. Biztosan rosszakat gondolt a dologról,
néha hangot is adott ennek, de engem nem zavart. Pedig sokszor elmondtam neki, hogy
mire bemegyünk dolgozni, egy lakó sincs a szobájában, mert már ilyenkor dolgoznak.
Amikor meg mi már hazamegyünk, ők még nem értek be a szállóra. Sose találkoztunk
velük, csak pénteken, hallottuk őket berohanni, átöltöztek, és elrohantak a vonathoz,
haza. Olyankor, mi asszonyok beültünk a helyiségünkbe, beszélgettünk,
kézimunkáztunk, még az ajtónk is csukva volt. Egy óra múlva csend lett, egy lélek se
maradt a szállón, mi meg tettük, amit még tenni kellett, majd mi is hazamentünk. Ebben
az évben még esküvőre is hivatalosak voltunk. Laci öcsém nősült, mi voltunk a
násznagyok. Öcsém, miután kárpitos lett, okulva az Én sorsomon, nem jött haza, Pesten
maradt diákszállón. Megismerte Picurt, akit becsületes nevén Börcsök Irénnek hívtak, és
ebben az évben összeházasodtak. Albérletben kezdték, de sok-sok munka, túlóra, és
várakozás után Békásmegyeren lett lakásuk, egyenesbe jöttek. Picur nagyon szeretettre
méltó egyéniség, a mai napig szeretjük, és Ő is minket. Laci az építkezés előtt, alatt, és
utána is járt hozzánk, ma is összetartozunk. Született egy fiúk, Lacika és egy lányuk,
Tünde. ’76. január elején meghalt apám, ötvenéves lett volna május 7-én, de nem érte
meg. Úgy halt meg, ahogyan élt, Csak italt találtak benne boncoláskor, az orvos azt
mondta, ételt már régen nem vett magához. Slezák néni értesített minket, különben sose
tudjuk meg, mert mostohánk nem akart hírt adni erről nekünk, de még apám testvéreit
sem értesítette. Odautaztunk, Lacinak már volt kocsija, azzal mentünk. Slezák néni
elmondta, hogy Juliska, apám "hites felesége", már rég elhagyta apámat, visszament
előző élettársához B Pálhoz. Apám egyedül volt a Táborfalvai telkén lévő pici, 4x4-es
viskójában. Gondolom, rádöbbent, mit tett velünk, és családjával, nem evett, csak ivott.
Már dolgozni sem járt, legfeljebb egy-két napszámos munkát végzett. A szép nagy
tanyát, a földdel együtt még előzőleg eladták 2O ezerért a cigányoknak. Megitták
Juliskával, majd elhagyta apámat. Az italozásba szó szerint belehalt. A boncolási
jegyzőkönyv szerint: teljes végkimerülés. Amikor mi odautaztunk, már a ravatalozóban
volt, de még nem készítették elő. Kimentünk a temetőbe, Én ragaszkodtam hozzá, hogy
látni akarom. Nem érdekelt, hogyan látom viszont, bementem. Gyuri félt, hogy rosszul
leszek, ezért Ő is bejött velem, bár ne tette volna, mert még egy hét múlva sem tudott
aludni e miatt, állandóan maga előtt látta apámat így, kiterítve. Anyósom tanácsára,
hogy imádkozzon, végül sikerült elküldenie a képet. Ellenben Én, aki a lánya voltam,
különös dolgokat éltem át. Ott feküdt a tepsin, egy tégla volt a feje alatt, a ruha, ami
rajta volt, szánalmas, rongyos, a zoknija lyukas. Ó Istenem! Hogy jutott idáig az Én
dolgos apám? Arany keze volt valamikor. Most nem volt több 3O kg-nál, úgy tetszett,
mosolyog. Én meg csak álltam ott mellette, talán még mosolyogtam is keservesen, sírás
nem környékezett, inkább nagyon nagy szeretetféleséget éreztem. Nem féltem tőle, nem
voltam megijedve, pedig életemben először láttam halott embert. Az időt sem
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érzékeltem, csak nagy-nagy nyugodtságot. Olyan érzésem volt, mintha bocsánatot kért
volna mindenért, és Én megbocsátottam, már nem haragudtam rá. Gyuri szegény frászt
kapott a látványtól, ki is ment, és utólag azt mondta, nagyon sokáig voltam bent.
Csodálkoztam ezen, mert Én úgy éreztem, csak pár percig volt az egész. Aztán
hazautaztunk, vártuk a táviratot a temetés időpontjáról. Aztán a távirat megjött,
eltemettük apánkat. Juliska, azt hitte, mivel nem értesített minket, és apám testvéreit
sem, hogy a gyerekei apámnak nem lesznek ott, hát csináltatott, a nevünkben egy
koszorút. Hát mi ott voltunk, és nem fogadtuk el a koszorút, volt sajátunk. A
nagybátyámék, nagynénéink a temetés végére értek oda, ők is idegenektől tudták meg
testvérük halálát. Ők neki is estek Juliskának, hogy-hogy tehetett ilyet, senkit nem
értesített, majdnem megverték. Mi megköszöntük Slezák néninek, hogy értesített
minket, és hazajöttünk. A temetés után nemsokára, kaptam egy ajánlatot az adonyi
élelmiszerbolt vezetőjétől, hogy ott dolgozhatom eladóként, ha akarom. De még
mennyire, hogy akartam. Mindig szerettem volna eladó lenni, imádom az embereket,
végre teljesül az álmom, és "boltos néni" leszek. Kiléptem hát a szállóról, anyósom
legnagyobb örömére, és beléptem új munkahelyemre. Nagy lendülettel és energiával
láttam neki az új feladatnak. Ismerkedtem a szakma fortélyaival, na meg persze a
kolléganőkkel, és a főnök házaspárral. Minden jól ment, már a pultnál is jeleskedtem, a
vevők kezdtek megismerni, udvarias voltam, és mosolygós. A vevők már kedveltek,
mert nem csaltam, ellenben észrevettem, hogy a főnöknő csal a pénztárnál, minket is
erre ösztönzött a pultos munkánál. És, amit nagyon utáltam, "parancsba" adta, adjuk el a
tegnapi kenyeret, kalácsot először, és csak utána a frisset. Rólam tudni kell, nem bírom
az igazságtalanságot, de becstelen sem tudnék lenni sosem. Ha mégis ilyen dologra
akarnak rávenni, lázadok. Eleinte úgy "lázadtam", hogy csak azért is a frisset adtam el,
tudtam, hamarosan észre fogja venni, hiszen Ő volt a pénztáros, de Én úgy döntöttem,
vállalom, ha erre sor kerül. Bizony, perceken belül sor került rá! Behivatott az irodába. -Miért a frisset adod el először?--kérdezte. Azért, mert ezek az emberek frisset akarnak
enni, nekem sem kellene a tegnapi, ha lehet választani, meg azért is, mert képtelen
vagyok a csalásra. Kioktatott, hogy így nem lesz belőlem soha jó eladó, mert szerinte
csalni kell, úgy van haszon. El is küldött a pulttól, rakodni. Csalódott voltam, összetörte
ez a nő az eladásról alkotott elképzeléseimet. Nem tudtam, mi legyen, maradjak, vagy
kilépjek? Panaszkodtam anyósomnak, Ő azt tanácsolta, maradjak még. Járt a boltba egy
asszony, Vera néni, aki az ÁFESZ-nél dolgozott, megtudta, el akarok menni. Egy nap
odajött hozzám, és azt mondta, ne lépj ki, mert a főnök házaspárnak kell mennie, annyi
panasz érkezett hozzánk, az irodába a vevőktől. Örültem ennek a hírnek, és úgy
döntöttem, várok még, meglátom milyen főnököt kapunk, ha jó lesz, maradok, ha nem,
megyek, és elfelejtem, hogy valaha is boltos akartam lenni. A házaspár végül sok-sok
církuszolás után elment. Pár nap múlva megtudtuk, ki lesz a főnökünk. Egy nő, K
Lajosné, Zsuzsa. A többiek ismerték, Én nem. Csupa jót hallottunk róla, hát vártam, és
figyeltem mi lesz. Nem csalódtam! Ő aztán visszaadta a kereskedelembe vetett hitemet.
Mindenkivel rendesen beszélt, csalás, becstelenség nála kizárt volt. Minden szabadnapot
ki tudott adni, ha bármilyen ügyes-bajos dolgunk akadt, megoldotta. Olyat nem tudtunk
kérni, amit ne teljesített volna. Türelmes volt, Ő egy vérbeli kereskedő volt. Mi meg úgy
háláltuk ezt meg, hogy Ő is kérhetett bármit tőlünk, megtettük. Jól dolgoztunk, a vevők
szerettek minket, nem nyafogtunk, még akkor sem, ha már a férjeink jöttek értünk este
9-kor, mert még mindig árut rakodtunk, mivel későn jött a FÜSZÉRT-es kocsi.
Remekül éreztük magunkat, hiszen Zsuzsa nem játszotta a parancsoló főnököt, de mi
sem éltünk vissza a jóságával. Tudtuk, hogy Ő a főnök, és tiszteltük, amiért barátként
bánt velünk. Az Én szememben ma is Ő az ideális főnöktípus. Nyugodtan ki merem
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jelenteni, hogy szerettük őt, és Ő is szeretett minket. Úgy dolgoztunk, mintha egy család
lettünk volna. Nem tudom elfelejteni, amikor a második gyerekemmel terhes voltam,
persze nem gondoltam, hogy az lehetek, a Zsuzsa rám szólt, ne cipekedjek, lehet, hogy
terhes vagyok. Én tiltakoztam, hogy dehogy, Ő mégsem engedte a rakodást addig, míg
az igazság ki nem derült. Tehát, ebben a munkában végre megtaláltam önmagamat.
Imádtam csinálni ezt a munkát, jó érzéssel indultam minden reggel dolgozni. Anikó
ősztől már óvodás lett, jött velem a boltba, mert fél 6-ra jártunk. Nyitáskor, 6-kor
átkísértem az úton, és Ő egyedül ment az óvodába, közel volt szerencsére. Oda lehetett
látni, megvártam, míg a kapun bemegy, biztos akartam lenni a dologban. Rendkívül
egészséges kislány volt, betegállományba szinte sose voltam vele. Otthon még mindig
építgettük, csinosítottuk a házunkat. Kert is volt jó nagy, azt is gondoztam. Állatokat is
tartottunk, volt munkám bőven. Anikó születése után sajnos sok-sok kg rajtam maradt,
mondhatnám kövér voltam. Hiába dolgoztam rengeteget, tornáztam is, mégis ilyen
maradtam. Az igaz, hogy formás vagyok, de "dupla" adatokkal. Gyurit nem zavarta ez a
dolog, legalábbis sose hallottam egyetlen megjegyzést sem tőle. Az anyósomat viszont
zavarta. Nem is mulasztotta el, ha alkalma nyílt rá, hogy megjegyzést tegyen. Tehette,
hiszem a ruháimat Ő varrta, pontosan tudta, hány centi, ami már megint nem stimmelt,
vagyis híztam. Egyszer aztán '78 elején kitaláltam, mert már nagyon dühös voltam a
gyülekező kilók miatt, hogy spirált tetetek fel, szerintem a gyógyszer ludas volt a
hízásban, és még ráadásul problémák is lette miatta. Amint feltették a spirált, és
várakozási idő letelt, mint utóbb kiderült, terhes lettem. Fájt, görcsölt a hasam,
visszamentem, vegyék le, mert ezt így nem bírom. Az ügyeletes orvos azt mondta, nem
veszi le, mert nem Ő tette fel. Oké! Leültem, és vártam. Jött a doki, még mindig itt van?
--kérdezte. Igen, itt vagyok, és addig el nem megyek, míg le nem veszi, ha kell reggelig
is várok --feleltem. Még kétszer-háromszor kapacitált, menjek haza, de Én nem
fogadtam szót, végül mégis Én győztem, nem bírta az elszántságomat, behívott, és
levette. Aztán elmondta, azért nem egyszerű ezt levenni, mert előfordulhat erős vérzés,
azt meg műteni kell. Szerencsém volt, simán megúsztam. Igen ám! A görcsök elmúltak,
de a menses sehol. Egy hónap, két hónap, orvos, hormonzavarom van. Mondta, és adta a
"jobbnál jobb" gyógyszereket. Ekkor mondta a Zsuzsa, hogy nem enged cipekedni.
Gyurival is sokat viccelődtünk a dolgon, de az a kérdés, mi van, ha mégis gyerekünk
lesz, a doki meg agyon gyógyszereznek, a babának örülnénk, de a sok bogyónak, amit
megetettek velem, nem. Nagyon szerettem és tiszteltem Gyurit ezért, mert Ő tényleg
velem érzett mindenben. Hogy gyerekünk lesz? Az, öröm lenne mindkettőnknek. Végül
egy ismerős asszisztensnő adott egy beutalót béka vizsgálatra. Még Ő is meg volt
lepődve, hogy az orvosnak ez nem jutott eszükbe. Hát hogy is jutott volna eszükbe,
hiszen "hormonzavar" csak, mivel kövér voltam. Az eredmény "természetesen" pozitív
lett, Én meg majd 'elájultam a leletkiadó kisablaknál. A nővér meg is kérdezte, nagyon
nagy baj, hogy pozitív lett? Mondtam neki, nem ez a baj, hanem a sok gyógyszer, amit
"hormonzavarra" adtak. Elmentem az orvosomhoz, aki ezek után küretet javasolt.
Tiltakoztam, azt már nem! Örültem a babának, és azonnal félteni is kezdtem. Úristen!
Mi mindent etettek velem az orvosok, mi lesz ebből? Az otthoni doktornő
megnyugtatott, hogy semmilyen hormongyógyszer nem árt a babának, így némileg
megnyugodtam. A boltos kolléganőim velem örült, és reméltük nem lesz semmi baja a
babának. Anikó ujjongott, hogy kistesója lesz, hiszen már évek óta tesót kért. Sokszor
mondogatta, ti mindig ketten, Én meg egyedül. Ezt az apukája is mondta anyósomnak.
Panni és Gyuri között öt év van, Anikó és leendő baba közt hét év. '79 január 6.-ra
voltam kiírva, szeptembertől ('78) már mozgott. Ha meggondolom utólag, augusztus
végén derült ki a terhesség, akkor ajánlották a küretet. Nem is tudom, mi lett volna, ha
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azt választottam volna, hisz már félidős voltam majdnem. Végig dolgoztam, hozzátéve,
hogy mindegyik kolléganőm vigyázott rám. A vérnyomásom igaz hogy nagyon alacsony
volt, vérszegény is voltam, de a pénztárban jól elboldogultam. A kilenc hónap alatt
összesen öt kg-t híztam, de mivel nagy súllyal kezdtem, ez nem látszott. Ahányszor
orvoshoz, vagy a terhesgondozóba mentem, rendszeresen letámadtak, majd végül
bocsánatot kértek a kiskönyvben regisztrált súlygyarapodás láttán. Aztán eljött a január,
annak is a vége, nem történt semmi, aztán a február, még mindig semmi. Irány a kórhát.
Ott megkértem Győrik doktort, aki az első császárt csinálta, hogy most is legyen Ő az
orvosom. Bár ne tettem volna! Elvállalt, és tudta, mondta is, ez is császár lesz, de
indítózni most nem lehet, mert széteshet az előző műtét. Elmondta, ezer az egyhez az
ilyen eset, ahol a terhesség létrejön, de a szülés nem indul. Azt mondta, ez ugyanaz,
mint aki állandóan elvetél, csak fordítva. Anyám mesélte, hogy régen, még lány korában
ismert egy nőt, aki hónapokig csak terhes volt, már rég szülnie kellett volna, majd
kisebb és kisebb lett a hasa, végül meghalt. Természetesen orvoshoz nem ment. Vagyis,
az történt, hogy a szülés időpontján túl, a magzat visszafejlődik. Nos, az Én orvosom is
hasonlót mondott, de Én orvosi felügyelet alatt voltam, és manapság már császárral ez is
megoldható. Anikó születésénél sem volt, még csak egy apró fájásom sem. Ennél a
terhességnél sem volt semmi jele annak, hogy szülnöm kéne. Gondoljunk bele, ha '78
szeptemberében, az is 4.-én, már mozgott a baba, akkor '78 áprilisában már terhes
voltam. Most meg február vége volt.
A műtét napja március 6.-ra volt kitűzve, akkor ez a hány hónap? Nagyon sok! Végül
eljött március 6.-a, ez egy keddi nap volt. Az orvosom úgy döntött, epidurálisan fog
érzésteleníteni, és sajnos, egyedül döntött. Mivel benn voltam már február 13.-a óta,
rengeteg rosszat hallottam a nővérektől erről az eljárásról. Amikor betoltak a műtőbe
"hisztériásan" követeltem, altassanak. Az orvos odajött, éppen bemosakodott, és azt
mondta, ebben Ő dönt. Jaj, az intuícióm szörnyen rosszakat közvetített nekem. Már
könyörögtem, ne tegyék, de hiába. Az altatós orvos (férfi volt) csupa szépeket mondott
az eljárásról, meg hogy rögtön látni fogom a babát. Mondtam neki, nem akarom így látni
a babát, érzem, baj lesz, Én mindent előre megérzek. Kinevetett ezért, és megszúrta a
gerincemet, persze, rossz helyen. A lábam felé kellett volna mennie az anyagnak, ez
pedig a fejembe rohant. Szörnyű volt, ordítottam, az orvos (altatós) azt mondta,
ordítsak. 5O perc telt el, mire meg tudtak műteni. Mivel szó szerint sokkot kaptam,
telenyomtak seduxennel. A babát láttam, de a sírását nem hallottam, pedig sírt rendesen,
ők mondták. Aztán snitt, Én semmi többre nem emlékszem. Az egész család fiút várt,
Én megint nem, de úgy tettem, mintha Én is örülnék egy fiúnak. Valahogy éreztem, ez a
baba is lány lesz. Igen! Kislányunk született, a Hajnalka nevet kapta. Istenem! Mennyire
élni akart, mert amin keresztül mentünk, mi ketten, az nem semmi, és mindezek után
egészséges lett, megvolt, és gyönyörű. Mivel szinte végig gyümölcsevő voltam, a hústól
rosszul voltam, a bőre olyan lett, mintha napozott volna. Amikor délután felébredtem az
altatásból, vagy minek nevezzem ezt a gerincügyet, és odahozták a babát megmutatni,
azt éreztem, hogy végre! Hogy miért ezt, azt csak. a nővérek mondták, hogy már
ötödször hozzák megmutatni a babát, de Én a 4 alkalomra nem, emlékeztem. Nagyon
tetszett, amit láttam, és óriási szeretetet éreztem. Másnap hajnalban vitatkozást
hallottam a nővérszoba felől. Arról folyt a vita, ki mosdasson meg, mivel olyan nagy
"darab" vagyok. Dühbe gurultam. Még életemben nem hagytam el magam, mit
gondolnak ezek rólam? Csak jöjjenek be, majd adok Én nekik. Hozták a mosdótálat, Én
meg magamból, és az ágyból is kikelve, elmondtam nekik, ne az ajtó előtt vitassák meg,
milyen "nagydarab" vagyok, pláne ne gondolják, hogy Én tunya vagyok. Sportoltam,
edzett vagyok, és kikérem magamnak ezt a viselkedést. Már majdnem sírtam, ilyen
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nővérek is vannak? Biztos, hogy jó helyen dolgoznak? Megszeppentek, és magamra
hagytak. Szerencséjükre, mert ezek után úgysem engedtem volna, hogy hozzám érjenek.
Mosakodtam ágyon kívül, a szoba meg forgott velem. Ez a forgás több évig tartott, mert
'79-ben még úgy látszik Dvárosban nem tudták, hogy 3 napig nem lett volna szabad a
fejemet meg mozdítani, és párna nélkül kellett volna feküdni. Azóta (21 éve) fejfájós
vagyok, és egyensúly gondjaim vannak. Akiket ezekben az években műtöttek
epidurálisan, mindenki így járt. Aztán az idegosztályra egyforma panaszokkal mentünk,
hogy autót vezetni, biciklizni jól tudunk, de gyalogolni, ha nem karolunk senkibe, nem.
Végül rájöttek, mert mindenkinél a közös, az epidurális érzéstelenítés volt, hogy a műtét
után nem szabad a fejet mozgatni, felkelni is tilos. Az meg, hogy a lábam helyett a
fejembe rohant az anyag, külön forgást idézett elő. Teljesen összeomoltam a gondolatra,
mi lesz velünk? Én, aki a fa tetejéig felmásztam, a talajtorna egyik feltétele az
egyensúly, most aztán hogyan lesz tovább? Aztán még egy atrocitás ért a korházba, ami
megint, csak rájuk nézve szégyen. A Hajni vércsoportja O-ás lett. A férjem A-s, Én is
A-s vagyok, ez meg hogyan lehetséges, hogy a gyerekem meg O-ás lett? Arra
gondoltam, elcserélték a mintát, de majd hétfőn megkérdezem a gyerekorvost. Aztán a
kíváncsiságom nem hagyott békén, hát megkérdeztem a nővérkét, vesztemre, mert ők
meg az ügyeletes orvost kérdezték meg. Sajnos úgy tűnt, hogy sem az orvos, sem a
nővérkék, ugyanazok voltak, akik nem akartak megmosdatni, nem voltak jelen azon az
órán, ahol ezt tanították, így egyértelműen és pimaszul vigyorogva kijelentették, más
apukája a gyereknek, nem a férjem. Ettől a hírtől teljesen paff lettem, hiszen tudtam, a
férjemen kívül soha senkim nem volt, de akkor mi történt? Mivel hétvége volt, hétfőig a
kórházi dolgozók a "csodámra" jártak, hogy Ő az akinek a gyerek más apától van.
Sírtam a megalázottságtól, panaszoltam a családnak a dolgot. Apósom azt mondta, az Ő
vércsoportja is O-ás, biztos azért lett a Hajnié is O-ás, vagyis a család mellém állt.
Egyébként a nővérek is, és az orvos is nagyon fiatalok voltak, ezért nem értettem a
mentalitást, ahogyan velem viselkedtek. Szörnyű hétvégém volt, az emberi rosszindulat
magasiskoláját éltem meg, igazságtalanul. A férjemet egy csöppet sem zavarta ez a hír,
Ő is biztos volt benne, bár nagyon fiút várt, mégis imádta Hajnit lánysága ellenére is,
hiszen gyönyörű volt, és szinte a Gyuri nézett ránk, csak kicsibe. 3.5O kg-mal született,
formás baba volt. Aztán hétfő lett, azonnal hívták, Én is, a doktornőt, aki olyan cirkuszt
rendezett, hogy zengett a kórház. Amikor megtudta, hogy engem megszégyenítettek
majdnem megette a nővéreket, és a doktor urat mérgében. Maguk nem jártak iskolába?
Doktor úr! Maga sem volt ott azon az órán, az egyetemen, ahol ezt tanították? -kérdezte. Szégyelljék magukat, és azonnal kérjenek bocsánatot a betegtől, megértették?
-- mondta. Mindent hallottam, úgy, mint azon a bizonyos hajnalon, mert a szobám
szemben volt a nővér ill. orvosi szobával. Miután jól leszidta őket, bejött hozzám,
helyettük is bocsánatot kért, amiért pénteken nem mondta meg nekem, hogy miért O-ás
a gyerekem, és hagyta, hogy céltáblája legyek e "tanulatlan" nővéreknek és a
"tanulatlan" doktor úrnak. Hozott egy papírlapot, máig őrzöm, és lerajzolta, hogy lesz
két "A"-ból
"O"-ás vércsoport. A rajz így nézett ki:
ANYA
APA
AO
AO
GYERMEK
OO
Minden emberben, minden vércsoport mellett van egy "O" faktor is. Ezért kaphat
minden ember "O"-ás vért, attól függően, milyen RH faktorral rendelkezik, negatív,
vagy pozitív-e.
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Én "A" RH negatív vagyok, a férjem "A" RH pozitív. A Hajni mindkettőnk "A"
csoportja mellett lévő "O"-t örökölte, és pozitív RH faktort. Az Anikó "A" RH pozitív
lett. Ő a két "A"-t örökölte, és mindketten az apai pozitív RH faktort. A doktornő
mesélte, hogy régen, amikor még nem ismerték a faktorok szerepét, és mibenlétét, csak
a vércsoport meghatározást, sok válás emiatt lett, mert, az orvosok nem tudták
megmagyarázni, miért lett a gyermek más vércsoportú, mint a szülei vércsoportja. Mivel
'79-ben már sok mindent tanítanak erről, persze, hogy dühös lett, mert már nem a
"régmúltban" vagyunk, mégis, a tanulás hiánya miatt majdnem baj lett. Megköszöntem a
rajzot, és magyarázatát, mielőtt elment volna. Aznap még az orvosom is sajnálatát
fejezte ki, az eset hallatán. Egyébként valóban bejöttek a "bűnösök" és bocsánatot
kértek. Ennyi inzultus után alig vártam a hazamenetel napját. Végre ez is eljött, Gyuri
jött értem, és a babáért, felöltöztettük Hajnit a saját ruhájába, boldogan vitte őt. Én
nagyon szédültem még, de nem érdekelt, az volt a lényeg, hogy kívül lehettem e
rémséges kórházon. Otthon Anikó várt, nagyon örült a kis húgának, azonnal szerette.
Gyuri is örült, hogy végre otthon vagyok, boldogan ölelt magához. Tette a dolgát
a pár hét alatt, amíg nem voltam otthon, de azért így mégis jobb.
Este Anikóval együtt fürdettük kis húgát, és azután is mindig. Arra törekedtem, ne
legyen féltékeny, ez sikerült is. A hét év korkülönbség jó volt, hiszen Ő már nagylány
volt, és másképp viszonyult a húgához, mint egy kétéves gyerek. Nagyon gyönge és
szédülős maradtam e műtét után. Sokszor kellett orvost hívni, mert rosszul voltam.
Csináltak teljes kivizsgálást, vérszegény voltam, és az ideg kivizsgálásnál "félre jártam".
Előre tartott kézzel, behunyt szemmel, nekimentem jobbra, a falnál lévő csapnak. Olyan
rossz volt az egyensúlyom, hogy amikor az orr-fül-gégére küldtek, és vastagabbnál
vastagabb szemüvegeket raktak rám, összeomlott az egyensúlyom. Szó szerint, mint a
rongy, úgy estem le a székről, lefektettek, és volt vagy egy óra hossza is, mire visszajött
annyira, hogy haza tudjak szédelegni a busszal. Akkor azt mondták, idegosztályra kell
befeküdnöm, majd ott megismétlik ezeket a vizsgálatokat. Én meg kértem a doktornőt,
elvégre Ő az idegorvos, hogy vallja már be, hisz ott volt minden leletem, hogy ez a
probléma a gerinc érzéstelenítése miatt van, és mondja meg, hogyan tovább, mert Én
nem fekszem be az idegosztályra. Még az kéne, hogy újra hozzányúljanak a
gerincemhez, mondjuk, egy vizsgálat miatt. Sok kapacitálás után végül belátta igazamat,
és hogyan tovább nem volt. Kontrollra se mentem soha többé. Nagyon el voltam
keseredve, hogy egy életre tönkretettek, pedig még csak 28 éves voltam. Biciklizni jól
tudtam, gyalogolni nem. Ha a boltban sorba kellett állnom, rosszul voltam. Ha piacra
mentem, nem bírtam végigmenni egy soron, mert rosszul lettem. Ha télen magas hó
volt, és gyalogutat ástak a lakók, és én nem tudtam sose középen maradni, beleléptem
jobbra a hóba. Elkeseredett voltam, a tudatom jajongott, mi lesz így velem. A cukrom le
és fel mászkált, ha ettem az volt a baj, ha nem ettem, akkor meg az. A vérnyomásom
sokszor 6O/6O volt, de akkor már szinte "beájultam" a körzeti doktornőhöz, de volt,
hogy magas is lett, vagyis ingázott. A körzeti doktornő segíteni akart, így ismét
kivizsgálás, rám akarták kenni, hogy epilepsziás vagyok. Tiltakoztam, mert sose ájultam
el, csak a közelébe kerültem sokszor. Szerencsére, a doktornő se hitte el, Ő azt mondta,
teljesen ki vagyok merülve. Pihenni kéne, de ez családban nem megy. Hajnit is féltem a
karomban tartani, úgy éreztem, elejtem, annyira szédültem, és persze fejfájás is gyötört
sokszor. A családnak nem tetszett, hogy beteges lettem. Anyósom, aki sose volt beteg
életében, el sem tudta képzelni, hogy Én beteg lehetek. Gúnyosan mondogatta, nem kell
zabálni kedveském!! Nála minden ebben a szóban merült ki. Gyuri is kezdett csúnyán
nézni, amikor orvost kellett hívni. Mit ne mondjak, tudtam, nagy bajban vagyok, minden
szempontból. Az igazsághoz tartozik, hogy csak azért is dolgoztam, nem estem ágynak,
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próbáltam parancsolni magamnak. Orvost is már csak akkor hivattam, ha már teljesen
elment az egyensúlyom. Mindezek tetejébe még szeptembertől be voltam iratkozva a
kereskedelmi iskolába, estin. A Hajni pár hónapos, az Anikó másodikat kezdi, nagy ház,
nagy kert, állatok (csirke, sertés, nyúl) háztartás, férj, aki este jár haza, mert kőműves,
Én állandóan az összeesés határán, hát igencsak aggódtam, mi lesz velem, hogyan fogok
még tanulni is, és iskolába járni. Hetente kétszer kellett járni, és délután. Anyósom nagy
nehezen vállalta Hajnit ezen a két napon estig, de ezt is később megbánta és morgott.
Még az iskola előtt, a sok rosszullét miatt úgy döntött a körzeti doktornőm, hogy ad 3O
db B12-t, és 3O db B1 injekciót. Mondtam neki, ettől 12O kg leszek, Ő meg azt mondta,
inkább legyek csúnya, kövér, mint szép halott. Ebben maradtunk. Kicsit jobban lettem,
az iskola is úgy tűnt, jól fog menni. Adonyból ketten jártunk Iduskával. Ő segített
nekem, ha rosszul voltam, etetett, itatott hogy jobban legyek. Tehát a suli jól ment, bár
ott is sokszor forogtam, de nem mutattam, csak hősiesen izzadtam. Nagyon tetszett,
amit tanultunk, főleg a pszichológia. Ott aztán megtárgyaltuk a vevők és eladók
lélektanát. Ismét csak arra jöttem rá, mennyire érdekelnek az emberi tulajdonságok,
viselkedési módok, vagyis maga az ember. A társnőim utálták ezt a tantárgyat, Én
imádtam. A jegyeim négyes-ötösnél rosszabbak sose voltak egy tárgyból sem. A félévi
vizsgáim is többnyire ötösök lettek. Már egy év telt el a műtét óta, jobban nem nagyon
voltam, de már jól tudtam parancsolni magamnak, kivéve, amikor nem. Gyurival, Én
úgy éreztem, remekül voltunk. A gyerekek is szépek és jók voltak, egészségesek is.
Béke volt minden területen. Gyuri nagyon sokat dolgozott, túlórázott, panelszerelő volt,
szinte egész Százhalombattát ők szerelték össze. Mindig nagyon féltettem, hogy le ne
essen, mert esett Ő már első emeletről, de esett magasabbról is, különösebb baj nélkül.
Aggódásomra azt felelte, nem lesz semmi baj, vigyáz magára. Aztán '8O áprilisában
mégis megtörtént a baj, amit úgy látszik, előre megéreztem. Pestlőrincen panelszereltek,
egy szállodát a repülőtér dolgozói számára. Ebben az időszakban már sűrűn
kérdezgettem, hányadik szinten járnak. Én sem értettem magam, sose kérdezgettem, hol
tartanak, csak óva intettem, vigyázzon magára. De most valahogy rossz érzéseim voltak,
szinte naponta kértem, vigyázzon magára. Április 22-e volt, György napra készülődtem,
a boltból mentem éppen haza Hajnival, amikor megállt mellettünk egy zsiguli, egy férfi
kiszállt, és azt kérdezte tőlem, éppen tőlem, hogy nem tudom-e hol laknak a Gék. Kit
keresnek? --kérdeztem. Gnét --mondták. Erre úgy megijedtem, hirtelen azt se tudtam, mi
van, de éreztem valami baj, lehet, hiszen ez a kocsi és utasa ismeretlen. Mondtam neki,
egészen véletlenül Én vagyok, akit keres. Bemutatkozott, Ő a 26-os vállalat párttitkára,
és azért jött, mert a férjem munkaközben leesett, és nem tudni, melyik kórházba vitték,
még élt, amikor a mentő elvitte. Azt mondta még, hogy Perkátán lakik, reggel értem jön,
és felvisz Pestre a kórházba, addigra kiderül, hová vitték. Nagyon megijedtem,
kérdeztem, hogy mit tud, hogyan történt, de Ő sem tudott többet, mivel Pesten
dolgoztak. Sajnálatát fejezte ki, majd elköszönt, és ment. Én meg bénán álltam, földbe
gyökerezett lábbal. A gondolkodásom teljesen lebénult, csak az-az egy gondolatom volt,
hogy él. Úristen! Eszembe jutott, hogy a hatodik szinten járt a panelszerelés, az annyi,
mint öt emelet, kb 17m magas. Ezt nem lehet túlélni, ha leesik az ember. Akkor, ha él,
honnan esett le? Milyen magasról? Jézusom! Majdnem megőrültem a gondolattól, hogy
esetleg meghalhat. De nem! Mi annyira szeretjük, hogy nem halhat meg csak úgy!
Melyik kórházba vitték? Mi lesz velem reggelig? Telefon is csak a postán van, Úristen,
mit csináljak, most? Nagy nehezen hazabotorkáltam, és hívtam Erzsi barátnőmet,
segítsen. Nem tudtam etetni Hajnit, teljesen pánikba estem, reszkettem az idegességtől
és attól, hogy semmit se tudtam, mi történt, hogyan, és él-e még. Éreztem, hogy él,
hiszen élnie kell, Én meg sírtam, sírtam. Erzsi ellátta a lányokat, mert Anikó is megjött
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az iskolából. Fogtam a biciklit, és mentem anyósomékat értesíteni. Megrendültek a hír
hallatán, de várni kellett. A párttitkár még azt is ígérte, délután, ha jön haza, bejön és
megmondja, mit tud, de nem jött. Szaladgáltam a postára telefonálni, de semmit se
tudtam meg. Egész éjjel nem tudtam pihenni, Erzsi sem, Ő ott maradt velünk, a villanyt
égve hagytuk, hátha jön valaki, és megmondja, mi van, de senki nem jött, Én meg
biztosan jó pár ősz hajszálat összeidegeskedtem. Aztán végre-végre reggel lett, a
lányokat megetettük, Anikót elindítottuk az iskolába, Én egy falatot se tudtam lenyelni
előző nap óta, és futkostam ki-be, vártam a kocsit. Erzsi maradt Hajnival, és Anikóval.
A kocsi végül, 8-kor megérkezett, felvettük apósomat, anyósomat, és elindultunk Pestre,
a Csepeli kórházba, mert ez a kórház volt aznap a fogadó, amikor a baleset történt. A
párttitkártól megtudtuk, hogy Gyuri él, ez volt a legfontosabb hír, és a hatodik szintről
esett le. Fejjel lefelé kezdett esni, érdekes, hogy az ember fejnehéz fajta, Gyuri viszont
elrúgta magát a faltól, így lábbal érkezett, a salakos, bitumenes darupályára. Egy óvoda
volt szemben az építkezéssel, ők hallották az ordítását, ők látták az esését, azonnal
mentőt hívtak, mivel a mentőállomás közel, a piac mellett volt, szinte azonnal a
helyszínen voltak. Mire Gyuri munkatársai leértek az emeletről, a mentő máris ott volt.
Milyen sérülései lettek, ezt nem tudtuk még, de elképzelni is rossz volt. Csendben
ültünk az autóban, mindegyikünk a saját gondolatival. Gyurira gondoltunk, és
imádkoztunk, meg ne haljon. Megérkeztünk a kórházba, felmentünk a Traumatológiára,
ahol Dr. S Szilveszter főorvos már várt minket, majd a szobájába terelt. Elmondta,
Gyuri él, őrzőben van, fogalma nincs, hogyan maradhatott életben, hisz van, aki négy
méter esést sem él túl. Ennél az esetnél pedig, hogy lábbal érkezett, mindkét láb a
hasban szokott "landolni". Elmondtuk, hogy panelszerelő, és mint ilyen gyalog
szaladgálnak a lépcsőkön az emeletre, tán ezért lettek olyan erősek a láb és a csípő
csontjai, hogy nem "szaladtak" a hasába. Rengeteg sérülése van e szerencsés
fiatalembernek --folytatta, szinte a feje búbjától a talpáig mindene összetört. Az orra, a
foga, a jobb keze, a gerince, ahol a velő nem sérült, a combja az egyik kettétört, most
húzatják, a sarkai mindkettő, szinte porrá tört, lehet, hogy le kell műteni, de ez még a
jövő zenéje. A második nagy baj, vérzik a veséje, nem sokára röntgenezik, és ha el van
repedve, akkor ki kell venni, azt viszont nem éli túl ennyi más sérülés mellett. Várják
meg az eredményt, és imádkozzanak, hogy ne legyen elrepedve. --fejezte be
mondandóját, majd az őrzőhöz, Gyurihoz vezetett minket. Jó is, hogy meg mutatta, hol
van Gyuri ágya, mert mi "bizisten" nem ismertük meg. Egy nagy köteg, kötés volt az
egész ember, a szeme, orra, szája nem látszott, annyira be volt még dagadva, hangja sem
volt. Suttogott, és azt mondta, csak pár nap és otthon leszek. Nahát! Velem forgott a
világ, lehet, nem éli túl e "kalandot", Ő meg viccelődik, pedig nincs egy ép csontja sem.
Mondtuk neki, persze hogy jössz haza, de előbb gyógyulj meg, mosolyogtunk, de belül
majd szétszakadt a lelkünk, úgy féltettük őt, de mutatni nem volt szabad. Aztán elvitték
röntgenre, mi meg sírva, mert tovább már nem bírtuk visszatartani, vártuk,
reménykedtünk, imádkoztunk. Dél felé mosolyogva jött a főorvos elénk, és azt mondta:
--Nos, ez a fiatalember ezután ünnepelje meg új születésnapját, mert élni fog, a veséje
összeroncsolódott, de nincs elrepedve, nem kell kivenni, viszont hétfőn nagy műtét vár
rá, a comb csontjait össze kell csavarozni, de azt túl fogja élni, most már
megnyugodhatnak - szólt. Nagyon köszöntük, neki is, mert azt ígérte, vigyáznak
Gyurira, és a sorsnak, amiért életben maradhatott. Most már örömünkben sírtunk,
elköszöntünk, és haza indultunk, de előbb a párttitkár látni akarta a helyszint, mi meg
vele voltunk. Mit mondjak! Kár volt odamennem, mert attól rosszul lettem, hogy
felnéztem az épülő háztömbre, és tudtam, onnan esett le a párom, ráadásul a bitumenessalakos talajon ott volt a két lábának a nyoma, és a fejének, illetve az oldalának, nem
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tudom. Egyébként két lábra, és kissé jobbra esve érkezett, azért volt a jobb lába
kettétörve, és a jobb veséje ezért zúzódott. Szóval, szörnyű volt ezt látni, és átérezni,
ami itt történt. Hoztak is vizet, mert igen vacakul éreztem magam. Aztán odaadták egy
zsákban a munkásruháit, ami csupa vér volt, méghozzá a két nadrágszár között, vagyis
ott! Jézusom! Ott is megsérült? Erről senki nem beszélt, de később megtudtam, a veséje
okozta e foltokat. Anyósomék a kocsiban maradtak, csak Én voltam ilyen kíváncsi.
Aztán hazavitt minket a párttitkár, megköszöntük, Ő meg szerencsét, kitartást kívánt.
Otthon a szomszédok, ismerősök velünk örültek, hogy Gyuri él, Erzsi is, aki a lányokat
látta el. A bolti kolléganőim is várták a hírt, elmentem, és ott kijött rajtam minden. Úgy
zokogtam, mint a zápor, a körülöttem lévők súgva kérdezték másoktól, hogy meghalt a
férje? Mondták nem, de Én a sok stressz, idegeskedés, aggódás miatt most buktam ki.
Alig bírtam haza biciklizni, olyan zokogás jött rám. Ez a zokogás megint segített rajtam,
megnyugodtam némileg, már tudtam, hogy él, bár még a hétfői nagy műtét hátra volt, de
már bízhattam a sorsban, hogy megmarad nekünk. Anikó is hozzám bújt, ha sírtam, és Ő
is sírva kérdezte, ugye hazajön az apu? Persze, mondtam, csak előbb gyógyulnia kell. A
nyolcéves kis fejével már mindent értett, egyébként is rendkívül jó tanuló volt, és
komoly a korához képest. Pici korától ilyen volt, most meg tán a baleset miatt, még
komolyabb lett, és segített, bármit kértem tőle. Erzsinek sose tudom meghálálni, amit
tett, olyan odaadóan segített Ő. És amíg Gyuri kórházban volt, végig velem volt,
segített, mehettem látogatni, iskolába is, Ő vigyázott a lányokra, és az anyukája. Gyuri
műtétje 26-án hétfőn 7-kor kezdődött, de még délután 2-kor sem végeztek. Egész nap a
postára jártam telefonálni, fél négykor még mindig azt mondták, nem adhatnak
felvilágosítást a beteg állapotáról. Ekkor már megint pánikba estem, miért nem? Félnégy van, tán baj történt? Újra telefonáltam, és végre azt mondták, jól van, túl van a
műtéten. Megnyugodtam végre. Ezeket a napokat, heteket szívesen kihagytam volna az
életemből, úgy megviseltek. Ennél a balesetnél jöttem rá, mennyire szeretem őt, és még
rágondolni is szörnyű volt, mi lett volna, ha.....De szerencsére nem így történt. Azt
mondják, a jó emberek mennek el mindig, Gyuri igazán jó ember volt, mégis velünk
maradhatott. Én meg még most utólag is azt mondom, ha valakit úgy szeretnek, mint
ahogy mi szerettük őt, a sors nem tehet olyat, hogy elvegye. Tudom, hogy sok helyen
mégis megtörténik, de Én biztos belehaltam volna ebbe. A sors lehet, tudta ezt, és nem
vette el tőlem. Szóval, túl volt a műtéten, a comb csontjait összecsavarozták, ma is viseli
őket. Látogatni bármikor lehetett, így majd mindennap mentünk, vagy mentem! A műtét
után, nagyon lefogyott, sok vért kapott, a nővér kanállal etette, de élt, és meg akart
gyógyulni, ez volt a lényeg. Ma már tudom, az-az optimizmus, hogy mint mondta, pár
nap és otthon leszek, az segített neki életben maradni. A tudata is jó volt hozzá, mert
kikapcsolta a fájdalmat. Hónapok múlva, mikor már járógipsze volt, érzett erős
fájdalmat először. A műtét után pár nappal kikerült osztályra. Ez nagy szó volt, mert az
őrzőből nem sokan szoktak élve kijutni. Mellette is feküdt egy szíven szúrt ember, de
nem élte túl. A másik oldalán is egy férfi feküdt, illetve lógott, mert egy teherautó
odanyomta szegényt a portásfülke oldalához véletlenül, és a medencéje tört össze. Ezért
lógott egy állványon műtét után. A mellettük lévő egybenyíló őrzőben egy fiatal nő volt
kómában, mert a férje úgy megverte, hogy többé nem tért magához. Amikor meghalt, a
férj kiugrott az őrző ablakából, és Ő is meghalt. Ó mennyi tragédia! Életemben nem
hallottam annyi bajról, mint itt. Minden látogatás után reszkető lábakkal mentem el,
nagyon nagy hatással volt rám az a sok szenvedés. Sírhatnékom támadt állandóan,
mélyen sajnáltam az ott lévő embereket. Miután Gyuri osztályra került, úgysem kelhet
fel hónapokig, mondta a főorvos, ezért a gerinctörés gyógyul, ahogy tud, nincs szíve
gipszágyba tenni, úgysem tud mozogni úgy, hogy ártana a gerinctörésnek. Rémesen
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sovány lett, de a vidámságát nem veszítette el. Vittük az enni és innivalót, csak
gyógyuljon meg minél hamarább. Most egy hatágyas kórterembe került, itt is minden
"lakó" szörnyű baleseteket élt át. Lelkileg rendesen megviselt ez a sok és sokféle
baleset. Próbáltam csak a férjemre koncentrálni, de nem sok sikerrel. Csak
csodálkoztam egyre, hogy hogyan történhet ennyi baj az emberekkel. Volt ott
sákányrepűlős, akinek nem sikerült a leszállás volt, aki körtefáról esett le, és
sorolhatnám még sokáig, szinte elképzelhetetlen sokféle baleset létezik. Már alig
vártam, hogy Gyuri hazajöhessen, neki is jobb lesz nyugalomban gyógyulni. A főorvos
azt mondta, remekül gyógyul, pár hét, és haza is mehet. A pár hét letelt, és valóban
hivatott, írjam alá a papírt, hogy hazajöhet a mentővel. Még a szám is tátva maradt egy
pillanatra. Miért kell aláírni? Hiszen ez így természetes, nem? Egyáltalán nem! - mondta
a főorvos, volt olyan eset, amikor a férjét baleset érte, az asszony pedig többé hallani
sem akart róla. Vagy: hazaküldtem a beteget mentővel, a mentő visszajött a beteggel
együtt, mert senki nem vállalta otthon az ápolását. Férjének is sok idő kell, 2 év is, mire
felépül, vállalja? --kérdezte. Igen! Természetesen vállalom, eszembe se jutna ilyen
gonoszság, mint amit hallottam, hiszen szeretjük őt, és nagyon örülünk, hogy életben
maradt. Ennek örült a főorvos, a kezemet jól "megrázta", és sok sikert, kitartást kívánt
az ápoláshoz. Gyuri lelkesen készült haza, de azért egy árnyalatnyi pesszimizmus már
vegyült a hangjába. Azt mondta, Ő úgy néz ki, mint egy "szúnyogcsődör", olyan sovány,
és még tehetetlen is ráadásul. Biztattam, hogy nyugi majd otthon minden más lesz, jó
ételeket főzök, hamar rendbe jössz. Megértettem őt, hiszen hetek óta fekszik, Ő, aki egy
percig sem tudott megülni a fenekén sosem, most meg még hónapokig fekvés vár rá. A
"szúnyogcsődörséget" is megértettem, hiszen 78 kg volt mindig, most meg 45 kg.
Gondolom az elmúlt pár hét alatt volt ideje töprengeni, gondolkodni, átgondolni mi
történt, és hogyan tovább. Mivel alapjában véve optimista gondolkodású, ezért csak
kicsit lett pesszimista, vagyis szavaiból tükröződött egy kis harag a saját teste iránt,
amely most őt fogva tartja. A másik dolog, amely ott még nem tűnt fel, de ma
visszatekintve jól értékelhető, hogy nem tetszettek neki az eljövendő évek, és tudta
ápolásra szorul. Maga az ápolás nem tetszett neki lelkileg. Tudta Ő, hogy szeretjük
"mindhárman, de az ápolás szótól "rosszul" volt. Tudta azt is, kénytelen lesz elfogadni a
segítséget, mégis szorongott. Akkor még ezt nem értettem, arra gondoltam, tán valamit
nem jól teszek, de nem erről volt szó. Hazaérve azért jobb kedve lett, örült a
gyerekeinek, és nekem. A Hajni a maga kis másfél évével, nem ismerte meg apját, a sok
gipsz láttán sírt nagyon de később megbékélt, a sok "fehérséggel". Azért itthon mégis
csak jobb, és békésebb gyógyulni, mint egy kórházban, távol a családtól. Anikó is
megszeppenve, sajnálva kérdezgette apját, aztán lassan mindenki tudta a dolgát. Nem
telepedtünk Gyurira a nagy szeretetünkkel, de Ő is a világ legjobb "ápoltja" volt, mert
felesleges kérései sose voltak. Apósom egy erős, párnás székre kerekeket szerelt, így,
mivel elég meleg nyár volt, a lépcsőre padlókat tettünk, szép lassan legurítottuk Gyurit,
és ha akart egész nap az udvaron lehetett. Hajni is élvezte ezt, mert így mindig együtt
lehetett apjával. Nekem is jó volt, mert tehettem a dolgom, és elég volt csak fél szemmel
figyelni rájuk. Gyuri egyébként remekül gyógyult, havonta felvitték mentővel kontrollra,
este meg hazahozták. Fokozatosan erősödött, hízott is, lassan elérte a régi súlyát. A
gerinctörés miatt sokáig, fekvőgipsz volt a lábán. Ősz vége felé lett olyan a gerince,
hogy járógipszet kapjon, és lábra állhasson. Nos, ez a lábra állás nagyon fájt neki. A
sarka ugye porrá törve, még nem lehetett tudni, mi lesz belőle, tud-e majd járni rajta,
mondjuk gipsz nélkül. A műtött, és nem műtött lába is fájt rettenetesen, de Gyuri
összeszorította a fogát, és tűrte férfiasan a fájdalmakat. Nem kellett sokat szenvednie,
mert a főorvos konzultált egy nagyon jó ortopéd sebésszel, aki egyben a barátja is volt,
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hogy végezzen el műtétet a lábán, ami azt célozza, hogy szűnjenek meg a fájdalmak. Mi
tréfásan úgy mondtuk, „kiidegelik” a lábát. Be is vitték őt télen a MÁV kórházba, ehhez
a jó doktorhoz, Ő elvégezte a műtétet, és azt mondta Gyurinak. A másik lábon is el kell
végezni ezt a műtétet, majd menjen vissza, de Ő a mai napig sem ment vissza, inkább
eszi a sok fájdalomcsillapítót. Szeptemberben Én is megkezdtem a második és egyben
utolsó évet a kereskedelmi iskolába. Anikó már harmadikba ment, ha suliba voltam,
hétfőn-szerdán, Ő segített az apjának, amíg nem volt járógipsze, de még azután is.
Kéthetente még, Pestre is járkáltam táppénzes papírért, onnan meg egyenesen
Dunaújvárosba, a suliba. De nyugodt voltam, mert otthon ők hárman jól megvoltak,
semmi baj nem történt. Sok-sok ügyintézés is jutott nekem a táppénzes papíron kívül. A
26-os vállalat, mivel ez a baleset történt, részükről felmondták a szerződést, ami a
vállalati kölcsönre vonatkozott. Felszólítottak minket, egy összegben fizessük vissza a
kölcsönt. Nem elég a magunk baja, még ez is. A szerződésben olyan kitétel nem volt,
hogy baleset esetén mi történjen.
Mentem az igazgatóhoz személyesen, és kértem fizethessük továbbra is részletben, úgy
és annyi év alatt, ahogy a szerződésben van. Nem volt könnyű meggyőzni, de mivel
valóban nem volt balesetre vonatkozó kitétel, ez meggyőzte, és békén hagytak minket.
Azért még közölték, tárgyalás is lesz, mert valószínű, hogy a Gyuri hibájából lett a
baleset. A tárgyalás '81 tavaszán volt, és egyértelműen jóváhagyta a vállalat a kártérítést,
nem is vitatkoztak, így 4O ezer Ft-ot ítéltek meg, és még biztattak, visszavárják
dolgozni. Szép és emberi módon viselkedtek, meg voltam hatódva, talán még Gyuri is.
A biztosítókkal is meggyűlt a bajom. Gyurinak volt CSÉB-je, és ők 3OOFt-ot fizettek
lábtörésre!!! Rendesen felment a pumpám, és elmentem személyesen az irodájukba. Úgy
látszik, csak személyesen érdemes, de ebben az esetben nem jött be, hiába mondtam,
hogy szinte mindenét összetörte a férjem, ők azt mondták - törés - 3OO és pont. Na
megálljatok! Majd adok Én nektek! A vállalati jogászhoz fordultam, az Ő intézkedésére
mindent kifizettek, de a biztosítást is megszüntették, és a könyv hátuljába beírták, ilyen
biztosítást soha többé nem kötnek a férjemre. Nem is volt szándékunkban ilyen
viselkedés után!! Úgy látom még ma is (2OOO), hogy a biztosítók harács módon szedik
a pénzt tőlünk, de ha baj van, nem akarnak segíteni. De miért? Az iskola nagyon jól
ment, hiszen imádtam mindent, ami a kereskedelemmel kapcsolatos. Voltunk még,
kötelezően egy húsüzembe, egy Sörgyárba, és a "Sugár”-ba. Engem ezek is érdekeltek,
jó volt látni bizonyos gyártási folyamatokat. Másrészt nyugodt voltam a lányokat és
férjemet illetően. A lányok nagyon jók voltak, Gyuri is gyógyult, Én is megvoltam
valahogy a szédüléseimmel. Sok munka, és feladat volt a vállamon, nem tehette a sors,
hogy kidőljek. '81 májusában sikeresen le is vizsgáztam. Minden jó lett, viszont a
szóbelin már olyan feszült voltam, hogy kértem a többieket, Én mehessek elsőnek, mert
nem birok várni, Mentem is ötös lettem, mégis zokogásba törtem ki. Kérdezték a
társaim, mi van, megbuktál? Mondtam, hogy ötös lett, de ne kérdezzétek mi ez, minden
most jön ki rajtam. Jól kisírtam magam, és kész. Vizsgák után beszéltem Zsuzsával, a
főnöknővel, visszamennék dolgozni. Tárt karokkal fogadtak, tudták, muszáj dolgoznom,
bár a gyes-ből még egy évem lett volna. Gyuri azt mondta, Ő lesz gyesen, menjek
nyugodtan. A járógipsz, természetesen mankóval, sokáig volt Gyuri lábán, hónapokig.
Így aztán csontritkulása lett, '82-ben járógépet kapott, nem léphetett a lábára. Ez év
elején Finci és Manyi a felesége jelezték levélben, hogy jönnek látogatóba, és
beszélnünk kell. Az esküvőjük Tiszaszőlősön a baleset előtt egy hónappal volt. Mi is ott
voltunk, jól éreztük magunkat. De mit akarnak megbeszélni velünk? Meg is érkeztek,
egy hétvégét töltöttek nálunk, és kérték, ide szeretnének jönni lakni, hozzánk, ha mi is
úgy döntünk, mert Szhbattán kérnek lakást, amíg megkapják, addig laknának itt. Finci
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nagyon udvariasan emlékeztetett minket arra az ígéretünkre, hogy nálunk lakhat, ha a
sors úgy hozza mivel olyan sokat dolgozott barátságból a házunk építésénél. Finci anyja
iszik, és tarthatatlan állapotok vannak számukra, vagyis Manyi és Finci is ki vannak már
idegileg. Nem beszélve arról, hogy van egy másfél éves lányuk is, Annamária. Battán
munkalehetőség is van, Tiszaszőlősön az sincs. Gondolkodási időt kértünk, majd irunk,
ígértük. Amikor elmentek, összeültünk ketten a Gyurival, mi legyen. Gyuri kicsit
hezitált, de tudtuk, nemet nem fogunk mondani, mert Finci megérdemli a segítséget.
Döntöttünk! Jöhetnek. Lesz, ami lesz! Még anyósoméknak sem volt ellenvetésük, ők is
szerették Fincit, Manyit meg, reméltük jót választott magának Finci, majd megszeretjük,
ha arra érdemes. Az volt! Finci jól választott. Napokon belül irtunk nekik, jöhetnek.
Nagyon örültek, és ígérték, semmi baj nem lesz. A felállás a következő volt. Az egyik
szobában mi lakunk, a másikban ők hárman, a kisszobában pedig Anikó és Hajni. A
kajapénzt összeadtuk, és azt csak arra volt szabad költeni. Minden mást ki-ki a maga
pénzéből vette. Én szerveztem meg a dolgokat, és nagyszerűen működött. Hét közben
Manyi főzött, hétvégén Én. A Fincsi és Én dolgoztunk, Gyuri és Manyi "gyesen" voltak.
Hajni és Kisani, mert így becéztük, mivel Anikó is Ani, így lett Manyi lánya Kisani, 2
évig együtt nevelődtek. Nagyszerű két év volt, béke és egymás tisztelete volt közöttünk.
Mindenben segítettek nekünk, lustálkodni sose láttam egyikkőjüket sem. Manyi fodrász,
így a hajam mindig rendbe volt rakva, sőt még azt is megengedtük neki, hogy az
ismerősök frizuráit is megcsinálhatja, így a gyakorlatból sem esett ki. 2 év múlva
megkapták a lakást, és továbbra is barátságban maradtunk. Éppen most 2OOO. júl. 29én roptuk a táncot Kisani esküvőjén. Tehát még ma sem felejtettek el minket. Ez
őszintén nagyon jó érzés. Gyuri csontritkulása nehezen gyógyult, de végül 2 év után '84ben végre letehette a járógépet, és a mankót. A baleset óta 4 év telt el, mire úgy ahogy (a
csontjait illetően) meggyógyult. Emlékszem, a főorvos azt mondta, olyan dolog ez, mint
a törött bögre. Össze lehet ragasztani, de mégsem lesz belőle igazi bögre. A Gyuri
csontjait is összerakták, de igazi nem lesz belőle, főleg hogy nem tizenéves már. A
műtött lába 3 cm-el rövidebb lett, de ma már ezt észre sem lehet venni, mert Gyuri
remekül megy egy kicsit lábujjhegyen. Ezek után leszázalékolták, az obsitot is
megkapta. Én vittem vissza Székesfehérvárra Erzsi barátnőmmel a katonai cuccait, majd
meg "szakadtunk", olyan nehéz volt. Nem szeretnék katona lenni, azt tudom. A
leszázalékolás után jött a dilemma! Hogyan tovább? 5O %-ra százalékolták, mert
Székesfehérváron itt van a megyei bizottság nem ismerték a tényeket, úgy, mint Pesten,
Gyuri ezt kihasználta, és csak törött combról beszélt azért, hogy legalább a jogosítványát
megmentse. Azzal még esetleg sofőr lehet. E kegyes csalás miatt nem szóltam semmit,
mert megértettem érveit, másrészt viszont mi van, ha baj lesz? De vigasztalt a tudat,
hogy orvoshoz bármikor lehet menni. Egyetértettem vele abban, hogy megpróbál
dolgozni, ha nem megy, mást kell tenni. Visszament a 26-os vállalathoz dogozni,
rabokat őriztettek vele, kevés fizetésért. Kilépett innen, vettünk egy IFÁ-t, azzal
fuvarozott sódert, homokot, ami kellett de ez nem jött be. Az IFÁ-t eladtuk áron alul, és
javasoltam Gyurinak, hogy vállaljon kőműves munkát, de úgy, hogy Ő legyen a főnök,
és ne kelljen állásra mennie. Ez szép lassan működni is kezdett, igaz, évekbe telt, de
sikerült. Lassanként felszerelte magát úgy, mint keverőgép, zsaluanyag, malter felnyomó
gép (lehet, hogy nem ez a neve) szerszámok, és kocsi. Kocsit úgy szerzett, hogy mivel
rokkant, vámmentesen behozatott egy kocsit, így lett '89-ben egy 2O éves Mercédesze.
De addig még annyi minden történt, hogy még rágondolni is rossz. Amikor Gyuri
úgymond meggyógyult, Én lettem "kórházlakó". Addig is sokszor kellett orvost hívni,
de elintézték egy injekcióval, és dolgozhattam, élhettem tovább. Igen ám!
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De '84-re már úgy ki voltam merülve, hogy a boltban is nemegyszer majdnem elájultam,
a vérnyomásom nagyon magas lett, mert az úgynevezett munkavérnyomás már nem
tudott lenyugodni, és nap, mint nap ezzel kezdtem, érthető, hogy feljebb és feljebb ment.
Sok munkám volt, a bolt, a kert (5OO-as) az udvar, az állatok, a két gyerek, a háztartás,
a férjem betegen, és még előtte 2 év iskola, és az elszúrt császár, amiből még mindig
nem jöttem rendbe. Ez így egy lónak is sok lett volna, de Én csináltam mindent, mint
egy megszállott, fogalmam nincs honnan volt hozzá erőm. Aztán ez az erő elfogyott.
Mindezek tetejébe, hogy 2OO/13O-as, és 6O/5O-es vérnyomásaim voltak, évek óta,
vagyis Hajni születése óta nem menstruáltam (28 éves voltam Hajni születésekor),
szörnyen elhíztam, szóval nagy bajban voltam. Elmentem Én Pestre a Klinikára is
hormonvizsgálatra, be is fektettek, de mindig mindenütt az jött ki a dologból, hogy
fogyjak le. A menzeszt csak gyógyszerrel lehetett előcsalogatni. Ilyenkor, amikor
mindenért az elhízást okolták, nagyon mérges voltam, és nem értettem az orvosokat.
Miért lettem elhízott? Ez egyiket sem érdekelte, hiába mondtam, hogy annyit dolgozom,
mint egy szakadt ló, és nem vagyok "zabálós" típus. Akinek kettes a cukra az nem zabál.
Miért nem menstruálok? Erre a válasz szintén az elhízás. Hiába mondtam, hogy úgy
híztam el, és az óta, amióta nem menstruáltam. De ezeknek a híres doktoroknak hiába
mondtam. Obesitás (elhízás)és kész. Ilyen helyzetek után nagyon elkeseredett voltam, és
persze őrületes fogyókúrákat tartottam, míg rosszul nem lettem. De Én a
fogyózásaimmal mindig annyit értem el, hogy a "víz" leszaladt, ez 3 kg mínusz kb., és
több semmi. Aztán Dvárosban, amikor éppen "lakó" voltam, javasolta a doktornő, hogy
Szegedre kéne elmenni a Klinikára, és ott majdcsak kiderül valami, mert ott a
mellékvese hormonokat is tudják vizsgálni, máshol az országban még nem. A 22O-as,
és a 6O-as vérnyomás ingadozás mellékvese gondra utal. Ugyanis fix vérnyomásom
nem volt '79 óta. Hol 6O/5O-es volt, hol 22O/13O-as, de akkor már a mentő vitt el.
Szörnyű volt így élni. Tudtam, hogy nem vagyok okozója a bajnak, ideges sem vagyok,
jó-jó végül is kimerült az azért voltam. De azt gondolom, már ettől a bizonytalanságtól
is ki lehet merülni. Végül a doktornő irt levelet Szegedre, tudnának-e fogadni. Igen,
válaszolták 3 napon belül, és még azt is, hogy melyik napon várnak. Nagyon izgultam,
és imádkoztam, találják már meg mi bajom, mert így élni nehéz, és még blamálnak is,
miután minden baj oka az elhízás. Szerencsére kitartó vagyok, ha a doktornő nem
segített volna, akkor is tovább mentem volna, keresni az igazamat. Anyósom is, miután
az ok minduntalan az elhízás volt, szinte kéjelgett örömében, hisz Ő megmondta, nem
kell zabálni kedvesem. Tiltakoztam, védekeztem, hiszen az élelmiszerboltban is
tonnákat mozgattunk, enni se volt időnk, Én mégis híztam, szép lassan alattomosan.
Gyurit is kértem, mondd meg anyukádnak, hogy nem "zabálok" hiszen ott ülök veled
szemben az asztalnál, te igazán tudod az igazságot. És Gyuri hallgatott, nem védett meg,
életében, illetve a mi közös életünkben először. Nagyon fájt, és nem értettem. Mi ez?
Elfordul a Gyuri tőlem? Mi történt? Ő is elhiszi, hogy az elhízás az ok? Hiszen Ő még
karcsún, és erős koromban is ismert. Nos, arra gondoltam, ha itt sem találják meg mi
bajom, akkor még az otthoni presztízsemnek is vége. Milyen buta is voltam. Ha valami
elromlott, az nem fog megjavulni, persze nem a gépekre gondolok, amit meg lehet
reparálni. Érdekes volt ez a viselkedés Gyuri részéről, mert soha egy megjegyzést nem
tett az alakomra, és most itt megint valamit megéreztem. Hiába voltam 15 éve asszony,
és a magam ura, mégis működött a régi radar. Csak néztem Gyurit, és úgy éreztem, már
nem szeret. Ha nem áll ki mellettem, az anyjának hagyta, hogy bántson, akkor már baj
van valahol, csak még nem látszik. Úgy láttam, hiába a tény, a mentő, Ő szimulánsnak
hisz, úgyis nézett rám. Az utóbbi időben, ha rosszul voltam, és orvosért kellett menni,
szinte haragudott rám, nem pedig féltett volna. De könyörgöm ilyen vérnyomásokat, és
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egyensúlyzavarokat Én nem tudtam volna szimulálni. Volt, mikor a mentős azt mondta
a 22O/13O-ra, hogy még egy tízes, és nem is kellett volna jönniük. Aztán Gyuri elvitt
Szegedre, az öcsém kocsijával. Pár hetet voltam a Klinikán, mindennap vért vettek, null
diétán voltam, de Én csak híztam. Keveset, de híztam. Az orvos azt mondta, nem
mehetek addig haza, míg meg nem lesz a bűnös, mert aki null diétával hízik, az már
gyanús. Egyik este bejött a professzor a szobánkba, hatan voltunk hasonló gondokkal, és
azt mondta, hogy a "karmesterünk" rosszul dirigál. Soványnak hisz minket, mivel
fogyózunk állandóan, vagyis éheztetjük sejtjeinket, ezért azt a parancsot adja, hogy
hízni, és tárolni, mert éhezés van. Mégis ennek ellenére harcolnunk kell a karmesterrel,
tornával, almakúrával, meg ami még eszünkbe jut. A vérvizsgálat nem hozott lényeges
eredményt, viszont, a vérnyomásom gondolom a sok vérvétel miatt végig alacsony volt.
Mondták is tréfásan, ide kell költözni. Aztán jött a vízterhelés. Ez annyiból állt, hogy fél
óra alatt meg kellett inni 2 liter vizet. Ha ez megvolt, kijelölt üvegbe kellett tenni a
vizeletet, félóránként. Nem mondom, elég rázós volt a dolog, először csak 2O percet
bírtam várni, de megérte a kellemetlenség, mert utána mindjárt mondta az orvos, hogy
most megvan a bűnös, mert 2 liter vízből még egy liter sem jött vissza, vagyis több mint
a felét visszatartotta a szervezetem. Innen kezdve meg volt a betegség. A mellékvesém,
amely a vesén ül, mint egy sapka, az egyik hormonközpontunk. Ugyan úgy, mint a
pajzsmirigy, az agyalapi mirigy (itt van a karmester) és a petefészek. Nos ennek a kicsi
kis szervnek az egyik hormon szintje, 5OO szorosa volt a megengedettnek, és ez a
hormon felel a zsír, és a szénhidrát anyagcseréért. Innen az abnormális vérnyomás. A
professzor elmagyarázta, ez genetikailag eleve magas nálam, és jaj nekem, ha lányaim
vannak, mert örökletes lehet. Ez az eredetileg is magasabb szint attól bolondult meg,
hogy a két császár előtt adtak olyan gyógyszert, (az orvosom azt mondta, ettől
megindulhat a szülés), oradexon a neve, amelyet csak vizsgálathoz, és 1 szemet szoktak
használni, nem pedig annyit, amit Én kaptam. A Prof. mikor meglátta a császáros
zárójelentésemet, egyből azt kérdezte, miért kapott maga oradexont?--és csóválta a fejét.
Azt is mondta még, hogy e miatt a genetikai eltérésről nem indult meg a szülés nálam,
de még az is csoda volt, hogy egyáltalán terhes lettem. Végül úgy bocsátott utamra, hogy
várjak az EÜ minisztérium engedélyre, amit Ő kérvényezett, amiért Montrealból lehet
csak gyógyszert kapni. Magyarországon még nem volt '84-ben, ma már van. 1 évig
szedtem, az 5OO-as érték 8O-as lett, de nem volt egyszerű végigcsinálni az évet, mert
tartósan magas volt a vérnyomásom. A Prof. biztatott, hogy legalább egy évig tartsak ki,
még erősek az agy ereim, sikerülni fog. Valami biztosan sikerült, mert az óta, nem
voltam Szegeden, nincs kihez kontrollra mennem. Ugyanis 1 év múlva, amikor
visszamentem kontrollra, a Professzor urat éppen politikailag meghurcolták, engem meg
elküldtek. Ez volt az a bizonyos hipofízis ügy, és nagyon sajnáltam őt, mert emberileg
és szakmailag is nagyra tartom, amíg ott voltam az osztályán, nem mutatott olyan
magatartást, mint amilyeneket egy sima orvos is megtesz, hogy mondjuk fennhéjázó,
vagy lekezelő. Ő beszélgetett velünk, elmagyarázta mi a bajunk, hogyan éljünk ezzel és
egy fillért sem volt hajlandó elfogadni. Én nagyon is puritán, és jóságos embernek
ismertem meg. Pedig elhihetik, sokféle orvossal találkoztam már. Pl. a pesti klinikán
meg tudtam volna karmolni az orvost, olyan fennhéjázó és pimasz volt velem. Sose
felejtem ezt el neki. Amíg, Szegeden voltam, Gyuri egyszer sem látogatott meg. Újabb
fájdalom, lehetett gondolkodni, hogy mi történik körülöttem. Rosszat sejtettem. A Prof.
Amíg, ott voltunk, csendes pihenő alatt kiküldött minket a városba sétálni. Azt mondta,
olyan messziről jöttek mindnyájan, (még győri, és debreceni is volt köztünk), nehogy
már ne lássák ezt a gyönyörű várost. Valóban csodálatos város. A Dómban egyszer
egyik este mise volt, mi kikéredzkedtünk, és megkaptuk az engedélyt. Ez rendhagyó
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mise volt, most vetítőn bemutatták a hívek Velencei útját. Nos, ilyen jó és engedékeny,
illetve ilyen emberi volt a Prof., és ezt az embert bántották Pedig, ha nem kerülök oda,
ki tudja, mi lett volna velem később. De az Én véleményem kevés ilyen esetekben.
Aztán hazamentem, anyósomnak és Gyurinak is elmondtam, papírom is volt, egy
zárójelentés, hogy mit találtak, és mit mondott a Prof., de anyósom mégis csúnyán
nézett, a Gyuri meg hitte is, nem is. Na, jól kinéztem ekkora hitetlenség láttán, és igen
szomorú lettem. Valahogy úgy nézett ki a dolog, hogy hiába bizonyítottam az igazamat,
nem ez számított. Mindegy volt, mit bizonyítok, már nem éreztek velem, pedig nem
vagyok nyafogós, hisztis, orvos is csak akkor jött, ha már nagy volt a baj. Figyelmi
kezdtem, még többet dolgoztam, mindenre jobban figyeltem, mint máskor, mert már egy
kicsit elbizonytalanodtam, hiába mondta Gyuri a kérdésemre, miért jött egyszer sem
Szegedre, hogy nem volt pénz rá, és különben is ne képzelődjek! A gyanú és a
bizonytalansági félelmem azért már befészkelte magát az agyamba. Kigondoltam, hogy
kilépek a boltból, és elmegyek az előző szakmámba, az mégiscsak ülőmunka, hátha az
segít. 9 hónapot dolgoztam Budafokon, a Dél budai KTSZ-be, mint cipőfelsőrész
készítő. Ez idő alatt még akupunktúrára is jártam Dr. D Hajnalkához, sőt még tornázni
is, de nem változott semmi. Ez volt az a bizonyos 1 év, amíg szedtem a gyógyszert.
Mivel magas volt a vérnyomásom, a körzeti irt fel nekem Dopegyt és Trazicor nevű
gyógyszert. Egyik nap a munkahelyen ledőltem a székről, nem ájultam el, de lebegtem,
hófehér voltam, ketten fogtak, mert ha elengedtek volna, eldőlök, mint a krumpliszsák.
Forgott a világ, mentőt hívtak. A mentős orvos vérnyomást mért, 22O/13O-as volt, ők
mondták azt a bizonyos egy 1O-es és nem kell jönnünk. Injekciók, Tétényi úti kórház.
Még délelőtt volt, üzentem Gyurinak, hozzon kórházi cuccot, munkásruhában még sem
alhatok. Az orvos rögtön elvette a dopogyt-trasicort, azt mondta, 6O éveseknek való, és
más gyógyszert adott. Én ekkor voltam 36 éves. Még most is ezt szedem, jól
elboldogulok vele. Délután lett, vártam Gyurit, aztán este lett, ügyeletes doktornő
kérdezte, nem jött még senki otthonról? Még nem, de messze lakunk, és mire Pestről
hazaér a férjem, és vissza, késő este lesz. - Feleltem. Később visszajött, és mondta, hogy
a portán meghagyta, ha bármilyen időpontban jön a férjem, engedjék be, és még
megkérdezte, jól vannak önök? Jól vagyunk-mondtam, de már félelem bujkált bennem.
Miért nem jön? Miért hagy kétségek között, és kórházi holmik nélkül? Éjjel lett, Én az
ágyam szélén ültem, még mindig vártam Gyurit, nem tudtam, elképzelni, hogy nem jön,
ilyet nem tehet, ez egyenesen árulás. A doktornő jött, ismét azt kérdezte, biztosan jól
vannak önök? Eddig így volt, de már nem tudom - mondtam, és sírva fakadtam. Végül
hozott egy "rongydarabot", amibe műteni viszik a betegeket, és kérte, feküdjek le. Alig
aludtam valamit, hiába adtak nyugtatót. Fájt, nagyon fájt, amit éreztem, kétségbe voltam
esve. Amikor Ő volt kórházba, mentem állandóan, nehogy egyedül érezze magát, az
üzenetet biztosan megkapta, leellenőriztem, hát akkor miért nem jött be? A kocsink is
megvolt már, volt mivel bejönni! Mit vétettem, hogy ezt teszi? - ilyeneket gondoltam, és
ideges, szomorú voltam. Ha most nem jön be, szembe kell néznem valami szörnyű, és
fájdalmas dologgal, azzal, hogy már nem szeret, és nem vagyok fontos a számára. De ez
nem lehet! Azért, mert kövér és beteges vagyok, már nem szeret? Majd' meghasadt a
szívem ezekre a gondolatokra. Aztán jól felment a vérnyomásom, újabb injekció,
nyugtató, és alvás, abban a tudatban, hogy nem vagyok fontos a férjemnek, hiszen még
az sem izgatja, hogy nincs miben lefeküdnöm a kórházban. Szégyenszemre kaptam
papírvattát a "rongyhálóingen" kívül, törölközzem abba mosakodás után. Injekció,
nyugtató ide vagy oda, rossz éjszakám volt. Sírtam, sajnáltam magamat, és a
gyerekeimet. Szégyelltem magam a szobatársaim előtt, bár tapintatosan egy szót sem
kérdeztek, Én meg hallgattam. Aztán végre-valahára reggel lett, de Gyuri csak 9 óra felé

