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Előszó 
 
Halkan szól a rádió, s kedvenc énekesnőm halk hangján beledúdolja 
szívembe az igazságot. 
„Rohan az idő… évek múlnak el… megállítanám, de nem lehet…” 
 
Igen. Ez az igazság. Rohan az idő, s azt megállítani nem lehet. Évek 
múlnak el és csak azt látom, hogy körülöttem is minden változik. 
 
Szeretném mégis megállítani az időt, legalább egy kicsit. De még 
inkább visszaállítani az idő óráját, amely visszapergetné elém a 
múltat, hogy öt generációt idézhessek fel. Dokumentumok alapján 
1846-tól napjainkig szeretném bemutatni családom asszonyainak 
hősies helytállását, példamutató életét s eljutnék gyermekkoromig, 
ifjú éveimhez, azokhoz a csodás, de nagyon nehéz évekhez. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Homokóra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Karola 
 

Két krinolinos kislány sétálgat a Prater Strasse-n. Lehetnek úgy 4-5 
évesek. Egymás kezét fogják, igaz nagy nehézségek árán, mert bő 
krinolinjuk igencsak megnehezíti dolgukat. De gyermeki 
csalafintaságban nincs hiány, így időnként nekilódulnak egy kis 
futásnak. 
 

- Kari! Pepi! Sofort hier! – kiabál utánuk egy ugyancsak 
krinolinos ruhába, kalapba öltözött hölgy, a két kicsi árva 
nagynénje és egyben nevelőanyja. 

 
Megígérte a kicsiknek, ha egész héten jól viselik magukat, úgy 
szombaton kiviszi őket a Práterba egy kis óriáskerekezésre. 
Szeretettel nézte a hol mellette, hol előtte siető gyerekeket. 
Érdekes – tűnődött magában – mennyire nem hasonlít egymásra ez a 
két gyerek. 
Karola világosbarna, inkább gesztenyeszínű, fürtjei göndörödve 
kereteznek egy nagyon szép kis arcot, melyből nagy mélykék 
szemek villannak elő. Ha nevetett, arcán előtűntek a kis gödröcskék, 
s mivel jókedvű kislány volt, így azokat gyakran lehetett látni. 
Pepi valamivel magasabb, szőke kék szemű kislány , de szépséggel 
nem volt annyira megáldva, mint kishúga. Bár ez alig volt 
észrevehető, mert jókedvben, kedvességben még testvérkéjén is 
túltett.  
Jakabbfiné – kit szintén Pepinek hívtak – igyekezett szerető, jó anyja 
lenni az árváknak. Neki sajnos nem volt édes gyermeke, így minden 
szeretetét a kislányoknak adta. 

 
Az anyagiakra nem lehetett panaszuk. Jól menő vállalkozásaik 
voltak, amit még megtoldott a földbirtokból befolyó összeg is, így 
több mindent megengedhettek maguknak, mint az átlag bécsi polgár. 
Abban az időben Bécsben béke és nyugalom uralkodott, s az 
emberek aránylag jó módban éltek. 
Az üzleti szellem ekkor kezdett betörni a császárvárosba, melyet az 
„amerikások” hoztak magukkal. Már nem volt szégyen, még a 
legfelső rétegekben sem üzlettel foglalkozni. Főleg az ipar volt 
virágzó, a nagyiparosok igen tisztelt és becsült polgárai voltak 
Bécsnek, ami azt jelentette, hogy időnként a császári udvarba is 
kaptak meghívásokat. 
 
Pepi néni – osztálya gőgjével – kijelentette, hogy ez nem is olyan 
„nagy” dolog, hiszen a Trautmannok valamikor hercegi rangot 
viseltek. A család egyik ága még ma is viseli e címet, de nem, mint 
Trautmann, hanem, mint Trautmanndorf. Valahol Ausztriában még 
váruk is volt. 
De, hogy aztán mikor és melyik ős hagyta el a hercegi címet – 
szerelem miatt, adósság miatt – ki tudja?  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Az első bál 
 

A gyerekek szépen cseperedtek, teltek múltak az évek, s a szép 
Karolát, mint első bálozót bemutatták az Udvarnál – nővérével, 
Pepivel együtt. 
Karola mindenkit ámulatba ejtett, szép volt, bájos, elegáns, s csak 
úgy nyüzsögtek körülötte a gavallérok. 
De a nevelő szülők józan emberek voltak. Tudták, olyan férj kell, aki 
nem mulatozik, józan, van is valamije és nem vár nagy hozományt a 
lányoktól – hiszen árvák. 
Egy februári bálon, melyet az egyik nagy szállodában tartottak, 
állandó táncosként feltűnt Karola életében Mahler Ferenc. Karola 15 
éves volt, Ferenc 26. 
 

- Épp összeillenek. – mondogatták a nevelőszülők. 
Utána is érdeklődtek a fiúnak. Megtudták, hogy Magyarországon, 
Szenttamáson van nagy birtoka, melyen egyedül gazdálkodik. 
A bál másnapján – az akkori szokásoknak megfelelően – Mahler 
leadta névjegyét a lányos háznál, majd két napra rá tiszteletét is tette. 
Nem teketóriázott sokat. 
Látogatása alkalmával be is jelentette, hogy neki annyira tetszik 
Karola kisasszony, hogy szeretné feleségül venni és hazavinni 
Magyarországra. Ugyan ő is osztrák származású volt, ám családja 
már több száz éve Magyarországon élt. 
 
Az esküvőt áprilisban, húsvét hétfőjén tartották meg a Stephansdom-
ban, majd ezt követően Velencébe utaztak nászútra. 

A 15 éves gyerekasszonynak ez volt a legszebb és leggondtalanabb 
időszaka. Nem győzött betelni a lagúnák szépségével, a gondolások 
énekével. Az ő halk énekük mellett tervezte majdani életét, távoli 
otthonát. 
 
Addig is Magyarországon, a birtokon nagy előkészületek folytak, 
hogy méltón fogadják a fiatal asszonykát. Mindenki kíváncsi volt, 
hogy Mahler Ferenc milyen feleséget hoz haza, miért kellett pont 
Bécsből nősülni, amikor a környező birtokosok igen szép lányai is 
szemet vetettek a jóképű férfire. 
Mikor meglátták és megismerték Karolát belátták, hogy igaz a 
mondás: „meglátni és megszeretni, egy pillanat műve”. 
Első látásra megszerették és befogadták maguk közé. Még a 
gazdasszony – Mari néni is félretette féltékenységét és szívesen 
mutatott meg mindent a ház körül. Sőt, akkor fogadta csak igazán a 
szívébe, mikor látta, hogy a gyerekasszony továbbra is mindent rá 
bíz. 
Mari néni igyekezett is pozícióját megtartani, sőt megerősíteni, ami a 
későbbiek során az ő számára igen előnyös helyzetet teremtett. 
De ne vágjunk az események elébe! 
 
Ismerkedés a barátokkal, a szomszédokkal, az országgal – Karola 
számára könnyen ment. Boldognak érezte magát, férje szerette, 
kényeztette, s kilenc hónap múlva megszületett az első kisbabájuk 
Ferike, nagy súllyal, szép hosszú barna hajjal. Másfél év múlva 
ismét beköszönt a gólya, most egy szép kislányt hozott, kinek 
keresztlevelébe a Vilhelmina nevet írták. Ezt követően majdnem 



 

 

minden másfél évben újabb baba jött a világra. Vilma után Gizella, 
Sarolta, Aranka, Géza, László, Lenke és Béla. 
Hogy hogyan telt az élet a pusztán? Gyerekek között. Bár az akkori 
úriasszonyok nem maguk nevelték gyermeküket, mert volt dadus, de 
a gyerekek nagy számát tekintve ez így sem lehetett egyszerű 
feladat. 
 
Karola szerette a gyerekeit. Szép nagyfiára különösen büszke volt, 
nagyon jól tanult, s a köztük levő 16 év jóformán barátokká tette 
őket. Vilma lányának szépségére, kedvességére, okosságára és nagy 
tehetségére is nagyon büszke volt. Rendkívül muzikális gyermekek 
voltak. Hogy honnan örökölték a tehetséget, nem tudták, de 
mindegyikük rajongott a zenéért. Zongoratanár járt a gyerekekhez, 
akik hatalmas tempóban fejlődtek, különösen Vilma. Szegény tanár, 
nem is tudta, hogy mit tanítson neki, hiszen már minden tudását 
átadta. 
 

- Frau Mahler – mondta egy alkalommal – ezt a kislányt vigye 
el Bécsbe, s mutassa meg ott a legjobb tanárnak, az adjon 
nekem további utasítást a tanításához. Gondban vagyok ezzel 
a kislánnyal. Felsőfokon zongorázik, de felsőfokon énekel is, 
én még ilyen gyönyörű koloratúrszoprán hangot nem is 
hallottam. A legnehezebb operákat zongorázza és énekli 
egyszerre. 

 
A csilingelő kis hangocskát a család nagyon szerette hallgatni. 
Esténként, ha Papus hazatért a birtokról, megtöltötte pipáját, majd 

csendesen leült a zongora mellé. Vilmuska tudta már, hogy mit is 
játsszon ilyenkor.  
A pici gyerekek, a testvérkéi is csöndben voltak ilyenkor. Szájtátva 
hallgatták, ahogy Vilma játszott. Nem is testvérüknek érezték, 
hanem jóságos tündérnek, aki mesevilágot varázsol elő a 
zongorából. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Liszt Ferenc  
 

Egy nap – családi megbeszélés után – Karola felkerekedett a két 
nagyobb gyerekkel, Ferivel és Vilmával. Utaznak Bécsbe! 
Végre újból otthon volt Karola. Boldogan járta a régi kedves utcákat, 
s nem győzött betelni a kirakatok bőségével, szépségével. Végre! 
Mahlerné újra bécsi lehetett. 
 
A Mariahilfer Strasse-n lévő kis palotában a rokonság és a baráti kör 
rögtönzött hangversenyt a tiszteletükre. Karola mama is szépen 
énekelt és zongorázott, kedves kis hangja volt. A társaságban nagy 
tetszést aratott.  De amikor kislányát mutatta be, akkor pirosra vált 
arccal ült a mély fotelban, s onnan figyelt minden kis rezdülésre. 
Lánya csodát művelt ott is. A vendégek némán, elhűlve hallgatták, 
majd kitört a hangzavar. 
Volt a vendégek között egy fiatalember, egy festőművész, aki jó 
barátja volt, az akkor már világhírű Liszt Ferencnek. 
 

- Elviszem ezt a Pipschent Francihoz, megmutatom neki! – 
mondta. 

Szerencsés időszakban voltak Bécsben, éppen átutazóban volt ott 
Liszt, sikerült is összehozni egy rövid találkozást.  
Vilmuska nem volt szégyenlős, imádott énekelni és zongorázni. Mit 
számított neki egy újabb tanár, talán azt sem tudta ki ül ott, csak 
játszott, énekelt, blattolt. 
 
A családi krónika szerint Liszt sokáig nem szólt, majd Karolához 
fordulva csak annyit mondott: 

- Asszonyom, milyen kár, hogy ez a kicsi nem fiúnak 
született… Szóval útmutatást? 

Azzal írt a „kollégának” levelét zárt borítékban küldte el neki, aki a 
levelet berámázva ott őrizte szobája falán. 
 
A bécsi kiruccanás lassan a vége felé közeledett, hiszen Karola 
várandós volt, s otthon akarta megszülni kilencedik gyermekét. 
A birtok jól jövedelmezett, de voltak azért nehéz pillanatok is, mint 
például, amikor Kossuth Lajos zászlaja alá mentek a honvédok. 
Mahler annak ellenére, hogy német anyanyelvű volt, szívében nagy 
hazafi, aki anyagilag is támogatta a szabadságharcot, így aztán a 
nagy háztartásban előfordultak kisebb-nagyobb nehézségek. 
Vilma lánya még kisebb volt, mikor egy fizetés előtti napon az 
aratás után bement apja dolgozószobájába és meglátta a sok pénzt az 
asztalon. Nagyon megtetszett neki, belemarkolt és kidobálta az 
ablakon. Az ott várakozó béresek körében természetesen ez nagy 
tetszést aratott, kapkodták a repülő pénzt, ki ahogy tudta. 
A nagy lármára befutott Papus, de ekkorra Vilma már Karola mama 
karjai között keresett menedéket… és nem is hiába, hiszen 
büntetlenül úszta meg ezt a „csekélységet”. 
 
Megszületett a legutolsó baba is – Béla.  Gyönyörű szép kis szőke 
fiú. 

- Jaj, Ferenc, én már nem akarok több gyereket! – mondogatta 
szegényke. 

- Hát szeret angyalom, vagy nem szeret? – válaszolta Ferenc, 
és ezzel el volt a dolog intézve. 



 

 

Az orvos ilyennél nem segített, valamit viszont tenni kellett. Nem 
akart több gyereket. Rettegésben teltek el a napjai. Ura még 
erőteljesebben gyakorolta férji jogait, s íme – újból teherbe esett. 

- Nem, ezt már nem hordom ki! – mondogatta barátnőinek. Az 
asszonyok összedugták a fejüket. 

- Üljél drágám nagyon forró kádba. 
- Dehogy, inkább egyél sok kinint. 
- Hallottam, hogy van egy tea, ami nagyon hatásos. 

Az idő pedig egyre csak telt, valamit tenni kellett. Végül egy rossz 
tanács és egy sterilizálatlan kötőtű segítségével megszakították a 
terhességet. 
Vérmérgezés lett belőle… a tízedik babát már nem kellett 
megszülnie. Itt hagyta kilenc gyermekét és most már kétségbe esett 
férjét is. 
Karola mindössze 32 éves volt. 
 
A gyerekek lábujjhegyen jártak. 

- Alszik Anyuska. – mondogatták a picik, a nagyobbak 
szerették volna, ha játszik velük. 

- Hol van Anyuska, miért alszik olyan sokáig? Inkább jöjjön 
mesélni! – mondogatták.  

Csak nehezen értették meg, hogy nincs többé. A kilenc árva némán 
követte anyjuk koporsóját… 
 
 
 
 

 

Vilma mama 
 

Gyászba borult a szenttamási ház. A gyerekek rémült kiscsibeként 
gyűltek össze legnagyobb lánytestvérük Vilma köré. 

- Vijma… Vijma… - szipogták a kicsik, de még a nagyobbak 
is. Most tőle vártak mindent. 

- Hol van Anyácska, Mamuska? – kérdezték egyre, s ő 
próbálta nyugtatni őket, játszott velük, mesélt nekik, így 
Vilma mama lett belőle. 

Már sokkal kevesebb ideje volt a zongorázásra, éneklésre – meg nem 
is volt hozzá kedve. 
Gyászolt. Drága, szép fiatal édesanyját talán ő hiányolta a legjobban, 
hisz barátnők voltak. Most át kellett vennie a háztartást is, így Mari 
nénitől elvette a kulcsot.  
Ez abban az időben egyfajta státusz szimbólum volt. Akinél a kamra 
kulcsa, az a ház asszonya, vezetője. 
Szegény kis édesanyja, annak idején, mint gyerekasszony szó nélkül 
hagyta Mari nénit uralkodni. Vilma viszont nem. 
Elkezdett körülnézni a háztartásban, akkor kezdett csak rádöbbenni, 
hogy micsoda pocsékolás folyt itt. 
Nagy akaraterővel pártfogolta a kicsiket. Nevelte, tanította őket, de 
nagyon sokat játszott is velük. Nagy teher került a 16 éves lány 
vállára, ráadásul Mari néni nem adta fel szó nélkül a harcot. Intrikált, 
mindenbe beleszólt.  
Vilma viszont erélyes volt, így Papuskát sűrűn keresték fel ilyen-
olyan panaszokkal. 
 



 

 

Mahler Ferenc felesége halála után teljes letargiába esett. Nem 
érdekelte semmi. 
Ugyan nem ivott, de nem is járt haza. Ott a pusztán volt egy kis 
vadászház, abba vette be magát, és csak egy-egy napra tűnt fel, 
akkor is szórakozottan figyelve nagy családja ügyes-bajos dolgaira. 
Újból vadászgatott, méghozzá nagy szenvedéllyel.  Ezt a 
szenvedélyt még apjától örökölte, idősebb Mahler Ferenctől, aki 
nemességet kapott a királytól – érdekes módon a vadászat miatt. 
Ugyanis abban az időben, amikor még id. Mahler Ferenc fiatal volt, 
nagyon ellepték a farkasok az országot. Valami radikális dolgot 
kellett tenni. A király ezért rendeletet adott ki, hogy aki legalább 
száz farkast megöl és ezt bizonyítani is tudja, nemesi címet kap.  
Az öreg Mahler a történetek szerint több mint kétszáz farkast lőtt, 
ennek eredményeként megkapta a nemesi címet és előnevet. Így 
lettek ezután Szenttamási Mahlerek. 
 
Most – felesége halála után Ferenc is fegyvert ragadott. 

- Jaj, nehogy kárt tegyen magában! – mondogatta Mari néni, 
majd ő is egyre többször tűnt el.  

A rossz nyelvek és a pletyka szerint – ami később igaznak bizonyult 
– vadházasságban éltek. De volt egy nagy különbség: ekkor már 
tudott „vigyázni” Mahler Ferenc… nem született több gyerek. 
Haragudtak is ezért nagyon Mahlerre a környező birtokosok, 
barátok. Ő érezte is, ezért egyre inkább kivonta magát ezekből a 
körökből. Teljesen átadta a kormányt Vilmának. 
Lehet, hogy Mari néni unszolására, lehet, hogy magától, de 
beköltöztették Vilmát a gyerekekkel Aradra. Ott is volt egy régi, de 

nagy házuk. Fogadtak nevelőnőt is, de természetesen a fő teher 
mégis csak Vilma vállán nyugodott. 
A városban hamarosan híre ment, hogy szép fiatal „nagylány” van a 
Mahler házban… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aradon 
 
Ragyogó szépségű fiatal lány könyököl az ablakban. Nézi az arra 
sétáló járókelőket. Kíváncsi mindenre és mindenkire. 
Reggelenként feltűnt neki egy sápadt arcú fiatalember, aki sokszor 
órákig ott sétált az ablak alatt. 
Vilma ki-kinézett, ahogy a házimunka engedte, s kíváncsian nézte a 
sápadt arcot. 

- Ki lehet ez a fiatalember? – kérdezgette barátnőit, de senki 
nem ismerte, senki nem tudott róla semmit. 

- Biztos egy szegény diák. – mondották. 
Így ment ez hónapokon keresztül, mígnem egyszer, egy téli reggelen 
sírva rohant be a szobalány.  

- Vilma kisasszony! Tessék gyorsan jönni! Jaj, jaj, borzasztó 
dolog történt… 

- Mi történt? Ne jajgasson már Rozika! – szólt Vilma, és maga 
előtt összekapva a szoknyáját, rohant le a lépcsőn. 

Nagy boltozatos kapualj volt az övék. A sarokban, a homályos 
szögletben egy rongycsomó hevert. Odalépett, s rémülten vette 
tudomásul, hogy az a „rongycsomó” egy ember, az ő hallgatag, 
sápadt arcú gavallérja. 
Az egyik kezében pisztoly, a másikban egy levelet szorongatott. 

- Gyorsan, orvost! – kiabálta Vilma – Vigyük be, fektessük 
le… - mondta már zokogva. 

- Szegény fiú, miért tette ezt magával? – óvatosan megfogták a 
közben összegyűlt emberek és kicsit beljebb vitték. 

- Nem kell ezt már bevinni sehová. Meghalt! – mondta valaki. 

Vilmát az ájulás kerülgette. Valaki gyengéden átkarolta és bevitte a 
lakásba, Rozika volt. 

- Itt a levél kisasszony! Az van ráírva „Vilmuskának”. 
Gyöngybetűkkel írt boríték, alig merte kinyitni. Remegett a keze, 
mintha nagy láza volna. 
Kivette a levelet, s csendben olvasta a versbe írt sorokat. 
 
„Szeretve tisztelt Vilma Kisasszony…” 
Borzasztó! Egy szegény, bolondos, szerelmes szívű fiú halt meg 
őérte.  

- Hiszen nem is ismert! – mondta Vilma könnyezve – 
Borzasztó, még a nevét se írta le. Hogyan értesítsük a 
hozzátartozóit? 

Később a rendőrségtől tudták meg, hogy tényleg egy szegény aradi 
fiú, egy környező házban kvártélyozó diák volt. Véget vetett az 
életének, mert úgy gondolta, soha nem kerülhet össze Vilmával, 
nélküle meg nem tudott, nem akart élni. 
A fiú 18 éves volt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Oszkár 
 

Az élet ment tovább. 
Vilmuska vezette a háztartást, gondozta a kicsiket, kézimunkázott, 
néha már énekelt, zongorázott is. Közben elérkezett az első bál ideje. 
Abban az időben, csak akkor kezdtek egy lánynak udvarolni, ha az 
elsőbálos volt. Ekkor váltak nővé és kapták meg az első hosszú ruhát 
is. 
Vilma is nagyban készült az első báljára. Papuska is bejött már jó 
előre Szenttamásról. Felelevenítette az aradi ismerőseivel a 
barátságot, vizitelt, kaszinóba járt, vagyis megtett mindent, ami egy 
lányos apától elvárható. 
 
A bál Aradon a Fehér Kereszt Szállodában került megrendezésre. 
Ezt a szállodát még Mahler nagypapa építtette és még Liszt Ferenc is 
hangversenyezett ott. 
Vilmának hófehér ruhája volt, rengeteg tüll fodorral. Napokig csak a 
fodrokat húzták össze… 
Gyönyörű volt! 
Nem volt magas, csak 158 centi, ő volt a családban a „kicsi”. 
Testvérbátyja 192, lánytestvérei is mind 160-170 centi között voltak. 
Gyönyörű gesztenyebarna haja apró csigákban göndörödött, szeme 
mélykék volt. 
Nem izgult, nem idegeskedett, magabiztosan lépett be a bálterembe 
édesapja és bátyja kíséretében. 

- Itt a Mahler lány… 
- De elegáns! – mondták a hölgyek. 

- De szép! – mondták a férfiak, ők tájékozódva voltak már a 
hozományt illetően is.  

- Van is mit a tejbe aprítani, csak sokan vannak rá. – 
mondogatták.  

 
De Vilma győzött. Úgy ment minden, mint az álom, mintha a 
mesében írták volna le. Röpítették, táncoltatták egész este, a 
táncrendje teljesen megtelt. 
Ám mégis, valaki hiányzott… 
Vilma a bálterem sarkában észrevett egy csendes, szerény, de jóképű 
fiatalembert, akit már ismert az utcájukból. Az is sokat 
„fenszterezett” a házuk előtt. 
Addig-addig nézegetett arra Vilma, hogy a fiú megemberelte magát 
és felkérte egy valcerre.  

- Sajnos nincs szabad helyem. – játszotta meg magát Vilma, 
amint lapozott a táncrendjében – De jöjjön a supénál az 
asztalunkhoz. – mondta, s közben megvillantotta káprázatos 
mosolyát és gödröcskéit. 

Ez nagy kitüntetésnek számított, s a bál további részében már csak 
együtt táncoltak.  
Ezután kezdett a házhoz járni. Úgy 170 centi magas, világosbarna 
hajú, barna szemű, csendes, szerény ember volt ő, dr. Vertán Oszkár, 
a fiatal ügyvéd. 
Mahler papa is szívesen vette a fiatal jogász érdeklődését, hiszen a 
család igen jó hírnévnek örvendett. 
 
De kik is voltak Vertánék? 



 

 

Aradon volt egy nagy házuk, Bánhegyesen pedig egy közel 3000 
holdas birtokuk. Az öreg Vertán büszkén hirdette örmény 
származását, melyet a fejedelemségig vezetett vissza. Ha valakit 
vendégül látott, az volt a legnagyobb tisztesség, ha az étkezésnél az 
örmény étkészlettel terítettek meg. Ez volt a családi örökség, a 
fejedelmi étkészlet. 
Három fia és egy lánya volt: Lukács, Oszkár, Adorján és Ilona. 
Mindhárom fiút jogásznak taníttatta Budapesten. Bőven ellátta őket 
zsebpénzzel, melyre Lukács vigyázott, és ügyelt öccsire is. 
Oszkárra nem nagyon kellett vigyáznia, mert nagyon szerény 
visszahúzódó fiú volt, annál inkább rajta kellett tartania a szemét 
Adorjánon, hiszen „Dóri” – mert így becézték – imádta a nőket. 
Arról volt nevezetes, hogy a cipője talpára írt fel rövid vallomásokat 
krétával, például, hogy „Imádlak”, s úgy ült a kávéházban, hogy a 
kiszemelt hölgy láthassa. Keresztbe vetette a lábát és addig-addig 
lóbálta, míg kapcsolatot létesített, vagy pofont kapott… 
A három fiú mellet még ott volt állandóan a legjobb barát, Mülek 
Lajos is.  
 
Szünetre haza jártak, ilyenkor figyelték a szép aradi lányokat is, 
ahogy ők mondták, a szép kisasszonyokat. 
Lukács, a legidősebb Vertán fiú kétévi jogászkodás után kénytelen 
volt öccseit magukra hagyni – bár Mülek Lajosnak lelkére kötötte a 
gyámkodást – mert édesapjuk beteg lett. Ismerkedett a 
mezőgazdasággal, ami ugye teljesen más volt, mint a jog.  
De szívóssága és akaratereje meghozta gyümölcsét, mert ragyogó 
uradalmat létesített. 

Nála a béres házak téglából voltak. Minden családnak külön háza 
volt, és minden családnak volt  disznaja, egy tehene, mely 
biztosította részükre a gondtalan megélhetést. 
 
A legkisebb Vertán fiú átnyergelt az építészmérnöki szakra. Nagyon 
tehetséges volt ezen a téren, tervei, elképzelései emelték a főváros 
szépségét.  
Ma is látható egy kiemelkedő munkája. A New York Kávéház 
előcsarnokának boltozatát ő tervezte és festette, mely a mai napig 
igen jó és szép állapotban van.  
 
A három fiú közül egyedül Oszkár maradt hű a jogi pályához. Ők, 
Mülek Lajossal ketten tovább tartották a frontot.  
Sikerült is kiváló eredménnyel ledoktorálnia, majd 
ügyvédbojtárkodott, s később ezen a pályán kívánt boldogulni. 
Ekkor ismerkedett meg a szép Mahler Vilmával.  
 
A bál után – mint már mondottam – sokat járt Mahlerékhoz. Úgy 
gondolta, emellett a szép lány mellett elkezdheti azt az életet, 
amelyet már régen megálmodott. 
Egy szép tavaszi estén kettesben sétálgattak Mahlerék kertjében. 
Akkoriban volt nagy sláger, hogy „Kertek alatt dűlő úton megy a 
lány, barna legény lépeget az oldalán…” és valamelyik kis testvér 
teli torokkal énekelte nekik ezt a dalt az egyik ablakból. 
Oszkár, a „szerenádot” hallgatva nagyon szerényen megkérdezte: 

- Vilmuska! Lehet-e nekem reményem arra, hogy egyszer egy 
nyuszi tőlünk is megijedjen? – ez volt a lánykérés. 

 



 

 

Galamb hús 
 

Vilma nagyon boldog volt. Szerette Oszkárt, tisztelte tudását és 
utálta Mari nénit, akivel egyre több bosszúsága akadt. 
Májusban, egy ragyogó napsütéses délelőtt tartották meg az esküvőt.  
A barátnők is lázasan készülődtek, már hetekkel korábban 
tervezgették, milyen legyen a koszorúslányok ruhája, ki legyen a 
párjuk?  
Így aztán igazi társadalmi eseménnyé vált az esküvőjük. 
Nyolc „nagy” koszorúslány volt és a sok kis húgocska, rózsaszínű 
ruhácskákban. Mahler Ferenc kitett magáért nagylánya esküvőjén. 
Csak úgy repültek a négylovas hintók, feldíszítve virággal, 
szalaggal, díszhámmal. 
Majd’ egész Arad ott tolongott a Minoriták templomának 
bejáratánál, hogy valamit lássanak. 
Az oltárnál a fiatal pár boldog alázattal mondta ki az igent. 
 
Az esküvőt követően a vendégek a Fehér Kereszt Szállodába 
mentek, amelynek két emelete csak a násznépé volt. Megtehették, 
hiszen a család tulajdona volt. 
Vacsora után Mahler papuska csendesen félre hívta Oszkárt, alig jött 
ki hang a torkán. 

- Oszkár, vigyázz rá! Ő nagyon jó… 
- Tudom. – mondta – Tessék nyugodtan rám bízni. 

Aztán átadta a hozományt is, amely ugyan nem volt olyan sok, 
inkább a ház jelentette annak nagyobbik részét, amely két lakásból 
állt. Az egyik négy szobás volt, a másik három.  

Úgy állapodtak meg, hogy a nagy lakást lakják, a kisebbet pedig 
kiadják, vagy fenntartják részükre, ha bejönnek a pusztáról. 
De nem került erre sor, mert Mari néni gondoskodott róla. Így a 
kisebb fiúk jöttek, akik Aradra jártak gimnáziumba. De jöttek a 
lányok is, akiket ahogy nőttek, gardírozni kellett. 
 
Az esküvőt követő napon Vilma nagy izgalommal indult ki a 
konyhába, hogy saját háztartásának első napján valami finomat 
készítsen uracskájának. 
Döbbenten nézett körül. Rengeteg edény csillogott-villogott, volt ott 
zsír, liszt, cukor… de pénz, egy fillér se. 

- Ajjaj, mit főzzünk? – dugták össze a fejüket a kis 
szakácsnéval. Nem volt otthon semmi. Ekkor Vilmának 
hatalmas ötlete támadt, ahogy kinézett az udvarra. 
Galambok! 

- Megvan! – kiáltott fel boldogan – Galambsültet fogunk 
tálalni. – hű de picike lesz, gondolta. 

Oszkár, mit sem sejtve a délelőtti izgalmakból, sietve jött haza 
ebédelni. Gondolta, biztos valami csodálatos meglepetésben lesz 
része házassága első napján. 
Így is volt. Nem kis csodálkozással nézte az apró húsdarabokat a 
tányéron. 
„Milyen pici ez a comb, úr Isten csak nem béka?” – gondolta, de 
lenyelte… Nagyon finom volt. 

- Milyen hús volt ez Vilmácskám? – kérdezte. 
- Ez? – habozott Vilma – Hát galamb! – vágta rá végül. 
- Galamb? – csodálkozott Oszkár, de nem kérdezett többet 

semmit. 



 

 

Valami jelképes cselekedetet sejtett ezzel kapcsolatban, de még 
véletlenül sem jutott eszébe az anyagi háttér. 
Másnap hasonló probléma állt fenn. 

- Jaj, megint mit csináljunk? 
- Galambot… 

Másnap is megette Oszkár a galambot, de most már kicsit 
furcsállotta felesége szimbolikus főztjét. 

- Turbékolunk, turbékolunk… - mosolygott a bajsza alatt – de 
azért jó lenne már egy kis töltött káposzta is, vagy valami 
hasonló. Nem gondolod drágám? 

Erre Vilma szívszaggatóan elkezdett sírni. 
- Nem tudok főzni… - hüppögte. 
- Nem baj drágám, majd átmész édesanyámékhoz és ő 

megmutatja, hogy kell. – vigasztalta asszonykáját Oszkár. 
- Én tudom, hogy kell! – tiltakozott hevesen Vilma, miközben 

hirtelen felállt az asztaltól – Csak nincs miből! Nincs 
pénzem. – mondta már az ajtóból. 

- Ó, én bolond, hogy nem gondoltam erre! – fogta a fejét 
Oszkár – De én is csak két napos házas vagyok.  

Ezután évente egyszer szimbolikusan galambhús került az asztalra. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nem minden a pénz… 
 

Életük csendesen, de boldogan folydogált. Vilma kitűnő háziasszony 
volt, mindenhez értett és mindent örömmel csinált. Ahogy mondani 
szokták, égett a keze alatt a munka. 
Bár volt személyzetük, Vilma mégis maga készítette el az ételeket, 
imádott főzni. A lakás is ragyogott körülötte, minden vidám volt, 
visszasugározva nagyszerű, derűs egyéniségét. 
 
Az első év végén megszületett kisfiuk Zoltán – vagy, ahogy ők 
hívták, Zoltika. Gyönyörű baba volt, barna hajjal, kék szemekkel, 
formás kis testtel. A fiatalok boldogsága hatalmas volt, főleg akkor, 
amikor három évre rá megszületett a kislányuk Rózsika is. 
A két testvér nagyon szerette egymást, Zoltika „nagynak” érezte 
magát kishúga mellett és szívesen játszott vele, etette is, bár erre 
nagyon kellett vigyázni is. 
Zoltika engedelmes, szófogadó és nagyon kedves természetű kisfiú 
volt. Édesapja sokat vitte játszani, szánkózni. 
 
Egy nap észrevették, hogy a bal alkarja nagyon megdagadt. 

- Mi történt a karoddal Zoltikám? Megütötted magad? – 
kérdezte Vilma – Mondtad tegnap, hogy fáj a karocskád, de 
hogy így megdagadjon… 

Természetesen azonnal orvost hívattak, aki azt mondta, biztos ütés 
következménye, borogassák. Borogatták is, de nem lohadt le a 
duzzanat, sőt elszíneződött. 

- Meg kell operálni. – mondták a konzíliumot tartó orvosok. 



 

 

Akkor Aradon még nem volt kórház, a műtéteket otthon végezték. 
Az ebédlőt alakították át műtővé: a nagy asztalt lesúrolták, majd 
leterítették hófehér, tiszta lepedővel. természetesen előtte az egész 
szobát ragyogóan kitakarították, portalanították. 
Elkezdődött a műtét. 

- Anyácska, nem fog fájni? 
- Nem Zoltikám, csak egy ici-picit fogod érezni. – mondta 

anyukája. 
- Mesélj addig, míg elalszok… 
- Jó drágám! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis 

tündérke. – kezdte Vilma a mesélést, gyermeke kezét fogva. 
Az erős szívű, erős akaratú asszony, nem ájult el. Erősen fogta a pici 
kezet, mosolygott rá, erőt sugárzott. Akkor sem ájult el, amikor 
hallotta, hogy az orvosok egymás között vitatkoznak, hogy jó ötlet 
volt-e felvágni, hiszen vér van benne. 

- Felszívódott volna. – mondták.  
A kicsi fiú felnyitotta szemét és ránézett édesanyjára. 

- Anyácskám, ne haragudj… bepipiltem.  
Ez volt az utolsó szó, ami elhagyta az ajkait. És egy pici sírral több 
lett Aradon… 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
 

Az élet kegyetlenül pergett tovább. Alig két hónap múlva a porig 
sújtott szülők elé újabb probléma állt. Rózsika beteg lett. 
A pici, másfél éves kisbaba akkor tanult járni, még bizonytalanul állt 
a lábán. Keresztanyja tanítgatta, fogta a pici kezeit, de minden 
elővigyázatosság ellenére előfordult, hogy hanyatt esett. A fejét ért 

ütéstől, pedig agyhártyagyulladást kapott. Két hónap múlva ő is 
elhagyta szüleit. 
 
Hogy mindezt hogy tudták kibírni? Nagyon szerették egymást, s az 
egymás iránti féltésből erősek maradtak. 
 
De Vilma zongorája elnémult és nem hallatszott énekszó sem. 
Kerülték a barátokat, ismerősöket, csak a szűk családdal tartották a 
kapcsolatot. 
Vilma így többet járt a kistestvéreihez, és ha lehetett, hármat-négyet 
mindig ott tartott magánál. Édesapja átérezte lánya fájdalmát, 
valahogy kárpótolni szerette volna mindenért. 

- Édes lányom – mondotta – utazzatok el valahova a tenger 
mellé. Tudom, hogy nem megy olyan jól az iroda, fogadjátok 
el tőlem utazásotok költségeit. – Vilma szabadkozását látva 
kérlelően mondta – Nekem tennél vele jót lányom… az 
édesanyád emlékére kérlek, fogadd el tőlem ezt az ajándékot! 

 
Este Vilma elmesélte férjének apja ajánlatát. Oszkár is nagyon 
nyúzott volt, munkahelyi és anyagi gondok is nyugtalanították. 
Hiába volt nagyszerű ügyvéd, lelkiismeretes, szakképzett, de 
hiányzott belőle az élelmesség, a rámenősség, az erőszakosság, ami 
az ügyvédekre mindenkor jellemző volt, sőt ma is az. 
Barátjával és sógorával, dr. Mülek Lajossal együtt nyitottak irodát, 
de a család is inkább Lajost kereste fel ügyes-bajos dolgaival. 
Fájt ez Oszkárnak nagyon, de nem mondta senkinek. Pedig 
nagyszerű ügyvéd volt! Rengeteg kispénzű embernek nyerte meg a 
perét. 



 

 

 
Kislányuk halála után pár hónappal Lajos elutazott. Az ügyeit átadta 
Oszkárnak. Volt köztük egy nagyon zűrös, nehéz per. Lajos kérte, 
hogy ezt is legjobb tudása szerint folytassa le. 
Oszkár minden tudását, előrelátását beleadta az ügybe, és fényes 
győzelmet aratott. Megnyerte a kilátástalannak látszó pert. Gazdag 
ügyfél volt, aki fényes honoráriumot adott – Müleknek. Aki ezért 
egy aranyórát nyújtott át neki. Egy hónapig dolgozott ezért… 
Pedig tele volt az irodája, de mind kispénzű emberekkel, akik 
nehezen fizették meg az ügyvédi költségeket. Vagy még inkább ki se 
fizették, nem volt miből. Az sem volt ritka, hogy az ügyvéd úr 
segítette ki anyagilag a rászorulókat. 