- 108 -

Nagy Ilona Életem a skorpió jegyében.

jött. Miért nem jöttél az este? Az üzenetet megkaptad, hogy hagyhattál minden nélkül? kérdeztem sírva, veszekedve. Ő pedig teljes nyugalommal azt mondta: Úgyis Pesten
dolgozom, gondoltam reggel ráérek behozni. Még egy darabig mondtam a magamét,
persze Ő sietett, és elment. Utána nagyon szomorú voltam, nem értettem ezt a
viselkedést. Ezer kérdés merült fel bennem, válasz persze még nem volt rá , de amit
éreztem belül a lelkemben, az sokkal rosszabb volt minden kérdésnél. Megint olyasmit
éreztem, mint amikor anyám bevitt az intézetbe. Próbáltam megnyugtatni magamat,
hogy ez nem lehet, mi még csak veszekedni sem szoktunk, gyerekeink vannak, akiért
felelősek vagyunk, hát akkor mi történik közöttünk? Ettől a naptól kezdve belém
költözött a félelem, pedig 15 év alatt sose éreztem ilyet. Mindig biztonságban voltam,
bármi történt is velünk, mert éreztem, hogy szeret, és mellettem van, de most nem ezt
éltem meg. Volt egy szobatársnőm, aki elvált volt, csak most értettem meg a nézését,
még most is látom magam előtt. Mosolygott, azzal a bizonyossággal az arcán, hogy Ő
tudja, a férjem már nem szeret, de semmi pénzért nem mondta volna meg ezt nekem. Ő
ezt már átélte, tudta mit érzek, ezért inkább vigasztalt, jött velem, ha dohányozni
mentünk. Pár nap múlva aztán haza mehettem, természetesen látogatni sem volt Gyuri,
arra hivatkozott, dolgoznia kellett. Hazaérve Anikót kérdeztem, miért nem hozta az apja
be a ruhákat aznap este? Anikó azt mondta, könyörgött neki, üljön autóba, de Ő azt
mondta, nem, majd reggel, úgyis dolgozni megy. Ez a hír felért egy pofonnal, készültem
este egy beszélgetésre Gyurival. A beszélgetés eredménytelen volt, mert azt mondta, ne
képzelődjek, Ő dolgozik, nem ért rá látogatni. Észre sem vette, milyen fájó lehet ez
nekem, amit mond. Jó, rendben! Éltünk tovább, de valami mégis más lett. Már nem
bíztam benne feltétel nélkül, éreztem, valami készül, ami nekem nem jó. Figyeltem
viselkedését, szavait velem szemben. Ez a viselkedés hideg és közönyös volt. Az meg
eszembe sem jutott, hogy esetleg van valakije. Ha most visszagondolok, elámulok,
mennyire naiv voltam. Szerettem, és csak ez számított, mást nem is vettem észre magam
körül. Én halálosan komolyan vettem az anyaságot, apával együtt a családot, a
házasságot. Ehhez tartozik, sose gondoltam volna arra, hogy válás. Később kiléptem a
Cipőüzemből, elmentem KRESZ-t tanulni, majd vezetni. Elsőre sikerült mindkettő
vizsgám, így '87. júliusától van jogosítványom. Augusztus 1-én pedig, három hónap
várakozás után, felvettek a DKV-ba dolgozni, mint mérlegest, a vasútüzembe.
Kereskedelmi iskola kellett hozzá, mivel olajipari termékeket szállítunk különböző
vevőknek, tartálykocsikban. Az Én feladatom megmérni, és okmányokon feladni a teli
tartályokat. Nagyon változatos és nekem tetsző munka, imádom csinálni. Imádok
intézkedni, itt aztán lehet, persze ne olyan intézkedésre gondoljunk, mint főnökiek, ez
más, ez csapatmunka, itt a munkát kell megszervezni, és meg is csinálni. Már 14 éve
csinálom, de még egyforma műszak nem volt, az idő meg, mintha tegnap jöttem volna
ide dolgozni. Minden másnap dolgozom 12 órát, felváltva, nappal, éjszaka, és
folyamatosan. Ez az időbeosztás nagyon jó, mert otthon mindent meg tudtam csinálni a
szabadnapon. A kert is rendben volt, állatokat is tartottunk, a háztartás is jól ment, a
gyerekekkel is így többet lehettem. Az egészségem is javult, hiába műszakoztam, mégis
egyre jobban éreztem magam, egyre több erőm lett, fizikailag és idegileg is
megerősödtem. Minden rendben volt körülöttem, Gyurin nem látszott semmi változás,
dolgozott, evett, aludt, alig beszélt velem, és a szex is, valahogy egyre ritkább lett. Ha
kérdeztem, mi a baj, Ő fáradt, ennyi az egész. Elhittem, bár már a szegedi kórház óta
éreztem némi bizonytalanságot, de az Ő balesete után csoda volt, hogy dolgozni tud,
ezért aztán este a kanalat is a kezébe adtuk, úgy kényeztettük mi, három lány. A lányok
remekül tanultak, Anikó már másodikos volt a középiskolába, a Hajni is, csak Ő az
általánosban. Anikó a 16 évével rendkívül közel került az apjához. Nevetgéltek,
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viháncoltak, csipkedték egymást, amit Én eléggé vegyes érzelmekkel vettem tudomásul.
Mindannyiszor rá is szóltam, hogy ez nem illendő viselkedés, hiszen Ő az apja.
Csodálkoztam a viselkedésén, mert tőlem mindent tudott már 16 éves korára, amit csak
tudni lehet az élet dolgairól, legyen szó nő-férfi kapcsolatról, viselkedésről bármilyen
helyzetben, apa-anya tiszteletéről, hiszen úgy beszélgettünk mindig mindenről, mintha
barátnők lennénk. Nálunk tabu téma nem létezett, sőt mi felnőttek meztelenül is tudtunk
lenni előttük. Azt hiszem, ezt nem kellett volna, de ezt már csak utólag tudom. Anikó,
ha rászóltam, rendkívül agresszíven reagált, veszekedett velem, csúnyán beszélt. A
végén Én sírtam, nem Ő, beláttam, hogy 16 éves korára olyan erős egyéniség lett, hogy
Én már nem tudtam rá hatást gyakorolni. Ha Gyurin kértem számon ezt a viselkedést, Ő
azt mondta, túlzok, mint mindig, és ezzel el volt intézve. A másik, amiért
kétségbeestem, hogy amikor mi, az apja és Én az első éveinket töltöttük együtt, ugyan
így viháncoltunk. Hát ezt félelmetes volt látni, ezt is elmondtam Gyurinak, Ő meg
elintézte ezt is egy legyintéssel. Jó, egyébként valóban nem gondoltam semmi rosszra",
hiszen bíztam a férjemben, nem is erről volt szó, inkább a viselkedés nem tetszett
nekem. Féltékeny sem voltam sose, pláne nem lennék a gyerekemre, ennél azért több
eszem volt, de összegezve Én azért bajt éreztem, márpedig ha Én rosszat érzek, az már
biztos. Viszont nem vagyok egy hallgatag típus, ezért rendesen hangot adtam
aggodalmamnak, ami azzal járt, hogy a férjem is és a nagylányom is haragudtak rám, és
maguk között megbeszélték, biztosan bolond vagyok, legalábbis klinikai eset. Magyarul
a '87-es '88-as években számukra már el voltam veszve, Én meg egyre jobban éreztem,
hogy csúszik ki alólam az a talaj, amelyet biztosnak hittem. '88 évvégén láttam egy
riportot a TV-ben, amely a petevezeték lekötéséről szólt, laporoszkópiával. A pécsi
Klinikán rendezték be a szóban forgó műtőt, és egy neves orvos nyilatkozott az új, és
kíméletes lehetőségről, és arról is, hogy többek között a sterilizálást is nagyon
egyszerűen meg lehet oldani ezzel az eljárással. Rendkívül izgatott lettem, éreztem, ide
el kell mennem, mert a két császár után, hiába kértem lekötést, elutasítottak a törvényre
hivatkozva. Most remény gyúlt bennem, hátha sikerül, hiszen semmilyen gyógyszert
nem szedhettem a hormon nyavalyáim miatt. Alig vártam, hogy Gyuri hazaérjen, kértem
vigyen le Pécsre, beszéljünk az orvossal. '89 januárjában aztán sikerrel jártunk, a férjem
aláírta a papírt, így március végére ki is tűzték a műtét napját. Hatalmas örömmel
vártam ezt a napot, mert innentől már nem kellett állandóan attól félnem, hogy terhes
leszek, így tán még a házaséletünk is jobb lesz biztosan, repesett a lelkem az új
lehetőségtől. Én "röpködtem" az örömtől, hogy milyen jó lesz a műtét után, Gyuri meg
egyre szótalanabb volt. Na, nem a műtét izgatta, tán rá se gondolt többé, miután aláírta a
beleegyezését. Valami más baja volt, szerelemmel már hetek óta nem közeledett
hozzám, alig beszélt, hiába kérdeztem, mi baja, semmi, ennyi volt a válasz. Aztán
február lett, akkor is a születésnapja. Ma sem értem, miért ehhez a dátumhoz kötötte a
bejelentést, a fotelban ülve, zokni húzás közben, hogy válunk. Csak így! Egy szóban,
tömören. Mi bajod van? - kérdeztem, válunk - mondta Ő, Én meg nevettem, mit
hülyéskedsz? Hívtam a lányokat, apátoknak baja van, válni akar. Már hárman, mi a
lányok nevetgéltünk, hiszen Gyuri tényleg szeretett mindig bolondozni, viccelődni.
Most is azt hittük, viccel. A válást általában nem így szokták bejelenteni. Máshol,
"háború" után jelentik be az ilyen dolgokat. Nálunk béke volt, épp most készültem a
műtéttel is jobbá tenni a kettőnk dolgát, hát persze, hogy viccnek tűnt. A lényeg, hogy
mi nevetgéltünk, Gyuri viszont "halálosan" komolyan ült a fotelban, és ismételgette, az
újra és újra kérdezett dologra, hogy tényleg válunk. Nem mondom, hogy kis idő múlva,
de végül felfogtam, mit mond. Miért? - kérdeztem, - Nem szeretlek már, - ezért - felelte.
Ebben a percben, vagy másodpercben, ha taglóval ütöttek volna le, akkor sem lett volna
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nagyobb a döbbenetem, mint erre a kijelentésre. A miért szó pedig százszorosára
emelkedett. Minden mondatom ezzel kezdődött, mert innen kezdve, rengeteget
kérdeztem. Miért, miért? Ez a szó sikított az agyamban, a gondolataimban. Nem voltam
jó feleség? De! Jó feleség voltál! Vagy rossz anya vagyok? Nem vagy rossz anya. Akkor
rendetlen, piszkos vagy slampos vagyok? Nem, az sem vagy! Nem is veszekedtünk
sose, sokat bolondoztunk, szerettük egymást 18 éven át, akkor miért kell elválnunk?
Nem szeretlek, és ezt jól hallhatóan, szinte szótagolva mondta. Akkor összegezzünk!
Semmi bajod nincs velem a lányokat is imádod, csak már engem nem tudsz elviselni
magad mellett, mégpedig azért, mert már nem szeretsz, igaz? Igaz! így ilyen
szűkszavúan válaszolgatott, bár már látta, kezdek ideges lenni. Van valaki, akit szeretsz,
és ezért nem engem szeretsz? Igen! - volt a válasz. Újra elmondta, semmi baja velem, de
értsem meg, Ő szerelmes, és válni akar. Ennyi! És kész! Szegény Gyuri! Ma, 11 év után
már higgadtabban végig gondolva, biztosan nehéz lehetett neki ezt kimondani, de
becsületére legyen mondva, Ő betartotta az esküvő után tett ígéretünket, hogy ha
valamelyikünk menni akar, oda áll a másik elé, és megmondja. Ő megmondta! Jó pár
napba beletelt, mire felfogtam. Szörnyű volt! Mi lesz velünk? Mi lesz a lányokkal? Ki
hol fog lakni? Egyáltalán hogyan tovább? És ki az a nő? Nem árulta el, de tudtam, úgyis
kiderül előbb vagy utóbb. Az Én sorsom még mindig, olyan, ha eltitkolnak előlem
valamit, hát "tálalva" kapom meg. Márciusban egyedül mentem le Pécsre, a műtétre. A
kis polskit "belógattam" a kórház udvarára egy nagy fa alá. Így nyugodt voltam, nem
lopják el, amíg Én bent leszek. Délután 13-ra értem a klinikára. Másnap reggel volt a
műtét, ami 2O percesre terveztek, de másfél órás lett. Nekem ugyanis semmi nem
szokott simán menni. Itt is kiderült, miután már gépen voltam, hogy bél összenövéseim
vannak, a méhem a gerincemen és fordítva, a hólyag nincs a helyén. Ezeket rendbe
tették, plusz, az eredeti műtét, a sterilizálás. Amikor felébredtem, az orvos teljesen ki
volt kelve magából, és azt kérdezte. Hol csinálták a császárt? Dvárosban - feleltem.
Gondolhattam volna, és elmondta, mi mindent talált, és csinált meg, ami arra vallott,
hogy az asszisztens orvos, aki összevarrt, a császárnál, nem igazán volt még sebész. Én
meg elmondtam, hogy a császár után bélcsavarodásom volt, sőt keddtől péntekig nem
volt bélműködésem sem, majdnem visszavittek a műtőbe, de megúsztam, mert
megittam fél liter ricinust. A másik baj, hogy az óta, nem menstruálok, csak
gyógyszerrel. Most már minden rendben lesz - mondta, Én pedig hálásan köszöntem
meg, amit értem tett. És valóban úgy lett, ahogy mondta. Azóta óramű pontosságú, és
beteg sem voltam, pláne nem a vérnyomásommal. A Dvárosi orvosomnak is elmondtam
mindazt, amit Pécsen mondtak, és valóban bevallotta, hogy Dr. H először asszisztált
egyedül az Én műtétemnél. Köszönöm szépen! - mondtam, még agyvérzést is kaphattam
volna miatta, ön pedig 1O éven át, írta nekem a gyógyszert, amivel mű mensest lehet
varázsolni, közben meg egy "tehén" lettem, olyannyira, hogy még a férjem is elhagy.
Köszönöm! Az orvosom széttárta karjait, és azt mondta, lehetőséget kellett adni a
doktornak. Na, de pont nálam? Amikor még az altatással is baj volt? És miért nem
ellenőrizte az "első" asszisztensét? Hát nem számit, hogy fogadott orvosunk van? 1O
évnek kell eltelni ahhoz, hogy ez kiderüljön? Igazat adott nekem, és tudta, többé nem
lesz az orvosom. Nem is kerestem fel többé. A Dr. H meg azóta, jó sebész hírnévnek
örvend. Azért Én, még így sem keresném meg soha az életben. A műtét másnapján
mehettem haza, persze az orvos kérte, ne egyedül menjek. Ha tudta volna, hogy Én
fogok vezetni, hát biztos ideges lesz, de Én azt mondtam, a férjem visz haza. Szombat
reggel volt, elindultam, beálltam Pécsen egy kúthoz. A srácnak odaadtam a kulcsot, és
közöltem vele: Tegnap volt egy kis hasműtétem, nem szállok ki a kocsiból, tele kérem a
tankot, és az olajszintet is kérem, ellenőrizze. Jó, és meddig megy? Adonyig- feleltem.

- 111 -

Nagy Ilona Életem a skorpió jegyében.