- Látod Oszkár, még az Isten is azt akarja, hogy utazzunk el. 
Te most beadsz egy kérelmet a Városházára, mert úgy 
hallottam, hogy megürült egy árvaszéki állás. Addig ez le is 
bonyolódhat. 

Így is lett. Felhagyott az ügyvédi pályával, s végre azt csinálhatta, 
azzal foglalkozhatott, amit a szíve diktált. Szerette a szegényeket, az 
árvákat, az elhagyatottakat segíteni. Haláláig ezen a poszton maradt. 
 
A tengeri levegő jót tett mindkettejüknek, kezdték összeszedni 
magukat. Az új munkahely sok örömöt hozott Oszkárnak, de 
anyagilag sem volt közömbös, mert biztos havi fixet jelentett. 
 
 

 
 
 

A gólya újból kelepel 
 

Pár év telt el így, aránylag nyugodtan. Vilma ismét nagy esemény 
előtt állt, babát várt. Megszületett egy nagyon vékony, pici, fekete 
hajú, zöld szemű kislány: Sárika. 
Az öröm nagy volt, de az örökös rettegés is. Érthető, hiszen két 
gyermeket már elveszítettek, ezt a pici csöppséget még a széltől is 
óvták volna. De a kislánynak sokszor vérzett az orra. 
Egy este, már lefekvés után Vilma bement a gyerekszobába és ott 
látta Sárikát egy hatalmas vértócsában feküdni. Az orra vérzett 
ismét. 

- Olyan furcsa érzésem volt – mondta később – hogy muszáj 
bemennem a szobába. Nem képzelődtem, de mintha egy 
angyal suhant volna el felettem, még a szárnycsapását is 
éreztem, s a gyerekszoba felé ment… Nem álmodtam, még 
fent voltam és olvastam, de akkor úgy pattantam ki az 
ágyból, mint a rugó. És még idejében értem be, az azonnali 
orvosi segítség mentette meg Sárikát. 

 
Három évvel később újabb baba született. Világos barna göndör 
hajú, szürke szemű kislány, Iduska. Erős gyerek volt, hála Istennek, 
csak egyszer okozott izgalmat a szüleinek. Öt éves volt, amikor 
diftériát kapott, akkoriban ezt torokgyíkként ismerték, és halálos 
betegséget jelentett. Szegényke fuldoklott, Vilma kétségbeesetten 
próbálkozott mindennel.  
Egy sváb asszony, aki a házhoz szállított házi tejet és vajat hallotta, 
hogy milyen nagy baj van. 



 

 

- Ne izgulj Te! – mondta rossz magyarsággal – Szedj le et 
pókháló, tedd rá et rongy, töröld ki gyerek torkát, majd et 
másik rongy, tedd petróleum és azzal töröld ki torkát. – 
magyarázta kézzel-lábbal. 

Sok választása nem volt Vilmának, az orvosok már lemondtak a 
gyerekről. Megpróbálkoztak tehát azzal, amit hallottak, s íme, a házi 
gyógyszer használt. A bedagadt torok lappadni kezdett, levegőhöz 
jutott a kis elkékült arc. Megmenekült. 
 
A két kislány szépen fejlődött, sok örömöt okoztak szüleiknek kiváló 
képességeikkel. Sárika nagyszerűen tanult, gyors felfogásával 
azonnal magába szívott mindent, ráadásul már gyerekként is 
gyönyörűen festett. Iduska is remek eredményeket ért el, de ő 
szorgalommal, akaraterővel. Sári őstehetség volt, nagyszerűen 
blattolt, Iduska kottából, nagy-nagy szorgalommal játszott. 
 
A család telente sokszor járt ki az aradi jégpályára. Akkor még 
tekerős korcsolyák voltak, amiket szíjakkal erősítettek a cipőkhöz. A 
jég nem műjég, hanem a befagyott tó tükre volt. A tó mellett volt 
egy kis cukrászda, sőt rendszeresen volt térzene is, ami nagyon 
hangulatossá tette ezeket a kis kirándulásokat. 
Oszkár mindkét kislányát szerette, de valamivel több gyöngédséget 
nyújtott Iduskának, talán azért, mert a Vertán család Sárit ajnározta. 
A Vertán család nagyon büszke volt a fekete hajú kislányra, „Igazi 
örmény” – mondogatták. 
Sárika önálló volt, nem szerette, ha kísérik, Iduska viszont boldogan 
vette, ha édesapja kézen fogva vitte az iskolába. Abban az időben a 
kisiskolások kétszer jártak egy nap az iskolába. Délelőtt nyolctól 

tízig és délután kettőtől négyig. Nem a legjobb beosztás volt ez, de 
ez volt a megszokott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tragédia a kertben 
 
Egy kora őszi napon Sárika nem ment iskolába, mert fájt a torka, de 
azért a kertben sétálgatva tanult, félhangosan mondogatta a leckét. 
Édesapja a kedvenc fája alatt pihent. 

- Apuska, nézd csak milyen érdekes ez a feladat! – szólt oda 
apjának – Édesapa! Apuska, mit csinálsz ott? – kérdezte 
ijedten, amikor azt látta, hogy apja mozdulatlanul fekszik a 
földön. – Apuska, apuska, mi van veled? 

Majd kiabálva, visítozva rohant be a lakásba. 
- Jaj mamuska, papuska ott fekszik a kertben és nem mozdul! 

Jaj, gyere gyorsan! 
Rohantak a kertbe, Oszkár továbbra sem mozdult, agyvérzés érte. 
Óvatosan bevitték a szobába. Mivel az orvos a szomszédban lakott, 
pár pillanat múlva ott is volt. 

- Megpróbálok eret vágni a halántékán. – mondta, de minden 
hiába volt már.  

Vilma egyik ájulásból esett a másikba, Sárika rémülten lapult a 
gyerekszobában, Idus iskolában, nem sejtve semmit az egészből. 
Unokatestvéreik, a Burdea gyerekek ott játszottak a kertben, 
izgatottan figyelték az eseményeket, de kisgyermeki eszükkel nem 
fogták fel a tragédiát, csak azt tudták, valami történt. Lesték Idust, 
hogy elsőként újságolhassák el a hírt. Mikor Idus belépett a kapun, a 
gyereksereg megrohamozta. 

- Idus, képzeld, meghalt az apád. Gyere játszani. 
- Hagyjatok! – komolyodott el Idus, fel sem fogta igazán, mit 

mondtak, de valami rémület költözött kicsi hét éves szívébe. 
A szobában ott feküdt édesapja a díványon. 

- Jöjjön Iduska! – szólt a fiatal szobalány – Csókolja meg 
édesapját. 

Idus oda hajolt a kedves arc fölé, megcsókolta. Várta, hogy kinyissa 
a szemét és rámosolyogjon.  

- Alszik apuska? Beteg? – kérdezte – Miért van bekötve a 
feje? 

- Meghalt a papája. – mondta csöndesen a szobalány. 
Egyszer csak kicsapódott az ajtó, Vilma fehér arccal jött be, mögötte 
Sári osont sírva. 

- Gyerekek! Gyertek mind és imádkozzunk! – mondta Vilma 
nagyon határozottan – Ha nagyon erős szívvel imádkozunk, 
akkor biztosan feltámad! 

Iduska ezt szentül hitte is, ettől kezdve nem lehetett elvonszolni a 
ravatal mellől. Még akkor is ellenállt, amikor a temetésre került a sor 
és el akarták vinni a koporsót. 

- Ne vigyék! – ordított torka szakadtából – Ne vigyék, csak 
alszik! – üvöltötte rémülten. 

Ketten fogták le és csitítgatták. 
- Fel fog támadni és akkor mi lesz vele, ha nem marad itthon? 

– ordította kétségbe esve. 
Valaki a rokonok közül gyengéden átölelte, beleültették egy 
konflisba. Édesanyja is ott ült, feküdt, ájuldozott. 
A két gyerek rémült volt. Mi lesz velük, ha édesanyjuk is meghal? 
Szólongatták anyjukat. 

- Mamácska, ne hagyj el te is minket! – becézgették sírva – Mi 
lesz akkor velünk? 

Vilma lassan magához tért, tudta már mi van vele, hova mennek. 
Ránézett két gyermekére. 



 

 

- Ne féljetek! Veletek vagyok és veletek is maradok mindig! 
Erősnek kellett lennie, mert az élet ment tovább, s a „nagy könyvbe” 
amikor született, azt írták, hogy neki mindig erősnek kell lennie. 
 
Ekkor született első verse. 
Alkonyat 
 
Boldog éveim emléke 
Én Istenem, hová tűne… 
Bánat költözött lelkembe, 
Szívem kellős közepébe. 
 
Még ifjan oly boldog valék, 
Mint pillangó, úgy repdesék. 
Kedvem határt nem ismere, 
Lelkem vígsággal volt tele. 
 
Elrepült, mint szép álom, 
Vele együtt boldogságom… 
Örvény tátong körülöttem, 
Istenem, ó ments meg engem! 
 
Már csak egy a kívánságom,  
Boldognak látni két kislányom. 
 
Az árva család első karácsonyát Bánhegyesen töltötte. Anyósa 
nagyon szerette Vilmát, s a gyerekeket is. 

Korbuly Franciska – anyósa – szigorú arcú, mosolytalan asszony 
volt. Egyenes háttal járt-kelt, s irányította a gazdaságot. De felette is 
eljártak az évek, s átadta a gazdaság ügyeit Lukácsnak. 
Lukács, legidősebb fia örökölte anyja komolyságát, keménységét. 
Biztos, hogy volt bennük érzés, szeretet, csak éppen nagyon jól 
palástolták. 
Lukács házassága sem volt éppen zavartalan. Hogy anyai vagy 
rokoni ösztönzésből, vagy szeretetből, nem tudni, de első 
unokatestvérét, Kövér Máriát vette feleségül, aki nem volt se szép, 
se csúnya, csak egy megfélemlített asszonyka. Egymás után szülte a 
gyerekeket, se neki, se gyerekeinek nem volt önálló véleménye. 
 
A családi ebédek szótlanul zajlottak, csak akkor beszéltek, ha 
Lukács valakit megszólított. 
Ebben, a szeretet nélküli légkörben töltötték az árvák az első 
karácsonyukat. 
A nagy karácsonyfa alatt rengeteg játék, név szerint hívták a 
gyerekeket. Idus és Sári anyjuk szoknyájába kapaszkodva álltak. 
Őket nem szólították, elfelejtkeztek róluk. 
A két kislány szeméből lassan peregtek a könnyek. Édesanyjuk oda 
súgta nekik: 

- Ne sírjatok, az angyalka nem tudta, hogy ide jövünk. Neki az 
aradi cím van meg. Meglátjátok, hogy mennyi mindent 
hozott oda nektek! 

A két gyermek lassan megnyugodott. Az unokatestvérek büszkén 
mutogatták babájukat, kocsijukat és mindazt a sok játékot, amit 
kaptak. 



 

 

- Ti biztos nem voltatok jók, azért nem kaptatok semmit. – 
mondták a gyermekek kegyetlenségével. 

- De igen! – mondták Sáriék határozottan – Csak nekünk 
Aradra vitte az angyalka, mert nem tudta, hogy itt vagyunk! 

 
Következett a bőséges vacsora. A nagy hosszú asztalnál majdnem 
húszan ültek, a sok gyerek, nevelőnők, szülők és a vendégek. 
Egyszer csak Mariska néni feljajdult. 

- Jaj de fáj a fejem, már alig bírom tartani! – sóhajtozott. 
Iduska felkapta a fejét, arca csupa lelkesedés volt. 

- Tessék bevenni Aszpirint, az jót fog tenni. – ajánlgatta 
lelkesen – Apuska is mindig azt vett be, ha fájt a feje. 

Lukács bácsi összehúzta a szemöldökét, ránézett a gyerekre, majd 
felhördült. 

- Ki kérdezett téged, te nyelvpinty! 
Megfagyott a levegő, a gyerekek rémülten hajoltak a tányérjuk fölé, 
Idus a könnyeit nyelte. Vilma nem bírta tovább és felcsattant. 

- Miért torkolod le a gyereket Lukács? Hiszen csak jót akart. – 
majd anyósától várva a feleletet megkérdezte – Igaz anyám, 
hogy jót tesz az Aszpirin? 

- Igaz lányom – sietett Franciska mama menye segítségére. 
Majd Mariska felé fordulva már utasítva mondta – Hozass 
azonnal a szobámból Aszpirint és vedd be. 

 
Este a gyerekek sírva bújtak édesanyjuk mellé. 

- Anyácska, mamuska menjünk haza! Nem jó itt, senki nem 
szeret minket! – mondogatták elkeseredve. Nehezen lehetett 
ágyba parancsolni őket. 

Alig pihentek le, halk kopogás hallatszott az ajtón.  
- Ki az? – kérdezte halkan Vilma. 
- Én vagyok, mama. Gyere ki lányom egy pillanatra. – suttogta 

halkan.  
Vilma kiment, anyósa kendőbe burkolózva állt előtte. 

- Nesze lányom. – mondta, s titokzatosan átnyújtott egy 
borítékot – Kriszkindlire. 

- Köszönöm anyám! – mondta komolyan Vilma, s meleg 
szeretettel hajolt anyósa keze fölé. 

Pár perc múlva megint kopogtattak. 
- Ki az? – kérdezte Vilma. 
- Gyere ki egy percre. – suttogta Lukács. 

Vilma kiment, sógora zavart, de ünnepélyes arccal állt előtte.  
- Ne haragudj sógorasszony, de kiment a fejemből a 

karácsonyi ajándék… izé… szóval azt szeretném, hogy 
vegyél a gyerekeknek meleg ruhát, meg amit kell. És ezen túl 
minden évben karácsony előtt küldök két hízót és három zsák 
lisztet. 

 
Karácsony, a szeretet ünnepe. Ki így, ki úgy, de mindenki magába 
szállt. 
Másnap kora reggel elutaztak. A két kislányt, azzal az ürüggyel, 
hogy hideg a lakás, előbb be kell fűteni, Vilma ott hagyta a 
sógornőjénél, Mülek Lajosnénál, s ő haza szaladt. 
Mire a gyerekek is hazaértek, csoda történt. Otthon a nagyszobában 
ott állt a karácsonyfa, ragyogott, csillogott, alatta rengeteg ajándék. 
A kicsik öröme határtalan volt, megnyugodtak. 



 

 

- Ugye nem megyünk többet Bánhegyesre? – kérdezték 
anyjukat. 

- Miért nem szerettek ott lenni kicsikéim? Ott lakik a 
nagymama, aki nagyon szeret titeket. 

- De állandóan berendel magához és levetkőztet. – nyafogott 
Sári. 

- Ugyan, kis csacsi! – nevette el magát Vilma – Csak azt 
akarja látni, hogy szépen fejlődtök-e. 

 
Az unokatestvérek házasságából – Lukácséknál – több 
rendellenességet is tapasztaltak. Magdi gerince ferde, Margit nehéz 
felfogású, ezért a nagymama árgus szemekkel figyelte a gyerekeket. 
Szeretetből tette, de ők ezt nem értették. A bánhegyesi ház kertje tele 
volt mindenféle tornaeszközzel, ami biztosíthatta az egészséges 
fejlődést. 
Persze az aradi unokák csak ritkán részesültek nagyanyjuk vizsla 
tekintetéből, s ezért csak a rossz oldalát látták.  
 
Este volt, a gyerekek már elaludtak, s Vilma maga elé képzelte az 
utolsó éveket. Hogy is volt?  
Bizony sok izgalom akadt! 
Lukács átvette a gazdaság vezetését, és testvéreit rábeszélte, hogy 
mondjanak le a részükről az ő javára, ő kárpótolja őket. Ilona, a 
legkisebb Vertán lány, Mülek Lajos felesége természetesen bele 
ment. Férje jól kiszámolta, hogy mennyit kell kapniuk, ők nem is 
károsodtak.  
 

Oszkár nem volt üzletember, hagyta, hogy Lukács tegyen ajánlatot, s 
azt el is fogadta. Megállapodtak abban is, hogy minden évben két 
hízót és két zsák lisztet is kap, ez jóformán fedezte az egész éves 
háztartásukat. Igen ám, de nem számolták a birtok árába a 
jószágokat (disznók, tehéncsordák, lovak, gazdasági épületek, 
szerszámok) melyek ugyancsak horribilis összeget jelentettek.  

- Szólj erről is! – unszolta Vilma. 
- Á, dehogy! Mit gondol majd Lukács? – tért ki Oszkár. 
- De legalább írást kérjél a két disznóról. 

Szóba is hozta szegény Oszkár, de Lukács magából kikelten mondta: 
- Ugyan testvér, testvérrel kössek írást, mint az idegennel? – s 

többet nem esett erről szó. 
 
Ez az idegesség is hozzájárult Oszkár betegségéhez. Most gondolt 
csak vissza arra, hogy milyen sokszor vonult félre a férje, s csak 
akkor vette be a gyógyszereit, ha senki nem látta. Homeopatikus 
házi gyógyszertára volt, mindennel felszerelve. 
Úgy tűnt ezért jutott Lukács eszébe, hogy újra felajánlja a hízókat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Vas-réz- ólom eladás 
 

A homokóra pergett tovább.  
A kislányokból nagy diákok lettek, mindketten kialakították baráti 
körüket. Sárinak külön köre volt. Idus és közte három év különbség 
volt, de még csak véletlenül sem voltak azonosak a barátnőik. 
Sári legjobb barátnője Verzár Margit volt. Vele járt korcsolyázni, 
Idust „kis taknyosnak” tekintette, mert ő már nagylány volt, akibe a 
fiúk szerelmesek voltak. Persze, csak a kisdiákok. 
 
A korcsolyapályán a diákok éltek társasági életet. Sári nagyszerűen 
korcsolyázott, órákig képes volt kint táncolni, fogócskázni a jégen. 
Idusnak el volt fagyva keze-lába, rossz volt a vérkeringése. Ha 
kiment a jégre, csak szenvedett, az elfagyott lábaival csak kínlódott, 
ő inkább teniszezni szeretett. 
Ezért Idus máshova tette a székhelyét. 
Sokat heccelte Sárit, mondván azért jár olyan sokat a jégre, mert 
Török Laci is oda jár, meg a Kovács Guszti, meg, meg, meg… 
Török Laci is miatta szökött meg a kollégiumból tizenöt évesen és 
Bécsből hozták haza a rendőrök. 
Igaz, Török Laci Bécsben már nem búsult, adta a nagyvilági ifjút, a 
tandíjából még futotta színházra is. Éppen egy színházban – 
méghozzá páholyban ültek – mikor az osztálytársával együtt 
elkapták a rendőrök és hazatoloncolták őket. 
 
Sárika akceptálta lovagja elkeseredését, de azért a Kovács Gusztit 
sem ejtette. Nagymenő volt a diákszerelemben. Naplót is írt, amit 
Idus vihogva mutatott meg a barátnőinek. 

Idus életéből kimaradt a diákszerelem, ő inkább huncutkodott. 
Legjobb barátnői a Török lányok voltak, az ikrek Annus és Rózsi, na 
és ami a fő, Laci húgai. Így első kézből voltak értesülve Sárika 
szerelmi ügyeit illetően, s a híreket adták tovább Lacinak… 
Idus és a két Török lány életre-halálra szóló barátságot kötöttek. Volt 
is sok közös diákcsínyük, melyeknek hol ez, hol az volt a szerzője. 
Egy biztos, bármit is talált ki az egyik, a másik kettő lelkesen 
követte. 
Az iskolából haza jövet megláttak egy arany-ezüst műves üzletet. 

- Lányok! – mondta egy nap Idus – Vicceljük meg a 
„rézművest”. – ajánlotta.  

- Hogyan? – kérdezték lelkesen az ikrek. 
- Hát úgy, hogy bekiabálunk, és azt mondjuk, hogy vas, réz és 

ólom eladás. Ezért biztosan nagyon dühös lesz. 
Ki is dolgozták a haditervet, de kellett egy felderítő, Annus lett az. 
Ha megbizonyosodnak, hogy ott a tulaj, ő előre megy, int és a másik 
kettő kiabál, majd futás. 
Így is történt. Annuska benézett… intett. Lehet! 

- Vas, réz, ólom eladás! – süvölti be Idus. 
- Ócskavas eladás! – vihog hozzá Rózsi, de már futottak is 

tovább. 
Boldogságuk határtalan volt. 

- Holnap is menjünk! – javasolták. 
S ez így ment négy napon keresztül, szegény kereskedőt már a guta 
környékezte. Megálljatok csak – morogta magában. Cselhez 
folyamodott. 



 

 

Abban az időben, amikor a gyerekek kijöttek az iskolából, a 
feleségét ültette be az üzletbe, ő maga pedig a ház kapualja mögé 
bújt. Kezében egy hatalmas söprűt szorongatott. 
Jöttek a gyerekek, mit sem sejtve, jó hangosan tárgyalták a várható 
izgalmas eseményeket. 
A boltos teljes figyelmével koncentrált a kapu alatt, hogy a kellő 
időben rohanjon ki. A sarkon megállva, szokásuk szerint a 
hadicsellel előre küldték Annust, majd Rózsi és Idus is mentek. 
Alig nyílt az ajtó, Idus már süvöltötte is, hogy vas, réz, de tovább 
nem jutott. 

- Megálljatok gazemberek! – ugrott ki a kapu alól a szakállas 
óriás, seprűvel a kezében. 

A gyerekek rémülten futottak, ki amerre látott. Életmentés! Hosszú 
szoknyájuk ugyan kicsit akadályozta őket a futásban, kapkodták is, 
hol előre, hol hátra húzva. Könyveik, füzeteik szétrepültek, 
akkoriban ugyanis nem volt a diákoknak táskája, hanem a füzeteket, 
könyveket összeszíjazva hordták. 
 
Idus nagyszerű futó volt, előnyhöz is jutott. Befutott egy kapu alá. 
Az udvaron egy nagy teknő volt a falnak támasztva, gondolkodás 
nélkül alá kuporodott. Megmenekült – gondolta, de mégse, lihegést 
hallott maga mellett. Rémülten vette észre, hogy az ékszerész is 
befutott a kapu alá és Annus után kapkodott, aki hasra esett. 
Rémülten visított teli torokkal. Rózsi tovább futott. Annus 
felpattanna, de elkapta a nyakát. 

- Most megvagy! – hörögte a szakállas. De Annus ekkor 
kitépte magát az izgalomtól már gyönge kezekből és rohant 
tovább. 

Az ékszerész hájas, pocakos ember volt, nem bírta az iramot. 
Lihegve megállt pár centire Idus búvóhelyétől, aki rémülten lapult a 
teknő mögött. Az ékszerész izzadt homlokát törölgetve hangosan 
beszélt. 

- Megálljatok csak! Azt hiszitek, megússzátok, bitang kölykei? 
– majd hirtelen lehajolt – Nocsak, itt van a nevetek a 
füzeteken. Na, majd kaptok az iskolában! – mondta, üvöltötte 
egyre mérgesebben – KICSAPATLAK BENNETEKET! 

Idus már holtra vált rejtekhelyén. Az ékszerész végre megfordult és 
visszament. De Idus még lapult, nem mert elő jönni. Elszámolok 
magamban százig – gondolta. Jaj, legyen még egyszer száz, hátha itt 
van a kapu előtt a hájas. Már ezernél tartott, mire óvatosan 
kikémlelt. Egy asszony jött, kezében vödörrel és ruhákkal, Úr Isten, 
ez mosni akar! 
Kiugrott a teknő mögül. 

- Jaj! – visított az asszony – Segítség! –ordította, rémületében 
elejtette a vödröt és a ruhákat is. 

Idus futott, csak futott, ki a biztonságot jelentő szabadba. 
 
Délután a gyerekek rettegve gyűltek össze Törökék udvarán. Halálra 
váltan tárgyalták, hogy most mi lesz, ki meri megmondani otthon? 

- Én nem, én nem! – suttogták mind. 
Szerencséjük volt. Az ékszerész élelmes ember volt, sőt, üzletember. 
A neveket elolvasva rájött, hogy tehetős szülők gyerekeiről van szó. 
Dehogy ment az iskolába, felkereste inkább a szülőket, engesztelésül 
biztos vásárolnak majd tőle. 



 

 

Így is történt. A szülők vásároltak, az izgalmak elcsitultak. Ki-ki 
vérmérséklete szerint látta el csemetéje baját, Idus is magkapta a 
magáét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A legújabb hajviselet 
 

A „nagydiákok” élete is sok izgalmat és szépséget hozott a 
triumvirátus mindennapjaiba. Ők is észrevettek minden fonákságot, 
mint a mai diákok.  
 
Először szegény énektanárukat szúrták ki, Stanci kisasszonynak 
hívták. Vénlány volt az eszemadta, ötven éves lehetett. Furcsa 
hajviseletével hívta fel magára a lányok figyelmét. 
Frizuráját magasan felfésülve, szorosan a fejéhez simítva a fejtetőjén 
pici kontyba fogta, s azt fekete bársony masnival kötötte át. 
Idus egy nap jelentőségteljesen hívta össze barátnőit. Vagy nyolc 
lány – a csapata – gyűlt köré. Ogolder Pálma, Urbányi Ilonka, a két 
Török és még mások is. 

- Gyerekek! – adta ki az utasítást Idus – Holnapra mindenki 
úgy fésülködjön, mint Stanci néni! 

Az osztályt is beavatták a dologba, papíros üzenetet juttattak el 
minden padsorhoz. 
 
Másnap a tanárok nagy megrökönyödéssel figyelték a IV/A-t. Mi 
történt a lányokkal? A gyönyörű, dús, hosszú hajak eltűntek. A 
lányok néma csendben, sőt, inkább vészjóslón csendben várták 
tanáraikat. A hajuk lesimítva, leszorítva, fejtetőn kis konty, bársony 
szalaggal átkötve… 
Stanci néni órája következett. Belépett a terembe és megdermedve 
nézett szembe az osztállyal. Azt hitte rosszul lát. Megdörzsölte a 
szemét, utána megint a lányokra meredt. 



 

 

- Mi ez? – üvöltötte magából kikelve – Mi ez? – most már 
ordított. 

- Mi a baj Stanci Néni kérem? – állt fel Perzsa Margit, a 
legszebb lány – Miért tetszik haragudni ránk? – kérdezte 
szende arccal. 

- Csönd! Ülj le! – csapkodta, verdeste az asztalt magából 
teljesen kifordulva. 

Az osztály visszafojtottan röhögött… 
- Az egész osztály intőt kap! – jelentette ki, majd az 

osztálykönyvet összecsapva kiviharzott a teremből. 
Másnap a megrettent szülők ámuldozva olvasták a kiskönyvbe beírt 
dörgedelmet: „Leányuk neveletlenül viselkedett az órán…” 

- Mit csináltál már megint Idus? – kérdezte Vilma – Ne 
huncutkodj már annyit! – ült le, hogy komolyan 
elbeszélgessen kislányával. – Tudod én is csináltam sok 
mindent, sok huncutságot is, de nem az iskolában. 

- Te? – kérdezte Idus felcsillanó szemekkel – Mesélj valamit 
ezekről! 

Vilma mégsem merte elmesélni, hogy egy alkalommal, amikor 
tűzoltósdit játszottak felgyújtották a pajtát, hogy legyen mit eloltani. 
Igaz, csak arról akartak meggyőződni, hogy a tökinda valóban jó 
csővezető, lehet-e vele oltani. Nem ezt igazán nem mesélhette el… 
 
Ezután pár hónapig csend volt. De aztán Idus megint javasolt 
valamit. Stanci néni beteg lett, más jött be helyette az órára. 

- Gyerekek, látogassuk meg Stanci nénit. – mondta. 
Vettek is virágot, meg bonbont és a baráti trupp elindult Stanci 
nénihez. 

- Kopogjunk, vagy ne? – latolgatták. 
- Ha beteg úgysem tud ajtót nyitni – mondta Idus – inkább 

lépjünk be. 
Bementek, meg is lepték szegényt alaposan. Szegény tanárnőjük ott 
feküdt betegen az ágyban – teljesen kopaszon. A parókája mellette 
volt az éjjeli szekrényen. 
A gyerekek hangja alig hallatszott. 

- Kezeit csókolom… 
- Kezi’ csókolom… 
- Jobbulást! 
- Gondoltuk meglátogatjuk… 

 
Stanci néni villámgyors mozdulattal fejére rakta a parókát és a lehető 
legtermészetesebb hangon próbált beszélgetést kezdeni, de a 
megrettent gyerekeknek alig lehetett a szavát venni. Hamar el is 
köszöntek. 

- Úr Isten, láttátok? – kérdezgették egymást rémüldözve. 
- Jaj de gonoszak voltunk! – mondogatták bűnbánóan – De ki 

gondolta, hogy ezért viseli ilyen furán a haját?  
Ettől fogva Stanci néni óráin ők voltak a legjobb gyerekek. 
 
De a sorból még hátra volt a fizika tanárnő, ő is csodabogárnak 
számított. Szeged környékéről került Aradra, tájszólással beszélt. 
Az órán éppen a Bunsen égőről tanultak. 

- Na! – mondta – Most akkor elmagyarázom a Bunzön égőt és 
annak közölését. – majd feladta a következő órára a leckét. 

Az ördög sosem alszik, főleg nem Idusnál. Újból „isteni” gondolata 
született. 



 

 

Szerencséjükre vagy szerencsétlenségükre, de éppen Idus és Török 
Rózsi volt az ügyeletes szertáros. Nekik kellett előkészíteni az 
órához szükséges dolgokat. 

- Mi lenne, ha petróleum helyett vizet tennénk az égőbe? 
- Isteni lenne! – vihogott Rózsi – Képzeld csak, hogy 

próbálkozna… 
A gondolatot tett követte, s víz került az égőbe. Már csak egy volt a 
kérdés, ki vigye be?  

- Vidd te! – mondta Idus Rózsinak – Te komolyabb tudsz 
lenni. 

- Hogyne, te találtad ki, vidd be te! – mondta Rózsi. 
Így Idus vitte az égőt, Rózsi a gyufát. El is indultak az osztályba, de 
ahogy be akartak lépni, Idusra rájött a nevetés. 

- Nem bííírohhok mennihihihih – vihogta.  
De ekkor Rózsi kinyitotta az ajtót és Idus beröpült. 

- No györökök, hol voltatok olyan sokáig? – kérdezte a 
tanárnő, majd átvette az égőt. – Na, akkor most györökök 
möggyújtjuk a Bunsön égőt. 

Sercent a gyufa, de a kanóc nem kapott lángra. 
- Möggyújtjuk… mög… gyújt… Mi a fene történ özzöl az 

égővel? – csapta az asztalhoz a gyufát. 
Az osztály nyerített a nevetéstől. 

- A mindönségit önnök a sok rossz gyufának, hogy nöm 
tudnak röndösöt gyártani… 

Az óra elhúzódott, de a diákok nagyon jót nevettek. 
 
 
 

Sári 
 

Amíg Idus huncutkodott, addig Sári már a „felsőbe” járt, iskola után 
pedig festeni tanult. Már kiskorában is gyönyörű olajképeket festett, 
ezt a tudását akarta fejleszteni. 
Jól sikerült kiállítást is szervezett a színház előcsarnokában, melyet a 
sajtó kellőképpen méltatott. 
Kérte édesanyját, engedje fel Pestre, hogy ott járhasson főiskolára. 
Akkoriban a lányok részére nem volt gimnázium Aradon, s akik 
Pesten jártak oda, azok is csodabogár számba mentek.  
 
Az akadémiára (ma főiskola) csak érettségivel vettek fel már akkor 
is. Sárinak ez nem jelentett volna problémát, úgy számolta, hogy egy 
év alatt leteszi különbözetivel a hiányzó két évet és az érettségit. 
Vilma már hajlandó lett volna elengedni, de a Vertán család közbe 
lépett, méghozzá igen erélyesen. 

- A Vertán névre nem lehet gyalázatot hozni! – harsogták. 
- Gyalázatot? Ugyan mivel? – kérdezte Vilma és Sári. 
- Ott aktokat kell festeni, férfiakat is! Ki kell próbálni az életet 

– úgy is! És ezt egy Vertán lány nem engedheti meg 
magának, vagy ha igen, akkor nem használhatja a Vertán 
nevet! 

Szegény Sári borzasztóan el volt keseredve. Miért szólnak bele az ő 
életébe, hiszen édesanyja már beleegyezett. De sajnos akkoriban 
még igen nagy súlya volt a család véleményének, szélesebb 
körökben is. 
 
A nagylányság sok boldog örömmel is járt: bálok, estélyek, zsúrok. 



 

 

Őket a fiúk úgy nevezték el, hogy a „Szép Vertán lányok”, 
unokatestvéreiket pedig a „tarisznyások” vagy a „csúnya Vertán 
lányok”. A sors sajnos őket nem áldotta meg annyi szépséggel, s 
ezért elég féltékenyek voltak. 
Mégis ők voltak, akik előbb mentek férjhez, s ők éltek nyugodtabb 
életet a későbbiekben is. 
 
A két „szép Vertán lányok” Vilma szárnyai alatt nagyon szépen 
fejlődtek. Okosak, szépek voltak, és ami a fő, jó kedélyűek, 
kedvesek. Boldogan éltek együtt.  
A lányok soha nem vettek észre semmi gondot, problémát, ezekkel 
mindig Vilma küzdött meg – eredményesen. Az özvegyi nyugdíj 
akkor sem volt sok, s épp úgy be kellett osztani, mint manapság. 
Hozományra nem gondolhattak. 
Éppen emiatt volt Sári részéről nagy öröm, mikor gyerekkori pajtása, 
első szerelme Kovács Guszti – aki akkorra már szép karriert futott be 
– egy bál után nagy szerelmi vallomással elmondta, hogy nagyon 
szereti őt, s éppen ezért úgy gondolta, elveszi feleségül. 
Meg is állapodtak abban, hogy vasárnap ebéd után édesapjával 
együtt jön lánykérőbe. Nagy volt a készülődés, öröm, boldogság. 
Sütemény, torta, nagy traktamentum várta a kedves vendégeket – 
akik viszont nem jöttek. 
Szegény Sári el sem tudta képzelni, hogy mi lehetett az oka. Sokat 
sírt eleinte, de aztán győzött a büszkesége. 
A legközelebbi találkozásnál mindketten elnéztek a másik mellett. 
Évek múltán derült csak ki, hogy az egyik „tarisznyás” a Vertánok 
közül, puszta „jóindulatból” azt hitette el Gusztiékkal, hogy szegény 
Sári nagyon beteg, tüdőbajos, s csak hónapjai vannak hátra. 

Hát így is tönkre lehet tenni egy embert, hazug rosszindulattal. De 
miért? Miért kellett ezt hazudni? Hiszen sohasem bántották őket. 
 
Vissza kell, hogy térjek a hozományra. Abban az időben a lányok 
még nem jártak dolgozni, jövedelmük így nem volt. Hogy mégis 
biztosítsák a fiatalok zavartalan életét, hozományt adtak a lányos 
apák az esküvő után. Ez egy bizonyos havi összeg lehetett, vagy 
apanázst biztosítottak. 
 
A szép, fess, sneidig huszártisztek csak úgy hemzsegtek a lányok 
körül. Ők viszont csak úgy tudtak nősülni, ha kauciót kaptak, 
természetesen magasabb rangért több járt. 
A lányoknak nem volt kauciójuk, nem tudtak volna ilyet letenni. 
Viszont keresztszüleik Mülekék, mindenkivel sejtették, hogy ők 
biztosítják a lányok részére ezt az összeget. Így hát volt szerelem, 
boldogság, bálkirálynőség, de aztán háború is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1914 
 

Nagy kerti mulatság zajlott az aradi erdőben, katonazenekarok 
biztosították a jó hangulatot. Valahol keringőt játszottak, máshol 
csárdást, mindenki ott táncolt, ahol épp szeretett volna. A lányok 
szebbnél szebb ruhákban forogtak. 
Vilma ott ült a mamák között. Ahogy nézte lányait, visszaemlékezett 
arra, amikor ő mint kisgyerek, édesanyjával egy majálison volt, s a 
gyönyörű rózsaszín fodros ruhájáról leszakadt egy fodor. Ő, hogy 
baj ne legyen, szerzett valahonnan tűt és cérnát és nagy 
baböltésekkel vissza varrta, úgy ahogy akkoriban tudta. Lógott is 
rajta a cérna elől-hátul. Jaj, de régen is volt – gondolta. 
 
Egyszer csak hirtelen, elhallgatott a zene. Mindenki kíváncsian 
nézelődött, mi történhetett. Ekkor a karmester csendet kért és emelt 
hangon beszélni kezdett. 

- Kedves vendégeink, szomorú hírt kell közölnöm önökkel. 
Szeretett trónörökösünket, Ferenc Ferdinándot megölték 
Szarajevóban.  

Az emberek idegesek lettek. 
- Ezt nem lehet hagyni! – pattant fel egy-egy vérmesebb férfi, 

mire egy másik felrikkantott. 
- Éljen a háború! 
- Éljen! Éljen! – visszhangozták. 

 
Hogy lehet egy háborút éltetni?  
A zenészek összeszedték a hangszereiket, s az aradi erdő pillanatok 
alatt kiürült. Vilma rémülten fogta össze lányait. 

- Ezt a hülyeséget! – mondta – Hogy lehet ilyet még csak 
mondani is? Mi az, hogy éljen a háború? Arra nem 
gondolnak, hogy mennyien halnak majd meg? 

A lányok rémülten meredtek anyjukra. 
- Mamus, most akkor elviszik a fiúkat is? 
- Hát persze. 

 
Este rendkívüli kiadás, a rikkancsok üvöltöztek. „Lesz-e háború?” 
„Tárgyalnak a nagyhatalmak”. De néhány órával később újabb 
különkiadás, a címlapok hatalmas betűkkel hirdették: 

 
„KITÖRT A HÁBORÚ” 

 
Másnap reggel Vilma rohant sógorához, Mülek Lajoshoz. 

- Lajoskám azonnal intézkedj, hogy kaphassunk a lányokkal 
vízumot. Svájcba szeretnénk menni. 

Lajos nem is okvetetlenkedett, szíve szerint ő is ment volna azonnal, 
de csak egy napot késtek… 
A Halász utcai házat sürgősen, áron alul eladták, de még Aradon 
laktak. A pályaudvar melletti téren vettek ki egy második emeleti, 
szép balkonos három szobás lakást. 
A balkonon ülve látták, hogy elvonul a hadba menő sereg. Mind 
lengették a sapkájukat, csákójukat a szép lányok előtt, közlegény és 
ezredes is. 
Mentek a büszke arcú, szép fiatal fiúk – gyerekek még – mentek a 
halálba. De még nem tudták, még lelkesek voltak.  
A huszárok ragyogó piros mentében sarkantyúzták felvirágozott 
lovaikat. Nem gondolt arra a hadvezetés, hogy a piros feltűnő szín, 



 

 

jó célpontja lehet az ellenségnek. Az első rohamban az egész század 
elpusztult. 
Akkor vezették be a „csukaszürke” színt, de sok száz-ezer fiatal 
életét nem adhatták vissza. 
„Mindent meggondoltam, minden megfontoltam!” – hirdették a 
falragaszok, felidézve az öreg király szózatát a néphez. Mindent 
megfontolt – példázta a huszárok ruhájának a színe is? 
A téma mindenhol – piacon, üzletekben, kávéházakban – a 
hadiállapot volt. 
Kis zászlócskákkal jelezték a napi eseményeket, a centrumokban a 
nagy üzletek kirakataiban napra készen közölték az eseményeket. 
Otthon a gyerekek legkedvesebb játéka volt a zászlócskák készítése, 
melyet a felnőttek betűztek a megfelelő helyre. 
Egy ideig győzelem, lelkesedés, aztán megérkeztek a 
pályaudvarokra ez első sebesülteket szállító vonatok is. A véres, 
roncsolt, holtsápadt emberek fáradt tekintettel nézték, az őket 
csodáló civileket. Ők egyelőre megúszták, talán még pár hónapig is. 
A király megígérte, hogy mire leesik az első őszi falevél, véget ér a 
háború. 
A kirakatokban megjelent a hősi halottal névsora is. A lányok 
fülében még ott volt az utolsó valcer dallama, Sári még ott táncolt a 
kis dr. Appfl „Mukival” azaz Miklóssal. Sári nem szerette Mukit, 
mert Muki a társaság célpontja volt. Nehezen beszélte a magyart, s 
ezért sok komikus dolgot mondott. 
Muki nem csinált titkot abból,  hogy szerelmes Sáriba, s általában 
hetente megkérte a kezét. S most ott volt a neve a hősi halottak 
között… 
 

A hátországban azonban nem állt meg az élet, sőt még szórakozás is 
akadt. Teadélutánokat rendeztek – természetesen jótékony célra. 
Az itt állomásozó katonák, sebesültek, lábadozók úgy érezték, 
minden alkalmat meg kell ragadni a szórakozásra, hisz ki tudja 
meddig élnek még? Mindenki nősülni akart. A nősüléssel két hét 
szabadság is járt. Két hétig biztos volt az élet! Soha annyi kérője 
nem volt még az aradi lányoknak. 
A baráti kör, hol itt, hol ott gyűlt össze, csöndes beszélgetés közben 
kötötték a meleg harisnyákat. Mert bizony lehullt az utolsó őszi 
falevél is, de csak most kezdődött el igazán a háború. 
Sok barátnőjük jelentkezett ápolónőnek. Ida és Sári és szeretett 
volna menni, de Vilma hajthatatlan volt, nem engedte őket, nem és 
nem! Érthető, hiszen két gyermekét már elvesztette, s rajtuk kívül 
nem volt senkije. 
De a lelkesedés azért benne is megvolt.  

- Lányok, mi is kivesszük a részünket a háborúból, de 
másképp. 

Kiváló háziasszonyként minden hónapban két nagy kosár fánkot 
sütött és azt még melegen, jó sok lekvárral bevitték a kórházakba a 
sebesülteknek. Nem tudni véletlen, vagy a sors akarta így, de az 
egyik alig tizennyolc éves sebesült kiskatona is evett abból a 
fánkból, amit Idus nyújtott át neki. Az a fiatal katona három év 
múlva a férje lett. 
Vágtak birkát is, pörköltöt főztek belőle, s azt is bevitték a 
sebesülteknek. Mindent, mindent, csak ne menjenek el… 
Aztán közelebb jött a front – bár még mindig győztek. Vilma 
gondolkodott, ha a főváros elesik, elesik az ország is. Akkor pedig 
már minden mindegy, fel kell költözni Pestre. 



 

 

Ez a gondolat akkor erősödött meg benne, mikor egy nap a balkonon 
állva látták, hogy előttük hajtják el Sabác lakosságát. Férfiak, 
fiatalok, öregek, asszonyok, lányok, hosszú néma sorban meneteltek, 
ki tudja hová? 
Felutaztak Pestre, Dóri bácsi lakásába. Sajátot kellett keresniük. 
Nem egészen egy hét alatt sikerült is egy nagyon szép és aránylag 
olcsó bérű három szobás, második emeleti lakást találniuk az Üllői 
úton. Sok lakást megnéztek előtte, választék volt bőven. Minden ház 
kapuján nagy táblák hirdették a lakásokat. egyszer még haza utaztak 
Aradra összecsomagolni, elbúcsúzni szülővárosuktól. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest 
 

A búcsú fájó pillanatai után, ismerkedni próbáltak az új környezettel. 
Ha igaz, itt fogják leélni az életüket. Az özvegyi nyugdíj igen 
alacsony volt, az árak pedig egyre csak emelkedtek. 
Aradról sem érkezett csomag. Lukács meghalt, Dóri bácsi pedig – 
írás nem lévén – nem küldte a korábban vételárként biztosított hízót. 
Hogyan lehetett jól kijönni, spórolni? Budapesten már csak egy 
cselédlányuk volt, aki már családtagnak számított. Ő volt a 
„Nusika”, harmadik lánya. Román származású, nagyon szép kis 
barna lány volt. 
 
A háború befejeződött. Az emberek vékonyan, rongyosan, nagyon 
sokat szenvedve kezdtek új életet. Az országrészek leszakadásaival 
erősen megnőtt a főváros lakosainak a száma, hiszen aki tudott, az 
„repatriált” vagyis hazatelepült. Ott hagyva házat, birtokot, állatokat, 
mentve a puszta életüket. Az egész város éhezett, járvány – tífusz – 
is kitört. A spanyol influenza szedte az áldozatokat, akik 
megmaradtak a háborúban. 
Az üzletek üresen ásítoztak. Akinek nem volt tartaléka, egyszerűen 
az éhhalál előtt állt. Ők szintén. 
Vilma félre tette büszkeségét és egyik levelet küldte a másik után 
Dórihoz, küldje a Lukács által megígért természetbenit. De az fütyült 
az egészre. Annál is inkább, mert szemet vetett Vilmára, aki olyan 
kereken kosarazta ki, amilyen kosár a világon nem volt. 
Természetesen Dóri nem felejtett. 
 



 

 

„Jöjjenek ki a lányok Bánhegyesre” – írta vissza. Vilma a lányokkal 
el is utazott hozzájuk két hétre. Fájt a szívük, amikor látták, hogy ott 
minden volt, tejjel-mézzel folyó Kánaán, ahogy szokták mondatni. 
Egy-egy reggelire, vacsorára egy egész sonka elment. A tejjel teli 
vödrök a folyosón álltak. A vendégek – mert rajtuk kívül még vagy 
tíz volt a házban – kis bögrével járta a vödrökhöz, bele-bele merítve 
azt az életet adó tejbe. 
De aztán csak haza kívánkoztak, meg nem is volt tanácsos hosszú 
időre ott hagyni a lakást. A románok megszállták Budapestet. Görbe 
szemmel figyeltek mindenkit, aki csúnyábban nézett rájuk, abba bele 
kötöttek. Az emberek ezért inkább ki se léptek a lakásukból. Kis 
cselédlányuk egy nap azt mondta: 

- Vilma mama – mert így hívta – tessék csak adni egy nagy 
fazekat, de legalább öt literes legyen? 

- Ugyan Erzsikém, mit akarsz bele tenni? Vizet? – nevetett 
Vilma. 

- Azt ugyan nem, de megyek udvaroltatni. – mondta az 
önérzetesen. 

- Mit? S attól tele lesz a fazekad? Na vigyázz, mert nem 
akarok keresztmama lenni! – nevetett az egész család. 

- Na! – pirult el Erzsi – Nem ilyenre gondoltam! Hanem 
tetszik tudni, a kaszárnyában sok a román, már beszéltem is 
tegnap velük, s elnézést – sütötte le a szemét – mondtam, 
hogy én is román vagyok, és nagyon éhezünk. Erre nagyon 
megörültek és mondták, hogy menjünk csak be mindannyian, 
adnak ők annyit, amennyit csak meg bírunk enni. Erre én 
elkezdtem jajgatni, hogy azt nem lehet, mert anyám-apám 
nagyon beteg, de ha lehetne, hoznék fazekat, s elvinném 

nekik. Egyből rávágták, hogy persze, tehát én ma 
megpróbálkozom. – mondta büszkén.  

Az egész család nagy izgalommal várta, hogy Erzsike sikerrel jár-e. 
S íme, teljes a győzelem! Erzsi megérkezett, fazeka degeszre tömve, 
hóna alatt kép hatalmas kenyér, alig bírt feljönni a lépcsőn! Ováció 
fogadta, felkapták, forgatták, csókolták, majd hajrá kaja jelszóval 
neki estek az ételnek. 
Ez a „boldog” állapot két hétig tartott, mert akkor a románok végre 
eltűntek a fővárosból. 
 
De a gondok szaporodtak. Vilma úgy gondolta, hogy segít a 
családján, s az egyik szobát kiadják kosztosoknak. 
Két orvos-egyetemista került oda, Haukék, Pista és Károly. Fiumei 
gyerekek voltak, egy ottani hajógyáras fiai. Vilma remekül ellátta 
őket, nem porciózott, adott, amennyit bírt. A lányok mondogatták is 
neki, hogy mamus, így ráfizetünk a boltra. 
A két fiúval azonban az élet is beköltözött a lakásba, sok barátjuk 
járt oda, s nagy kártyacsatákat vívtak. 

- Ne csalj! 
- Hova dugtad a kártyát? 
- Nem te jössz! – rikoltoztak. 

A lányok persze azért voltak lányok, hogy kíváncsiak legyenek. 
Mire jó a kulcslyuk? Úgy állították be az asztalt, hogy lássák, kik 
vannak ott. Az egyik kártyapartner fiatal zászlós volt, jóképű, kedves 
arcú. Géczy Lajosnak hívták. Sűrűn járt fel, és véletlenül beléjük 
botlott az előszobában… Idus volt a kiszemelt. 

- Te Idus, ez a fiú odavan érted. – mondta Sári – Menj hozzá, 
már csak mi nem mentünk férjhez! – buzdította a húgát. 



 

 

 
Igen ám, de Idus közben felfedezte a szerelmet. Szeretett 
villamosozni. Úri lány nem ülhetett be egyedül se kávéházba, se 
cukrászdába, de villamoson bárki utazhatott. Megfigyelte, hogy egy 
jóképű, magas barna hajú fiú, mindig ugyanakkor jön a kórházak 
felől. Nézték egymást… 
Egy ilyen villamosozás alkalmával szerencsés véletlen folytán 
megismerkedtek. Ettől fogva már szándékos volt a találkozás. Sokat 
beszélgettek, végállomástól végállomásig. Sok mindenről 
beszélgettek, volt bőven közös témájuk. A fiút Dunkl Dénesnek 
hívták, huszonhat éves jogász volt. 
A háború alatt édesapja elhelyezte a kórházba gazdasági vezetőnek, 
hogy megússza a frontot. Az idősebb Dunkl Dénes zenekritikus volt, 
jó barátja Dohmányinak, Telmányinak. 
Telmányi Mülekék keresztfia volt, nekik gyerekkori játszópajtásuk, 
így akadt téma bőven. 
A hetek, a hónapok teltek egymás után, ők még mindig 
villamosoztak. 

- Iduska szeretném már megismerni a családját. Mire jó ez, 
hogy állandóan kocsikázunk, már kezd hűvösödni az idő. 

- Jó. – egyezett bele Idus. 
A bemutatkozás megtörtént, s ezután sűrűn járt fel hozzájuk. 
Vilmának tetszett a jóképű, szerény, kedves modorú fiú. Nem lesz ez 
rossz Idusnak – gondolta. Egy nap aztán komolyra fordult a szó. 

- Iduska, szeretném, ha összeházasodnánk. Azt hiszem ez már 
nem újdonság maga előtt. Mikor hozhatom az öregemet 
lánykérőbe? – kérdezte félig komolyan, félig viccesen. 

- Most ne! – vágott a szavába izgatottan Idus. 

- Miért? – komolyodott el Dénes – Hát nem akarja? 
- Dehogynem! Csak most előbb ki kell takarítani, meg jönnek 

Bánhegyesről… - és össze-vissza hordott hetet-havat 
zavarában. 

Dénes elkomolyodott, ő másra gondolt. Arra, hogy Idus csak játszott 
vele. 

- Jó, jó, nem kell, hogy többet mondjon, értem. 
Másnap nem jött. A villamoson sem találkoztak. 
 

- Idus, hogy lehettél ilyen őrült? – mondta Vilma –Hát nem 
szeretted? Dehogynem, tudom én! De már annyi butaságot 
csináltál Aradon is és pont azokkal, akik tetszettek neked. 

- Miért, mit csináltam? Nem csináltam semmit Aradon. 
- Dehogynem, gondolj csak vissza! Például Kövér Tibivel mit 

műveltél? Most te lehetnél Szegeden az első városi mérnök 
felesége. Vagy ott van Zotyi. Zotyi komolyan akart veled 
beszélni, s te ahelyett, hogy hozzánk hívod, oda rendelted a 
Mackin cukrászdához, ahol persze legalább tíz fiúval ültél. 
Csodálkozol, hogy ezután nem ment oda? Mert én nem! 

Beborult Idus feje felett az ég, tényleg szerette Dénest. 
- Sárikám találj ki valamit, te olyan okos vagy! – kérlelte 

nővérét. 
- Mondd Idus, miért nem engedted, hogy ide jöjjön az apjával? 
- Mert nem akartam, hogy lássa, hogy mennyire odavagyok 

érte, egy kicsit akartam csak kéretni magam… 
- Hát azt sikerült is, de alaposan… 
- Próbálj te beszélni vele. – kérte Sárit. 
- Igen, de hol? A villamoson?  



 

 

- Igen, mintha véletlen találkozás lenne. 
De milyen az élet? Nem lehetett véletlen találkozás, mert kitört a 
tífusz a kórházban, s a dolgozókat nem engedték haza. Ezt Idus nem 
tudhatta… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esküvő, násznép nélkül 
 

Közben Géczy Lajos, erős ostrom alá vette Idust. Minden alkalmat 
megragadott, hogy a folyosón elkapja egy-egy szóra. A végén Lajos 
már nem is ment be a barátaihoz kártyázni, csak egyenesen Idushoz. 
Komolyra fordult a dolog Lajosnál. 

- Esküdjünk meg, ki tudja, mit hoz a holnap? 
Idus gondolkodóba esett. Mit csináljon? Lajos tetszett neki, 
helyesnek tartotta, mire várna hát? Dénessel teljesen megszakadt a 
kapcsolat. Bár még egyszer nyáron, próbára tette Dénest. Aradon 
volt keresztanyjánál, s onnan küldött egy üdvözlő lapot. 
„Mit gondol, ki gondol magára Aradról?” – aláírás nélkül, persze, 
hisz még ekkor is kérette magát. A válasz rövidesen meg is érkezett: 
„Iduska, van, aki csak egyszer szeret, de felejteni sohasem felejt. D.” 
Na, volt nagy okoskodás, hogy mit is jelentenek ezek a szavak. 
Egyszer szeret, egyszer felejt? Volt, aki így, volt, aki úgy értelmezte. 
 
Ezután Idus beadta a derekát Lajosnak. Az eljegyzési uzsonnán 
ismerkedtek meg a szülők. Nusika, azaz Vilma kitett magáért. A 
még meglévő ezüsttel szervírozott a gyönyörűen terített asztalra. 
Lajos édesanyja elvált asszony volt. Nagyon korán, tizenhat évesen 
ment feleségül Géczy Kálmánhoz, s attól huszonkét éves korában 
már el is vált. Második férje Kozák Ferenc, komoly, nagyon csinos 
ember volt. 
Érdekesség, hogy abban az utcában laktak, ahol Olgáék. Kozák 
Ferenc papnak készült, szerzetes tanárnak a minorita rendbe. Ők 
fehér papi ruhában jártak. Szabadsága alatt többször találkoztak az 



 

 

utcán, s a vége az lett, hogy kilépett a rendből, még a felszentelése 
előtt. Ezért Ferencet az édesanyja kitagadta. 
 
Mindketten a postán dolgoztak, Kozák Ferenc postafőtanácsos, Olga 
a hatvankettes posta vezetője. Piciómama is ott volt, Olga édesanyja. 
Bájos kis öregasszony volt, neki levéltáros volt a férje, aki tört német 
és magyar szavakkal beszélt. 
Be kell vallani az igazat, Olga mama nem volt elragadtatva fia korai 
házasságától, ő nem felejtette el, hogy tizenhat évesen ment férjhez. 
Rövid első házasságából született három fia, kettőt majdnem egy 
napon halt meg három-négy évesen, valami olyan járványos 
betegségben, amit nem ismertek fel. Csíkokat kaptak a testükre, de 
nem vérmérgezés volt. 
A két kisgyerek elvesztése komoly problémát okozott Olgánál. 
Olyan idegrohamokat kapott, hogy a végén mentőt hívtak hozzá. 
Természetes volt tehát, hogy legkisebb fiát valósággal imádta és 
minden elnézett neki. Amit Lajos akart, azt teljesítették. 
Most nősülni akart – hát bele egyeztek, mit tehettek volna? 
 
Lajos kiváló képességű és nagyon sokoldalú ember volt. Egy kis 
szigorral sokra vihette volna, de nem volt, aki kézben tartsa. Olga 
majomszeretete nem engedte, hogy Ferenc is nevelje, hiába volt 
tanárember. Édesanyja Pöck Ignácné született Durst Rozália volt a 
legjózanabb, de Olgával szemben ő is tehetetlen volt. 
 
Lajos Ludovikás volt, amit elég jó eredménnyel végzett. De amikor 
kitört a háború, fogta magát és megszökött, ki a frontra. Jól fejlett 

magas fiú volt, azt mondta, hogy már tizennyolc éves, holott csak 
tizenhat volt, így elvitték. 
De egy szerető anyai szív előtt nincs akadály, Olga végig járta az 
összes katonai fórumot, kilincselt, könyörgött, kiment a frontra, s 
haza hozta a fiát. Ez volt a háború egyik legnagyobb csodája! 
De ezzel csak egy évet nyert, mert utána Lajos megint megszökött. 
Ekkor Olga már tehetetlen volt. Lajos rövidesen zászlósi rangot 
kapott, bátor volt és élvezte a harcot, bár néhányszor meg is sebesült. 
A háború után, mint hadnagy szerelt le, s az őszirózsás forradalom 
alatt századparancsnok lett Cegléden. 
 
Az esküvő 1919. június 19-én volt. Templomi esküvőt nem tartottak, 
csak polgárit a VIII. kerületi anyakönyvi hivatalban. Két tanú 
jelenlétében mondták ki az igent. 

- Sári, menj el az esküvőre, hogy valóban megtartották-e. – 
mondta Vilma. 

Őt nagyon megrendítette, hogy a lánya nem templomi esküvőt 
tartott, fátyollal, koszorús lányokkal, ahogy korábban tervezte. De 
hát kommün volt. 
Nem voltak ott a Kozák szülők sem, csak Sári. Az 
anyakönyvvezetőtől kifelé jövet Idus és Lajos bementek a Boráros 
téri templomba imádkozni. 
Az esküvői ebédre viszont már mindenki megérkezett. „Halál fia, aki 
szeszes italt tart a lakásában” – hirdették a falragaszok, de az 
esküvői ebéden bor és pezsgő is volt. Az asztal alatt tartották, ahogy 
a poharakat is. 
 



 

 

Olga mama nagyon ügyes asszony volt, az esküvőre honnan, honnan 
nem, de libasültet kerített az asztalra. Akkor, amikor semmit nem 
lehetett kapni, így valóban igazi lakoma volt a menyegző után.  
A menyasszonyom fehér vászonruha, fehér csipkével díszítve. A 
csipkéért négy órát állt sorba Idus. Sápadt, meghatott arcával nagyon 
szép volt. 
De milyen a sors! Az esküvő előtti napon levél érkezett Dunkl 
Dénestől. 
„Nagyon sok boldogságot kívánok! Gondoljon arra, hogy én is 
milyen boldog lehettem volna…” 
 
A fiatalok beköltöztek az albérlők szobájába.  Ott laktak vagy két 
hónapig, utána vettek egy szép kétszobás lakást Budán a Lajos 
utcában. Vilma mama a fele pénzt azonnal kifizette, a másik felére 
haladékot kaptak. 
1920. június 20-án megszületett kisfiuk Oszkár. Lajos rettentően 
büszkén újságolta fűnek-fának, hogy fia született. A 22 éves apa 
nem győzött betelni apai szerepével. 
Apropó szerep! 
Ebben az időben már az orvosi egyetemre is járt, és mint ügyes kezű 
ember, lement Bánhegyesre Dóri bácsiék szomszédságába, egyik 
barátjának segíteni.. 
Dóri bácsiék, mikor meghallották, hogy orvosi egyetemre jár, 
biztosítani akarták Lajosnak a megüresedett orvosi állást, lakással 
együtt. Írtak Idusnak, hogy jöjjenek le, de addig is, amíg le nem 
diplomázik, kell egy másik – már okleveles orvos is. Így aztán 
barátjával, aki szintén akkoriban nősült, lementek Bánhegyesre. 

Lajos nagyon jó modorú, csinos férfi volt, barátja csúnya és 
goromba – viszont diplomás. 
Mit tesz Isten, a falusiak a „szép doktorhoz” akartak menni. Ügyesen 
húzott fogat, igaz néhányszor csak a szerencsén múlott egy-egy 
esete. Egy idő után kitört a háború közte és a diplomás orvos között. 
Emiatt rövidesen ott is hagyták Bánhegyest és haza költöztek. Oszi 
akkor úgy hét hónapos lehetett. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Problémák 
 
A lakásuk hideg, pénzük, munkájuk nem volt, így Kozák mama 
javaslatára Oszi baba náluk lakott, Idus is reggeltől estig náluk volt, 
csak aludni jártak haza. Spóroltak. 
Aztán a nagyszülők annyira megszerették Oszit, hogy nem adták 
vissza, mondván így többet tudnak spórolni. 
Szép kis gyalogséta volt Idusnak a Lajos utcától a Sziget utcáig. A 
„strapa cipőjében” ment és csak ott vette fel a szép cipőjét. Anyósa 
nem akceptálta a spórolását, hanem kinevette. Valahogy nem tudtak 
kijönni egymással. Olgát bántotta, hogy Vilmáék birtokosok 
voltak,és nem értette, hogy miért nem segítik jobban őket, nem 
értette meg, hogy most csak a nyugdíjból élnek. Ki akarta 
hangsúlyozni, hogy ő mennyivel többet ad, de ezt igen nyersen tette. 
Így történhetett, hogy karácsonykor, szenteste délutánján megint 
szóba hozta a Vertánokat. Szó szót követett, így Idus fogta magát és 
haza ment – egyedül. A hideg, fűtetlen lakásba, ahol csak száraz 
kenyér volt… Erre nem számított Olga. Lajost utána küldte sok 
étellel, kérve, hogy másnapra felejtsék el az egészet. 
 
Lajos állást kapott, villamosvezető lett. Akkoriban ez nem volt 
ritkaság, hiszen diplomás mérnökök, orvosok szaladgáltak munka 
nélkül. A megcsonkított ország különböző részeiről, leginkább a 
fővárosba települtek az emberek. A kis ország nem tudta eltartani 
állampolgárait. 
Egyszer Lajost meglátta valaki a villamoson, és azt mondta, hogy 
olyan nagy a hasonlóság közte és Phszilander – egy filmszínész – 
között, hogy ezt ki kell használni. Keresse fel őt a filmgyárban és ő 

majd szerződteti. A filmszakma akkoriban kezdődött és nagy 
perspektíva előtt állt. Lajos tanult táncolni, szteppelni, de ehhez sem 
volt kitartása. 
 
Egy év múlva Idus ismét babét várt – na de nem örült neki. 
Kipróbálta az összes házi praktikát, meleg fürdőket, injekciókat, de a 
baba erősen tartotta magát. Végül mégis hamarabb született hét 
hónapra. Kislány, alig két és fél kiló, Évikének hívták. 
Anyagi helyzetük még mindig nem javult. Hol volt állása Lajosnak, 
de inkább nem volt. Oszika már majdnem állandóan Kozák 
nagymamáéknál lakott, a kislánnyal is ott voltak majdnem egész 
nap. 
Idus kérte anyósát próbálja őt is elhelyezni a postán. Hogy Olga 
mama nem tudta vagy nem akarta –ki tudja, de nem sikerült. Öt év 
keserves házasság után elváltak. Idus a kislánnyal haza költözött 
Vilmához az Üllői útra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Marha szállítás – fél áron 
 

Vilmánál a kisszobát ismét albérlők lakták, a cselédszobát szintén, 
így tudták az elég magas lakbért kifizetni. Vilma nyugdíja volt a 
biztos alap. Sári közben kitanulta a női szabás-varrást, Idus a kalap 
és lámpakészítést. Tábla került a ház falára: 
„Női ruha, kalap, lámpa, rendelhető itt e házban II. 2.” 
Egy idő után sikerült egy kisebb vevőkört kialakítaniuk, így úgy-
ahogy biztosítva volt a mindennapi betevő. 
 
Vilma nem adta fel a reményt, állandóan tervezett, számítgatott. A 
pénz devalválása után még valamit sikerült megmenteni, s akadt 
még egy kis ékszer is. Valamibe be kellene fektetni – gondolta. Egy 
nap kipirult, izgatott arccal állított haza. 

- Nagyszerű tippet hallottam Sári! – s a kérdést meg sem várva 
folytatta – Már bele is ugrottam! 

- Te jó Isten, mit csináltál? – hüledezett Sári. 
- Vettem egy vagon marhát. – vágta rá büszkén Vilma. 
- Mit vettél? – ült le ijedten Sári – Milyen marhát? 
- Milyet, milyet, mintha nem tudnád, hogy néz ki egy marha! 

Hát élő marhát vettem, lábon! Lábon kell megvenni és 
felszállítani a vágóhídra. Útközben meghízik, s mire ide ér 
már sok rajta a haszon. Ez nagyon jó üzlet! – mondta, de már 
egy kicsit bizonytalanul. 

- Ki mondta neked ezt a tippet? – kérdezte Sári, a család 
értelme. 

- Hát hallottam a piacon. – zárkózott magába méltósággal 
Vilma – Majd meglátod milyen jó lesz, ha meglesz a pénz. 

Ettől kezdve magába zárkózottan figyelte a tőzsdei árfolyamokat, a 
zab-árpa és a takarmányok árainak az alakulását. Nem is lett volna 
semmi baj, hogyha nem akart volna az is nyerni az üzleten, aki 
kísérte az állatokat. Hogy kevesebb takarmányt kelljen adnia az 
állatoknak, felvizezte azt. A vizes takarmány felpuffasztotta az 
állatokat annyira, hogy út közben két marha kimúlt, s a többi is beteg 
lett. Ezért értéken alul vették át őket a vágóhídon és éppen, hogy 
sikerült valamit megmenteni a kidobott pénzből. 
Vilma rettenetesen letört. A lányok sajnálták anyjukat, éppen ezért 
nem is beszéltek a marhákról. Az étlapról is mellőzték a marhahúst 
egy ideig. 
Vilma mama szeretett délutánonként sétálni, főleg Évikével. 
Ilyenkor be-betértek egy cukrászdába egy kis süteményezésre. Volt 
az Üllői úton egy finom kis delikátesz üzlet is, azt is kedvelte Vilma. 
Egy nap megint lelkendezve jött haza Évikével. 

- Lányok! Nézzétek milyen gyönyörű ez a prágai sonka! – 
kiáltott lelkesen, miközben bontogatta a csomagot. 

- Hány deka ez? – kérdezte Sári – Nem sok egy kicsit? 
- Ugyan! – legyintett Vilma. 
- Hány pengőbe került? 
- Semennyibe! – mondta Vilma rejtélyes arccal. 
- Ajjaj! – mondta Idus – Mamus, te megint csináltál valamit… 
- Naná! Többet ésszel, mint erővel 
- Mamuska mégis mit csináltál? – faggatták a lányok. 
- Csendestárs lettem. 
- Mi? – hűltek el lányai, ez még nekik is sok volt. 



 

 

- Mit hüledeztek? Évikével minden nap lesétálok, ahogy eddig 
is tettem és átnézem a könyveket. Hozok haza enni is. – 
ecsetelte diadalmasan. 

Ez elég jó is lett volna, ha többet tudtak volna az üzletbe járni, mert 
a segéd sokat lopott. Ez az üzlet kb. fél évig tartott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerelmi bánatok 
 

Sári okos, előrelátó nő volt, jó üzleti érzékkel megáldva, nagyon 
ügyes kézzel, tehetséggel. Különleges egyéniség. 
Nagyon szép lány volt, koromfekete hajjal, nagy zöld szemekkel, 
egyenes, szabályos orral, nagyszerű kiállással. Megszokta, hogy 
kiskorától fogva ő a társaság középpontja. 13 éves korában 
festményeiből kiállítást rendeztek Aradon, költeményei újságokban 
jelentek meg. Az iskolában minden osztályban kitűnő volt, amit 
megerőltetés nélkül, játszva végzett el. Amikor megtudta, hogy nem 
tanulhat tovább a Képzőművészeti Főiskolán, az örömét a társadalmi 
életben találta meg. 
 
A század első tizedében hatalmas élmény volt egy-egy bál. Az 
újságok jó előre beharangozták a várható eseményt, így volt rá 
alkalom, hogy a lányok időben felkészülhessenek. 
A toalettek kigondolásának csak a fantázia szabott határokat. Igaz 
abban az időben is megjelentek már drága divatlapok, de egy magát 
valamire is tartó varrónő nem engedte volna, hogy a kuncsaftja 
tucat-toalettben jelenjen meg. Változtatni mindig kellett. 
A ruhaköltemények így aztán valóban csodálatot keltettek. 
Sári 16 éves volt, amikor édesanyja és keresztanyja felvitte 
Budapestre a Jogászbálba, aminek hatalmas patinája volt. Aki ezen 
megjelent, az már „valaki” volt a társaságban. Bálkirálynőnek lenni 
pedig minden országos napilapban való szereplést jelentett. 
 
Sári megjelent, körülnézett és győzött. Repült kézről kézre megállás 
nélkül. 



 

 

- Ez már a haláltánc. – mondták a fiúk és kérték a szülőket, 
hogy ne engedjék tovább táncolni. 

Igen ám, de ahogy valaki odavitte az asztalhoz, máris legalább 
négyen rohamozták meg, kérve a következő táncot. Bálkirálynő lett, 
megelőzve a szép, gazdag mágnás fővárosi lányokat, akik közül nem 
egy koronás címerrel is rendelkezett. 
„Elsöprő győzelmet aratott a kis aradi lány” – írta a Pesti Napló. 
Haza érkezésük után Iduska nagy figyelemmel hallgatta a 
beszámolót. Szentül meg volt róla győződve, hogy ez a győzelem az 
ő imáinak köszönhető. Ugyanis Sári kérte, hogy imádkozzon érte, 
nehogy petrezselymet áruljon…  
 
A jogászbál hihetetlenül megalapozta Sári hírnevét, attól kezdve 
akárhova ment, mindenhol első lett, a legünnepeltebb. Ez nem tette 
elbizakodottá, sem beképzeltté. Természetes volt, mint ahogy 
természetesnek találta azt az életet is, amit élt. A kérők minden héten 
jelentkeztek, párbajoztak, vetélkedtek, de Sárinak nem kellettek. 
Neki mindig az kellett, aki nem tartozott a hódolói közé. Abba aztán 
szerelmes volt, de halálosan. 
Vilma mama sokat bánkódott emiatt, de nem bírt Sári fejével 
beszélni. Megmakacsolta magát az egyébként engedelme lány, s 
Vilma végül tette, amit Sári akart. 
Végre úgy látszott révbe ért. 1913-ban a háború előtti évben 
Abbáziában nyaraltak. Ott rögtön feltűnt Sárinak egy nagyon csinos, 
elegáns barna hajú férfi. Egy délutáni tánc alkalmával 
megismerkedtek, Hepes Sándornak hívták. Milyen az élet, kiderült, 
hogy az édesanyja Aradon lakik. Másodszor ment férjhez, egy 

báróhoz. Ismerték is az asszonyt, így tehát teljes bizalommal 
fogadták a fiatal férfi közeledését. Bár ne tették volna! 
Ez a nagyon szép férfi egy kalandor volt, a szó szoros értelmében. 
Az életét tényleges tisztként kezdte, hadnagy volt, zeppelines. 
Egy hazárdjáték alkalmával vesztett, s mostohaapja nevét alá 
hamisította egy váltóra. Egyszer, kétszer, többször… 
 
A család kifizette az adóságokat, de a harmadik alkalom után 
megvették a hajójegyet Amerikába. Nem tettek feljelentést – 
mondták – de nem hajlandók fizetni, próbáljon szerencsét a tengeren 
túl. 
Próbált is, volt ott minden. Kocsi mosó, cipőtisztító, csomagszállító, 
parkett táncos stb. Mikor egy kis pénzt összeszedett megváltotta a 
hajójegyet, s visszajött Európába. 
Milyen egy anya? A megsiratott, örökre elveszettnek hitt fiút boldog 
örömmel fogadta vissza, ellátta zsebpénzzel, s az ment Abbáziába. 
Ekkor ismerkedett meg Sárival. Hallotta, hogy a Vertánok gazdagok. 
Na – gondolta, megfogta az Isten lábát. Gazdagok is, a lány 
gyönyörű, kell ennél több? Egymásba szerettek. 
 
Mülekék, mikor meghallották a szerelem hírét, rögtön 
informálódtak, s megtudták a szörnyű valót. De hiába, Sári nem hitt 
el semmit. 

- rosszat akarnak nekem! Nem hiszek el egy szót sem! – 
hajtogatta. 

A háború kitörése szerencsét jelentett Hepesnek. Visszakapta a 
rangját, sőt elő is léptették, főhadnagy lett. Mint bátor repülős, 
nagyszerű felderítő munkát végzett, s kitüntetést is kapott. 



 

 

Ekkor hivatalosan is eljegyezte Sárit. A háború után leszerelt. 
- Mikor házasodunk össze? – kérdezte Sári, mert szerette volna 

már ő is rendezni az életét. 
- Majd ha jó álláshoz jutok, vagy állandósítanak. – mondta 

Hepes. 
Egy nap szép levelezőlapot kapott Sári: 
„szívélyes üdvözletemet küldöm erről a szép helyről, ahol a bájos 
Hepesnével tartózkodom.” 

- Mi az, hogy Hepesné? – csodálkozott ő is, Vilma is. 
Legközelebb kérdőre vonta Sándort. 

- Te nős vagy? – kérdezte, mire ő flegmán válaszolt. 
- Mi az, hiszen te ezt tudtad! – jelentette ki. 
- Én honnan tudtam volna? Hogy mertél akkor eljegyezni? – 

tört ki a zokogás Sáriból. 
Hepes erre előadott egy mesét. 

- Az úgy volt – kezdte – hogy albérletben laktam egy 
családnál, ahol volt egy szép lány, aki rám akaszkodott. Mit 
tehettem, kihasználtam a felkínált alkalmat. A bátyja in 
flagranti talált, fegyverrel kényszerített, hogy vegyem el a 
húgát. Én csak azzal a feltétellel egyeztem bele, hogy utána 
rögtön el is válunk. Ezt meg is ígérték, de sajnos az esküvő 
után, hiába nem laktam ott, nem volt hajlandó elválni. 

- Most mi lesz? – kérdezte kétségbeesetten Sári. 
- Sajnos csak egy mód volna rá, egy jó ügyvég kellene. Ahhoz 

pedig pénzre volna szükség, méghozzá elég sok pénzre, ami 
nekem nincs. 

- Nekem van! – csillant fel a szeme Sárinak – Az apai 
örökségem egy része még megvan. 

- Nagyszerű, akkor nincs semmi probléma! 
Este nagy vita folyt. Vilma nem bízott Sándorban, Idus sem. 

- Nem és nem! Nem adok egy pengőt sem ennek az embernek! 
- De az enyém a pénz! – sírt Sári – A boldogságomról van szó! 

Mit tehetett hát szegény Vilma? Tudta, hogy hiábavaló minden, fájó 
szívvel adta át a pénzt, Sári meg vitte azonnal is Hepesnek. 
Nagy várakozás előzte meg a tárgyalást. Találgatták mikor tűzik ki, 
meddig fog tartani. 