Jézusom! Az nagyon messze van, vigyázzon magára - mondta. Mindent megcsinált, még
az ablakot is megtörölte. Én fizettem, megköszöntem, és meg sem álltam a
Dunaújvárosi piacig. Ugyanis muszáj volt megállnom, mert a Papírgyári úton majdnem
oszlopnak mentem. Hiába! Eddig tartott az erőm. A piacon aztán bementem az egyik
volt osztálytársam boltjába, kértem egy kávét, pihentem, jobban lettem. Ők is
szörnyülködtek, hogy, hogy mertem ilyen hosszú útra vállalkozni egy nappal a műtét
után. Én sem tudtam honnan ez az erő, de azt tudtam, február óta újra egyedül vagyok,
nincs kire támaszkodnom, hát teszem a dolgom, és reménykedtem, hátha csak vicc az
egész, és minden jóra fordul. A hátralévő 2O km-t már simán megtettem, hazaértem,
Aznap még mostam is. Igaz, hogy a köldököm nem is akart begyógyulni, de pár hét alatt
ez is rendeződött. Szörnyű napok következtek otthon. Veszekedések, kérések, már-már
könyörgések is, számonkérés, vádolás, és újra veszekedés. Ezeket mind Én
provokáltam, azt hittem, ha így cselekszem, jóra fordul minden, de sajnos nem nyertem.
Április elején volt, az első válóperi tárgyalás, közös megegyezéssel váltunk, szerintem
senkire, még a bíróságra sem tartozik a mi életünk. Május 1O-én aztán kimondták a
válást. A megállapodás szerint Anikó maradt az apjával, Hajni velem. Mindkét lányom
egyedül döntött így. A házat elfelezzük eladás után, addig is egy szoba Gyurié, egy meg
az enyém, a kisszoba a lányoké, a többi meg közös, ítélt a bíróság. Nos, ez így nem volt
jó! A lakást nem tudtuk eladni, próbáltam Gyurit rábeszélni, vegyen nekünk lakást, így
Ő Anikóval ott maradhat, vegyen fel OTP-t, ha kell, Én intézem. El is kezdtem
szaladgálni, lakást kerestem. Százhalombatta, és Beloiannisz jöhetett szóba. Az orvos
Battát nem javasolta, mivel allergia asztmás volt Hajni. Beloianniszban találtam is
lakást, de ez is egy érdekes történet. Végigjártam a falut, a Tanácsházát, sehol egy lakás,
végül bementem egy cólára a presszóba, mielőtt haza autóztam volna. Az ismerős
falusiak kérdezték, mi járatban vagyok itt? Lakást keresek, de sajnos nem találtam. Itt
van szemben egy eladó - mondták. Egy öregúr lakja, aug. 2O-án visszamegy Athénba,
beszélj vele. - mondták. Még a cóla sem kellett, rögtön megkerestem az öregurat.
Enyém lehet. Mondta, de le kell foglalózni. Ígértem, hamar jövök, 45O ezerért adja.
Azért ilyen olcsó, mert szörnyű állapotban van, de Én ezt sem bántam. Lefoglalóztuk,
intéztem a papírokat, az OTP-t, Gyurinak csak aláírnia kellett. Gyurival úgy állapodtunk
meg, hogy mivel nekem 8OO ezer jár a ház árából, ha eladtuk volna, az Én lakásom
árától 8OO ezerig 3 év alatt fizeti meg a különbséget. Sőt, ha a tatarozást is elvállalja,
azt az árat levonjuk belőle. Elvállalta. Augusztus 2O-ig kellett várni. Az öregúr nem
fűtötte csak a 2 szobát, így a többi helyiség falai málladoztak, az ajtók el voltak
penészesedve a csempék leváltak, egy árva villanykörte lógott a mennyezetről csillár
gyanánt. Addig, míg el nem költöztünk Hajnival, annyi minden történt, hogy szinte
hihetetlen, hogy mindez velem történt, vagyis inkább velünk. Amíg a válóper folyt, de
még később is az elköltözésünkig egy ágyban, egymás mellett aludtunk. Miután
lekötöttek, a félelmek, a gátlások felszabadultak mindkettőnkben, és a szex, aminek már
papírforma szerint nem is kellett volna léteznie közöttünk, jobb lett, mint valaha. Úgy
szeretkeztünk, mintha az lett volna az utolsó. Mint két fuldokló, úgy kapaszkodtunk
egymásba. Utána persze nagy veszekedések, hisztik (részemről) következtek. Mindent
bevetettem annak érdekében, hátha megmenthetném a házasságunkat. Szép szóval,
csúnya szóval, sehogy sem sikerült. A fantasztikus szeretkezéseken gondolkozva
rájöttem, nem lehet igaz, hogy nem szeret, hiszen akkor hogyan tud így szeretkezni? Egy
férfi nem gép, amit elindítunk, vagy leállítunk. Nem értettem, miért ilyen konok, miért
kell a szép és jó családot szétdobni. Aztán ez is kiderült. Az Én drága férjem szerelmes!
Ő mondta! - Ki az a nő? - Nem mindegy? Felelte. De nem ám! Így Én. Először csak
néztem, és egy szót sem tudtam szólni, de ami bennem gyülekezett, az, félelmetes volt.
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Később ez ki is tört belőlem, mint a vulkán, és szörnyű veszekedésben törtem ki. Lehet,
hogy ez nem is veszekedés volt, mert ez a "szöveg" a teljes kétségbeesésről,
megcsalásról, fájdalomról, és sorsom kilátástalanságáról szólt. Fenyegetőztem,
öngyilkos leszek, a nagykést a kezébe adtam, ölj meg, ordítottam. Ő meg, mivel
piszokul felbőszítettem, kivágta a kést a folyosóra. A falban állt meg. Kirohantam a
hátsó ajtón, Gyuri utánam, Én "végre" ettől jól megijedtem, és bezártam kívülről az
ajtót. Gyuri nekiesett a vállával, és kitörte, szerencsére. Mert ha Én nem zárom be az
ajtót kívülről, és azzal az erővel, amivel kitörte az ajtót, Én kaptam volna, tán valóban
megölt volna a puszta kezével. Így nem nyúlt hozzám, mert az ajtó kapta, amit
valószínűleg nekem kellett volna. Ha ma, vissza pörgetem ezeket a "magánszámaimat",
elámulok, mennyire nem érdekelt az élet, mert mindent elkövettem, hogy a nyugodt
férjemet még esetleg, gyilkosságba is hajszoltak. Mentségemre, Én teljesen
kétségbeesett voltam. Szép szóval nem ment, hogy együtt maradásra bírjam, így
támadásba lendültem. E támadás rám vonatkozott. Magamat támadtam, öngyilkos
leszek, vonat alá megyek stb., ettől és a késtől aztán sikerült felbőszítenem. Jó darabig
álltam az udvaron, és üres volt az agyam. Azt sem tudtam, mi legyen, vagy egyáltalán
mit tettem? Csak azt tudtam, vége van mindennek, de az aztán nagyon. Szerelmes az Én
párom, és nem belém! Szörnyű érzés volt. Papíron már nem volt a férjem, de engem egy
papír nem tudott befolyásolni. Ettől a naptól egy kissé lenyugodtam, de nem adtam fel.
Más taktikát választottam. A lányoknak ezen a napon szörnyű élményeket szereztünk,
Hajni évek múlva azt kérdezte, tudod te mit éltünk át akkor? Igen, ma már tudom, de
akkor még azt is elfelejtettük, hogy gyerekeink vannak, és ők mindent látnak, hallanak.
Gyuri válla csúnyán megsérült, szinte az összes bőre lement, még a hús is látszott.
Sokára gyógyult meg. Anikó lányom, mivel imádta az apját, Én meg lehetetlenül
viselkedtem, hát teljesen mellé állt mindenben, még hazudni is megtanult, őt segítette.
Én nagy bűnnek tartom a hazugságot, őket is erre tanítottam, ezért amikor kiderült, hogy
Anikó folyékonyan hazudik, nagyon rosszul esett. A nevelést hiábavalónak láttam. A
Hajni mellém állt, pedig még, csak 1O éves volt. Árulónak nevezték, amiért, nem
hazudott nekem. Gyuri az Évát szerette, belé volt szerelmes, de Én még nem tudtam.
Jártak kirándulni, és egyéb helyekre, az Éva és a lánya, Ő szintén falazott az anyjának,
Gyuri és Anikó. Még az Éváékhoz is jártak nyíltan, azt hazudták, a két lány osztálytárs.
Dunaföldváron laknak, ezért hozta az apja kocsival a lányt. Még a nevüket is
megváltoztatva mutatkoztak be Éva férjének. Ki is ez az Éva? Ő az a nő, akinek Gyuri
volt az első nagy szerelme 14 éves korában. Ő az, akit anyósom nem szívelt, nem akarta,
hogy a fiához tartozzon. Éva leveleit elfogta, elment a randira, Gyuri erről persze mit
sem tudott, és rátámadt, hogy hagyja el a fiát, ne próbálkozzon, mert soha nem lehet a
fia felesége. Gyuri, amikor katona volt, Évát lelökdöste a buszról, hogy Te nem jöhetsz
a fiamhoz. Gyuri szerette az Évát, de az anyjáról sem feltételezte, hogy hazudik, amikor
arról beszélt neki, hogy az Éva a gáton, itt fürödni lehetett, félmeztelenül fiúzott. Az
öreglányok szóltak anyósomnak, ugyan, nézze már meg, mit csinál a menyének való a
strandon. Gyuri sokszor és váratlan időpontokban kapott kimenőt, így sokszor elment
Dunaújvárosba az iskolához, ahová Éva járt. Bizony-bizony látnia kellett, hogy ott sem
volt egyedül, még csak meg sem látta Gyurit. Így aztán Gyuri szakított vele. Innen ered,
hogy engem is kilesett, hátha mással jövök a vonatról. És ez az a nő, akivel mint
említettem a mandula műtét után a strandon igen gesztikulálva veszekedtek. Ő, ha Én,
akkor erről tudtam volna! Soha nem lettem volna Gyuri felesége, rábeszéltem volna,
hogy őt vegye el, hiszen szerették egymást. Erről a történetről Én csak évek múlva
hallottam anyósomtól. Ritka ronda dolgokat mondott róla, és milyen gyűlölettel. Gyuri
is később annyit mondott kérdésemre, hogy azért hagyta el, mert többször is elkapta,
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más fiúval, és nem azért, mert az anyja így akarta. Hiszen nekem sem örült az anyósom,
Én "lelenc" voltam, azokról csak rosszat lehet hallani, csakhogy rólam sehol senki nem
tudott rosszat mondani, így végül belenyugodott a házasságunkba. Egyébként az Évát
egy cigányasszony szülte meg, és annak testvére nevelte fel sajátjaként, örökbe fogadva,
és a nevüket adva. Ha nem így történik, valószínű az Éva is "lelenc" lett volna! Hiába,
úgy látszik a Gyurinak mindenképp "lelenc" volt megírva a sors könyvében. Nem vette
el az egyiket, kapott egy másikat, engem. Októberben esküdtünk, az Éva is dacból
szintén akkor ment férjhez, P Misihez, és szült két gyereket, szinte azonos időben, mint
Én. Ez a Misi egyébként a nagy P Imre unokaöccse, aki szintén olyan hanggal
rendelkezik, mint nagybátyja, sőt kiválóan hegedül is, egy Amatija van, de sose jutott a
csúcsra. Festményei is vannak, kiállításokat is megért velük. Aztán, amikor a baleset
után sódert szállított Gyuri, újra találkoztak Évával, Pusztaszabolcson. Később Sz.
battára költöztek Gyuri is arra járt dolgozni, mint maszek, így aztán újra elmélyült
szerelmük, és Én a második lettem ismét. Gondolom, mert erről Gyuri sose beszélt, sok
fejtörést okozhatott neki ez a helyzet, míg végül kimondta, hogy válunk. Mi már 18 évet
leéltünk együtt, az anyja utált engem, kapacitálta a fiát. váljon el, nem vagyok
"reprezentatív" mellette, mivel úgy nézek ki, mint egy "tehén" (Ő mondta), és még
ráadásul beteges is vagyok. Ezzel szemben az Éva vékony, mint a nádszál, és nem
beteges, csak az a dilemma, hogyan fogja magát érezni az anyja, ha megtudja, a gyűlölt
nőt szereti ismét. Ajjaj! Ezt már sajnos nem tudtam meg, mert anyósom váratlanul
(Gyurinak) ellenem fordult a váláskor, és teljes mellbedobással próbált bemocskolni
engem, a halott férjére fogta, hogy Ő mondta, de ez nem jött be neki, mert a falu egy
emberként mellém állt, nem hittek neki, hisz engem a boltból mindenki ismert, és
szeretett. A falu az Évát is ismerte, ott nőtt fel, és nem voltak jó véleménnyel róla, túl
sokat és nyíltan fiúzott. Most szerényen írtam, de más szót használtak vele
kapcsolatban. Aki mondta, szavahihető, hiszen évekig együtt dolgoztam vele, és még az
osztálytársa is volt Évának. A faluban az ismerőseim, a volt munkatársaim, amikor
megtudták, hogy válunk, nagyon megdöbbentek. Nem akarták elhinni, hogy azok után,
amit érte tettem a balesetkor, elhagyjon a Gyuri. Igen! Ez a része az életünknek, amikor
igazán éreztem, mennyire szeretem, és ma is hiszem, hogy a "három lány" szeretete is
benne van abban, hogy életben maradhatott. Hiszen a lányai is, és Én is nagyon
szerettük. A válási időszak összes veszekedései alkalmával éppen ezért elhatároztam,
hogy ezt az úgymond "áldozatos" dolgot sose vágom a fejéhez. Azt mondtam
magamban, hogy megeszem a nyelvem, ha ezt kimondom. Mert Én bármit tettem akkor,
nem volt áldozat, szívből tettem, és a fejéhet vágni bűn lett volna. És sikerült! Soha nem
vágtam a fejéhez! Ha még mostanában ez szóba került, tréfásan, fájó szívvel azt
szoktam mondani, hogy jó munkát végeztem, mert még új asszonyt is tudott hozni a
házhoz ilyen nagy baleset után. Igazán "büszke" lehetek!! Aztán, hogy Ő hogyan számol
el a lelkiismeretével, az-az Ő dolga. Én maximálisan megtettem, amit meglehetett tenni.
Gyuri egyébként az istennek sem mondta volna meg, hogy ki az a nő, akit szeret, csak
annyit mondott, ismerem. De a sorsom, amely örökké ilyen nagy pofonokat ad, a pofon
enyhítésére, vagy, hogy még nagyobb legyen a pofon, újra tálalta nekem azt, amit még
nem tudtam. Azt már tudtam, hogy Anikó hazudik, ha apját kell védeni, de hogy
hozzánk is úgy hozzák el az Éva lányát, mint Anikó osztálytársát, azt nem gondoltam
volna. Ekkor még azt sem tudtam, hogy a Misit is ezzel csapták be. Szóval jött ez a
lány, aki szintén Éva, és egyidős Anikóval. Be is mutatkozott: P Éva vagyok. Az anyja
asszonynevét Én nem ismertem, így be tudtak csapni. Szeretettel fogadtam, kínáltam,
beszélgettem vele. Anikó később mondta, hogy milyen rosszul volt, lelkiismeret
furdalása volt, mert ha tudtam, volna, hogy kit ajnározok, hát.....Aztán elmentem
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éjszakára dolgozni. A munkatársaim gyanútlanul a raktárban dolgozó P Misiről
beszélgettek, persze csak munkával kapcsolatban. Az egyikük kérdezte, ki az a P Misi.
A másik kolléga azt válaszolta, tudod a R Éva férje, tudod az-az a nő aki Szabolcson
egy kis boltban dolgozott, míg nem jöttek Sz.battára. Erre már Én is felfigyeltem, mit
mondanak ezek? P Misi, R Éva, otthon meg egy P Éva nevű lány a vendégem!
Kérdeztem tőlük, hogy a Misi feleségét R Évának hívják? Igen miért? Á semmi, csak
úgy kérdeztem. Összeállt a kép. Azt tudtam, R Éva volt az a lány, akit Gyuri szeretett,
anyósom meg gyűlölt. Hogy mi az asszonyneve, azt sose mondták, de hogy még
ráadásul a férje itt dolgozik tőlem nem messze a raktárba, ez új volt. Akkor látásból
biztosan ismerem, csak a nevét nem tudtam. Na csak menjek haza, sírtam. Sírtam, mert
megtudtam, amit már nagyon tudni akartam, sírtam, mert hazudik a gyerekem, akit
mindig becsületre tanítottam, és sírtam, mert ismertem a Gyuri és Éva szerelmi
történetét. Megint jó lett volna, ha a föld megnyílik, és elnyel, de nem nyílt meg.
Szörnyű volt ezt az összeállt képet szemlélni, és hasogatva fájt. Istenem, hát mit tettem,
hogy ilyen dolgokat kell átélnem? Itt minden újra eszembe jutott, anyám, apám, a
mostohám, az intézet. A szép 18 év! Ezt miért veszik el tőlem? És miért ilyen csúful?
Becsapva, lelkem kifosztva! Meg kéne halni, mert ezt Én nem élem túl. Hát Én tényleg
nem kellek senkinek? Miféle szülemény vagyok Én? Hová tartozom? Mi lesz velem?
Így zokogtam magamban, míg reggel nem lett. Hazamentem, és egyenesen a lányok
szobájába mentem, felkeltettem őket. Hogy hívnak téged? - kérdeztem a kislányt (itt
már Ő is 17 éves) P Évának - felelte, de már tudták, hogy valami baj van, lebuktak. - Az
anyukádat R Évának hívják? - Igen. - szólt, Én meg gratuláltam nekik, amiért már 17
évesen ilyen jól tudnak hazudni. Mit gondoltok, mi vagyok Én? Gonosz, mocskos,
piszkos, vagy mi, hogy így kell bánni velem? - kérdeztem. És te is Anikó, rossz anyád
vagyok, vagy mi? Anikó szép csendesen mondta, örül, hogy kiderült a dolog, mert nem
szeret hazudni, és ezen túl többé nem is kell. A Gyuri is előjött, rám szólt, hagyjam
békén a lányokat, legalább már tudod, és mosolygott. Ez a mosoly rosszabb volt, mint
egy késszúrás. Összeomlottam! Nem volt kedvem még megszólalni sem napokig. A
Hajni vigasztalt, sőt jött velem ügyeket intézni az új házunk ügyében. Közben
megtudtam, hogy a DHV-ban dolgozik az Éva. Tettem egy kísérletet, hátha még nem
késő. A portással lehivattam, érdekes, nem félt, nem is volt miért, mert Én nem szeretem
a cirkuszt, pláne van annyi eszem, hogy úgyis Én húztam volna a rövidebbet, hiszen a
DHV-nak is van biztonsági őrsége, de nem is ezért jöttem, pedig ha meggondolom, de
jó lett volna behúzni neki egyet. Ez persze csak gondolat maradt, mert Én mindig
tiszteltem a szerelmet, az más dolog, hogy ebben Én is benne vagyok. Leültünk, kértem
őt, ne dobjuk szét a két családot, de Ő azt mondta, ők imádják egymást, és kész! Én is
kész voltam, nincs mit tenni, vesztes vagyok, de még milyen! Azt is megtudtam, Éva
férje semmiről nem tud, szép kis szerelem, a Gyuritól kikövetelte, váljon el, Ő el is vált,
Éva meg még arra is gyáva, hogy megmondja a férjének, nem hogy elváljon. Csak
hazudoztak egyfolytában csapatostól. A Beloianniszi ház összes OTP papírjai, vételár,
minden kész volt, így az öregúr aug. 2O-án átadta a lakást, őt meg a testvére elvitte
kocsival Athénba. Belefogtunk a tatarozásba. Minden szabad napot itt töltöttünk
munkával. Gyuri, amint azt vállalta, jött a brigáddal, és csinálták. A volt sógorom
bekötötte a fűtést. Rengeteg dolgom volt. Mindent beszereztem, amire pénzem volt.
Volt itt hozzáépítés, járdakészítés, lambériázás, festés, csempézés. A faluban mindenki
szeretettel fogadott, nevettek, mikor mondtam, hogy a Gyuri lecserélt. De hát, most is
veled van! Velem látták a tatarozás miatt, ezért gondolták, viccelek. A válást óta
(papíron) még mindig egy ágyban aludtunk, az utolsó percig reménykedtem, hogy még
sem kell elköltöznöm. Már szeptember eleje volt, amikor csempéztük leendő
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konyhámat. Nos, itt is belém bújt a kisördög, és úgy intéztem a dolgokat, hogy
szeretkezzünk, méghozzá Gyuri akaratából, ne mondhassa később másként. Az még
hagyján, hogy szabad akaratából de még aznap az első után többször is. Megint valami
olyasmi jutott eszembe erről a napról, hogy tisztán olyan a dolog, mintha fájna neki az
elválás tőlem, ezért aztán így búcsúzkodik. Nem szeret már, mondta februárban, most
meg szeptember van, és Ő így szeret, legalábbis testileg. Nem is értettem, hogyan lehet
ezt összegezni. Szeptember 22-én szerelőhöz vittem a kocsit, onnan meg Belóba jöttem
takarítani, hiszen 23-án költözünk Hajnival. A szerelőtől odalátni a kapunkra. Egyszer
csak azt látom, Gyuri visszajött (dolgozni ment), méghozzá az Évával. Na megálljatok
csak! A kocsi kész lett, elmentem Belóba, és irány a posta. Hívtam a raktárt, és kértem P
Misit. Kitálaltam, szegény még semmit nem tudott, azt se tudta miről beszélek, mert Ő
nem ismer G-t, csak egy, K nevűt, és Dunaföldvári és osztálytársak a lányok, és
egyáltalán ki vagyok, és hogy merek ilyet mondani. Mondtam jó, akkor menjen le a
DHV-ba, és keresse az Évát, nem lesz ott, mert Adonyba van, de rendes időben haza fog
menni. Mondtam neki, Én sajnálom, hogy meg kellett mondanom, és pont nekem, de
már februárban Ő miatta kezdődött a válás. Ha Ő gyáva ezt elmondani, ismételten
sajnálom, de ők ketten engem már padlóra tettek, holnap költözködnöm kell, hát ezért
szólok. Misi elment a lányáért az iskolába, és kérdezte, hol van az osztálytársad, akit oly
sokszor vendégül láttam az apjával együtt. Ma nem jött suliba, hazudta a lány. Na elég a
hazugságból, ki vele, igaz, hogy anyád és ez a "K" György, aki „G” György, igaz, vagy
nem? Igaz! Hazamentek, Éva természetesen már "rendes" időben otthon volt. Akkor
tegyél pár cuccot a szatyorba, és megyünk Dunaföldvárra, vagy nem ott lakik? Netán
Adonyba? És nem is K-nak hívják? Ezzel az emberrel söröztem, aki elveszi a
feleségem? Na indulás, mindent tisztázunk, Anikóval is beszélni akarok. - mondta Misi.
Amikor hazaértem, Gyuri otthon volt, Anikó is, és megmondtam, hogy telefonáltam a
Misinek. Vártam, hogy rögtön agyoncsap, de nem szólt, csak annyit, jobb is így, az Éva
úgysem merte megmondani, igaz Én akartam, de mindegy most már - mondta. De miért
Te? Miért nem az Éva? Válasz helyett Misiék jöttek, Éva remegett, mint a kocsonya,
félt, hogy mitől, azt sosem tudtam meg. Misi is gratulált Gyurinak, Anikónak a
hazugságukért, és így tovább. Egyszer szólaltam meg, de majdnem megevett a Misi,
nem tudta, hogy Én vagyok a volt feleség, és aki telefonált, azt hitte, szomszéd vagyok.
Aztán Én se hagytam magam, és megmondtam, ki vagyok, és miért nem megyek el
innen, ahol ők beszélnek. Nekem is pont annyi jogom van ott lenni, mint neki, de olyan
ideges volt, hogy nem fogta fel. Évát hívta, menjenek ki a kocsiba, beszéljenek. Ezt
többször megismételték, majd Misi elment, Éva és a lánya maradtak. Bevonultak a mi
szobánkba, ahol előző este még velem aludt, az úr, és bezárták az ajtót, a két lány és a
szerelmes pár. Ettől, mivel kihallatszott a nevetgélésük, úgy begurultam, hogy üvöltve
nekiestem az ajtónak, és ordítottam, ahogy bírtam, szidtam, átkoztam őket, amiért Misit
is, és engem is kinevetnek, és hülyének néznek. Rugdaltam az ajtót, sírtam, zokogtam,
amíg el nem ment a hangom teljesen. Aztán elmentem, gyalog jártam az utcákat,
kocsiba nem mertem ülni, totálkáros voltam. Mire visszamentem, persze kizártak, ültem
a hintán, az ablak nyitva volt, Éva és a többiek teáztak, ettek, és azt tárgyalták mit hová
raknak, ha végre eltakarodok onnan. Aztán beengedtek, volt már éjfél is, aludj a lányok
szobájába, és kirakták az ágyneműmet. Én? A lányok szobájába? És hol? Ők már
kapásból hárman voltak, az "új" lánnyal együtt. Csend lett, Én meg a konyha kövére
ágyaztam, nem bántam volna, ha a kő csonttá fagyaszt. Reggelig sírtam, szörnyen
néztem ki, de csomagolni kellett. Vánszorogva pakoltam, az új lány miután reggel
meglátott, úgy megijedt, hogy Anikóval együtt elmentek otthonról. A látványom
megrendítette, a saját lányomat nem hatotta meg a dolog. Nem túl sok pakolnivalóm
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volt, mert a spájzhoz hozzá sem nyúltam, és mivel a kocsihoz ragaszkodtam a vagyon
elosztásakor, így sem a bútort, sem a TV-t, sem a szőnyeget nem vihettem el. A lányok
agyonhasznált bútorát, és szőnyegüket hozhattam, és a személyes holmimat. A biciklit,
és a babettát elfelejtettem nagy fájdalmamban, később meg már nem adták oda, így
kommentálva a kérést. Miért nem vitted a költözéskor? Most már nem vihetsz el
semmit, ami még eszedbe jutott. Aztán Gyöngyi barátnőm és szomszédom, aki gépkocsi
vezetőként dolgozik, na meg egy fuvaros, kisteherrel elköltöztettek Adonyból. Szörnyű
volt, alig bírtam pakolni, szegény Gyöngyit meg is ríkattam, vigasztalt az úton, azt
hiszem neki is, nehéz órákat szereztem. Az anyukája Kovács néni, akit úgy szerettem,
mintha az anyám lett volna, zokogott velem együtt a búcsúzáskor. Nem is beszélt
Gyuriékkal soha többé haláláig (11 évig). Most halt meg 2OOO. augusztusában. Ez az
asszony egy rendkívüli személyiség volt. Négy gyereket nevelt fel, aztán meg intézeti
gyerekeket is nevelt állandóan, tiszta szeretetből állt. Nézni is gyönyörű volt, olyan jó
volt hozzájuk. Amikor nagyok lettek, és elmentek, Ő úgy zokogott, mintha nem is
tudom, mi történt volna. Én a volt intézetis csodálatos nőnek és anyának tartottam. Őrá
örökre szeretettel gondolok, míg csak élek. Aztán Belóba értünk, lepakoltunk, és egy
hétig így maradt, minden. A helyiség közepén a nagy kosár, képtelen voltam pakolni. Az
ágy a szobában, Hajni és Én alhattunk, ha akartunk, de Én nem akartam. Hirtelen
rettentően egyedül voltam. Hajni olyan csöndben volt, hogy észre sem vettem, hogy
velem van, gondolom a saját fájdalmával volt elfoglalva, de Én ezt sem láttam. Csak
sírtam, feküdtem, és mivel szabit nem vettem ki, dolgozni mentem. A buszon végig
sírtam, de a parkolóban, amikor a szakszervezetis Marika odaadta a 2OOO Ft segélyt,
összeomlottam, ugyanis ennivalónk, és pénzünk nem volt, a Gyuri nem adott. A spájzot
meg, ahol az olaj, liszt, cukor, egyebek voltak, teljesen elfelejtettem, még egy üres
üveget sem hoztam el belőle. Szegény Marika, sokáig kísértettem őt a zokogásommal,
később mondta, nagyon rossz volt, így látni engem, Én meg azt sem tudtam, hogyan
értem a munkahelyemre. Némán zokogtam, a kollégák, a buszon, vigyázzülésben ültek.
Ez a busz már a parkolóból egyenesen a munkahelyre vitt minket, nagy terület a DKV.,
a későbbi MOL Biztosan jobb lett volna szabin átvészelni az egészet, de az új
otthonomban még rosszabb volt. Kosárban volt minden, pakolni kellett volna,
semminek nem tudtam a helyét, képtelen voltam megmozdulni, inkább zokogtam.
Anyám hozta a kávét, vajas kenyeret. A kávét megittam, "ezer" cigivel, öt év után újra
rágyújtottam, hiszen nekem már úgyis mindegy jelige, a kenyeret meg a Hajninak
adtam. Délben levest is hozott anyám, könyörgött, egyek, de Én hatoldalnyi mocskot
szórtam magamra, amiért nem eszek. Én egy tehén vagyok, dehogy eszem. Dögöljek
meg éhen, hát nem látja, kidobtak, mert kövér vagyok. Még a gyerekem is szégyell. Az
apját választotta a költözés napján, a képembe ordította, nem vagy az anyám, nézze meg
az új asszonyt, Ő karcsú, és szép, még öt évvel fiatalabb is, maga megmondta előre,
ezek az urak majd kidobnak engem, hát ez bejött, de hogy így, ezt nem hittem volna.
Egy kutyával sem bánnak így. Istenem, mit vétettem Én, hát senkinek nem kellek? Mi
vagyok Én? Leprás vagyok? Magának sem kellettem, sose látogatott meg, miért nem
kellek? Vegye tudomásul, nem eszem, meg akarok halni, és még mondtam, mondtam
sokáig zokogva. Hangom már egy szem sem volt, szétordítottam, szétzokogtam. Az
anyám csak állt, egy szót sem szólt, csak sírt hangtalanul. Aztán naponta jött, hozta az
ételt, de Én nem ettem.
Nem tudom, mi kell ahhoz, hogy az ember öngyilkos legyen, de nálam ez a
program hiányzik, pedig hányszor megterveztem, kigondoltam, míg végül sose tudtam
megtenni. A polski a garázsban volt, rá se tudtam nézni napokig, aztán ott volt a
mozdony személyzet velem, a munkahelyemen. Igaz, hogy a kollégáim résen voltak,
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látták, hogy nézek ki, tudták mi történt, azt nem mondtam nekik sose, hogy meg akarok
halni, de valahogy érezték, ezért a mozdony közelébe sem engedtek. Ezekben a
napokban még mérni is megmértek helyettem, csak baj ne legyen. A napok teltek, Hajni
az új iskolával ismerkedett, mindjárt első nap fejbe dobták egy kővel, szegény lány, neki
sem volt jobb. A nővére is hiányzott, nehéz volt elszakadni Adonytól, a gyerekemtől,
aki még csúnyán is viselkedett. A Hajni is velem sírt, egy ágyon aludtunk, így nem
lehetett titokban sírni.
Ma már visszagondolva, el nem tudom képzelni: milyen erő volt velem, hogy ezt
is túl tudtam élni, ezeket a napokat, szörnyű lelki fájdalmakat. Hát bizony, nem is
tudom, hogyan vészeltem át. Talán a tűz is segített az apátiából felébrednem, Egy hét
után főztem először, az olajat, a gázon felejtettem. Kimentem valamiért a kertbe, mire
visszajöttem méteres lánggal égett, sűrű fekete füsttel volt tele a lakás. Na most aztán
kijózanodtam, úgy megijedtem. Vizes konyharuhát tettem az arcomra, két másik ruhával
lekaptam a lábast, ami azonnal meg is gyulladt. Az égő ruhákat kidobtam gyorsan,
eloltva, majd egy fadarabbal fülénél fogva, lassan húztam kifelé a lángoló lábast.
Sikerült kihúzni, bár a fadarab is meggyulladt, majd homokot lapátoltam rá. Még
szerencse, hogy DKV-s vagyok, mert ott szabályosan tanítják, mit kell tenni ilyenkor,
persze ott nem étolaj égne, de az elhárítás azért hasonló. Aztán új vizes ruha az arcomra,
minden ajtót, ablakot kinyitottam, csak úgy dőlt kifelé a fekete füst. Sokan jöttek is, mi
történt, kérdezték, segítségre nincs szükségem? Nem volt, de miután elmúlt az egész,
nagyon meg voltam ijedve. A lambéria, ami előtt a gáz állt, tűz forró volt már. Még
belegondolni is rossz, mi lehetett volna, ha időben nem jövök be. Ekkor sok mindent
végig gondoltam hirtelen. Hová vezet, ha nem tudok figyelni a dolgaimra, hová vezet,
ha csak magamat siratom? Vagy, véget vetek az életemnek, vagy nekiállok, és újra
kezdek mindent. Az utóbbit választottam. A Hajnira gondoltam, utálja azt a nőt, akit
apja helyettem választott, ha magára hagyom, Ő is elveszett lesz, mint Én, ezt nem
tehettem meg vele. Majd csak lesz valahogy. Elkezdtem a dolgainkat elrakosgatni, aztán
rájöttem, nincs fogas, nincs egy polc, a karnisok nincsenek feltéve, az ebédlő pad és
szék szétesve, segítség kell. Laci öcsém jött az ütvefúrójával, és mindent megcsinált,
felszerelt, fúrt-faragott, a padot és székeket szétszedte, elvitte áthúzta bőrrel, és nagyon
dühös lett, amikor megtudta, nincs poharunk, bögrénk, tányérunk. Amikor pár nap
múlva hozta a padot, és székeket, hozott poharakat, bögrét, tányérokat, és még sok-sok
mindent. Örültem, hogy ilyen jó testvérem van. Tovább rakosgattam, rendezgettem,
próbáltuk belakni az új lakást, ami még nagyon furcsa és idegen volt, na meg kicsi az
52m2, a 12Om2-hez viszonyítva, de majd megszokjuk, megszeretjük. Továbbra sem
ettem, nagyon lefogytam. Orvoshoz nem mertem menni semmiért, mert amikor a
papírokért mentem az adonyi orvoshoz, miután meglátott, mentőt akart hívni, mondván
maga egy idegcsomó, de Én azt mondtam: Nem! Sehová nem megyek! Többé nem is
találkoztunk. Volt még elmaradt munka, amit Gyuri vállalt a levonandó pénz fejében,
ezért még, el-el jött, Évával, a munkát befejezni. Egyedül soha többé nem jött, mindig
hozta, az Évát is. Nos, ezeket a napokat is szörnyűvé varázsolták számomra, mert
előttem, csókolgatta, szó szerint, simogatta, becézgette, mintha engem akartak volna
megbüntetni azért, ami történt. Rájuk is szóltam, viselkedjenek, de csak nevettek rajtam.
A mai napig sem értem, miért viselkedtek úgy Gyuri is és az anyja is, mintha Én csaltam
volna, és Én váltam volna el. Miután haza mentek, mert addig fapofát vágtam az
eseményekhez, mély szomorúságba, és sírásba zuhantam. Sirattam szánalmas kis
életemet, és nem értettem, miért történik ez velem. Ezerszer kérdeztem, öklömmel
verve, ami éppen előttem volt, hogy miért? Ez a miért pici korom óta nem akar oldódni,
újra és újra olyan sorshelyzetek állnak elém, aminek a vége mindig a miért. Amikor a
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lakást kerestem, és bementem a presszóba üdítőt inni, az-az ismerős, aki mondta ezt az
eladó lakást, a Tomi volt, becsületes nevén: Mutafisz Tanaszisz. Én csak Tanának
hívtam, és még lánykoromból ismerem. Idősebb, mint Én jóval, a feleségét is ismertem.
Ez a Tana, amikor már a lakást tataroztuk, amikor a kollégáim jöttek, és festettük az
ajtókat, ablakokat, be-bejárogatott, még segített is, ugyanis asztalos. Zárakat cserélt,
meg amit akart, de nagyon óvatosan járt ide, arra vigyázott, ha egyedül voltam itthon,
sose jött be. Nem is tulajdonítottam az ügynek jelentőséget, hiszen a bánattól nem is
láttam. Sokat beszélgettünk, hallgatta sirámaimat, és vígasztalt, majd jó lesz minden,
meglátod. Aztán Én is kérdeztem. Elmondta, az a feleség, akit Én is ismertem elhagyta,
visszament Görögországba, Ő meg, mert Ő is DKV-s sok-sok éve, ott ismerte meg
Magdit (Én is ismertem), akit feleségül vett, született két lányuk, Athéne (Tina), és
Melina (Melina Mercuri után), akik 11 és 12 évesek. Magdi meg 37 éves korában, pár
évvel ezelőtt valamilyen agyér dologgal hirtelen, egyik napról a másikra meghalt. Tana
imádta a feleségét, és lányait, és hirtelen egyedül maradtak, a lányok 7-8 évesek voltak.
Megdöbbentem. Úristen, mik vannak, még Én "nyavalygok" itt, Ő meg el is veszítette,
akit szeretett, akit Én szeretek, az él. Tehát akkor Tana pontosan tudta, mit élek át.
Biztosított róla, hogy Ő nem bánja, ha sírok, jajongok, mert Ő is ezt tette, ettől talán
könnyebb lesz később. Teljes szívvel és egyedül gondoskodott a lányokról, de azt
elfelejtette megemlíteni, hogy a gondok elől és a felejtés reményében az italhoz
menekült. A lányok Battán jártak iskolába, majd miután Magdi meghalt, visszajöttek a
faluba, Tana nővére látta el a lányokat. A battai lakást megtartották, albérlők laktak
benne. A lányok most nincsenek itthon, mert Magdi nővérénél vannak vendégségbe
Battán mondta, de ha megjönnek, megmutatom neked őket, ha akarod. Leghőbb vágyam
volt, máris együtt éreztem velük, máris sajnáltam őket ismeretlenül is, hiszen az
intézetben sok árva is volt. Aztán amikor Hajni szeptember végén suliba kezdett járni itt
a faluban, és megdobták kővel, pont a Melina volt az aki megvédte, és nekiment a
kődobálónak, pedig még azt sem tudta, ki ez a lány, először látta. Elesett az elesettnek
segít. Tana pedig egy alkalommal elhozta őket, és bemutatta a lányait. Gyönyörűek
voltak, és barátságosak, Amikor Melina meglátta a Hajnit, nagy nevetve mondta. - Te
vagy az a lány, akit megdobtak, most már tudom, hova tartozol. Jókat nevettek az
eseten, és a mai napig imádják egymást, jobban, mintha testvérek lennének, de legalább
úgy. Én rögtön úgy éreztem, mintha ezer éve ismerném őket, de ők is így voltak ezzel.
Nos, ez a két lány soha többé nem tudott elszabadulni tőlünk, történhetett bármi. Én a
bánatommal éltem, ők meg csiviteltek, nevettek, ismerkedtünk, beszélgettünk, így nem
hagyták, tudattalanul is, hogy búslakodjak. Ha iskolába voltak, csak akkor értem rá
szomorkodni. Az apjuk is, ha nem volt műszakba, jött és kis beszélgetés után haza vitte
őket. Tele voltak szeretettel, és szeretetre vágytak, mi is így voltunk ezzel, így
fantasztikus csapatot alkottunk. Anikót nem is ismerték még, ennek ellenére azt
mondták, majd Ő is jön biztosan. Ha Hajni sírt a nővére hiányától, ezek a lányok vele
sírtak. Ha Én sírtam, ők ölelték a nyakam, és mondták - ne sírj, mert mi is sírunk akkor.
Amikor műszakba voltam, mindenféle dolgot kitaláltak, hogy segítsenek. Mostak,
főztek, takarítottak, és boldogok voltak, ha örültem. A szülinapom nov.9-én van, ők
még csak egy hónapja ismertek, de már ezer tervük volt, mit sütnek, tudtam meg utólag.
Tina tortát készített, és bezárkózott a spájzba, ne lássák, mit csinál, mert Ő ezt nekem
egyedül akarja adni. A Hajni és a Melina külön készült. Este aztán várták a hatást, ami
nem maradt el, mert szinte sírva néztem, mennyi szeretet van bennük, a szájuk a fülükig
ért, és Én imádtam mindhármójukat. Sose kivételeztem egyikkel sem, őszintén
szerettem őket, mindenféle elvárás nélkül, de a negyedik gyerekem még hiányzott, az
Anikó. Őrá sem kellett sokat várni, mert karácsony előtt, az egyik éjszakás műszak alatt
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felhívott, és azt kérdezte befogadom - e, azok után, amit velem tett. Igen, befogadlak, a
gyerekem vagy, te döntöttél apád mellett, most dönthetsz másképp is, gyere, várunk. A
Hajni sem tud nélküled így élni. Nekem is hiányoztok, mondta. A kollégáim letámadtak,
befogadod azok után, hogy azt kiabálta, nem vagy az anyám, meg hazudozott, az apját
pártolva, ellened? Igen, befogadom, gondoljatok csak a fejkendős nénikére, aki viszi a
"csülkös bablevest" a fiának a börtönbe, és azt kérdezi, miért tetted fiam? Én is így
vagyok ezzel. Ő az Én gyerekem, Én szültem, bármit tett, tesz, akkor is az Én gyerekem.
Ha Én nem fogadom be, mi lesz vele? Csavargó? Hogy rosszul döntött? Na és! Mi
felnőttek is, hányszor döntünk rosszul, de esély mindig van a javításra, neki is meg kell
ezt kapnia. Szegény Anikó! Szerette apját imádattal, és hiába volt 17 éves, azt gondolta,
majd Ő, ha mi a Hajnival elmegyünk, ellátja őt, és milyen jó lesz nekik kettesben.
Csakhogy! A Gyuri hozott a házhoz egy számára idegen nőt, és egy vele egykorú lányt.
Odalett az idilli elképzelés. Aztán amikor már tényleg elköltöztünk, kezdett hiányozni
neki a Hajni, és merem remélni, talán még Én is. Amikor meg az új nő és a saját
imádott, apja csúnyákat mondtak az Ő anyjára, gondolkodni kezdett, hiszen Anikó
minden dologról tudta az igazságot, és nem tetszett neki, hogy az anyját bántják, aki
még megvédeni sem tudja magát, mert nincs itt. Az új szerelmes pár azt hitte, ebben is
partner lesz Anikó, de tévedtek, mert az Én nagylányom úgy döntött, miután a
lelkiismerete rendesen elkapta, hogy ebben Ő nem vesz részt. Ekkor hívott fel. Másnap
fogott egy fuvarost az úton, felrakta az ágyneműjét, íróasztalát, ruháit, és jött. A fuvaros
nem tudta, hogy Anikó szökik, amikor itt Belóba megtudta, pénzt sem fogadott el, és azt
mondta, Ő nem látta az Anikót, Belóba sem járt, azt sem fogja tudni, hol van az a falu,
ha baj lesz ebből, megértettük? Megértettük! Még ma is mosolygok ezen a fazonon, úgy
be volt tojva attól, hogy mi lehet még ebből. Persze semmi baj nem lett, aznap este a
Gyuriék eljöttek, és számon kérték Anikón és rajtam a szökést. Hosszú levelet hagyott
nekik, mégis rám akarták kenni, hogy Én szöktettem meg, de Anikó a sarkára állt, és
soha többé nem volt hajlandó hazudni senki és semmi kedvéért sem. Ő akkor egy életre
megtanulta a leckét. Aztán gyerektartási per következett, ez is simán ment, bár Anikó
megbukott, és újra kellett kezdenie a harmadik osztályt de már estin, úgyhogy ebből is
kalamajka lett. Ekkor már mindent bírtunk, mert több tonna szeretet halmozódott itt már
nálunk. Amikor Anikó megjött, nagy volt az öröm. Akkora zsivaj volt itt, hogy a saját
hangomat nem hallottam, de így volt jó mert egyikünk sem foglalkozott a saját bajával.
A lányok görög táncot jártak itt az ebédlőbe, bolondoztak, remekül érezték magukat.
Anikó, Tanát nagyon megszerette, a mai napig is így van, még Anikó násznagya is Tana
volt. Még ma is "Apuka" a beceneve, Anikó részéről, bár a kollégái voltak a névadók.
Tana örült, hogy ilyen jól vagyunk mi öten, ezért olyat is megtett, hogy egy hétig nem
került elő. A lányok sírtak, mi vigasztaltuk őket itt is aludtak, nahát az érdekes volt.
Öten egy ágyon! Amikor megláttam őket, hát majd kipukkadtunk a nevetéstől. Én hol
fogok aludni? Hát itt, velünk, mondták, de, hely az nem volt, mégis elfértünk a három
személyes ágyon öten. Elgondolkodtam, sorsomon. Két gyereket szültem, de már négy
gyerekem van, hát ez fantasztikus, mert az eszembe sem jutott, hogy elhagyhatnak. Nem
is tették sose. Tanán is gondolkodtam. Mit akarhat? A falu elkönyvelte, hogy
idetartozik, de itt ez nem így volt. Bár többször aludt az ágyamba, mondjuk, ha éjszakás
voltam, ekkor már volt a lányaimnak külön ágyuk és szobájuk, de a szexig nem
jutottunk. Néha-néha megcsókolt, de semmi több. Óvatos volt, tudta, tele vagyok
bánattal, egy új kapcsolat még nem tesz jót. Igaza volt, mert ez a kapcsolat sosem lett
úgymond igazi kapcsolat, mert ivott, és Én ezt az életformát nem fogadtam el. Ez a
kapcsolat olyan lett, mintha mindig a családhoz tartozott volna, ma is így van, de szex
nélkül. Igaz, mert hazudni nem fogok, egy-két szex azért elcsattant közöttünk, de nekem
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nem felelt meg, mert Én rendkívül gyengéd dolgokat igényelnék, Ő pedig erre nem volt
vevő. Tíz év alatt sem tudta azt megérteni, miért nem lettünk mi egy pár. Amikor már
tudta, nem leszek a párja, eltiltotta a lányokat tőlünk. Nos, ők szökdösve is, de itt voltak,
amikor csak tudtak. Később, ha jól berúgott, azt mondta, feljelent, mert elvettem a
gyerekeit. Mondtam neki, Én senki gyerekét el nem vettem, Én csak szeretem őket, és
felkészítem a lányokat az életre. Te nem kellesz, de Te vagy a legeslegjobb barátom,
szeretlek is, de nem úgy, ahogy szeretnéd. Ezek a fenyegetések persze rendkívül
szívélyesek voltak, hiszen valójában Ő azt mondta volna legszívesebben, hogy miért
csak a lányokat akarod, engem miért nem? Megértettem őt, de az ital fontosabb volt. Ő
nem tett semmit ezért a kapcsolatért, Én meg, így nem fogadtam el, nekem példának
elég volt az apám esete. A karácsonyt is együtt töltöttük, persze többnyire Tana nélkül,
bár be-benézett a házamba. Kezdett a lelkem picikét gyógyulni, hisz a négy lány felért
az összes létező gyógyszerrel, amikor 9O. februárjában egyik este rosszul lettem. Hajni
szaladt orvosért, kiderült vesekő vonul lefelé. Szörnyű volt, akkor és ma is azt mondom,
3 gyereket szülnék meg egymás után, mint ez a kő. Aztán kórház, röntgen, kiderül
epeköveim is vannak, műteni kell. Egy hét után "szültem" meg a vesekövet, sajnos
"elveszítettem" pedig de szerettem volna vele szembenézni. De sokat lógtam a
kilincsen, de sok nospát ettem, mire lejött, és jól összeroncsolta a húgyvezetéket. Mivel
a DKV-nak szerződése volt a Honvéd kórházzal, ott jelentkeztem epeműtétre. Március
végére tűzték ki a napot. Tana vitt be skodával, és gyorsan elköszönt, mert mióta Magdi
meghalt, nem bír kórházat látni. Mondta, bocs, de látogatni sem jövök. Oké! Rendben!
A műtét napján rossz előérzetem volt, az előző napi leleteim is aggasztóak voltak. Az
alvadási időm 14 perc lett, ez nagyon sok. A gégész meg a szétordított torkom és
hangszalagjaim miatt kétszer is elküldött nem altatható felkiáltással. Mit csinált maga
ezekkel a szalagokkal? Olyanok, mint a szakadozott hajókötél! - kérdezte, Én meg azt
mondtam: - hosszú történet. Végül csak beleegyezett az altatásba, de azt mondta, nem
felel érte, Ő megmondta. Az orvosom meg így: Mennyit fogyott? Hogy néz ki a hasa?
Mondtam: 3O kg-t. Jézus! Mennyi idő alatt? Egy-két hónap alatt-feleltem, Ő meg
közölte, azért kövesedtem, mert az epe működött, Én nem adtam enni neki, ezért
összesűrűsödött. Vizet sem kapott a vese, nem tudott átmosódni, ezért ott is kövesedés
jött létre, megérte ez magának? Nem szóltam csak annyit, hogy nagy baj ért, nem tudtam
enni-inni, és ezért történt, nem fogyózásból. Óva intett, ilyet ne csináljak még egyszer.
A műtét napján végig úgy éreztem, Én nem jövök ki a műtőből. Azért imádkoztam, ne
adjanak koktélt, mert attól Én beborulok, nem pedig jó kedvem lesz, mint mondották.
Már majdnem sikerült megúsznom, már toltak be a műtőbe, mikor eszükbe jutott.
Beadták, az előkészítőbe várakoztam. Jött a hatás, Én nem boldog lettem, hanem sírtam,
rossz érzésem még erősebb lett, pedig Én nem féltem, hanem egyszerűen tudtam, hogy
vége mindennek. Fogalmam nincs, miért éreztem így, de mivel lelkileg és idegileg
totálkáros voltam, ezt az orvos nem láthatta, teljesen biztos voltam benne, betolnak, de
élve nem jövök ki onnan. Azt még tudom, aláírtam egy papírt, és odaírtam, az
epidurálást megtiltom. Na lett is ebből akkora baj, hogy az csak na! Arra emlékszem,
hogy a műtőasztalon mondom, nincs levegőm. Valamit az arcomra tesznek, és végesnitt. Az intenzíven ébredek, valamikor. Nagyon hangos, és gyors szívverést hallok,
valami csöpög. Csöpp-csöpp. Hol vagyok, és mi van, éjjel, vagy nappal? A nővér jön,
akivel tegező viszonyban vagyok, mondja, éjjel van, túl vagy a műtéten, sok baj volt
veled, de majd az orvos elmondja mi volt, a lélegeztetőről már levettelek. Mi csöpög?
Jézusom! A branül kinyílt, tehát a vérem csöpög a földre. Bezárta. Kinek ver ilyen
gyorsan a szíve? Ó, csak az egyik idős nénié! Ha éjjel van, és tegnap délután egykor
műtöttek, akkor viscent adtatok este? Mert délben sem kaptam, ez a szívemre van. -
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kérdeztem. Ő kirohant, egy egész viscent megetetett velem, és fél óra múlva a gép
csendes szívverést hallatott. Ugye hogy nem az idős néniét hallottuk, hanem az
enyémet? - kérdeztem. Nem szólt, de cukrot is félóránként nézett. Baj van a
cukrommal? Á nem, csak ezt így szoktuk. Miért - mennyi? 7,8 - felelte. Akkor miért
mondod, hogy jó, hiszen az enyém 2-es általában a hormonjaim miatt. Bocs, nem
tudtam, hogy értesz hozzá. Így társalogtunk. Reggel, katéterezés, nem megy, iszonyúan
fáj, pedig a két császár után sose fájt. Jön az orvos, már az ajtóból mondja hangosan. Jaj,
a G-nét nem szabad katéterezni, a vezeték sebes, vizelet nem lesz, az összes infúziót
felélte a szervezete, mert olyan sok vizet veszített a kő levonuláskor. Na ezt megúsztam.
Délután, ha minden rendben, az osztályon találkozunk. - mondja. Minden rendben,
intenzívet elhagyhatom, vissza a helyemre. Jön az altatós főorvos. Így kezdi. Tudja,
milyen szerencséje van? Nem tudtam. Külföldön voltam, pont a maga műtétjéhez értem
vissza. Már más, egy kezdő altatós csinálta volna, de Én az utolsó percben ideértem,
ezért nem tudtam beszélni magával. Miért tilos az epidurálás? Nagy bajban voltam, de
maga is e tilalom miatt! Elmondtam, mi történt a második császárnál, hogy még most is,
"jobbra járok", ezért. Ő meg elmondta, hogy elaltattak, azt hitték, narkózisban vagyok,
megvágtak, és Én 41 fokos lázat, és fulladást produkáltam. Az altatás nem működött, a
tüdőm kicsit megégett, a tilalom ott volt, a műtétet rekordidő alatt be kellett fejezni. Pár
másodpercre el is "szálltam", de az újraélesztés sikerült, az összeomlott vérkeringés
miatt viszont fekete lettem. Jelenlegi tanácsa: Bárhová kerülök műtét miatt, első dolgom
legyen közölni-- nem vagyok altatható -. Na, szép kilátások! Mindegy! Élek, és pont. A
gyerekeim, mind a négy felutaztak Pestre, hogy láthassanak, de nem engedték be őket,
mert tele volt a kórház területe rendőrökkel, biztonsági emberekkel, az a bizonyos,
román-magyar író miatt, akinek a szeme, sérült meg egy román tüntetésnél. A főnővér
leszólt a portára most műtötték az anyukájukat, engedjék már be őket, ők nem akarnak
írót támadni. Így aztán nagyon örültem nekik, ők is nekem, hogy megvagyok. A
szobatársaim, csupa magas rangú katona-asszonyok, elragadtatással mondták, milyen
szép gyerekek, mind a magáé? Igen, feleltem. Hát igen, a két sötéthajú tiszta anyja, a
szőkék meg biztosan az apjukra hasonlítanak, mondták. A lányok csak kuncogtak, de a
világért se árulták volna el, hogy pont a két szőke az enyém. Hogy hol az apjuk? Azt
egyikük sem merte megkérdezni, Én meg nem voltam olyan hangulatban, hogy
elmondjam. Az említett író miatt sok problémájuk volt a lányoknak később is, de végül
haza jöhettem, és gyorsan meg is gyógyultam. Az anyám rendszeresen járt hozzánk,
mindig hozott valami ennivalót. A nagy bánatomban észre sem vettem, mennyire más
lett. Amikor szeptemberben ideköltöztünk, egyetlen napot sem hagyott ki, jött, hozta az
ételt, csitított, vigasztalt, sírt velem, de érdekes módon átölelni sose volt bátorsága. Most
a műtét után továbbra is jött mindennap, látta, már jobban vagyok lelkileg, rengeteget
beszélgettünk, megnyíltunk mindketten. Az is érdekes, hogy Ő, aki rémesen tudott
veszekedni, verekedni, most csendes volt, már majdnem szomorú. Nem szidta a Gyurit,
sem a szüleit, csak vigasztalt. Ezekben az években tudtam meg, ki is Ő valójában, ki
volt nagyanyám, ki az a Zala Mátyás, milyen volt szörnyű gyerekkora, hogyan
lánykodott, hogyan ment férjhez, apámhoz, milyen kegyetlen volt apám, és hogyan
zavarta el, mit élt át miattunk. Az intézetet is töviről-hegyire kibeszéltük, szemére
vetettem, mit tett, amikor nem látogatott minket. Most nem veszekedtünk, most
egészséges vitát folytattunk egymással, Én vádoltam, Ő védekezett. Ám ezekben az
időkben bizony Én is kezdtem más szemmel nézni a dolgokat. Megsajnáltam őt, mert
hogyan legyen jó anya valaki, ha nem lát családmintát, Ő mindig dolgoztatva volt a
mezőkön, Ő csak egy megtűrt személy volt, hiszen egyedül állt a világban, árva volt,
senkije nem volt. Apja meg valahogy, soha sem mert, szóba állni vele. Évekig beszéltük

- 122 -

Nagy Ilona Életem a skorpió jegyében.