- Türelemmel kell lenni Sárika. – bíztatta Hepes. 
Aztán csak azt vették észre, hogy el-elmaradozik, és suttogták, hogy 
látták egy csinos barna nővel. A válás meg csak húzódott, teltek a 
hónapok, az évek, a pénz meg sehol… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Botrány a korzón 
 

Egy vasárnap délután Idus és Sári sétáltak a korzón. Egyszer csak 
Sári meggyorsította a lépteit. 

- Hová rohansz? – kérdezte csodálkozva Idus. 
De Sári nem felelt. Kigúvadt szemekkel nézett előre és rohant. Idus 
teljes erővel próbálta vissza tartani, már látta, hogy miért rohan 
nővére. Hepes ott jött velük szembe, mit sem sejtve, karon fogva egy 
nagyon elegáns barna nővel. Sári egyenesen arra tartott, mire Hepes 
is észrevette őket, elsápadt. Sári fel akarta pofozni, emelte a karját, 
de nem volt ereje ütni. 

- Szélhámos… - suttogta, ő azt hitte kiabált – Gazember. Ez 
nem úgy van, nem úgy van… - hajtogatta. 

A nő sikoltott, az emberek összecsődültek. 
- Aranyom, ne csinálj botrányt. – suttogta Hepes – Iduska 

vigyük be egy kapu alá Sárit. 
- Ez nem úgy van… - hajtogatta egyre Sári. 

Évekig bolondította ez a férfi, ő meg elúsztatta a pénzét, de csak 
annyit bírt mondani, ez nem úgy van… 
Taxit hozattak és haza mentek. A kocsiban Hepes próbálta csitítani, 
mondván ez csak a látszat, szórakozás. Visszafizeti a kapott pénzt is, 
mert nem sikerült a válás, azért nem jelentkezett, hadarta egy 
szuszra, hogy túl legyen rajta. 
Sári ágynak dőlt ideglázzal. Szegény Vilmának ez már sok volt. 
Kisebbik lányának zátonyra futott a házassága, Sárit átverte egy 
szélhámos. Újból bekerültek az újságok pletyka rovataiba. 
„Botrány a Duna korzón”, „Csávában a fess katonatiszt”, „Melyik nő 
győz?” 

 
Ekkor már Vilma is idegsokkot kapott. Jobb karja időnkét 
rángatózott, s mellé mindig kacsintott egyet. Ez néha kellemetlen 
helyzetekbe sodorta, de nem tehetett róla. 
Sári felgyógyult, a szerelme egy pillanat alatt elmúlt. Csak a bosszú 
maradt. 
Elveszett a pénze, de élt. Megszabadult a szélhámostól. 
6 hét alatt elvégzett egy gyorsíró tanfolyamot, szinte hihetetlen 
teljesítménnyel. Majdnem 180-as sebességgel rótta a sorokat. 
Emellett kitanulta a szabás-varrást, segéd- és oktatói levelet is 
szerzett. Iskolát nyitott és egyszerre 15-20 fiatalt tanított, emellett 
varrt, szabott. Ügyes keze volt, jól társalgott, kezdték megismerni. 
 
Abban az időben elég nagy volt a telekspekuláció. Sikerült annyi 
pénzt összegyűjtenie, hogy vehetett egy olcsó saroktelket 
Dunaharasztiban. Ezt rövidesen haszonnal eladta, s Érden két telket 
vásárolt, de ezeken is túladott, végül Budakalászon vett egy 
kétszobás, verandás házat. 
Közben újból szerelmes lett, de sajnos megint szerencsétlenül. Most 
legalább egy legényemberbe, egy jól menő fogorvosba szeretett bele. 
A Corvin-udvarban volt egy rendelője, dr. Beczner Sándornak 
hívták. Egyedül lakott az öccsével, aki állás nélküli mérnök volt. Ő 
volt a fogadó ember, aki lesegítette a hölgyekről a kabátot, 
előkészítette a rendeléshez szükséges dolgokat, azaz asszisztensi 
teendőket látott el. 
 
A rendelő állandóan tele volt szebbnél szebb asszonyokkal, 
lányokkal. Az ügyes, jó üzleti érzékkel magáldott orvos végtelenül 



 

 

kedves volt. Jelentőségteljesen nézett Sárira, megcsókolta a 
kesztyűjét, kabátja gallérját, s Sári ezt komoly érzéseknek vette. 
Álmában sem gondolta volna, hogy ez csak üzleti fogás. Idus megint 
figyelmeztette. 

- Sári ne lovald bele magad ebbe a dologba. Hidd el, ez az 
ember mindenkivel ezt csinálja! – mondta neki, bár azt azért 
nem tette hozzá, hogy vele is így próbálkozott. 

 
De Sári megint nem hitt senkinek. 
Beczner is vett telket, Adyligeten. Most már licitáltak, kinek mi van 
a kertjében. Közben valóban rosszak lettek Sári fogai, így indok volt 
a kezeltetésre, de jó a megelőzés is, vallotta. Egy alkalommal nagy 
fájdalmai voltak, elgennyesedett az állkapcsa, műtétre volt szükség. 
Beczner sebész is volt, természetes volt hát, hogy ő csinálta. 
Vilma elkísérte Sárit, ezt jó alkalomnak találta arra, hogy mint 
embert is megnézze, megismerje, ne csak, mint orvost. Beczner 
ideges lett a műtét miatt is, Vilma miatt is. Injekciót szívott fel. 

- Érzéstelenítő lesz? – kérdezte Vilma, hogy megtörje a 
csendet. 

- Nem, cukrot adok be neki… - hörögte Beczner. 
 
Vilma megrettent. Ez az ember nem Sárihoz való, nem szereti őt, azt 
már biztosan tudta.  Viszont Sándor öccse, a „fogadó ember” – 
ahogy magát hívta viccesen – komolyan beleszeretett Sáriba. A 
várakozási idő alatt elmesélte, hogy gépészmérnöki diplomája van, s 
rövidesen elhelyezik egy nagy gyárban, így már gondolhat a 
nősülésre. Szeretné, ha egy-egy délutánt együtt tölthetnének, hogy 

jobban megismerjék egymást – mondta akadozva. Sári füstölgött 
magában. 

- Hogy merészel ez nekem ilyeneket mondani? Irigy! Irigy a 
bátyjára! 

Szegény „öcsit” meggyűlölte, még a köszönését sem fogadta. 
„Én és a kisöcsém, fütyülünk a nőkre az idén” – ez volt a sláger 
akkoriban, ezt fütyülték az utcán a kisinasok, s erre táncoltak a 
szalonokban. Sláger volt a javából. „Kisöcsém”, ahogy Beczner 
viccesen hívta testvérét, Idussal bizalmas volt. 

- Rettenetesen féltem Sárikát! – mondta – Sándor nem akar 
nősülni. Ha megnősülne, elmaradnának a betegek, mert mind 
csak nő jár ide. Meg nem is szerelmes. Én viszont igen. 

De minden hiába való volt, mert Sári még jobban gyűlölte „öcsit”. 
 
Becznernek volt egy oldalkocsis motorkerékpárja, esténként ezzel 
száguldozott, hogy kikapcsolódjon. Egy este Sári is elindult sétálni. 
Nem érdekelte, hogy illik vagy nem illik, biztonságos-e vagy nem, ő 
arról akart meggyőződni, hogy Sándor nem visz-e valakit a 
motorján. Mivel nem vitt, Sári ezért senkinek nem hitt el semmit. 
Egy másik este Sári ismét elindult sétálni, mikor egy motor fékezett 
mellette. 

- Nincs kedve egy kicsit motorozni? – kérdezte tőle Beczner. 
- De van. – így Sári egy nagyszerű motoros élménnyel 

gazdagodott. – Kicsit féltem – mesélte másnap – hiszen 
életemben először ültem motoron, de nagyszerű volt a 
száguldás. – lelkendezett. 

A licitálgatás közben tovább fojt. 
- Barackfákat ültettem. – mesélte Beczner. 



 

 

- Én három fenyőfát vettem. – így Sári. 
- Sok cseresznyefát vegyen Sárika. – adta a tanácsot Sándor – 

Legalább lesz cseresznyénk a télen. 
Sári ezt igen jó tanácsnak is vette, sőt már kalkulált is magában: 
többes számban mondta, biztosan nyilatkozni fog a jövőben… 
Egy nap „öcsi” azzal fogadta: 

- Ma nincs rendelés, Sándor szabadságon van. 
- Miért? – kérdezte Sári. 
- Megnősült. – mondta komolyan „öcsi”. 

Sári kitámolygott a rendelőből. Nem látott, nem hallott. Az úttesten 
szídkozódva fékeztek le előtte a járművek. Összeomlott körülötte 
minden, hisz ez a szerelem hat évig tartott. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budakalász 
 
Kiköltöztek Budakalászra, feladták a szép lakást. Drága a lakbér, 
nem varrattak az emberek, és Sári menekülni akart a környékről. 
Az idő pedig jó orvosság. 
Lassan, lassan észrevette, hogy az élet azért szép. Budakalásznak 
megvolt a maga sajátossága, gyönyörű táj vette körül a kis házat. 
Ismét ecsetet ragadott, festette a szebbnél szebb képeket. Csak 
magának, szórakozásból. 
 
A ház, egy kis gyöngyszem volt, de elég kicsi, csak két szobás, így a 
bútoraik nagy részét eladták, vagy elajándékozták, mert bizony, meg 
kellett gondolni, mit tarthatnak meg. 
Szerencsére, a teraszt is beépítették, így ezt a részt is szépen be 
tudták rendezni. 
A legszebb, s számukra legkedvesebb bútorokat tartották meg, mint 
a szürke bársony díványt, a hozzá tartozó fotelekkel, székekkel és 
barokk dohányzó asztallal. Ezek Oszkár aradi dolgozószobájában 
álltak egykoron. A szalonba tették a legmutatósabb garnitúrát, ennek 
minden darabja faragott, gyöngyház berakásos, sárgarézzel díszített, 
bordó bársonnyal borított tünemény volt: egy kanapé, négy szék, két 
nagyobb fotel, egy csodaszép asztal, illetve egy faragott lábú, 
gyöngyház berakásos álló tükör. 
Nem hiányoztak a nagy szekrények, komódok, könyvespolcok sem, 
hiszen pakolni is kellett valahova. 
Az udvaron volt a tüzelő helye, és elkerítve egy kis csirkeudvar, 
nyolc tyúkocskával. 
 



 

 

A Scholcz Ferenc utcában laktak, a falu végén. Néhány házzal 
arrébb már kanyargott a földút a Kevély hegy felé. Vasárnaponként 
sok turista kereste fel ezt a környéket, de természetesen nem a házuk 
előtt haladtak el, az már kiesett a forgalomból. 
 
Szerencsétlenségükre, az őslakos svábok közé költöztek, akik 
kegyetlen szemmel vették tudomásul, hogy egy magyar család került 
ide, sőt, uram bocsá’ úri család. Ez megtörte az ő egységüket. 
Eleinte még bizalmatlanul, de azért tisztelettel adóztak. Hordták a 
vizet – persze jó pénzért – mert a kertben nem volt kút, és minden 
másban is segítettek – jó pénzért. 
Spórolni kellett hát, egy vödör vizet 20 fillérért hoztak, nekik két 
vödrük volt összesen. Ebből kellett főzni, mosakodni, mosni. 
 
Sári gyenge szervezetű volt. Ahhoz, hogy lemenjen a szabad kúthoz 
hosszú út vezetett, s nem bírta. Veszélytelen sem volt, mert a kút épp 
a bikaistálló előtt helyezkedett el, és soha nem lehetett tudni, hogy 
mikor engedik ki a bikákat inni vagy fedezni. Sári még jól 
emlékezett arra az időre, amikor még nem laktak ott állandóan, 
hanem csak kijártak egy-egy napra. Egy ilyen alkalommal éppen 
cseresznyét szedtek, Sári és barátnője Mici fent voltak a fán. Egyszer 
csak azt vették észre, hogy a kerítés mellett a falnál egy öreg sváb 
asszony lapul. Imádkozik és lapul. 

- Mit csinál néni? – szólt le a fáról Sári. 
- Pszt! Pszt! – suttogta az asszony, nem felelt. 
- Mi baja, rosszul van? – kérdezte újból Sári, látva az asszony 

falfehér arcát, halálra vált tekintetét. 

Ekkor nagy csörtetés, prüszkölés hallatszott. Lenéztek és görcsösen 
megmarkolták a fát. 

- Úr Isten! – suttogta Mici. 
 
Egy hatalmas nagy bika száguldott feléjük, habzott a szája, szarvát a 
földnek szegezve túrt, öklelt, mindent, ami az útjába került. Neki 
lendült Sáriék kerítésének is, s jött tovább, oda és arra, ahol az 
asszony lapult. Alig egy méterre volt tőle, amikor az asszony a 
földre csúszott, elájult, ők félholtak voltak. Meredt szemmel, görcsös 
kézzel kapaszkodtak. Alattuk a bika… 
Egy dörrenés hallatszott, s a bika megtorpant, 6-7 ember rohant felé, 
kezükben karikás ostor, kötél, lánc. Lassan körbe állták a bikát. Egy 
ember repült, a csordás a földön, két bordája berepedve, de végre, a 
bika a földön volt.  
Sári és Mici is a földön voltak, ők szabályosan leestek a fáról, mert 
már nem volt erejük kapaszkodni. Érthető volt tehát, hogy inkább 
nem járt arra vízért. 
Pár év múlva egy nagyon rendes asszony költözött oda, Ványainé. 
Vele évekig igen jó kapcsolatban voltak. Ő biztosította nekik a vizet, 
s Sári lett a kislánya keresztmamája is. 
A falusi élet sok mindenre megtanította őket. Vilma mama ásott, 
kapált, gereblyézett, büszke volt gyönyörű ágyásaira. Neki volt a 
legszebb, legjobban ápolt veteményese. De ügyes volt mindenben, 
fúrt, faragott, kalapált, mint egy férfi. 
Madáretetőket készített, kutyaházat gyártott, s mindent nagy 
szeretettel, jókedvvel. 
Gondolt-e a múltra?  
Ő a jelennek élt.  



 

 

 
Télen – novembertől tavaszig, Idus is náluk lakott lányával, Évivel, 
aki onnan járt be iskolába. 
A vekkert is Vilma mama javítgatta, mert néha sietett, néha meg 
késett. De a legbiztosabb ébresztő a gyári sziréna volt. Az pontosan 
hatkor megszólalt. 
A kis Évi már tíz évesen egyedül járt be az iskolába. Sötétben indult 
le a HÉV állomásra. Sokszor félt ilyenkor a néptelen, villanytalan 
utcákon, de volt egy hatalmas kutyájuk Bobi, aki mindig elkísérte. 
Bobi kutyának nagy tekintélye volt a környéken. Hatalmas nagy 
testű állat volt, egy komondor és egy bernáthegyi keveréke. Egy 
alkalommal az egyik hátsó szomszéd – hogy miért, nem tudja senki 
– kegyetlenül részegen, be akart törni a házba. 

- Kiírtalak benneteket, rohadt kutyák! – ordítozta. 
Eleinte nem vették komolyan a dolgot, hisz alig szóltak egymáshoz, 
de aztán, amikor meglátták, hogy késsel is hadonászik, komolyra 
fordult a dolog. 
Bobi őrt állt, illetve ült. Félelmetesen vicsorítva, morogva.  

- Vilma gyere ki! Vilma… gyere ki! – üvöltötte a részeg – Mit 
kerestek itt? Menjetek innen a fenébe! –folytatta. 

Már nyitotta a kaput, mire Bobi hatalmas ugrással ott termett. 
Ordítás hallatszott, majd a férfi elterült a földön. A család rettegve 
nézett ki az ablakon, mozdulni sem mertek. A férfi végre 
feltápászkodott. Bobi okos kutya volt, elengedte, de szemmel 
tartotta. A férfi – akit Oroszinak hívtak – eltámolygott. 
Később derült ki, hogy Oroszinénak valaki azt pletykálta, hogy a 
férje egy asszonynál volt. Szó szót követett, s hogy a felesége 

megússza a részeg embert, ráfogta Vilmára, hogy tőle hallotta az 
egészet. 
Bobi volt a nap hőse, az egész család a kedvét kereste. A velős 
csontoktól már szinte undorodott, de a család udvarlását kellő 
méltósággal azért elfogadta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

S megszólaltak a szirénák – újból kitört a 
háború 

 
Sári sokat járt az ipartestületbe Szentendrére. Budakalászon is 
tanított, de Szentendrén a művelődési házban egymás után tartotta a 
szabás-varrás tanfolyamokat. Az elkészített ruhákból kiállításokat 
rendeztek. 
Már úgy látszott, békességben élik le az életüket, mikor újból… 
kitört a háború! 
 
Ennek a háborúnak a kitörésekor már senki sem kiáltotta, hogy 
„éljen a háború”, mint 1914-ben. Még élénken élt az emberek 
emlékeiben, az alig több mint húsz évvel azelőtti háború, s annak 
borzalmai. A sok férfi halála, a csonka családok, az állástalanság, a 
nélkülözés… 
 
Istenem, Istenem – imádkozott Vilma, vajon mi lehet Idussal, 
Évikével, hisz a repülőtér mellett laktak Mátyásföldön. Nem tudta 
levetkőzni egyetlen rossz szokását, a kártyavetést. Ez mindig 
megnyugtatta. Mindent kivetett, s a kártya rendszerint igazat 
mondott. Nem történt semmi baj. 
Játék volt csupán? Önámítás?  
De azért inkább imádkozott is. Rádiójuk nem volt, ez akkoriban túl 
drága volt nekik. Eleinte még villanyuk sem volt, csak 1938-ban 
vezették be. 
Évi közben nagylány lett. Hogy  megnyugtassa a nagymamáját, a 
fizetéséből karácsonyra vett egy rádiót. Ez valamennyire elterelte a 
figyelmét. Szívesen hallgatta a szép opera felvételeket, 

színdarabokat, magyar nótát, de izgalmat is jelentett, amikor 
megszakították az adást. S ez sajnos egyre sűrűbbé vált. 
„Légiveszély… légiveszély… Bácska, Baja vigyázz… 
Légiveszély…” 
 
Ez a háború, már a hátországot is veszélyeztette, az élet napról 
napra, vagy inkább naptól napig szólt. Menteni kellett az életet, s az 
élethez hozzá tartozott az érték is.  
Minden család kis csomagot készített, amibe az értékeiket, fontosabb 
iratokat, fehérneműt, ruhát tettek. Ez mindig kéznél volt, ha 
menekülni kéne. 
A szirénák egyre sűrűbben szólaltak meg, ilyenkor az előre 
elkészített csomagokat az emberek megmarkolták, és irány a bunker. 
 
Budakalászon is készítettek bunkert. A kertben volt egy úgy 2 méter 
mély árok, amit ágakkal, gallyakkal álcáztak. Volt benne egy kis 
élelem is, friss víz, kenyér, szalonna. Volt ülőhely is, két sámli, hogy 
legyen mire leülni. Nem volt egy bombabiztos óvóhely, csak a 
szilánkoktól védett, de ilyen minden kertben volt. Szerencsére 
Budakalász a háború szempontjából nem volt frekventált hely, itt 
nem bombáztak, csak keresztülrepültek. 
„Gyertek ki Budakalászra” – írta egymás után a leveleket Idusnak 
Vilma – „Hagyjátok ott Mátyásföldet. Itt nem bombáznak soha, csak 
átrepülnek felettünk, itt biztonságban lehettek…” –  küldte 
folyamatosan a sürgető leveleket.  
1944 júliusában, egy borzalmas légitámadás után, amely 
elpusztította Mátyásföld negyedét, meg is érkeztek. Nem sok 
mindent hoztak magukkal, csak pár értéket és az életüket. 



 

 

Természetesen velük jött Ilona is, a sógornő, Mülek Lajosné, akinél 
Évi és Idus évek óta lakott. Ilona akkor már 91 éves volt, de saját 
lábán utazott. Autó, taxi nem volt, azokat mind lefoglalta a 
katonaság. 
 
A két kis öregasszony jól megvolt egymással. Felelevenítették a 
régmúltat, mindig jóban voltak, tisztelték egymást. Ilonka, azaz Köri 
a keresztanyja volt a két lánynak, sokat tett férjével azért, hogy 
nagylányságuk emlékezetes legyen. Estélyeket adtak a részükre, 
vitték őket fürdőhelyre, utaztak velük. Gyermekük nem volt, így 
őket tekintették azoknak. 
A szép emlékek elviselhetővé tették a szorongató jelent. Ők már 
elhatározták, hogy nem mennek a bunkerbe, azaz a kerti óvóhelyre. 
Együtt imádkoztak… 

- Hogy is volt a múlt? 
- Emlékszel? – kérdezgették egymást. 

Térjünk is vissza erre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Mülek házaspár 
 
Sári és Idus keresztszülei édesapjuk húga Ilona és a férje dr. Mülek 
Lajos voltak. 
Mülek Lajos a Vertán fiúk legjobb barátja volt, együtt jogászkodtak, 
együtt laktak. A nyarakat Mülek nagyon sokszor kint töltötte 
Bánhegyesen. A fiúk szép húga Ilona és Lajos között kivirágzott egy 
gyönyörű, romantikus szerelem. Ilyen szerelem mindkettejük 
életében csak egy volt, s maradt is a sírig. 
A sors nem adott nekik gyermeket, bár nagyon szerettek volna, így a 
testvérek gyerekeit érezték sajátjaiknak. Mindkét bátyjuk gyerekeit 
ők tartották a keresztvíz alá.  
Mikor Oszkár meghalt, igyekeztek valamennyire pótolni az apa 
hiányát, szeretetben és anyagiakban egyaránt. 
Sári és Ida nagyon szerették és tisztelték őket, büszkék voltak rájuk. 
Ők voltak a példaképek. Mikor nagyobb gyerekek lettek állandóan 
érdeklődtek életük iránt, s ők meséltek, meséltek, mindig kiemelve 
azt, amiből tanulhattak. 
Hogy megismerjék őket, álljon itt egy idézet egy aradi újságból. 
Többet nem is kell hozzá fűzni.  
 
„Ha valaki belép Mülek Lajos dr. dolgozó szobájába /és ugyan ki 
nem járt már ott ügyes-bajos dolgaival, vagy jó tanácsért/, az első, 
ami megragadja az embert, hogy a falakon nincs egy tenyérnyi folt 
sem, ahol kitűnőségének írásos és külső dokumentumai ne lennének.  
Amiként a híres és jeles vadásznak, neki becses trófeumokkal van 
teleaggatva a szobája. Aki közelebbről nem ismeri Mülek Lajos 
doktort, nyomban megállapíthatja, hogy itt egy kivételesen nagy 
egyéniséggel, egy ritka szellemmel megáldott országos tekintélyű 
emberrel áll szemben, akinek neve be van kapcsolva az utóbbi 
néhány évtized magyar közéletének historikumába is.” 
„Csak röviden, hozzávetőlegesen így lehetne megrajzolni: 



 

 

Teljesen egész ember, akitől a gondviselés nem tagadott meg semmit 
abból, ami szép, jó, nemes, okos és ideálisan emberi.” 
„Az ő élete és munkássága olyan hatalmas anyag, annyi kasztra 
lehetne osztani, hogy egy miniatűr kis történelem válhatnék belőle. 
Mülek Lajos dr. már egészen fiatal korában megmutatta, hogy 
kimagasló egyéniség, aki sokra, nagyra, vezéri helyre hivatott. Be is 
futott egy fényes, diadalmas karriert e pályán.” 
„Neve ott volt az első országos emberek sorában a függetlenségi 
küzdelmek idején, ill. legelején. Láthattuk az országos politikában, 
csakúgy, mint Aradon. Országgyűlési képviselő korában minisztert 
/Hieronimy Károly/ buktatott tekintélyével, népszerűségével, kiváló 
szónoki képességével. 
Aradon pedig a legelső közéletű faktor, aki nemes ragaszkodást 
mutat szülővárosához, ahol segíteni, ahol tenni kell, ahol bölcs 
tanácsot kell osztani, a szegényt támogatni, az elbukott embert 
felemelni kell. 
Mindenütt első helyen látjuk. Mülek Lajos fiatalos energiával, 
páratlan munkássággal küzd, harcol, tevékenykedik.” 
„Röviden: az alábbiakban ismertetjük életrajzát. 
1851-ben született Aradon. A gimnáziumi tanulmányait itt végezte a 
minoriták középiskolájában, ahol maturens lett. Jogi tanulmányait a 
budapesti egyetemen végezte. 22 éves korában állam- és jogtudor, 
24 éves korában okleveles ügyvéd. 
1875-ben nősült, majd irodát nyitott.” 
„Volt az ügyvédi kamara elnöke, 1906-ban királyi közjegyző, Arad 
város törvényhatóságának 1878 óta tagja megszakítás nélkül.” 
„Az iskolaszék másodelnöke, a közigazgatási bizottságnak alakulása 
óta tagja – úgyszintén tagja a jogügyi, színügyi bizottságoknak. 
Elnöke az állami elemi iskolák gondnokságának, elnöke az 
adóhivatalnak, s csak e minőségében a közelmúltban is megmutatta, 
hogy mennyire igazán a szegény nép barátja, ingyen végezve el azok 
ügyes-bajos dolgait.” 

„Az állami óvodák felügyelő bizottságának elnöke, a lövészegylet 
elnöke, főlövész-mester, az Önkéntes Tűzoltókar örökös tiszteletbeli 
főparancsnoka, s ezen kívül még vagy félszáz egylet tiszteletbeli 
tagja, díszelnöke stb.” 
„Országos működésében is nagyszerű tevékenységet fejtett ki. A 
nagylaki kerületnek 1892-96-ig, 1896-1901-ig pedig a szegvári 
kerületnek volt országgyűlési képviselője. 
Az aradi 48-as függetlenségi pártnak tiszteletbeli alelnöke, az 
országos 48-as függetlenségi pártnak tagja, jegyzője.  
Parlamenti szereplése feltűnő és mindvégig nagyérdekű, jelentős 
volt. Bánffy miniszterelnöksége alatt hatalmas beszédben tette szóvá 
a 48-as honvédek érdekeit.” 
„Bejárta egész Európát. Rendkívül sokat tanult, tapasztalt és mindezt 
városa érdekében, annak javára használta fel.” 
„Mülek Lajos dr. ott volt azok között, akik Kossuth Lajost, a nemzet 
nagy száműzöttjét Tuniszban is felkeresték. Sőt, Kossuth Lajos 
1889-ben, december 9-i kelettel egy hat íves, olyan történelmi 
nevezetességű levelet intézett hozzá, amelyben a nagy száműzött 
hatalmas szavakkal festi le az ország helyzetét.  
Ez a levél a magyar történelmi orchideáknak igazi kincse. 
Mülek Lajosról még nagyon sokat lehetne mondani, de amit nem 
írhatunk le, azt kiegészíti az ő mindennapi nagyszerű közérdekű és 
társadalmi tevékenysége.” 
 
Ennyit ír a cikk. Amiről nem ír: 
 
A valóság még megkívánja, hogy hozzáfűzzük, Mülek Lajos 
édesanyja kétszer ment férjhez. Férje, Mülek – mint 48-as harcos, hű 
társa Kossuthnak – Kuffstein várában volt örökös rab. Barátja Nárai, 
szintén vele raboskodott. A barátok megfogadták, hogy amelyik 
kiszabadul, vigyáz a másik özvegyére. Nárai szabadult, Mülek 
meghalt, s mivel a hosszú fogság ideje alatt Nárainé is elhunyt, ezért 



 

 

Nárai elvette Mülek özvegyét, s nevelte hazafias, függetlenségi 
szellemben a fiatal gyermeket. 
Talán ez volt a háttere annak, hogy ilyen szellemű emberré vált. Meg 
kell még említeni, hogy nagyon sok országos hírű ember kereste és 
hívta meg. Volt meghívása Ferenc József császárhoz is díszebédre. 
A család sokáig megőrizte az írott menükártyát, amely sajnos a 
világháborúk alatt elveszett. 
Mesélt arról az ebédről. A lakájok először természetesen neki 
tálaltak először, de Ferenc József olyan gyorsan evett (szinte falt), 
hogy mire a lakájok sora elvégezte a tálalást a meghívottaknak, 
addigra ő már befejezte, s mivel tiszteletlenség volt tovább enni, 
mint a császár, szinte azonnal el is vették a tányért a vendégek elől. 
Így ment ez minden fogásnál. Az ünnepi lakoma után éhesen álltak 
fel a meghívottak. Ínycsiklandó fogásokat láttak, de nem ettek, talán 
egy-egy kanállal csak.  
Horthy Miklóssal is összekerült egy párszor. Felesége aradi lány 
volt, Purgl Magdolna, egy ottani középbirtokos lánya, közös 
ismerősökkel, barátokkal.  
Mülek felesége Ilona Purgl Magdolnával dolgozott egy jótékonysági 
munkán, de Mülekné kapta a királytól a kitüntetést. És ide 
kívánkozik, hogy róla is beszéljünk. 
 
Mülekné Ilona, hasonlóan emelkedett szellemű nő volt, méltó 
férjéhez, aki az ura munkáját az asszonyok között vitte tovább. Nem 
volt olyan női egyesület, aminek ne ő lett volna a vezetője. 
Kiemelkedő társadalmi, szociális, hazafias tevékenységéért a 
legmagasabb kitüntetésben részesült.  De idézzünk szintén egy aradi 
újságból. 
„Legmagasabb helyről érkező kitüntetés talán még sosem váltott ki 
olyan osztatlan és egyöntetű örömöt, olyan megelégedést, mint 
amilyen jóleső érzéssel fogadta egész Arad város társadalma azt, 

hogy dr. Mülek Lajosnénak a jótékonyság terén kifejtett kiváló 
tevékenysége elismeréséül az „Erzsébet rendet” juttatta a király. 
Mennyit tett Mülekné a szegények érdekében, a jótékonyságért, 
amiről tudtak az emberek, de mennyi volt, amiről nem tudtak, csak 
ő, s azok, akiket valamilyen formában megsegített. Nap-nap után, 
fáradtságot nem ismerve vezeti, irányítja jótékony célú munkáját.” 
 
Eddig a cikk, de még utána kell tennünk, hogy a következő években 
ugyanilyen nagy kitüntetést kapott, szintén a királytól, az „Auguszta 
aranyérmet”. 
Hát ilyen volt ez a különleges képességű házaspár. 
 
Az első világháború után Arad Romániához került. A románok 
nagyon nagy ellenszenvvel figyelték Mülek Lajost. Tudták róla, 
hogy milyen nagy függetlenségi hazafi, ezért magyarul még 
véletlenül se szóltak hozzá, bár perfektül bírták a nyelvet, s pedig 
személyes barátjuk volt azelőtt, akit meghívtak otthonukba, báljukba 
is. Ezután pedig ellenségekké váltak. Hja, a köpönyegforgatásban 
már akkor is nagy mesterek voltak a románok! 

- Tanuljon meg románul! – mondták, addig nem mennek 
hozzá, s csak román nyelvű ügyvédet foglalkoztattak. 

Valamit ugyan értett a nyelvből, de függetlenségért, hazájáért 
dobogó szíve ezt nem bírta tovább. 70 évesen úgy érezte nem tud 
tovább ott élni. Ott, ahol minden utcakő hozzá nőtt, ahol született, s 
született az apja, a nagyapja, mindenkije a családból. 
1920-ban, október 6-án megcsúfolták a 13 aradi vértanú kivégzési 
helyét. Nem, ezt már tényleg nem bírta tovább. 
Ekkor született egy nagyon szép verse, melyből csak az első 
versszak maradt emlékezetemben, ez pedig így szól: 
 
„Vándorbotot veszek kezembe –  
Elhagylak én – szülővárosom. 



 

 

Szemem száraz, nincs könny benne, 
Lelkemben él bú, s fájdalom…” 
 
Akkor felültek a vonatra, száraz szemmel, de égő fájdalommal a 
szívükben nézték a kedves város távolba tűnő házait. 
Új otthont kellett teremteni. Mátyásföldön vettek egy szép kertes 
házat, a Paulheim József utcában. Ez a ház lett később Sári, Idus és 
Évike otthona is. 
 
S most, annyi év elteltével, ott ült egymás mellett a két kis 
öregasszony, egy újabb világomlás közepén. 
Bunker, óvóhely? Az Isten velük, amit meg kell élniük, kibírják. 
Érezték, hogy a háborúnak lassan vége. A rettegett bombázások, 
pincébe szaladgálások már a végsőkig feszítették alig pislákoló 
életüket. 
 
Aztán újból szirénáztak. Légi veszély! Légi veszély! 
Budakalász is megtelt menekültekkel, az emberek innen-onnan 
érkeztek családjaikkal. Budakalász biztos menedéknek számított, 
hiszen az egész háború alatt egyetlen bomba esett le, az is biztos 
véletlenül, hiszen célpontot nem találva, egy szántóföldbe csapódott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Békesség legyen a földön a jóakaratú 
embereknek…” 

 
Pillanatnyilag anyagi gondjuk nem volt, Vilma nyugdíja, Ilonka 
kegydíja és Évi keresete biztosította az állandó megélhetést.  
Csak az izgalom… Éviért rettegtek minden nap, aki Budán a vár 
alatt dolgozott. 
Reggelente a búcsúzás egy életre szólt. 

- Vigyázz magadra! 
- Vigyázzatok magatokra! 

 
Karácsony közeledett. Évi idegeskedett, hol töltik az ünnepeket. 
Munkahelyén ugyanis kiadták az utasítást, hogy mindenkinek 
nyugatra kell menni. 
 
A csomagokat jegyzékkel össze kellett állítani, s azokat még 
novemberben el is szállították. Nagy ládába összepakolták az 
értékeket, amiket meg akartak menteni. A nehezen vásárolt porcelán 
étkészletet Évinek, iratokat, stb. Úgy volt, hogy Idus elkíséri lányát. 

- Ma utazunk. – mondta egyik reggel Évi – Már nem tudom 
tovább halasztani. Az ágyneműket összevarrták, minden 
indulásra készen volt. 

- Hát mégis megyünk? – tette fel Idus rettegve a kérdést. 
Nem akart menni. Felelősnek érezte magát keresztanyjáért, akit ő 
hozott el otthonából. Féltette édesanyját és nővérét. Fiáról évek óta 
nem tudott semmit, amióta anyósa meghalt, jóformán teljesen 
megszakadt a kapcsolat. Apósa újra nősült, a fia – kamasz korában – 
más társaság után nézett. 
 
Évi is bizonytalan volt. Ment is volna, meg nem is. Este kibontották, 
reggel megint összevarrták az ágyneműt. Őrjítő volt, és ez így ment 
napról napra, hétről hétre. 



 

 

Karácsony előtti napon nagy konzerv osztás volt Évi munkahelyén, 
ruhaanyagot is kapott mindenki. Évi vagy 10 konzervvel felpakolva 
jött haza. A kis karácsonyfa már feldíszítve állt, alá tették a 
konzerveket és a szerény kis ajándékokat is. 
„Mennyből az angyal, eljött hozzátok…”. Imádkoztak, s a 
szemükből lassan peregtek a könnyek. Vajon mit hoz a holnap?  
 
Az ágyúszó már egészen közelről hallatszott. Karácsony első napján 
a falu temploma tömve volt. Soha annyi embert nem láttak még ott, 
mint akkor. Soha annyi ájtatos énekszó nem hallatszott, mint akkor. 
A holnap – teljesen bizonytalan volt. 
Front lesz-e a falu? Lesznek utcai harcok? A szovjet csapatok már 
Pomázon voltak.  
Az emberek a szentmiséről szótlanul siettek haza. Az ismerősök, 
barátok némán ölelték át egymást. Nem tudták, látják-e még egymást 
valaha. 
A családot is az izgatta, lesznek-e utcai harcok. A kertben lévő kis 
bunker nem megoldás, tél is volt, hó is volt, oda lemenni egyenlő 
volt a halállal. 
Egy kedves család – Mandl Józsefék – a templomból hazafelé menet 
találkoztak Idusékkal. 

- Jöjjenek le a mi bunkerunkba, az egy nagy borpince, teljesen 
bombabiztos. Hely is van, az egész családot szívesen látjuk. 
Bármely pillanatban elkezdődhet itt is a harc. 

Ez karácsony első napján volt. A két kis öreg úgy döntött, hogy nem 
mennek, de Vilma az utolsó pillanapban mégis úgy gondolta, hogy a 
gyerekeivel akar maradni. 

- Gyere te is Ilona, segítünk menni. 
- Nem drágáim, hagyjatok. Én már 92 éves vagyok. Legyen 

úgy, ahogy az Isten akarja. 
Elbúcsúztak egymástól sírva, zokogva. 

- Reggel jövünk! – bíztatták keresztmamát. 

 
Az óvóhely nagyon csöndes volt. Mindenki magában imádkozott. A 
pincében, Mandlékon kívül volt még egy fiatal lengyel menekült is. 
Tört magyarsággal bíztatta a nőket, hogy nem lesz semmi baj, őt 
megértik az oroszok. 
 
A pince előtt volt egy kút, alig 18 éves szőke német katonagyerek 
támaszkodott neki. Nézte a sok embert, ahogy el-eltünedeznek a 
pincékben. Hallotta az ágyúszót is. 

- Gyere le a pincébe velünk! – mondták neki jó szívvel – 
Adunk ruhát is.  

- Nem lehet, szolgálatban vagyok… für dinst. – majd elővett 
egy fényképet és azt nézegette. Az édesanyja képe volt. 

Besötétedett, elcsitultak a zajok, elhallgatott az ágyúszó is.  
- Mintha már mögöttünk ágyúznának. – mondta a lengyel fiú – 

Mintha Csillaghegy felől jönne.  
- De akkor már túlmentek rajtunk? – kérdezgették egymást 

izgatottan.  
Csöndes volt minden, sehonnan nem hallatszott zaj. Megvirradt, 
lassan kivilágosodott. A lengyel fiú kinyitotta a bunker ajtaját, 
kinézett, majd kiment.  