a család dolgait. Az anyukája érdekelt a legjobban, de sajnos, Ő ötéves volt, amikor
meghalt. Ennek ellenére sok fontos dolgot tudott mondani róla, részben azt, amire
emlékezett, részben azt, amit a későbbi években beszéltek el neki, olyan emberek, akik
ismerték nagyanyámat, és történetét. Anyám még azt is elmondta, nagyon félt, hogy
öngyilkos leszek, mert szörnyű állapotban voltam, ráadásul még állandóan ezt is
kiabáltam, amikor zokogtam. '9O tavaszán még mindig nagyon rossz passzban voltam,
az is csak ideig-óráig hatott, hogy a lányok annyira szeretnek, és Tana is mellettem, van,
de ekkor már határozottan tudtam Tana nem az Én "emberem", Ő már az italé. Így aztán
megértettem, egyedül vagyok, nagyon egyedül, hiába lett két pótgyerekem. Az egyik
szomszéd fiatalasszony egy nap a kezembe nyomott egy vékony könyvecskét. - Itt az
ideje, hogy ezt elolvasd! Rémes, hogy miket mondasz magadról, és a világról.
Kontráztam: - Miért, kinek kell egy "tehén"? Kövér vagyok, mint egy disznó, nem
csoda, ha a kutyának se kellek! Na jó, olvasd el, és megbeszéljük. - mondta. Ez a
könyvecske Silvának az "Agykontroll" című kötete volt. Elkezdtem olvasgatni,
egyébként is a betűk az "életem". Sokat olvastam, olvasok, rengeteg újságot járatok,
minden érdekel. Az újra is nyitott vagyok, ezért hamar érdekelni kezdett, amit olvastam
e kis könyvecskében. A tudat és Én, nahát, jóban lehetünk egymással? Hogyan
lehetséges ez? A kimondott szavak tényként működnek? Jézus, miket mondtam Én
életem során! Hogy ezt lehet másképp is?
Meg is lehet javítani az élet minőségét? Pozitív-negatív gondolatok, szavak, amik
megvalósulnak! Roppant érdekes, és Én, aki mindig kíváncsi vagyok, tanulni kezdtem
az úgynevezett agykontrollt.
Elolvastam többször is, próbálgattam a leírtakat, sikerült is, de a lényeg, hogy hogyan
változzam meg gyökeresen? Mindent az elején kellett kezdenem. Hogy miért? Azért,
mert e tanítás alapján Én nagyon el voltam tévedve, rossz úton voltam, és a
viselkedésem teljesen negatív volt már, bár mint ember még mindig a pozitív oldalon
voltam, csak ezt Én rögtön negatívra tudtam fordítani a szavaimmal. Azért mondom,
hogy a pozitív oldalhoz tartoztam, mert becsületesen dolgoztam, többet is, mint más,
nem loptam, nem hazudtam, a gyerekeimet szépre, jóra neveltem, ugyanakkor az is lehet
negatív, ha saját magamat elutasítom, szidom, és gyötröm. Siránkozom, sírok,
sajnáltatom magam, hisztizek, átkozom, akik bántanak, ha szeretettel fordultak hozzám,
elutasító voltam. Jó, mondjuk, mentségemre szóljon, tényleg egyedülállóan rossz életem
volt, és főleg lelki értelemben. De! Itt és most elhatároztam, megpróbálom a változást.
Elgondolkodtam, valójában milyen ember vagyok Én? Agykontroll szempontjából
negatív volt a viselkedésem. Mindenben rosszat láttam, egyfolytában panaszkodtam,
mindegy volt, kinek, és erőszakosan. Mondtam-mondtam, az illető már ment volna,
persze hogy ment volna, hiszen szörnyű lehetett az egész életemet végighallgatni, pláne
ha még nem is akarta hallani, de Én rázúdítottam, ilyenkor aztán, mondtam, csak még
ezt vagy azt elmesélem! Vagy: Ha kérdezték, hogy vagyok, Én még véletlenül sem
mondtam volna azt, hogy jól, persze elmondtam rögtön és kertelés nélkül, miért nem
vagyok jól. Átkoztam Gyurit, Évát, a sorsomat, de legfőképpen magamat. Miért élek?
Minek ez az egész így? Legjobb lenne meghalni, de ahhoz meg gyáva vagyok, csúnya
vagyok, kövér vagyok, mit kövér, egy tehén! Nem kellek senkinek, Gyuri is azért
hagyott el egy soványért, mert szégyellte, milyen "dromedár", a felesége. Én szegény!
Minden kiabálásom, kritikáim, szenvedéseim közepette nem vettem észre, hogy ezzel a
viselkedéssel mennyit ártottam, magamnak, a gyerekeimnek, és a világnak is. A
gyerekeim éreztek, amit éreztek velem kapcsolatban, de szólni érdemben, hogy Én azt el
is fogadjam, nem tudtak. Miért? Azért, mert nem hallottam meg, csak a magam
drámáját éltem át újra, és újra, ők meg úgymond hiába beszéltek. Mindent negatívra
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tudtam változtatni, bármit, szerintük jót mondtak. Aztán feladták, és hagytak siránkozni,
panaszkodni, de már ők sem sajnáltak. Eljött az-az idő is, amikor már azt kiabáltam
sírva, hogy már a saját gyerekeim sem szeretnek, de az nem jutott az eszembe, hogy Én
üldözöm ki őket a szeretetemből. Ők nem akarták, hogy így legyen, de Én sajnos
elértem, hogy némán, féltően a háttérből figyeltek, mi lesz velem. A mai eszemmel úgy
látom, '89-'9O-ben a gödör alján voltam lelkileg. Ki kell onnan másznom, de hogyan?
Már mindenki, aki nekem számított volna, elkerült, nem akarták az Én drámámat, Én
persze őket is vádoltam, na ugye, hogy igazam van, hiszen még a barátaim is elkerülnek,
jajongtam. Pedig senkit nem bántottam, az emberek, akik ismertek, szerettek is, de
egyben sajnáltak is. Sajnáltak a szomorú életem miatt, Én meg ezt is elutasítottam.
Engem ne sajnáljon senki. Magyarul, jól benne voltam a slamasztikában, és nem láttam
a kiutat. Hiába éreztem jónak magamat, valahogy mégis letértem arról az útról, ahol
járnom kellett volna. De melyik az-az út? Hol találom meg? Életem során ma sem
tudom hol tértem le az Én utamról, de sorra jöttek a csapások, rossz élethelyzetek,
betegségek, műtétek, Én meg egyre mérgesebb lettem a sorsra, az Istenre, saját
magamra, vagy ki tudja kire. Nem voltam idegosztályra való, hiszen ezek a dolgok
bennem zajlottak, és a családomat érintették. A munkahelyemen is minden rendben volt,
csak Én nem voltam boldog a munkán kívül. A saját világomban el voltam veszve.
Ekkor jött a Silva könyv. Nagy élmény volt rádöbbennem arra, hogy a sorsomat
másképp nézzem, és másképp éljem. Az utolsó másodpercben kaptam ezt a könyvet, így
rá tudtam lépni egy útra, ami ma 1O év múlva úgy látszik helyes volt. Ez az út az
EZOTERIA. Az agykontroll volt a gomb, ami elindított. Azzal kezdtem, hogy most
kimegyek az ajtón, és aki azt kérdezi tőlem, hogy, hogy vagyok, azt fogom felelni. - jól
vagyok
Istenem! De nehéz volt ezt kimondani, de aznap juszt is, sokan megkérdezték, Én meg
egyre jobb érzéssel mondtam. Jól vagyok. Érdekes volt, ez az első ilyen tapasztalat, mert
a kérdezők mosolyogtak, Én is mosolyogtam, mikor hazaértem, már tényleg kezdtem
úgy érezni, jól vagyok. Úristen, milyen messzire tévedtem, ha itt kell kezdenem! Aztán
a tükör! Eléálltam, és azt mondtam: Elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok. Még
a szemem is becsuktam, annyira nehéz volt. Aztán egy szép napon ez is sikerült. Ezzel
kapcsolatban az elfogadom kérdésével, van egy nagyon tanulságos történetem. Mivel
sose tudtam megbocsátani a sorsomnak, amiért kövér lettem, hát bizony sok-sok pofont
kaptam ez ügyben. A munkahelyemen, ha reggelizni kezdtem, mert ugye a kövérnek is
kell azért ennie, valaki biztosan megjegyezte - jó étvágyat! Már megint eszel? Na, Én
sértődötten nem is ettem tovább, duzzogtam, mondtam a magamét, védekeztem,
magyaráztam, miért vagyok kövér. Ő csak viccelt, miért sértődök meg, persze hogy enni
kell még a kövérnek is. Magyarul. Az-az út, amelyről gondolatilag letértem, szörnyűvé
változtatta számomra az életet. Ma, ha kérdezem az illetőt, miért tett megjegyzést, azt
mondja, nem tudja, Ő nem is akarta, mégis kimondta. Ma már Én is tudom, mi történt
akkor. A tudatom, volt a ludas, de erről majd később. Még jó, hogy nem lettem zugevő!
Ma már, ha jó étvágyat kívánnak, megköszönöm, és mosolyogva, mert eszembe jut a
régi reggelizés, megköszönöm, és érdekes, nincs egy árva megjegyzés sem, bármit és
bármikor eszem is. Tovább gyakoroltam az agykontrollt, és azt tapasztaltam, nap mint
nap, hogy abban a pillanatban sikerül bármitől megszabadulni ( gondolatok ), mihelyt
azt elhatároztam, hogy ezentúl ez nem így lesz. Mivel kezdtem más szemmel látni a
dolgokat, már másképp beszélgettem, már meg tudtam hallgatni másokat is, már
kezdtem tudni, mikor kell beszélni, és mikor hallgatni. Óriási élményként kezdtem
ezeket a jó dolgokat megélni, és egyre többet mosolyogtam. Lelkes voltam, és tovább
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tanultam. Relaxáltam, mondogattam, jól vagyok, egészséges vagyok, szép vagyok (na ez
sem volt könnyű), stb., stb...
A három lány, Hajni, Melina, Tina lelkesen részt vettek velem a gyakorlatokban,
rengeteget beszélgettünk, filozofáltunk. Anikó szkeptikus, Ő azt mondta, hagyjuk ki őt
ebből, őt ez nem érdekli, Ő marad hitetlen és kételkedő. Anikó eleve olyan pozitív
beállítottságú, hogy neki tényleg nem volt rá szüksége, nála minden ott volt, amit nekem
sajnos tanulnom kellett. Melináék meg még gyerekek voltak, így érdekes volt számukra
a dolog. Végül az egész agykontrollból négy dolog lett az enyém. A három ujjgyakorlat,
a labor, a tudatból-tudatba, és természetesen a relax, ami egyben programozás is. A
három ujjgyakorlatot sokféle dologra lehet használni. Parkolóban. Ujjak össze, és
mondom, mindjárt kiáll valaki, Én pedig a helyére tudok állni. Az eredmény, valóban
kiáll valaki. Vagy: szédülök, ujjak össze: nincs szükségem szédülésre, hiszen Én
egészséges vagyok. A szédülés hamarosan el is múlik. Vagy hazamennék, de
stoppolnom kell a 6-os útnál, mert mondjuk, pesti autóbusszal jöttem valahonnan. Ujjak
össze: Pár perc múlva jön egy falubeli, és örömmel hazavisz. Pár perc és tényleg jön egy
falubeli, és persze hogy hazavisz. Először Én is azt hittem, ilyen nincs, de miután
pontosan így megtapasztaltam, bizony hinnem kellett, és nagyon boldog voltam. Ez a
boldogság belül a lelkemben támadt fel, és félve pátyolgattam, hátha holnapra elmúlik,
de nem múlt el, ma is segítő "társam". A labor: Az is csodás dolog, és ami erről eszembe
jut, az-az, hogy minden embernek, más és más laborja lesz, és segít-e neki valaki a
laborba? Nekem nincs segítőm, Én egyedül vagyok, nekem így alakult. A könyv csak
segítő, de nekem kell tudnom, éreznem, mi az, amire szükségem van. Az Én laborom:
Gyönyörű zöld mezőn haladok mezítláb egy ház felé, amelynek faragott fából van az
ajtaja, réz kilincse van, érzem a talpam alatt a hűs növényt, odaérek az ajtóhoz, két
márványlépcső, fehér és hideg, a talpamnak. Nyitom az ajtót, amelyen újra és újra
megcsodálom a faragásokat. Belépek. Napos folyosó, papucsot húzok, fehéret, virágok,
kicsik és nagyok, pl filodendron, kényelmes fotelek a várakozáshoz.
Balra ajtó, bemegyek, jobbra szekrény, alatta mosogató, fehér csempe, a falak is halvány
zöldek. Képek a falon, balra egy nagy ablak, rajta gyönyörű hófehér csipke függöny, az
ablakból egy kicsit távolabb fenyőket látok, és körülötte virágokat, pirosat, kéket, sárgát.
Az ajtó és az ablak között van az ágy, Én fekszem rajta, miután kigyönyörködtem
magam az ablaknál. Az ágy mellett is Én állok egy készülékkel a kezemben, amely a
zuhanyrózsára emlékeztet. Elképzelem, hogy lézerrel gyógyítom magam, és látom is a
kék fényt. Nos ebben a laborban (képzeletbeli) százféle gyógymódot ki lehet találni,
mindig a betegségnek megfelelően. Példának, egy pár esetet kiemelek. Fájt a derekam,
mert becsípődött. Hason fekszem, a készülékkel a nyakamnál kezdve, végig pásztázok
minden területet, kiemelve azt a részt, ami nagyon fáj, és mondom. Holnap reggelre
elmúlik, újra egészséges a derekam, és még ezt lehet fokozni, ezt a szöveget. Vagy:
begyulladt a fogam, hanyattfekvés, a fog meghatározása, injekció beszúr, kiszívom vele
a gyulladt lét, majd kidobom a kukába. Ezt addig ismétlem, amíg az injekció tartalma
tiszta vízszínű, majd elszállíttatom a sokinjekciós tűt egy égetőbe, és elégetem. Látom,
ahogy elhamvad az egész. A laboron kívül a testembe is bármikor be tudok menni, itt
már vannak segítőim, kicsi törpék, ők segítenek. Pl. homloküreg gyulladás. Megyünk a
homlok mögé az orron keresztül, Hegyoldalnak látszik a terület, amelyen sárga
lerakódások vannak. Csákánnyal lefejtjük, zsákba rakjuk, kemence, elégetés. Ezt, és
bármi mást nekem kétszer-háromszor kell ismételnem, aztán már el is múlik a baj. Vagy
hajhagymáimon keresztül bemegyek, és minden szervemet, agyamat, tüdőmet, májamat,
vesémet, a szívemet különösen, bár nem teszek különbséget, végigsimogatom, és
megköszönöm, hogy ilyen kitartóan és jól szolgálnak engem. Semmilyen szervemet nem
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felejtem ki, végül az érrendszeren megyek vissza oda, ahol bementem. Az érrendszert is
átnézem, ha van lerakódás, leszedem, hátizsákba rakom, és kiviszem, kemence, és
égetés. Van, amikor gyorsabban ver a szívem, mint kéne, meglátogatom, és megkérem
simogatva a helyes működésre. Megnyugtatom. A tudatból - tudatba a kedvencem, bár
ritkán van rá szükség. Este lefekvéskor megkérem a tudatomat, keltsen fel, ha az illető
"vevő" az Én adásomra. Nos, valóban felébredünk, de néhány napig nem jövünk rá,
miért ébredtünk fel. Aztán eljön a mi "napunk", amikor már tudjuk, és mivel relaxban
vagyunk, mondhatjuk mondandókat az illetőnek. Aztán figyeljünk, vette-e az adást. Ő
nem tudja, hogy meginterjúvoltuk, de fog olyat mondani, amiből tudjuk, hogy sikerült.
Én a Gyurin próbáltam ki először, és nagyszerűen működött. Az előzmény: kértem őt,
havonta 3OO Ft-al egészítse ki a gyerektartást, így lett volna kerekítve 25OO Ft (a mai
napig ennyi, pedig 2OOO-et írunk). Nos, Ő elutasított durván, hogy abból nem eszel,
nem fogod az Én pénzemet elherdálni! Nagyon rosszulesett, mert mindig beosztó
voltam, ezt Ő is tudja, hiszen motor adóssággal kezdtük, és 2O év alatt ház, kocsiig
vittük. Mi lett volna, ha nem vagyok takarékos? Interjúvolunk. Pár napig Én sem
tudtam, miért ébredtem fel, de egyszer ez is eljött. Akkor elmondtam a Gyurinak,
szükségünk van erre a pénzre, legyen jó a gyerekéhez, és még emlékeztettem milyen
beosztó voltam, amíg együtt voltunk. Megköszöntem jóságát, és aludtam tovább. Az
ominózus visszautasítás karácsonykor volt, az "interjú" januárban. Vártam, és a csoda
eljött. Márciusban visszamenőleg, kerekítve, kifizette az összeget, miértemre azt
mondta, mert szükségetek van rá. Nos, rögtön tudtam, az interjú sikerült, a kulcs a
szükségetek van rá. Ez volt a visszaigazolás. A főnököm volt a második alany, hiszen
Én tényleg csak a fontos dolgokat vettem figyelemben, játszani nem szoktam ilyen
dolgokkal. Előzmény: A főnököm hirtelen haragú, nagyon kiabálós fajta. Én meg ugye
félek és megijedek az ilyen eseményeknél. Ha pl. velem kiabált, és rendszerint olyankor
nem is rám haragudott, bizony megnémultam, és mire szólni tudtam volna, már nem
volt aktuális. Nos, elhatároztam, meginterjúvolom, és elmondom neki, milyen vagyok,
miért ne kiabáljon velem, ha lehet. Másodszorra már hamar rájöttem éjjel, miért ébredek
fel. Sokáig mondtam a főnökömnek a kérésemet, elmondva életem pár momentumát,
amiért nem bírom, ha kiabálnak velem. Elhatároztam, figyelek, mi lesz az a szó, ami
igazolja, hogy vette az adást. Már a legelső műszaknál (4 naponta találkozunk) szép
csendesen beszélt. Jó, még vártam, de, azóta is így van, vagyis tökéletesen vette az
adást. Hogy honnan tudom? Kétszer is igazolta. Egyszer a telefonba hangosan kezdte,
majd azt mondta, ja, maga nem bírja, ha kiabálok, és lejjebb vette a hangját. A másik
igazolás, egy kollégát (57 éves, és rémesen ivott) rám bízott, hogy tanítsam be a
munkánkra. Egy idő múlva mondtam a neki: - Főnök, ha egy ötéves gyereket ad
betanításra, az már rég tudná, amit kell, de ez a kolléga nagyon nehéz eset. Miért rám
bízta? Azért, felelte, mert maga türelmes, és jól meg fogja tanítani. Nos, itt a türelmes
szón van a hangsúly, mert Én valóban ezt is programoztam, ugyanis mindig azt mondta,
nincs türelmem. Hoppá! Most meg türelmesnek lát, hát ez számomra, csoda volt, és
boldog voltam, vagyok. Azóta is békességben vagyunk egymással. Ezt a módszert, ha
tudatból - tudatba, többször nem is próbáltam, de készen állok, ha újra szükség lesz rá.
Viszont a labort szinte állandóan használom. Roppant nehéz volt, és hetekbe telt
megtanulnom, hogy fekszem az ágyon, ugyanakkor állok magam mellett, és Én
gyógyítok. Sehogy nem akart összejönni, mert először még az ágyon fekve sem láttam
magamat, nemhogy még egy példányban magam mellett állva is. Érdekes, hogy a
tudatom nem törődött vele, látom-e, illetve oda tudom-e képzelni, magamat, mert mégis
megtörténtek a javulások. Ezek a dolgok előre vittek, és gyakoroltam rendületlenül.
Magyarul, a tudat mindent ért, még azt is, amit nem tudunk biztosan megjeleníteni.
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Aztán szép lassan ezt is megtanultam. Ma már az ágyra tudom képzelni magam, akár két
példányban is. Na, és a relax. A Silva könyv, szinte ezzel kezdődik, hamar meg lehet
tanulni, de ehhez is idő kell, mire valóban jó minőségű relax lesz belőle. Én is a 1OOtól 1-ig módszerrel kezdtem, nagyon hosszú volt, ha este csináltam, bele is aludtam, de
gyakorolni kitűnő volt
Még belealudni is megérte, mert így nem a saját gondjaimat ismételgettem, amitől
aludni sem lehetett jól! Az 5O-től 1-ig is sok volt, végül a 1O-től 1-ig vált be. 9O őszéig
sokat gyakoroltam, relaxáltunk a lányokkal, az apró sikereket észrevettem, és hosszasan
megbeszéltük, tanultam pozitívan élni, és beszélni, na meg viselkedni. Ha mégis valamit
pesszimistán adtam elő, a lányok figyelmeztettek, tanultunk tovább. Ebben az évben úgy
nyár vége felé sokat beszélgetett velem egy másik üzemben dolgozó férfi, Gyula. Addig
is ismertem, mert abban az öltözőben öltözik át, amelyben Én is, és a buszt is együtt
szoktuk várni, de ennyi figyelmet sose szentelt nekem. Négy évvel fiatalabb, mint Én,
fekete hajú, kék szemű, formás, szép. Nem vettem észre, hogy ezek a beszélgetések
nekem szólnak, míg Vera néni, a kolléganője nem figyelmeztetett. Elmondta, hogy
egyedül él, a szüleinél, kislányai vannak, a felesége elment, egy másik férfival él, Gyula
nagyon szomorú emiatt, de mit csináljon, el is vannak válva, az asszony nem akar vele
élni. Gyula is egyedül, Én is egyedül, figyeljek a Gyulára, hátha valami lesz belőle mondta Vera néni. Aztán továbbra is sokat beszélgettünk, ha egy műszakba voltunk,
telefonon is, róla is, rólam is, a gyerekekről, az Én gyerekeimről is, és egyáltalán
mindenkiről. Már elég sokat tudtunk egymásról, nekem tetszett is Gyula, bár féltem egy
új kapcsolattól, de pozitívan ( ezt gyakoroltam éppen ) fogtam fel a dolgot, lesz ami
lesz, jelige. Megint előjöttek a dilemmáim. Ez a szép férfi nekem akar udvarolni?
Később nem fog szégyellni, amiért Én "dupla széles" vagyok? Nos, őt elmondása
alapján nem zavarta a súlyom, és, amikor a választások voltak, el is jött hozzánk
látogatóba. Jót beszélgettünk, a lányok tetszettek neki, még a Melináék is, sétáltunk,
főztünk, jól éreztük magunkat. Aztán egyik vasárnap meghívott minket a szüleihez. A
kispolskival mentünk. Szülei nagyon aranyos emberek, még sose találkoztam ennyire
jószívű és ennyire egyenes, és tisztességes emberekkel. Látszott rajtuk, hogy örülnek
nekünk, később meg, miután a lakásunkat is látták, még jobban örültek. Látták, hogy
tisztán tartok mindent, rend van körülöttem, a lányaim is jól neveltek. Ezután, biztatták
a fiukat, hogy jól jár velem biztosan, ha Ő is akarja. Akarta, és Én is akartam. Lángoló
szerelem nem volt köztünk, de valamiféle szeretet igen, amitől mindketten reméltük,
jobb is lesz majd, hiszen Ő is, és Én is tele voltunk fájdalommal, amit más követett el
ellenünk, talán ez majd összetart minket, gondoltuk külön-külön. Őt a szülei biztatták
újrakezdésre, engem a lányok, és a barátaim, ismerőseim. Tél elején aztán ideköltözött
hozzánk Gyula. Simán mentek a dolgok, jól éreztük magunkat együtt. Az ágyban sem
volt semmi hiba, a szex jó volt vele, de semmi egetverő, semmi mennybemenetel,
egyszerűen csak jó volt. Mivel Gyula vállalta, hogy kifizeti a volt feleségének a battai
lakásuk felét, ezért nagyon kevés fizetést hozott, de az apja, Gyula bácsi felajánlotta,
eladja a lovát, ezzel is segít, csak legyen a fiáé az a lakás. Én is azon voltam, hogy ne
veszítse el, mindig legyen hátországa, amíg meg velem él, adja ki a lakást, az is pénz.
Nem vettük észre, hogy kevés fizetése van, mert a szülei mindent elkövettek, hogy amíg
a volt feleségnek nem lesz kifizetve, ami jár neki, mindenünk meg legyen. Adtak
rengeteg tojást, tyúkot, fél disznót, gyümölcsöt, zöldséget, szörpöt meg még szinte a
szívüket is, csak nekünk jó legyen. Ha hétvégén náluk voltunk, úgy felpakoltak, mintha
Amerikába utaztunk, volna. Ma is hálásan, és szeretettel gondolok rájuk, hiszen Én sose
kaptam senkitől semmit, most meg szinte dúskáltunk a jóban.
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Hajnit nagyon szerették, de Ő is Gyula bácsiékat. Anyukája is egy kedves,
őszinte asszony volt. Anikó a 18 évével már nemigen jött velünk, Ő másfelé járt, meg
különben is pár hónap elteltével megmondta, hogy utálja a Gyulát. Jól palástolta, mert
nem vettem észre, de mire egy év eltelt, már puskaporos volt a levegő, ha mindketten
itthon voltak. Anikó már akkor a Bitumen üzemben dolgozott, műszakozott, Én is
műszakoztam, Gyula nappalos volt minden másnap, 12 órás műszakban. Az egy év
tényleg jól és békében telt el, leszámítva, hogy Gyula szomorú maradt, pedig majdnem
minden hétvégén odaadtam a kocsit, hozza el a lányait. Hozta is őket, ők is szerettek itt
lenni, a volt feleség sem bánta, ha elhoztuk őket, mert a lányok csupa jót meséltek
rólunk, így tudta, jó helyen vannak. Aztán Anikó nagy titokban elkezdte intézni, hogy a
DKV szállón lakhasson. Arra gondolt, Én legyek boldog a Gyulával, neki nem kötelező
szeretnie, inkább a saját lábára áll. A Gyula meg arra gondolt, visszamegy a szüleihez,
vagy a battai lakásba, mert már ki volt fizetve minden a volt feleségnek, csak Én jól
legyek a gyerekeimmel, hiszen Ő nem akarta, hogy miatta Én haragba legyek a
lányommal. Nahát! Az 1991-es év "szenzációja" volt számomra, amikor ezt megtudtam,
mert szinte mindketten egyszerre jelentették be szándékukat. Nos, nem tudtam, sírjak,
vagy nevessek, de mindenesetre nagyon komikus volt a dolog, ami a bejelentést illeti.
Ugyanis a többi része már nem volt ilyen komikus. Anikó elment a szállóra, Gyula
maradhatott volna, de Ő nem akart. Vajon miért nem? Jött Gyula bácsi, sírt, és azt
mondta. A fiam nem normális, segítettünk neki ( a szülei és Én ), hogy kifizesse a volt
feleséget, jó sora volt itt veled, és ez még sem kell neki. Ilyen sora az anyjánál sem volt,
de nem tehetünk semmit, Ő döntött, mi elfogadjuk. Megölelt, és sajnálatát kifejezve
segített Gyulának elköltözni. Még elmentem az anyukájától elköszönni, és ezzel vége
volt. Gyula nem szeretett, Ő is csak szeretetféleséget érzett irántam, még mindig a volt
feleséget szerette, aztán meg az ismerősei cukkolták őt a termetem miatt, eleinte ez nem
volt érdekes, de később mégis számított ez is a "szeretetféleség" elmúlásában. Én csak
annyit mondtam neki, hogy ha bármi történik vele az életben, csak a battai lakást ne adja
fel, arra nagyon vigyázzon. Évek múlva, mert azért továbbra is szóltunk, és szólunk
egymáshoz, meg is mondta, hogy igazam lett, de Ő nem hallgatott rám, ugyanis
megnősült, ami fél évig tartott, de az új asszony eladatta vele a battai lakást, sőt az
asszonyka szülei lakását is, így beolvasztva a két lakás árát, vettek egy közöset Gyula
szülei falujában. Ide költözött Éva, a feleség, a két gyerekével, Éva szülei, Éva bátyja, és
Gyula. Na szegény Gyula! Fél év alatt ki lett túrva onnan, hiába volt Ő a férj. Ez volt,
92-ben, ma 2OOO-ben sem tudta még visszaszerezni, ami az övé volt. Újra a szüleinél
lakik, azóta is, de a battai lakás elúszott, hiába pereskedik. A volt feleség és bő családja
lakik ott. Ez a kapcsolat már pozitív dolgokat hozott számomra. Ekkoriban már, másfél
éve tanultam az agykontrollt, és az egészet pozitívan tudtam szemlélni. Megértettem a
Gyulát, ha nem szeret, nem lehet sokáig így élni, nem haragudtam rá, nem átkozódtam,
és ami a fő, hogy most magamat sem bántottam, még az sem zavart volna, ha kiderül, a
súlyomat szégyellte, de ilyen sose derült ki, még utólag sem. Sose hallottam vissza
senkitől sem, hogy egy rossz szót is mondott volna rólam, és ennek örülök, mert ez így
igazságos. Ez volt életemben először egy úgynevezett tiszta ügy. Aztán tovább tanultam.
Ez a tanulás sok - sok könyv elolvasása révén jött létre. Szinte sorban jöttek a könyvek,
méghozzá agykontrollos módon. Mivel pénzem nem volt könyvekre, hát felajánlották
olvasásra. Valahogy így - Te, most vettem egy könyvet, az ujjá születésről van benne
szó, tudom téged ez érdekel, elolvasod? Naná, hogy, és megköszöntem. A tudatomnak
is megköszöntem a segítségét. Egészen 96-ig így jöttek a könyvek, majd utána szép
lassan egyenként mind megvettem azokat a könyveket, amelyek számomra fontosak
lettek. Az agykontroll után a pszicho-kibernetika jött, ez képi megjelenítést szimbolizál.
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Nagyon megfogott ez a könyv, ezt is szinte teljes egészében megtanultam, és
összeötvöztem az agykontrollos relaxszal. Az öngyógyításra ajánlott technikákat
bevittem a laboromba. Innen tanultam a fogfájás gyógyítását, és a többi dolgot is,
amelyeket már példának említettem. Ebben a könyvben mindent megtaláltam ahhoz,
hogy jó relaxot találjak magamnak. Mivel remekül bevált, ezért egy kicsit
részletesebben írok róla. A könyv is a citrommal kezdi, az érzékszervek működésének
kipróbálásával, Én sem tudom ezt kihagyni, mert ez a legszemléletesebb. Mind az öt
érzékszervünket ajánlatos használni minden elképzelt szituációban. Csukjuk be a
szemünket, üljünk lazán, kényelmesen, képzeljünk el egy sárga citromot. Látjuk (látás),
hogy sárga, érdes a külseje (tapintás), félbevágjuk, halljuk a kés sercenését (hallás), a
nyál összefut a szánkban, mert tudjuk, savanyú (íz), és már fintorgunk is, pedig bele sem
haraptunk. Ezt mindenféle élelmiszerrel meg lehet csinálni, csak a citrom ilyen
provokatív, azért jó vele kezdeni, mert így megbizonyosodhatunk érzékszerveink jó
működéséről, képalkotáskor is.
A pszicho-kibernetika, ezután röviden PK-nak fogom nevezni, a szó hosszúsága miatt,
színeket használ, méghozzá a csakrák színeit. A csakra szó energiaközpontot jelent,
amik a testünkön vannak. Viszont a PK fordítva alkalmazza ezeket, mivel ellazításról
van szó, és nem frissítésről. A csakra színei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és úgy következnek, hogy
1-es piros, 2-es narancs, 3-as sárga, 4-es zöld, 5-ös kék, 6-os lila, 7-es ibolyaszín. A
testre szabottan 1-es a gerincvég, nemi szervek, a 2-es a has, a 3-as a gyomor, 4-es a
szív, 5-ös a torok, 6-os az arc, 7-es a fej. Ha relaxban ebben a sorrendben haladnánk,
élénkítő hatást érnénk el, mi viszont ellazulni szeretnénk, egészen alfa állapotig. Mi is
az-az alfa? Minden ember, akivel erről beszélgettem, sőt később, előadásaim alkalmával
is azt tapasztaltam, hogy ezt valahogy nem tudják az emberek, pedig le is van írva, érzik
is nap, mint nap, mégsem tudják, hol is van az-az alfa állapot. Nos, mivel Én messze
kerülöm a tudományos szavakat, a könyvek meg szívesen azt használják, Én kitaláltam,
hogyan lehet ezt egyszerűen megtalálni, minden fakszni nélkül. Azt szoktam mondani,
hogy képzeljenek el egy kutat, ami áll egy kávából a föld felszínéig (föntről nézzük a
kutat), majd maga a kút, a föld felszíne alatt. Az alfa a földfelszínnél van, a káva végén,
a kút kezdeténél. Ez az elképzelés. A gyakorlat egyszerűen. Üljünk le kényelmesen
(fekhetünk is) kezünket lógassuk le, a lábunkat nyújtsuk ki, ne tudjon se kéz, se láb
támaszkodni, lazán legyenek. Szemünket csukjuk be, és lassan számolunk 5-ös, 4-es, 3as, 2-es, 1-es, ellazultunk. Ez az alfaszint. Aztán, ha tovább maradunk, hiszen ez a cél,
tovább mondjuk, a magunknak szánt jó dolgokat, csodás alfa lesz belőle. Viszont
szoktam mondani, hogy mélyre, a kút mélyére nem tanácsos menni, mert az már nem
alfaszint, tehát 2-3 alkalom után már meg lehet érezni, hogy hol maradjunk, ugyanis
van, aki gyorsan mélyre tud menni, ezért Én a fokozatosság elvét vallom. Eleinte csak
az alfát érdemes megtapasztalni, majd visszaszámolni, de most az egyessel kezdjük ötig,
és lassan. Ha már uralni tudjuk az alfaszintet, egyre több ideig tudunk relaxálni. Azt is
szoktam javasolni, mivel nagyon rohanós világot élünk, hogy ha napközben nincs idő
relaxra, elalvás előtt feltétlenül csináljuk, nem baj, ha belealszunk, sőt, nagyon jó. A PK.
javasolja a térépítést. Mi is ez a térépítés? Képzeljünk el egy teret, ahol mi jól érezzük
magunkat. Mivel minden ember más és más karakter, így a színeket is saját magának
kell megválasztania, és a tér is más és más lesz. Van, aki pasztellkedvelő, de van, aki a
vad és erős színeket szereti. Lebontva, van olyan ember, aki a pálmafát, tengert,
homokot szereti, vagy szeretné, van, aki az erdőt, van, aki a vizeket, van, aki a havas
hegyeket, és még sorolhatnám. Tehát, minden térépítés egyéni döntés kell legyen. Ezen
a téren aztán az érzékszervek használatával tényleg remekül érezhetjük magunkat. Ezen
a képzeletbeli terünkön aztán mindent lehet, bármit el lehet képzelni. Futni, fürdeni,
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napozni, sétálni, vagy csak fekve pihenni, vagy nézelődni, vagy enni, a képzeletünk
határtalan. Amikor a térépítés folyik képzeletünkben, még nem olyan igazi, de hatása
így is van, ám bizonyos idő után már teljesen olyan lesz, mint egy igazi. Ennek a térnek
valamelyik pontján, ha van valamilyen megoldásra váró problémánk, pl betegség, vagy
fogyókúra, vagy hízókúra, bármi, ami fontos lehet, egy fekete táblát képzeljünk el.
Álljunk elé, és írjuk fel rá azt, amitől meg akarunk szabadulni. Pl. fogyózónak: kövér
vagyok, szeretem az édességet, csúnya, puffadt a derekam, stb. Vagy: valaki beteg, írja
fel, beteg vagyok, fáj a .....stb., vagy nem szeret a Pista. Szóval bármit, ami nekünk nem
kívánatos. Lehet egyenként is felírni a dolgokat, de tanácsos mindent átgondolva
valamennyit egyszerre felírni. Mert! Ha mindent, ami rossz nekünk felirtunk, fogunk
egy kalapácsot, vagy egy követ, vagy bármit, ami nekünk megfelel, és nagy haraggal
összetörjük ezt a fekete táblát, méghozzá úgy, hogy még a földbe is betapossuk. Ha úgy
látjuk képzeletünkben, hogy már nyoma sincs a fekete táblának, kicsit odébb megyünk,
és odaképzelünk egy fehér táblát. És most, amit a fekete táblára irtunk, annak az
ellenkezőjét írjuk fel, olvassuk el sokszor, és minden alkalommal relaxban újra és újra
olvassuk el, és érezzük, hogy az ami oda van írva, igaz, és valóban egy idő után igaz is
lesz. A fehér tábla ugyanis mindig ott állhat, ahol elképzeltük, és persze arany betűkkel
írunk, ha úgy döntöttünk. Most az ellenkezőjét írjuk, pl. így. Fogyózó: Karcsú vagyok,
és étvágytalan. Nincs szükségem édességre, inkább a zöldséget, gyümölcsöt óhajtom.
Karcsú a derekam. Aki beteg, így írjon. Nincs szükségem betegségre, egészséges
vagyok, fitt vagyok, szeretek élni stb. Pista ügyben így. Pista szeret, mert Én is szeretem,
és megérdemlem őt stb. A tudat nem érti a nem szót, ezért inkább írjuk a nincs
szükségem, a vagyok, a szeretek, szükségem van, megérdemlem szavakat. Nos, erre a
fehér táblára aztán minden jót fel lehet írni. Egy idő után már a betűk is ragyognak, és
alig várjuk, hogy olvashassunk. A fekete táblát pedig felejtsük el, csak a fehér tábla
legyen, és szabad ráírni bármikor bármi jót, amit szeretnénk. Idővel már ez is rutinosan
menni fog. Itt most részleteiben leírtam a PK. számomra fontos részeit, ami bárkinek
útmutató lehet. Ezután viszont az egészet, összeötvözve az agykontrollal sorban leírom.
Azt még elmondom, hogy Én vegyes "térépítő" vagyok, és pasztellkedvelő. Akkor
kezdjük! Kényelmesen lefekszem karjaim oldalt nyújtva, tenyérrel felfelé. Lábaim kissé
nyitva, de nem terpeszben. Szemeim csukva, teljesen csend vesz körül. 7-es, és a piros
szín. Ellazul a fejem, az arcom a nyakam. 6-os és a narancsszín. Ellazul a vállam, a
baloldali, a jobboldali, a karjaim, a tenyerem, a bal és a jobb. 5-ös és a sárga szín.
Ellazul a mellkasom, a tüdőm, a szívem, a hátizmaim, a gerincem, a májam, az epém, a
lépem, a hasnyálmirigyem, a gyomrom. 4-es és a halványzöld. Ellazulnak a hasizmaim,
a beleim, a veséim, a mellékveséim, a hólyagom, a derekam. 3-as és a világoskék szín.
Ellazul a medencém, a petefészkek, a méhem, a farizmom. 2-es és a halványlila szín.
Ellazulnak combizmaim, combcsontjaim, térdeim, lábszár izmaim, lábszárcsontjaim,
bokáim. 1-es és az ibolyaszín. Ellazul mindkét lábfejem, mindkét sarkam, talpam,
lábujjaim. Testem ellazult állapotban van. Jól érzem magam. Minden külső és belső
izmaim, szerveim ellazultak. Pihenek. Elmém ép, tudatom tiszta. Minden szervem
minden sejtem kitűnően működik, erős, egészséges, és nyugodt vagyok. Most elmegyek
a teremre. Mezítláb megyek egy kavicsos úton, jobbra, egy pirosra festett pad, mögötte
szépen nyírt fű, fenyőfák, bogyós bokrok, sárga és piros színűek. Szemben egy
világoskék, csempés fürdőmedence, odamegyek lassan, a kavicsos úton. A talpamnak
jólesik a kavicsok enyhe nyomása. Balra a medence mellett sportpálya, gyerekek és
felnőttek labdáznak. Odaérek a medencéhez. Leveszem a ruhámat, alatta fürdőruha van,
és a medence melletti zuhannyal leöblítem magam. A víz kissé hideg. Nyár van, a nap
kellemesen süt. Leülök kicsit a medence szélén, lábam a vízhez ér, isteni. Nézem a
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vizet, és a viháncoló fürdőzőket. Anyukák, apukák boldogan mosolyogva játszanak
gyerekeikkel, és a vízzel. Felállok, és a lépcsőn lassan bemegyek a vízbe. Testemnek
nagyon jólesik a kellemes víz. Már derékig a vízben vagyok, a vállaimra, és az arcomra
is paskolok vizet, majd úszom egy nagyot. A gyerekek dobják a labdát, visszadobom,
kicsit labdázom velük, jókedvűek, mosolyognak. A medence túloldalán, a lépcsőn
kimegyek a vízből, fűre lépek, zöld és selymes. Szemben, ahogy előre sétálok, egy nagy
tó terül el, jobbra nézve messze is víz látszik, balra is, nagy a tó. A tó partján ott a fehér
tábla, eléállok, és elolvasom, amit már régen felírtam a fekete tábla összetörése után. Ezt
olvasom. Karcsú vagyok, és étvágytalan. Egészséges vagyok, és kiegyensúlyozott.
Gazdag vagyok, és sikeres. Megszámlálhatatlan pénzem van. Nyertes vagyok, és minden
feladatot könnyedén megoldok. Munkámban elismert vagyok. Szeretem a gyerekeimet,
unokámat, és a páromat, ők is szeretnek, mert megérdemlem. Nincs szükségem
édességekre, a zöldséget, gyümölcsöt, sajtot, tejet, és a húst igénylem, szükségem van
rájuk. Minden embert tisztelek, a hangot mindenkivel megtalálom, ők is tisztelnek
engem. Tudatom tiszta, elmém ép, boldog vagyok. Még egyszer elolvasom, majd tovább
sétálok a tó partjára. Jobbra napozókat látok. Odaérek a tóhoz, a víz csodásan szép,
ahogy fodrozódik, és ahogy a fényt kapja a napocskától. Nézem, megnyugtat, és Én
imádom a vizet. A tó messzi túlsó partjára pillantok, hegyek látszanak, évezredes
fenyőerdővel. Ilyen messziről is szép zöldnek látszik. Kicsit leülök, a lábamat
belenyújtom a vízbe, majd hanyatt fekszem, élvezem a nap melegét, a csendet, a víz
hangjait, és pihenek. Remekül érzem magam, pihenek, és nagy-nagy örömet és
boldogságot érzek. Még maradok egy kicsit, majd számolok vissza. 1-es, megmozdítom
kezeimet, lábaimat. 2-es, lábaimat felhúzom, szemem kinyitom. 3-as, összedörzsölöm jó
erősen a tenyeremet, és a szememre, arcomra engedem a tenyeremben képződött
energiát. Még egyszer - kétszer megismétlem. 4-es, hasra fordulok, 5-ös, teljesen friss és
éber vagyok, jól érzem magam, erős vagyok és nyugodt. Még egy kicsit fekve maradok,
nem tanácsos hirtelen felugrani, csak lassan és szépen. Egészségemre! Nos, ez lehet egy
alap, de mivel mindnyájan mások és mások vagyunk, a teret bármilyenre el lehet
képzelni, annak alapján ki hol érzi magát jól. Még azt is lehet, hogyha a saját szobája a
kedvenc helye valakinek, akkor az lesz a tere. A fehér táblára is bármit fel lehet írni. A
gyakorlás során aztán úgyis kiderül, mi a jó nekünk. Én is az évek során mindenfélét
kipróbáltam, amik a könyvekben voltak, de aztán azok a gyakorlatok, amelyek nekem
nem adták azt a pluszt, amit vártam, elmaradtak, elkoptak. Csak az maradt meg, amely
az Én számomra a legjobb lett. És amit az agykontrollal tanultam, beötvöztem a PK-ba.
Pl. El tudom képzelni a laboromat a teremen, vagy futást "rendeztem" a medence
melletti sportpályán, vagy csak üldögéltem a piros padon, vagy, mivel örökké a súlyom
nem tetszik, elképzeltem magam 5O kg-an. Ezt jól láttam már, aztán kövéren bementem
a medencémbe, szemben pedig 5O kg-osan jöttem ki, vagy a tó partján jobbra, ahol
napoznak, pálmafákat, banánfákat képzeltem el, sőt relaxban banánt ettem, jóízűen. A
relax után nem is voltam éhes. Vagy agykontrollos feladat, hogy mondjuk magunkban a
megerősítéseket, nos ötvözve a PK-val, amikor fekszem, és napozok, ezt is be lehet
vezetni. A tábla a másik óriási lehetőség. Ha valamit a közeljövőben szeretnénk elérni,
ezt is elbírálja a tábla. Sok - sok óhajtás, vagy, akarat, és "álom" elfér rajta. A lényeg, ne
ragaszkodjunk, pl. egy könyvben leirt sémához, csak addig, amíg meg nem tanultuk. Ez
idő alatt rájövünk, mi tetszik nekünk, és azt aztán gyakorolhatjuk. Ott van az
agykontroll, vagy a PK, ezer és ezer programozási módszert leír, nekem mégis csak pár
darab módszer a jó, olyannyira, hogy ma már elmondhatom, így élek. A megérzésem
még kifinomultabb lett, ma már figyelek rá, és szót fogadok. Néha, ha egy - egy
megérzésre nem figyelek, az arra ösztönöz, hogy utána minél kevesebb ilyen forduljon
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elő. Mondok egy példát. Ügyintézés. Tudatom súgja, ne menj, Én mégis megyek.
Odaérek, ajtó zárva kiírva ügyintézés kedden, ma meg mondjuk hétfő van, vagy szerda.
Ilyen példa számtalan lenne, és van is. Már leírtam a programozást, és pár fajtáját, de
ismét hangsúlyozom, ezek csak nekem tetszenek. Aki pl. utálja a vizet, az Én terem neki
nem jog tetszeni. Most azt is leírom, milyen eredmények, sikerek lettek az életemben,
miután úgy döntöttem, "pozitív" leszek. Említettem már, hogy Én egy sportolós típus
vagyok, gyerekként talajoztam, futottam, versenyt is nyertem 6O m-es síkfutásban,
később kézilabdáztam, röplabdáztam. Az életem további részében a torna maradt.
Mentem adonyba is, ha valaki tornát hirdetett, ha ilyen nem volt, otthon csináltam a
magam kreálta módján. Szerencsém, hogy szinte mindenféle gyakorlatot ismerek annak
szemszögéből is, hogy milyen izmokra hat, milyen izületet nyújt, vagy mire kell
vigyázni, vagy a bemelegítés, munka, levelezés elvét is. Sokan sajnos nem tudják, hogy
bemelegítés nélkül nem szabad tornázni, mert akkor a szívre, és egyáltalán minden
szervünkre, óriási terhet teszünk. Az izmok is, ha bemelegítés nélkül, mondjuk has
gyakorlatot csinálunk, szinte sokkot kapnak. A jutalom hatalmas izomláz, de még jó, ha
csak izomláz, és nem gyulladás. Sokan azt sem tudják, hogy egy enyhe, vagy közepes
izomlázra rá kell tornázni, de nem úgy, mint amitől izomlázunk lett, hanem fele olyan
intenzitással, és akkor volt izomláz, nincs izomláz. Aki ezt nem tudja, lefekszik,
úgymond pihen, mert járni sem tud, és nem biztos, hogy tornázni akar még máskor is,
mert ez is egy-két nyavalygást hozott. Hibáztatom a tornatanárokat, mert a bemelegítést
a gyerekekbe verik, de hogy ez miért szükséges, azt nem mondják el, vagyis nem
tudatosul. Felnőtt korában meg dehogy fog Ő bemelegíteni, mindig is utálta, és már
csinálja is. Hogy megrándul a dereka, az meg biztos azért, mert nehéz. Nos, valahogy Én
is így jártam, ezért amikor már 2 - 3 éve már agykontrolloztam, azon gondolkodtam,
miért nincs olyan torna, ami nekem is jó volna, mert ha hagytam magam ellustulni,
előbb - utóbb mindig kikövetelte a testem a sportot, Én meg, kísérleteztem. Az aerobic
nem megy már, az izületeim nem bírják, csípődtem. A futás a cigi miatt nem megy és
így tovább. Hát van ilyen torna, és meg is talált engem, méghozzá igazi agykontrollos
módon. Az Anikónak panaszoltam az előbb leírtakat, mire Ő azt mondta. Van egy
szobatársa, aki valamilyen Callanetics nevű tornát kipróbált, de az nagyon nehéz. Ez így
el is felejtődött, de a könyvklubos (tag vagyok) katalógusban megláttam egy könyvet, a
tornáról szólt, Callanetics volt a címe, persze már nem emlékeztem rá, hogy Anikó erre
mondta, hogy nehéz. Megrendeltem, meg is érkezett, elkezdtem olvasni, és kipróbálni.
Ilyet ír, hogy nincs izomláz!
Na ilyen aztán nincs! - gondoltam Én, aki mindig túlzásba vittem a tornát, és
természetesen ez izomlázzal járt. Próbálgattam a gyakorlatokat, tényleg nehezek, de
engem nem Nagy Ilonának hívnának, ha egy kis nehézség megfutamítana. Másnap,
mivel mindent, pontosan a könyv szerint, csináltam, valóban nem lett izomlázam.
Nahát! Ilyet még nem láttam, de ettől nagyon lelkesen tovább gyakoroltam. Amikor már
kicsit kezdtem érteni a lényegét, minden barátnőmnek újságoltam, micsoda tornára
leltem. A lelkesedésem odáig fajult, hogy már a csöpp ( 4X4 ) ebédlőmben 4-en is
tornáztunk, Én meg mint aki mindig ezt csinálta, tanítottam magamat és őket, még a
könyvből. Ment is ez így jó pár hétig, míg egyszer valaki megjegyezte, Ildikó, aki
aerobikot tartott, leadta a kulcsot, meg kéne ezt hirdetni, és csinálni. Jézus! Még hogy
Én? Eszembe jutottak a vizsgák, szinte ájulásig vittem az idegességemet, a félelmemet,
pedig mindig jó tanuló voltam, nos, agykontrollos vagyok, vagy mi, miért ne próbáljam
meg? Még itthon programoztam, hogy jól fog menni, nem félek a tanítástól, sikerülni
fog, jól és pontosan fogok dolgozni, nincs szükségem "vizsgadrukkra", viszont a tornára
igen. Megkaptuk a termet, a kulcsot pedig Én, és időpontot írtam ki. Kitaláltam, hogy ha
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2 naponta műszakba vagyok, akkor szintén 2 naponta lehetne torna a szabadnapjaimon,
és este 6-kor. Úgy nézett ki, hogy egyik héten kedd - csütörtök - szombat, míg a másik
héten hétfőn - szerdán - pénteken. Nekiültem, és egy órás programot állítottam össze a
könyvből, méghozzá úgy, hogy bemelegítés, gyakorlatok, és azok levezetője, na és a
lazulás. Arra is nagyon vigyáztam az összeállításnál, hogy fejtől a lábig minden testrész,
minden izom meg legyen dolgozva. Az időpont megvolt, kezdődhetett a megvalósítás.
Sokan jöttek, még a mellettünk lévő falukból is, és házastársak is.
Az külön öröm volt számomra, hogy férfiak is eljöttek a párjukkal, mert mindig azt
hallani, egy női tornán mit keresne egy férfi? Persze ezt férfi mondja. Mi nem mondtuk,
hogy ez csak női torna, sőt! Később e "bátor" férfiak elismeréssel adóztak a tornát
illetően. Nagy - nagy szeretettel és türelemmel tanítottam társaimnak a Callanetics torna
fortélyait. Ez idő alatt jöttem rá, hogy mennyi szeretet és türelem van bennem. A drukk
is hamar elmúlt, remekül éreztük magunkat. Hogy teljesen felfrissülve, és "lazán"
menjünk haza a torna után, megbeszéltük, relaxálunk. Ezt is úgy intéztem, hogy
mindenki elégedett legyen. Ha csak egyikőjük is sietett haza, nem csináltuk. Ha öt
percesre volt időnk, akkor az öt percig tartott, vagy ha nagyon ráértünk, akkor hosszabb
ideig, de szigorúan betartandónak fogtam fel minden kérést. A tornával is így vagyok, a
mai napig is. Azt mondtam a tornatársaimnak. - Ez nem kötelező, ez kívánságműsor. Ha
azért jöttök, mert egy kicsit ki akartok mozdulni, azt is szabad. Jókat beszélgetünk,
pihenünk. Persze mindenki tornázni jött, de néha vannak napok, amikor az ember
mozdulni se bír, így örömmel vették szavaimat, mert akkor is eljöttek, ha tornázni aznap
nem akartak. A teljesítményről is azt mondtam, nem az a cél, hogy százig eljussunk,
hanem inkább a testünk érezze jól magát, torna által, és ha húszig jut el valaki, nem baj,
viszont ragaszkodtam hozzá, hogy minden gyakorlat pontos legyen, hiszen, ha össze vissza mozgunk, és "teljesítünk", annak semmi értelme. Már nyolcadik éve járunk
tornázni, hol többen, hol kevesebben vagyunk, de aki ebbe belekóstolt, nem tudja
elfelejteni, és vissza - visszajönnek. A nyolc év alatt megtapasztaltuk, hogy erősebbek
vagyunk, nem csípődünk egykönnyen, télen nem leszünk influenzások, nincs "tavaszi"
fáradságunk, egyszóval, így ötven felé, igen egészségesek vagyunk. A relaxot is Én
állítottam össze. Sokat beszélgettünk Agykontrollról, PK-ról, és egyáltalán mindenről. A
torna utáni relaxot a következőképpen állítottam össze. 7-től egyig számolva, színekkel
együtt, minden testrészünket ellazítottuk, majd idevágó megerősítéseket mondtam
halkan, többes számban, valahogy így. Torna által minden izmunk, minden testrészünk
felfrissült, megerősödött, egészségesek, erősek vagyunk. Szívünk egyenletesen ver, jól
érezzük magunkat, pihenünk. Tudatunk tiszta, elménk ép, vérnyomásunk tökéletes,
pihenünk, pihenünk, és elmegyünk a terünkre. A teret már mindenki megalkotta, a saját
ízlése, és gondolata szerint. Itt síri csendben ki-ki saját maga számára mondhatott
kívánságokat, megerősítéseket, majd nagyon halkan, suttogva 1-től 5-ig számoltam, és
pihenten, egy kis élménybeszámoló után hazamentünk. Most nyolc év után azt
gondolom, hogy azért működik még mindig ez a torna, mert tényleg szabadok vagyunk.
Nincs követelmény, nincs előírás, minden kívánság megengedett, és semmi, sincs
erőltetve! Semmi nem kötelező! És pont ezért remekül tornázik mindenki, és pontosan!
Nagyon büszke vagyok magunkra. Már három igazgatója is volt az iskolának, (tőlük
kapjuk a termet), de mindhárom igazgató tiszteletben tartotta a mi tornánkat, és egyik
sem kért még sose terembért, hiszen tudják rólam, szeretetből tartom ezeket az órákat.
Nagyon jó érzés, hogy a társaim bíznak bennem, és a tornaórán szinte érezni lehet a
szeretet erejét. A 93-as év másik nagy sikere életemnek az agykontroll segítségével a
Hajni ballagása volt. A tervezgetés alatt nagyon féltem, hogyan fog sikerülni, hiszen a
cél az volt, hogy Hajninak emlékezetes napot szerezzek. A volt anyósom, aki gyűlölt
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engem, a Gyuriék, a Panniék meghívása nem volt könnyű dolog. Izgultam is, de sűrűn
programoztam addig. Valahogy így: Minden nagyszerűen fog sikerülni, vita, veszekedés
nem lesz, nincs rá szükség. Az idő csodás lesz, az ételek és a sütik jól fognak sikerülni.
Mindenki jól érzi majd magát. Én is csak mosolyogni fogok, jól fogok viselkedni, nem
kötök bele a volt férjembe, és "tisztelt" új feleségébe. Aztán eljött a nap. Az idő csodás
volt, mindenki eljött, öcsémék, Anikó, és a teljes G család. Minden úgy sikerült,
ahogyan "megterveztem". Az étel - ital - süti mindenkinek ízlett, mindenki jól érezte
magát, feszültségnek még csak nyoma sem volt. Volt valami, ami a "tervnél" is jobban
sikerült. A volt anyósom velem beszélgetett! Ez nagy szó volt, azok után, ahogy velem
viselkedett. Vigyáztam is, nehogy véletlenül olyat mondjak, ami az Ő szemszögéből
nézve, nem szabad. Mindenesetre látszott mindenkin, hogy csodálkoznak
viselkedésemen. Ismerem őket, majd '2O évet töltöttem közöttük, szerintem várták,
mikor változom olyanná, amilyennek ismertek. Gondolom, úgy vélték, a ballagásnak
szól, hogy nem drámáztam, nem sírtam, nem bántottam senkit, mondjuk egy - egy
megjegyzéssel. Én csak mosolyogtam, kínáltam, beszélgettem, úgy tettem, mint egy
főpincér, aki felel azért, hogy a vendégei jól érezzék magukat. Aztán a vendégek
elmentek, nekem pedig össze kellett volna omolnom lelkiekben a régi életvitelem
alapján. Nem ez történt! Öröm járta át a lelkemet, ujjongtam, hogy ilyen jól sikerült a
dolog, és kérdeztem Hajnit, na milyen voltam? Jó voltál - mondta, hiszen Ő sem bízott
még a sikerben, mondta is a ballagás előtti napon - ugye nem lesz balhé? Ettől a naptól
kezdve eldöntöttem, hogy ez az! Ez kell nekem. Hiszen jobb, ha nem félnek tőlem, és
Én sem félek tőlük. Ekkor fogadtam meg igazán és végérvényesen, hogy csak így fogok
viselkedni minden élethelyzetben, és mindenkivel. Nagyon jó érzés volt látni, mintha
szeretnének. Eddig mindenkiről azt gondoltam, utálnak, nem szeretnek, ide aztán
felsoroltam rengeteg negatív dolgot magamról, amiért szerintem nem szeretnek. Persze,
hogy állandó támadásban voltam, egy kétértelmű szó és Én támadtam. Sajnos ilyennek
láttam a világot, az embereket. Most viszont felnyílt egy olyan ajtó, amelyet Én eddig
csukva tartottam. Beléptem ezen az ajtón, és tetszett, amit ott láttam. Ma is azt mondom,
nagy bajban lennék, ha akkor nem sikerül ezen az ajtón bejutnom. A ballagás után jött a
torna ősszel, Én meg egyre jobban és jobban éreztem magam a bőrömben. Az
agykontroll és a PK. csak a kezdet volt, de annyi sok szép élmény fűződik hozzá, hogy
azóta is áldom, Silva urat a könyvéért. Vannak emberek, akik egész életükben pozitívan
tudnak élni, de sokkal többen vagyunk, akiknek szükséges egy ilyen könyv, mert
nekünk, akik azért pozitívak vagyunk, de valahol, valamiért letértünk az utunkról, újra
át kell gondolnunk az életünket, és vissza kell térnünk az eredeti utunkra, eredeti
mivoltunkhoz, céljainkhoz. A betegségeimben, az emberekkel való kommunikációm
sikertelenségeiben nem ismertem fel, hogy mit kell tennem, miért vagyok "kórházlakó",
inkább elkönyveltem magam szerencsétlennek, akit senki nem szeret, mindenki csak
bánt, eldob, megaláz, csúfol. Magyarul: szép lassan, sok - sok év alatt letértem az
"útról", de hogy ez az út létezik, nem fogtam fel. Sokat gondolkodtam Én sorsomon, de
változni nem tudtam. Ösztönösen éltem, ami pedig tudatos cselekedet volt, az rosszul
sült el. Ma úgy mondanám, vak voltam a világra, a sors meg adott helyzeteket, hátha
rájövök, mit kell tennem, de Én nem jöttem rá. Mik voltak ezek a helyzetek? Pár dolgot
tudok említeni. Nem jöttem rá pl. arra, hogy el kell mennem az élelmiszeriparból, vagyis
a boltból. Miért is jutott volna eszembe? Ez a szakmám, hová mennék? Teljesen ki
voltam fáradva, merülve, de Én tovább csináltam. A munkavérnyomásom reggel is
annyi volt, mint munka végén, vagyis nem tudtam már pihenten kezdeni. Persze, hogy
kórházba kerültem. Azt sem ismertem fel, hogy otthon lazítani is kellett volna. Haza
mentem a boltból, főzés, mosás, takarítás, állatok ellátása, nagy kert, udvar, 2 gyerek és
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férj. Nem osztottam be a munkát. Mindent egyszerre és azonnal, mert csak így éreztem
jól magam, ha körülöttem rend és tisztaság volt. Hogy ezt milyen áron értem el, az egy
pillanatig sem jutott eszembe. Azt hittem, ezt mindenki így csinálja, hát Én is meg
akartam felelni. Mire rájöttem, már késő volt, már Beloianniszban laktam.
Mert a baj nem jár egyedül, Gyurival is az érzelmi dolgok megváltoztak. De Én
ezt sem vettem észre. Úgy éltem, hogy szerintem mindent jól csinálok, így minden
rendben is van. Az anyósomnak panaszkodtam, hát kinek másnak panaszkodhattam
volna? De Ő sem segített, sőt ellenem fordult, hiszen amúgy sem szeretett egy lelencet,
de hogy még panaszkodni is mertem, ez sok volt neki. Ma már tudom, hiba volt
panaszkodni, inkább tanácsot kellett volna kérnem. Bár tanácsot sokan adtak, hálás is
voltam, de szegény kolléganőim hiába akartak segíteni, Én éltem ebben a családban, így
érdemben ők sem tudtak jó tanácsot adni. Ezt az Én "családomat" magamtól
irányítottam, és belebuktam. A Gyuri is azt hitte, biztosan mindent tudok, nem szólt
sose, se segítésül, se bírálóan, csak lassan távolodott tőlem. Engem meg vitt a lavina.
Túlhajszolt napok, gyógyszerek, kórház, elhízás, kesergés, a világ ellen fordulás, miért
engem bánt a sors? A miért szó, már köszönésnek is megfelelt volna. Aztán "robbant a
bomba" '89-ben. Válás, elköltözés. Itt már a tudatom, úgy érezte, győzelem, csakhogy
Én nem értettem, és még rosszabb állapotban voltam, mint valaha. Aztán mégis
győzelem lett a vége, és valaminek az eleje, mert addig "pofozott", míg végre
méltóztattam ráfigyelni, és felébredni. Amikor '94 felé, és azután is teljesen és
megbízhatóan pozitívan éltem, sorban megtaláltak olyan könyvek, amelyek ezen az úton
tovább vittek. Hogy hogyan? Pénzem nem volt, de ha ezt vagy azt szerettem volna
elolvasni, valaki "tudattalanul", mert nem tudta, hogy Én pont arra vágyom, felajánlotta
olvasásra, engem biztosan érdekelni fog - mondta. Hogy kik voltak ők? Tornatársaim,
szomszédom, fodrászom, tehát ismerősök, akikkel napi kapcsolatban voltam. Később
klubtag lettem egy könyveket árusító cégnél. Innen aztán sorban meg tudtam szerezni
azokat a könyveket, amelyek érzésem szerint nekem kellenek. Hogy milyen könyvek
ezek? Ezoterikus tudománnyal foglalkozó anyagok. Persze az Ezotéria óriási anyag.
Nekem csak azok az anyagok kellettek, amikkel Én foglalkozom. Persze fogalmam nem
volt, egyáltalán mi az amivel Én foglalkozom? Olvastam, gondolkodtam, az
agykontrollt gyakoroltam, és eszméletlen sokat filozofáltunk Hajnival, a
tornásztársnőimmel, de ismerős emberekkel is. Mindig mindennek ideje van - mondta
ezt egy nagy ember. Nos, nem Én hozom szóba a témát, mindig valaki, aki valamire
kíváncsi, bár nem tudja, hogy esetleg Én válaszolni tudok, de kimondja a kérdést,
amiből, ha van idő, óriási beszélgetés jön létre. A hajlam erre a dologra születésem óta
bennem él, hiszen kiskorom óta, ha valamire rájöttem rögtön mindenkivel közöltem is,
ha meghallgatták. Ma is így érzek. Az egész világgal közölnék minden olyan dolgot,
ami engem örömmel tölt el, és persze a világ dolga, nem pedig magánügy. Agykontroll,
sok-sok idevágó olvasmány, "tananyag", filozofálás kellett ahhoz, hogy megtanuljak
beszélgetni, és ne zúdítsam az emberekre a mondanivalómat, hagyjam őket is beszélni,
kérdezni. Iskolás koromban Ofő óránkon évekig vitatkoztunk, vagy inkább úgy
mondanám filozofáltunk az Isten, és a körülötte lévő dolgok, történések, vagy nem
történések kérdésén. Nos, ez a téma ma is, és azt hiszem örökre, téma tud lenni, és ma is
bármikor, bárkivel szívesen beszélgetek idevágó dolgokról, a vallás, és a tudomány
szemszögéből nézve, persze van saját véleményem is, úgy mint minden embernek.
Szerencsém van, mert mindenben középen vagyok, sem jobbra, sem balra nem szeretek
eltérni. Egyáltalán mi az Ezotéria, és mit foglal magában? Tudósok azt mondják, az
ezotéria fogalmában tartozik minden olyan dolog, amely körülöttünk van, de láthatatlan,
és nem kézzel fogható. Ezotériához tartozik a vallás, a reinkarnáció, (újjászületés
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fogalma), a parapszichológia, az asztrológia, az agykontroll, és még sok-sok minden,
ezeken a fogalmakon belül is. Nos, Én ezekről a dolgokról szeretek filozofálni,
beszélgetni, vitatkozni. A tudatot is sokszor megemlítettem már írásomban. Mi is az a
tudat? És a tudatalatti? És az egó? Természetesen, amit leírok, az egyes-egyedül az Én
véleményem. Sok-sok olvasás, tanulás után leszűrt saját gondolat.
A mindent átfogó Tudat, maga az élet, mindennek Tudata van, minden élőnek és
élettelennek. (Tepperwein). A tudatalatti pedig adattár, ahol minden, de minden kódolva
van, ami velem kapcsolatos, ami a világgal kapcsolatos, ami az univerzummal
kapcsolatos, vagy legyen szó bárkiről, minden adat meglelhető itt. Hogy hogyan
lehetséges ez? Úgy, hogy minden tudat minden tudattal kapcsolatban van. Ha bármilyen
adat kell, és érettek vagyunk megértéséhez, megkapjuk. Most maradjunk a saját
tudatomnál, hiszen ez a Tudat téma egyedülállóan nagy téma, és már meg is írták sokan.
Most csak arról írok, ahogyan Én kapcsolatban vagyok vele, vagyis saját magammal.
Bocsánat, hogy megszemélyesítem őt, a Tudatot, de csak így tudom érzékletesen
megírni, amit átéltem, átélek az Ő segítségével. Elég komikus, mert mi a tudat? Vagy
ki? Hát Én! Én magam vagyok Én, és természetesen, a tudat is. A Dianetika ízekre szedi
a tudatot, és működését. Bizonyos részei valóban helytállók. Mert: azt írja, van egy
Tudat, a tudatnak egy tudatalattija, egy még mélyebb mélytudata, kifelé pedig van
adattár, adatőr, és az egó.
Nos, tapasztalataim alapján ezek valóban létező dolgok. Az adattárról mindjárt
az jut eszembe, amikor valami, vagy valaki neve nem ugrik be. Mit csinálok ekkor?
Koncentrálok, mindjárt eszembe jut, mondom Én. Aztán nem jut eszembe, el is felejtem
a dolgot, de egy-két óra múlva, vagy másnap, bekattan, minden kérés nélkül. Akkor van
adatőr? Ilyen sokára találta meg az adatot? Igen, és nem felejtette el, hiszen nekem
kellett az a valami, az a név, és hiába nem foglalkoztam már a dologgal, Ő kiadta,
váratlanul, és meglepetésszerűen. Hogy miért sokára, vagy miért hamar? Szerintem
azért, mert ha soká jön a válasz, Én már azt az adatot valamikor "mélyre" tettem, mert
nem tartottam fontosnak, hogy "közel" legyen. Viszont ami gyorsan jön, az "közel" van.
Az egó viszont roppant fontos, azt hiszem, az egyik legfontosabb része a tudatnak. Az
egó a tudattól mindent meg akar szerezni, azonnal, és gyorsan. Ugye ismerős? És: itt
kezdődnek a harcok, és a problémák. Ha valamire már érettek vagyunk, vagyis
befogadóképesek, a tudat szívesen kiadja az adatot az egó-nak, de ha még nem, az egó
hiába "toporzékol" nem kaphatja meg. Ha tovább "követel", megálljt parancsol a tudat,
és esetleg korházban elmélkedhetünk, hogy miért történik ez pont velünk? Ennek az
ellenkezőjére is tudok példát az életemből, hiszen a tudatunk nem gonosz, Ő csak jót
akar, de mi, az egónk, az akaratunk követelőző. A példa: Mindig szerettem volna, tudni,
milyen jegyben jöttem a világra, születési órám szerint. Mindig kos jegyűek voltak a
barátaim, de az ellenségeim is, így hát eléggé elitéltem, vagy nagyon szerettem őket.
Természetesen nem magát az embert ítéltem, vagy szerettem, hanem a viselkedésüket
bizonyos élet-helyzetekben. A lényeg, a tudatom kiadta a türelmetlen egóm-nak az
adatot, vagyis egy disszertációját író asztrológus elkészítette a horoszkópomat. Nos,
amikor megtudtam, hogy kos órában születtem, akkorát néztem, hogy a szám is tátva
maradt. Aztán meg tiltakozási "roham" jött rám, hogy az nem lehet, Én nem olyan
vagyok, mint akiket ismerek. Aztán szép lassan megnyugodtam, és be kellett látnom,
hogy a tudatom volt a bölcs, amiért még nem engedte megtudnom, de azt is megmutatta,
milyen az, mikor idejekorán tudunk meg valamit. Ez az egész azért nagyon jó volt végül
is, mert minden dolognak szépen utána tanultam, és ez által még többet megtudtam
magamról. A tanulság az, hogy mindig várjam ki a dolgok idejét. Ebben az időszakban
tanultam meg az asztrológia egyes módozatait. Ez esetben is csak az emberi
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jellemzések, maga az ember érdekelt, mint mindenben. Eddigi életem során is mindig az
embereket vizsgáltam, viselkedésük, életük, munkájuk alapján. Ekkorra már szinte
minden ismerősöm, minden munkatársam "jegyét" tudtam. Nem értettem eleinte,
hogyan lehet az, hogy egyforma jegyű emberek különbözőek, mindenben. Ez aztán
érdekelni kezdett, és szép lassan megtaláltam itt is az összefüggéseket. Az ember
elsősorban ugye saját magát szeretné megismerni. Mindig összehúzott szemöldökkel
olvastam a skorpió jegyről írt jellemzéseket, ugyanis nagyon rosszakat írtak az
asztrológusok. Napi, vagy heti újságokban meg, mintha csak minden elemző haragudna
ránk. Nem értettem! Természetesen magamból indultam ki, azt kérdeztem, ilyen rossz
lennék? Gonosz, akaratos, törtető, mindenkin átgázoló, féltékeny, és még sorolhatnám.
Nem ilyen vagyok, hát akkor mi a magyarázat? Féltékeny sose voltam, más sikerét sose
irigyeltem, sőt, ha segíteni kellett más sikerének elérésében, Én kész voltam, vagyok
segíteni, és vele örülni. Gonoszság sincs bennem, törtető sem vagyok. A jelszavam
mindig is, az volt, és ma is az, hogy a munkám alapján ítéljenek meg, "nyalizni" nem
tudok, sőt megvetem a nyalisokat, de csak magamban, hangot nem adok róla, hiszen
mindenkinek magánügye, hogyan él, és dolgozik. Én szeretek a lelkiismeretemmel
jóban lenni, ugyanis nálam ez is első helyen áll, és a becsület is. Ha kell, más
becsületéért is síkra szállok, és akkor képzeljük el, ha az enyémről van szó. A
mindenkin átgázolás egyenesen sértő rám nézve, mondtam Én, hiszen inkább félreállok
nagy dolgokban is, igaz pörlekedek kicsit, vagy sokat, de Én inkább segítek
mindenkinek, mint bántsak bárkit is. Sőt! A rossz híreket is az ismerőseimről,
barátaimról fenntartással kezelem. Nem bírálok addig, amíg minden felet meg nem
hallgattam. Másoknak is ezt szoktam javasolni. Még a bírálat szót is visszavonom, mert
próbálom megérteni, mi miért történik. Már sok-sok válaszom létezik bírálat helyett az
emberek viselkedésére, életvitelére. A tudatom oly jóságos már hozzám, hogy szinte
minden választ megkapok, pedig nem volt ám ezt könnyű elérni.
Az asztrológiához visszatérve, megértettem, a 12 jegy, 12 ház is egyben. Minden
jegynek meg van a jellemzője. Így jön ki nekem a skorpiójellemzés, mivel nov. 9-én
születtem. A 12 háznak is meg van a pontos jelentése. Az Én születési házam (skorpió)
a halál háza. Na ezen is el voltam hűlve, amíg utána nem néztem, ez mit jelent. Aztán
amikor a horoszkópom képlete meglett, csodálkozva néztem, hogy az Én "házamban"
csak a nap van, mivel a nap mindenkinek ott van, ahol született. A többi bolygóm mind
egytől - egyik megszöktek, és szanaszét vannak a 11 házban. A Marsom, és a Vénuszom
a szűz-jegyházban van. A holdam a halak-házban, a Jupiter a kos-házban, a Plútó az
oroszlán-házban, a Merkúrom a nyilas-házban, a Neptunom a rák-házban, a Szaturnusz
a mérleg-házban van. Nos, ha semmilyen együttállást, bolygókapcsolatot nem nézünk,
akkor is elgondolkodtató az egész. Vagyis: milyen skorpió is vagyok Én? Mindenesetre
olyan, mint amit már megírtam. Hűen betartottam, amit a csillagok mutattak, egyet
kivéve, de még ez sem késő. A képlet alapján írónak kellett volna lennem, de Én az
anyaságot vállaltam, mert meg akartam mutatni a világnak, és főleg magamnak, milyen
egy jó anya, aki nem dobálja el a gyerekeit. Igaz, hogy egész életemen át írók, csak
éppen mérlegkönyvet, fuvarlevelet, kijelentőket, beállítási - töltési - fejtési utasításokat.
Amikor, a horoszkópom készült, már 2 éve írtam, mást is, úgyhogy, nagy öröm volt
számomra ez a meglepetés írói képlet. Sajnos Én nem találkoztam Ágival, az
asztrológussal, a Hajninak mondta el, amit a képletemről látott, ugyanis együtt jártak
vegyész technikusi suliba. Mindenesetre mulatságos dolgot is mondott, bár számomra ez
egy életen át, fájó dolog, mert állandóan birkózom-e témával, többé - kevésbé
sikertelenül. Azt mondta Ági a Hajninak: - Az anyukád nagyon kövér, de széparcú.
Honnan tudod, nem is láttad még? - kérdezte Hajni. - Onnan - felelte Ági - hogy a hold
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(nő) mellett van a Jupiter. Na most! A Jupiter mindent megnövel, ami mellett áll. Jelen
esetben az anyukád jelképesen a Hold, és növeli - növeli, de azért szép arcú, és kövéren
is formás, mert a Vénusz a szűz-házban szemben áll, és "szépítgeti - simogatja",
formálgatja. Hát nem aranyos? Ironikusan nézve is aranyos a sors. Mit lehet tenni?
Mondta Ági, azt, amit egész életemben teszek, még most is, sportolok, fogyózok, aztán
ha a cukrom leesik, nem fogyózok. Magyarul - el kellene fogadnom ezt az "égi áldást",
de ez olyan nehéz egy, ilyen embernek, aki valaha karcsú volt, és szép! Ezért aztán újra
meg újra kipróbálok minden "kutyagumit", amit számunkra kitalálnak, de a
végeredmény mindig figyelmeztetés: cukorleesés. Jelenleg (2OO1-ben) ott tartok, hogy
elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, ezért már az emberek részéről is látok
változást, mert nem tesznek megjegyzést, nem csúfolnak. Tudati "huncutság" ez is. A
tudat azt szeretné elérni, hogy ilyennek fogadjam el magam, amilyen vagyok, de Én
(egó) lázadozom, nem megy az elfogadás, betegségig viszem a fogyózást. A tudatom
"felkéri" a másik tudatot a megjegyzésre, Ő nem is akart bántani, mégis kimondta. Nem
tudja miért tett megjegyzést. Én, ma már tudom. A tudatom így akart rávenni a
változtatásra. Persze Én ezt úgy értelmeztem helytelenül, hogy nem szabad ennem, le
kell fogynom. Akkor meg bajt hozott rám. Hát akkor mit kell tennem? És csak sírtamsírtam tehetetlenségemben. Nagyon nehéz a tudatot megérteni, hála Istennek, ma már
értjük egymást, és mindegy, hogy jó, vagy rossz dolog történik velem, már értem, és
figyelek. De "Ő" is figyel az Én kérésemre, és teljesíti, sőt van, hogy kérés nélkül is ad.
Mire gondolok? Pár példát említek.
Tartozik valaki nekem pénzzel. Háromszor - négyszer ígéri jön, hozza. Éppen
szükségem lenne rá, nem jön, nem hozza. Nekem meg olyan "zsenánt", hogy Én menjek
a saját pénzemért, mert az illető jó nevű valaki, ezért nem értem a hozzáállását, a
húzódozásom azért van, mert nem kölcsönkért pénzről van szó, hanem Én fizettem
helyette valamit. Nos, indulnék az "ügyet" intézni, de csak az ajtóig jutok, mert az illető
pontosan az ajtóm előtt áll. Az ügy el van intézve. Én meg óriási megkönnyebbülést
érzek. Tehát megúsztam, és köszönöm a tudatomnak a segítséget. Hogy mi ez a
segítség? Ez esetben, ha jogos a pénzem visszaadása, a tudatom kérheti az Ő tudatát
cselekvésre. Pl., ha nem lett volna szükségem rá, lehet, hogy még halogathatta volna.
Másik példa: Éjszakás voltam, két helyen is elvégeztem a munkám rendesen,
lelkiismeretesen. Egy dologra már nem jutott idő, így amikor a váltótársnőm jött, és
meglátta, szó szerint letámadott, hogy nem csináltam egész éjjel semmit. Fáradt voltam,
álmos voltam, ezekkel együtt meg még érzékenyebb is a kelleténél. Védekeztem,
magyaráztam, védtem az igazamat, de végül úgy megbántott, hogy sírva és megsértve
mentem haza. Csúnya dolgokat vágott a fejemhez, ami már nem is a munkával
kapcsolatos volt. Tudni kell róla, hogy szörnyűséges szája van, kíméletlenül, sértegetve
tud embereket megbántani. Lehetőleg elkerüljük őt, mert ilyen. De a tudatoknak ezek az
emberek nagyon jók lehetnek, ha mondjuk úgymond "szép szóból" nem értünk meg
valamit. Egy-két napig messze elkerültem őt, ugyanakkor gondolkodni kezdtem, miért
kaptam Én ezt? A sértéseket számba vettem, és rájöttem. Meséltem, vagy inkább
beszéltem a munka és a csapat nehézségeiről. Nem panasznak szántam, de mégis úgy
jött ki ezek szerint. A sértegetés abból állt, hogy: neked senki sem jó, Én már ezer éve itt
vagyok, és mindegy, kivel dolgozom, Te meg mindig csak panaszkodsz, és így tovább,
az érzékenységemet is szidva, stb. stb. Tanulság: Válogassam meg a szavaimat, még ha
nem is panasznak szántam, akkor is. Válogassam meg, melyik munkatársam az, akivel
pár szót válthatok. Azóta köszönök, szolgálatot átadom, és nem kommentálom a
műszakban történteket. És ami a legfontosabb, nem haragszom rá, hiszen majdhogynem szívességet tett nekem, bár továbbra is csak köszönök neki, és Isten őrizz, hogy
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megkérdezzem, hogy van, mert még ezért is kapnék. Amióta az eszemet tudom, mindig
találkoztam olyan emberrel, aki sértegetett, de Én, sose veszítettem el az emberek iránti
bizalmat. Pedig "öreg" koromra már illene megtanulnom, mennyire mások vagyunk
külön-külön is. Ez a hölgy is, akiről szó volt az előbb, nem bír semmiféle, jóságot,
türelmet elviselni. Én nevetős, beszélgetős, udvarias, és barátságos vagyok mindenkivel.
Na, ezzel aztán szó szerint irritálom őt. 14 év alatt már harmadszor esett nekem, Én
mégsem tanultam belőle. De most, biztosan sikerül. Még egy példa: Gyerekkorom óta a
tudatom volt a "főnök", hiszen Én "aludtam". Történtek sorban a dolgok, tűrtem, sírtam,
nem értettem, miért Én? De, amikor agykontrollozni kezdtem, rögtön adta nekem a
számomra csodákat, megmutatta, hogy van, és mindig is volt. Gyerekként is volt, csak
nem tudtam, pedig de sokszor segített. Pl., amikor 5 évesen "tudtam", hogy nem szabad
a nagybátyámnak "odatennie". Honnan tudtam? Vagy: amikor szöktem, mennyi erő
kellett, hogy nyugodt maradjak, és ne derüljön ki előbb, mint az kívánatos volt. Vagy az
intézetek! A lelkem szakadt, de Én mégis túléltem. Szinte állandóan sírtam, ez volt a
segítség. De ha rossz irányba tévedtem, azt is megmutatta. Pl. amikor a Reikis
barátnőnknél voltunk, és hazafelé a Hajnival a falu egyetlen pocsolyájába estünk. A
szívem 12O-at vert, meg kellett ígérnem, nem leszek Reikis, az-az út egy másik út, nem
a miénk. Vagy: amikor a Dianetikát olvastam, ez 9OO oldalas könyv. Nem tetszett a
tudatomnak, mindent elkövetett, hogy ne legyen időm olvasni, minden kiesett a
kezemből, kiöntöttem a kávét, rá az asztalterítőre. Végül megkértem, engedje elolvasni,
nem térek le az agykontroll vonaláról, bízzon bennem. És valóban nem csaptam be, nem
tértem le a megkezdett utamról, sőt, szép lassan haladtam előre. Azért még egy darabig
fenntartással kezelte ígéreteimet, hitt is nekem, meg nem is. Bizonyítanom kellett, és
kell. Akkor sem hitt még bennem, amikor a villám '94. szept. 3-án este 19,32-kor
elterült az ablakunk alatt. Aznap nagyon sok furcsa dolog történt, utána még hónapok évek teltek el, mire minden aznapi részlet a helyére került. Ennek a napnak előzménye
hónapokkal, sőt 2 évvel előbb kezdődött. Agykontroll gyakorlása, sok - sok olvasás,
Hajnival filozofálás mindenről. Vallásokról, az Istenről, az ujjá születésről, a
"túloldalról", mennyről, pokolról, angyalokról, egyszóval mindenről. '93 körül egyszer a
Hajni arról számolt be, hogy színeket lát, ha mi pl. egy gyulladásról beszélünk, akkor a
piros szín jelenik meg. A csakra (energiaközpontok) színei szép lassan, fokozatosan
megjelentek. Aztán már az ember auráját is látta, ha akarta, és a betegségeit is
színekben. A színek jelentését önmaga tanulta meg, őt is a tudata segítette. Sokat
gyakorolt az Elixír újságban lévő esettanulmánnyal. Felolvastam neki a nevet hány éves
az illető, a többi a Hajni dolga volt. Mi a betegsége? Mindenesetre sikerült neki minden
feladvány. Csodálkoztunk, hiszen ez valahol csoda, de mi ebben is hűek maradtunk
önmagunkhoz, és középen maradtunk. Úgy viselkedtünk, ez ma is így van, mintha
ennek így kellett volna lennie mindig. Vagyis abszolút természetesnek vesszük. Mire a
villámcsapás jött, már Hajni sok-sok verset írt, díjat is nyert, táncversenyre is járt.
Aznap Én nappalos voltam, este 19-kor értem haza. Már a buszon is láttuk, cikáznak a
villámok, sőt Iváncsán egy oszlopba is odavágott, de mire hazaértem, szinte ezt el is
felejtettem. Én ilyet elfelejteni, hiszen mióta az eszemet tudom, félek a vihartól. Ez volt
az első furcsaság. Aztán a Hajni aznap írt egy verset. "Elmentél" volt a címe.
Elolvastam, és szó szerint megijedtem. Ilyeneket kérdeztem, Úristen, kit búcsúztatsz?
Mi ez? Mire írtad? Nem tudom - mondta Ő, de olyan szomorú volt. Mi van veled, miért
vagy ilyen szomorú? Nem tudom - felelte. Sütött krumplit, mondtam, menjünk be a
szobába, ott eszünk tálcán, mert a "Familia KFT-t" meg akarom nézni. Második
furcsaság. Viharban nem nézünk TV-t, de most mintha nem is Én lettem volna.
Bevonultunk tálcánkkal a szobába. A Hajni, ha bent eszünk, a lámpa alatt lévő
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dohányzóasztal előtt térdelve szokott enni, Én pedig hasalva az ágyon. Újabb furcsaság!
Ráripakodtam (sose teszek ilyet) Hajnira, hogy menjen onnan, most Én eszem ott, Ő
meg menjen hátra, üljön a szekrénysor kiálló részére. Engedelmesen leült oda, úgy
nézett ki, mint egy ázott veréb. Én ültem az ágy szélén, az ölemben a tálca. (Igy Én sose
tudok enni) és bumm! Ekkor csapott le a villám, a lámpából, a térdemtől 2O cm-re folyt
egy olyan anyag, mint amit üveggyártáskor lehet látni. A TV-hez futottam, hogy ki kell
kapcsolni. Azon is ahány nyílás volt, mindegyikből ilyen anyag folyt, majd távozott az
előszobán át. Amit most leírtam, a másodperc tört része alatt végbement. Vége volt! Én
bizseregtem (még egy hét múlva is) a Hajni ült a szekrényen, összekuporodva, fel sem
fogtuk még mi történt, egyszer csak megszólalt, hogy Paparigász utca. Egymás után
ismételgette. Mi bajod a Paparigász utcával? Nem tudom, de baj van, az biztos. Aztán
kinéztünk az utcára, mindenki kint volt, és emberek szaladtak a Paparigász utca felé. Mi
történt? - kérdeztük. Tűz van, és segíteni megyünk. Jól érezte Hajni. A szomszéd
mondta, hogy pont az ablakunk előtt terült el a villám, éppen kinézett az ajtón, ezért
látta. Nálunk csak a lámpa belseje égett el teljesen, "madzagostól", de más kár nem ért
minket. A TV is üzemel a mai napig is. Viszont a falu végén minden TV-t, videót
kinyírt, villanyórát vágott ki az utcára, és egy padlás kigyulladt. Ide szaladtak az
emberek segíteni. A kábel TV-nek a zsinórján futott végig, a kábel sem üzemel azóta.
Aztán Hajnival próbáltuk kielemezni, mi történt, és a frász jött rám, amikor rájöttem, ha
nem küldöm "hátra" Hajnit, akkor pontosan a feje közepén "folyt" volna át az-az anyag,
ami a térdemtől 2O cm-re volt. Napokig remegtem a gondolatra, mi lett volna, ha? Hát
ez volt az, amit meg kellett tennem, és még nem bízott bennem a tudatom. Megíratta
Hajnival azt a verset, amitől Én úgy megijedtem. Saját magát búcsúztatta el, ma már
tudjuk. Úristen! Még most 7 év múlva is rossz rágondolni, mi lett volna, ha, nem
viselkedem a tudatom parancsára (kérésére) úgy, ahogy kellett. Úgy érzem, ha akkor
nem azt teszem, mint amit tettem, ma nem élnénk, valószínűleg. Érdekesség, azóta nem
félek a vihartól, és a tűztől. Addig meg szörnyen féltem, tán egész életemben erre
készültem? Nem tudom! Mindenesetre innentől kezdve meglódultak az események. A
Hajni hamarosan rájött, hogy hatalmas erő van a kezében, bocsánat energia. Aztán a
segítőit is látta már, és kommunikált velük. Kik is azok a segítők? Most jó messzire
vissza kell mennem, de megpróbálom hihetően sorba rakni a dolgokat. Kezdem a
vallással és a hit kérdésével. A vallás: Minden egyes ember egyedi véleményével bír
ebben a témában. Nem találkoztam még két olyan emberrel, aki egyformán nyilatkozott
volna, és ez így van jól. Amit Én képviselek, abban sokan vagyunk egy véleményen.
Nagyon sok vallás van a világban, erre szükség is van. Az ember valamiféle hit nélkül
nem tud élni. Aki hitetlennek vallja magát, az sem mond igazat, mert itt is kiderül
mindig valami, vagy valaki, amiben, vagy akiben hisz. Lehet, hogy a napsütésben hisz,
ami a növényeit élteti, de valamiben biztos, csak tagadja. Nem baj, hogy a vallás
sokféle, hiszen mi emberek egyenként mások vagyunk, hát még a nézetünk, egyáltalán a
világunk. Az egyedi. A vallás is azért olyan sokféle. De! Nagyon sajnálom azt, az
embert, aki nem hisz semmiben, még önmagában sem. Viszont azt az embert is
sajnálom, aki túlságosan belebonyolódik a vallásba. Egyik sem jó, persze ez csak és
kizárólag az Én véleményem. Mert: Az-az ember aki közénk ül beszélgetni, és egyszer
csak nekiáll pocskondiázni az Istent, a világot az embert, saját magát, az valahol
valamiért nagyon megkeseredett lett, és még a vigasztaló szavakat is elutasítja, tagadja.
Való igaz, a szkeptikus emberekre nagy szükségünk van, hát hogyan és miről
vitatkoznánk, ha ők nem lennének? Az ilyen beszélgetések (baráti, családi
összejövetelek) alatt általában kiderül, miért tagadó a tagadó, vagy miért ilyen keserű.
Van olyan barátunk, aki szkeptikusnak vallja magát, mégis szívesen hall ilyen
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ezoterikus dolgokról, és máskor is beszélget, ha ilyen a téma, de van olyan is, aki nem
szereti ezt a témát, és ideges lesz tőle. Minden esetben, tiszteletben tartjuk a véleményét,
és ha velünk van, nem beszélünk ilyen témáról. Az ilyen embert nem szabad úgymond
meggyőzni, tisztelni kell az Ő világát. Ő úgy érzi jól magát, békén kell hagyni. A másik
véglet a vallásban, aki a templomot bújja, minden tettét, minden gondolatát ahhoz mér,
mit szólna az Istene ehhez, vagy ahhoz. Már-már betegségnek látom ezt, mert örökké
nyugtalan, egy jóízű beszélgetést sem enged meg magának, mert jaj itt bűnös dolgokról
fog hallani, és elrohan imádkozni. Őt is sajnálom, de ha ad rá lehetőséget, és meghallgat,
próbálom középre csábítani óvatosan, tiszteletben tartva a véleményét. Mit is jelent ez?
Megint arra kell hivatkoznom, hogy ez a saját meggyőződésem. A közép nekem, és
szerintem sok-sok embernek azt jelenti, hogy egyik oldalra sem megyek el túlzottan, de
mégis mindkét oldalt tárgyalom, és hiszem is. Mert: Imádkozni, templomba járni
szabad, sőt, de ha már úgy belemerül, hogy félelemmel él, az nem jó, hiszen szinte
lehetetlenné teszi a saját életét. A valláshirdetők is hibásak ebben, mert régen
megfélemlítés címén hirdették pl: hogy az Isten megver, vagy: a szexről már ne is
beszéljünk. Rossz nézni, mit értek el itt ezek a hibás nézetek az emberiséggel. Mi meg,
akik így gondolkodunk, nem győzzük lebeszélni őket, na nem hitről, hanem arról, hogy
ezen szabályok szerint éljenek. Legyenek rugalmasak! Semmit sem kell vérre menően
hinni, vagy gondolni. Az Isten megver! Ilyen nincs. Az Isten nem ver meg senkit, mi
magunk vagyunk azok, akik megverjük saját magunkat. Hirdetik: Az Isten mindenütt és
mindenkiben jelen van. Így igaz! Az Isten az energia, az élet, a természet maga, mi meg
a részei vagyunk, tehát bennünk is van. De mi van, ha félünk tőle? Nagy baj, mert nem
tudunk élni rendesen, örökösen azt figyeljük, mit rontottunk el, vagy méricskélünk, jól
csináltuk-e a dolgunkat, vagy rosszul. Az élethez nagyon komoly etika szükséges,
semmi okunk nincs arra, hogy feltételezzük magunkról, rosszak vagyunk, ezért
vezekelni, imádkozni, félni kell. Aki ilyen félelemmel teli hittel él, megbetegszik, és azt
kérdezi, mit vétettem, amiért most büntet az Isten? Talál "bűnt", de ha nem,
szétmarcangolja magát, szinte az őrületig. Persze jár szakadatlanul a templomba és
imádkozik. Később már otthon is. Az ilyen ember nem hisz önmagában, ezért támadja,
ostorozza saját magát, összeomlik a világa. Mi az, hogy világ? Minden ember egy világ,
így sok-sok világ él együtt, külön-külön is ezen a szép föld nevű bolygón. Egyik világ a
másik világgal csak akkor tud együtt működni, ha összedolgoznak. Ha az egyik világ a
másikat nem engedi közel, sose lesz együttműködés. A világok abszolút egyedül
működnek. Nincs beleszólásunk. Miért? Azért mert érdekes módon társas lények
vagyunk, van családunk, barátunk, van szerelmünk, mégis mindent, de mindent
magunknak kell megoldani. Mire gondolok? Van egy gondom. Megkérdezem a
családomat, a barátomat, a társamat, ők el is mondják mi lehet a megoldás, Én meg is
hallgatom mindet, de döntenem nekem kell, hogy melyik megoldás jó a számomra.
Tehát a világ nem tud meglenni a többi világ nélkül, mert igényli a világok véleményét,
de dönteni egyedül fog. Minden egyes világ más és más, nézzünk meg egy családot.
Apa, anya, gyerekek. Az apa is mást csinál, az anya is, a gyerekek különböző iskolákban
járnak. A közös bennük, hogy egy asztalnál esznek, de nem biztos, hogy mindnyájan
egyformát, mert lehet köztük válogatós is. Egy kasszán vannak, de ha a gyerek keresni
kezd, már ez sem biztos. Vagyis minden személy egy különálló világ, egy személyiség.
Ha egy férfi és egy nő családot alapít, az azt jelenti, hogy a férfi is, a nő is szerelmesen,
vagy néha anélkül is, elfogadják egymás világát. Sőt! Az kívánják, hogy a meglévő 2
világ mellé további világokat hozzanak létre, vagyis gyerekeik lesznek. Akkor van
közös bennük? Nincs! A gyerekeik megszületnek, ők is egy különálló világok,
egyéniségek lesznek. Ha az apa és anya életetikája kifogástalan, vagyis figyelembe veszi
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a különbözőséget, akkor nagyszerű embereket fog nevelni a gyerekeiből. De ha az anya
is, az apa is a saját világának az etikájához ragaszkodva nevel, káoszt fog okozni a
gyerek világában, de a családéban is. A vallások is azért vannak, mert ígérjük, a te
világod kell nekem, nagyszerűen megleszünk, de aztán egy idő után a saját etikánk, ha
sérülést szenved, megkérdőjelezzük ezt a kapcsolatot. Ha nem sikerül mindent
egyeztetni, még mielőtt elutasítanánk a bántó világot, válás lesz belőle. Gondolom így
érthető, hogy miért írtam azt, hogy szkeptikus embert, és azt hiszem mindenkit, tisztelni
kell a saját világában. A vallásban "túlhívőt" is csak nagyon óvatosan lehet e témában
megközelíteni, hiszen Ő azt hiszi, bántani akarjuk, vagy ez az ördög műve biztosan.
Nézzük meg a szexet mindkét esetben. A szkeptikus ember nem tartja bűnös dolognak a
szexualitást, de nem is csinál nagy ügyet belőle. Vele szemben a "túlhívők", még le is
mondanak róla, mert "az bűn", csak gyermeknemzésre való, mondják ők. Isten a szexet
örömszerzésre, és gyermeknemzésre is adta. A szex gyönyörű dolog, rajtunk múlik,
mivé tesszük. Csodálatos látni két embert, fiatalt, vagy már időset, amint egymásra
néznek, és süt róluk a kettőjük boldogsága. Akkor, ha a szex bűnös dolog, hová, mivé
lenne két ember szerelme? Hogyan teljesülne a vágyunk? Itt is az látszik, hogy ha az
egyik világ a másik világot akarja, a szex az, amely egyesíti őket. A nő - férfi
kapcsolatban is, mint mindenben, itt is vannak bűnös dolgok. Ha pl. a férj veri a
feleséget, vagy a sok perverzitást, abnormális dolgot ne is említsem. Csakhogy! Mivel
mindnyájan különbözőek vagyunk, nem mindenki számára perverzió az Én ízlésemtől
eltérő dolog. Számomra, ha elfogadhatatlan valami, más számára ugyanez elfogadott
lehet. Számomra a Buddhizmus idevágó mondata a megfelelő: Nem bűn semmilyen
örömszerzés, amíg erőszak nélkül, szabad akaratunkból tesszünk. Az azonos neműek
szexualitását sem ítéli el, hiszen őrájuk is vonatkozik ez a mondat. A párkapcsolatokban
is, ha előfordul számunkra nem elfogadható viselkedés, hosszútávon ezt mi nem tudjuk
elviselni, és válás, vagy tragédia lesz belőle. Úgy látom, mi emberek azért, törekszünk
az arany középút felé, és ez így van rendjén. Csak annyit tudunk elviselni mindenből,
amennyit a saját etikánk elbír. A szerint élünk, beleszámítva az összes más élettér
etikáját is, ezért aztán újra azt mondom, két egyforma ember nem létezik. Amikor
megszületünk, és már értelmünk nyiladozik, megismerjük anyánk etikáját, világát,
gondolkodását, majd az apáét is, de még a család többi tagjáét is, gondolok itt
nagyapára, nagyanyára, rokonokra. Majd az iskola következik, itt megismerjük
iskolatársaink etikáját, tanárokét, majd következnek barátaink, első szerelmünk. Még
tovább menve, a filmek, TV, újság, könyvek is befolyásolnak minket. Ebből az
arzenálból, mert mindenről, és mindenkiről, van már véleményünk, egyszer csak saját
etikánk is kialakul. Ezt persze lehet csiszolni, de lehet elrontani is. Ez aztán nagyon sok
mindentől függ. Engem is ezer meg ezer féle hatás ért, még negatív is, mégis sikerült
középen maradnom, mert a mostani életemnek ilyennek kell lennie. És ezzel a
mondatommal eljutottunk a számomra legcsodálatosabb témához, a reinkarnáció, az ujjá
születés kérdéséhez. Mi emberek nem gondolhatjuk azt igazán komolyan, hogy a halál
után nincs semmi. A vallások egytől egyig tartalmaznak valamiféle halál utáni
eseményeket. Mindegyik más - más dolgot tanít híveinek. A közös bennük, hogy egyik
vallás sem állít olyat, hogy ha meghalunk, azzal többé nem létezünk. A Buddhizmus
tanait tartom a legjobbnak, bár mindegyik vallást tisztelek, ugyanakkor egyik vallásban
sem merültem el nagyon. Ez a vallás a lélekvándorlást tartja igaznak. Én is hiszem ezt,
mert már annyi bizonyíték van, hogy vaknak kéne lennem, ha nem látnám. Dr. Moody
könyve, vagy a " Megmentőm a fény" a "Békét adó fény" vagy a "Dethlefsen" könyvek,
mind - mind óriási segítséget nyújtottak elgondolásaimhoz. Amikor még gyerek voltam,
és arról beszélgettek, hogy a halál az végleges és örök, Én már akkor összehúztam a
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szemem. Már bennem volt a lehetőség, hogy ezzel is fogok foglalkozni, gondolati
szinten. Említettem az iskolai oszt. főnöki órákon való filozofálásainkat. Már nem
emlékszem egy kérdésre sem, biztos volt belőle sok, de arra igen, hogy Istenpárti
voltam, vagyis inkább hittem a teremtésben, mint a Darwini majom - elméletben. Már
akkor is nagyon agilis voltam a viták során. Tisztán zajlottak ezek, veszekedés sose volt,
de "magvas" elképzelés annál több. A reinkarnáció hatalmas téma, rengeteg bizonyított
dologgal mégis úgy érzem, talán az a kevés gondolat, amit erről írok, segít valakinek a
látásmódját rendbe tenni. Hatalmas képzelőerővel rendelkezünk. Aki az elképzelt
dolgokat úgy veszi, igazak is lehetnek, az hatalmas léptekkel tud előre haladni. Mire is
gondolok? Elképzelni szinte mindenki mindent tud, de amikor az álmodozást úgy zárja,
hogy "á” ez nekem úgysem sikerül, mert Én olyan szerencsétlen vagyok", bizony nem is
fog, mert "törölte" ezzel a záró mondattal a tudatából. Amikor aztán sok-sok év alatt
már minden álmát törölt, a tudat sem ad neki álmodoznivalót. Aki viszont álmodozik, és
elhiszi, hogy meg is valósulhat, az meg is valósul. Minden gondolat, minden szó,
hatalom, és megvalósulni akar. Képzeljük el, amikor egy lány félelmében, esténként
szinte képről - képre elképzeli, őt megtámadják a sötét utcán, ezért nem is mer sötétben
közlekedni. Aztán megtámadják, amikor végül, muszáj a sötét utcán mennie. Tehát,
amit elképzelt, megvalósult. Nem azt mondom, ilyet nem szabad elképzelni, csak nem
így. Ha valaki mondjuk fél éven át ezt "memorizálja", sajnos megvalósul. De, ha csak
érintőlegesen jut eszébe, és azt mondja, hogy "á” ez velem nem történik meg", már
törölve is van, és nem társul hozzá a félelem. Egy jó példa. Gyerekként elképzeli valaki,
hogy Ő nagy ember lesz, mondjuk a számítógépek területén, mert ez érdekli, és nagyon
sok pénze lesz, meg fog valósulni, mert nem zárta az álmait úgy, hogy "mit is beszélek?
Hiszen a szüleimnek nincs rá pénzük, nem kerülök be a jó iskolába". Ehelyett Ő
tényként kijelenti a sikert, így a sorsa is segíteni fog megvalósulni. Az agykontroll is
ezen az elven működik. Nekem is, miután a gondolataimat már kordában tudtam tartani,
kezdtek megvalósulni az álmaim. Ma már hiszem is, hogy nem számít, szegény vagyoke, vagy gazdag, a lényeg, mit akarok? Gondoljunk csak az amerikai színészekre, vagy
bárki más nagynevű emberekre. Ők is álmodoztak a „mosogató” mellett, és sikerült
nekik. De nézhetünk az Én életemből is egy példát. Ugye emlékeznek, amikor arról
álmodoztam, énekesnő leszek. Kétszer is jött a sors részéről a lehetőség, Én mégis
lemondtam róla, mert elhittem a csúfolódóknak, hogy egy "intézetis" mit akarhat?
Színpadra vágyik ahelyett, hogy örülne, hogy él! Hát Én "örültem, hogy élek", így nem
is sikerült semmi. Magyarul: A képzelődésre, álmodozásra igenis óriási szükségünk van.
A teremtésről is ezerféle teória létezik, de ha magunkba nézünk, ott is van erről
valamiféle elképzelés. Mivel rendkívül kíváncsi természetű vagyok a világ dolgai iránt,
ezért ezer - meg ezer kérdés jött össze, és próbáltam, próbálom megtalálni a választ
rájuk. Megszületünk, felnövünk, tanulunk, és összeszedjük a kérdéseinket. Pl. Miért
pont Ő az anyám és az apám? Miért voltak rosszak hozzám? Miért nem kellettünk
nekik? Miért nem dönthetem el, gazdag, vagy szegény leszek? Miért vagyok jó tanuló,
vagy rossz? Miért lettem sovány, vagy kövér? Ki döntött ezekről? Vagy: miért történt ez
vagy az a baleset? Miért halt meg ez vagy az a gyerek? Még nem is élt?! Vagy: miért
vetette el, ölte meg, verte meg, éhen halasztotta gyerekét ez, vagy az a nő vagy férfi?
Miért vagyok nő, és nem férfi? Miért van annyi nyomorék ember? Mit értünk azon,
hogy a temető kapujában fel van írva: Feltámadunk? Vagy: Miért pont ezekkel az
emberekkel kell dolgoznom? Miért Ő a főnököm? Miért tudom, hogy Ő a nagy "Ő",
akkor miért hagyott el 2O év után? Még sem Ő volt a nagy "Ő"? Más emberrel miért
nem megy az együttélés? Miért döntök úgy, hogy a jó tanulás, és a szorgalmam ellenére
Én szakmunkás leszek, és anya? Ezeket a miérteket a végtelenségig sorolhatnám.
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Minden kérdést az ember így vagy úgy meg tud magyarázni. Nekem is ez a célom.
Ehhez viszont majd 5O évet kellett tanulnom. Könyvekből, az életből, a
tapasztalataimból. Vallom: Az élet a legjobb iskola. Mivel tudjuk, örök kíváncsi
vagyok, a miért szó pedig nálam állandóan frissen tartott szó, hát kutakodtam,
gondolkodtam állandóan. A beszélőkém is igen fejlett, ezért mindig megtaláltam azokat
az embereket, akikkel mindenféle dolgot meg lehetett beszélni. Sokszor ért olyan vád is,
hogy pletykás vagyok, pedig Én tapintatosnak ismerem magam, de a
"sokbeszédűségem" miatt ilyen is előfordult. Mindig tisztázódtam, de ez a vád rosszul
esett. Mindennek oka van! Ennek is biztosan. Ilyen dolgokról újabb miértek lesznek.
Miért gondolják rólam, hogy pletykás vagyok? Mert sokat beszélek? Miért beszélek
sokat? Talán azért, hogy le tudjam írni ezeket? Vagy azért, hogy vitaképes legyek
bármilyen témában, vagy egy-egy előadást rendesen meg tudjak tartani? Nem tudom!
De látható, hogy van elképzelésem erről is. Az ezotériának, úgy mint a vallásnak, ezer
útja van. Azon az úton megyünk, amelyen megtaláljuk a miértekre a választ. Én az
Agykontroll vonalon haladok, amelyhez kapcsolódik az asztrológia, reinkarnáció, a
pszicho-kibernetika (képi), és még a vallásból, ami az Én etikámnak megfelel. Ezen a
vonalon azok a témák fognak megtalálni, ami engem, és az érdeklődésemet érinti. Az
útkeresés nem is olyan könnyű, mert az ember eleinte ide is kacsingat, meg oda is.
Említettem már a Reikis barátnőnket, aki azt mondta, miután a falu egyetlen
pocsolyájában landoltunk, hogy nem szabad az Ő (Reikis) útjára lépnünk, maradjunk az
agykontroll vonalon. Azóta is tartjuk a barátságot vele, de nem veszünk részt egymás
dolgában. Vagy a Dianetika. Ezt is említettem már a tudattal kapcsolatban. Itt is az egyik
tornásztársammal voltam nagy vitában napokig. Ő fújta a dianetikás igazát, Én meg a
magamét. Valóságos csata volt. Rekedtre beszéltük a hangunkat. Nem értettem egyet
vele, de megígértem, hogy elolvasom. Már leírtam, milyen nehezen ment, de végül
hasznom is lett belőle, mert a tudat, a tudatalatti, és az egó kérdései jól kirajzolódtak az
Én témámban. Ezekben az időkben jöttem rá, hogy nekem nem az a feladatom, hogy
reikis, vagy dianetikás, vagy rózsalovagos legyek, hanem a tanítás. Mit értek ezen?
Tanítás, ha a beszélgetésekből a beszélgetőtárs magáénak vall, vagy fogad el egy
gondolatot. Tanítás az is, ha az Ő kérdéseire jól választ kap, és ez számomra
elfogadható. Tanítás, ha az érveimmel, szeretettel, türelemmel meg tudom győzni
bármiről, amit Én esetleg negatívnak gondolok. Ilyen, pl. az átkozódás kérdése, vagy az
önostorozás, a mindenben rosszat látó kérdések. Itt már megtanultam odafigyelni
másokra, dolgokra. A szeretet és a türelem már a sajátom lett. Sose gondoltam
magamról, hogy türelmes lennék. A sors megmutatta, amikor a tornát kellett
betanítanom, hogy van türelmem. Azelőtt idegesnek gondoltam magam, ezért nem
látszott mögötte a türelem. Az Én idegességem tulajdonképpen dac volt. Haragudtam a
világra, mindenkire, magamra leginkább. Amikor aztán ezt be tudtam látni, szinte
azonnal más minőségű lett az életem. Beloianniszban csak pozitívnak, türelmesnek,
pontosnak, és segítőkésznek ismernek. Ezt a torna hozta, mert Én tényleg szívvellélekkel csinálom, ezért aztán tiszteletet, megbecsülést kapok érte. Az adonyiak viszont
panaszkodó, szitkozódó, pesszimistán viselkedő emberként emlékeznek. Ha találkozom
az akkori ismerőseim közül valakivel, gyorsan elköszön, Én meg bölcsen mosolygok, és
határtalan örömet érzek bensőmben, hogy lám-lám, milyen jó, hogy megváltoztam. Ha
nem változtam volna, haragudnék erre a régi ismerősre, amiért faképnél hagyott.
Megváltozni bármikor lehet, a könyvet is azért írom, hogy bebizonyítsam, 38 évesen is
mindent újra lehet kezdeni, és nem csak az anyagiakra gondolok. Egyébként a
legmélyebb "gödörből" lehet újra kezdeni csak. Ott lehet nagy dolgokat elhatározni, de
választhatjuk a halált is, nem csak fizikai értelemben. Mert ha nem akarunk változtatni,
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szép lassan minden és mindenki elhagy minket, ami és aki számított, végül mi magunkat
is elhagyjuk, meghalunk. De a "gödör" mélyén az "életet" is választhatjuk. Emlékeznek
az Én "gödrömre"? Én sem akartam már semmit az élettől '89-ben, de még hallgattam a
szomszédomra, aki a kis vékony Silva könyvet adta. Higgyék el, 11 év alatt talán több jó
ért, mint az addigi 38 évem alatt. Pedig ezen évek alatt is értek rossz dolgok, mint pl.
műtétek, vagy nem találom a páromat, vagy ha van társam, az valahogy nem működik,
de ezek a dolgok már nem úgy hatnak rám, mint régi életemben. Itt már keresem, hogy
ebből vagy abból mit kell megtanulnom. Azt mondják, az okos más kárán tanul, a buta
meg a saját kárán. Ez így biztosan igaz, de állítom, hogy csak azt tanuljuk meg igazán,
amit mi magunk átélünk. Át tudjuk mi érezni más baját, de amikor a saját bőrömön
érzem, és az Én lelkem éli át, az más. Az felejthetetlen, és tanulságos. Először nem
látjuk a tanulságot, de ha meg tudtunk már kissé nyugodni, mindjárt látszik a
"tananyag". Említettem az intuíciómat (megérzésemet). Nos ez 11 év alatt nagyon
pontos lett, mert Én így kívántam, ezért fejlesztettem, figyeltem, és próbálok szót
fogadni a megérzéseimnek. Már azt hiszem, 75%-ban jók a megérzéseim. Mondok egy
példát. Nekem már nem lehet hazudni, azonnal érzem az illetőn, ha nem mond igazat.
Igaz, hagyom hazudni, higgye azt, nem jöttem rá, de innentől figyelek, és nem hagyom
magam becsapni. Vagy: Pl. az élettársam a hátam mögött, mert éjszakás vagyok, azt
hiszi, becsaphat, elmegy mondjuk szórakozni, de Én ezt már előre megérzem, és
másnap, olyan ember mondja el ezt, aki nem is akarta. Csupán véletlenül. A tudatom
ilyen jó már hozzám. Azt szoktam mondani, nekem „tálal” a tudatom, már nem engedi,
hogy bárki becsapjon. Úgy látszik, már megérdemlem, mert úgy élek, ahogy az a
"nagykönyvben" meg van írva, tisztán, és becsületesen, másokat is segítve. Mit értek Én
segítésen? Segítés az is, ha valakinek sok pénze van, és adakozik. De mi, a kispénzűek
hogyan segítünk? A pénz csak eszköz, de szükséges eszköz, tehát tiszteletben tartom, és
jól bánok vele. Segítés, ha az embert, magát tisztelem, és nem bántom, nem sértegetem,
szépen beszélek vele, ha bajban van, meghallgatom, segítek neki dönteni, vagy csak
hagyom sírni. Csak akkor kapunk, ha adunk is.
Pl. ha van egy darab szalonnám, és tudom, hogy anyám szereti, viszek neki
belőle. Én is ajándékba kaptam, de adok belőle. Vagy: ruhát sose dobok ki, valakinek
még szüksége lehet rá. Vagy: karácsonykor kis csomagocskákat készítünk Hajnival,
ebben aszalt gyümölcsök, édesség van, és a szomszédoknak, barátainknak, kollégáknak,
boldog karácsonyt kívánva átadjuk. Nem várunk viszonzást, ez nekünk öröm, hiszen a
gyümölcsöt is mi aszaltuk nyáron. Egyébként a sors segít ebben is. Megmutatja, miből
kell adnom, de azt is kinek. Hiszen nem arról van szó, hogy a dolgaimat osztogassam el,
de mindig van valami, amit ki kell adni, és jön helyette ezer. Én most bátran ki merem
jelenteni, hogy gazdag vagyok, egy kereset mellett is. Úgy tűnik, tényleg az "utamon"
járok végre, és ezért nagyon boldog is vagyok. Persze, most ne gondolják azt, hogy egy
"baba" lettem, aki csak jól viselkedik, jót tesz, és csupa pozitív dolgokat csinál. Én is
csak egy ember vagyok. Tényleg a jóra, a pozitívumra törekszem, de a többi "világ"
részéről jövő dolgokkal is szembe kell néznem, és megoldanom. Mire gondolok? Én is
tudok veszekedni, ha szükséges, kiabálni is, sírni is, de Én már utána kielemzem a
dolgot, és "bedobozolom". Nem hagyom, hogy még egy hét múlva is ezen rágódjak. Egy
napot adok magamnak, és lerendezem, erről már írtam, megbocsátok magamnak, és a
bántónak is, mert..... Ide aztán még csúnyát is mondhatok, ha az illető az is. A lényeg,
hogy az Én belső világomat nyugodtnak tudjam. Az álmodozástól idáig eljutva, újra azt
mondom, szükséges, hogy álmodozzunk, így tudunk mindent elképzelni.
Gyerekkoromban (még hittanra is jártam 61-ig) az Istent úgy képzeltem el, mint a
mesében a királyt. Ül a trónon, és irányít. Jónak, és szépnek képzeltem, aki mindenkit
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szeret. Amikor azt mondták, hogy ha rossz leszek, megver, és nem fog szeretni, Én
valahogy ezt nem tudtam elhinni, ma már értem, hogy miért. Nos, mire Hajni lányom
12-13 éves lett, már erről is sokat beszélgettünk, néha reggelig is képesek voltunk
ilyenekről "filózni". Fent és lent. Negatív és pozitív oldal. Megszületés. Élet. Halál.
Honnan jövünk? Hová megyünk halálunk után? Lelki sík, fizikai sík, miből áll egy
ember? Fizikai test, és lélek kérdései. Hol "lakik" a tudat? Miért alszunk? Miért
álmodunk, és hol járunk akkor? Ezer-meg ezer kérdés, van e területen. A "fizikai"
tudósok ezeket, már próbálták megmagyarázni, de végleges álláspontra ők sem jutottak.
Az ezoterikus tudósok, gondolkodók, szerintem közelebb állnak az igazsághoz, de Én
azt hiszem a teljes igazságot nem lényeges tudnunk. Mindenki csak annyit tud, amennyit
el tud fogadni. A lényeg, hogy éljük le az életünket, jól vagy rosszul, mert tanulni
jövünk, és ha belegondolunk, mindig lelkileg tanulunk. Úgy tűnik, mi emberek a
lelkünket erősítjük minden hatáskor. Vezetőnek, Istennek, Teremtőnek lennie kell, mert
minden, ami a világunkban előfordul, óramű pontossággal bír.