- Maradjanak, mindjárt jövök, körülnézek. – mondta, s eltűnt. 
Néma csendben várakoztak. Kisvártatva visszajött. 

- Már itt vannak az oroszok! – újságolta lelkendezve – Csak 
keresztülmentek a falun, harc sem volt. Most Rómaifürdőnél 
áll a front. Mindjárt jön az utóvéd csapat! 

Katona volt, tudta mit jelent az utóvéd csapat. Azt ajánlotta, hogy 
gyorsan mindenki menjen haza és ott várja ki a további 
eseményeket. Ha újból harc lesz, jöjjenek vissza.  
Így Vilmáék siettek haza. Benyitottak, keresztmama ott feküdt az 
ágyban, keze imára kulcsolva. Az öröm is fakaszt könnyeket, most 
örömükben sírtak, hogy ismét együtt vannak, egészségben. 



 

 

- Látod Évikém, így akarta az Isten, hogy ne menjünk 
nyugatra. Most már együtt maradunk! 

- Igen ám, de hogy lesz ezután? Mit fogunk enni? Semmink 
sincs a konzerveken kívül. 

 
Idus, a legbátrabb indult el legelőször körülnézni a faluban. Fogalma 
sem volt, hogy mi az az utóvéd csapat, pihenő katonák… Szép 
meleg bundájában ment le, hiszen tél volt. Méregették is a kabátját 
az átvonulók, de őt is, hiszen szép, mutatós asszony volt még. Sietett 
is haza a mustráló tekintetek elől. 
Ezután már „álcázva” jártak ki az asszonyok, egyszerre mindenki 
csúf, öreg és ráncos lett. Az új kozmetikum, amivel a ráncokat 
magukra varázsolták a korom volt. De még így is kalandos volt a 
kijárkálás, mert azért csak látszott, hogy csinos, jó alakú nőkről van 
szó. 
Ami kegyetlenül hiányzott, az a kenyér volt. A család addig 
mindenhez evett kenyeret, éppen ezért borzasztóan hiányolták a 
mindennapit. 
A „bennszülött” falusiak otthon, maguknak sütötték a kenyeret, 
ékszerért szinte minden akadt valahol. Egy gyönyörű ezüst 
gyümölcsöskosárért Évi egyik barátnőjének édesanyja egy nagy 
kétkilós kenyeret és egy kiló szalonnát adott. 
Az utcájuk végében, egy barátjuknál tábori konyhát ütöttek fel az 
oroszok. A háziak szóltak Sárinak, hogy minden nap két óra után 
jöhet egy nagy fazékkal, mert bőven marad étel. Az oroszok tudták, 
de nem bánták. Így aztán megismétlődött az első világháború 
„fazék-sztorija” csak most nem a román konyhát ízlelgették. 
Az egyik orosz ételnek fenséges íze volt.  Scsi, vagy, hogy hívták, 
egy nagyon sűrű leves, rengeteg hússal, káposztával. Olyan finom 
volt, mint az álom. A család szépen gyarapodott az orosz konyha 
főztjén. Két hét elteltével a konyha tovább ment. Viszont hallották, 

hogy a borpincéknél egy hatalmas hordóba belelőttek, s abból lassan 
szivárog a több évtizedes bor. 

- Gyerünk borért! – adták ki az utasítást. Kinek milyen edénye 
volt, azt vitte, Vilmáék a vizes vödröket. 

A család apraja nagyja bort ivott reggelire, ebédre, vacsorára. 
Kukorica puliszka is akadt hozzá, így ez is fenséges volt. És ami a 
legfurcsább, soha senki még csak pityókás sem volt. Sőt, ettől is 
inkább híztak, olyan nagy volt a bor cukor tartalma.  
 
Közben folyt tovább a harc Budapest felszabadításáért, de 
Budakalászon már megkezdődött az élet. Kidobolták, hogy minden 
16-60 közötti nő mehet árkot ásni, vagy dolgozni a beinduló 
Budakalászi Textilművekbe. A család természetesen a gyárat 
választotta. Először éjjeli műszakra osztották be őket. Évi varrógép 
mellé került, Idus gombozónak, Sári pedig takarítónőnek – pont ő 
takarított, akinek szakmája volt a varrás… 
Éjfélkor volt a nap fénypontja. A bajszos, csízmás, puskás katona, 
aki őrt állt az ajtónál 12-kor elrikoltotta magát: 

- Kusály! Kusály! – lehet mást mondott, de ők így értették. 
- Gyerünk kusályni. – mondták, s villámgyorsan sorba álltak a 

csajkákkal.  
 
Az udvaron volt az ételosztás. Minden dolgozó kapott egy nagy tál 
meleg ételt és negyed kiló kenyeret. Ők hárman mindig úgy ettek, 
hogy egy teljes adag ételt haza tudtak vinni az öregeknek. A műszak 
végeztével – mivel reggel volt – ragyogóan sütött a nap. Most le 
kellene feküdni – hangoztatták, de nehezen ment az ágyba bújás.  
Évi és Idus azonban nem sokáig bírták, s lefeküdtek. Fáradtak voltak 
a szokatlan munkától, a zajoktól, egy-kettőre elnyomta őket az álom. 
 
Nem úgy Sárit! Sajnálta a ragyogó nappalt átaludni, nekiállt 
dolgozni a kertben, s utána úgy ment be az esti műszakra. Ez ment 



 

 

is, vagy két napig, aztán persze nem bírta tovább. Félálomban 
sepregetett itt-ott, ha lehetett, eltűnt valahova, hogy aludjon egy 
kicsit. Idus és Évi árgus szemekkel figyelték, hogy merre van Sári, 
nehogy szem előtt aludjon el. 
Ha jött az őr pisszegtek neki, mire Sári talpra ugrott, söprögetett, de 
közben szinte ki sem nyitotta a szemét. Az őr csak nézte, majd 
kérdően mutatott rá. 

- Mi van vele? 
- Nem jól lát, fáj a szeme. – próbálták mutogatni az asszonyok. 

 
Szegény Sári rettentő komikus látványt nyújtott, ahogy szinte 
lassított felvételként próbált ügyködni. Lengette a seprűjét, néha a 
levegőben is. Az asszonyok fuldokolva nevettek, ő volt a gyár 
kedves, vidám figurája. 
Nagy volt az összetartás a nők között, mindenki segített mindenkit. 
Meg volt adva a norma, hány gimnasztyorkát, hány sapkát kellett 
megcsinálni. A gyakorlott varrónők, akik azelőtt is ott dolgoztak a 
gyárban, segítették az újakat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Béke 
 

Április 4 – felszabadult Budapest! Aki tehette, az utcán volt. 
Mindenki ment a régi lakására, házába, barátokat, ismerősöket 
keresni, bontani a romokat, temetni a halottakat.  
Mi lehet Mátyásföldön? Áll-e még a ház? 
 
Az első, aki megint elindult, Idus volt. Tömegközlekedés még nem 
volt, így rengeteget kellett gyalogolnia, amíg kiért. Félnapi gyaloglás 
után meglátta a házat. Állt. Igaz, ablaka-ajtaja nem volt, az udvaron 
hatalmas bomba ütötte kráter volt. A házban csak azért nem tett kárt, 
mert az emésztőgödörbe esett. 
 
A szobák üresen tátongtak, a szép drága bútoroknak nyoma sem 
volt. A szalonban a hatalmas velencei csillár a földön hevert 
darabokban. Még látszottak a géppisztoly nyomai, amivel lelőtték a 
plafonról. Cserép, üvegszilánk és kosz volt mindenütt. Idus próbált 
összeszedni minden használható dolgot, amiket becipelt az egyik 
belső szobába, majd beszegelte az ajtót. 
Két nap múlva újból nekiindult. A beszegezett ajtót feltörve találta, 
ami bent volt vagy kidobálták, vagy elvitték. De beköltözött oda egy 
asszony a lányával, aki – mint kiderült – a katonákból élt. 

- Muszáj kimenni Mátyásföldre! – határozta el – Évi szerezz 
valahonnan egy autót. Kiviszem keresztmamát, mert a végén 
még a tégla sem marad meg. 

Egy arany nyakláncért akadt autó, s így Idus és keresztanyja 
visszaindultak Mátyásföldre. Már nem volt hely a szobákban, mert 
katonák költöztek a nők mellé, így a konyhában ütöttek tanyát, a 
szomszédtól kértek kölcsön egy ágyat, fotelt, asztalt. 
Két szoba lakatlan volt – ajtók, ablakok híján, a nagy középsőbe 10 
katona volt, a középsőbe pedig az asszony a lányával. 
 



 

 

Május lett, ragyogó tavasz, a fák virágba borultak.  
Szegény kis öreg keresztmama fegyelmezetten, szerényen ült kint a 
kertben, kis kopott foteljában. Ő volt a gyűlölt, a burzsuj, az 
ellenség, a „Méltósága”… De mikor meglátták, milyen pici 
töpörödött, elhallgattak a gyűlölködők. 
Évi egyelőre Budakalászon maradt, neki az akkor még 
biztonságosabb volt. Egy nap nagy újság történt! Hírt adott magáról 
udvarlója Paor Zoli, s rá két napra meg is érkezett, rengeteg 
élelemmel. Ezután mindennapos, kedves vendég lett. Vilma mama 
úgy érezte, nagyon szereti ezt a kócos fiút. A fiatalok pedig úgy 
határoztak, hogy összeházasodnak. 
Osziról semmi hírük nem volt, Zoli viszont annyi ragaszkodást, 
szeretetet mutatott, amely Évit is magával ragadta.  
 
Karácsonykor megtartották az eljegyzést, az egész család összegyűlt 
Mátyásföldön, akkorra már felszabadult a két szoba.  
De keresztmama beteg lett, megfázott. Az eljegyzést az ágyból 
ünnepelte meg, a vendégek mellette. A vacsora libasült volt, 
hihetetlen, de valóban így volt! Hogy honnan szerezte Zoli, máig 
rejtély maradt.  
 
A zsíros étel azonban a legyengült, öreg szervezetnek megártott. A 
jóízűen elfogyasztott étel bélhurutot okozott, amely halálosnak 
bizonyult. A három napos betegsége alatt is olyan szerény maradt, 
mint életében volt. Érezte, hogy ki kellene mennie a toalettre, de 
nem bírt menni.  

- Iduskám, segíts egy kicsit. Nem szeretnék gondot okozni 
neked, hogy bepiszkoljak. – mondta halkan, de már nem volt 
benne semmi, ami kijöhetett volna. 

Másnapra feladta, s szép tartalmas élete a végéhez ért. Vilma nagyon 
megsiratta, sógornőjével együtt elmúlt az utolsó kapocs is, amely 
férjéhez kötötte.  

 
Az élet viszont nagy tempóval ment tovább. 
Az élni akarás, az újjáépítés, újrakezdés hihetetlen eredményeket 
hozott.  
Sári újból varrni kezdett. Rengeteg munkája volt, hiszen sok régiből 
kellett újat varázsolnia. A nyugdíjat is rendszeresen folyósították, de 
oly nagy volt az infláció, hogy a Mill pengőkért semmit nem lehetett 
kapni, ezért a varrásért is tojást, lisztet, cukrot kért Sári.  
 
Évi és Zoli 1945. február 24-én tartották az esküvőjüket. 

- Nagymamám, okvetlenül gyere el! – kérte Évi – Szerzek 
kocsit. 

- Megpróbálok Évikém! De ha nem leszek ott, vedd úgy, hogy 
veled vagyok. Nagyon fáj a lábam. – mondta Vilma. 

Elkezdett betegeskedni. Megdagadt a lába, hol erősebben, hol 
gyengébben.  Az esküvőre sajnos nem tudott elmenni, csak 
imádkozott, hogy Évi boldogabb legyen, mint Idus volt. Már a kerti 
munka sem ment neki, pedig ez volt a legkedvesebb elfoglaltsága. 
Érezte, ahogy napról napra nehezebben mozog, egy ideig hősiesen 
palástolta Sári előtt, de aztán ágynak dőlt.  
Az orvos hanyagsága miatt nem kapott az orbáncára rendes kezelést, 
mindene fájt.  
 
Az élete lealkonyulóban volt, de nem panaszkodott Sárinak. Idusnak 
igen, de főleg Évinek, vele volt a legbizalmasabb viszonyban. 

- Évikém, már alig várom, hogy a jó Isten megszabadítson 
ettől a nagy fájdalomtól… 

- Ó, nagymamuskám, hogy mondhatsz ilyet? Nem bírnánk ki 
nélküled, hisz te vagy az erő a mi kis családunkban! 

- Erő… - mosolygott bágyadtan. 
- Évikém! – szólt egy nap, mikor unokája ott kuporgott a 

lábainál – Ígérj meg nekem valamit! 



 

 

- Mindent nagymamikám, bármit Nusikám! 
- Vigyázz Sárira, ő olyan tehetetlen, muszáj vigyázni rá. 

Gyenge is, látom rajta. Úgy nyugtalanít ez a tudat. Mi lesz 
vele? 

- Vigyázok nagymamám, nem hagyom el Tantit. Amit tudok, 
megteszek.  

Két nap múlva, az utolsó kenet ájtatos felvétele után bátran, 
nyugodtan, határtalanul bízva Istenben, bízva abban, hogy találkozik 
azokkal, akik idő előtt hagyták el – megtért az Úrhoz. 
 
Egy hatalmas és mérhetetlenül jószívű asszony távozott el. Vilma 
egész életében önzetlenül, saját magát nem kímélve küzdött a 
szeretteiért, soha nem adta fel, ő tartotta a lelket másokban, ő tartotta 
össze a családot. Gazdag földbirtokos lányaként született, csodálatos 
és kivételes zenei tehetség volt. Nemesi származása azonban sosem 
tette gőgössé, önzetlenül és alázatosan élte életének minden napját, 
ellátta a háztartást, gyerekeket nevelt, de ha a szükség úgy hozta 
kapált, fát vágott.  
Családja nem hiába érezte úgy, hogy halálával nem csak ők, de a 
világ is szegényebb lett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismét karácsony 
 

Sári egyedül maradt. 
Az édesanyja elvesztése számára leírhatatlan veszteség volt. Ő volt 
az egyetlen, aki tartotta benne a lelket, aki vigyázott rá, akiért 
érdemes volt élnie.  
Nagyon fáradtnak érezte magát, bár javára legyen írva, vitézül 
próbálkozott mindennel.  
 
Édesanyja halála után már két nappal beköltöztettek egy családot, 
holott átjáró szoba volt, közös konyhával. 
Nagyon rosszindulatú, gonosz emberek voltak. Sári talajt vesztett. 
Szabályosan ki akarták üldözni a saját házából. Napirenden voltak a 
veszekedések, rázták az ajtaját, vagy elvették a vizét.  

- Gyere ki hozzánk! – kérte Idus és Évi is, de Sári féltette azt a 
kis holmiját. Érthető is volt, hiszen az volt mindene. Érték? 
Semmi, csak a bútor. 

Biztos jövedelme nem volt, hisz a nyugdíj anyja halála után már nem 
járt. Varrt mindenkinek, foltozott rongyos lepedőket, ócskaságokat. 
Sokszor nem fizettek érte, hanem ételt adtak.  

- Nem maradhatsz ott, tönkre tesznek! – mondták Idusék, s 
Zoli egy nap erőszakkal felpakolta Sárit, hogy legalább két 
hétig nyugta legyen.  

Ez után úgy, hogy a lakók ne tudják biztosan mikor, de 2-3 napot 
Mátyásföldön töltött. Onnan jól felpakolva ment haza. Iduséknál az 
egyik szobába szintén beköltöztettek egy házaspárt, Nagyéknak 
hívták őket. A feleség ügyes kezű, élelmes asszony volt, bedolgozott 
egy kézimunka üzletbe. Mikor megtudta, hogy Sári gyönyörűen 
horgol, neki adta a saját munkáját, s a bedolgozási bér felét fizette ki 
neki. 

- Kihasznál ez a nő! – dohogott Idus. – Ne hagyd már magad! 
Kérjél több pénzt! 



 

 

De szegény Sári idegei addigra teljesen felmondták a szolgálatot. 
Nem értette meg, hogy Idusból a jóakarat beszél, így 
összeszólalkoztak. Sári összecsomagolt és elment.  
 
Pár napra rá Évi hivatalában szólt a telefon. 

- Évi? Itt Hilda. Sári nénit tegnap délután elvitték a mentők. 
- Úr Isten! Hová?  
- Sajnos nem tudom, és senki nem tudja. A mentősök se tudták 

hová viszik, hol lesz hely. Tüdőgyulladása volt. 
Csak két nap múlva találták meg a kórházat, ahova vitték. Ez egy új 
kórház volt a Rózsadombon, egy volt kastélyt alakítottak át erre a 
célra. József Attila Kórháznak hívták. 
Karácsony előtti nap volt, december 23. Összecsomagolták a neki 
szánt ajándékokat, meleg ruhát, kesztyűt, könyvet.  

- Hányas szoba? – kérdezték a portást. 
- Második emelet négyes kórterem.  

Boldogan mentek fel, végre megtalálták! Benyitottak. Érdeklődő 
arcok néztek feléjük, de Sárit nem látták.  

- Kit keresnek? – kérdezte az egyik beteg. 
- Elnézést, a portás azt mondta, hogy ebben a kórteremben 

fekszik Vertán Sári… 
Néma arcok néztek vissza, mire valaki megszólalt. 

- Most vitték el. 
- Hova vitték? Másik kórterembe? 
- Nem. Sajnos délután meghalt. Talán egy fél órája, hogy 

elvitték. Ez volt az ágya. –mutattak egy frissen vetett üres 
kórházi ágyra.  

Idus megtántorodott, úgy kellett elkapni, majd őrült sírógörcsöt 
kapott, képtelen volt megnyugodni, így beinjekciózták. Évi is 
zokogott. 

- Rettenetes! – hajtogatta Idus – És haragban váltunk el! Ó 
Istenem, ezt nem lehet kibírni! 

Évi is teljesen összetört.  
- Nagymamám ne haragudj, nem tudtam jól vigyázni Tantira, 

pedig hogy kérted… - s ez a rossz érzés évtizedekig 
kísértette. 

 
Sári 59 évesen ment el, fél évvel élte túl szerető édesanyját. Egymás 
mellett alusszák örök álmukat a budakalászi temetőben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Idus és Évike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üllői út 71. 
 

Óbudán születtem a Lajos utcában. Hogy hány szám alatt, már nem 
tudom – csak azt, hogy 3 emeletes ház volt, s hosszú gangja a Duna 
partra nézett. Forró májusi nap volt. Fiatal szép anyám rendezgette 
az előző nap levetett ruhákat, közben halkan dúdolgatott. 
Mosolyogva gondolt a kedves estére, ahol baráti társaságban vígan 
táncoltak.  
Rajta egy szépen hímzett bő blúz volt, és bizony senki nem vette 
észre, hogy már a hetedik hónapban járt. Volt már egy fiacskája – a 
bátyám, tehát nem volt előtte ismeretlen a terhesség, s a vele járó 
közérzet sem.  
 
Úgy látszik a táncmulatságnak következménye lett, mert egyszer 
csak azt vette észre, hogy túl sokszor kell kimennie a wc-re. 
Rémülten számolgatott magában. 

- Nem, nem lehet… - hiszen csak júliusra várta a babát.  
De az előjelek csak sűrűsödtek. Ennek a fele sem tréfa – gondolta 
magában, ezért gyorsan előkereste a szekrényből a kisfiától 
megmaradt ingecskéket, rékliket, pólyákat, s lázasan mosni kezdett. 
Szép fiatal férje épp indulóban volt, barátaival volt találkozója, 
kikkel hosszúnak ígérkező „tárgyalásokat” kívánt megvalósítani. 
Ezek a „megbeszélések” rendszerint valamelyik kávéházban 
zajlottak le. 

- Lajos! – kérte – Ne menj el hazulról! 
- Muszáj mennem, várnak rám. – „Fontos üzleti tárgyalás lehet 

belőle” címszóval már indult is kifelé. 
- De értsd meg! Úgy látszik, megindul a szülés, nagyon rosszul 

érzem magam. 
- Dehogy indul, rémeket látsz! Hisz hol van még az ideje? De 

hogy megnyugodjál, beszólok anyádéknak, meg az én 
anyámnak is. – azzal elviharzott. 



 

 

 
Anyám mély sóhajjal vette tudomásul, hogy nehéz perceiben az 
anyósára lesz utalva, akivel nem állt a legjobb kapcsolatban. Nem 
rajta múlt, de a kezdeti fogadtatást, mint fiatalasszony nehezen tudta 
elfelejteni. A „fiús mama” féltékenysége az évek múltán sem 
csökkent. 

- Na, mindegy, valahogy csak lesz. – sóhajtotta.  
Tovább mosott, szárított, vasalt. A kis bébi holmik ott sorakoztak 
tisztán, összehajtva. 
Arra nem gondolt, hogy kórházba menjen, az túl sokba került volna. 
Bár felkereste távoli rokonát, egy szülész főorvost a Tóth Klinikán, 
de az olyan hajmeresztő összeget nevezett meg kórházi költségként, 
hogy inkább lemondott róla. 
Közben lassan besötétedett, május 6-a volt. A kis holmik már 
megszáradtak, bevasalva sorakoztak a szekrényben. Most a férje 
ingjeit, nadrágjait, zoknijait kezdte mosni rohamtempóban, nehogy 
szó érje a ház elejét. 
Kopogtattak, megjött a Mama.  

- Szervusz Idus! Hogy vagy? Lajos mondta, hogy nézzek be, 
mert valami nem stimmel. Mi van veled? Nem hiszem, hogy 
szülnél, hiszen még két hónap van hátra. Sajnos nem tudok 
sokáig maradni, mert Ferinek és Oszikának kell vacsorát 
készítenem, de beszólok anyádéknak. – majd röpke fél óra 
múlva ő is elviharzott.  

- Úr Isten, egyedül maradok! – hasított bele a rémület. Még 
anyósával is jobb lett volna, mint egyedül. 

A fájások egyre sűrűsödtek, már háromnegyed tíz volt. Végre 
csöngettek. 

- Anyukám! – sikoltott fel boldogan – Sárikám! Te is eljöttél? 
– boldogan ölelte át őket. 

Nagyanyám rögtön átvette az uralmat. 
- Sári, azonnal indulj a Madámért! 

Majd vizet tett fel a gázra, sterilizálta, előkészítette az edényeket, 
lavórokat. Sürgött-forgott a konyhában, de az elhaló jajgatást egyre 
gyakrabban hallotta. 

- Anyukám, jaj, jön a baba! Gyere gyorsan, mit csináljak? 
- Tartsd vissza! – sikoltott nagyanyám, mert bátorság ide, 

bátorság oda, kegyetlenül meg volt ijedve. 
Ám én kíváncsi baba voltam, és kibújtam a nagyvilágba. 

- Kint van a gyerek! – nyögte nagyanyám, aki a kezdeti 
bátorságát ekkorra már teljesen elvesztette. Nem mert se 
hozzám, se anyámhoz nyúlni. – Jaj, hol van Sári ilyen sokáig, 
és hol a Madám? – rohangászott idegesen anyám és az ajtó 
között, időnként rám vetve egy-egy pillantást. 

- Nem sír. – mondta, mintha ezt egyébként nem észlelték 
volna. 

A percek óráknak tűntek, de a Madám negyed óra múlva 
megérkezett, csak szegény anyámnak és nagyanyámnak tűnt 
végtelennek a várakozási idő.  

- Forró vizet azonnal! – kiabálta – Egy másik tálba hideget. – 
közben már mosdott, öltözött. 

Gyorsan elkötötte a köldökzsinórt, s erősen pofozgatni kezdett. Ez 
volt az első benyomásom az életről. Pofoztak, ütöttek, majd felváltva 
mártogattak hideg és forró vízbe jó pár percig, de még mindig nem 
adtam életjelet. Úgy tűnik azonban, hogy az egyik pofont túl erősnek 
találtam, mert élénk és hangos tiltakozásba kezdtem. 

- OÁ, OÁ, OÁ! – ordítottam hangosan, ne bántsatok már, elég 
volt. 

Nem pontos mérések szerint kb. 2 kiló 20 deka voltam, icike-picike, 
vékonyka, de hosszú fekete hajjal és kék szemekkel. 
Élénk nagy szemekkel néztem a villanykörtébe, majd mikor anyám 
mellére tettek, azonnal elkezdtem enni. Nagyszerű technikával 
elkaptam a meleg tejforrást, s csak nyeltem, nyeltem.  



 

 

- Meg fog maradni. – jelentette ki a Madám. – Életösztöne az 
aztán van. De azért jó lenne már holnap megkeresztelni, 
lehetőleg itthon. 

Anyámnak meg sem fordult a fejében, hogy esetleg nem maradok 
meg és mélységesen megdöbbent ennek hallatán. Inkubátor 
akkoriban még nem volt, ezért a Madám forró vízzel feltöltött 
palackokkal bélelte ki a ruhás kosarat, amiben feküdtem, s a 
palackok állandó cseréjével tartottak melegen. 
  
Másnap délután megkereszteltek. Hivatalosan azt írták be a 
keresztlevelembe, hogy keresztanyja Remenyik Lászlóné, de ő 
Aradon volt – még le sem levelezhették – így aztán Olga nagymama 
tartott a keresztvíz alá. 
A jó Duna parti levegő a gangon jót tett, szépen fejlődtem. Első 
lépéseimet a még most is meglévő park víztárolójának lépcsőjén 
tettem meg.  
 
Születésem körülményeihez még két dolgot kell hozzá fűzzek. 
 
Az egyik, hogy fiatal apám hosszas „üzleti tárgyalásai” folytán, csak 
jóval éjfél után keveredett haza. Mikor meglátott, nagyszerű színészi 
teljesítménnyel zokogva borult anyám ágyának lábához. 

- Drága szívem! Miért is nem lehettem melletted? – majd 
felsikoltott – A gyereket nem adom! Nehogy anyád kárt 
tegyen benne. – ezzel megragadta a pólyámat és magához 
vett az ágyba. 

Így hát életem első éjszakáját máris egy férfi ágyában töltöttem.  
 
Két nap múlva anyámat és engem kocsiba ültettek és Vilma 
nagymama elvitt magához az Üllői út 71-be. Ott voltunk vagy 3 
hétig, míg anyámat kímélni kellett, s nekem is nagyobb kényelmet 
biztosítottak, már amennyire egy pici babának szüksége van.  

Anyám később idegeskedni kezdett. Ismerte férjét, bele se mert 
gondolni, hogy mit művelhet az otthon egyedül. Megkérte nővérét 
Sárit, hogy hozasson taxit és kísérje haza a gyerekkel.  
Így is történt, taxiba ültünk és haza furikáztunk. Nagynéném nyitotta 
az ajtót, anyám, karján velem bement, de valami már az előszobában 
nem tetszett neki. Megdermedt, majd rohanva kinyitotta a nagyszoba 
ajtaját és rémülten sikoltott fel. A szobában egy fia bútor nem volt. 
A szép sárgaréz berakásos stíl hálószoba bútor sehol. A fiókokból 
ömlesztve minden a földön. Kupac-kupac hátán. Az ablak nyitva 
volt, anyám eszelős tekintettel vette célba, velem a karján.  

- Ne! – sikított nagynéném, s elkapta a karját. Csak egy 
pillanat volt az egész. 

Anyám összeroskadva borult a kis pólyára. Fejét jobbra-balra 
ingatva ült a földön, testvére átölelte. 

- Gyere. – mondta halkan, de határozottan – Haza megyünk. – 
s azzal elindultak lefelé a lépcsőn. 

 
Olga nagymama rettenetesen lehordta a fiát. Pénzzé tette minden 
ékszerét – amely nem volt sok – és vett egy hálószoba bútort. Az 
persze messze elmaradt az eredeti szépségétől. Sötét barnára pácolt 
komor bútor volt, még most is megvan belőle egy-kettő. De bútor 
volt, bele lehetett pakolni. Nem szégyellte magát és könyörgött 
menyének. 

- Iduskám, menj vissza Lajoshoz! Mi lesz vele nélkületek? 
Hisz már kétgyerekes apa, csak megkomolyodik már! – 
könyörgött, s anyám visszament. 

 
De házasságuk nem tartott soká. Nem az én dolgom annak 
megítélése, hogy tovább kellett-e volna tűrnie, vagy sem, de én úgy 
érzem helyesen tette, amit tett.  
Elváltak. Mi végleg visszaköltöztünk Vilma nagymamához az Üllői 
útra, ott egy szép nagy három szobás lakásban laktunk. Az egyik volt 



 

 

a szalon, a középsőben laktunk mind a négyen, a harmadikat 
albérlők lakták. Ha valaki a családtagok közül beteg lett, az 
átköltözött a szalonba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zene, zene, zene 
 

Legrégibb gyermekkori élményem a zene. A zongora hangja. Vilma 
nagymama igazi művész volt. 
Esténként az Üllői úton az volt a szokás, hogy a napi munka után 
összeült a négytagú család, s felváltva zongoráztak, énekeltek. 
Annyira szerettek zenélni – mint később mesélte anyám – hogy 
valósággal fellökték egymást a zongoránál.  

- Na eridj már, eleget ütögetted a billentyűket, hagyj mást is 
játszani… 

Én minden este zeneszó mellett aludtam el, vagy anyám ölében, 
vagy valamelyik fotel mélyén. Ilyenkor óvatosan levetkőztettek, s 
beraktak a kiságyamba. 
Két ének maradt meg bennem különösen. Bár csak 3 éves lehettem, 
de fájt a szívem, ha ezeket hallottam. Annyi szomorúság áradt 
belőlük. 
Az egyik egy népdal volt, nagyanyám énekelte mindig. „Húzzad 
csak, húzzad csak keservesen, hogy a szívem repedjen meg…” 
A másik dalt is nagyanyám énekelte. „Néha-néha visszatérnek a 
tavaszi álmok, néha úgy érzem, hogy el is hiszem”. A dal egyik sora 
azóta is különösen kísért: „S a szívemben halkan hull a hó… hull a 
hó…”. 
Nagynéném vidámabb dalokat játszott, ő volt a „modern” a 
családban. Akkoriban volt sláger az „Én és a kisöcsém”, „Az én 
babám egy fekete nő” vagy a „Jaj de csúszik ez a banánhéj”.  
 
Amint totyogni kezdtem, első utam a zongorához vezetett. Hatalmas 
Bösendorfer versenyzongora volt. Ha elé ültettek a székbe, lábam a 
levegőbe kalimpált. Egyszer csúnyán le is estem a zongoraszékről, s 
úgy bevertem az egyik szememet, hogy azóta is egy hajszállal kisebb 
a másiknál. De ezek a kis balesetek nem riasztottak el, játszottam, 
ütöttem a zongorát, akkor még természetesen hallásból. Az első 



 

 

dallamot, amit lepötyögtem (csupa fekete billentyűn) a gellérthegyi 
kápolnában hallottam minden vasárnap, ez ragadt a fülembe.  
A másik pedig a „Perzsa vásárból” volt egy részlet, melyet Sári 
nagynéném játszott. Ekkor, mint már mondtam, úgy 3 éves lehettem.  
 
De nagyon szerettem a meséket is. A zene és a mese nálam 
összefüggött. Akit csak el tudtam kapni, annak mesélnie kellett. 
Ennek a nagy mese igényemnek egyszer aztán komoly 
következménye lett. 5 éves voltam, mikor is nagy nyafogás 
közepette ostromoltam nagyanyámat, hogy meséljen. 

- Mesélj! Mesélj! – nyaggattam. 
- Mindjárt szívem, csak most dolgom van. Majd ha készen 

leszek. 
- De most! – nyafogtam tovább, s megragadtam az ujját, amit 

húztam teljes erőmből. 
Szegénynek az ujján jókora kötés volt, mert előző nap erősen 
megvágta. Én pont a sebesült ujját kaptam el, s húztam oly erővel, 
hogy a kötés lecsúszott róla, én pedig a lendülettől teljes erőből 
hanyatt estem – és beütöttem a fejem a varrógép vaslábába. 

- Jaj, jaj, anyukám! – ordítottam torkom szakadtából. 
A fejemből ömlött a vér, folyt végig a karomon, ruhámon. Anyám 
azonnal ölbe kapott és rohant velem a Tűzoltó utcai 
gyermekklinikára. Emlékszem, hogy leborotválták a hajam és 
hatalmas gézturbánt tekertek a fejemre. Olyan lehettem, mint egy 
török pasa. A koponyámon egy 5 Forintos nagyságú lyuk tátongott, 
így minden második nap kötözésre jártunk. De még ez a sérülés sem 
vette el a kedvem a meséktől, sőt, ezután fájdalomdíjként 
követeltem. Nem is bírták szusszal a mese igényemet, így lettem egy 
akkor divatos gyermekújság előfizetője.  
 
Minden héten, csütörtökön hozta a postás a Tündérvásárt. Nagyon 
sok érdekes, nevelő hatású mese volt benne. A lekvár Peti és Misi 

kalandjainak folytatását vártam a leginkább. Mindig vigyáztam az 
újság példányaira, talán ennek köszönhető, hogy még ma is megvan 
még pár darab. 
 
Gyermekkoromnak ez a szakasza nagyon szép és boldog volt, úgy 
éreztem, hogy minden az enyém. Most tudom csak felfogni, mennyi 
munka, fájdalom és nélkülözés kellett ennek a tudatnak a 
biztosításához. 
A szép nagy lakás sok gondot okozott, de a látszat azt mutatta, hogy 
jólét uralkodik az úri környezetben. A valóság az volt, hogy özvegy 
nagyanyám kis nyugdíjából éltünk mindannyian. A „tisztviselőknél” 
vásároltunk felírásra és elseje után fizettünk. Akkor elsején jött a 
nyugdíj – emlékszem, ilyenkor mindig idegesek voltak, ahelyett, 
hogy örültek volna. Lakásunkat nagyon szerettem. Sokat 
bámészkodtam az ablakból, ahonnan jó kilátás nyílt az Üllői út 
forgalmára, de főleg a szemben lévő templom kolostorára. Hosszú 
folyosót láttam, ahol „fehér ruhás nénik” – apácák éltek olyan 
szigorú rendben, hogy még egymással sem beszélgettek, csak napi 
egy órát. 
 
Az Örökimádó templomba jártunk. Nem értettem semmit a 
szertartásokból, úgy fogtam fel, hogy a nagyok „morognak”, hát én 
is morogtam. 
A lakbér magas volt, s lassan az albérlők sem fedezték ezt a kiadást. 
Anyám és nagynéném is nap-nap után járkáltak állás után, vagy 
otthon dolgoztak, kitanulták a szabás-varrást, valamint a kalap és 
ernyőkészítést. A ház kapuján nagy fekete tábla hirdette arany 
betűkkel a „cégünket”, volt, aki fel is jött a második emeletre.  
 
Akadtak postamunkák is, nekem ezek tetszettek a legjobban, 
ilyenkor éjjel is folyt a munka. Hogy jobban lássanak az asztal 
tetejére tették a székeket, közel a villanyhoz. Ez nekem roppant mód 



 

 

tetszett, játékot láttam benne, s abban is, hogy ilyenkor nagymamám 
hozta a frissítőket, teát, kávét. 
 
Nagynénémnek voltak tanítványai is. Az egyik kedves lány 
„Mimarink” volt, én neveztem el így. Mimarinkat nagyon szerettem. 
Nagy érdeklődéssel hallgattam hódításait, s drukkoltam, hogy jöjjön 
vissza a férfi. Ez a mondás, hogy „visszajön a férfi” úgy látszik 
többször elhangzott a felnőttek beszédében, mert én – játék közben – 
körbe-körbe jártam, katonás léptekkel a nagy asztal körül, s közben 
ütemesen mondogattam: „visz-sza-jön-a-fér-fi –visz-sza-jön-a-fér-
fi”. Így drukkoltam Mimarink férfijáért is.  
 
Lakott még nálunk egy nagyon széplány, a Micike. A 
cselédszobában lakott, mert annak a bére olcsóbb volt. Szegény lány 
volt, s még tanult, a Zeneakadémiára járt. Anyámék nagyon 
szerették, nagyanyám sokat foglalkozott vele, tanította énekelni, s 
kicsit zongorázni is. 
Egyszer épp a Pillangókisasszony áriáját tanulta. Nagyanyám, hogy 
visszaidézze a tanultakat, délelőttönként ezt zongorázta, énekelte. A 
szomszédunkban lakott egy gazdag zsidó kereskedő család, 
Eichnerék. A fiatal Eichnernek nagyon megtetszett a széplány. 
Mikor a szülei hallották, hogy énekel, már nem is bánták annyira, 
hogy keresztény lánynak udvarol a fiuk, mert láttak benne fantáziát.  

- Asszonyom! – szóltak egy délelőtt a nagyanyámnak – 
Szívesen vállalnánk a Micike taníttatását, hallottuk milyen 
gyönyörűen énekelt ma délelőtt. 

Csak éppen egy volt a bökkenő, hogy aznap délelőtt nem Micike, 
hanem a nagyanyám énekelt. De ő ezt természetesen nem árulta el, 
csak lelkesen bólogatott. Viszont akadt egy nagyobb probléma, 
mégpedig, hogy Micikének nem tetszett az Eichner fiú.  
 

A nagyszobában váltották egymást az albérlők, sok érdekes ember 
megfordult itt. Lakott nálunk egy gazdag bankár, akinek Svájcban 
volt üzletháza. Vehetett volna ki elegáns szállodában akár 
lakosztályt is, hogy miért lakott mégis albérletbe? Talán üzleti 
megfontolásból. 
 
Volt egy Szabó családunk is: Szabóné a lányával és a fiaival. 
Ezeknek volt egy Gyula bácsikájuk, aki finanszírozta a lakásukat. 
Ott kosztolt napjában, és néha ott is maradt… ha a fiatalok nem 
voltak otthon.  
 