Véletlenek, nincsenek!
Minden véletlent ezer százalékos pontossággal ki lehet számolni. Itt segíthet
nekünk az asztrológia, az illető adatai alapján. Vagyis minden mindenkor meg van írva?
Szerintem igen! És hogy ki írta? Nem fogják elhinni, de mi magunk! Ugye hihetetlen?
Mindig mindent és mindenkit hibáztatunk, ha baj ér minket, csak önmagunkat nem.
Nos, ha tudjuk, hogy mi magunk "írtuk" magunknak a tanulnivalót, akkor lehet
gondolkodni, hogy miért, és mi az a pont az életünkben, ami megoldásra vár. Van olyan
sikeres élet, ahol csak a szerelmi kérdéssel küszködik valaki, de van olyan is, és ez a
több, ahol sok-sok feladatot vállal az illető megoldásra. Minden élet egy regény. Ha
mindenki megírná az életét, állítom, mind egytől-egyig érdekes lenne. Itt szeretném újra
említeni a fantáziát. A másik oldalon, ahol mi tulajdonképpen lakunk, ott írjuk életünket
közösen a többi tudattal. Hogy miért? Gondoljanak csak bele, itt egyedül semmi sem
megy! Odaát megbeszéljük, hogy ugye ott leszel, amikor ott kell lenned, és ugye
kimondod azt a mondatot, amitől nekem "eszembe jut", mit kell tennem? Vagy: ugye
megtaláljuk egymást? És ugye csak engem fogsz szeretni? Vagy: ugye ha hozzám jössz
gyerekemnek, úgy lesz, ahogy itt megtanultuk? Ugye, minden eszembe fog jutni? Ezeket
hívjuk véletlennek, pedig pontosan meg vannak tervezve. Az eszünkbe jutást még a
Tudatunk is maximálisan segíti, de vannak még segítőink is, akik mindenben velünk
vannak. Odaát hősöknek tartanak minket, amiért ezer meg ezer veszély közé lemerünk
születni. Ezért minden ember 2 segítőt kap. Van, akit több segítő is támogat. Ezek a
segítők születésünktől halálunkig velünk vannak láthatatlanul, de nem minden
észrevétel nélkül. Gondoljanak csak arra, amikor bambulunk az úton, az autó jön, mi
pedig mintha visszarántanának, az utolsó másodpercben vissza tudunk ugrani. Vagy
nem tudunk visszaugrani, de az autó meg tud állni. Ezeket, és még nagyon sok mindent
a segítők végeznek. Nélkülük már kora gyerekként meghalnánk, vagyis hamar
hazamennénk. Akkor meg, mikor lennénk felnőttek? Itt most kérdezhetik, és aki
gyerekként hal meg? Igazuk van, csakhogy az a lélek ennyit vállalt, valamiért, hogy
miért, arról majd később. Szóval, minden lélek, miután megírta, leellenőrizte leendő
életének fontos szakaszait, megszületik, ott, és annál az anyánál, aki őt várja, mert ezt is
megbeszélték. Amikor a bolygók is úgy állnak, ami azt az életet reprezentálja, amit
megírt, létrejön a nagy találkozás. Megszületünk. A születésnél látszik egy olyan
esemény, hogy a bolygóállás miatt nehéz vagy könnyű egy szülés időtartama. Van olyan,
hogy 3 napig is várni kell, eközben pedig az anya és gyermek szenvednek, de ezt így
vállalták. Most megint kérdezhetik, hogy nálam nem indult meg egyik szülés sem, akkor
mi történt? Nos, egy példa: A Hajni ugye O3. O6-án született, így döntött az orvos. Ez a
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döntés a Hajni és az Én tudatom döntése is volt. Bizonyíték, hogy O2. 16-án rosszak
lettek a leleteim, irány a műtő, de még egy tesztet csináltak. Az új teszt jó lett, nincs
műtő, maradt a O3. O6.-ki időpont, ami végül is tényleg így lett. Ugye érdekes? Persze
mondhatják, mindent meg lehet úgy magyarázni. Ez is igaz, de Én, amit hihetőnek
érzek, azzal fogom magyarázni. Szóval megszületünk. Anyánkra vagyunk utalva, picik
és gyámoltalanok vagyunk. Ha vigyáz ránk, mert ezt is ígérte odaát, jó, és beteljesítjük
amiért jöttünk, vagy nem vigyáz ránk, dönthet, így is, és gyorsan visszamegyünk.
Tanulunk, és ismét jövünk. Nincsenek véletlenek! Azért nincsenek, mert mi odaát
mindent, de mindent megbeszélünk, pontosítunk, minden lélek életét, kapcsolódásokat.
Ott, mivel a tudatunk teljes, mindent átfogóan lehet tárgyalni, megbeszélni, megtanulni
az egyes mozzanatokat. Ezek az életek aztán globálisan is megvannak írva, ezt találjuk
az asztrológiában. Amikor megszületünk, a tudatunk csak erre az egy életre van
leszűkítve. Mi lenne, ha minden életünket egyszerre ismernénk? Azt hiszem, nehéz
lenne, elterelődne a figyelmünk erről az egy életről. Ezért mondjuk, hogy a tudatban
minden benne van, és csak akkor ad más témában is segítséget, ha arra kellően érettek
vagyunk, vagyis a fejlődés felé haladunk. Bizonyos emlékeket azért hozunk magunkkal,
és néha gondolkodunk is rajta, mert semmi okot nem látunk ezekre az emlékekre, mégis
velünk vannak. A Dethlefsen könyvekben jól érzékeltetve és bizonyítva is vannak. Pl.
miért fél valaki a patkánytól, ha még egyet sem látott ebben az életében, és a békáktól?
Vagy a sokféle fóbia, ezekről mindig kiderül regressziós hipnózisban, hogy az előző élet
valamelyikében történt olyan esemény, ami itt fóbiaként él tovább. Itt mondhatnám azt,
hogy a tudat nem felejt, és ha olyan helyzet áll elő, ami valamikor rossz volt, rögtön
előhozza, amit Ő ránk nézve veszélynek tart. Ebben az életünkben is szerzünk ilyen nem
felejtős eseményeket. Két példám is van erre. Az intézetben romlott köhögéscsillapítót
ittam nem egy kanállal, hanem jól meghúztam. Ezt Erigonnak hívták akkor. Nos, Én
igencsak rosszul lettem, majdnem gyomormosás lett belőle, végül sok tejet ittam, és 2-3
nap alatt rend lett a szervezetembe. Ezt így el is felejtettem, de amikor köhögésre ilyen
nevű gyógyszert írtak fel nekem, és az előírt adagot bevettem, azonnal, és ugyanúgy
rosszul lettem, mint amikor a romlottat ittam. Azóta sok év eltelt, de ha a gyerekeim
kaptak ilyet, és Én csak megszagoltam, azonnal szédülni kezdtem. Soha többé nem
nyúltam Erigonhoz. A mákos tésztával ugyanúgy jártam. Este, műszak után, tanuló
koromban mentünk haza az intézetbe, már harmadikosok voltunk akkor. A konyhába
melegen tartották nekünk, mi jól beettünk, éhesek is voltunk, aztán szépen lefeküdtünk.
Na, ez a mákos tészta mindhámunk gyomrát megülte, reggel nagyon betegek voltunk, 23 napig. A tudatom erre is emlékszik, és próbáljak csak mákos tésztát enni, baj lesz
belőle.

A szabad akarat!
A Teremtő, minden embernek, szabad akaratot adott. Minden helyzetben, és
mindenkor nekünk kell döntenünk. Őrületesen nehéz dolog ez, mert hányszor, de
hányszor könyörgünk Istennek, hogy segítsen, szidjuk is, mert nem segít szerintünk, sőt,
van, aki nagy bajában meg is tagadja, pedig ideátról tudjuk, Ő szabad akaratot adott. Ezt
senki el nem veheti, még akkor se, amikor tragédiák estek meg az emberiséggel, csak
hát mi itt ezt már elfelejtettük. Gondolok itt, pl. a háborúkra. Azt mondták az emberek,
hol volt az Isten akkor? Szerintem, ott van, és volt mindenütt, de nem avatkozik bele az
ember döntésébe, hiszen mi írtuk magunknak, a saját életünket, a saját bajainkkal
együtt. Hogyan szeghetné meg az ígéretét? Az írásommal Én is pont azt szeretném
elérni, hogy mindnyájan tudjuk ezt, és ennek megfelelően gondoljunk a Teremtőre, a
bírálatainkat illetően is. A szabad akaratban benne van az is, hogy döntenünk nekünk
kell, minden esetben. Azért persze, ha nagyon akarjuk, illetve szeretnénk, a Teremtő is
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tud segíteni. Például, ha nagyon letérünk a saját magunk által kijelölt útról, és már
kétségbeesetten keresgélünk megoldás után, akkor a segítők és a tudatunk
közreműködésével, segítséget kaphatunk. Az életembe ez '89-ben történt meg, amikor
már, tudják, leírtam, teljesen kilátástalannak hittem az életemet, és úgy döntöttem, véget
vetek neki. Itt jött a segítség, mert tudtam sírni, a tűz is kijózanított, még szerencsére
időben voltam, mivel a szomszéd Éva barátnőmre is tudtam figyelni, aki könyvet adta.

A segítők!
Ők ugyanolyan szellemlények, mint mi, csak nem öltenek fizikai testet. Itt is, és
ott is embernek hívnak minket. A segítőket nem szabad összetéveszteni a szellemekkel,
akiket mi huhogó, ijesztgető, lényeknek tudunk. Ezek a szellemek valamiért, mert ők
így döntöttek, nem mennek el, a fény felé, nem mennek tanulni, sőt, úgy hiszik, ők még
élnek, és köztünk maradnak, az úgynevezett közteslétben. Pedig az Ő segítőik újra meg
újra kérik őket, hogy menjenek a fény felé, de ha nemet mondanak, a segítők elmennek,
aztán később újra visszajönnek, és azután is, újra meg újra próbálják őket "hazavinni".
Itt is látszik, mennyire tiszteletben van tartva a döntés, és a szabad akarat. A segítőkről
akkor szereztem tudomást, amikor Hajni már látta őket, ha akarta, és kommunikált is
velük. Azt akarta nagyon fontos ebben a dologban, mert amit Hajni tud, azt fokozatosan
kapta, és nem egyszerre, így megijednie sem kellett sosem. 6-8 év alatt kapta meg az
energiát, a "látást", a diagnosztizálást, a harmonizálást, a pszi- sebészetet, magát a
gyógyítást is, és a táncot. A "látni" azt jelent, hogy tudati látással bír, de csak akkor, ha
Ő akarja. Ez nem úgy van, hogy állandóan lát mindent, amit mi nem, hanem csak azt
látja, amit Ő szeretne valamilyen okból. A segítőkkel is csak akkor kommunikál, ha Ő
úgy látja jónak valamiért. Ehhez magas színtű élet-intelligencia kell (nem csak az
iskolában szerzett intelligenciára gondolok), mert ok nélkül, mondjuk szórakozásból
nem illik zavarni őket. Ők sem zavarják életünket, csak segítenek mindenkor. Erre van
egy-két csodálatos példám. Amikor nagy filózásban voltunk Hajnival, szinte a számba
adták a mondanivalót, főleg akkor, ha ez a Hajni számára fontos volt. Erre azért jöttem
rá, mert olyanokat, mondtam, amit magamtól nem vártam volna még, mert szinte új
volt. Egyik ilyen alkalomkor nagyon mosolygott Hajni, kérdeztem - min mosolyogsz
annyira? Nem jókat mondok? Csak azon mosolygok - felelte, hogy a segítőimet látva (
mert valamiért látni akarta e percben ) nagyon figyelnek arra, amit mondasz! Nem jókat
mondok? Vagy jókat? Kérdezd meg, és Én szeretnék kezet fogni valamelyik segítőddel,
ha kezet fog velem, ezzel megtisztel, akkor jelezze azzal, hogy a kezemben érzem
valahogy. A válasz az volt, hogy jól beszélek, és kezet is fogtam a Hajni férfi
segítőjével. A tenyerem pedig bizsergett egy darabig, így jelezte, hogy tényleg kezet
fogott velem, ha már ezt kértem. Hát nem gyönyörű? A Hajni látta ezt a kézfogást, Én
pedig éreztem. Fantasztikus volt az, amit éreztem. Nagy örömet, hogy ezt Én
megérhettem. Szó szerint eufóriás voltam, és ma is nagy szeretettel gondolok minden
segítőre. Nem lehet könnyű dolguk nekik sem velünk. Később, amikor egy ilyen témájú
Akadémiára sikerült Hajninak bejutnia, ott minden idevágó dolgot megtanult, bár neki
igazából azt kellett itt megtudnia, mi micsoda, amivel Ő rendelkezik. Neves tanárai
voltak, megtudta, mi az energia, és mit lehet vele kezdeni, mi a pszi-sebészet, mi a
radiesztézia (Ő ingázás nélkül, a kezével mér fel bármilyen lakást), mi a harmonizálás,
és egyáltalán, mi a parapszichológia. Akkoriban már sok versenyt megnyerve (Sztár
kerestetik - Paks - első díj) táncolta a Hajni az úgynevezett Szakrális táncot. Ezen az
Akadémián is táncolt egyszer, kérésre, és aki látta valamilyen szinten, elmondta,
csodálatos az az energia, ami számunkra nem látható, de körülötte mozog, vibrál, vagyis
táncol. Ez a tánc önmagából jön, koreográfia nem kell hozzá különösebben, ez
improvizálás. Hajni persze a zene hatására mindig egy történetet táncol el. Egyszer egy
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versenyen, a zsűriben helyet foglaló, tánchoz értő valaki, azt mondta, hogy a Főiskolán
tanultak, illetve hallottak ilyen táncról, ami nagyon egyedülálló, és 3O-5O évenként
jelenik meg. Azóta is, sok helyre hívják őt fellépni, csodálatos ez a tánc, és még
különösebb, hogy Ő maga készíti a ruhát hozzá, és az ékszereket is, úgymint nyakék,
fejék, derék és bokaékszert. Az akadémiai tanárai, társai szerették Hajnit, hiszen Ő
olyan szerény, és jó ember lett. Segítőkész, egyetlen kérést sem utasít el, sokat tanult,
hogy még véletlenül se, kövessen el semmilyen hibát. Most főiskolás, környezet mérnök
lesz. Ezekről a dolgokról már írja a saját könyvét, amit szerintem a főiskola után
biztosan befejez, így Én csak érintőlegesen, mint az Én lányomról, és nagy-nagy fizikai
segítőmről írok. Egy másik "csoda"! Kértem Hajnit, vegye fel a kapcsolatot az Én
segítőimmel is, ha lehet, szeretném tudni, nekem van-e, és milyen színű, mert azt
elfelejtettem mondani, hogy színük is van, és annak megfelelő, amit mi itt élünk, és amit
tennünk kell. A Hajni segítői kékek, szép árnyalt világoskékek. Még ide kívánkozik,
hogy rendkívül tapintatosak, erről az jut eszembe, hogy a Hajni 2 segítője mellé egy
"nagyobb" és sötétebb kék színű segítő is csatlakozott. A nagyobb ez esetben azt jelenti,
hogy nagyobb energiát képviselt, ezért érezte Hajni "nagyobbnak" látta, és megijedt tőle,
bár nem igazán ijedségnek nevezné, inkább félte a nagyságát. És mit gondolnak mit tett
ez a segítő? Nem mutatkozott, Hajni csak az erőt érezte. Mondtam neki, (ezt, is súgták
szerintem), hogy gondolatban természetesen mondd meg neki, szeretnéd látni,
bocsásson meg, hogy féltél tőle. Hajni meg is tette, és így már láttatja magát. Mondják!
Mikor lesz a földi ember ilyen tapintatos? A Hajni kérésemre felvette, a kapcsolatot az
Én segítőmmel. A férfisegítőm mutatta meg magát, és jelezte szimbólumokkal, a
vállamat fogva, hogy "felfelé haladunk" a szellemi tanulást illetően. Női segítőm nem
mutatta magát, pedig úgy tudjuk, minden embernek egy női és egy férfi segítője van. Ha
nőies dologban kell segíteni, a női segítő segít, a férfi ember esetében is így van, ha
férfias dologról van szó, a férfi segítő segít, még női ember esetében is. Gondoljanak az
Én életemben arra, amikor "férfiasan" helyt kellett állnom '89-től, és a gyerekeimet, sőt
még magamat is el kellett tartanom. Nos, úgy gondolom, a férfisegítőm igencsak
munkában volt akkoriban, mert nagyszerűen sikerült nekem ez a "férfias", több éves
élethelyzet. A segítőm színe: barna. A barna szín a föld színe. Nos, ebben az ügyben is
rengeteget beszélgettünk Hajnival. Az életem során, ha "emelkedtem", igaz, ez az
emelkedés a vagyonról szólt, emlékeznek? '89-re már szép házunk volt, kocsink, két
gyerekünk, már boldogok is lehettünk volna, pénzünk is volt elég, de a Gyuri
boldogtalan volt velem, mert Én beteges lettem, és csúnya kövér, vagyis már az Ő
maszek kőművességéhez nem voltam "reprezentatív". És mi történt? Vissza a "földre".
Nem ilyen emelkedést "írtam" magamnak. Zsupsz! Kezdhettem mindent előlről, de
sikerült, és most vagyon nélkül, jó egészséggel, panaszkodás-mentesen, derűsen, sokkal
gazdagabb vagyok, mint az-az ember, akinek 6 kastélya, 3 szigete van.
Még egy aranyos esetem van a segítőkkel kapcsolatban. A Hajninak akadt valamilyen
problémája, amit nem tudott megoldani, ez érzelmi dolog volt, sírt is, és a segítségüket
kérte. A válasz versben, valahogy így hangzott. A tenyerükre volt írva, mert azt is
elfelejtettem leírni, hogy ember formájú, gyönyörű fényből lévő emberek ők. Tehát a
vers: "Bajodban veled érzünk, megsimogathatunk, átölelhetünk, de döntened neked
kell". Csodálatos, nem? Nem szólhatnak bele az életünk döntéseibe!

A szellem!
Mivel mi is szellemlények vagyunk, odaát a másik otthonunk a nagy szellem.
Ezt úgy kell elképzelni, mint egy kosár almát (jobb hasonlat most nem jut eszembe). A
kosár a szellem, az almák pedig mi magunk vagyunk. Amikor meghalunk, ide megyünk
haza. Visszük magunkkal a tapasztalatainkat, ezzel gazdagítva a szellemet és magunkat.
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Millió és millió ember tartozik ehhez a nagy szellemhez. Így már talán látszik a
kollektív tudat kérdése is. Több ilyen szellem van, mi emberek pedig oda tartozunk,
ahhoz a szellemhez, akihez megszerzett tapasztalataink alapján kerülünk. Ezzel
kapcsolatban sok mindent le lehetne írni, de ezt már sokan megírták, így Én csak
példálózhatok. Pl. egy negatív ember hová kerül? Hazamehet az Ő szelleméhez? Igen,
haza mehetne, de nem fog, mert az életfilm lepergése után úgy dönt, hogy szégyenében
bebújik egy szikla odújába, és elmélkedik rosszaságán. Ide is időnként jönnek a segítői,
hazavinnék, de Ő nem megy, addig, míg nem bocsát saját magának. És a jó ember?
Igen, Ő is, "hazamegy", tanul, és ha eljön az idő, újra leszületik. Ehhez a nagy
szellemhez tartozik természetesen még, az örömünkre szolgáló növény és állatvilág is.
Minden növény, minden állat a mi örömünkre születik. Ha egy kiskutya annyira tetszik
nekünk, hogy azt rögtön haza kell vinnünk, az biztos, hogy nekünk született. A nagy
szellem része Ő, de egy kollektív tudat irányítja, őt is és a többi kutyust is, nevezetesen a
nagy szellem, ahová mi is tartozunk. Sokszor mondjuk, olyan okos ez a kutya, hogy
éppen csak nem beszél. Hát igen! Nekünk ilyen kutya való, ezért. Ezt így kívántuk, és
így is lett. Nekem is volt két kutyám, akik hang nélkül is beszéltek. Az egyik (Mazsola)
egy foxi keverék volt. '89-ben, amikor költözködtem, de már 1-2 nappal előbb is, sírt
szó szerint, könnyekkel, mert Gyuri nem adta oda nekünk, Ő azt érezte, hogy utoljára lát
minket, Hajnit és engem. Igaza is lett a kutyusnak, mert az új asszony nem tűrte, nem
etette rendesen, és elpusztult bánatában. Akkor nem jobb lett volna inkább ideadni? A
kutya ember-függő lény. A másik egy vörös tacskó volt, Ő már itt Beloianniszban,
velünk nőtt fel kicsi korától. 8 évet élt, okos volt, és intelligens, aznap, amikor meghalt,
elbúcsúzott tőlünk, persze mi nem tudtuk, hogy elmenni készül, beteg sose volt. Aztán
volt egy hörcsögünk. A Hajni, miután kollégista lett, rám ruházta a hörcsög körüli
teendőket. Azt mondják a szaklapok, hogy 2 évet élnek. Nos, a mi hörcsögünk 4 évet
élt. Aznap már úgy mentem éjszakára dolgozni, hogy reggelre biztosan nem fog már
élni, mire hazaérek, mert már haldoklott. Nagyon sajnáltam, hiszen 4 éven át annyi
örömet okozott nekünk, és annyi sok kis hörcsögöt is adott. És képzeljék! Megvárt
engem! Reggel 7-kor érek haza, első utam oda vezetett, rám nézett, még az üveg
oldalára is felkapaszkodott felém, és utána hanyatt dőlt, s nem mozdult többé. Nagyon
meg voltam hatódva, azóta nem is akarunk hörcsögöt, néha őt emlegetjük. Ugye, hogy a
mi örömünkre vannak ők?

Mit jelent az, hogy jó ember, rossz ember?
Mivel tudjuk, hogy mi magunk írjuk életünket, vagy mi választunk a megoldásra
váró feladataink függvényében, ezért választhatunk úgynevezett "rossz" életet is. Pl.
megöltek minket, lepereg az életfilm, mi pedig azt mondjuk, meg akarom érteni, miért
és hogyan tud ölni valaki. Magyarul, ilyen érzést választok, ehhez pedig a megfelelő
életet. Mivel megöltek, most Én fogom őt megölni, de ne gondoljanak holmi bosszúra,
itt ilyesmi nincs, csupán az érzést szeretném átélni. Aki ölt, az pedig a megölt ember
érzésére kíváncsi esetleg, így lehetséges a megvalósítás, és mindketten "jók" maradtak,
annak ellenére, hogy mi itt a fizikai világban ezt másképp gondoljuk ott és akkor. Aztán
van, aki a leendő élete összes résztvevőjének szívből ígéri, hogy minden úgy lesz, ahogy
megtanulták, de ezt nem tartja be, tudják a szabad akarat itt is érvényesülhet. Mindig
minden ember dönthet másképpen, ha akar. Hogy ezzel mekkora fájdalmat, sőt tragédiát
okoz, csak akkor jön rá, amikor az életfilmjével találkozik. Nos, Ő lesz az, aki elbújik
szégyenében, és próbál megbocsátani önmagának, de Ő lesz az is, aki az egyik
legnehezebb, a legtöbb lelki szenvedéssel járó életet fogja választani legközelebbi
megszületésénél, sőt, akiket előzőleg becsapott, tőlük várja lelki szenvedéseinek
beteljesülését. Sokat fog szenvedni, és sokszor kérdezi, miért Én? Mit vétettem?

- 150 -

Nagy Ilona Életem a skorpió jegyében.