Volt egy színész férfi is, vagy valami olyasféle. Nőimitátor – ahogy 
akkoriban hívták. Zsúrokat rendezett a barátaival mindenféle 
maskarában, de rendszerint női ruhába öltöztek. Én ezeken 
nagyszerűen mulattam. 
 
Volt mégy egy nagyon emlékezetes lakónk. 
Épp kiadó volt a kis cselédszobánk. Csöngettek.  

- Itt kiadó egy szoba? – lépett be egy nagyon jól öltözött 
elegáns úr.  

Megnézte a szobát, épp csak körbe pillantva, majd kijelentette: 
-  Nagyon jó lesz ez nekem, csak az a baj, hogy a bőröndöm 

még nincs itt, de mindjárt hozzák utánam. Ugyanis 
elvesztettem, és nemrég mondták meg, hogy megtalálták, 
leadták. – beszélt össze-vissza. – Mennyi a szoba bére? 
Megengedik, hogy ezt is holnap rendezzem? Köszönöm! – 
hajolt meg nagymama előtt. – Asszonyom, önről lerí, hogy 
kiváló, nemes lelkű úrinő. Ugyanis az erszényemet is 
elhagytam. 

Elég az hozzá, hogy beült a szalonba egy kis csevejre. Jóhiszemű 
rokonaim mindent bevettek, csak én voltam morcos.  

- Adjál pacsit a bácsinak. 



 

 

- Nem. – mondtam. 
- „Nem vagyok én betörő, csak a Mikulás…” – kezdett 

verselni a férfi, s anyámék arca elhűlt egy pillanatra a betörő 
szó hallatán. 

Végre, jó éjszakát kívánt, és bement a kisszobába. Valóban Mikolás 
volt ő, mert reggelre hűlt helye sem volt, csak egy zacskó cukrot 
hagyott ott a „kicsinek”.  
 
Minden egyre drágább lett. Kevesen varrattak, az emberek alaposan 
meggondolták, mire költsenek. Anyám és nagynéném harcoltak a 
mindennapiért.  
Egyszer csak elkerült itthonról a szép fekete zongora. Nagyon fájt 
érte a szívem.  Akkor már 5 éves „nagylány” voltam, akkor fél éve 
már a Szekeres zeneiskolába jártam a Baross utca és a Körút sarkára. 
A tanulásból viszont csak rossz emlékeim maradtak. A zenét ugyan 
nagyon szerettem, de kottából olvasni nem, és gyakorolni sem. 
Mikor beírattak, anyám elfelejtette megmondani az ottani 
tanároknak, hogy én még nem tudok olvasni, mert akkor még nem 
jártam iskolába. 
Az egyik órán a kezembe adták a zeneelmélet könyvet. 

- Na, olvassál szépen Évike! – mondták.  
Én meg csak néztem, néztem, persze hallgattam. Nagyon leszidtak. 

- Makacs ez a gyerek! – mondták. 
Ez után nagyon figyeltem, hogy mit mondanak a többiek, utánuk 
ismételgettem, így már kívülről tudtam a szöveget. Ugyanígy jártam 
a kottából való olvasással is. 

- Hol tartasz? – kérdezték, s én találomra böktem valahova. 
- Itt. – mondtam. Nem ismertem a kottát sem, hisz kicsi voltam 

még, de hallásból mindent hibátlanul lejátszottam, még az 
ütemekre is vigyáztam. 

 
A zongora után hol ez, hol az tűnt el a lakásból.  

Sétálni csak este értünk rá, amikor már nem dolgoztak. Ilyenkor 
végig mentünk a Bokréta utcán, s kiértünk a Ferenc parkba. Ez a 
hely jelentette nekem a kertet, a szabadságot. Ott ugrálhattam volna 
a többi gyerekkel, ha nappal mentünk volna le, de azért, ha nem volt 
postamunka, nappal is levittek. Ilyenkor aztán felszabadultan 
ugróiskoláztam, fogócskáztam a többiekkel.  
 
A gyermeknap nagy esemény volt, ilyenkor fehérruhás nénik lepték 
el a teret. Játszottak velünk és rengeteg kakaót osztottak, finom 
foszlós kaláccsal. 

- Milyen kár, hogy nem jönnek minden nap! – mondtuk mi, 
gyerekek.  

 
A Ferenc park mellett volt egy fényképész is. Ha arra jártunk mindig 
megnéztem a fényképeket. Egyszer aztán úgy hozta a sors, hogy én 
is szerepelhettem egy újságban, méghozzá, mint szépségverseny 
győztes.  
Valamelyik kuncsaft ott hagyott egy Színházi Életet, s abban volt 
egy felhívás, hogy ingyen lefényképezik azokat a gyerekeket, akik 
jelentkeznek egy szépségversenyre. 

- Na, Évike legalább lesz egy művészi fényképed is. – mondta 
anyám, s elvitt a Kálvin téri kijelölt fotóshoz. 

De ezzel el is feledkeztek az egészről, de egyszer csak jöttek az 
ismerősök, rokonok. 

- Gratulálunk! 
- Mihez? – kérdezték anyámék csodálkozva. 
- Hát, hogy Évi szépségversenyt nyert. 

Nagy volt a boldogság, rohantunk is a szerkesztőségbe. Bizony 
harmadik lettem, díjként kaptam egy hatalmas doboz bonbont és 6 
fényképet. Egy pedig kinagyítva még sokáig kint volt a Kálvin téri 
fotós kirakatában. 
 



 

 

Van még egy kedves fényképem, egy magyar ruhás. Ennek is 
megvan a története.  
Hat éves lehettem, ekkor varrták nekem ezt a ruhát, kis pártával, 
köténykével. Házunkban az ötödik emeleten volt egy fényképész. 
Felöltöztettek, de bent tartottak a szobában, még az előszobába se 
mehettem ki. Ugyanis annyira két ballábas voltam, szeleburdi és 
kapkodó, hogy állandóan elestem – amúgy ezt a tulajdonságomat a 
mai napig őrzöm. 
Végre, indultunk a fényképészhez. Már a negyedik emeleten 
voltunk, amikor megbotlottam, s legurultam a földszintre. Pártám 
félre csúszott, lakkcipőmet elhagytam az egyik kanyarban. 
Dudorokkal, horzsolásokkal feküdtem, így persze a fényképezés 
elmaradt. Csak a következő hónapban került rá sor, amikor már 
„okosabb” voltam, azaz elseje utáni időszak volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamilla néni 
 

A vendégeket nagyon szerettem. Különösen a szívemhez nőtt 
Kamilla néni, egy bolondos öreglány. Mindig olyan furcsa, ódivatú 
ruhákban járt. Nagyhangú volt, sok érdekes dolog történt vele, és 
ezeket nagyon élvezetesen adta elő. Jó ízes tájszólással beszélt. Ha 
csak megjelent Kamilla néni, a hangulat máris emelkedett lett, sok 
történet maradt meg a családunkban róla.  
 
Hamar megözvegyült, így minden szeretetét öccsére ruházta, aki 
sokáig volt agglegény, Gézának hívták. Géza már százados volt, 
mikor megismerte nagyanyám húgát, Lenkét – s el is vette feleségül. 
Így került hozzánk Kamilla néni.  
Kamilla néni nem volt szívbajos. Nagyon szegény volt, de annál 
élelmesebb. Igyekezett a szegénységét a rokonokkal ellensúlyozni. 
Minden nap másnál jelent meg, így aznapra az ebédje már biztosítva 
volt.  
 
Eleinte még próbálkozott a férjhez menéssel is, még apróhirdetést is 
feladott.  
„Férjhez menne egy csinos özvegy, akinek nincs utószaga, a 
jelöltnek se legyen. Jelige: utószag.” Nem volt utószag, de 
jelentkező sem akadt.  
A háború alatt – mesélték, hogy nagy botrány volt egy levelezőlap 
miatt. Kamilla néni írt az öccsének a frontra. „Gejza, add meg 
magad!” – tanácsolta.  
Gejza annyira szégyellte nővére irományait, hogy aztán nem írta 
meg a tábori postaszámát, mert az egész legénység rajta röhögött.  
 
Aztán a háború még nehezebbé tette Kamilla néni életét. 
Repatriálnia kellett, kapott egy vagont, abba becsomagolt, s 
hazahozták Magyarországra. Aradról jött ő is. Itt Pesten a vagonját 



 

 

kitolták az állatkert melletti holtvágányra. Egy egész kis országrész 
sorakozott itt az ilyen vagonokból. Akiknek volt rokona, ismerőse, 
azokról általában gondoskodtak, így egyre-másra fogyott a vagonok 
száma, csak szegény Kamilla maradt ott, még télire is. Sokszor alig 
bírta kinyitni az ajtaját, mert befagyott a zár.  
Anyám, nagyanyám anyagilag nem tudták támogatni, de egy héten 
egyszer biztosították számára a kosztot. A hús és az egyéb 
élelmiszerek, akkoriban nagyon drágák voltak. Meg kellett gondolni, 
hogy miből mennyit vesznek. Egyszer váratlanul állított se, sajnos 
csak főzeléket kapott. Nem volt rest kimenni a konyhába, hogy ott 
aztán a szemét között turkálva leellenőrizze anyámékat, hogy 
valóban ők sem ettek húst. 

- Velma, Velma, miért nem esztek ti húst? – kérdezte. 
 
Egy nap különösen izgatott állapotban állított be. 

- Jezus Velma, képzeld, most vettek ki belőlem egy daganatot! 
Itt van a szatyromban, nézd csak! – ezzel elkezdett 
kotorászni a szatyrában. 

- Ne mutasd! – kiabálták anyámék.  
- De, de mutasd! – ugráltam én körülötte, míg egy nagyot nem 

löktek rajtam, s én beröpültem a szobába.  
Kamilla néninek valami zsírmirigye lehetett, az Üllői úti klinikán 
vették ki. Kis műtét volt helyi érzéstelenítéssel. Ő a műtét közben jó 
megnézte az orvosokat, s az egyiket ki is szúrta. 

- Mondja fiam, maga milyen vallású?  
- Én? – kérdezett vissza az orvos, nem számítva ilyen kérdésre. 

– Református vagyok nénikém.  
- Ajjaj, maga hitehagyott! Maga kálomista! Tudja ki volt 

Luther Marci, meg Kálvin Jancsi? 
A többi orvos, asszisztens dőltek a visszafojtott nevetéstől, 
szegények a szájmaszkok alatt csak úgy fulladoztak. 

- Nénikém! – mondta az orvos – Máskor azért ne Marcizzon, 
meg Jancsizzon, mert véletlenül baja lesz… 

 
- Iduska! – kapta el Kamilla néni anyámat – Legalább maga 

nézze meg! – de anyám is nevetve hárította el az ajánlatot. 
- Vigye innen ezt a micsodát Kamilla néni, mert rosszul 

leszek! 
Hiába, szegénynek nem volt ezzel sikere, legalábbis nálunk nem. 
Aztán egy másik alkalommal, megint csak izgatottan érkezett meg. 

- Velma, képzeld, beléptem a legitimistákhoz! 
- Minek az neked Kamilla? Csak nem lettél politikus? – 

kérdezte nagyanyám.  
- Na, hallod! – mondta Kamilla néni – Rengeteg új címet 

szereztem, rengeteg meghívással. Meg mindenki kedves, 
megígérték, hogy segítenek.  

Hja, így párosul az érdek a politikával. Szegény Kamilla néni, egyet 
azért elért a legitimistákkal, szereztek neki lakást. Igaz, hogy nagyon 
kicsit, de így legalább végre otthagyhatta a hideg, ronda vagont.  
 
Egy vele töltött karácsony, igen emlékezetes maradt a számomra. 
Akkoriban még gyertyákkal díszítettük fel a fát. A hangulatos 
fényben meghitten énekeltük a karácsonyi dalokat, amikor a fa 
lángra kapott és pillanatok alatt az egész égni kezdett. Mindenki 
eszelős állapotban rohangált, csak Kamilla volt észnél, ráborított egy 
nagy szőnyeget, majd három vödör vízzel öntötte le a fát, 
szőnyegestül, ami így füstölögve kihunyt. Kamilla lett a nap hőse.  
Ezután egyre ritkábban láttuk. Hogy mi lett vele, nem tudtuk.  
 
 
 
 

 



 

 

Iskolás lettem 
 
Hat éves lettem – nagylány, ahogy édesanyám mondta, iskolába 
írattak. A közelben volt egy apácák által fenntartott elemi a Nap 
utcában. Növésre akkor nagyon pici voltam, hátamon a nagy 
táskával mentem anyám mellett.  

- Hova visz ez a táska te kislány? – kérdezték nevetve az 
emberek, de én nagyon büszkén mentem. Egy napig. 

- Na, most már elég volt! – jelentettem ki – Nem akarok 
iskolába járni! 

Reggelente ugyan zokszó nélkül elindultam anyámmal, csak amikor 
az iskola közelébe értünk kezdtem a cövekelést. Az iskola 
kerítésénél már minden rácsba belekapaszkodtam, a kapunál már a 
földön ültem. Így vonszoltak be reggelente.  

- Szervusz, Évike! – köszöntött a nővér. – Látom örömmel 
jöttél iskolába.  

- Igen. – szipogtam és fülemet behúzva indultam az osztályba.  
Rettenetesen féltem. Azt mondták annyira jó voltam, hogy az már 
szinte sok volt. Ha a többieket letérdeltették valami rosszaságért, 
nekem nem kellett, meg hasonlók. Ennek ellenére én állandóan 
sírtam, mint az, aki kikapott. 
 
Eléggé elkényeztetett kislány voltam, legalábbis az öltöztetés terén. 
Féltettek, ezért mindig melegen öltöztettek. Volt egy alsó 
kezeslábasom. 
Egyszer nagyok ki kellett volna már mennem a WC-re, csak nem 
mertem jelentkezni. Aztán kihívtak a táblához felelni! 

- Na, Évike rajzolj egy szép kerek Ó betűt. De olyan szépre 
rajzold, mint az otthoni füzetedben! 

Én remegő kézzel fogtam meg a krétát és próbáltam írni, de egyszer 
csak megrepedtek a zsilipek és alattam hatalmas tócsa kezdett 

növekedni. Rémülten álltam, az osztály pedig hangos nevetésben tört 
ki. 

- Mi az? Mi történt? – fordult felém Teréz nővér – Csend 
legyen! – majd szelídebben folytatta. – Menj ki, vedd le a 
bugyidat, meg ne fázz.  

Én kimentem, de persze nem vettem le semmit, mert nem tudtam 
kibújni a kezeslábasból, így hát ott ültem felöltözve a WC-n.  

- Miért nem jössz már be? – jöttek utánam a többiek. 
- Jövök már! – mondtam, de csak ültem tovább.  

Végre kicsöngettek! 
Vizes ruhával indultam télen haza, anyám persze otthon észrevette. 

- Jaj, te gyerek, hát miért nem jelentkeztél? – megfürösztöttek, 
felöltöztettek, és zsupsz, bedugtak az ágyba. 

A ruhámat pedig kidobták, hogy még csak véletlenül se kerüljön 
többé rám. Azóta sem volt kezeslábasom.  
 
Ronda, hideg tél volt abban az évben. Lehet, hogy a kezeslábas is 
rátett, meg akkoriban erős járvány is volt – spanyol influenza – de az 
egész család megbetegedett. Nagyanyám esett először ágynak, be is 
került a „szalonba”. Aznap délutánra anyám is beteg lett.  

- Vidd Évikét távol tőlem! – kérte nagynénémet, de ő is beteg 
lett.  

Az egész család 39-40 fokos lázzal feküdt. Én kikerültem a 
cselédszobába Mimarinkhoz, majd ő is beteg lett. Akkorra már mind 
együtt feküdtünk a nagyszobában. Az asztal közepére hordtunk 
minden ételt a spirituszfőzővel, és aki bírta valamennyire magát, az 
kiszolgálta a többieket.  
 
Úgy egy hétig feküdtünk. Én nagyon jól éreztem magam, kis rácsos 
ágyam, anyám ágya mellé volt téve, aki egész nap mesélt nekem, 
fogta a kezem. Nem fájt semmim. 



 

 

Már mindenki láztalan volt, fel is keltek, csak én voltam még 
hőemelkedéses.  

- Mi van ezzel a gyerekkel? – kérdezgették.  
Gyanús lettem. A háziorvos azt ajánlotta, hogy vigyenek el egy 
röntgenre. A már ismerős Fehér Keresztbe vittek, megröntgeneztek. 
Anyám ott izgult mellettem, amíg átvilágítottak.  

- Doktor úr, csak nincs tüdőgyulladása? 
- Jó lenne, ha csak az lenne! – felelte az orvos.  

Az influenza következtében szövődményt kaptam. Ráment a 
tüdőmre, s egy tojás nagyságú kavernám volt a bal oldali szárnyban.  
 
Beborult az ég felettem, de a család felett is. Nálunk különösen 
rettenetes volt ez a szó: tüdőbaj. Sokan haltak meg ebben. 
Nagyanyám legidősebb bátyja a Feri, nagynéném Lenke, tőle 
megkapta az unokahúga Rózsika, aki 16 évesen halt bele ebbe. El 
lehetett képzelni édesanyám lelki állapotát.  
Kimaradtam az iskolából. Rettenetesen fájt a szívem, egyszerre úgy 
éreztem, hogy nagyon szeretek iskolába járni. Irigyen néztem a 
táskával közlekedőket. Nem fájt semmim, nem mondhattam. Pedig 
szerettem volna „büszkélkedni” a betegségemmel Oszikának, a 
bátyámnak, aki Olga nagymamával a Sziget utcában lakott. De 
anyukám nem engedett. 

- Most nem szabad gyerekek közé menned. – mondta.  
- De Oszika nem gyerek. Ő a testvérem. 
- Akkor hát pláne nem.  

Az akkori válási törvények értelmében a lánygyermeket általában az 
anyának, a fiúgyermeket pedig az apának ítélték. Mivel apámnak 
nem volt külön háztartása – legalábbis akkor nem – így a bátyámat 
az ő szülei, azaz Olga nagymama és Kozák nagypapa nevelték. Ők 
keveset jöttek hozzánk, inkább mi mentünk oda. Tudtam, hogy a 
testvérem, de inkább csak egy kisfiú volt nekem. Olyan dolgok 
érdekeltek, hogy ő vajon milyet kakil? Egyszer, mikor úgy 3 éves 

lehettem, egymás mellett ültünk a bilin. Mikor érdeklődtem, hogy ő 
milyet produkált, nagy nevetés tört ki a felnőttek között.  

- Te kis butus! – mondták – Akár fiú, akár lány, a kakijuk 
egyforma.  

 
Később mikor 7 éves voltam, Olga nagymamáék már Budán laktak. 
Egy ilyen látogatás végeztével már mentünk le a lépcsőn anyámmal, 
mikor egy kisfiú jött velünk szembe.  

- Nézd Cimbi! – szólt hozzá a bátyám – Ez a testvéred. – s rám 
mutatott. 

- Ne hazudj! – mondta az morcosan, de Oszi csak röhögött. 
- Mi van? – kérdezte anyám, de Oszi már bezárkózott.  

Nem tudtuk, hogy apám másodszor is megnősült, azt meg pláne 
nem, hogy gyereke is született. Mivel a válásuk óta nem fizetett 
tartásdíjat, talán pont emiatt tartották ezt a tényt előttünk titokban.  
 
Na, de maradjunk még a betegségemnél.  
A Tűzoltó utcai kórházba jártunk rendszeresen. A doktor bácsi 
nagyon szeretett, a recepteket is úgy címezte, hogy „Géczy 
Tündérke”. Igazi gyermekorvos volt, akit a gyerekek rajongásig 
szerettek.  
Arra emlékszem, hogy a Devitol olaj volt az a gyógyszer, amit 
szedtem. Kis üvegben volt. Csak ennyi és tiszta jó levegő – 
ajánlották. Anyám megpróbálkozott a lehetetlennel, meghívatta 
magát velem együtt keresztanyjához a nyárra. 
Keresztmamának szép villája volt Mátyásföldön a Paulheim József 
utcában, nagy kerttel, rengeteg növénnyel, fenyőfákkal. Anyukám 
minden órában locsolta azt a részt, ahol játszottam, és ez a tiszta 
levegő szinte csodát művelt: meggyógyultam! 
Fél évvel később a kontroll vizsgálaton anyám hálálkodott az 
orvosnak, de az elhárította magától a köszönetet. 

- Asszonyom nem én, hanem ön gyógyította meg a kislányát. 



 

 

 
Igen, csak egy anya képes arra a határtalan türelemre, szeretetre, 
mely a kilátástalan helyzetet is meg tudja változtatni. Szinte az 
összes gyerek, aki velem egy időben kapta meg a spanyol influenzát, 
sajnos 1-2 hónap alatt meg is haltak. De én – Istennek és anyámnak 
hála – megmaradtam. Picinek és vékonynak, de egészségesnek. Csak 
arra kellett vigyázni, nehogy visszaessek, ezért aztán nagyon 
féltettek. Én úgy szerettem volna futkározni, hideg vizet inni, mint a 
többiek, de mindezektől el voltam tiltva. Így aztán az iskolában is 
egy osztállyal lemaradtam, de egészségesen tanulhattam tovább.  
 
Másodikos nővérkém, azaz tanító nénim egy öreg kis apáca volt, 
Immakulátának hívták. Nagyon szeretett engem és a többi gyereket 
is. Ő nem volt olyan szigorú, mint az elsős Teréz nővér, így én sem 
féltem már, sőt, megszerettem az iskolát.  
Volt egy aranyos tulajdonsága Immakulátának: nagyon szeretett 
nassolni. Nekik nem volt szabad semmit elfogadni a szülőktől, 
nagyon puritán életet éltek. Állandóan káposztát ettek. Ezt onnan 
tudtam, hogy ahogy beléptünk az iskolába, megcsapott a káposzta 
szaga. Ettől aztán annyira megteltem, hogy otthon sosem tudták 
belém diktálni a káposzta főzeléket.  
Volt ennek a nővérnek egy kis „titkosa”. Időnként kihúzta a fiókját 
és be-bekapott egy-egy szem cukorkát, vagy csokoládét, amit a 
kedves szülők titokban becsempésztek neki. És ez a fiók sosem 
fogyott ki. Gondoskodtak róla. 
A harmadik évet már nagyon rosszul kezdtem el: én is vándor 
lettem! 
 
Nyáron megint kint voltunk Mátyásföldön. Sok izgatott beszélgetés 
zajlott le anyám és nagyanyám között, amiket csak utólag értettem 

meg. Akkor még – semmivel sem törődve – önfeledten játszottam 
barátnőimmel. Róluk külön kell szólnom.  
Turcsányéknak hívták őket. Ági és Évi a két testvér, életem legjobb, 
leghűségesebb barátnői, akikkel soha meg nem szűnő barátságot 
fogadtunk. Ők is csak nyaranta voltak kint Mátyásföldön – 
legalábbis akkor még – s reggeltől estig együtt játszottunk.  A 
szüleinek töltőtoll gyáruk volt, és legalább 10 üzletük.  
 
Egy augusztus végi napon anyukám azzal fogadott: 

- Évike, szeptembertől ide fogsz járni iskolába Mátyásföldre, 
mert elköltözünk az Üllői útról és csak novemberben 
megyünk az új lakásba. 

Boldog voltam. Itt Mátyásföldön a Diófa utcában volt egy elemi 
iskola. Fiúk és lányok is jártak oda, ami nekem a sok apáca után 
roppant érdekes volt. 
Egy helyes, életre való kislány ült mellettem a padban, Gáldi Klára, 
mögöttem egy vékony, de rosszcsont: Filipek Aranka. 
Csodálatos volt a szeptember, a sárguló levelek közt andalogtunk 
haza. A tanító nénink Földváriné, akinek a férje volt az 
iskolaigazgató. Volt egy bolond lányuk Pottika. Szegényke lehetett 
már 30 éves, de még mindig a harmadik elemibe járt, vagy ahova 
épp kedve volt. Rengeteget nevettünk rajta. 
Egy szó, mint száz, két nagyon boldog hónapot jártam a mátyásföldi 
iskolába. 
 
November 1-én elköltöztünk, alig bírtam felfogni, hogy nem az üllői 
útra megyünk. Bútoraink egy részét Mátyásföldön hagytuk az egyik 
szuterén szobában. A játékaim nagy része is ide került, s innen 
költöztünk be új otthonunkba, a Dandár utcába. 



 

 

Dandár utca 26. 
 

Elérkezett a költözés napja. Jött egy nagy lovas kocsi, rárakták a 
holmikat, és az elindult. Rohangásztam ki-be, minden érdekelt, 
izgalmas volt. Barátnőim irigyen vették tudomásul „kimagasló” 
egyéniségemet, amit a költözésnek köszönhettem. Mi természetesen 
nem a kocsival mentünk, hanem HÉV-vel.  
Mikor megérkeztünk kíváncsian tekintettem körül új otthonunkban.  

- Milyen kicsi. – jártam körül az egy szoba-konyhás lakást, 
aminek egy picike előszobája volt. – Itt fogunk ezentúl lakni? 
– kérdeztem csodálkozva. – Hát nagymamáék hol lesznek? 

- Budakalászon, de ne búsulj! Majd jönnek látogatóba. – 
vigasztalt anyám.  

Később megérkezett a kocsi is a bútorokkal, hordták fel az első 
emeletre. Én izgatottan rohangásztam, és természetesen mindig ott 
sündörögtem, ahol épp nem kellett volna. Így történt az is, hogy 
benyitottam a WC-be, ahol éppen a kocsis bácsi végezte folyó 
szükségletét. 

- Jaj, anyukám, borzasztó mi történt ezzel a bácsival! – 
rohantam rémülten anyámhoz.  

- Mi baj van, mi történt? 
- Képzeld, le sem ült pisilni, csak úgy állt és valamit fogott a 

kezében és onnan jött a pisi. Biztosan nagy beteg! Le sem 
tudott ülni… - hajtogattam egyre. 

- Te kis buta! – mondta anyám nevetve – Nem beteg, csak 
bácsi és a bácsik csak állva tudnak pisilni. – mondta röviden, 
két bútor tologatása közben. 

De engem ez a válasz nem elégített ki. Gyanakodva vizsgálgattam 
utána, s folyton lestem, hogy vérzik-e valamije, mert a betegséget 
ezzel kötöttem össze. Mikor anyám észrevette, hogy sündörgök a 
férfi körül, erélyesen rendre utasított. 

- Tessék segíteni! Mit járkálsz, mint egy bolond? Fogd a 
játékaidat és rakd rendbe. 

Ez volt az első találkozásom a „férfinéppel”.  
 
Estére valahogy összeállt a lakás. A képek felkerültek a falakra, a 
csomagok tartalma a fiókokban, szekrényekben volt elrendezve. 
Furcsa volt az első éjszaka. 
Ha behunyom a szemem, ma is látom a fehérre festett vaságyat, 
sárgaréz gombokkal a végén, meg valami kékes virág is volt rajta. 
Ez új bútor volt, az Üllői úton nem láttam. Én egy kis díványt 
kaptam anyám ágya mellett. Próbáltam barátkozni a környezettel.  
Ez a ház hosszú folyosós volt – mint a „franzstadt” házai. A lakások 
– a mienk is – az udvarra néztek, az udvaron pedig nyüzsögtek a 
gyerekek. 
Ferencváros! 
Talán azóta szeretem a Fradit. Minden esetre már akkor tele voltak 
firkálva a falak, kerítések, olyan feliratokkal, mint „Hajrá 
Fradi!”meg „FTC”. Volt még egy felirat, amivel sűrűn találkoztam: 
GFB. 
Egy gyár nevének a rövidítése volt, már nem tudom melyiké, de a 
labdákon is ezt láttam. A ferencvárosi gyerekek meg állandóan 
kórusban üvöltötték: „GFB – Gömbös Folyton Beszél”. Fogalmam 
sem volt, ki az a Gömbös, de én is üvöltöttem a többivel. 
 



 

 

Megint új iskolába írattak, a Mester utcába. Hatalmas épület volt ez, 
ahova fiúk és lányok is jártak, de külön osztályokba. Mit is 
mondhatok erről az iskoláról? 
Életem legkeservesebb időszakát töltöttem itt. 
Már eleve az, hogy két hónappal később kerültem egy olyan 
közösségbe, ahol a többiek már a harmadik évet kezdték együtt – 
szörnyű volt. Engem kinéztek, idegen voltam. Kilógtam közülük. 
A tanítónőm is egy borzadály volt, külsőre és belsőre egyaránt. Úgy 
35-40 éves lehetett, de az arca tele volt himlőkiütésekkel. Ezt úgy 
próbálta takargatni, hogy vastagon púderozta magát. A púder a 
rücskökbe beletapadt és más színű volt – szóval szegény 
iszonyatosan nézett ki. Ráadásul állandóan ordított. Az ottani 
gyerekek nem vették fel, de én annál inkább. Ők tudták már, mi a 
kulcs tanárnőjükhöz: az árulkodás. Ha árulkodtak, a tanárnő úgy 
ítélte meg, hogy figyelnek. A régi iskolámban büntették az 
árulkodást, így én lettem a célpont. 
Ha felnéztem, ha lenéztem, ha hátra tettem a kezem, vagy ha nem – 
mindegy volt 

- Tanító néni, az új kislány… - ez volt az állandó szöveg. 
 
Ennek a tanárnőnek volt még egy szokása, mégpedig, hogy 
vigyázókat rendelt ki, úgy nevezett „kis tanító néniket”. Ezek a 
gyerekek kérdezték ki a leckét, sőt, osztályozták a füzeteket is. A 
baráti hálózat éppen ezért nagyon erős volt, a vigyázóknak 
kedveskedni bevett szokás volt. Ez a tízóraik átadásával kezdődött és 
kis ajándékokkal folytatódott. Én erről mit sem tudtam, nem is 
sejtettem, hogy lehet ilyen. Új voltam, beültettek egy padba és 
mindenki engem figyelt. Rettenetes volt!  

Bármit csináltam, bármit tettem, az rossz volt. Nem tudtam mást 
tenni, csak sírni. De ha sírtam, akkor meg azért csúfoltak, és folyton 
azt mondták, hogy ne kényeskedjek, hiszen már nem az apácákhoz 
járok. 
Mátyásföldről tiszta jelessel engedtek el, itt meg rohamosan romlott 
a tanulmányi eredményem, na, nem azért, mintha kevesebbet 
tanultam volna. Anyukámmal együtt kétségbe voltunk esve. Aztán 
lassan betelt a pohár. 
 
Hideg tél jött, és én megint 38 fokos lázzal feküdtem. Ez a korábbi 
nagy betegségem miatt még izgalmasabb volt. Természetesen csak 
akkor mehettem újra iskolába, amikor teljesen láztalan voltam. Így 
történt, hogy vagy 2 hetet hiányoztam.  
Az első nap, amikor bementem, már így fogadtak: 

- Na, megállj! Mit fogsz te kapni a tanító nénitől! 
- Miért? – kérdeztem csodálkozva – Hiszen beteg voltam. 

A tanító néninek rögtön át is nyújtottam az orvosi igazolást, de az a 
földre dobta, majd ordítani kezdett.  

- Hazug disznó! Miféle papírt hoztál ide? Még nekem is 
hazudni mersz? 

Én kővé dermedve álltam, nem értettem semmit. A hangzavarból 
annyit sikerült kivennem, hogy az egyik vigyázó állítólag látott 
engem az utcán játszani. Ez már anyámnak is sok volt. Másnap nem 
engedett iskolába, azt mondta kivesz onnan. Be is ment, egyenesen 
az igazgatóhoz. 

- Kérem, milyen iskola ez, ahol nem a tanár, hanem a gyerekek 
tanítanak? S milyen tanár az, aki a gyerekek hazugságának 



 

 

hisz? Ami ebben az iskolában folyik, az egyenesen 
felháborító! 

Az igazgató próbálta csendesíteni anyámat, és behívatta 
szembesítésre a tanárnőt. Az, amikor meglátta anyámat, megint a 
legmagasabb hangját használta. 

- Mi az, már megint miért nem jött a gyerek? Már megint mit 
találtak ki? – kezdte. 

Anyámat erre már elhagyta a jólneveltsége. 
- Képes még itt is meghazudtolni? – mondta – Itt minden a 

hazudós gyerekeké? Miért kapja ön a fizetést, ha nem is ön 
tanít, hanem a gyerekek? Ne féljen, nem kell többet a 
gyerekemmel foglalkoznia, mert kiveszem. Elviszem abba az 
iskolába, ahová eddig is járt, ahol nincs ilyen hazug légkör. 
De gondom lesz arra is, hogy a legfelsőbb körök is tudomást 
szerezzenek az itteni tanítási rendszerről! Én aradi születésű 
vagyok, s nagybátyám személyes jó barátja a kormányzó 
köreinek. 

Erre aztán bekövetkezett a pálfordulás. 
- Kérem, ez csak félreértés lehet! – kezdte az igazgató – Ne 

vigye el a kislányt, minden tisztázódott már! A tanítónő is 
elnézést kér! – nézett szigorúan a tanárnőre. 

De anyám hajthatatlan volt. Csodálatos módon tiszta kitűnővel 
engedtek vissza a régi iskolámba. 
 
Az első nap a régi iskolámban maga volt az újjászületés.  

- De jó, hogy itt vagy! – álltak körül a gyerekek.  
- Miért nem jöttél hamarabb? 

Itt mindent és mindenkit ismertem és szerettem, ők is szerettek 
engem. Igaz, így nagyon sokat kellett gyalogolnom a Dandár utcából 
a Nap utcába. Majdnem egy órás járás volt nekem, de én szívesen 
vállalkoztam erre.  A Mester utcai iskola környékét évekig 
elkerültem. 
 
Egyébként ez a korszak nem csak nekem, de anyámnak is nagyon 
nehéz volt. Egy este épp horgoltam, amikor ismerős hangokat 
hallottam a gang felől. Nagymama érkezett meg Sári nénivel, vagy, 
ahogy én hívtam: Tantival. Nagy boldogsággal, sírva ölelkeztünk 
össze. Valahogy elhelyezkedtünk éjszakára. Egy hónapig nálunk 
maradtak, mert Budakalászon az életük nagyon nehéz volt. A falu 
végén laktak egy kis házban, nagy szélviharnak volt kitéve az a rész. 
A hidegben befagyott a vödrökben a víz, a tüzelő drága volt, s az 
ezekkel való harcban annyira kimerültek, hogy inkább csak 
feküdtek. Ezért végül úgy döntöttek, hogy a nehéz telet velünk töltik.  
 
Én nagyon boldog voltam! Az én drága nagymamám velem volt. 
Sülve-főve együtt sutyorogtunk, meséltünk egymásnak. Ő a 
fiatalságát, gyermekkorát, én a napi eseményeket. Anyám és 
nagynéném, pedig minden nap munka után jártak. Emlékszem, 
ebben az időben, mindig nagyon fáradtan és sikertelenül jöttek haza. 
Már akkoriban is nagy súlyt fektettek a cégek a reklámra, néhány 
még ma is a fülembe cseng. 
„Mondja marha, miért oly bús? – Olcsóbb a ponty, mint a hús.” – s 
egy bús marha és egy hal nézett le a plakátról.  
Az ERMA (kézimunkaüzlet volt a körúton) felvételt hirdetett csinos 
nők részére, akik nagy csomagokkal, zacskókkal – mai kifejezéssel 



 

 

élve reklámszatyrokkal – sétálgattak. Nagyon sok nő vásárolt az 
ERMA-nál, legalább is úgy látszott. A valóság az volt, hogy 
csinosan öltözött nőket alkalmaztak, akik meghatározott ideig ilyen 
szatyrokkal sétálgattak, amik vastagon ki voltak bélelve papírral.  
Anyám is, nagynéném is szerzett egy ilyen „állást”. Sétálniuk kellett 
szép lassan, kényelmesen, kirakatoknál megállni, tanakodni, mutatni 
a szatyor feliratos részét. Voltak ellenőrök is, akik bizonyos 
helyeken aláírásukkal igazolták, hogy valóban arra mentek. Leülni 
nem lehetett, 6 órát kellett sétálni. Szegényeknek, mire letelt a 
„munkaidejük”, már csak vánszorogni tudtak haza – természetesen 
gyalog, mert a villamos drága volt. Egy alkalommal találkoztak 
unokatestvérükkel, aki nagyon megörült nekik. 

- Jaj, de jó, hogy találkoztunk! – kiáltott fel – Gyertek, 
sétáljunk egyet, közben jól kibeszéljük magunkat! – 
lelkendezett.  

- Mi? – hördültek fel – Hogy sétáljunk? Eszünk ágában sincs, 
sietünk haza. Szervusz! – köszöntek el villámgyorsan.  

Az elhűlve nézett utánuk. 
- Nahát! Hogy ezek milyen beképzeltek lettek. 

Ez aztán gyorsan terjedt a rokonságban. De őket a rokonság akkor 
már nem érdekelte. Bár sokkal előbb hánytak volna fittyet a 
rokonságra, sokkal többre jutottak volna – elég csak Sári festő 
tanulmányaira gondolni. Pedig ha tudták volna, hogy mennyire nem 
a beképzeltség volt az oka a tiltakozásnak… 
Egy másik séta alkalmával, akadt még egy kellemetlen helyzetük.  

- Te Idus! – mondta nagynéném – Nekem rettenetesen kell 
WC-re mennem. Hová lehetne menni szerinted?  

A nyilvános WC 20 fillérbe került a nőknek, a férfiaknak ingyenes 
volt. Ők 4 óra sétáért kaptak egy Pengőt. De a szükség nagy úr, és 
sietős is. Szaporázni kezdték a lépteiket, ugyanis mindenhová ketten 
kellet, hogy menjenek – ezt is ellenőrizték. Már rohanva 
száguldottak a csomagjaikkal, amikor bementek egy cukrászdába. 
De sajnos ott már a bejáratnál útjukat állta egy ellenőr.  

- Hohó! Hogy képzelik? Nem lehet leülni! Nem azért fizetjük 
magukat! – s ezzel megfogta nagynéném karját, hogy 
eltérítse a bejárattól.  

De Sári kirántotta magát és berohant, majd eltűnt egy függöny 
mögött. Szegény anyámnak arra sem volt ideje, hogy 
megmagyarázza az ellenőrnek a helyzetet, mert az meg a másik 
irányba száguldott el. Mire befejezték az aznapi sétát, megkapták a 
köszönömöt. Elbocsájtották őket. Ezután folytatták az álláskeresést. 
 
Rövid ideig anyám egy szaloncukor csomagoló üzemben kapott 
állást, ide is elvitte Sárit. Pincehelyiség volt, a halomba öntött 
szaloncukrokat kellett papírba, majd arany fóliába csomagolni és 
dobozba tenni. Teljesítménybérbe dolgoztak, a dobozok számától 
függően kapták meg minden este a bérüket.  
Itt is meg kellett fizetniük a tanulópénzt. Voltak „élelmesebb” 
dolgozók, akik kihasználták mások becsületes munkáját, így a kész 
dobozokat maguk mellé tették. Tudták, hogy hány darabot 
készítettek, de estére 2-3 doboz mégis eltűnt. Ennyivel is kevesebb 
pénzt kaptak. Másnap már árgus szemekkel figyelték az 
eseményeket. Anyám egyszer csak arra lett figyelmes, hogy mozog 
az egyik doboz. 



 

 

- Hó! Mit képzel, hová viszi? – csapott le anyám egy ronda 
kinézetű nőre, aki kiszámított kígyózó mozdulattal próbálta 
átcsúsztatni anyám dobozát a sajátjához.  

Nagynéném ügyesebb volt. Mikor észrevette a szerzésnek ezt a 
módját, a kész dobozokra rátette a lábát. Igaz, így rettentő 
kellemetlen pózban kellett tovább dolgoznia, de így biztonságos 
volt.  
Állandóan folytak a harcok a mindennapiért, s ebből én csak annyit 
láttam, hogy a házmester sűrűn bekopogtatott. Ronda ember a 
házmester, mindig kéri a pénzt – állapítottam meg. Mi fizettünk, 
amíg tudtunk, majd anyámék úgy döntöttek, hogy májusra feladják a 
lakást.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Most már csak kofferozunk… 
 

Újabb hurcolkodás, költözés, csomagolás. 
Bútorunk ismét két részre szakadt: egy részét kivittük Budakalászra, 
a másik részét pedig Mátyásföldre., ugyanabba a szuterén szobába, 
ahol egy évvel ezelőtt volt. 
Két bőrönd (az egyik fonott volt) kísérte ezután a gyerekkorom, 
fiatalságom elkövetkező éveit.  Az életünk a továbbiakban úgy 
alakult, hogy májustól októberig kint voltunk Mátyásföldön anyám 
keresztanyjánál, októbertől májusig pedig Budakalászon, illetve 
néha albérletben. Anyám, érthető okokból nem akart állandó terhet 
jelenteni Budakalászon.  Egy növésben levő gyermek sokat eszik, 
meg a hely is kevés volt, ezért úgy gondolta, megpróbálkozik az 
albérlettel.  
 
Az első hely a Ferenc körút 16. volt. Itt egy szép, aránylag nagy 
szobát kaptunk – olcsón! Az én könyörgésem miatt hoztunk 
Budakalászról egy 6 hetes pici kölyökkutyát, akitől nem tudtam 
elszakadni, anyám meg sajnált engem, gondolta – valahogy csak 
lesz, így hát a kutyus velünk tartott. 
De ez a kis kutya sírt, ugatott – erre nem gondoltunk. Az első ilyen 
alkalom után kopogott is a házinéni. 

- Nyissák ki! – mondta. – Nyissák ki! – dörömbölt 
erélyesebben.  

- Máris, csak magamra kapok valamit, épp mosakodtam! – 
mondta anyám, addig én villámgyorsan beraktam a kutyust 
az éjjeli szekrénybe. Ez a sötét, meleg hely valószínűleg 
tetszett neki, mert elhallgatott.  – Tessék! Mit tetszik?  



 

 

- Mintha valami kutyasírást hallottam volna. – nézett körül az 
üres szobában – Maguk nem hallották? 

- De igen! – mondta gyorsan anyám – Itt a szomszéd lakásban 
van egy pici kutya, láttam az előbb.  

- Micsoda emberek vannak! – mondta fejcsóválva, de hogy 
milyenek – nem mondta ki. 

Ezután óvatosabbak voltunk, de sajnos ez nem mehetett így a 
végtelenségig. Hiába zokogtam, el kellett válnom a pici jószágtól. 
Kiloptuk az utcára, ott ügetett mellettünk, póráz nélkül. Nagyon 
aranyos volt. Egy kis gyermek mellé guggolt. 

- Jaj, de drága pici kutya! – mondta. 
- Akarod? – kérdezte anyám, s mire a gyerek válaszolhatott 

volna, a kezébe nyomta a csöppséget.  
Én zokogva borultam anyám karjába, sirattam a kiskutyát, akit 
rohanva vitt el a kisgyerek, nehogy meggondoljuk magunkat. De 
megértettem, hogy nem tudjuk ott tovább dugdosni, hiszen kutya 
nélkül is nehéz volt ott élni. 
A háziak piacos „libások” voltak – úgy hívták akkoriban a zsidó 
baromfikereskedőket.  Kóserok voltak, azaz nagyon vallásos zsidók, 
akik minden edényüket csak szertartásos áldás után használhatták. 
Minden ételnek megvolt a saját edénye. A mi lábosainkat nem tűrték 
meg, melegíteni sem engedtek, mert megszentségtelenítettük volna 
az edényeiket.  
Így kénytelenek voltunk spirituszforralót használni, s csak olyan 
ételt készíthettünk, aminek nem volt szaga. Éppen ezért majdnem 
állandóan tejbegrízt, vagy rizst ettünk.  
Amúgy is furcsa emberek voltak. Mikor haza jöttek a piacról, rögtön 
veszekedni kezdtek. Én addig sosem hallottam veszekedést, ezért 

rettenetesen féltem ilyenkor. Ordítottak egymással, néha csörrent 
egy-egy edény is, amit egymáshoz vágtak. Borzalmas volt! 
Időnként az asszony felüvöltött, hogy „segítség, megöl ez a disznó”, 
de azért valójában nem tűrte volna, ha valaki tényleg segíteni próbál, 
mondván „senkinek semmi köze az ő életükhöz”. De ezt csak később 
tudtuk meg. Addig is rémületben éltünk, mert azt hittük, valóban 
meg fogják egymást ölni. Vacsorára azonban mindig kibékültek. 
Békésen leültek a megterített asztalhoz, a férfi felvette a sapkáját 
(mert abban evett), imádkoztak és szent volt a béke.  

- Anyuci! – kérdeztem suttogva, amikor csend lett – Már 
megölték egymást? 

- Dehogy! – suttogott anyám is – Most esznek. 
- Már nem haragszanak egymásra? Rémes így élni. – mondtam 

gyerek fejjel. 
- Ne figyelj oda. – mondta anyám.  

Ez viszont nehezen ment. Úgy döntöttünk, hogy hiába szép és olcsó 
ez a lakás – nem lehet itt maradni. (Évekkel később hallottuk, hogy a 
férfi tényleg nyomorékká verte a feleségét.) 
Újból elkezdtünk lakást keresni. A József körúton vett ki anyukám 
egy szép nagy, utcára néző szobát, ami olcsó is volt. Végre, jó helyre 
kerültünk – lelkendeztünk. 
A libások sírva köszöntek el tőlünk. Próbáltak ott tartani minket – 
főleg az asszony, akinek a jelenlétünk biztonságot jelentett – még azt 
is megígérték, hogy lejjebb viszik a bérleti díjat. De anyám és én is 
hajthatatlanok voltunk. Vittük a kis kosárkánkat, bőröndünket, és 
elindultunk új otthonunk felé.  
 



 

 

Nekem tetszett a József körút, a Nap utcai iskolához is közelebb 
kerültem. Igaz, a Ferenc körutat már ismertem, s csak egyszer hozott 
haza a rendőr, amikor eltévedtem, de ez mindjárt az elején volt. 
 
Megérkeztünk, becsöngettünk. Kedves arcú nő nyitott ajtót, 
betessékelt. Valóban gyönyörű szoba volt, fehér bútorokkal, két 
ággyal. 

- Jé! Nekem is lesz végre szép nagy ágyam? – lelkendeztem. 
- Jaj, drágám! – szólt a főbérlő anyámhoz fordulva – Egy kis 

baj van! Ugyanis a régi lakóm még 1-2 hétig itt marad, de 
nagyon rendes, becsületes ember, jól meglesznek egymással, 
majd meglátja. – s cinkos kis mosolyt küldött anyám felé.  

- Micsoda? – kerekedett nagyra anyám szeme. 
- Na, semmi ijedelem! – csitítgatta anyámat – Mondom, hogy 

rendes úriember. – s a nagyobb nyomaték kedvéért még 
hozzá tette – El is veheti feleségül magát. 

Borzasztó volt, én az egészből csak annyit értettem, hogy nincs 
lakás. Ránéztem anyámra, aki falfehéren állt ott, kezében a 
bőrönddel. Lementünk az utcára, ott egy padnál megálltunk. Anyám 
elővette a táskáját és keresgélni kezdett benne. Végre, megtalálta, 
egy kis cédula volt, rajta: Körmendiné, Üllői út 56. 2. emelet. 

- Menj kislányom erre a címre és vedd ki azt a szobát. Mondd, 
hogy azonnal jövünk is. 

Az Üllői utat ismertem. Kissé megszeppenve, de öntudatosan, hogy 
bízik bennem anyám ebben a nagy bajban, elindultam. Fontosságom 
tudatában csöngettem be, kedves arcú néni nyitott ajtót. 

- Mit akarsz kislányom? – kérdezte. 
- Tessék mondani, itt van kiadó szoba? 

Az csodálkozva nézett rám. 
- Tessék? Mit kérdezel? – kérdezte. 
- Azt, hogy van-e itt kiadó szoba. – mondtam kissé 

erélyesebben – Szeretném megnézni, s ha megfelelő, 
kiveszem az anyukámmal. 

Szegény asszony, mint később mesélte, elhűlve, de engedelmesen 
nyitotta ki az ajtót, s mutatta a szobát. Nem tudta mi lesz ebből, 
rossz vicc, vagy kedves tréfa. Rám nézett, rajtam az akkori iskolások 
sötétkék Bocskai kabátja-sapkája volt a Margit Intézet címerével, 
mert akkor már oda jártam. A külsőm bizalomgerjesztő volt, így 
beengedett.  
Szűk folyosón, konyhán keresztül jutottunk be a kis szobába. Egy jó 
széles ágy, szekrény, asztal és két szék volt a berendezés. Igaz egy 
kicsit sötét volt, de tiszta.  

- Megfelel. – mondtam, s átnyújtottam neki a havi lakbért.  
Körmendi néni még mindig nem tudta mi lesz ennek a „viccnek” a 
vége.  Dermedten bámult utánam, még az ajtót is elfelejtette bezárni. 
Én vágtattam anyámhoz. 

- Megvan! – kiáltottam már messziről. – Még nem adták ki 
másnak, én vettem ki és ki is fizettem.  – lihegtem győztesen. 

Fogtuk a bőröndünket és elindultunk új, ideiglenes otthonunk felé.  
Körmendi néni később mondta, míg él, el nem felejti, hogy egy 12 
éves kislány is vett ki szobát nála. 
 
Pici volt a szoba, de nyugalmas, a háziak is kedves emberek voltak. 
És ami a fő, a véletlen, hogy hozza össze az embereket? Az utcai 
szobában anyám másod unokatestvére lakott az édesapjával, akik 
szintén aradiak voltak, dr. Kabdebóné Mici néniék.  



 

 

Itt végre nem kellett félni, alkalmazkodni, szégyenkezni, szerettek és 
megbecsültek minket. Nekem akkor csak egy dolgom volt, hogy 
tanuljak, szegény anyámnak maradt változatlanul az álláskeresés. 
Munka viszont nem akadt.  
Viszont egyszer végre rámosolygott a szerencse. Az Üllői úton a 
pénzverde után volt két új ház, a földszinteken üzletekkel. Volt ott 
egy nagyon helyes asszony, akinek tisztító üzlete volt. Beszélgetni 
kezdtek anyámmal, s mikor megtudta, hogy kalapos, felajánlotta, 
hogy menjen oda, ad neki egy részt dolgozni, kitesznek 1-2 kalapot a 
kirakatba. Ezzel növekszik az ő forgalma is, így mindketten jól 
járnak. Így lett anyám önálló. Jó volt ez a kis együttes, jól kijöttek 
egymással, munka közben sokat beszélgettek. Ez a munka 
biztosította a mindennapit. Én iskola után kigyalogoltam az üzletbe 
és ott „élveztem” a délutánokat. Hazafelé jövet anyámmal leültünk a 
Népligetben, ott megettük a vacsoránkat, rendszerint zsömlét, 
párizsival, retekkel, hagymával – s utána hazasétáltunk.  
Sajnos ez az ideális állapot nem tartott sokáig, talán egy évig. Az 
üzlettulajdonos beteg lett, ezért el kellett adnia a boltot. Az új 
tulajdonos már nem adta ingyen a helyet, sőt elég sokat kért érte. 
Ebbe persze nem tudtunk belemenni, így megint az álláskeresés 
következett. 
 
Aztán jött megint egy felejthetetlen nyár, bőséges, jó koszttal, 
gyönyörű környezettel, s ami a fő, a barátnőkkel, Turiékkal. De ez az 
idill sem tartott soká, hiszen újra eljött az ősz. Szeptemberben és 
októberben Mátyásföldről jártam be az iskolába, novemberben 
viszont ismét becsomagoltunk a bőröndünkbe.  

Körmendiéknél foglalt volt a kis szobácska, így ismét a Ferenc 
körútra kerültünk, de a másik oldalra, szembe a „libásokkal”. 
 
Baloghéknak hívták a háziakat. Balogh néninek 3 lánya volt, 
mindhárom 25-35 közötti.  
A szobánk a konyhán keresztül, egy ablak nélküli folyosón át volt 
megközelíthető, ablaka az udvarra nézett. Kedves szoba volt, ami a 
gangra nézett, innen jó volt a kilátás, ez számomra felért egy TV 
műsorral.  
Sokat bámészkodtam, belebámultam az emberek életébe. Tudtam, 
hogy melyik lakásban van gyerek, melyik lakásban gyakorolnak 
hegedűvel – sok volt a házban a cigányzenész. Az innen-onnan jövő 
hegedűszó kellemes volt a fülemnek. 
 
Baloghék nagyon kedves emberek voltak, tele jóakarattal. Szerettek 
minket, s a maguk módján próbáltak segíteni anélkül, hogy 
megsértetek volna. Például anyámat többször „faggatta” Balogh 
néni, hogy egyik-másik ételt, hogy szokta készíteni. Így? – s tele lett 
egy tányér. Vagy úgy? – és tele volt egy másik. 
Én pici korom óta imádom a zsíros kenyeret. Még nem voltam 
egészen egy éves, amikor elfogyott otthon a piskóta, a vaj, sőt, a 
pénz is. Apám leszelt egy jó nagy darab kenyeret. 

- Egyél Évike! – majd gondolt egyet, kivette a kenyeret a 
kezemből és jól megzsírozta.  

Finom volt, de anyám rémüldözött. 
- Mit csinálsz, te szerencsétlen! Beteg lesz a gyerek! Add ide a 

kenyeret! – s megpróbálta kivenni a kezemből.  



 

 

De én erősen fogtam, nem engedtem és mohón tömtem a számba. 
Megettem, s nem lett kutya bajom sem, pedig még csak két fogam 
volt. A zsíros kenyér szeretete továbbra is bennem élt.  
Balogh néni azzal az indokkal, hogy fáj a lába megkért, hogy hozzak 
fel kenyeret. Frisset. A jó, finom, meleg kenyeret természetesen 
nekem is meg kellett kóstolnom. Ez rendszerint egy jó nagy karéj 
volt, alaposan megkenve zsírral, vajjal, lekvárral, mikor hogy.  
 
Szégyellem, de én abban az időben valósággal betege voltam az 
evésnek. Anyám akkoriban a Rákóczi útra járt dolgozni egy 
kalapszalonba. „Róna Kalapszalon” – hirdette a kis üzlet cégtáblája. 
Itt anyám kézilány volt, órabéres. Csak késő este jött haza, annyit 
túlóráztak, ebből azt gondolná az ember, hogy jól kerestek. Ördögöt! 
Róna jól kitolt a dolgozóival. Minden este a szomszédos Hauertól 
habos kávét és brióst hozatott mindenkinek, Ez jóval kevesebbe 
került neki…  
Én nem mehettem az üzletbe, mert zavartam volna a munkát. 
Szegény anyácskám napi 12-14 óra munka után ért haza hulla 
fáradtan és éhesen, mert hát egy fáradt, éhes embernek szinte semmi 
az a kis habos kávé. Ám Róna mindenkinek hirdette, hogy nála 
milyen jó dolga van a kézilányoknak – még habos kávét is hozat 
nekik! Közben legalább 3-4 Pengőt megtakarított rajtuk, a 
viszonyítás kedvéért, egy kifli akkoriban 20 Fillérbe került.  
 
Nálunk az volt a szokás, hogy ha anyuka este haza jött, akkor két 
napra főzött. A kis vaskályha így rögtön két célt is szolgált: 
melegített is és főzni is lehetett rajta. A maradékot és másnap 
megettem.  

És akkor megtörtént az első bűnbeesésem! 
Néztem, néztem a napi fél liter tejet. Gondoltam, egy picit iszom 
belőle. Szájamhoz emeltem az üveget és jól meghúztam. Ízlett. Majd 
ismét ittam, ismét ízlett, de már látszott a hiány az üvegen. Nem 
estem kétségbe, már akkor is leleményes voltam. Fogtam az üveget 
és a csap alá tartottam, felöntöttem vízzel, így feles tej lett belőle.  
De még mindig nem laktam jól, ezért megettem az egész paprikás 
krumplit. Este lett, fél tíz körül megérkezett szegény anyám, 
valósággal betámolygott az ajtón. Nagyon vékony volt akkoriban.  

- Ettél? – kérdezte, majd odament a láboshoz és belemeredt, én 
meg zokogva borultam a vállára. 

- Jaj, anyucikám ne haragudj! 
- Miért kellene haragudnom? – kérdezte halkan. 
- Mert megettem mind az összes ennivalót! – zokogtam 

tovább. 
- Nem baj! Fő, hogy jól esett. Sose búsulj Évikém, hisz van 

még itt tejecske. – s mosolyogva húzta elő a tejes üveget. 
Ekkor kezdtem el csak igazán bőgni. 

- Ez sem az igazi! – sírtam keservesen. 
- Miért, mi van ezzel? – nézte anyám hitetlenkedve a kezében 

tartott üveget. 
- Felöntöttem vízzel. 

 
Mit mondott erre? Semmit. Átöleltük egymást, én 
megkönnyebbültem a vallomástól. Még ő vigasztalt, hogy jól tettem, 
mert őt bent megkínálta ez is, az is és már annyit evett, hogy nem is 
bírt volna többet, csak megszokásból ment a láboshoz. 



 

 

Hogy valóban így volt? Biztos, hogy nem, és a lelkiismeretem a mai 
napig bánt ezért. 
De abban az időben még egy érdekes esemény történt. Előkerült az 
apám! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Apám 
 
Korábban írtam apámról, mint fiatalemberről, s arról is, hogy 2 éves 
voltam, amikor szüleim elváltak. Én édesanyámhoz kerültem, a 
bátyám pedig apámhoz, illetve annak szüleihez.  
Amíg az Üllői úton laktunk hébe-hóba meglátogattuk egymást, de 
aztán egyre ritkultak ezek az alkalmak. Apámat meg egyáltalán nem 
láttam.  
Halvány emlékem maradt csak róla, hogy szép, érdekes arcú ember 
volt, és nagyon kedves. Féltve őriztem egy arany nyakláncot egy kis 
Mária medállal, mint az egyetlen apai ajándékot tőle. Egy 
karácsonyeste adta, még az Üllői úti lakásban. Lecsatolta a láncot a 
nyakából és az enyémre rakta. Biztosra veszem, hogy elfelejtett 
ajándékot hozni nekem, s ott döbbent rá. Mindegy, én ma is őrzöm a 
kis láncot.  
 
Elég az hozzá – kirándulni mentünk a Margit Intézettel 
Esztergomba. Párosával, hosszan kígyóztunk fel, hogy kihajózzunk, 
s a parancsnoki hídról irányították, hogy melyik osztály melyik 
oldalra menjen. Sokan voltunk, legalább ötszázan.  
Egyszer csak megtorpantam, szinte kővé dermedtem. A parancsnoki 
hídon apám állt – tiszti egyenruhában. 
Akkor már legalább 5 éve nem hallottunk egymásról semmit. Ő 
irányította a beszállást, majd elfoglalta helyét a parancsnoki hídon.  
Én addig-addig sündörögtem, míg közel nem kerültem az irodához. 

- Tessék mondani, hogy hívják azt a bácsit? – s mutattam a 
parancsnoki hídra. 

- Az a Géczy kapitány. 



 

 

- Tessék megmondani neki, hogy itt van a lánya az iskolások 
között. Én vagyok az. – húztam ki magam büszkén, mert már 
akkor is nagyon imponált nekem az egyenruha. 

Pár pillanat múlva ott is álltam a parancsnoki hídon, büszkén, 
boldogan.  
Apám nagyon szép ember volt, akkor úgy 35 éves lehetett. 
Napbarnított arcához jól mutatott a fehér tengerészsapka. A 
gyerekek is körül sereglették, s jöttek a tisztelendő nővérek is. Volt 
köztük egy nagyon szép nő, Remigia nővér. Ő tanította nekünk a 
fizikát és a kémiát, én nem szerettem, nem voltam vele jóban.  
De most, egy csapásra bűbájos lett velem!  

- Géczykém! Évikém! – mondogatta nekem egyre. 
 
Hogy miért nem voltam vele jóban? Érdekes volt az élet az 
Intézetben. Az osztályfőnökömet Ersiliának hívták és én nagyon 
szerettem. Igazságos, kedves, jóakaratú nő volt, akivel nyugodtan 
lehettünk bizalmasok. Ha a szünetben sétáltunk, mindig körülötte 
nyüzsögtem, na persze legalább 10-15 másik gyerekkel együtt. Az, 
ha valaki közvetlen mellette lehetett, nagy kitüntetés, sőt boldogság 
volt.  
Minden nővér arra törekedett, hogy a „rajongói” számát gyarapítsa. 
Ez amolyan státusz szimbólum lehetett náluk. Különösen hiú volt 
erre Remigia. Engem is állandóan be akart sorozni. Megbízásokat 
adott, jöjjek rendezni a szertárat, csináljak meg ezt-azt. De hiába, én 
a szünetekben csak Ersilia köréhez tartoztam, ez épp elég indok volt, 
hogy meggyűlöljön. 
Éppen ezért csodálkoztam annyira, hogy hirtelen milyen kedves lett 
velem. Rögtön odament apámhoz is, s bemutatkozott neki, mint a 

lány fizika-kémia tanárnője. Apám kézcsókkal üdvözölte, s ettől 
fogva Remigia folyton ott sündörgött, amerre én voltam apámmal.  
 
Este meséltem anyukámnak is. 

- Képzeld, ki volt a hajón! 
- Ki? – kérdezte szórakozottan, egy lyukas zoknival harcolva.  
- Hát apám! Ő volt a kapitány.  
- Na, ne mond! Hogy került volna ő oda? Bolondokat beszélsz. 

– de amikor annyira állítottam, végül elhitte. – Remélem nem 
mondtad meg, hogy hol lakunk. 

- De igen. Fel is írta és mondta, hogy majd meglátogat.  
- Nem kellett volna megmondani neki. – szólt anyám 

csendesen. – Minek lásson meg bennünket ebben a lukban? 
Segíteni úgy sem segít, akkor meg minek sajnálkozzon?  

Pár nap múlva Balogh néni nagy izgalommal közölte, hogy egy 
nagyon csinos fiatalember, akin kapitányi egyenruha volt, 
anyukámat kereste, s mikor mondta, hogy csak este lesz otthon 
elment. Később, egy bóbitás szobalány jött és hozott egy nagy tortát, 
amit betettek az asztalra. 
A torta tényleg ott volt. Anyám este összetörten érkezett haza. 

- Itt volt apa! – újságoltam – Nézd, tortát hozatott fel egy 
szobalánnyal, itt van! – s győztes mosollyal mutattam a 
tortára.  

- Pénzt nem hagyott? – kérdezte. 
- Nem. 
- Kár, inkább azt hagyott volna, mint tortát. Bezzeg az eszébe 

sem jut, hogy tartásdíj is van a világon. Torta az igen. Persze, 
megint a látszat, a cifraság, az úriasság! – még sosem láttam 



 

 

ennyire kikelni magából, sosem beszélt apámról, így ezt 
nagyon furának tartottam.  

- Miért kellett volna pénzt itt hagynia? 
- Azért drágám, mert amikor elváltunk, a törvény megítélt havi 

gyerektartást. Nem nekem, hanem neked, hogy jobban tudj 
kosztolni, hogy ne kinőtt ruhákat foltozzak neked, hogy ne 
kelljen kilopnod a tejből a tejet és vizet önteni bele, és hogy 
ne félj akkor, amikor többet eszel a paprikás krumpliból. – 
hadarta szinte egy szuszra.  

- Megint fog jönni. – mondtam halkan. 
És jött is. Két nap múlva beállított, nagyon elegáns és szép volt. A 
Balogh család izgalomban égett. Lementünk a közeli étterembe, ahol 
rántott húst rendelt és tésztát. Én akkor még sosem voltam 
étteremben, ez módfelett imponált. Miért hoznánk szóba a 
gyerektartást, gondoltam én hólyag, hiszen ez sokkal többet ér! 
Aztán később tudtam meg, ahogy sűrűsödtek apám látogatásai, hogy 
arra próbálta rávenni anyámat, hogy újból házasodjanak össze. 
 
Akkor már a harmadik házasságánál tartott. Eta nénitől volt egy 
gyereke a Cimbi, aki nálam 5 évvel volt fiatalabb. A harmadik 
felesége egy tanítónő volt, akinél talán egy hónapig, ha élt, és most 
valami bárónénál lakott, aki jó volt hozzá, felkarolta és szívesen 
megismerte volna anyámat. De az elmondottakból anyámnak úgy 
tűnt, hogy a jóakaraton kívül más is képben van, és valóban volt is.  
Anyám még akkor is szerette apámat, de nem bízott benne. 
Bármennyire is rettenetes volt az életünk, mellette még rettenetesebb 
lett volna, csak más természetű.  
 

Szegény bátyám – aki akkor 14-15 éves lehetett – is nagy gondban 
volt.  Ő 14 éves koráig meleg, puha családi fészekben volt nagyanyja 
mellett, aki mindentől óvta. Minden jót megkapott, amit csak 
lehetett. Jó anyagi körülmények között éltek. Olga nagymama a 
Keleti pályaudvar melletti 62. posta vezetője volt, ez kiemelkedő 
pozíció volt. Férje postafőtanácsos volt, majd a Posta Takarék 
Pénztár megbízott cégvezető igazgatója, nagy jövedelemmel. Hogy 
miért nem segítettek ők anyagilag? Úgy gondolták, hogy ha az egyik 
gyereket ők nevelik, az épp elég. Igazuk is volt. Bátyámat a 
Piaristákhoz adták be, előtte a francia Champanat elemibe és az 
Árpád Gimnáziumba járt, tehát minden jó iskolát biztosítottak a 
számára. Sportolási lehetőséget szintén, hiszen remekül 
korcsolyázott, ezért bérlete volt a műjégen, és a Császárfürdőben, 
mert remekül úszott is. Igaz, tanulni nem szeretett.  
Olga nagymama halálával Oszi feje felett is beborult az ég. A 
legrosszabb korban, pláne mivel ő a legjobbhoz volt szokva, nehezen 
nyugodott bele abba, hogy alkalmazkodnia kell, ő még a 
követelésnél tartott.  
 
Feri nagypapa, aki nem volt vér szerinti nagyapa, becsületből, 
kötelességből tovább tartotta magánál. de aztán Oszi viselkedése 
ellehetetlenítette a kapcsolatot. Ekkor lépett közbe apám, magához 
vette a fiát és elvitte ahhoz a bárónőhöz, akinél albérletben lakott. 
Ekkoriban hozott minket össze a sors. Bár testvérek voltunk, 
egymásnak mégis idegenek. Nem voltak közös gyerekkori 
élményeink, közös csínytevésünk, vagy örömünk. Mindig 
igyekeztünk jól neveltek lenni, ahogy azt a felnőttek megkövetelték 
tőlünk. Ekkor akarta apám, hogy újból házasodjanak össze 



 

 

anyámmal. Oszit apám és Feri nagyapa beadta egy internátusba 
vegyész technikusnak. Feri nagyapa kiruházta Oszit, úgy bocsájtotta 
el, apám pedig beíratta a Ferences kollégiumba és megvette neki a 
vegyészethez szükséges kellékeket. De Oszit eltanácsolták, azaz 
kirúgták, mert éjszakánként kimaradozott és az ablakon mászott be, 
kissé kapatosan.  
Ekkor apám mit tehetett volna, az összeköttetései révén a Pannónia 
Szállóba adta piccolo-fiúnak, azaz tanulónak. Anyám gondolkodott. 
Ismerte apámat. Honnan a biztosíték, hogy nem lesz rosszabb az 
élete? Így nélküle, legalább viszonylagos nyugalma volt. Apámnak 
nem volt lakása, ő meg menjen egy olyan nőhöz lakni, aki a férjének 
volt a barátnője? Nem, ezt nem lehet! 
Közben, hogy miért, miért nem, otthagyta a hajózást. Most mihez 
fog kezdeni? Körülötte mindig teljes volt a bizonytalanság. Se Vilma 
nagymamához nem mehetett egy férjjel és két gyerekkel, se a kis 
lakásba, se Mátyásföldre, ahova keresztmama nem is fogadta volna 
be őket. 

- Maradjunk inkább jó barátok – mondta apámnak – és engedd 
meg, hogy egy kicsit beleszóljak az életedbe, de főleg 
Osziéba. Mindig elzártátok előlem. Borzalmas volt a 
fájdalmam, amikor Oszit elvettétek tőlem, még 
kisgyerekként. Akkor mindkét kicsi gyermekkel mehettem 
volna haza, megkaptam volna mindent. Mennyi könnyem 
volt, mennyit sírtam! Egy volt csak, ami valamennyire 
vígasztalt, hogy Olga mamánál és Ferinél jó kezekben volt. 
Ők korrekt, rendes emberek voltak, mindent biztosítottak 
Oszinak. Neked kellett volna törődnöd Évivel, nem nekik. 

Ők épp eleget tettek azzal, hogy az egyik gyerekedet 
nevelték. – mondta anyám.  

 
Aztán el-elmaradoztak a torták, a vacsorameghívások. Már nem 
voltunk érdekesek, nem volt belőlünk haszon. Csak terhet 
jelentettünk volna, így apám más vizek felé evezett. 
 
De apám miatt nagyon sok kellemetlenségem akadt az iskolában is. 
Remigia nővér ugyanis nem felejtette el, sőt a kézcsókját sem.  
Akkoriban a jó jegy az egyes volt, a rossz a 4égyes. Ő négyest adott 
nekem. 

- Küldd be az apádat! – mondta nekem egy ilyen alkalommal. 
- Honnan küldjem be, nem tudom hol a lakása. – mondtam.  
- Ne szemtelenkedj, megállj, ezért a pimaszságodért még 

megfizetsz! – fenyegetett, s be is tartotta.  
Mégpedig úgy, hogy egész évben nem hívott fel felelni, így csak egy 
négyesem volt. Már az év vége felé közeledtünk és kezdődtek az 
ismétlések, fel volt adva a negyed könyv. Jelentkeztem – nem hívott 
ki. Fel volt adva a fél könyv – nem hívott ki. A háromnegyed könyv 
– még mindig nem hívott ki. Amikor az egész könyv fel volt adva 
kihívott.  
Rettegve tanultam éjjel-nappal. Álmomból felkeltve is fújtam a 
képleteket, anyám rengeteget tanult velem. Tényleg mindent tudtam, 
de azt is tudtam, hogy végem van.  

- Na! – nézett fel – Gyere ki te Géczy. – mondta és záporoztak 
felém a gúnyos kérdések.  

Én úgy éreztem, hogy elpattant valami az agyamban, de válaszoltam, 
szinte eszméletlenül. Már vagy fél órája nyaggatott, az osztály pedig 



 

 

dermedten figyelt. Csöngetés előtt három perccel viszont megállt a 
tudományom. Nem tudtam a válaszokat. 

- Eredj a helyedre! 
Én már sírni se tudtam. A gyerekek megrökönyödve suttogtak, hogy 
„de hát majdnem az egész könyvet tudta”. 

- Hallgassatok, mert mindenkinek beírok egy intőt! 
Az osztály rettegett és hallgattak. Egy szerencsém volt, az 
osztályfőnökünk Ersilia nővér igazságos volt. Kikérdezett engem és 
a gyerekeket is az óráról. Nem engedett megbuktatni, de el volt 
rontva a bizonyítványom, így veszélybe került, hogy álmaim helyére 
mehessek, a tanítónő képzőbe. Mert az akartam lenni: tanítónő! 
 
De ne vágjunk az események elébe, mert még volt probléma bőven.  
 
Akkoriban, ha készen voltam a leckével, mivel anyukám még nem 
volt otthon, bementem az iskolába segíteni. Utána minden nap 
betértem az Örökimádó templomba, melyhez kis korom óta 
kötődtem, hiszen ott laktunk vele szemben. 
Az iskolában tapasztalt nyugalom, a templom csöndje, a nővérek 
élete olyan nagy hatással volt rám, hogy úgy gondoltam, pontot 
teszek ennek a sok világi gondnak a végére, és elmegyek novíciának.  
Egy este elő is álltam ezzel.  

- Anyukám, apáca szeretnék lenni.  
Szegénykém, ha bombát robbantottak volna fel mellette sem 
ijedhetett volna meg jobban. Rám meredt.  

- Szó sem lehet róla! Ezért küzdök én napról napra, ezért élek, 
ez tartja bennem a lelket, hogy felneveljelek, hogy legyen 

velem valaki, hogy legyen valakim, s te itt akarsz hagyni? Ne 
is beszélj nekem erről többet! 

S én nem beszéltem róla többet. Pedig, hogy ez a gondolat 
megérhetett bennem ilyen erősen, annak komoly oka volt.  
 
Még a tanév kezdetén egy kora őszi este, úgy 7 óra lehetett és én épp 
mentem haza az iskolából. Utamba esett egy ékszerész kirakat. 
Apácaság ide vagy oda, azért szerettem a szép csillogó ékszereket. 
Egyszer csak mellém állt egy férfi.  

- Melyiket szeretnéd kislány? – kérdezte. 
Csodálkozva felnéztem, ki is szólt hozzám. Egy ismeretlen 40 körüli 
férfi volt, katonatiszti egyenruhában. Nagyon megijedtem és 
elfutottam. Nem is tudom mitől ijedtem meg, talán a nézésétől. 
Ahogy futottam és hátranéztem, láttam, hogy követ, megnézte, hogy 
hol lakom. Másnap reggel a kapunk előtt állt és lassan követett az 
iskoláig. Délben újra ott volt az iskola előtt és haza kísért. 
Rettenetesen féltem tőle. Ez így ment 3 hétig. Ekkor szóltam 
anyámnak, hogy egy férfi állandóan követ. Én akkor 14 éves voltam, 
nem fejletlen, de még akkor is kislány. Na, ez kellett csak 
szegénynek. 

- Atya Isten, csak ez hiányzott! – mondta – Szóba álltál vele? 
Miről beszéltetek? – zúdította rám a kérdéseket. 

Én elmeséltem mindent, ahogy volt. 
- És én így menjek nyugodtan dolgozni! – mondta szegény. 
- De hát mit akarhat tőlem? Hiszen nem is ismerem. Akkor 

miért akart nekem venni valamit? 
- Sok mindent nem tudsz még, ami létezik. Egy biztos, ez egy 

nagyon rossz ember, éppen ezért ha még egyszer ott látod az 



 

 

iskolánál, szólj az osztályfőnöködnek. Majd én is szólok neki 
erről. 

Másnap reggel rettegve mentem ki a kapun. Ott volt. Végig 
mögöttem jött. Az iskolában zakatoló szívvel odamentem az 
osztályfőnökömhöz és megmutattam ezt az embert. Elmeséltem 
mindent, persze kapkodva, hiszen reggel volt és már becsöngettek.  

- Délben, ha itt lesz, szólj! 
Kicsit megnyugodtam. Délben az osztályfőnököm kikísérte az 
osztályt az utcáig, én a szememmel intettem, hogy a férfi megint itt 
van. Nyugodt képpel álldogált. Osztályfőnököm odament hozzá. 

- Kit vár uram? Mit keres itt? 
- A kis unokahúgom jár ide, őt várom. – hazudta szemrebbenés 

nélkül. 
- Nézze uram. Önt hetek óta figyeltetjük, most is figyeli egy 

titkos rendőr. Ha nem megy el innen azonnal szép szerivel és 
tovább zaklatja ezt a kislányt, nagyon megjárhatja! 