Amikor meg már "haza" mehet, megtudja, hogy ennek így kellett történnie, hiszen Ő
volt ilyen szigorú saját magához. Ha ezt végig tudta csinálni, sokat javíthat
önbecsülésén, itt úgy mondjuk a "karmáján". És a rossz ember? Tör, zúz, verekszik,
nem akar semmit elfogadni, amit mi jónak nevezünk, gyilkol, rabol, életidegen dolgokat
csinál, nos Ő is meghal egyszer, neki is lepereg az életfilm, neki is át kell élnie az összes
"áldozata" érzéseit. Dönthet úgy, hogy meg akar javulni, és legközelebb Ő lesz, akit
mindenki bántani fog, de dönthet úgy is, hogy rossz akar maradni, és a negatív oldalt
választja. A teremtésben is, mint mindenben pozitív és negatív oldal is van. Szabad
akarat van, így hát negatív oldalt is választhat bárki, aki nem akar úgynevezett "jó"
lenni. Egyetlen embertől sem kéri számon senki, miért döntött így, vagy úgy. Aki
számon kér, az nem más, mint saját magunk. A másik véglet a jó, és rossz ember
taglalásában, amikor mi többiek rossz anyának, vagy csak egyszerűen rossz embernek
ismerünk meg valakit. Jelen esetben az Én anyám is ide sorolható. Miért is? Anyám
alapvetően jónak mondható cselekedeteiben. Gondolok itt arra, hogy mindenkinek segít,
aki kéri, az emberekkel is tisztelettel bánik, dolgozni is derekasan tudott mindig, még
ma is a '71 évével nagyon agilis. Mégis megtörtént vele, hogy a gyerekeit intézetbe adta,
ez még nem is lett volna baj, mert tényleg nem volt lakása, tehát nem volt hová vinnie
minket. De! Miért nem látogatott minket? Ez itt a kérdés! Lelkileg okozta nekünk a
sérülést, és ez eszébe sem jutott. Ő nyugodt volt, mert volt mit ennünk, volt ruhánk, és
még tanulhattunk is - mondta Ő. Mi meg megszenvedtük az Ő butaságát, vagy ez nem is
volt butaság? Most már ennyi év után meg kell gondolnom ezt a dolgot is, mert már sok
mindent másképp látok. És most érkezett el a legkedvesebb témám, a reinkarnáció
kérdése, méghozzá úgy, hogy megpróbálom a leírt életem történetén keresztül
felvázolni. '96 tájékán, amikor úgy éreztem, írnom kell, azon gondolkodtam, hogy
egyáltalán mit írjak? Biztos, hogy ezen életem során mindig arra készültem, hogy
megírjam az életemet, mert 15 éves koromban is, még az intézetben írtam valamit, úgy
2O-3O oldalt, címe: önéletrajzom. 16 éves koromig írtam, és a lap alján ígértem
magamnak, írás folytatása 18 éves koromtól, ha végleg haza kerülök. Hát ezt sajnos nem
tartom be, de ha néha a kezembe került, mosolyogva olvastam, mert az minden volt,
csak önéletrajz nem, ugyanis a Jotiszról és rólam szólt az egész, na persze azért az
elejére odaírtam, ki vagyok, hol születtem, és mikor. Amióta az eszemet tudom, mindig
írtam, csak nem papírra. Minden a fejemben zajlott. Érdekes, hogy amiket most írok,
azokat is először "fejben" írom, leginkább a buszon munkába menet, és jövet. Végül
csak nekiláttam, kezdtem a dédmamámmal, már amennyit anyámtól tudtam róla. Nos, itt
ért a meglepetés, mert csak annyit tudtunk róla, hogy Győri Klára, és nagy művész volt.
Sajnos a művésznevét nem tudjuk, ezért még idáig nem akadtunk a nyomára egyetlen
lexikonban sem, pedig még azt is tudjuk, hogy Kolozsváron alapító tag volt, és
Budapest is a lakhelye volt. Mi volt számomra a meglepetés? Csak annyi, hogy simán
éreztem a gondolatait, amikor Ilonát, a lányát, az Én nagyanyámat elvitte Lajosmizsére
nevelőszülőkhöz, de még azt is, amikor elhatározta, hogyan szüli meg titokban a
karrierje érdekében. A nagyanyám, Ilona története még rejtélyesebb volt, mert őróla csak
annyit tudott anyám, hogy alacsony, vékony, hosszú fekete hajú, kék szemű nő. Nagyon
dolgos volt, jól főzött, imádta a gyerekeit, és a "nincsből" is terülj-terülj asztalkát tudott
varázsolni. Anyám nagyon keveset tudott az apjáról is, de az is szinte, elenyésző volt.
Nos, amikor a babát, Ilonát otthagyta a művésznő, már akkor sírhatnékom volt. Nem
értettem, mi bajom lehet? Aztán csak írtam, írtam, és amikor visszaolvastam, nem
hittem a szememnek. Honnan tudom Én ezeket a dolgokat? Miért sírok szakadatlan a
történteken? Miért egyeznek még az időpontok is? Nos, egy-kettőre rájöttem, a
nagyanyám reinkarnációja Én vagyok. Tudom, most azt gondolják, hogy az írói fantázia
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volt, ami adta az adatokat, és a történetet. Lehet, de ezer bizonyítékom van az
ellenkezőjére.
Hajnival megbeszéltük tüzesen a dolgot, Ő is azt mondta, lehetséges. A reikis,
barátnőnk, Zsuzsa is elolvasta, Ő azt mondta, biztosan így van. Nos, ha az életem
történeteit alaposan végig nézzük, bizony-bizony ugyanazt az életet kaptam megoldásra,
amit nagyanyám, nem jól oldott meg, ezért 28 évesen véget ért az élete. Anyám azt
mondta, nem biztos, hogy kisbabaként került nevelőszülőkhöz. Az sem biztos, hogy
ilyen szeretetben nevelték, de Én azért ezt írásomban ilyennek éreztem. Az is érdekes,
hogy Én tanyán éltem gyerekkoromban, mégis másmilyen tanyát ábrázoltam. Amikor
anyámnak felolvastam az édesanyja történetét, sírt, és azt mondta, minden olyan volt
akkoriban, mint ahogy leírtam. A mostani életem furcsasága, hogy irtózom a késtől. Pl.
asztalon nem maradhat sose, gondosan elrakom onnan. Vagy, ha valaki késsel
hadonászik, attól, az ájulásig képes vagyok rosszul lenni. Egyszer egy kollégám viccből
a nyakamhoz tett egy jókora kést, fordított éllel. Láttam, hogy fordítva van, mégis
csúsztam lefelé a fal mellett, mert elfehéredtem, és rosszul voltam. Ő meg egyre azt
mondogatta, hogy na, mi van veled? Ez csak vicc, Én csak hülyéskedtem. Aztán
elmeséltem neki, mennyire megrémít a hadonászó kés látványa, attól kezdve leszokott a
késsel való játékról. Az egészben az-az érdekes, hogy sose bántott senki késsel, mégis
bennem van, vajon mitől, és honnan ez az emlék? Vagy a részeg ember, pláne ha még
kötekedős is. Sebesen távozom onnan, ahol ilyet látok, mert félek, de miért? Úgy
gondolom, ilyen emlékeket hozunk magunkkal, mert a tudat nem felejt, erről már írtam.
A nagyanyám, Ilona életében volt pár hibás döntés, de amikor azt az utat választotta,
aminek 28 éves korában vége is lett, nem biztos, hogy hiba volt, mert ezt a 28 évet így
kellett leélni. Ha bizonyos helyzetekben másként dönt, más lehetett volna, az élete, de
nem választotta egyiket sem túl büszke volt, és ehhez a büszkeséghez halála percéig
ragaszkodott. Mire is gondolok? Amikor Mátyás kislánya a kútba esett, és fájdalmában
osztozni szeretett volna Ilona a szeretett férfival, ez a férfi megsérti, megalázza őt, Ő
meg elmegy, ki a világból. Nem hallgat a nagylányra, aki azt tanácsolta, maradjon, majd
megnyugszik az apja, bocsánatot kér. Ha akkor marad, és megvárja, hogy bocsánatot kér
tőle szerelme, a sértés tüskéje biztosan ott maradt volna lelkében, de mégis más élete
lehetett volna. Ez volt az egyik lehetőség. A másik, amikor szülei meghaltak, kiderült, a
ház sem az övék, Ilona egyedül van, döntenie kell, hová is legyen ezek után? Gyurit nem
szereti, hiába szép férfi, ígérget ezt-azt, de Ilona érzi, hogy rossz ember, verekedős,
részeges, Ő Mátyást várja, hogy visszavigye, de nem jön. Körül is néz, hátha dolgozni
befogadja valaki, de nem, ez sem sikerül. Aztán jön Gyuri, elmegy vele, pedig a szíve
hasad bánatában, tudja, hogy szörnyű dolgot tesz, mégis megy, mert a kör bezárult, egy
kicsike kiutat sem lát, így beletörődve megy végzete felé. Óriási hiba volt ezt megtennie.
Miért volt ez hiba? Először is azért, mert szerelem és szeretet nélkül nem működik
semmi, tudta ezt Ilona is, magyarul azt lehet mondani, így is szinte a halált választotta.
Másodszor, halálával a gyerekei, de főleg Rózsika reménytelen helyzetbe került. Senkije
nem volt, az apja sem vette magához, minden "munkaadója" azt csinált vele, amit akart.
Ilona, azt gondolom, a "túlról" is támogatta, segítette, de jobb lett volna, ha élőként
marad vele. Péter, a fia családban nőtt fel, de lehet, Ő is megszenvedte anyja halálát,
pláne, gondolom, amikor még azt is meg kellett tudnia, hogy a saját apja ölte meg.
Akkor most talán kiderül, miért Én vagyok az a lélek, aki a nagyanyám volt. Ha
fantáziának tűnik, az sem baj, hiszen az érzés az Én világomban van, és ez a lényeg.
Nos, meghaltam '35-ben. A tudatom kinyílik, már nem csak a leszűkített életre, erre az
egyre fókuszál. Lepereg az életfilmem, és ó jaj, mit tettem? Jött a felismerés. A
lelkiismeretem romokban hever, valamit tennem kell. Teszek is, segítek, ahogy tudok,
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amíg felnőtt nem lesz Rózsika, és tanulom a következő életemet, mozzanatrólmozzanatra. Mert azt szeretném, hogy Ő legyen az anyám, és Én majd "szerethessem",
támogassam őt a gyerekeként, ha már anyja nem lehettem. Nagyjából ugyanazt az életet
választottam, ami Ilonáé volt, nehéz is volt felismerni. A mottója a mostani életemnek:
elhagyni! Hogy miért? Azért, mert elhagytam a gyerekeimet, magukra hagytam őket
Ezért szörnyű büntetést találtam ki magamnak. Mindenki el fog hagyni! Nem egyszer,
nem kétszer, sokszor! Azt akartam megtapasztalni újra és újra, milyen az, ha elhagynak.
Anya akartam lenni, az is a legjobb. Hiába volt a művészi csábítás, a csodás énekhang,
Én anya akartam lenni. Ez az anyaság nálam szintén központi helyet foglalt el, mert itt
és most akartam megmutatni, milyen az igazi anya. Ezért aztán "végigjártam" azokat a
helyeket, ahol Ilona élt. 6 éves koromban, amikor Árváknál voltam, sőt az első osztályt
is ott jártam. Ez a bizonyos Buckó előző életem egyik színhelye volt. Aztán Pestre
kerültem intézetbe. Na, ez az a pont, amikor anyámmal azt beszéltük, hogy nem biztos,
hogy kicsi korában került Ilona nevelőszülőkhöz. Valószínű, hogy az anyja, a művésznő
simán "lelencbe" adta, és onnan vitték őt Lajosmizsére, azt gondolom, teljesen le is
mondott róla, nem is fizetett a nevelésért. A művészet felé való vonzódásom is
valószínűleg örökség. Táncolni ma is jól tudok, azt is ösztönösen, sose tanultam.
Rögtönzök. A Hajni már "profi szinten tud rögtönözni", mert mint már írtam, Ő már
neves emberekkel együtt is szokott fellépni, Ő is örökölte, volt kitől, lehet, hogy Ő meg
a Dédmamám reinkarnációja. A lehetőség fennáll, minden lehetséges, pláne, hogy
szerintem nem vaktában születünk bárkihez, hanem ez is pontosan megtervezett, mint
bármi más. Hiszem azt is, hogy családok vannak itt és ott is, mert ezeket a családi
dolgokat csak együtt lehet "megoldani". Ha meg a barátaink, vagy ellenségeinknek van
"adósságunk", vagy nekik felém "adósságuk" legfeljebb a főnököm lesz, vagy az
udvarlóm, vagy a barátnőm, vagy a szomszédom, de ezeket a tartozásokat le szoktuk
törleszteni, ha akarja az illető, vagy Én, amikor tervezzük életünket. Ezeknél az
életírásoknál mérnöki pontossággal mindent meg lehet tervezni, csakhogy! Ezekhez
társul a szabad akarat, és a döntés. Megszületünk pontos tervekkel, de ezt meg is
változtathatjuk bármikor. Magamról azt gondolom, sokszorosan megfizettem azért,
amiért Rózsikát, és Pétert magára hagytam. A "mindenki elhagy" címszóból már
valóságos sportot "űztem", pedig eddig erre még csak most jöttem rá. Mindig azt
kérdeztem, miért? Most már meg van a válasz erre is. Amikor 17 éves koromban, a
"Lobogó" című újságban Én is szerepeltem, mint intézetis, a cikk címe: "Embernevelő
szeretet melegében" volt, a fényképem alatt ez a szöveg olvasható. „Ha gyerekeim
lesznek, nem hagyom magukra őket.” Tehát Én pontosan tudtam, mire kell készülnöm.
A sors mindent, még a szüléseimet is megnehezítette, de Én elszántan ragaszkodtam a
gyerekeimhez. Mindig azt mondtam, ha valaki bántani meri őket, annak "kimarom a
bélését", és valóban így is éreztem. Persze nem bántotta őket senki, szerencsére. Aztán
jött a nagy nevezetes '89-es év. Hová is legyek Én most? Mi legyen ez után? És jaj, a
gyerekeim, őket nem adom, inkább pusztulok. És: Ez az a pont, ami azonos Ilona
életében azzal, amikor szülei nincsenek már, háza sincs, férje sincs, de gyereke, van, és
még van neki a mérhetetlen bánata. Siratja jó szüleit (pedig nem is vérszerintiek), siratja
Iduskát, siratja saját magát, jön Gyuri, aki állítólag szereti, ez biztosan így is volt, Ilona
pedig megy vele, hogy mihamarabb meghaljon. Ezzel szemben Én, az első döbbenet
után, igen gyorsan nekiláttam intézkedni. Addig szaladgáltam, intézkedtem, amíg lakást
nem szereztem, mert tudtam, ha a bíróság döntése alapján Én is a házban maradok,
tönkre megyek, tehát tudtam, el onnan! Szerencsém volt, mert ez a Gyuri, aki ebben az
életemben a férjem volt, nem akadályozta meg döntéseimet, sőt segített. Volt ugyan egy
kis csábítgatás a Hajni felé, de Ő a 1O évével, mint egy "bölcs öregember", tudta, hogy
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velem jön. Az Anikó, Ő elcsábult, csúnyán viselkedett, a szívem fájt, amiért azt tette,
amit tett, de ösztönösen elfogadtam, és tiszteletben tartottam a döntését, mert valahol
éreztem, hogy meg fogja bánni, és akkor neki rosszabb lesz, mint nekem. Így is lett,
mint már írtam, '89 évvégére már együtt voltunk, megszaporodva még 2 lánnyal. A nagy
bánatommal is csak azután kezdtem foglalkozni, miután minden rendben volt
körülöttünk. Meg volt a lakás, Hajni az új iskolába, Én dolgoztam. A sors ismét segített,
nem értem rá keseregni, mert ez a négy lány őrzött, beszélt, csivitelt, le voltam foglalva.
Hiszem, ha nem így döntöttem volna, valószínűleg nekem is végem lett volna valamikor
utána. Így, egy új útra tudtam lépni. Ha maradok, és két asszony lett volna egy lakásban,
jaj, még rágondolni is rossz, biztosan tragédia lett volna a vége. Így lassan, de béke lett
minden vonalon, ma is barátságban vagyunk, sőt az ő közös lányuk, Olgi még nyaralt is
nálunk, az emberek legnagyobb megrökönyödésére. Én azt mondtam, Ő a Hajni huga, Ő
semmiről nem tehet, Én őt is, mint minden gyereket szeretek, akkor miért ne? És ami
mindenki számára a legfurcsább, hogy beláttam, ők egymásnak vannak teremtve, ezt
már ők 14, és 19 éves korukban is tudták, felismerték egymást, de anyósom olyan erős
volt, hogy sikerült neki elválasztani őket. És megérte? Nem, mert 2O év múlva mégis
egy pár lettek, hiszen Éva is rosszul érezte magát a házasságában, de Gyuri is, amit Én
sajnos nem vettem észre. De ha észreveszem, az sem számított volna, mert akik
egymásnak vannak teremtve, nem kerülhetik el sorsukat, csak ha erősen akarják, de
akkor viszont csupa szenvedés lesz az életük. Ezek után Én is azt kérdeztem, ha nem
Gyuri volt az igazi nagy "Ő" akkor hol van az Én másik "felem"? '94-ben volt egy
fellobbanásom, azt hittem Ő az, de három hónap sem kellett, és rájöttem, csúf dologba
keveredtem, Ő messze ment, hiába telefonál még mostanában is, hogy nem tud
elfelejteni, Én még sem akarom, és még rágondolni is rossz, hogy ilyen méltatlan, dolog
történt az életemben. '98-ig aztán 5 éven át a küszöbömet sem lépte át férfi, annyira
haragudtam. Kire is? Hát ez az! Ezt nem tudnám igazán megmagyarázni, de nem is
fontos. Rossz napjaimon kértem sorsomat, mutassa meg, ki az Én másik "felem", hol
van, van-e egyáltalán ilyen? Tudtam, éreztem, hogy létezik ilyen, de nekem nem adatik
meg? Egész életemen át volt bennem egy elképzelés a csókról, a férfiről, aki az enyém
lesz, a szerelemről, és ezt az elképzelést, érzést, (szerelem) vágyat, (csók), férfit
kerestem, sőt, hittem, hogy valahol van, és találkozom vele, és Ő testesíti meg majd az
összes "elképzelt" dolgot, amit sok-sok éve dédelgetek magamban. Ma már tudom, hogy
minden ember tudatában (elképzeléseiben) pontosan le van írva, milyen társat szeretne,
és ha kell, egy életen át, keresi. Ugye ismerős, amikor valaki 4O évesen azt mondja,
még keresem az igazit? Pedig már volt vagy három házassága, öt élettársi kapcsolata.
Nos, ez az ember, és azt hiszem mindannyian, mindegyik kapcsolatának, az elején azt
hitte, megtalálta az igazit. Aztán lassan kiderült, mégsem. Jön a csalódás, gondolkodás,
sok-sok kompromisszum, főleg, ha gyerekek is vannak, de muszáj tovább keresnie, mert
valami azt súgja, vár rám a másik felem, és Ő is csak szenved nélkülem, mint ahogyan
Én is. Vannak szerencsés emberek, akik már gyerekkoruk óta tudják, mert együtt nőnek
fel, hogy ők egymáséi, és ezt valóban a halálukig így is érzik. De mi van akkor, ha
tényleg együtt nőnek fel, és mégsem jönnek rá, csak sok-sok év múlva, amikor ezért, a
"leírt", vágyott, elképzelt együttlétért, álomért csatateret hagynak maguk mögött. Ilyen
esetekben még a csatatér sem számít, mert olyan elemi erővel jön a felismerés, hogy az
már szinte fáj, a boldogság pedig olyan, mintha nem is emberi, inkább földöntúli lenne.
Aztán a csatateret elrendezik, ők pedig boldogok, sőt a környezet is szépen belátja,
ennek így kellett lennie. Hogy miért történik így? Szerintem azért, mert így írtuk meg
magunknak. Bizonyára tartozásaink vannak egymásnak, de külön-külön is más
embereknek. És hogy, miért keverünk ebben ártatlan gyerekeket is? Csak azért, mert ők
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ezt vállalták velünk együtt, hiszen a gyermeknek csak a teste kicsi, a tudata ugyanolyan
teljes, mint a miénk, felnőtteké. Gyanítom, nekik is van tartozásuk, mondjuk felénk.
Gondoljanak csak az Anikó lányomra, mit tett, amikor mi az apjával váltunk! Mi volt
ez, ha nem tartozás, velem szemben? Ezeket az álmokat, elképzeléseket, amik bennem
vannak, leírtam nagyanyám történetében, még '96-ban. Viszont velem még nem
történtek meg ilyen szép érzések akkor, csak azt hittem. Voltam Én szerelmes többször
is, de mindegyik más-más volt, pedig mindegyikről azt hittem, az-az igazi. A férjem és
Én nagyon szerelmesek voltunk, azt hittük, örökké fog tartani, aztán mégse. Magas
hőfokon, működtünk együtt, de a 18-dik év már csalás, és kompromisszum volt. Pedig
szerintem, és ezt ki szeretném hangsúlyozni, hogy csak szerintem, halálig működhetett
volna ez a kapcsolat. Csakhogy! Gyuri és Éva, mint két fél alma. Újra találkoztak,
amikor is azonnal tudták, hogy összetartoznak. Következett a csatatér rendezése, majd
egy gyermek, és hosszú együttlét. Képzelhetik, hogy mennyire igaznak találom ezt, ha
Én a szenvedő alany is azt tapasztalom, hogy ők az összeillő pár, hiszen látszik rajtuk,
és szerintem ezt mi emberek képesek vagyunk felismerni, még akkor is, ha még nem
találtuk meg a másik felünket. Tudom, hogy millió és millió élethelyzet létezik a
kapcsolatokat illetően is, de Én azt a bizonyos igazit taglalom, és hiszem, hogy minden
ember életében eljön. Az már más kérdés, hogy elszalasztotta, és később jött rá, sőt van
olyan is, aki tudja, hogy a másik fele, mégis sok-sok probléma van közöttük. Ezek
megint csak attól függnek, mit vállaltak "odaát", és mennyi "tartozásuk" van. És itt
szeretném felhívni minden Ember figyelmét, hogy: Az igazi, vagyis a nagy "Ő", vagy
nevezzük, a másik felünknek, igenis mindig "karnyújtásra" van tőlünk!! Sok-sok ilyen
igazi történetet ismerek, de mindegyikről kiderült, hogy a "felek" mindig egymás szemei
előtt vannak. Most kérdezhetik, hogy budapesti nő miért NEW-YORK-ban találja meg
az igazit. Visszakérdezek? A nő miért érezte, sőt tudta, neki oda kell mennie? Hogy
dolgozni megy? Nem baj! De mennie kellett, hiszen ott van a párja. Ő nem tudja, de a
tudata igen, és olyan helyzetet teremt, hogy oda tudjon menni. Játsszunk még! És ha a
nő mégsem utazik? Nos, a tudat, vagy nevezzük sorsnak, mást fog kitalálni. Mondjuk a
férfi jön Budapestre, de akkor is találkozni fognak. Hogy közben évek telnek? Nem baj!
Hogy családjaik lesznek? Az sem baj! Ha csak annyi időre találkoznak, hogy felismerjék
az összetartozás felemelő érzését, akkor is megérte, mert mindketten tudni fogják,
megtalálták az elveszett másik felüket, és ettől boldogok lesznek, vagy pedig örökre
együtt maradnak. Jó, most éppen egy bonyolult dolgot írtam, de a többi sokkal prózaibb,
bár mindegyikben fellelhető a humor is. Az Én életemben is minden fontos kapcsolat
játékosan, és humorosan jött. A lényeg, hogy Én sem maradtam ki, Én is rájöttem illetve
megtaláltam a másik felemet, akit 14 éves korom óta ismerek, és szeretek, csakhogy
nem úgy szerettem idáig, mint ahogy a nagykönyvben írva vagyon hanem úgy, mint a
testvéremet. A legjobb barátom volt mindig, mégsem ismertem fel, mert még nem jött el
az ideje. Eddig! Ő Imre, aki 1954. június 28-án született a Rák jegyében. Gyönyörű
szőke göndör hajjal, kék szemmel, vékony alkattal, de erős csontozattal látta őt el a sors.
Harmadik gyerekként érkezett, volt egy bátyja, aki már nem él (Sándor) és van egy
nővére Teri, Ő volt az Én barát-nőm. Édesapjuk rendkívül italozós volt, anyukájuk
pedig rendkívül kemény, szigorú, majd hogy nem kegyetlen természetű. Rossz soruk
volt mindhármójuknak, anyjuk verte őket, ha kellett, ha nem. Ölelgetés, puszilgatás nem
volt, csak parancs, és munka mindenkinek. Imre, a maga kis érzékeny világával
megszenvedte, és még ma is szenvedi anyja keménységét, hogy más szót ne használjak.
Jó tanuló volt, de továbbtanulásról szó sem lehetett, iskola után azonnal dolgozni küldte
Imrét egy pesti közértbe. Megjegyzem, Terinek, és Sanyinak is dolgozni kellett, menni.
Én, amikor a faluba kerültem kimenők alkalmával, őket ismertem meg először. Teri a
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barátnőm lett, Sanyi már udvarolni járt, Imre pedig, ha tehette, jött utánunk. Ő, és Teri
tanítottak engem görögre, nap mint nap együtt voltunk. Feltűnt nekem, hogy az anyjuk
állandóan káromkodik, szid, átkoz mindent, és mindenkit, de mi nem törődtünk vele, Én
meg úgyis ilyesmihez voltam szokva, fel sem tűnt a dolog. Imre és Teri meg azt
mondták, Ő ilyen, és imádták. Lázadni sose mertek volna, de eszükbe sem jutott, mert
azt hitték, ennek így kell lennie, más családban is biztosan így van. Aztán '66, '67, '68ban már szegény Terinek sokat kellett hazudnia, mert már ismerte szerelmét, Imrét,
akivel csak titokban találkozhatott. Na, ebben aztán Én is sokat segítettem, zsinórban
hazudtunk, hogy sétálni megyünk, vagy a cukrászdába, vagy TV-t nézni, vagy
focimeccsre. Muszáj volt érte mennem, mert egyedül sehová nem engedték el. Itt,
ezekben az években már láttam, hogy rossz az anyjuk, de azt gondoltam, majd férjhez
megy Teri és az anyja is megváltozik. Sajnos nem így történt. A dolgok szörnyűséggé
változtak. Teri megmondta, sőt be is mutatta Imrét az anyjának, hiszen szerettek volna
összeházasodni, ekkor már 3 éve ismerték egymást. Teri anyja óriási cirkuszt rendezett,
még meg is verte a 18 éves lányát, és kitiltotta Imrét lánya életéből. Hogy miért? Azt
nem mondta meg. Imre és Teri továbbra is csak titokban találkoztak, de egyszer
valamiért összevesztek. Gondolom, az anyai nyomás is nagy volt, hiszen, ma már
tudom, az akaratukat mindhárom gyereknek letörte. Vagyis Teri szót fogadott. Ő is
széplány volt, Ő is szőke, és kékszemű. Talált, illetve jött egy udvarló az életében,
akivel egy munkahelyen dolgoztak, de Imrét nem tudta feledni. Az új fiú, János
feleségül kérte, az anyja meg azt mondta, menj hozzá, majd legalább elfelejted Imrét, Ő
nem hozzád való. És az új udvarló? Ő kicsoda? Ez nem volt fontos Teri anyjának, csak
az, hogy a lánya ne legyen boldog. De miért? Erre sose tudok rájönni, még ennyi év után
sem. Teri hiába mondta, nem szereti leendő férjét, nem volt pardon. Imrének és Terinek
volt a "dombon" egy helyük, ahol találkozni szoktak. Imre továbbra is ott várta
szerelmét, aki az esküvője előtt újra Imre karjában kötött ki, ott a dombon. Tudják ez az
a domb, amiről írtam, hogy szinte mindent ott bonyolítottunk, mi fiatalok. A találkákat,
az összejöveteleket, énekléseket, ünnepléseket, vagyis szinte mindent, amit otthon nem
lehetett, mert az "őseink" nem bírták a szabad gondolkodásunkat. Igen ám! De azért
majd minden szülő azt akarta, a gyereke, boldog felnőtt legyen, nem úgy Teri anyja. Teri
és Imre megbeszélték, megszökik az esküvőn. Majd valamilyen ürüggyel kimegy, és
Imre várja. Imre valóban várta egész éjjel, de Teri úgy őrizték, nem tudott megszökni.
Imre keserűen, bánatosan kilépett Teri életéből. Teri szült egy kislányt, Tímeát, imádta
őt. Már lakást is kaptak itt a faluban. Jól is lehettek volna, ha Teri anyja itt tönkre nem
tett volna mindent. Hiába volt már asszony, mindenbe beleszólt, sőt inkább
megparancsolta. Az ifjú férj hiába mondta, hagyja őket békén, nem tette. Gondolom,
János is rájött, nem úgy szereti a felesége, ahogy kéne, tán még lehet, a történetet is
megismerte, egy ilyen kis közösségben ez is lehet, mindenesetre kezdtek rosszul élni.
Aztán az is eljött, hogy János megpofozta Terit, aki örömmel szaladt anyjához-apjához,
segítsenek. Ők segítettek. Nagykéssel vonultak móresre tanítani vejüket. Teri ekkor már
réges-rég újra Imrét szerette, és titokban találkoztak. A második lány (Terike) már nem
Jánostól született, de a neve igen. Teri beadta a válókeresetet, hamar elváltak, de hogyan
tegyék ki a lakásból? Ismét nagykés, fenyegetés, míg János örökre elment és azt mondta,
ebből a családból el, mert ilyet még nem látott, többé tényleg még a lábát se tette be
ebbe a családba, ahol ilyen anyuka van, aki mindent és mindenkit "elintéz". Hát igen! Ez
az anyuka nem tudta, hogy Teri lánya mire készül. Teri úgy okoskodott, elvált, saját
lakása van, gyereke is van, azt csinál, amit akar, szülei nem szólnak bele. Tévedett!
Imrével összeköltöztek, Teri anyja meg szó szerint őrjöngött. Megint azt kérdezem,
miért? Aztán később összeházasodtak, fiuk is született, (Imre Ő is), és ez a férj már
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egészen haláláig nem engedte az anyósát garázdálkodni. Ezzel együtt azért továbbra is
terrorizálta a lányát, ahogy csak tudta. '98-ban a veje temetésén azért Ő is úgy tett,
mintha! A Sanyi fiával sem bánt másként. Bárkinek udvarolt, az rossz volt, az minimum
kurva volt, mert Ő ezt tudta. Őrület! Végül Sanyi elvette Etát, aki öt gyönyörű gyerekkel
ajándékozta meg Sanyit. A kedves "Mama" a távolból is azt mondta, rossz menye van,
gyere haza kisfiam, itt jobb lesz neked, mert közben az apjuk is meghalt (5O éves volt),
így aztán teljes terror uralkodott a szeretet ellen. Sanyi is italozott, emiatt, gondolom Én,
Etának sem volt könnyű, pláne, hogy az anyósa még bántotta is a férjén keresztül. Pedig
nem is a faluban laktak, ők Ráckeresztúron éltek, de nem elég messze az anyóstól. Sanyi
megbetegedett, a sok ital is biztosan segített ebben. Nos, ekkor az anyja mindent
bedobott, hogy elválassza Sanyit az öt gyerekétől, és Etától. Azt híresztelte, majd Ő
ápolja a fiát, a menye enni se ad neki. Szörnyű vádak voltak ezek, de Ő úgy látszik, így
tud boldog lenni, ha más boldogságát elveszi. Volt olyan, hogy ment látogatni a
kórházba, és elzavarta Sanyi családját onnan kiabálva, átkozva Etát. A kórházból is Ő
hozta haza, majd Ő ápolja, mondta, amikor egyszer meglátogatván ott volt Sanyi, akit
sörrel itatott éppen, pedig azt aztán nem lett volna szabad. El is temette a fiát, 46 éves
volt még. Ekkor viszont Eta a sarkára állt, ugyanis az anyósa itt akarta eltemettetni a
faluban. Eta volt az özvegy, azt mondta, a gyerekei, és Ő is Keresztúron vannak, ott lesz
eltemetve. Na, volt is minden szegény Eta, csak szépasszony nem. Átkozódott, szidta a
menyét, ahelyett, hogy csendben siratta volna a fiát. Még halálában sem adta oda a
családjának a fiát. Megint kérdem: Miért? Aztán, mint a mesében, következik Imre fia,
aki, nehogy azt higgyék, Ő megúszta, Ó dehogy! Ha valaki, hát Ő aztán ugyanúgy, mint
testvérei szó szerint tönkre van lelkileg ettől az egésztől. Amikor elkezdett dolgozni,
még szinte kisfiú volt. Aztán a munka, mert dolgozni azt aztán tudtak mind a három
testvér, megerősítette, megizmosította, azzal együtt, hogy vékony, magas fajtájú, szép
fiatalember lett belőle. Sportolt is, focizott, sőt imádja a zenét, ezért dobolni kezdett egy
Érden alakult csapattal. A '68-as Táncdal fesztiválra ők is készültek, akárcsak Én (minő
véletlen), bár Én erről nem tudtam, hiszen intézetben voltam. Ő sem tudott arról, hogy
Én meg zenekar után vágyakoztam. Aztán ők sem, és Én sem jutottunk el odáig. Azért
továbbra is zenélt, focizott, és dolgozott, minél kevesebbet kelljen otthon lenni, mert
otthon ezekért is kapott, hiszen ezek az anyja szerint csak csavargások, inkább segítsen
otthon a ház körül - mondta, de nem szép szóval, hanem megparancsolva. Így Imre
mindenféle elfoglaltságra hivatkozva, menekült otthonról, ha csak tehette. '69-től,
amikor már Én is vonattal jártam Pestre dolgozni, sokszor utaztunk együtt. A vállamon
szeretett aludni, rendkívül jó barátok voltunk. Ekkor Ő még 16 éves volt, Én meg már
18 is elmúltam. 16 évesen ismerte meg feleségét is, szintén a vonaton. Őt is jól
ismertem, velem egyidős, Ő is 51-es születésű. 3 évig udvarolt neki Imre, mire 19 éves
korában feleségül vette. Nos, ezt a kapcsolatot is üldözte az anyja. Szegény lány, és
szegény Imre, minden volt, csak szép kisasszony nem. Ha Imre kérdezte az anyját, miért
ne vegye el ezt a lányt, akkor azt mondta, hogy - mert nem jó lány. De miért? Erre nem
volt válasz. Nos, ez a "rossz" lány, és Imre is érintetlenül mentek a házasság igájába.
Imrének is, és feleségének is első kapcsolatuk volt ez. Az esküvőt is botrányok előzték
meg, Imre hadakozott az anyjával. A lány szüleinél kezdték egy kis nyári konyhában
közös életüket. Az asszonyka nem tudott főzni, (ki tud a házasság elején?) de közösen
ezt is próbálgatták. Mivel mindketten dolgos emberek, Imre kiharcolt magának itt a
faluban egy telket. Megvették, és elkezdtek építkezni. Ehhez viszont vissza kellett jönni
ide. Hát hová máshová, mint Imre anyjához. Na, a kedves mama örült, na majd most
elüldözöm ezt a nőt, majd adok Én neki, elvenni a fiamat? Az első kislányuk már
megvolt ekkor (Erzsike lett a neve). Mindenbe bele kötött, hogy mosol, mi ez? A fiam
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ezt nem így szereti. Mit főztél? Ez étel? Majd Én megveretlek a fiammal! Hogy tartod
azt a gyereket? Milyen anya vagy? És még sorolhatnám a végtelenségig, mert semmit,
de semmit nem jól csinált az anyósa szerint. Imre türelemre intette és rettentően
igyekezett felépíteni a házat, nem is sejtve, hogy hiába lesznek külön, a mama ott is
mindenbe bele fog kötni, és gyalázkodni. Mert ehhez tudniuk kell, hogy minden szava
ennek az asszonynak káromkodás. Minden mondatát úgy kezdi, hogy: hol a k. anyádba
voltál eddig? Vagy a k. anyádért nem tanultad meg ezt vagy azt. Még a gyerekeivel is
így beszélt, és beszél még ma is. Imre meg őrlődött a két asszony között. Az anyja
szapulta a menyét, az meg sírt, panaszkodott, de megoldás nem volt, mert Imre úgy meg
van "hipnotizálva" az anyja által, hogy jaj annak, aki az anyját szidja, annyira féli,
annyira tiszteli, annyira szót fogad neki, hogy Én még ilyet életemben nem láttam.
Minden parancsát, mert kérni, olyat nem ismer, teljesít Imre, legfeljebb nem azonnal,
ennyi "lázadás" neki is kell. Ezzel a kis "lázadással", úgy érzi, mégiscsak Ő a férfi, de
aztán a sok szidás miatt inkább gyorsan meg csinálja, amit kér az anyja. Ezután, ahogy
az már lenni szokott, hogy a ház teljesen kész legyen, rengeteget dolgozik Imre. Munka
után még a barátaival eljárnak Ercsibe (cukorgyár) cukrot (5O kg) rakni vagonokba, és
még bármi más munkát is elvállal, hiszen már a második lányuk is megszületett,
Henrietta. Ehhez a nehéz munkához a barátaival iszogatnak is, sőt munka után a
kocsmába is elüldögélnek kicsit. A felesége erre úgy reagál, ahogy az a "nagykönyvben
" meg van írva. Veszekszik. Nem elég nekem az anyád szörnyű viselkedése, a két
gyerek, a kert, a ház rendben tartása, Te meg még kocsmázol is! - mondja. A dobot
ekkorra már összetöri, a maradékát eladja Imre, mert emiatt meg féltékeny az asszony,
mert biztosan kurvázni jársz - mondja. Az meg sem fordul a fejében, hogy Imre
szenvedélyesen szereti a zenét, a táncot, és még ért is hozzá ösztönösen, mert tanulnia
nemigen kellett. A zene önmagából jött. Egy kis gyakorlás és kész. Imre daccal reagál.
Dolgozik, mint egy "ló", hogy mindenük meglegyen, és nem érdemel meg pár üveg
sört? Ezért aztán tovább üldögél a kocsmában, hiszen ha hazamegy, veszekedés várja.
Sőt! Büntetéseket talál ki felesége, azt hiszi, ezzel megállítja férjét. Ritkábbam
szeretkezik vele, sokszor elutasítja a közeledést. Ha mégsem teszi, abban sincs sok
gyönyörűség. Na megállj asszony! Ha te így, akkor Én meg másképp! El volt keseredve,
néhányszor, jól berúgott, amitől a házasságuk a sok veszekedéstől már-már teljesen
megromlott. Imre anyja menyét okolja, és nyíltan támadja. A faluban mindennek
elmondja, elviszi Imre ruháit kimosni, és fennen hirdeti, a menye nem ér rá mosni a
fiára, és mocskokat szór rá. Imre felesége a varrodában dolgozik, Ő is panaszkodik
szinte mindenkinek, és nem csak az italozás miatt. Hogy kész a házuk, hogy mindenük
megvan, motor, még kocsi is, arról nem beszél, csak az anyós és az ital. Imre '76-ban
kerül először a szívével kórházba, majd tovább gürcöl. '8O és '9O között még egyszer,
ez már kisebbfajta infarktus volt, óvják az orvosok, ne dolgozzon ilyen keményen. Imre
meg azt gondolja, jobb lesz 1.8O-on. (Ő így mondja a halált). Hiszen az anyja mindent
tönkretett mire felnőtt lett belőle, megnősült, szinte gyerekfejjel, hogy majd a maga ura
lesz, de az asszony se becsülte, két jó szót már nem kap. Igaz a lányai imádják, Ő is
őket, de már úgyis mindegy, és még keményebben dolgozik, és iszik, hiszen a
kocsmában őt várják, tisztelik, meghallgatják, akkor miért ne? Ott nem bántja őt senki,
jól érzi magát, és iszogat szép lassan, mint egy úr. Ő nem az a fajta, aki "bedönti" az
italt, és jöhet a másik. Ő nem! Ő ínyenc! Szép lassan, finoman, méltósággal iszik. A
család pedig legyőzte! Elkönyvelték. Egyedül van, nagyon egyedül. A felesége már
főzni sem akar neki rendesen, menj anyádhoz enni-mondja. Az anyjának nem
panaszkodik Imre, tudja, hogy milyen, de a sarkára sem tud állni. Egyszer ugyan megüti
az asszonyt, persze ittasan, ezt is azért, mert felesége szörnyen szidta. Ezt nagyon
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megbánja később, de a házasságának már szinte vége van. Egy percig sincs béke köztük,
a veszekedés állandó. A gyerekek is megsínylik, idegesek, de apjukat szeretik, mert ők
nem rossz apának látják, ahogy az anyjuk mondja, vagy inkább átkozza őt. '9O-ben a
munka mellé elvállal Budafokon egy gomba-pincét. Rengeteget dolgozik, lehetőség van
a ház OTP-jét kifizetni, és akkor elengedik a felét. Másrészt meg Erzsike lánya férjhez
megy, kell a lakodalomra. Munka után rohan a pincébe, volt olyan is, hogy hason fekve
csinálta, mert már 3 napja nem aludt, olyan fáradt volt, de muszáj volt, mert a gomba
nem vár, le kell szedni. A dolog sikerül, a házon egy fillér adósság sincs, bár az
asszonnyal rémesen összevesznek, mert felesége nem akarja az OTP-t lerendezni, másra
költsék inkább a pénzt. Imre, szerencsére ebben a sarkára áll, és túl vannak rajta, de már
az asszony idegen számára. Nem érti Imre, miért ilyen, miért kicsinyes, és még le is
járatja, megszégyeníti a faluban, mert azt mondja rá, alkoholista, és impotens. Nos,
innen kezdve a feleség már nincs Imre szívében, fontolgatják, válni kéne, de a ház, az
nagyon fontos az asszonynak, bárhogyan is, de halogatják. Imre anyja meg boldog, az Ő
kisfia haza-haza jár enni, moshat is rá, és bátran mocskolhatja a menyét. Mert Ő
megmondta, na ugye hogy rossz nőt választott? Istenem! Az eszébe sem jut, mekkora
része volt ebben neki is. Most képzeljük el a feleség nézeteit. Nagyon szegény
körülmények között nő fel, 6-an vagy tán heten is vannak testvérek. Nincs tanulás, nincs
TV, nincs könyv, nincs olvasás. Az anyukája jóságos, de lánya is gyerekként már
dolgozik, kell a pénz. Mit tud a szerelemről? A szexről? A házasságról? Pláne egy ilyen
bonyolult lelkivilágú emberről, mint Imre? Semmit! Anyukája vallásos nevelésben
részesíti, ahelyett, hogy a család, a születés, a házasság, a szex kérdéseit tárgyalta volna
meg vele. Ez megbocsátható részéről, mert szerintem Ő is keveset tudhatott ezekről a
dolgokról. A lánya férjhez megy, továbbra is munka, munka, semmi szórakozás,
gyerekek, és szörnyű anyós. Nincs barátnője, kivel beszélné meg ezeket a dolgokat? Egy
jó anyós tudott volna segíteni neki, tán még a házasélet rejtelmeiben is. A pénz pedig a
lány számára mindig azt jelentette, hogy kuporgatás, szegénység, nincs rávaló, ha volt
is, ezért bizony garasoskodó lett, és sajnál mindent, amit ki kell adnia. A jó anyós ebben
is tudott volna segíteni, de neki ez sem adatott meg. Később meg már berögzültek ezek
a szokások, változtatni nem tud, mert már nem is akar. Ő, meg van róla győződve, ezt
így kell csinálni. Aztán az összes rosszért Imrét teszi felelőssé, és elszabadul a pokol. Itt
lehet mondani nyugodtan, hogy sok ember tudatos, és tudattalan viselkedése miatt ez a
kapcsolat teljesen csődöt mondott. És Imre? Milyen útlevéllel ment ebbe a házasságba?
Szinte semmilyennel! Az Ő anyja mire tanította a gyerekeit? Sose beszélgetett velük,
csak parancsolt! Imre tudta mi a házasság? Nem igazán! Amit innen-onnan összefülelt a
barátaitól, az volt minden! Nem voltak nőügyei, a felesége volt az első. Hiába udvarolt 3
évig, a felesége a vallása nevében nem feküdt le vele az esküvőig. Imre meg elhitte,
ennek biztosan így kell lennie. Óriási fantáziavilágában azért vágyott sok-sok jó, és szép
dologra, ami a szexben létezik, és mindkét fél számára csodás lehetne, de a feleség erre
sem hajlandó. A vallásra hivatkozik, és még egy simogatást is bűnös dolognak tart, sőt a
szex, Ő így nevezi: mocskos! Akkor képzeljük el Imre csalódását. Hát még ez sem jött
össze! Nem tudom, de biztosan így van, őt is az álomvilága tartotta életben, mint engem,
és tette a dolgát hosszú-hosszú éveken át, hűségét megtartva érdekes lelkivilágú
asszonyához, családjához. A nagylány Erzsike férjhez megy, Imre és a fiú szülei
tisztességes esküvőt rendeztek, de ezen az esküvőn is csúnyán összevesznek Imre és
felesége. Természetesen a pénzen, pedig van, csak a feleség sajnálja mindenre. A
kisebbik lány (Heni), már rég megszökik otthonról (15 éves) és együtt él későbbi
férjével. Heni esküvője is megrendezésre kerül, de itt már végleg összevesznek Imréék.
Miért is? Azért, mert felesége szerint a fiú rokonai többen voltak, mint a lánya rokonai,
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ezért nem akarja a költségek felét fizetni. Fizessen többet az, akinek több vendége volt.
Na, Imre erre úgy begurult, hogy az egészet kifizeti úgy, hogy felét a lagzira, másik felét
pedig odaadja a fiataloknak! A jegygyűrűt is ekkor veszíti el, mert nagy dérrel-dúrral
hajnalban még az esküvőt is otthagyja, hazajön. Innentől, ágytól-asztaltól külön vannak,
anyja eteti, mos rá, kaja-pénzt nem ad haza, TV és vízdíj számlát fedezi, mert egy
lakásban vannak. Erzsike lánya velük lakik a férjével, Lajossal, várják Imre első
unokáját. Az egyik nagyszobát nekik adja Imre. '95-ben aztán megszületik Regina az
első unoka. Hogy kerülök Én ebbe a kusza, kiismerhetetlen világba? Nos, ennek hosszú
története van, és nem minden tanulság nélküli. Teri barátnőmmel '69 után már
megszakadt a közeli barátságunk, mert mindketten másfelé dolgoztunk. Beszéltünk mi,
de már csak azt láttam, vonul menyasszonyi ruhában a házunk előtt, és nem az a
vőlegény, akit Én tudtam, hogy szeret évek óta. Aztán mikor találkoztunk
négyszemközt, elmondta, amit már megírtam. Én már pár hónapja férjnél voltam,
amikor Ő is férjhez ment. Imre esküvője Iváncsán volt, a lányos háznál, így őt nem
láttam vonulni, de tudtam a nősülésről. A szülei elcserélték még az esküvők előtt a
lakást, így már nem voltak szembe szomszédaink. Egy másik véletlen! Ahol Imre kapott
megvételre telket, ha Gyuri kivárta volna, mi is ott építettünk volna. Mi voltunk az elsők
a listán, Imre a szomszédunk lett volna. Még ilyet! Nos, amíg végleg el nem költöztünk
Adonyba ('75-ig), sokszor összefutottunk Imrével. Mindig megölelt udvariasan, és
puszit adott a homlokom közepére. Pont olyan magas, hogy oda ad puszit. Ha még
magasabb lenne, akkor biztosan a fejem búbjára kaptam volna a puszit. Mindig
melegség járta át a lelkemet ezeknél a véletlen találkozásoknál, hiszen szerettem, mint a
testvéremet. Ilyenkor mindig elpanaszolta aktuális bajait, Én meg vigasztaltam,
kitartásra biztattam. Ismertem a feleségét, azt gondoltam róluk, hogy remekül vannak.
Gyuri is jó haverként ismerte meg, amíg a faluban laktunk. A Laci öcsém meg, amíg
gyerekek voltak, a legjobb barátja Imre volt. Még a születésnapjuk is azonos jegyben
van. Jún. 28. Imréé, Lacié meg Július 2. Aztán '75-ben elszakadtam a falutól. Jártam Én
haza látogatóba, sőt Imre anyját is meglátogattam néha, így találtam egyszer ott a Sanyi
fiát betegen. Én voltaképpen szerettem ezt az asszonyt, nekem sose mutatta az igazi
énjét addig. Ilyen alkalmakkor is csak panaszkodott mindenkire, még sajnáltam is, hogy
szegény asszony, milyen menyei vannak. De amikor '76-ban együtt dolgoztam vele, és
2O Ft-al több jutalmat kaptam, mint Ő, nagyon elcsodálkoztam rajta. Ugyanis szidott,
ócsárolt, és azt kívánta, költsem patikára, amit kaptam. Csak néztem! Milyen asszony
ez? Hát csak megjátszotta, hogy szeretett, mint a lánya barátnőjét? Többé nem
látogattam, az a bizonyos látogatás, később, ahol már Sanyit ápolta, azért történt, mert
anyámmal jó barátságban voltak, Én meg nála kerestem anyámat, aki persze ott volt.
Nos, Imrével nagyon ritkán futottam össze a későbbi évek során, de akkor nagyon
örültünk egymásnak. '89-ben aztán visszajöttem a faluba, de Imrét nem láttam, bár nem
is kerestem. A feleségével sokszor találkoztam, dőlt belőle a panasz, és azon
gondolkodtam, hogy ez a jó fiú Imre, mivé lett? Olyan hihetetlen volt számomra, hiszen
régebben Ő is csak panaszkodott. Akkor hogy van ez? Aztán évekig nem foglalkoztam a
dologgal, míg '93 szilveszterén a két lányommal a presszóban nem ünnepeltünk. Imre is
ott volt, egyedül. Hozzánk telepedett, beszélgettünk, táncoltunk is. Itt már, amikor
átölelve lassúztunk, valami megmozdult bennem, de rá se mertem gondolni semmire,
mert Én nagyon tisztelem a házasság szentségét. Itt sem hittem el neki, hogy rossz sora
van, azt gondoltam férfi-beszéd. Aztán évekre eltűnt, nem is láttam, Én meg éltem a
magam kis életét. Bár a Heni esküvője után egyszer összefutottunk, és megdöbbentett,
amit mesélt. Ilyeneket mondott, hogy rájuk gyújtja a házat, pedig azt Ő építette,
felrobbantja az egészet, és megy 1.8O-ra (tudják, ez a sírméret Imrénél). Vigasztaltam,
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majd rendbe jönnek a dolgok, béküljön ki a feleségével, és még hosszan vigasztaltam,
magyaráztam, de Ő kategorikusan kijelentette: Soha! Soha az életben! Nagyon el volt
keseredve, majdnem sírt, és itt tűnt el a szemem elől pár évre. Később megtudtam, a
hídépítőkhöz ment dolgozni, és járták az országot, nem kellett hazajönnie, csak ritkán.
Ez volt az-az időszak, amikor Én sem álltam szóba 5 évig férfival. Hajnival tanultunk,
filóztunk, kiderült Hajni gyógyító ereje, a falusi ismerősök jöttek segítséget kérni
Hajnitól, Ő meg segített. Így történt, hogy '98 őszén Imre felesége is jött a fájós
derekával, és mondta, Imre is jönne, ha lehet, neki meg a gyomra fáj. Hogyne jöhetne,
az Én testvérem, hát persze. És jöttek! Külön-külön. Imrét kérdeztem. Hogy-hogy így
külön jöttök? Ó már 5 éve nem tárgyalunk egymással, emlékszel, amikor találkoztunk,
már akkor mondtam- felelte. Ja, amikor robbantani akartad a házadat? Már emlékszem mondtam. Aztán jött Erzsi jó két óra múlva a férje után. Beszélt, panaszkodott, de nem
értettem az egészet, míg egyszer megkérdeztem tőle azon a jogon, hogy gyerekkorunk
óta ismerjük egymást, hogy most végül is mi a baj köztük? Bár ne tettem volna? A
Hajni is megdöbbent attól, amit mondott. Hogy Ő egy szerencsétlen, akit az anyósa
végig üldözött, a férje nem védte meg soha, a férje is egy alkoholista, egy impotens, egy
szemét alak, aki nem adta haza a fizetését, a barátok az elsők, Ő egyedül nevelte fel a
lányokat, a férje nem segített, Ő egy tróger, szemét ember. Ezt így egy szuszra mondta,
Én meg, nem tehetek róla, de mérges lettem. Hogy beszélsz így a férjedről? Az Én kis
testvéremről beszélsz? Imre nem volt sose szemét, miket mondasz? Ha tudnád, milyen
lett - mondta, és aztán többé nem jött el hozzánk, amiért megvédtem Imrét. Nagyon
sajnáltam őket, de még mindig alig-alig tudtam róluk valamit. Mivel anyám összejárt
Imre anyjával, így már azért egy kicsit részletesebben is megtudtam dolgokat, mert Én
aztán csak akkor hiszek, ha az egész történetet együtt van. Ezekből a dolgokból jöttem
rá, milyen anyós lehet Imre anyja. A feleséggel is beszéltünk de többé nem
panaszkodott, mert Én vagyok Imre "testvérkéje". '99 tavaszán, az utcán megint
összetalálkoztunk. Megölelt barátian, homlokon csókolt, és beszélgettünk pár mondatot.
Kérdeztem, hogy vannak? Rosszul, nagyon rosszul, de majd egyszer eljövök hozzád, és
beszélgetünk egy nagyot - mondta: Én meg, nagy bátran azt mondtam, - gyere, várlak!
Jöjjek? Kérdezte, és összehúzta a szemét mosolyogva. Gyere - mondtam. Aztán
elköszönt, jövök majd - Én meg a várakozás bizsergető érzésével hazamentem, és
gondolkodtam. Szerintem Ő is, mert neki is át kellett gondolnia ezt a kétértelmű
beszélgetést. Nekem könnyebb volt, mert azt gondoltam, beszélgetni jön, aztán majd
meglátjuk, mi lesz belőle, és kész. Egész nyáron nem történt semmi, hiába mondta, majd
jön, nem jött. Szeptember 11-én megint rosszul lett Imre a szívével, a mentő vitte,
infarktus:- szólt a diagnózis. Intenzív osztály, szerencsére csak 4 napig, és utána
osztályra került. Az egész falu tudta, hogy mentő vitte el, de Én valahogy kimaradtam
ebből, Én nem tudtam, bár talán jobb is, mert biztosan nagyon aggódtam volna érte,
mint a testvéremért. 18-ára esküvőre voltunk hivatalosak, Hajni barátnője esküdött, aki
engem is hívott, mert jól ismert, és szeretett. 15-én már voltam fodrásznál, de pénteken
még egyszer elmentem. A sors akarta, mert innen, mint a színházban, úgy rendezte a
dolgokat, hogy nem győztem kapkodni a fejem, és időnként tátva tartani a szám. Amikor
a fodrásztól kijöttem, Imre éppen akkor jött meg a busszal Dunaújvárosból, a kórházból.
Észre se vettem, de Ő igen, és utánam szólt. Már észre se veszel? - kérdezte.
Dehogynem, csak biztos elbambultam. - mondtam. Nagyon csinos vagy, hová készülsz?
Esküvőre - feleltem. És Te honnan jössz, látogatni voltál? Kórházban voltam, Te nem is
tudsz róla? Nem Én! Mi történt? Infarktus a mentő vitt el, mondta csendesen. Jézusom!
És most jól vagy? Hát!- mondta Ő. Vigyázz magadra - búcsúztam. Mit mondjak!
Rendesen felkavart a dolog, pláne láttam, sőt mondta is, hogy egyedül jött haza. Hát a
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feleség? Mi lehet velük? - így gondolkodtam, és szívből sajnáltam az Én legkedvesebb
barátomat, és kistestvérkémet. Közben indultam tejért az egyik házhoz. Imrén, és
különös sorsán gondolkodtam, mert ez az infarktus dolog rémesen megijesztett. Ha
meghal, az nekem fájni fog. Arra gondoltam az úton, ha most szembejönne velem,
megölelném. És akkor megláttam. Pontosan szembejött velem. Már messziről
mosolygott, nekem meg, összeakadtak a lábaim, nem akartak engedelmeskedni. Amikor
aztán találkoztunk, Ő ölelt át, és sok-sok puszit adott a homlokomra. Nem tudom mihez
hasonlítani azt, amit éreztem, de nagyon jó volt, majdnem elsírtam magam. Meglátnak
az emberek - szólaltam meg, és próbáltam az ölelésből kibontakozni, de Ő szinte
haragosan azt mondta - Hadd lássanak! Úgy a jó, és továbbra is átölelve tartott, majd a
fülembe súgta - Ne menj el az esküvőre, jövök. Ne menjek el? Ezt komolyan mondod?
Tavasszal is azt mondtad, jössz, de nem jöttél, pedig csak beszélgetésről volt szó. Most
biztosan jövök, bízz bennem! Volt időm gondolkozni mostanában. - felelte, majd
megígértem, nem megyek el az esküvőre, várom szombaton. Újabb homlok csók, és kiki, ment a maga útján. A gondolataim csak úgy cikáztak, most mi lesz? Én akarom,
hogy jöjjön, de már megint mibe keveredtem? Mit szól a feleség, botrány lesz, na
mindegy, majd kiderül, mert mi van, ha nincs is szó egyébről, mint egy jó
beszélgetésről. Na, az sem lehet, mert amit akkor éreztem, amikor a falu közepén átölelt
az már valami más. Lesz, ami lesz, nem bánom! A menyasszonyt felhívtam, és őszintén
elmondtam, miért nem jövök az esküvőre. Megértett, de nagyon sajnálta, mert a
szüleivel most tudtam volna találkozni először. Szerintem akkor engem hat lóval sem
tudtak volna elvinni az esküvőre, akkora várakozás volt bennem. Aztán eljött az a
szombat, és annak délutánja, vele együtt pedig Imre is. Nagyon örültem, hogy itt van, és
figyeltem magamat, mit érzek, mert ez nálam mindig döntően fontos volt. Mivel annyi
sok rossz érte Imrét is eddig eltelt életében, hát beszéltettem. Sokat kérdeztem, és Ő
mesélt. Tapintatos ember lévén, nagyon szűkszavúan, a lényegre törekedve beszélt a
házasságáról, a gyerekeiről, a munkájáról, az infarktusról. Persze rólam is esett néhány
szó de Én arra törekedtem, hogy Ő beszéljen, hiszen jó, ha kibeszélhetjük magunkból a
dolgokat, és ha még ilyen régi barát is az illető, mint Én, biztos nem nehéz. Pár órát
beszélgettünk, ami röpke pillanatnak tűnt, majd azt mondta, most már mennie kell. Ki
kísértem, és az előszobában szokásához híven barátian megölelt, kaptam puszit a
homlokomra, majd ösztönösen, nem tudni ki vezérelt minket, megcsókolt. Jaj, az a
csók! Mindent eldöntött ott, abban a pillanatban. A két lélek felismerte egymást, hosszúhosszú ideig nem tudtunk betelni egymással. Egy szót nem szóltunk, mégis tökéletesen
értettük egymást. Én pedig teljesen el voltam varázsolódva, azt sem tudtam már, hogy az
előszobában állunk, csak azt éreztem, örökre így szeretnék maradni, átölelve, és ilyen
gyengéden csókolva. Ez a csók volt megálmodva a tudatalattimban, sőt még az a
gyengéd átkarolás is. A testünk pontosan összeillik, így állva is azonnal érzékeltem.
Aztán csak el kellett mennie, de nagyon nehéz volt, mert Ő szintén, ugyanezt élte meg,
amit Én. Ő sem hitt a saját érzéseinek, olyan fantasztikus volt, amit éreztünk. Összesen
annyit kérdeztem, Te is azt érzed, amit Én? Igen, igen, és ez csodálatos. Megbeszéltük,
másnap is találkozunk, már most soknak tűnt az idő, amíg holnap lesz. Mikor elment, a
mosoly nem múlt el az arcomról, úgy éreztem magam, mint aki ujjá született, vagy
mintha valamilyen kincset találtam volna. Ha szárnyaim lettek volna, biztosan
röpködtem volna örömömben, mert örömöt éreztem, de azt nagyon. Aludni sem tudtam,
azt kívántam, jöjjön vissza, de nem jött. Másnap vasárnap, már reggel nyolckor eljött, és
azt mondta, Ő sem tudott aludni, és arra gondolt, visszajön, de nem volt bátorsága
hozzá. Nagyon örültem, hiszen Ő is szinte ugyanazt élte át, amit Én, sőt még a gondolat
is azonos volt, hogy visszajön, Én meg, hogy jöjjön vissza. Érdekes dolog volt ez, mert
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szinte mindenben azonos nézetünk van, azonos ízlésünk, és még később sok-sok azonos
dolog derült ki. Ettől a naptól kezdve elválaszthatatlanok lettünk. Mindketten úgy
éreztük, hogy levegőt nem kapunk egymás nélkül. Ha együtt voltunk, megnyugodtunk.
Rengeteget beszélgettünk, az elmúlt 3O-35 évet teljesen kitárgyaltuk, és ha itt volt, el
nem tudtuk egymást engedni. Hol a kezünket fogtuk, hol átölelve éltük óráinkat, és
annyi csókot, amit mi váltottunk, tán senki sem kap. Egymás kezét meg-megpusziltuk,
tényleg olyan volt, tényleg úgy éltük ezeket a napokat, mint aki kincset talált. Minden
percben azt éreztem, végre, ez az, amit mindig is elképzeltem. Csodálatos napok voltak
ezek, és felejthetetlenek, de Én ezzel együtt aggódtam. Tudtam, ha kiderül a faluban, és
a családjában, botrány lesz, hiszen mindenkit ismertem, az anyját, a feleségét. Ehhez
tartozik, hogy abszolút felvállalt, mindenki előtt. Először az ismerősei kérdezték, hiszen
látták őt jönni hozzám. Ha kérdezték, mit hallottam? – Ő, rávágta:- Igaz! A kérdést,
magát meg sem várta. Sőt! Azt mondta, ki fogja írni a mellkasára: - igaz! Eltelt pár nap,
talán 1 hónap is, és a felesége még nem tudta. Én féltem a haragjától, de Imre elmondta,
amit már leírtam, hogy öt éve semmi közük egymáshoz, nem hiszi, hogy bármit is tenne,
a mentő is, amikor jött, közömbös volt, még az orvosunk rá is szólt, hogy tartsa már az
infúziót! Látogatni is csak a lányai voltak nála. Ezektől a dolgoktól kissé
megnyugodtam, de mégis rosszat éreztem. Ő nyugtatott - bízzál bennem! Én meg
kértem, ne a falutól tudja meg, mondd meg Te, mi a helyzet, ez így tisztességes. Aztán
megmondta! Nos innentől kezdve elszabadult a pokol a feleség részéről. Nem hittem
volna, hogy így lesz, a tények ismeretében, de tévedtem. Túl szép volt minden, szinte
hihetetlenül, az Én életem nem úgy zajlik, hogy ha valami jó, az úgyis marad, valószínű
többek között ezért is voltak a rossz előérzeteim. Még aznap, amikor megtudta a kettőnk
kapcsolatát, mert Imre becsületesen azt mondta neki, nagyon szeret engem, és csak
engem, azonnal itt termett nálam, és beszélt össze-vissza. Hogy Ő milyen szerencsétlen,
Ő egyedül gürcölt, Ő most hová menjen, alig szokta meg ezt a falut (26 év), most
menjen el? A ház, a vagyon, ezt ismételgette. Meg, hogy Ő szereti Imrét, hogy tehetett
ilyet? Szégyenében Ő most hová legyen? A felesége bármikor jött, Imre nálam volt,
tehát nem a háta mögött beszélt, és Én sem. Az asszony sírt, Én nyugtatgattam, senki
nem fog bántani, a házban maradhatsz, egy tűt el nem hoz onnan Imre, miért félsz?
Amikor kérdeztem, miért utasítottad el a férjed közeledését öt éven át, akkor először
tagadta, majd mikor Imre rászólt, ne hazudj, bevallotta, büntetni akarta a férjét, hátha
nem megy akkor a kocsmába. Na de öt évig? Így szereted? Azt is mondtad, senkinek se
kéne az Imre, mert impotens, most megjelentem Én az életében, és most szereted? Hogy
van ez? Mindenki mond olyat, amit igazából nem akar, mondta Ő. Na de ilyen súlyos
dolgot azért az ember általában nem mond, mert a férfiúi becsületét sértetted meg. Imre
itt nőtt fel, mindenki ismeri, egy feleség ilyet nem tehet, csak esetleg akkor, ha orvosi
papír van e tényről. Nagyon-nagyon türelmesen és szeretettel beszéltem vele, de Ő
nagyon ideges volt. Le is feküdtetek egymással? - kérdezte. Ide figyelj! Ha úgy lenne,
azt is megmondanánk, de mivel Imre egy infarktuson esett át, neked is tudnod kéne,
hogy még nem lehet, de miért érdekel, ha te a szexet mocskosnak találod, és úgy éltél ez
ügyben? Szegényke! Csak sírt, és a házat féltette, Én meg vigasztaltam, mondtam neki,
engedd el Imrét a lelkedből, hadd legyen neki is valami jó az életében, ha Ő így akarja.
És Én? Nekem mikor lesz jó? Nem mondok le róla, gyere haza Imre. - mondta, és
elviharzott. Imre nagyon tisztelettudóan beszélt vele, ez a mai napig is így van, hiszen Ő
szülte a két lányukat, majd azt mondta, megnyugszik, nem lesz semmi baj, meglátod.
Sajnos nem így lett. Rettentő jeleneteket rendezett, sírt fenyegetőzött, felakasztja magát,
ha Imre elhagyja, stb. stb. A két lányuk, akik ugye ismerik szüleik "viselt" dolgait,
kérték anyjukat, engedd el az aput, mindig csak veszekedtetek, hadd legyen egy kicsit
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boldog. Nem, nem, és nem! - mondta az asszony. Imre pedig azt mondta, úgyis az lesz,
amit Én szeretnék. Persze őt is megviselte ez a sok jelenet, és újra rosszul lett, de S.O.S.
gyógyszer után nagy nehezen elvánszorgott hozzám. Lefektettem, és nagyon aggódtam
az életéért. Érdekes a sors, mert Hajni hazajött a koleszból, mert pótéretségi volt, ezen a
héten nem volt tanítás. Imre meg pont ezen a hétfőn botorkált oda hozzám, mert itt akart
velem lenni, és kért ne hívjak orvost. A Hajni nagyon aranyos volt, Ő is örült, hogy az
anyja boldog, hát segített. Mindennap kezelte Imre szívét parapszichológusi energiával.
Mivel Hajni tudati látással rendelkezik, elmondta, hogy Imrének a fele szíve nem
működik, de Ő megpróbálja az ereket munkára segíteni. Imre ezektől a kezelésektől
egyre jobban lett, de felkelni nem tudott, mi segítettünk neki felülni is az ágyban. Ezt
azért fontos leírnom, mert nem tudott haza menni, ettől meg a felesége őrjöngött, hogy
de igenis, haza kell, hogy menjen. Hiába mondtuk már ketten is a Hajnival, hogy nem
tud felkelni, higgye már el, és különben is itt nem bántja őt senki, mitől fél? Egyszerűen
nem fogta fel, hogy beteg a volt férje, és csak idegesítette, őt a hisztivel. Mondtam neki,
mert Én még most is türelmes vagyok hozzá, hogy ha nem hiszi el, maradjon itt, hely
van bőven, senki nem fogja azt csinálni, amire gondol. Hát minek néz engem ez az
asszony? Mi a Hajnival azon dolgoztunk, hogy segítsünk, Ő meg semmiféle együttérzést
nem tud mutatni. Ezzel együtt is azt mondtam Imrének, és Hajninak, hogy ennek így
kell lennie. Hagyni kell őt, tombolni, mert ezt nagyon rossz megélni, nekünk pedig
türelemmel, és vigasztaló szavakkal segíteni kell. Én át tudtam érezni tetteit, mert
emlékeznek? Én is tomboltam, csak nálunk ugye nem volt szó szex elvonásról,
veszekedésről, mégis a szituáció ugyanaz. Imre jobban lett egy hét múlva, és úgy
döntött, nem megy haza. Jöttek a telefonok, gyere haza, majd megyek - mondta Imre.
Később egy pár ruháért azért hazament, és megmondta, nem megy haza. A feleség úgy
zsarolta az öngyilkossággal való fenyegetéssel, hogy szinte menekült otthonról.
November elején EKG-ra mentünk, ami elég jó lett. Itt volt egy édes jelenet. Hárman
mentek be egyszerre, ketten kijöttek, Imre nem. Mire eljutottam volna, gondolatban oda,
hogy baj van, a nővér kijött, és közölte. Ne ijedjen meg, nincs baj, a férje később jön ki,
mert ECHO-ot is csinálnak. Mosolyogtam magamban, de Imre is odabent, mert Ő is
hallotta. Amikor kijött, kérdezte - Na milyen érzés volt azt hallani, hogy a férje? - és
mosolygott. Nagyszerű! - mondtam Én. A pesti vizsgálatokra is elkísértem, majd
visszavittük az összes leletet, az osztályra, a főorvosnőhöz, aki kezelte, amikor az
Intenzíven volt. Nos, Ő is a feleségének hitt, és nekem is mondta a következőket. Úgy
volt, hogy a férjét műteni kell, de olyan jók a terheléses vizsgálatok, hogy nem kell, de
kímélje magát, ne dohányozzon, ne igyon, dolgozhat is, de ne nehezet, és ha bármi gond
van, jöjjön vissza. Nagyon kedves volt a főorvosnő, meg kért vigyázzak a férjemre, és
elköszöntünk. Na, ez után volt nevetés azon, hogy a feleségének nézett, de Én azért
elkomorultam, és akkor kérdeztem Imrétől, hogy tényleg nem volt a feleséged egyszer
sem látogatni? Nem bizony, hiszen lent az EKG laborban is, és a főorvosnő is engem
hitt a feleségének, mert Én voltam vele, ilyen egyszerű. Annak, hogy ilyen jól van,
nagyon örültem, és még valaminek. A Hajni munkája sikerült, ezért is lettek jók a
leletek. Mindig büszke voltam Hajnira, amit maximálisan meg is érdemel. Imre nagyon
örült, hogy dolgozhat, hiszen munkanélküli volt éppen, mert a gyár, ahol dolgozott,
megszűnt. Az infarktusa óta semmilyen szeszesitalt nem ivott, remekül éreztük
magunkat együtt, ekkor már pár hete nálam lakott. Minden jól ment, sokat
beszélgettünk, még mindig volt mit, és próbáltunk elviselni a felesége, és az anyja
könyörgéseit, zsarolásaikat, fenyegetőzéseiket. Amikor szexuálisan is összejöttünk,
egyszerűen tudtam előre, milyen lesz, mert Imre szeptembertől egészen eddig
ösztönösen, és Én is ösztönösen tudtuk, mire van szükségünk. Olyan dédelgetésben,
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olyan szeretetteljes simogatásban, mint amit tőle kaptam, még nem volt részem. Mi nem
beszéltünk, mi nem kértünk, mi ösztönösen tudtuk, és ebből mennyei dolgok lettek.
Amikor meg be is teljesedhetett a szerelmünk, hát arra már nemigen tudok megfelelő
jelzőt találni, olyan csodálatos minden alkalommal, mindkettőnk számára. Ebben az
időszakban, szeptembertől decemberig minden hihetetlenül csodás volt. A gyerekeink
örültek, hogy boldogok vagyunk, a falusi ismerőseink is a mi pártunkon voltak, hiszen
olyan sok csúfságot hallottak Imre feleségétől, hogy direkt örültek Imre sorsának jobbra
fordulásának. Imre megismertette velem a legszebb, és a legjobb oldalát, ami nekem
nagyon megfelelt, és azon gondolkodtam, az a sok rossz, amit a nejétől tudok, hogyan
történhetett meg? De aztán elhessegettem, ezeket a gondolatokat, és arra a
megállapításra jutottam, hogy velünk ilyen nem történhet meg, mert Imre sorsa adott
még egy lehetőséget neki, hogy ne igyon, és legyen boldog velem. Ezt pedig Imre rögtön
felismerte, de neki kell döntenie, elfogadja-e ezt a lehetőséget. December elején
munkába állt, az egészsége is kiváló volt, hozzá teszem, gyógyszert azért szednie kellett,
és kell ma is. Az első munkanap végén alig vártam haza, hogy tudjam, milyen volt a
napja, hogyan érzi magát, és egyáltalán. Kocsival jártak, és mikor a presszó előtt (Én
szemben lakom) kiszálltak, egyenesen a presszóba mentek be, Imre is. Rosszat
sejtettem, de vigasztaltam magam, csak nem fog inni, hiszen jól tudja, mivel játszik.
Gondoltam, üdítőt iszik. Hát tévedtem! Nem üdítőt ivott, és nem is sietett haza. Nem
értettem, és már majd nem sírtam tehetetlenségemben. Amikor hazajött, csendesen
kérdőre vontam, mit teszel? Azt mondta, aki dolgozik, annak jár egy-két sör. És ez így
ment nap, mint nap, Én meg továbbra is imádtam, Ő is engem, sokat beszéltem neki a
kettőnk lehetőségéről, és arról, milyen rosszat tesz önmagával, ha gyógyszer mellett
iszik. Karácsonyra megbetegedtem, tüdőgyulladásom volt. Hajnival ketten főztek,
mindent megcsináltak, Imre főzte a teát nekem, kiszolgált, nagyon aranyos volt, de a
frász jött rám, amikor naponta többször is elment sörözni. Szilveszterre teljesen
meggyógyultam, a barátaink bulit rendeztek a presszóba, ahová mi is hivatalosak
voltunk. Titokban tartottuk, sőt mondtuk, hogy zártkörű lesz, persze igazából nem volt
zártkörű, hogy Imre feleségének ne jusson a fülébe. De sajnos, amitől az összes
barátaink, és mi is tartottunk bekövetkezett. Mi 22,00 h-ra mentünk ki, így volt
megbeszélve, a feleség pedig már 21-kor egyedül beült egy asztalhoz, és várt. Hát ehhez
pofa kell, az biztos, és nagyfokú bosszúvágy, és még sok-sok minden, amit leírni sem
érdemes. Ez a nő sose ment bulizni, Imre '93-ban és majd minden szilveszteren egyedül
volt a presszóba. Most meg, hogy velem él a volt párja, elsőnek érkezik oda, ahová nem
is hívták. A barátaink azonnal értesítettek minket, de a lelkünkre kötötték, ne törődjünk
vele, ne maradjunk itthon, majd mindenki résen lesz, mert nem tudjuk mire készül. Én
békepárti vagyok, el nem tudtam képzelni, mit akarhat, hiszen már 4 hónapja velem él
Imre, és őszintén, nem bujkálva éltünk. Én féltem, mi lesz, de Imre azt mondta, beszél
vele, hazaküldi. Amikor az ajtón beléptünk, síri csend lett, mindenki azt figyelte, mi
lesz. Azt meg végképp nem értettem, miért a foglalt (8-an voltunk) asztalunkhoz ült,
annak is asztalfőjére. Imre azonnal odament, és csendesen kérte, ne csináljon semmilyen
balhét, menjen inkább haza, ez a mi és a barátaink lefoglalt asztala. De Ő kijelentette,
nem megy haza. Ő is bulizni akar, az asztaltól sem megy el. Ő Imrét akarja látni, őt
szereti, és költözzön haza. Ő nem tud élni nélküle, ezután minden úgy lesz, ahogy Imre
akarja, le is fekszik vele mindig. Csak menjen haza, mert Ő most nagyon tönkre van, és
már gyógyszert szed, mert annyira ideges. Menjen Imre haza, mert Ő, nem megy haza,
öngyilkos lesz, ezt a szégyent nem tudja elviselni, hogy őt megcsalta Imre, és még
ráadásul el is költözött "ehhez" a nőhöz. Azt, hogy kurvához, azt már nem merte Imre
előtt mondani, elég volt azt másnak mondani. Imre ezekre azt válaszolta, nem megy
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haza, nyugodjon meg, Ő engem szeret, most hiába jött rá, hogy mégis szereti, ezt előbb
kellett volna, amikor Imre ezer kísérletet tett arra, hogy béke legyen. Akkor hosszú
éveken át csak pocskondiázta, és megtagadta Imrét, akkor most mit akar? Erre az volt a
reagálás, hogy Ő akkor sem nyugszik bele soha, és ártani fog, ahol csak lehet, mert Ő
csak Imrét szereti. Na szegény Imre! Így kezdődik a szilveszter, és a 2000-es év. Ideges
volt, de a barátaink, és más ismerősök is lefoglalták Imre feleségét, táncoltatták, elhívták
az asztalunktól, beszélgettek vele, illetve meghallgatták sirámait, és bátorították,
nyugodjon bele ebbe az egészbe, ennek így kellett lennie, de nekik is esküdözött, "nem
tud "és nem is fog belenyugodni. Végül is jól éreztük magunkat, bár nem éppen
fesztelenül. Az év (2000-es) azzal telt Imrének, hogy dolgozott, és utána órákig üldögélt
a sör mellett. Én pedig újra és újra, mint egy türelmes tanár, mondtam, és mondtam, mi
lesz ebből a dologból. Volt úgyis, hogy a türelmemet is elveszítettem, és veszekedtem.
Hajni ebben az évben már többé-kevésbé Zsolttal élt, ritkán járt haza, és azt látta, Imre
ittas. Hiába mondtam, ez csak buta véletlen, hét közben nem tesz ilyet, vagyis még Én
magyarázkodtam helyette. Hajnival sokat beszélgettünk erről, és amit ma is hiszek,
elmondtam, szerintem tényleg kapott egy esélyt a sorsától, hogy ne igyon. Egy infarktus
mindenkit, aki ivott, megijesztett volna, nem így Imre. Sokat sírtam tehetetlenségemben,
elküldeni meg egyszerűen nem tudtam, mert ezzel együtt Ő számomra a legjobb ember,
de ezt csak egyedül Én tudom, más ezt nem látja, nem tudhatja. Először is a gyengédség,
amit kapok tőle, az páratlan. Aztán Ő az egyetlen, aki a "súlyomat" úgy elfogadta, hogy
azóta, Én is el tudom fogadni magamat. Ő egyszerűen azt mondja erre, hogy Én direkt
így tetszem neki. Eleinte bóknak vettem, és vártam, mikor mond mást, de kitart emellett,
a megérzéseim meg azt mondják, tényleg így van. Pedig a "szeretett" kollégái
rendszeresen szekálták, hogy-hogy tud velem "bírkózni". Nagyon jól - válaszolta, és
mindig megvédett, és megvéd a mai napig is. Azt meg, hogy miért kell innia,
egyszerűen nem értem, de Ő sem tudja ezt pontosan megválaszolni, mert oké: rossz
házasság, elutasító asszony, gondok, inni kell, de most szertő nő veszi körül, aki
gondolatát is kitalálja minden széppel, jóval elhalmozza, nincs gond, nincs elutasítás,
egy gyönyörű szerelem van, akkor meg, miért? Én meg, aki hiszem, és tudom is, nem
szólhatok bele más döntéseibe, csak kérni tudom, ne tegye. Mindig azt mondom, igyál
annyit, ami jól esik, senki nem mondja, hogy ne igyál, de így, ahogy Te csinálod, nem
lehet, vagy esetleg velem van valami baj? Nem, nem, Ő imád, és minden úgy jó, ahogy
van, de ha két üveg sört akar inni, a haverok hoznak egy harmadikat, aztán Ő is
visszakínálja, és ez a végtelenségig így megy, az időt már nem nézik, az asszony meg
hadd várjon. - Valahogy így működik a kocsmai "idill". Sajnos a kocsma miatt leégetett
a család előtt is, mert egyszerűen nem jött haza, amikor vendégeink voltak, vagy jól
berúgott. Sőt ittasan még olyanokat is mondott, hogy a vendégek csak néztek, velem
együtt. Olyasmiket mondott, mintha mindenkinek Ő parancsolna. Hajnit rendesen meg
is haragította, már éppen csak köszön Imrének, és nem érti, miért szeretem még mindig.
Vitatkozom is a lányaimmal, mert sok-sok változás történt már, Imre próbálkozik úrrá
lenni ezen a szenvedélyén, de ez lassú folyamat, Én megteszek mindent, hogy segítsek
neki, hiszen ma is az a meggyőződésem, Ő a másik felem. Hogy lemaradt, nem baj,
hátha sikerül neki egyedül kiverekednie magát ebből. Tudom, sokan hitték ezt már más
asszonyok is, de Én tiszta szeretettel próbálkozom, hiszen ha veszekednék, semmire se
jutnék. Mivel Én is csak olyan ember vagyok, mint más, ezért nálam is elszakadt a cérna
kétszer is. Valahol Imrét is meg tudom érteni bizonyos szempontból, mert szegénynek
három asszonynak kellene megfelelnie. Az anyjának, Ő az egyik. Rettenetesen
viselkedik. Pl. telefonál, Én veszem fel, a saját lakásomban, Ő a túloldalon levágja. Újra
csörög, már Imre veszi fel, így már beszél, és elmondja, minek az a "dög" veszi fel a
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telefont? Imrét már ezzel felidegesíti, és ha rászól, leteszi a kagylót a kedves mama. Ha
mégis úgy dönt másik alkalommal, hogy hozzám szól, az abból áll, hogy: odaláncoltad a
fiamat, engedd el onnan, Te ilyen meg olyan, és szégyelld a mocskos pofádat stb. stb.
Választ nem vár, telefon le. A feleség, a másik nő: Ő könyörög, menjen haza, és Imre
ideges, mert az anyjával nem tud, és nem is mer szembeszállni, a volt feleséggel
szemben pedig nem meri a válópert megindítani, ki tudja miért? Pedig eleinte azt
mondta Imre, feleségül vesz, Én meg csak mosolyogtam ezen, mert valahogy azt
éreztem, ez sose fog bekövetkezni, de nem is akarom. Jó nekem így papír nélkül is. A
harmadik nő pedig Én vagyok, akinek próbál megfelelni. Sokat beszélek neki az italról,
tudja, hogy igazat mondok, sokat beszélek neki arról is, tegyen rendet maga körül,
segítek neki, hogyan tegye, de nincs bátorsága egyik helyen se az asztalra csapni, hogy
hagyják már békén. Nem tudok mit tenni, szánakozva figyelem, mit tettek vele, ezek a
nők. Ez év októberében aztán azt mondtam neki, menjen haza, mert ezt így Én nem
csinálom tovább. Szó nélkül elment, Én meg azt hittem, menten meghalok, annyira
hiányzott. Úgy éreztem, mintha a szívem egyik felét kitépték volna. El is mentem
Anikóhoz, ott aludtam, sokat beszélgettünk, sírtam. Másnap este mentem csak haza, egy
levél várt Imrétől, beszéljünk, majd jön. Ő sem bírta nélkülem, szombattól szerdáig várt,
és jött. Természetesen egymás karjában kötöttünk ki, és tudtuk, tényleg nagyon
szeretjük egymást. Vissza is jött, bár egy szál ruhát sem vitt el. Igen ám! De ettől meg a
másik két nő teljesen begurult. A feleség őrjöngött, azt hitte, ha otthon van, egyből az
ágyában lesz Imre, és lefekszik vele. Az asszony mindent feltett egy lapra, simogatta
volna, könyörgött, de Imre elutasította, azt mondta, engem szeret, majd megbékülök. Az
anyja meg azt mondta. - Itt a helyed a feleséged mellett (akit eddig üldözött) és a
családodnál. Amikor Imre visszajött, az anyja nyílt támadásba lendült. A köpenye alá
(mindig kék vagy fekete köpenybe jár) tett egy kést, és a falubelieknek, de még Imrének
is azt mondta, majd Ő rendet tesz. Szíven szúr engem, és utána saját magát is. Imre erre
azt mondta, ha maga (mert magáznia kell, kötelező) ezt megteszi, egy percig sem
maradok életben utána. Megértette? Hagyjon minket békén, ne beszéljen ilyeneket, ne
szégyenítsen engem a faluba! Akkor üssél agyon fiam, de Én nem hagyom abba. mondta. A falusiak meg aggódva szóltak nekem, hogy vigyázzak, nézzek a hátam mögé,
pl. a boltban, mert ilyeneket mond az öregasszony (aki 77 évesen fut, rohan, biciklizik,
és szívós, vékony, mint a szíj), hogy hátulról fog támadni a boltban. Nagyon meghatott a
figyelmességük, mert még azt is elmondták, hogy sajnálják Imrét, amiért ilyen anyja
van, aki nem tűri gyerekei boldogságát, sőt üldözi, pedig az anyák azt szeretnék, ha a
gyerekeik boldogok lennének, ők még ilyet nem láttak, mert eddig Imre feleségét
szapulta, üldözte, most meg engem. Aztán, hogy engem bosszantson, mindennap elhívta
Imrét dolgozni, munka után, kapálni, permetezni, tetőt átpalázni (l hétig tartott),
fürdőszobát csinálni, meg bármit, amit csak el lehet képzelni. Ha Imre nem ment, mert
fáradt volt, egyszerűen odaordított káromkodva telefonon, és engem tett felelőssé, mert
az a ribanc nem enged. Pedig mekkorát tévedett! Először is, Imre oda megy, ahová akar,
másodszor, ha azt hiszi, engem fel tud bosszantani azzal, hogy munkával halmozza el a
fiát, hát nagyon téved, mert ezeken a machinációkon Én átlátok, és csak mosolygok
fájdalmasan a dolgon, sőt még biztatom is Imrét, menjél, mert engem fog átkozni, aztán
meg hamarabb túl leszel rajta. Egyik nap, ebben az őrjöngős időszakában, az orvosi
rendelőben voltam receptet íratni, de az orvos előbb gyógyszereket osztott, amiket aznap
váltott ki betegeinek. Imre anyjának is hozott, amit íratott, ezért Ő is, megjelent. A váró
kicsi, Én a falnak dőlve várakoztam (a fal csempés), és a szomszéd Gizivel
beszélgettem. Egyszer csak azt hallom, hogy Te rohadt mocskos! Hogy nem tudsz
megrohadni, Te, Te, hogy sülne le a pofádról a mocskos bőr, és így tovább. Először fel
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sem fogtam, mi van, de aztán a vér is meghűlt bennem. Akik ott ültek, azok se tudták,
kinek mondja, mert mi nem szólaltunk meg, de veszélyt éreztem. Ha a fejemet csak
meglöki, amilyen indulat van benne, hát a csempén biztosan betörik. Gizi szorosan
mellém állt, a testével védett, ha visszafelé jön, őt talán nem bántja. Az ijedtség mellett
az jutott eszembe, pont jó helyen vagyunk, az orvosnál. Amíg várt sorára, ott is mondta,
mondta, sokan azt hitték, tán az orvost szidja. Aztán újra elment mellettünk, és ismét
felszólított, hogy dögöljek meg, és süljön le a képemről a bőr, és szégyelljem a mocskos
pofám. Ezt, esküszöm, szó szerint idéztem, látta, hogy a Gizi szorosan mellettem állt,
így kiviharzott, de a Gizivel az óta nem áll szóba, a köszönését sem fogadja. Este
elmondtam Imrének, aki azonnal felhívta, de a kérdést az anyja meg sem várva, ledobta
a telefont. Erre Imre olyan dühös lett, hogy alig bírtam lecsendesíteni, mindenáron el
akart menni az anyjához, számon kérni, mit tesz. Kértem, ne menjen, hiszen provokálja
őt, azt akarja, üsse meg a fia, aki ilyet sose tenne, és ha bármi történne, azt is rám kenné,
hiszen mindennek Én vagyok az oka. Aztán sikerült lebeszélnem, de nehezen nyugodott
meg, mert szegény Ő sem érti, hogy miért ilyen az anyja, miért öt évesnek nézi, miért
nem hagyja élni, szinte születése óta. Ezekben a számára fájdalmas napokban elmesélte,
hogy egyszer sem, ölelte még magához egyikkőjüket sem az anyjuk, de verést, kínzást,
kukoricán térdelést azt kaptak, és szidást, átkozást. Olyat is mesélt, hogy 12 éves
korában elesett (focizott), eltört a válla, szilánkosan, az édesanyja meg előbb összeverte,
és csak azután vitte orvoshoz, mert minek rendetlenkedik - mondta Ő. Imre meg
nyüszített fájdalmában, míg végül vonattal menve Dunaujvárosig, be nem gipszelték, és
el nem látták. Vagy amikor a vasvillába belelépett, és a lábfején jött ki, a talpán
keresztül. Akkor is összeverte, minek szaladgál mezítláb, nem volt baj, hogy ömlött a
vér a lábából, sőt úgy kellett erőszakkal kihúzni, befelé könnyen ment, de ki már nem.
Semmi vigasztalás, csak szidás és verés. Rácsodálkoztam. Ilyen szörnyű gyerekkorod
volt neked is? Ilyen mondta. Nem is emlékszik semmi jóra, vagy ajándékra, semmire,
ami egy kicsit is jó lett volna. Nagyon sajnáltam őt ezért, és azt mondtam, lehet, hogy az
intézetben nekem jobb volt, de azt hiszem, hiába nem vertek, mindkettőnknek rossz
gyerekkora volt. Eszembe jutott, amikor Hajni elesett az iskolapadban, és össze kellett
kapcsozni az állát, úgy felhasadt. Hát nekem nem a verés jutott eszembe először, hanem
az, hogyan babusgassam. Anikó is szeretgette, vigasztalta. Egyszerűen nem tudom
elhinni, hogy egy anya ilyen legyen, de kénytelen vagyok most már, mert még az életem
is veszélyben van általa. Ezekkel a szörnyűségekkel a háta mögött Imre anyjának, azt
beszéli mindenkinek, hogy Ő segíti, sőt ellátja az egész családot, Ő odaad mindenét, és
nem érti, miért nem fogad neki szót mindenki (50 évesek a gyerekei, az unokái
felnőttek, a dédunokái meg 2,5,6 évesek). A kettő éves Imre Heni lányáé, a 6 éves
Erzsike lányáé, az 5 éves pedig Teri lánya unokája. Az orvosi rendelőbeli eset után
mindjárt másnap az egyik sarkon a boltok előtt szinte összeütköztünk. Na, kb. félóráig
átkozott, szidott, a boltosok kijöttek a hangos kiabálásra. Voltam Én, tehén, ringyó,
mocskos, meg minden. Most sem válaszoltam, álltam, és hallgattam, amit rám szór.
Annyit azért megkérdeztem, miért nem engedi, hogy a fia boldog legyen? Erre úgy
üvöltött, mint egy sakál. Hogy veled? Egy ilyen mocskos tehénnel, és még 60 m.
mocskot szórt rám. Figyeltem magamat, mit vált ki belőlem ez az egész, de örömömre,
vagy bánatomra, nem is tudom, Én nyugodt maradtam. Csak szánni tudom ezt a
szerencsétlen asszonyt, aki nem tud szeretni senkit, akire meg azt mondja, szereti, azt
ilyen keményen, parancsolva. Megállapítottam, hogy teljesen negatív ember, szinte
sátáni, amit csinál, mert nehogy azt higgyék, csak engem átkoz. A lánya élettársát
ugyanúgy üldözi, mint engem. Azt is megtámadta a boltban, lelökte verte is, pedig, az
férfi, és mégis meg merte támadni. Engem is leköpköd, ahányszor találkozunk. Pár
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napra, erre az incidensre, Imre is velem volt, amikor találkoztunk vele. Ugyanaz az
átkozódás, köpködés, de ezt már a saját fia is hallotta, és kérte, hagyja abba, de még
jobban üvöltött, csak most a fiának. Eléállt, verte a mellét, hogy üssél agyon, csak akkor
hagyom abba, és megint olyat mondott, hogy megöl engem, aztán meg saját magát. A
butiksoron minden eladónak söpörhetnékje támadt, olyan műsort rendezett. Én ismét
nem szóltam, mert azt mondtam magamban, hogy nem veszem fel a negatív támadást,
sőt olyan nagy a szeretet-burkom, hogy azon az Ő mocskolódása nem tud áthatolni. A
másik dolog meg, hogy Imrét Én nem fogom bántani egyetlen szóval sem az anyjáért,
hiszen Őt is "beleverte" már a "betonba". Anyámat is leköpdöste, ez az asszony, meg a
ruháját is felhúzta, és mutatta, ilyenek vagytok, már, mint Én és az anyám ( aki a
barátnője volt, amíg Én szóba nem álltam a fiával ). Anyám azt mondta, csak jönne
közelebb hozzá, majd Ő lenyomja a torkán a sok mocskolódást. Ő már harciasan reagált
erre. Imre volt felesége (papíron még az) pedig, amikor megtudta, hogy mire készül
anyósa, megijedt, és békén hagyott minket (egy darabig) Imre veje, Lajos egy nagyon
kedves fiatalember, aki csak annyit mondott Imre anyjának, hogy: - Mama ezt azért még
sem kéne, mert nekik is az Én szidásomat kell hallgatniuk. Na, a mama úgy
megharagudott unoka vejére, hogy hetekig nem szólt hozzá, mert azt tudni kell, hogy
Lajos nagyon szereti apósát, Imrét, ezzel együtt engem is, sőt Imre lánya is kedvesen
beszél velem. Lajos sokszor eljött apósához beszélgetni, a mama megtudta, és meg
akarta tiltani neki, de Lajos azt mondta, ők egy külön család, oda megy, és oda viszi a
lányát, Imre unokáját, ahová Ő akarja, ne szabja meg a mama, mit csináljon.
Természetesen újra nem beszélt vele egy darabig. Magyarul az egész családját
terrorizálja. Még vasárnap sem hagyja aludni őket egy kicsit tovább, már 6-kor
odamegy, és jaj nekik, amiért aludni merészelnek. Hogy mindenki dolgozik egész héten
különböző műszakokban, az nem számít az öregasszonynak, hiszen Ő már 26 éve
nyugdíjas, már nem is emlékszik, milyen érzés 4-kor kelni. Nekem a mérhetetlen
haragjával még szerencsém is van, mert az Én lakásomra nem jön, és nem parancsolgat
legalább. Ez év karácsonyát kettesben töltöttük, ami a szentestét illeti, mert másnap a
gyerekeim jöttek, és megajándékoztuk egymást. A szenteste napját főzéssel, sütéssel,
töltöttem, Imre díszítette a fát, sőt még egy másik kisfát is anyámnak. Előtte még elvitte
az ajándékot, amit vettünk, az unokáinak, az anyjához is elment Boldog Karácsonyt
kívánni. Este Én is elvittem a kisfát anyámnak feldíszítve, aztán Boldog Karácsonyt
kívánva hazamentem. Anyámat hívtuk vacsorára, de fáradtságra hivatkozva elhárította.
Ő egyébként szereti Imrét, gyerekkora óta ismeri, és bármikor kérte az elmúlt években
valamihez a segítségét, Imre szívesen megtette. A szilveszterre is nagyon készültünk.
Mivel mindketten imádunk táncolni, és itt a faluban ritkán van erre lehetőség, már alig
vártuk. Vacsorával egybekötött zenés bulit szerveztek a presszóban. Mivel Én aznap
nappalos voltam, és este értem haza, úgy döntöttünk, a vacsorára nem megyünk el,
hanem majd egy kis pihenés után éjfél felé kimegyünk táncolni. Imre felesége már az
előző napokban a barátainktól kérdezgette, mi kimegyünk-e. Barátaink mondták,
biztosan ott leszünk, hiszen ilyen alkalmakat nem szoktak kihagyni. Nos, azért
kérdezgette, mert Imre anyja kérte, hívja fel telefonon, hogy ott vagyunk-e, és ha igen, Ő
11-kor kijön a presszóba és egy késsel engem meg fog támadni. A feleség (volt) fel is
hívta, de azzal, hogy mi nem vagyunk ott. A SORS!!!! Már megint a sors volt az, ami
nem engedte, hogy ez a dolog megtörténjen. Egyébként ezt az egészet a volt feleség
húga árulta el január vége felé. Mit mondjak! Lesápadtam e hírtől, mert nem is magamat
féltve az jutott eszembe, micsoda pánikot keltett volna ez a vendégek között, akik éjfél
előtt ott jól érezték magukat. Hát milyen szörnyeteg ez az asszony, aki a fiával így
bánik? Tudja, hogy a fiának infarktusa volt, mégis ilyen dolgokkal idegesíti. Egyszerűen
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nem tűri, hogy valamelyik gyerekét szeresse valaki. A házát is (nem egy nagy érték, de
ez nem is lényeg) rájuk íratta, eltartási szerződéssel, és amikor aláírták Teri is, Imre is,
kijelentette, hogy a feltétel az, hogy mindketten mondjanak le az élettársukról. Azóta is
tiltakoznak mindketten. Én "átlátok" Imre anyján, előre megmondtam, hogy ez lesz, de
Imre nem hitte el. Aztán mikor igazam lett, belátta. Március végén már annyira üldözött
minket, mi meg ragaszkodunk az otthonunkhoz, tehát elszökni nem is akartunk,
egyébként meg máshol is megtalálna minket, hogy kitaláltuk Imre haza költözik, de
minden marad a régiben. Újabb lehetőséget kapott Imre arra, ha akar a volt feleséggel új
életet kezdeni, megteheti. Arra gondoltunk tán békén hagy az anyja minket, de nem így
történt. Először is a volt feleség: Rögtön azt hitte, hozzá ment haza Imre, nem csak a
saját házába, és rögtön "munkához" látott. Imre anyja mondta neki, feküdj le vele! Hát
milyen emberek ezek? Azt hiszi a volt feleség, és az anyja is, hogy érzelem nélkül, csak
úgy parancsra lehet szeretkezni? Hiába ment másik szobába Imre ott is "zaklatta" a volt
feleség. Hogy ezt honnan tudom? Nem Imrétől, hisz Ő ilyet el nem mondana, de azt
igen, hogy csak hozzám hűséges, és senki máshoz. A feleség eljött hozzám, és azt
kérdezte, továbbra is jóban vagytok? Igennel feleltem, Ő pedig elmondta, hogy Ő is így
gondolta, mert Imre visszautasítja, és azt mondja, engem szeret. És kezdte a panaszait,
hogy Milyen rossz neki, egy férfi visszautasítja, pedig Ő szereti Imrét, de majd az Isten
megver benneteket mondta. Ekkor közbe szóltam. Az Isten nem fog minket megverni,
mert Én pl. nem vettem el a férjedet, neked már évek óta nem kellett Imre. Most miért
ragaszkodsz ennyire hozzá? Próbáld meg elengedni őt a lelkedből. Aki szeret, az el tud
engedni, de ahogy Te "szereted", azt kemény és önző szeretetnek hívják. Imre most
otthon van veled, ha Ő úgy döntene, téged választ, és újra egy család lesztek, Én
félreállnék, mert szeretem, és azt akarnám, Ő boldog legyen. De Ő továbbra is engem
szeret, és azt is tudom, többé a szemem elé nem merne kerülni, ha veled lefeküdne, mert
köztünk becsületes, hazugságmentes szép kapcsolat van. Hiába hivatkozol arra, hogy Te
vagy papíron a felesége, kettőnk közt az számít, amit papír nélkül ígértünk egymásnak,
az őszinteséget, és a hűséget, mondtam. Az anyja megöléssel fenyegetőzik - folytattam,
mégis engem választ, akkor most mit lehet tenni? Már 2 éve együtt vagyunk, miért nem
békélsz meg a dologgal, miért akarod mindenáron nő létedre "lefektetni"? Azt hiszed
csak ez a lényeg? Érzelmeket figyelembe sem veszel? Tudod, hogy velem van, és Te
meg attól sem félsz, hogy esetleg betegek leszünk ettől a "hármasságtól", ha Imre
becstelen lenne, és mindkettőnkkel testi kapcsolatot tartana? Én megbízom Imrében,
megígértettem vele, ha téged akarna, megmondja, és akkor bárhogy fájna, elengedném.
De Imre erről hallani sem akar, Ő velem érzi jól magát, azt mondja. Már unokáitok
vannak, itt nem arról van szó, hogy család, itt csak egyedül rólad van szó, nem a
családdal kéne élnie, hanem egyes egyedül veled, de Ő ezt már nem akarja, nem hisz
neked, mert már sokszor becsaptad, stb. stb. Igen tudom, hogy már unokáink vannak, de
Én szeretem a férjem, és nem fogok elválni, pedig már mondta, hogy el fogunk válni. mondta. Aztán még bátorítottam, mondtam neki, húzza ki magát, ne úgy járjon az utcán,
mint egy kérdőjel, mosolyogjon, és ne panaszkodjon, mondja azt, jól van, ettől biztosan
jobb is lesz minden. Ekkor elmesélte, biztosan igazam van, mert a munkahelyén
elpanaszolta nagy baját, sajnálták is, de később már kinevették. Na ugye! Végül, amikor
elment, azt mondta, jó volt velem beszélgetni, de ismét átvert, mert mindent, amit
beszélgettünk, elmondott az anyósának, gondolom mindketten élvezkedtek a
bemocskolásomon. Imrét hívatta is azonnal az anyja, és szörnyen letámadta. Nagy
veszekedés lett belőle, Imre viszont a sarkára állt, és azt mondta: Nem vagyok már
gyerek, ne parancsoljon nekem, ne maga mondja meg, mit kell tennem, az Én életemben
hadd döntsem már el Én, mit csinálok, és ne fenyegetőzzön. Ha, Icának bármi baja lesz,
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megbánja. Azt se bánom, ha börtönbe kerülök, de akkor is kiszúrom a szemét - mondta
az anyja, nézd fiam itt az olló a pénztárcámban, erős paprikát meg tartok a zsebemben.
Ne próbálja megtenni! Megértette? Hagyja abba ezt a viselkedést, mert szólok az
orvosnak, és elvitetem - kiabálta Imre, az ajtót becsapta, és köszönés nélkül eljött. Ezt
Imre mondta el nekem, képzelhetik, az-az asszony milyen szavakat használhatott, de ezt
Imre el nem mondaná, bár Én úgyis tudom. Persze Imre azt mondja, úgysem meri
megtenni, csak őt zsarolja ezekkel. Én azt mondom, nem biztos, mert először is, a lánya
élettársának is, neki mert menni, másodszor már majd két éve memorizálja, amire
készül. Agykontroll szabály, tovább memorizálunk valamit, megjelenik. Igaz, azt is
mondja a szabály, hogy negatív dolgokra nem érvényes, de ez majd kiderül, vagy
remélem nem. Én ez ellen csak úgy tudom felvenni a harcot, ha nem félek tőle.
Mindenesetre az olló, és erős pirospaprika hallatán azért Én is megijedtem, de másnap
reggelre megnyugodtam. Egy kicsit programoztam is. Azon kívül hiszek a segítőimben,
a sorsomban. Ennek nem szabad megtörténnie, mert szerintem még az ég is megnyílik,
annyi rosszat okozott már ez az asszony a gyerekeinek. Hát meddig még? Sokat
gondolkodtam ezen a családon. Az már számomra biztos, hogy nem a pozitív oldalon áll
ez az asszony. Ha viszont az a feladata, hogy gyerekeit, és azokat, akik a gyerekeit
szeretik, sanyargassa, azt túl jól csinálja. Viszont azt látom a világban, hogy az
édesanyák nem szoktak ilyen kegyetlen dolgokat vállalni. Vagy igen? Ezt nehezen
tudom elképzelni. Volt, hogy arra gondoltam, beteg, de ezt is hamar elvetettem, hiszen
14 éves koromban is ilyen volt, ilyennek ismertem, és, azóta nem változott. Akárhogyan
is töröm a fejem, mi lehet ez, mindig a vége a gonoszság, de ha mégsem, akkor viszont
mindhárom gyereke a múltban (előző életük során) szörnyű bűnöket kellett hogy
elkövessenek, ha magát a gonoszt választották sanyargatójuknak. Csak azért gyanús ez
nekem, mert beletörődtek sorsunkba, igaz, mindhárman italhoz nyúltak, az egyik gyerek
(Sándor) már "megszökött, Teri is beteg, Imre is, tehát lehet gondolkodni, miért.
Érdekes momentum, hogy Teri is és Imre is szinte egyszerre kaptak egy-egy olyan
embert, akik így is ilyen szörnyűségekkel együtt vállalják, szeretik, bátorítják, segítik
őket. Imre is most "ébredezik", mert Én rengeteget beszélgetek vele, a mögöttes
dolgokra is rávilágítok, és sose teszem őt felelőssé azért, mert ilyen anyja van. Én nem
kérem, hogy védjen meg, Én nem hisztizek, mit csinál az anyja, Én vigasztalom,
nyugtatgatom inkább, és megfogadtam, sose szólok vissza ennek az asszonynak,
bármiféle átkot szór is rám, akárhány ember előtt, hiszen szánni való a viselkedése. Azt
szoktam mondani, nem tudja, mit tesz. Az hogy átkoz, és csúnyán beszél, engem nem
hat meg, még csak ideges sem leszek, mert tudom, ha egyszer mégis "felébredne",
nagyon rosszul érintené a saját viselkedése. Óriási próbatétel ez nekem, mert más
asszony, már régen megfutamodott, volna ebből a kapcsolatból, de Én Imrét nézem. Az
Én házamban nyugodt, itt nem bántja őt senki, itt szeretik, meghallgatják őt, hát hogyan
tudnám ezt a kis jót is elvenni tőle? Az egyik általam nagyon kedvelt idős nő azt mondta
valamelyik nap, mert neki is mondta Imre anyja a legújabb szurkálásos leendő akcióját,
hogy miért nem hagyod a csudába az Imrét? Fel voltam háborodva! Hát nem jut eszébe
senkinek, hogy Imre mit él át, és az sem, hogy mi tényleg szeretjük egymást? Tiszta
röhej, hogy ötven évesen olyan dolgokkal kell megküzdenünk, mint a húsz éveseknek,
akikre ráparancsolnak, hogy ne a szegényt válaszd, hiába szereted, Te a gazdaghoz
mész, majd megszereted később. A mi esetünkben ilyenről szó sincs, mégis hasonló.
Most így összegezve az egész, "másik felem" történetét, azt látom, bizony mindkettőnk
sorsa nagyon bölcs volt (vagyis mi így írtuk meg?), amikor fiatalon nem kerültünk
össze, mert az akkori magamat ismerve, nem biztos, hogy végig tudtam volna csinálni,
lehet, megszöktem volna. De az is lehet, hogy sikerült volna, elég kemény voltam, és
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vagyok, viszont az is igaz, így is ennyi "megtanult" élethelyzettel a hátam mögött,
valóban most vagyok a "legerősebb". Régen azért féltem volna, ma már tudom mi a
halál, hát miért félnék? Imrét jobban féltem, mert még sok mindent nem tud, de jó úton
halad, velem. A sors úgy látszik megelégelte, ami velünk történt, történik, mert szinte
látható a láthatatlan segítség, ami minket körülvesz. Azt szoktam mondani, védelem
alatt állunk. Ezt onnan tudom, hogy ha nem megfelelő dologba csöppentem, bizony sok
baj ért, most viszont csupa jó dolog történik velünk, szinte igazolva, van, hogy együtt
kell lennünk. A másik érdekesség, hogy eddig mindenki elhagyott, de Imre "foggalkörömmel" ragaszkodik hozzám, pedig szegényt kétszer is elküldtem. Fájt is neki
szörnyen, de mindkét esetben csak öt napig bírtuk egymás nélkül. Akkor miért ne
tartsunk ki önmagunkért, és egymásért? Hogy mit hoz a holnap, az majd kiderül, de
mindenesetre elmentem egy asztrológus-tanárhoz, és kértem, csinálja meg a képletemet.
Amit Ági csinált, a képlet azonos volt a Tanár Úréval, de nem részletezte a dolgokat.
Azért mentem el, mert gondoltam, ha mindent elmond, megmondom neki, írok egy
könyvet, mondja meg, mi lesz a sorsa? A fiókomnak írok, vagy kinek. Nos erre a
kérdésre nem volt szükség, mert életem második fele szinte erről szól. Hát, ha nem lett
volna szék alattam, bizony elvágódtam volna néhányszor, mert ilyen pontos munkát
még nem láttam. Csak az adataimat tudta, mégis minden mást is pontosan tudott. Amit
megírtam ebben a könyvben, hajszálra egyezik, bár az intézet, pl. szűk térnek van
jelölve, tehát a bolygók csak globálisan tüntetnek fel élethelyzeteket, úgy ahogy Én is
írtam. Jó az is, hogy a könyvem vége felé mentem el, mert ez sok mindent bizonyít. Pl.
azt, hogy nem baj, ha nem ismerjük a képletünket, mégis azt tesszük, ami meg van írva,
ilyenkor derül ki, és az is kiderült, hogy a szabad akarat mennyire tiszteletben van tartva.
Több dolgot is elhalasztottam, vagyis másként döntöttem, és meg is tehetem. Az első a
sport. A Tanár úr azt mondta. Maga az Egerszegi Krisztina. Tud úszni? Nem tudok.
Pedig az úszást kellett volna választania, akkor karcsú maradhatott volna, ez volt a
feltétel. Mi választott helyette? A talajtornát. Vagyis ezzel eldöntöttem, hogy vállalom a
kövérséget. Még ilyet! A második a színpad! Valóban mehettem volna énekelni, de nem
harcoltam érte. A művészet adva volt, ez az ének, a tánc, de lehet, még a sima színház is
jöhetett volna. Ezek most szunnyadnak, bár néha rám tör a varázsa, és szórakoztatom a
körülöttem lévőket. Elég hitelesen el tudom játszani a részeget. Nos, mindenki tudja
rólam, hogy nem iszom. Amikor az Anikó esküvője volt, rám tört a dili, pezsgő amúgy
is volt előttem, persze csak imitáltam, hogy iszom, de elkezdtem a műsort. Anikó tudta,
hogy hülyéskedek, vele is játszottuk ezt már, így most segített. Kazal Lászlótól lestem el
a pajtikázást, hát mondtam a jobbnál-jobb szöveget. Érdekes, ilyenkor tényleg jó
szövegek jönnek elő. A lényeg, hogy a kamerás barátunk vette észre először, rögtön rám
is állt, nagyon tetszett neki is, de a barátnőm, az volt a legjobb. Jött, és kérdezte. Ica
ittál? Hát hogyne innék, az ember lánya csak egyszer házasodik. De te nem szoktál inni.
De most szabad, és ezt botladozó nyelvvel előadtam. Olyan hiteles lett, hogy mellém ült,
és kicserélte a pezsgőt mirindára. Tiltakoztam amúgy "részegen", és majd meg
pukkadtam a nevetéstől, amit ugye bent kellett tartanom. Ült mellettem és őrzött.
Szenzációs volt, aztán persze, mikor már nem bírtam nevetés nélkül, majd meg pukkadt
Ő is, hogy így átvertem. A másik "részeges" esetem után szabályosan sikerélményem
volt, olyan hitelesre sikerült. Összefutottam a tornásztársnőimmel, Anival, Katival,
Ildikóval, és Icával. Gyertek, menjünk be egy martinira a presszóba. Oké, de Én részeg
leszek, segítetek? Naná! - mondták kórusban. Nagy nevetések közepette bementünk, Én
tántorogva, de csak kicsit, a lányok sűrűn hoppáztak, majd próbáltak felsegíteni a
bárszékre, ami nekem természetesen negyedszerre sikerült. Végre fent ültem, aztán
kértük a martinit, azt is Én olyan kómás képpel és szöveggel. A pultos nőt jól ismertük,
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Ő is minket. Babi a lányoktól kérdezte, ugye átvertek? Az Ica nem iszik. Ők nem vernek
át, nem tudják hol, de tényleg becsiccsentett az Ica - súgták. Én meg. Mi van? Mit
sutyorogtok? Néha inni is kell az embernek. Mi van Babikám? Valami baj van? Hol az a
martini? Ugye csak hülyéskedsz? Kicsoda? Én? Úgy ismersz Te engem? Hol az a
martini? És persze a lányok mondták a legjobb szöveget, ami eszükbe jutott, Én meg,
ferde nyelvvel kontráztam. Ültek a pultnál mások is, az egyik srác lehetett vagy 20 éves,
na mi meg már rég elmúltunk 20, nagyon tetszett neki, mondta, imádja, ha asszonyok
mulatnak. Na, akkor felé fordultam, és mondtam. Hát Te ki vagy? Ezt is botladozva
kérdeztem, na meg inogva. A srác felugrott, a kezét nyújtotta, bemutatkozott. Én meg
Icuka vagyok - mondtam, és még vagy húsz percig így műsoroztunk. A martinimat,
mikor senki se látta, megitattam a lányokkal, de előadtam, hogy a világ legjobb itala a
martini. Babi meg törte a fejét, és nem tudta eldönteni, részeg vagyok-e, vagy sem.
Végül haza mentünk, de még ma is emlegetjük azt a napot. Babival meg hetek múlva a
vonaton találkoztam, kérdezte mi volt az a buli? Szerinted? Szerintem, mivel tudom,
hogy nem ihatsz, műsor volt, de sokáig megtévesztettél, mert, olyan hiteles volt.
Köszönöm - mondtam, és bevallottam, valóban műsor volt. A harmadik, amit
elhalasztottam, a tanulás. A Tanár úr azt mondta, bármit tanulhattam volna, látja,
minimum jeles tanuló voltam. Ráadásul még a Merkúr is a felsőbb iskolák házában van,
ami minden segítséget megadott volna. Elmondtam, valóban jó tanuló voltam, de Én
szakmát akartam, azt hittem, így lesz pénzem, fel sem merült bennem, hogy ha
továbbtanulok, több pénzem lehet. Ma azt mondom óriási segítség volt ez a tény így is,
mert az agykontroll is, és még sok-sok mindent magamtól tanultam meg. Vagyis, ami
elment a Vámon, az bejött a Réven. A másik érv, mint már megírtam, 18 évesen
"kivágtak" az intézetből, hát miből tanultam volna? Az igaz, hogy az Én időmben
ingyenes tanítás volt, de valamiből élnem is kellett volna. Jó tudom, munkát is
vállalhattam volna, de ezt már csak ma látom. Anyámról is már kifejtettem, lehet, hogy
ilyennek kellett lennie, de a Tanár úr a képletem alapján azt mondta, Ő vágta el az
utamat, anyagias, és felelősség nélküli. Innen is látszik, milyen nagyon fontos szerepe
van az anyának. Én maximálisan úgy érzem, jól neveltem a gyerekeimet. Minden
dolgot, ami az életben előfordulhat megbeszéltük. Mindketten párban élnek, és jól
mennek a dolgaik. A vejeim elégedettek asszonyaikkal. Én pedig örülök, hogy így
sikerült, mert csak felnőtt korukban látszik az eredmény. Amikor, még kisebbek voltak,
Én sem voltam biztos abban, mint általában az anyukák, hogy jól csinálom. Amikor
Hajni kollégista lett, és a szobatársnői is ismerték már, a sok beszélgetésből kiderült,
hogy nekik szinte mindenről kialakult véleménye volt, ami meg az élet dolgait illeti,
arról meg pláne. Na és mi érdekli igazán és a legjobban a 14-15 éves lányokat? Hát
persze hogy a szex, a fiúk, és a házasság, a terhesség meg sok minden. Amikor Hajni
elmesélte, hogy szinte még a legelemibb dolgokat sem tudják ezek a lányok, pl. a
szexről, a női és a férfi testről, a nő-férfi kapcsolatról, bizony elképedtem, mert: 1. Az
Én véleményem az, hogy a családnak, értem ez alatt az anyát, és az apát, kutyakötelessége mindenről ezt alá is húznám két vonallal, felvilágosítani a gyerekét. Nem a
szomszéd, nem a barát, barátnő kompetens ebben. Ezek a dolgok a családra tartoznak, a
gyerek sose fogja kivinni a családi beszélgetéseket illetéktelen helyre, de ha beszélget
ilyen témáról, annyit mond, pl. a Hajni is, hogy az anyuval beszélgetek erről. A lányok
pedig irigyelték érte, mondták, de jó neked, hogy ilyen anyukád van. Miért a Te
anyukáddal ezt nem lehet? - kérdezte. Bizony-bizony az derül ki, hogy nem lehet. De
miért? Fel vagyok háborodva! Az Én korosztályom kezdte el az úgymond "szexforradalmat", és a "TABU" témák felszabadítását.
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Nos, ez a korosztály az, akinek a gyerekei most felnőttek már, és mit hallok?
Pont ők nem segítenek a gyerekeiknek ebben a témában, persze tisztelet a kivételnek.
Hát nem volt elég nekünk ezt megszenvedni? "A forradalmunkkal" azt már elértük,
hogy az újság, TV, rádió, könyv már nevén nevezve tárgyal ezekről, de ha ez így van,
miért nem teszik ezt a szülők a gyerekeikkel? Mindenről lehet szépen, tisztán, őszintén
beszélgetni, nem kell hozzá különös tudás, (sokan erre is hivatkoznak, ahelyett, hogy
bevallanák, hogy gyávák) Vagy nem gyávák, csak azt hiszik, tanár módjára kell
elmondani. Az Én javaslatom, mert már bevált, a beszélgetés. De kiskortól kell kezdeni,
és minden kérdést a korának megfelelően kell megválaszolni. Sok szülő azt mondja a
gyerekének, majd megtudod, ha nagy leszel. Igen-ám! De mire nagy lesz, már nem fog
kérdezni. Sőt! Azt tapasztaltam, hogy szemérmességből úgy tesznek a lányok, mintha
már tudnák, mert kérdezni kínos számukra. Azt is tapasztaltam, ha a bizalom magas
fokon működik, ez a "kínos" állapot létre sem jön, és tudnak beszélgetni bármilyen
témáról. A bizalom azon alapul, hogy a gyereket nem szabad becsapni soha. Ha ezt
betartjuk, mindent fogunk tudni róluk, mert örömmel elmondják, még akkor is, ha
éppen bajban vannak, mert tudják, hogy segítünk. De jaj annak a szülőnek, aki csak
egyszer is átveri őket. A gyerek többé nem lesz bizalommal hozzánk. Sok szülő
egyszerűen azt hiszi, hogy ha van egy gyereke, az-az övé, és parancsolhat, vagy kérhet
éppenséggel, de nem mindegy hogyan. Minden szülőnek tudnia kell, hogy ajándékba
kapjuk gyerekeinket. Csak annyi a feladatunk, hogy megfigyelve kívánságaikat,
akaratukat segítsünk nekik az útjukon, és finoman, szeretettel terelgessük őket, de csak
abba az irányba, ahová ők vágynak. Természetesen vannak nehéz esetek is, de Én erről
azt gondolom, hogy a szülők is ludasak ebben. A világok kérdésénél már rávilágítottam
arra, hogy a szülők etikája mennyire fontos szerepet játszik a gyerekek életének
fejlődésében. Nagy baj, ha az apuka, aki mondjuk pilóta, azt akarja, hogy a fia is pilóta
legyen. Azt már, meg sem kérdezi, a fiú akar-e pilóta lenni, pláne esetleg még ez az
apuka azt is tudja a fiáról, hogy tériszonya van. Mivel Ő az apa, úgy gondolja, amit Ő
mond, az biztosan a legjobb. Pedig, ha az apuka jó barátja lenne ennek a fiúnak, a fiú fel
nézne, és büszke lenne az apjára, lehet, hogy még pilóta is akarna lenni minden kérés
nélkül, pusztán tiszteletből, talán még a tériszonyát is leküzdené. Viszont, ha
megmondják neki, hogy ez leszel, és pont, a gyerek azon gondolkodik, miért nem ért
engem az apám? Nem akarok pilóta lenni, hát nem érti? Mit tegyek, hogy ne kelljen
hazudnom neki? Látják? Mi szülők tanítjuk meg a gyerekeinket hazudni, és ez ilyen
esetben alakul ki. Hát nem jobb mindenkinek, ha őszinteségen alapul minden? Iciripiciri türelem, és szeretet kell csak. Vagy még tán ez sem. Elég, ha belegondolunk, hogy
nekünk kell ezt megérnünk. Mit tennénk mi akkor? És ha a gondolatsort végig visszük,
lehet, hogy jobb ötletünk támad. Itt is az EGÓT emelném ki, méghozzá az önző egót. Én
mondom meg, mi legyen! Én vagyok a családfő! Ez az "egó" észre sem veszi, félnek
tőle a családtagjai, és már mindenki hazudik össze-vissza azért, hogy béke legyen.
Akkor nem az lenne a jobbik eset, ha minden családtag bizalommal lenne egymáshoz?
Itt említeném Imre anyját. A gyerekeit "kenyérre" lehetett volna kenni, olyan jóságos
embereknek születtek. Mégis a szörnyű egoista magatartás hazugságra késztette őket. Ez
azért van így, mert mi pontos tervvel jövünk. Ha ebbe így beletaposnak, muszáj
hazudni, mert haladni kell az Én utamon. Az akadályt le kell küzdeni. Anya-gyerek
viszonylatban csak így lehet az akadályt leküzdeni, mert a gyerek tudja, a szülőtől függ
még. Tehát hazudik, erre kényszerítik. Az Én gyerekeimnek sose kellett hazudniuk, a
teljes bizalmamat élvezhették, de Én is az övékét. Pár példát említenék. Soha semmire
nem kényszeríttettem őket. Ha valamelyik nap, főzés, mosás, takarítás volt a cél,
megkérdeztem, ebből a háromból ki mit választ? Anikóról tudtam, mosni szeret, a
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Hajniról tudtam, takarítani szeret, rólam meg ők tudták, imádok, és tudok is főzni. Hát
persze, hogy mindketten azt választották, ami nekik a legjobb, de ha Én ezt
megparancsolom, biztosan kedvetlenül csinálták volna. Így mindhárman a kedvünkre
valót csináltuk, jó kedvvel. Egy másik példa. Kértem, mosogass el, légy szíves. A
lányka azt mondta, most nincs kedve mosogatni, de holnap Ő fog. Nos, Én ezt
maximálisan elfogadtam, de gondom volt rá, hogy az ígéretét másnap betartsa,
természetesen szeretettel. Nem is volt sose baj, mindenki betartotta, amit ígért, és ez
nagyon is elfért a szeretet és a bizalom vonalán. Vagy: Anikó azt kérte tőlem, ne kérjem
őt gyomlálásra, egyáltalán konyhakerti munkára, Ő inkább bármi mást vállal, csak oda
ne kelljen menni. Nos, ez is úgy zajlott, ha Én azt mondtam, lányok megyek a kertbe
ma, Én imádom a kiskertemet, akkor a lányok, az egész benti munkát vállalták, még a
főzést is. Hát ennyi az egész! Én boldogan és nyugodtan kertészkedtem, mert tudtam,
bent is elkészül a munka, a lányok is boldogok voltak, és örömmel tálaltak, hogy lámlám most ők meg mutatják, mit tudnak a konyha tájékán. Ezekkel a dolgokkal azt értem
el, hogy mindent szépen megtanultak, és semmit nem utáltak megcsinálni. Ha parancsra
tanulnának bármit, az olyan megrázkódtatás a léleknek, hogy bizony utálni fogják
később, mert ezek akkor már a "Tudat nem felejt" kategóriába tartoznak. Emlékeznek?
Szilágyiban is így nevelt minket Katinka néni. Az a három év, amit ott tölthettem olyan
meghatározó volt számomra, hogy felnőtt életemben a gyerekeimmel is öntudatlanul
úgy éltem úgy neveltem őket. Az irigységet, pl. mert valljuk be, minden kisgyerek egy
picit szeret irigy lenni, úgy intéztem el, hogy mivel ugye négyen vagyunk, ha csokit
vettem, az mindig négy darab volt. Mi szülők nem ettük meg, este ők kapták meg azt is,
de tudatosítottam, hogy négyen vagyunk, és nem csak ők ketten. És ez nem csak a
csokira volt érvényes, hanem mindenre. Ilyen dolgokkal tanítottam őket arra, hogy
mindig tudják, van apjuk, és anyjuk is. Szerintem, aki a szüleit idős korában "elfelejti"
lehet, hogy pont ezért történik, mert a szülők kiskortól nem tudatosították benne az adnikapni gyönyörű misztériumát, plusz ezzel még a felelősségérzetet sem. Ismerek olyan
anyukát, aki az egyik fiának csokit vesz, mert azt kért, a másik fiának cukorkát, Ő azt
kért, a harmadik fiának süteményt, mert Ő azt kért, saját magának meg cólát, mert az
anyuka azt szereti. Nos, tudják már ugye, hogy mi történt? A csokis fiú természetesen
cukrot, és sütit is akart, a cukros fiú csokit, és sütit, a sütis fiú cukrot is, csokit is, ami a
legszebb az egészben, mind három fiú cólát is akart. Hát nem komikus ez a káosz egy
kicsit? Az eredmény természetesen az lett, hogy egyik fiú sem adott a másiknak a
sajátjából, de az anyuka is kijelentette, hogy a cóla az övé, és Ő nem ad senkinek. Mind
a három srác már visított, veszekedtek, vagyis egyikük sem élvezte a saját maguk által
választott portékát. Ha az anyuka úgy okoskodott volna, mint Én szoktam, ezt
elkerülhette volna. Én a helyében egyik nap vettem volna csokit, de négyet, az anyuka is
azt evett volna, és akkora cólát, hogy mind a négyen tudtak volna inni egy-egy pohárral.
Második nap ugyanúgy a cukorkával, harmadik nap a sütivel, és így tovább. Ezzel
szemben az anyuka: 1. Fejlesztette az önzésüket (mindenki azt választ, amit akar), 2. Az
irigységet egyenesen a kezükbe adta, mert összevesznek a portékákon. 3. Az összetartás
is csorbát szenvedett, hiszen haragudtak egymásra, ezáltal eltávolodtak. Az anyukát már
minősíteni sem tudom, mert abból mindig baj van, ha azt mondom, sőt meg is teszem,
ez az enyém, és nem ihattok, nem ehettek, nem alhattok az ágyamban stb. Ez az eset a
fülem hallatára esett meg, és mivel jó barátságban vagyunk, elmondtam, én hogyan
csinálom, természetesen nem bíráltam, hiszen az Ő világában Én nem dönthetek.
Mindenesetre ezek azok az esetek, amik megerősítenek a dolgaim, a tetteim
helyességében. Az összetartásról is van egy sztorim a lányaimmal. Anikó és Hajni
között 7 év korkülönbség. Anikó rájött úgy 10 éves kora körül, majd Ő parancsol a
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húgának, sőt meg is veri egy kicsit, mert olyan rosszak ezek a háromévesek. Mondtam
neki, Ő a húgod, össze kell tartanotok, azt pedig békével lehet, mert ha megharagszik
rád, később már el is kerül. Ezt akarod? Ő nem, Ő szereti a húgát, ami tényleg igaz is
volt, csak hát rájött, Ő a nagyobb, tehát Ő lesz az úr kettőjük között. Pár napig jó is volt
minden, de aztán újra elkezdődött. Újra beszéltem vele. Ebben az egészben az a lényeg,
hogy nem adtam fel, ha 25-ször nem értette, Én elmondtam huszonhatszor is, míg végül
sikerült. Ma ők a legjobb testvér-páros. Feltétel nélkül, egymást segítve szeretik
egymást, de velem is maximálisan összetartanak. Nagyokat beszélgetünk, telefonon
tartjuk naponta a kapcsolatot, és ha bármilyen segítség kell, egymást oda-vissza segítjük.
Csodálatos ezt tudni, hogy bármelyikükre bármikor számíthatok minden önzés minden
"zsarolás" nélkül, csak úgy szeretetből. A párkapcsolataimból a képletben, az jött ki,
amit már meg is írtam, hogy a "mindenki elhagy" érvényesült eddig. Megkérdeztem
miért? Ugyanazt mondta, amit Én is letaglaltam, hogy elhagytam a gyerekeimet, ezért
ilyen nehéz büntetést szabtam ki magamnak. Viccesen még azt is mondta, hogy az égi
bíróság mondta nekem, nem kell ilyen szigorúnak lennem magamhoz, nem olyan bűn
az, de Én makacsul ragaszkodtam a büntetésemhez. Ezzel együtt azért megnyugtatott,
egy nem szokványos kapcsolat ( Imre az szerintem ) a halálomig fog tartani. Azt meg,
hogy képlet nélkül is kitaláltam, miért hagy el mindenki, meg tudta magyarázni a képlet
alapján. A skorpió házban csak a napom van, de kaptam itt egy óriási ajándékot. Egy
majdnem tudatos tudatalattit. Ez magyarázza az összes megérzéseimet, és az írás
közbeni összefüggések mibenlétét. Azt mondta, nagy és nehéz keresztet vettem a
hátamra, ezért a sok szenvedés (lelki), de amit kigondolok, vagy úgy vélek, az majdnem
tudatos. Könyvügyben is teljesen ledöbbentem, mert még az is jelezve van bolygóilag,
hogy miről szólnak a könyvek jellegüket illetően. Ettől lepődtem meg, hogy könyvek.
Én csak egyet írtam, de a három téma ebben az egyben van. Akkor szétszedik mondta a
Tanár úr. Aztán amikor elmondtam, hogy ezt már megírtam, gratulált, amiért ezt az utat
választottam. Én pedig azért gratuláltam, mert ilyen részletesen és igazat mondva
készítette el a képletet. Azért voltam nagyon boldog, mert a képlet szinte egy az egyben
stimmel azzal, amit megírtam. Hát nem csodálatos? Akkor érdemes volt írnom, mert
tényleg a legnehezebb élet is a legegyszerűbb, ha értjük a miérteket, és pedig a saját
miértjeinket. Tehát abszolút igaz lehet, amit a nagyanyámról írtam, de a színésznő
anyjáról is. Na, melyikük lehetek? A nagyanyám története sejlik nagyon igaznak, de
lehet a másik hölgy többé-kevésbé megtettem, amit vállaltam, ez már tisztán látszik.
Van még pár tartozásom, amiről még a miértjeimnél ígéretet tettem. Ilyen a miért van a
temetők kapujára ráírva: Feltámadunk. Nos, ha újra és újra leszületünk, akkor ez a szó
teljesen igaz. Az, amit a vallások hirdetnek, hogy az ítélet napján minden sír kinyílik,
valószerűtlennek tűnik, mert hol vannak a régi sírok, és lakóik? Pl. a 232-ben eltemetett
lelkek, vagy az időszámítás előtti korok sírjai? Ez képtelenségnek tűnik. A másik
adósság: Miért akarunk mindent gyorsan, és azonnal? Azért, mert "odaát", ha
kigondolunk valamit, azonnal megvan. Itt a földön nagyon sűrű közegben vagyunk, és
ha kigondolunk valamit, lehet, hogy három élet szükséges a megvalósításához. Egy
példa: Odaát Valaki, aki imádja a virágot, kitalál egy gyönyörűt. Leszületik, botanikus
lesz, és nemesít, nemesít, eltelik az élet, és még mindig nem elégedett, mert úgy érzi,
még nem jó. Miért hiszi? Mert mélyen a tudatában ott van az eredeti, amit Ő odaát már
tudott. A szexel, és a maszturbálással is így vagyunk. Odaát, mivel fizikai testünk nincs,
minőségileg jobbak az együttlétek, sőt el tudom képzelni, ez is úgy van, mint a virágnál.
Nos, amikor leszületünk, ezt keressük, a tudatunkban lévő emlékeink alapján. A
maszturbálás ugyanilyen emlék alapján szükséges. Egyszerűen, muszáj megtennünk,
ezer meg ezer megállapítás született már ennek magyarázatára (pl. a serdülőkor), de
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nekem ez jobban tetszik. Ezért nagy baj, ha a szülők arra nevelik a "bűnös" gyereket,
hogy ettől, pl. beteg lesz. Ehelyett inkább bárminemű magyarázatot kéne adni róla, mert
az sem jó, ha vaknak tetetjük magunkat. Ilyenkor a gyerek bűntudatot fog összeszedni,
mert jaj csak a szüleim rá ne jöjjenek. Az a teendő szerintem, hogy időben beszéljünk
róla. Akkor nem lesz bűntudat, gátlások sem alakulnak ki, a gyerek egyszerűen
kiegyensúlyozott lesz, és ha a teste parancsol, hát érezze jól magát, ha éppen ennek van
sora. Ezért mondom azt újra, hogy az életet bármilyen nehéznek írtuk meg, nemes
egyszerűséggel kell venni, leélni, megélni. Gondolkodjunk, és szerintem rájövünk a
saját miértjeinkre, mert úgy hiszem, minden ember kap tudatos tudatalattit, csak
használni kell. Az élet gyönyörű, ha ismerjük azt a tényt, hogy mi akarjuk, mi írjuk, mi
is szenvedjük végig, vagy mi leszünk boldogok egész életünkben, ha azt írtuk. Vegyük
figyelembe, minden döntés a miénk. A Teremtő nem fog beleszólni ebbe, mert káosz
lenne, ha ezt tenné. Tehát vegyük tudomásul, bármilyen élethelyzet adódik, mi
döntöttünk úgy, hogy ez legyen. A másik dolog, nem kell tudnunk csak annyit, amennyit
ehhez az egy élethez szükséges. Ha viszont kíváncsiak vagyunk, szépen lassan azt is
elérhetjük, ha akarjuk. Bármit megtehetünk, a döntés a mi kezünkben van, de a
felelősség is, hogy amit döntöttünk, végig is csináljuk. Bajban az öngyilkosság nem
segít, mert újra ugyanannál a problémánál fogjuk szemben találni magunkat, ahol
eltéptük. Magyarul és végezetül: Amit vállalunk szeretettel, felelősséggel, és bátran
éljük le, és vállaljuk önmagunkat, de az összes többi világot (embert) is, mert mi
akartunk idejönni, ez saját döntés, senki nem kényszerít rá minket.
VÉGE.
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