Úgy tűnik, ez megijeszthette, mert már nem kísérgetett, de azért a 
kapunk körül néha még előfordult. Ekkor anyám szólt egy 
rendőrnek, aki – látva a tiszti egyenruhát a rangjelzéssel – nagy 
tisztelettel, de szólt neki. 

- Kérem, szíveskedjék ezt a kislányt többet nem molesztálni. 
Ezután már csak két hónap múlva láttam legközelebb, de akkor 
nagyon elszántnak tűnt. Mikor észrevettem, elkezdtem futni. 
Akkoriban már Mátyásföldről jártam be. Rohantam a körúton, ő 
utánam. Már a Rákóczi úton jártunk, futottam, ő is futott utánam, de 
valahogy szem elől tévesztett, megúsztam. Többet nem láttam.  
 

Mint mondtam, már Mátyásföldről jártam be, ez megint egy nagyon 
boldog korszaka volt az életemnek. Akkoriban még nem jártak be 
autóbuszok, csak a HÉV közlekedett. Viszont külön kocsi volt 
fenntartva a bejáró diákoknak! A fele kocsi volt a lányoké, a másik 
fele a fiúké. 
Vidám élet folyt itt, nem volt olyan fiatal, akit ha látásból is, de ne 
ismertünk volna. Minden fiatalnak volt jelvénye, melyet büszkén 
viseltek a sapkájukon, így tudtuk ki hova jár. Senki sem szégyellte 
az iskoláját, sőt, büszke volt rá! 
Szemezgetések, tükrözések javában voltak. Az édes kis titkok, 
suttogások olyan kedvessé tették ezt a röpke fél órát, amíg beértünk, 
hogy jó kedvvel kezdtük el a tanulást.  
 
A Keleti pályaudvar után még háromszor kellett átszállnom, hogy az 
iskolába érjek. Érdekes, de akkor sokkal önállóbbak voltak a 
gyerekek, 10 éves koruktól kezdve egyedül jártak be a 
gimnáziumokba, polgárikba, kereskedelmikbe.  
Nekem nagyon tetszett, hogy mind egyformán voltunk felöltözve, 
nem számított ki gazdag, ki szegény, mind csinosak voltunk. Fehér-
kék csíkos matrózblúzt hordtunk, ünnepekre pedig sötétkék vagy 
fehér Bocskait vettünk fel, aranyrojtos csokorral. De volt olyan 
iskola is, ahol a lányok kék blúzt hordtak, sötétkék nyakkendővel. 
Nekem – bevallom őszintén – nem is volt más ruhám, de ebben 
nyugodtan mehettünk akár színházba, operába, hangversenyekre is, 
mindig elegánsak voltunk. 
 



 

 

Szerettük a vidámságot, a jó kedvet, állandóan vihogtunk. Persze az 
öregek, már akkor is megszólták a fiatalságot, a vidámságot és 
megbotránkoztak illetlen magatartásunkon.  
Az egyik fő attrakciónk a tükrözés volt. Ez abból állt, hogy egy 
kézitükröt a nappal szembe fordítottunk és kipécéztünk valakit, akit 
ezzel a fényforrással megcéloztunk. Az eleinte nem értette, 
feszengett, hessegetett, mintha valami a szemét piszkálná, időbe telt, 
mire rájött, hogy mi is zavarja. Persze, mi pukkadoztunk a 
visszatartott, vagy harsányan szóló nevetéstől. Nevettünk a 
megbotránkozott arcokon.  
Ó boldog, gondtalan ifjúság! 
 
Sajnos a nevetés egyébként is a gyengém volt, s mint ilyen, 
természetesen a leg lehetetlenebb módokon és helyeken tört rám.  
Az egyik ilyen alkalom, pont egy vasárnapi mise volt. A misék is 
bent az iskolában voltak, a házi kápolnában. Ministránsok lehettek 
ugyan, de csak az oltárnál segédkezhettek, máshol nem. Így aztán az 
áldozásnál sem jöhettek tartani a tálcát. A szertartás előtt becsukták 
az áldoztató rácsot, ami - sajnos - befelé nyílt. 
Valószínű nem jól csukták be. Mikor az áldozásra került sor, s mi 
szépen, illedelmesen párosával az Úr asztala elé járultunk, letérdelve 
egyszer csak azt vettem észre, hogy hasra estem. Az ajtó kinyílt és 
én és a barátnőm is elnyúltunk a földön, mint a békák. Valahogy 
visszakúsztunk, de nekem ennyi elég is volt. Itt-ott látszott pár liluló 
gyerek arc, amint nagy igyekezettel próbálták feltörő nevetésüket 
visszatartani. Sikeresen visszatornáztam magam a helyemre. Jött a 
pap az ostyával, már csak pár gyerek volt előttem. Istenem, bocsáss 
meg, de képtelen voltam komoly lenni. Kezemet az arcomra szorítva 

csuklottam a nevetéstől. Már csak két gyerek, már csak egy… jaj, 
csak ki tudjam nyitni a számat! 
Egy pillanatra sikerült elereszteni az izmaimat és megáldozhattam. 
De a kisördög tovább piszkált, egész testemben rázkódtam. 
Felálltunk, mentünk vissza a helyünkre. Nekem rogyadozott a 
lábam, kezem még mindig az arcom előtt. Jaj, csak már leülhetnék! 
Végre sikerült, és az osztályfőnököm nem vett észre semmit. Bár 
volt még egy kis gondom. Szégyen, gyalázat, de jó lett volna 
sürgősen egy WC… 
 
Egy másik emlékezetes esemény is megszínezte diákkoromat. 
Elaludtam! 
Kapkodva szedtem össze a ruháimat, mire végre felöltöztem. 
Táskám előkészítve várt, sapka a fejemre, s vágtattam. Elértem a 
HÉV-et, de a Rákóczi úton is rohantam tovább, majd felszálltam a 6-
osra. Az Üllői úton leszálltam, futottam tovább a Knézits utcába. 
Épp becsöngettek, hallottam a hangját. Hatalmas rajztábla volt 
velem, fejes vonalzóval. Őrült nagy munkával készítettem el a 
festményemet, ami két balkezemre való tekintettel, hatalmas 
teljesítménynek bizonyult.  
Ahogy futottam, szembe jött velem egy biciklis fiú, hátán hatalmas 
pék kosárral, benne friss, ropogós kiflikkel, zsömlékkel. Én, 
szabályosan elgázoltam a biciklistát, oldalról futottam bele.  

- Nem tud vigyázni? – harsogtam felé, miközben szerencsétlen 
a guruló zsemléket, kifliket szedegette fel a földről. 

Előtte éppen esett az eső, így csupa sár lett mindegyik. De így jártam 
én is, mert az ütközéstől még a rajztábla is kirepült a kezemből. A 



 

 

mappám szétnyílt, és a vízfestékes rajzaim a pocsolyában titokzatos 
sejtelmekké áztak. A csöngő is elhallgatott. 

- Most már mindegy! – mondtam a kifutófiúnak, s a kezembe 
kaparintottam egy szutykos zsemlét, a rajzaimat pedig 
visszatettem a mappámba. 

Bementem. 
- Ilyenkor kell jönni? – süvöltött rám szigorú rajztanárnőnk – 

Vetkőzz le gyorsan és ülj a helyedre! 
Fogasunk az osztály szélén a fal mellett volt. Levettem a sapkámat 
és a kabátomat, mire harsány nevetést hallottam. Én ledermedve 
álltam, a lábamra meredtem, majd egy kicsit feljebb, még feljebb… 
nem volt rajtam szoknya, csak a blúz. A nagy kapkodásban 
elfelejtettem felvenni. Na, ezt már a rajztanárnőnk sem bírta 
komolysággal, csak úgy remegett körülöttem a levegő a hangos 
nevetéstől.  

- Vedd a kabátodat a hátadra és menj át a kollégiumba. – adta 
ki a parancsot. 

Így az egyik bentlakótól kaptam kölcsön egy szoknyát. A híremet 
ezzel úgy megalapoztam, hogy csak, na! „Ja, a szoknya nélküli 
lány?” – kérdezték, ha valahogy szóba kerültem. 
Aztán ismét beköszöntött a nyár. 
 
 
 
 
 
 
 

Nyári szünet – édes, szép ifjúság! 
 
Kis barátnőim, mint már mondtam korábban, velünk szemben 
laktak. A töltőtoll gyárosok – ahogy hívták őket. Az egyik kislány 
Évi, egy évvel volt fiatalabb nálam, a másik Ági, ő kettővel. De ezt 
sosem vettük észre, szinte egymáshoz nőttünk. Testi-lelki jó 
barátnők voltunk, a szó legszorosabb értelmében.  
Ők nagyon jómódúak voltak és csodálatosan nevelték őket. Nem 
voltak elkényeztetve, mindent meg kellett csinálniuk és ők szívesen 
is segítettek mindenben. Takarítottak, főztek, segítettek előkészíteni 
a nagymamájuknak a konyhát. Őt Ómikának becézték. Ómi engem 
is úgy szeretett, mint a valódi unokáit, ha kikaptak, én is ugyanúgy 
kikaptam.  
Turiéknál minden nap nagy baráti társaság volt, bár ez java részt 
fiúkból állt, mi is fiús gyerekek voltunk. Ugyanúgy másztunk, 
rúgtuk a labdát, mint ők. Emlékszem, legkedvesebb játékom az 
indiánosdi volt. Nagyszerű nyilakat készítettünk, mi voltunk emiatt 
az utca rémei. A bokrok voltak a barlangjaink, és volt saját faragású 
tomahawk-unk is. De 12-14 évesen már más is kezdett érdekelni 
minket. Láttunk nagy pocakos asszonyokat, s ez izgatta a 
fantáziánkat. Egy nap lelkendezve kiabálták a megszokott 
hívójelünket. 

- Soahúúúúúú, soahúúúúúú! – s én máris rohantam. 
- Képzeld Sói! – ez volt a becenevem – Mit találtunk? – 

suttogták rejtélyesen, s egy nagy könyvet szorítottak a hónuk 
alá. – Gyere át!  

- Anyuci, átmehetek egy kicsit? – kérdeztem, mert ez már 
délután volt, a csendes pihenő idejében. 



 

 

- Átmehetsz, csak ne ugrálj, nehogy megfázz! – hangzott az 
anyai intelem. 

Dehogy futkároztunk! Sokkal jobban izgatott a REJTÉLY! Egy 
„olyan” könyv volt. Orvosi. Hogy születik a gyerek, meg ilyenek… 
Kinyitottuk a könyvet, s rámeredtünk. Sok kép volt benne – de csupa 
keresztmetszet, latin kifejezésekkel. 

- Na, ez az a nagy valami? – kérdeztem szájamat biggyesztve, 
de az övék is lekonyult. 

- Azt hittük valami érdekes, mert úgy eldugták, hogy alig 
jöttünk rá, hova tették. 

- Na, hagyjuk a fenébe ezt a hülyeséget, inkább menjünk ping 
pongozni. 

Hatalmas ping pong csatákat vívtunk, minden nap, rendes, szabályos 
asztallal. Sok fiú járt oda, mert akkor ez ritkaság számba ment. 
Turiéknak volt bokszkesztyűjük, teniszpályájuk, medencéjük és 
rengeteg hangszerük. A lányok szépen zongoráztak és hegedültek.  

- Olyan jó lenne, ha tudnál magyar nótákat játszani! – mondta 
egy nap anyukám.  

Nekem is volt egy hegedűm, amit apámtól kaptam a 14. 
születésnapomra. Bicska hegyével kirajzolta a hangjegyeket, hogy 
hol melyik van, és én így próbáltam elővarázsolni a hangokat, néha 
egész szépen. Pár nap múlva anyám megbeszélte az egyik fiatal 
cigányprímással, aki itt játszott az egyik vendéglőben, hogy kora 
délutánonként ad nekünk magánórákat. Turiékkal együtt kezdtük el a 
tanulást, így olcsóbb és érdekesebb is volt. Így tanultam meg a szép 
magyar nótákat.  
 
Közeledett az ősz.  

Jaj, a bizonyítványom! Remigia jóvoltából nem értem el azt a 
pontszámot, ami szükséges lett volna a tanítónő képzőhöz.  
Akkor 8 évfolyamos volt a középiskola. Vagy 4 polgári, és lehetett 
választani, hogy hova tovább: kereskedelmibe, ami szintén 4 év volt, 
vagy képzőbe. Volt az elit iskola faj, a gimnázium, 8 osztállyal, de 
innen is lehetett a negyedikből átmenni más pályára.  
Nekem szükségem volt arra, hogy minél előbb végezzek, hogy 
dolgozni mehessek. Anyuka a Ranolder tanítónőképzővel 
próbálkozott, onnan kapott ígéretet arra, hogy felvesznek. Fel is 
vettek volna a rossz kémia jegyem ellenére, de csak bentlakónak. Ez 
viszont rengetegbe került volna.  
Hát akkor most hova? Nem volt más választásom, csak a 
kereskedelmi.  
Sajnos már elkezdődött a tanév, s én még mindig hely nélkül voltam. 
Próbálkoztunk protekcióval erre-arra, mire szeptember végére 
sikerült egy helyet szorítani nekem. Abban az évben túl sok volt a 
diák és kevés volt a hely. Így kerültem a Szent Teréz Intézetbe, 
kereskedelmibe.  
 
Az első nap az iskolában – rémes volt! Mintha mindenki más 
nyelven beszélt volna. A szakkifejezéseket, kereskedelmi 
meghatározásokat, mint a leltár, főkönyv, váltó, giró, csekk, alig 
értettem. És akkor a gyorsírásról már ne is beszéljünk! A többiek 
már szépen rótták a titokzatos vonalakat, én meg csak bámultam. 
Nehezen hoztam be az alapot, mert az az elvesztegetett hónap 
nagyon hiányzott.  
 



 

 

Anyám kénytelen volt télen, a félévi bizonyítványosztás előtt 
házitanítót fogadni – ekkor ismét Budakalászon laktunk. Egy 
harmadikos szőke fiú, olcsó pénzért – meg hát csinos kislány is 
voltam – vállalta a korrepetálásomat. Irult-pirult, megírta a leckémet, 
de nem tanított, vagyis nem magyarázott. De minden esetre jó érzés 
volt, hogy megvan a leckém.  
Na, aztán csak elteltek az évek. Itt már nem voltak olyan szigorúak, 
mint a Margitban, hiszen már nagylányok voltunk. Sok világi, azaz 
civil ruhás tanárnőnk is volt. Rengeteget jártunk üzemekbe, 
gyárakba tanulmányi kirándulásokra.  
A Schmoll cipőpasztagyár látogatásakor mindegyikünk kapott egy 
pici mintát. Olyan pici volt, mint egy 2 Forintos. Az egyik okos lány 
kitalálta, hogy ez nagyszerű lesz szempillafestéknek. Nosza, nekünk 
se kellett több! Másnap mindenki gyönyörű, hosszú fekete 
szempillákkal ült az osztályban. De ahogy teltek az órák, izzadtunk a 
melegben. Elég az hozzá, hogy délre úgy néztünk ki, mint akiket 
szemen vágtak. Hatalmas fekete karikák éktelenkedtek a szemeink 
alatt.  

- Úr Isten, mi történt a másodikosokkal? – rohant be az 
osztályfőnökünk, mert a tanáriban mesélték, hogy valami 
furcsa járvány van kitörőben. 

A járvány ki is tört, csak másképpen, de azért mi továbbra is 
festettük magunkat, igaz sokkal elővigyázatosabban.  
Nekem akkoriban igen szép, hosszú szempillám volt. Ha kifestettem, 
úgy néztem ki, mint egy filmszínésznő. Az utolsó óra előtt a WC-
ben gyönyörűen kikészítettem a szempilláimat egy fogkefe 
segítségével. Hazafelé önérzetesen ültem a villamoson, élveztem, 
hogy mindenki bámul. Út közben többször átszálltam, meg a hó is 

esett, de továbbra is önérzetesen lépkedtem, mint egy csinos, 
elegáns, hosszú szempillájú diáklány.  
Aztán, egy idő után kezdtem kellemetlenül érezni magam. Mi a fenét 
néznek rajtam – tűnődtem a sok bámuló tekintetet látva. Óvatosan 
végig néztem magamon elöl is, hátul is, a harisnyám sem volt 
lyukas, arról mindig gondoskodtam. Akkoriban úgy oldottam meg a 
lyukas harisnya kérdését, hogy óvatosan előre húztam, a lábujjaim 
alá hajtottam és el is tűnt a lyuk.  Stoppolni tudtam ugyan, de 
utáltam. Rengeteg időt pocsékoltam volna el vele. Persze ennek a 
stoppolási módnak néha voltak kellemetlen következményei is. 
Ugyanis, ha nem kellő gonddal hajtottam a lábujjaim alá a lyukas 
részt, akkor olyan veszettül nyomott, mintha keleti nő lettem volna, 
akinek visszahajtották a lábujjait. Ilyenkor csak tipegni tudtam.  
De most ez nem állt fenn, így tűnődtem, mi az Isten csodáját 
bámulhatnak hát rajtam? Á, mindegy, bámuljatok csak, néztem 
vissza harciasan, ahogy csak egy 16 éves lány tud.  Otthon aztán 
megoldódott a rejtély. Mikor anyám meglátott, rémülten csapta 
össze a kezeit. 

- Mi van veled Évi? Hol estél el? Hol ütötted meg így a 
szemed? Voltál orvosnál? – záporoztak felém a kérdések. 

Az egész család, mint egy megbolygatott méhkas döngött körül, 
mindenki segíteni akart rajtam.  

- Kamillateát gyorsam! – süvöltötte nagymamám. 
- Lavórt, vizet! – így anyám. 
- Mit akartok velem? – tiltakoztam erélyesen – Nincs nekem 

semmi bajom, nem is fáj semmim, hagyjatok békén!  
- Hallgass! Tartsd a fejed! –azzal nekiálltak a fejemnek. 



 

 

- Te, ez nem ütés. – hallottam nagynéném hangját – Ez piszok. 
Nézd milyen lett a törülköző. 

Megállt a kezükben minden, a rongy, a vatta, ami kamillateától 
csöpögött, a lavór kiborult nagyanyám kezéből. A kezembe nyomtak 
egy tükröt, s én csak bámultam saját magam. Egy fekete karikákkal 
mélyen árkolt szempár nézett vissza rám a tükörből. 

- A cipőpasztakrém! – kiáltottam fel megszégyenülten, de 
szégyen ide vagy oda,  bevallottam a kis doboz titkát.  

Nem haragudtak rám, csak kinevettek. Ez még rosszabb volt. Te jó 
ég, hány ismerőssel találkoztam az úton – töprengtem, s igyekeztem 
ezután jó darabig láthatatlan lenni. 
 
Volt még egy nevezetes gyárlátogatásunk Albertfalván. Egy gyár 
borpincéjébe mentünk, ahol kaptunk virslit is. Na, de hogy nézett ki 
a HÉV, mikor elhagytuk a szerelvényt! Három lány maradt 
Albertfalván a patikában utókezelésre várva, ahonnan 
alkoholmérgezéssel szállították őket kórházba. Én csak jókedvű 
voltam. 
 
De a kedves diákévek hamar elrepültek. 
Jött a RÉM, ami időnként még most is kísért álmaimban. Az írásbeli. 
Na, ha ezt megúszom… 
Nem volt erős az osztályunk, ellenben nagyon összetartó. Az egyik 
jó tanuló lány felajánlotta, hogy ha megszerezzük a tanáriból a 
tételeket, kidolgozza. Én kezdeményező sosem voltam, de lelkes 
pártoló tag igen. Tudtam, hogy nekem nem szabad brahiskodnom, 
hiszen mielőbb munkát kellett találjak. De a jónak sosem voltam 
elrontója.  

- Jó, nagyszerű! – lelkesedtem.  
Hogy hogyan, hogy nem, az egyik lány – már nem emlékszem a 
nevére, s arra sem, hogy milyen rejtélyes körülmények között, de 
megszerezte a tételeket, pedig nagyon őrizték. Legalább annyira, 
mint ma az érettségi feladatokat. 
A három legjobb tanuló kidolgozta a feladatokat könyvvitelből 
vékony, hártyaszerű cigarettapapírra. Esküvel fogadtuk meg, hogy el 
nem áruljuk és egységesek leszünk. Az köztudott volt, hogy minden 
kereskedelmi művelet kezdő alapja volt a nyitóleltár. De úgy 
állapodtunk meg, hogy ahogy jön a puska úgy dolgozunk, mert csak 
3 forgott kézen.  
 
Elérkezett a nagy nap!  
Két bugyival felszerelkezve – biztos, ami biztos alapon – három 
zsebkendővel és reszkető lábakkal vonultam be a tanterembe. 
Szétosztottak bennünket, jó távol ültünk egymástól.  
 
Elkezdődött a munka. 
Síri csönd volt, csak egy darázs dongott. Szerencsénkre, mert ez 
időnként elvonta a figyelmet rólunk. Mikor a tanárnő nem figyelt, 
repült a kis cédulácska. Én nagyon boldog voltam. Már megvolt a 
főkönyvem, a pénztárkönyvem, a záró leltárom, csak a nyitó leltárra 
vártam. Az ablak mellett ültem a terem szélén. Egyszer csak arra 
lettem figyelmes, hogy a tanárnőnk, Szuló Anna, meredten kezd 
figyelni. Én görcsösen fogtam a tollamat. Be-bemártogattam a 
tintába, néztem a hegyét, töröltem, piszkáltam – már csupa kosz volt 
a kezem – de igyekeztem lázas tevékenységet utánozni. Éreztem, 
hogy közeledik a vég. De aztán jött a döngicsélő Isten áldotta kis 



 

 

darázs. Egy bökés, és végre a kezemben lapult a picire 
összehajtogatott papír, a nyitóleltár. Végre – sóhajtottam hatalmasat. 
Most már csak el kellene kezdeni a munkát. De miért nem megy 
arrébb a tanárnő, morgolódtam magamban. Na, most másfelé néz, de 
nem, már kapta is vissza a tekintetét. Mit akar tőlem?  
Jobb kezem kisujj hajlatában volt a papír, ebben szorongattam a 
tollat is. Mikor ki akartam nyitni a bal kezemmel, majdnem baj lett. 
Elegáns kört írtam le a tollammal, majd úgy tettem, mintha 
vakaróznék. De a tanárnő egyre csak nézett. Nincs mit tenni, 
egyelőre a biztonság a legfontosabb, így mikor egy pillanatra nem 
figyelt, bevettem a papírt a számba. Jó erősen felnyomtam a 
nyelvemmel a felső ínyemhez – gondoltam, itt kevesebb a 
nyálképződés.  
Izzadok, a nő egyre csak néz. De jó, hogy hoztam még egy bugyit, 
már csak az izzadtság miatt is… csorgott rólam a verejték. 

- Géczy, miért nem dolgozik? – szólalt meg vészjósló hangon 
– Rosszul van? Olyan sápadt. 

- Nem. – nyögtem elhaló hangon, s mire észrevehettem volna, 
ijedtemben lenyeltem a nyitóleltárt! 

Most mi lesz? A gyomrom összerándult. 
- Ha nincs rosszul, akkor dolgozzon! – reccsent rám, majd 

lassan odajött. 
Nézte a munkámat: főkönyv, pénztárkönyv, záró leltár… 

- Hol a nyitóleltár? – keresgélt a holmim között.  
Megállt az élet, lehulltak a csillagok, a nap is lefutott az égről, 
dörgött, villámlott… majd sötétség! Mint egy aggastyán, felhúztam 
magam a székből. 

- Tanárnő kérem… én… - nyögtem még mindig elhaló 
hangon. 

Az osztály rémülten lapított. Úr Isten, mi lesz itt? Kicsapnak 
bennünket! Annus néni odament egy másik lányhoz: záró leltár, 
pénztárkönyv… semmi több. Lánytól-lányig rohan. A jó tanulóknál 
minden rendben. 

- Az egész osztály álljon fel és menjen ki a folyosóra! Mindent 
az asztalon hagyni! – hangzott az utasítás. 

Csendben kivánszorogtunk, szótlanul, rémülten. A percek óráknak 
tűntek. A tanárnő kiviharzott a teremből, majd eltűnt a folyosón. 
Bement az igazgatóhoz. 

- Mi lesz most? – suttogtunk halkan. 
- Senki se szóljon egy árva szót sem! Ha mindenki hallgat, 

senkinek sem lesz semmi baja, de ha valaki köp – annak, jaj! 
Ha egységesek leszünk, jaj, csak azok legyünk! Én biztos az leszek – 
gondoltam. Remélem a többiek is így gondolták. Hiszen az egész 
osztályt nem csaphatják ki! Kicsit megnyugodtunk. 
Végre, nyílt az ajtó, behívattak bennünket, mi némák voltunk, nem 
mondtunk semmit. Ez után egyesével hívtak be, a kérdések 
ugyanazok. 

- Hogy került ki a tétel? Ki jött érte? Ki lopta el? Be fognak 
benneteket zárni! – rémisztgettek mindenkit. 

De így is semmi, mindenki néma maradt. 
- Hát senki sem becsületes ebben a társaságban? 

Jaj, csak most legyünk erősek – fohászkodtam. Semmi válasz. 
Megszólalt a telefon, kiküldtek. Jött az osztályfőnökünk is, nagyon 
szerettük őt. 



 

 

- Jaj, gyermekeim, mit csináltatok? Annus néni tajtékzik! – 
látta a rémületünket és ismerte a problémáinkat is, tudta, 
hogy mind dolgozni akarunk már, most a jövőnkről volt szó. 
– Megpróbálok mindent. – azzal elsietett. 

Megint behívattak minket. Ott álltunk egy sorban, mind a 
huszonnégyen.  

- Lányok! – szólt az igazgató nővér – A rendőrséget már 
értesítettük. Zárvizsgálat lesz, ujjlenyomatot is vesznek 
mindenkitől. Még mindig nincs becsületes ember köztetek? – 
továbbra is némán álltunk – Menjetek ki! 

Ismét üvöltözés hallatszott, a telefon is csöngött. Az 
osztályfőnökünket hol itt láttuk feltűnni, hol ott. Közben kiszivárgott 
a hír, a többi osztályból rettegő arcok meredtek felénk. 

- Szegények! – suttogták.  
Mintha az örökkévalóságig álltunk volna ott, de végül haza küldtek 
minket, azzal a meghagyással, hogy másnap reggel tízre meg kell 
jelennünk.  
 
Kihirdették az ítéletet: szigorított szóbelire kell mennünk. 
Mindenkinek, még a jó tanulóknak is! Csak rajtunk múlt, mit 
produkálunk, volt 10 napunk felkészülni.  
A szóbeli annyira elhúzódott, hogy én rám, már sötétedéskor került 
sor. Annyira ideges voltam, hogy nem láttam a táblát. Még azt is 
letöröltem, amit már felírtam.  
Annus néni mellém állt, jó messze a zöld posztóval letakart asztalnál 
ülő tanároktól. A szája sarkából suttogott: 

- Írd! 

És én írtam, amit suttogott. Róttam a számokat, mint akit 
hipnotizáltak. Szegény Annus néni, azt hiszem ő volt a legjobban 
megrémülve. Fiatal tanárnő volt, első éve tanított, s bizonyítani 
akart. De sajnált is bennünket, kamaszokat, hisz nem rég még ő is az 
volt. 
 
És végül sikerült! Mind átmentünk, kezünkben a papír! 
Miénk az ország, a világ, előttünk az élet! 
 
Hurrá! Ez a nyár még a miénk, ezt a szünidőt még ki kell használni, 
hogy aztán elindulhassunk meghódítani a világot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyermekkorból a felnőtt korba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vége az iskolás éveknek 
 
Ez az utolsó nyár még az enyém! Nagyon készültem rá, alig vártam, 
hogy találkozzam a legjobb barátnőimmel a Turcsány testvérekkel, 
akikkel pici gyerekkorom óta együtt töltöttem minden nyaramat. 
De ahogy megérkeztem Mátyásföldre nagy szomorúság ért: 
nagymamájuk elmondta, hogy kivándoroltak Brazíliába. A hír 
teljesen letört. Eleinte úgy éreztem, hogy nélkülük Mátyásföld sem 
az igazi. De aztán, ahogy körülvettek a még meglévő barátnők – 
Gáldy Klári, Pataki Csöpi, Pozsgai Babszi, Váradi Lenke – ez az 
érzés elmúlt. 
Sokat sétáltunk, nevetgéltünk, örültünk mindennek, úgy 
viselkedtünk, mint az átlagos tinik. 
 
Kedvenc helyet is találtunk magunknak, ahogy mi neveztük: a 
Vitrint. Ez egy nagyon kicsi park volt, összesen két paddal, pár 
bokorral, de nekünk nagyon is megfelelt; közvetlenül az Imre utcai 
HÉV megálló mellett volt. 
 
Alig, hogy elfoglaltuk a helyünket, máris megjelentek innen-onnan a 
fiúk. Természetesen mind biciklivel, s folyt a végeláthatatlan 
dumcsizás.  
Gáldy Klári szerelme Gál Jóska is – komoly képpel – mindig ott 
volt. Klárikánk szíve ilyenkor hangosabban dobogott, de látható jelét 
nem adta érzelmeinek.  
Stumi, Meszes, Zsombor és még ki tudja kik voltak az „állandó 
hódolóink”. 



 

 

Szombatonként táncolni jártunk a Clubba, júniusozni, 
teadélutánozni. Táncoltunk, ahol csak lehetett, és délelőttönként kint 
voltunk a szép mátyásföldi strandon.  
 
De, mint minden jónak, ennek is egyszer vége lett. Jött a szeptember. 
Barátnőim még folytatták az iskolát, nekem pedig állást kellett 
keresnem. Böngésztük az újságban az apróhirdetéseket. 

- Á, nagyszerű! Itt egy jó hirdetés: „Fiatal kezdő gép-gyorsírót, 
magas fizetéssel felveszünk. Wesselényi u. 19. Mach!” Na, 
ezt megnézzük! – mondta anyácskám.  

El is mentünk, anyám az utcán várt. Machné végigmért, furcsa volt, 
hogy ki sem próbált. A telefon állandóan szólt, amíg ott voltam, 
akkor még nem tudtam, hogy milyen célból… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mach taxi-gépíró 
 
Megalkudtunk és fel is vettek, kezdő fizetésnek 60 Pengőt 
ajánlottak, ez gyönyörűen hangzott. Másnap elkezdtem a munkát. 
 
Az iroda két szobából állt. Rajtam kívül volt ott még négy lány, 
mind újak, akár csak én. Egy volt csak közülük, aki régi, bennfentes.  
Szólt a telefon, s pár pillanattal később kijött a főnöknő, körülnézett, 
majd így szólt: 

- Katika, itt a cím, indulás! Melyik gépet viszi?  
- Hová megy Kati? – kérdeztem csodálkozva. 
- Hát ahová hívták. – felelték a legtermészetesebben a többiek. 
- Uram Isten! Engem is hívnak majd, és akkor nekem is 

muszáj majd mennem?  
- Naná! – vihogtak azok – Te nem tudtad, hogy ez egy taxi-

gépíró hely? Mint a taxi, megyünk, ahová hívnak. Mész 
drágám, ahogy a taxisok! 

Ne ez kellett csak nekem, nem volt elég az izgalom, hogy ez az első 
munkahelyem! Én „íróasztalról” álmodtam, de itt nem hogy asztal 
nem volt, még menni is kellett… 
Megint szólt a telefon és rossz sejtelmem beigazolódott. 

- Évi indulás! – jött ki a főnöknő kezében lobogtatva a címet – 
Itt a blokk, vigyázzon az elszámolásnál, jól töltse ki! Melyik 
gépet viszi? 

- Megkaphatom ezt? – rebegtem, s rámutattam az egyik gépre.  
- Jól van, vigye, de el ne rontsa! 

Néztem a címet: Városmajor utca 20., foglalkozása színész. Hol 
lehet az a Városmajor utca? Nem voltam ismerős Pesten, a Keleti 



 

 

pályaudvar, a Knézits utca és a Teréz templom – az iskoláim – 
környékét ismertem csak. Azelőtt egyedül sehová sem mentem, csak 
anyámmal. Kérdezősködtem, inkább idős nénikhez fordultam, mire 
végre eljutottam a megadott címre. Becsöngettem. Pizsamás, 
turbános férfi fogadott.  

- Jó napot! Kérem szépen, ide kértek taxi-gépírót? – rebegtem 
halkan, mert eléggé féltem.  

- Igen, jöjjön csak be bátran! – nézett végig rajtam.  
Bementem, elővettem az írógépet és vártam. A férfi csak nézett, 
szabályosan mustrált. 

- Hány éves? – támadott le a kérdéssel. 
- 18. – feleltem. 
- Hm. Azt hittem fiatalabb, olyan gyerek külseje van.  

Mi köze ennek hozzá, hogy hány éves vagyok, inkább diktálna már – 
gondoltam.  

- Mit írunk? – tértem a tárgyra. 
- Leveleket. – mondta, s rámutatott egy halom levélre – Ezek a 

hódolóimtól jöttek, illik rájuk válaszolni is.  
Gyorsabban ment az egész, mint gondoltam, két óra alatt készen is 
lettünk. Vagy 20 levélre válaszoltunk. Kitöltötte a blokkot, kifizette 
a gépelési díjat, s nekem még adott 10 Pengő borravalót. Ez óriási 
volt, hiszen a fizetésem 60 Pengő volt. Ezt jól megúsztam, siettem 
vissza. 
Bár ne siettem volna! A többiek már tudták, hogy ha szólt a telefon, 
siettek a WC-re, egy-egy munkahelyről viszont nem siettek vissza. 
Az volt a szokás ugyanis, hogy ha 5 óra előtt pár perccel szólt a 
telefon, a hívásra menni kellett. Mindegy volt mennyi ideig tartott a 

gépelés, s az írógépeket utána vissza kellett vinni, akármilyen késő is 
volt.  
Ahogy visszaértem, újabb hívást kaptam, de szerencsém volt, ötre 
végeztem.  

- Milyen volt az első munkanap Évikém? – kérdezte 
anyácskám. 

- Egész tűrhető. – feleltem, gondoltam, nem szomorítom a 
részletekkel.  

Másnap, harmadnap is egész jól ment minden, rendes emberekhez 
kerültem, nyúltenyésztőhöz például, aki állandóan 
szakkifejezésekkel gyötört, egy mérnökhöz és egy szépasszonyhoz, 
aki az udvarlóinak íratott nem éppen épületes dolgokat.  
Aztán volt egy igen izgalmas hívásom. Köpcös, pocakos, 50 év 
körüli férfi komolyan fogadott, rezzenéstelen arccal.  

- Kérem, foglaljon helyet! Kezdjük az írást, rengeteg a 
dolgunk! 

- Igenis! – mondtam, befűztem a papírt és vártam. 
Elkezdett diktálni. Eleinte fel sem fogtam, mit is írok, csak arra 
ügyeltem, hogy ne ejtsek gépelési hibát és szép legyen a margó 
sorom. De aztán… megragadt a fülemben az egyik szó. Aztán még 
egy és még egy. Csupa ocsmányság! 

- Kérem, mit tetszik nekem diktálni? – fakadtam ki végül is – 
Nekem csak hivatalos dolgokat szabad leírnom! 

- Nem baj angyalkám, annyi borravalót kap, hogy el sem bírja 
majd vinni! – lihegte a nyakamba. 

Tizennyolc évem minden erejével hasba vágtam, le is rogyott a 
földre. Amíg megpróbálta összeszedni magát, én őrületes iramban 



 

 

kapkodtam össze a holmimat: blokk, pénztártömb, papír, írógép, a 
kabátom… Nyúltam a kilincs után, de már ő is ott volt.  

- Hohó, angyalkám! Nem úgy van az, hogy most csak úgy 
kisétálunk! Nem bizony! 

Néma harc kezdődött az előszobában, hogy is mondta Margó, ha 
valaki szemtelenkedik, hová is rúgjak? Megvan! Úgy látszik remek 
találat volt, mert hétrét görnyedve ordítani kezdett. Hogy miket, azt 
el lehet képzelni, de én már kint voltam a lépcsőházban, rohantam ki 
az utcára és vissza Machnéhoz.  
Kifulladva, rémülten estem be az irodába, meséltem, hogy milyen 
disznóságokat diktált nekem az a férfi és hogy kénytelen voltam 
otthagyni azt a helyet.  

- Mi? Maga otthagyta az urat? Hogy képzeli ezt? Ki fizeti meg 
az elhasznált időt? – üvöltözött Machné. 

De szerencsére a többi lány mellém állt. Mindegyik ismerte ezt az 
embert, velük is próbálkozott már, de ők is hasonló képpen 
szabadultak meg tőle. Az egyik lány annyira határozott volt, hogy 
mondta, kéri a címet, mert feljelenti azt a disznót a rendőrségen. Erre 
már Machné is visszakozott. 

- Jó, jó… hát én sem úgy gondoltam. Nyugodjanak meg, 
elintézem én azt az embert.  

Volt még egy nehézség, ennél a munkahelynél, mégpedig az ebéd. 
Ott ettünk, ahol tudtunk és mindig azt, ami éppen volt. Szeptember 
volt, a szőlő érés ideje. Én ezt ebédeltem, persze mosatlanul.  
Éppen a Szent István útra kellett mennem, de egyszer csak elkezdett 
rettenetesen csikarni a hasam. Úr Isten, most mit tegyek, a 
környéken sehol egy nyilvános WC és engem már az ájulás 
kerülgetett, sötétlila és kék karikák ugráltak a szemem előtt. 

Verejtékben úszott az egész testem. Nem várhattam tovább, mert 
elájultam volna. 
Tudtam, hogy az udvarokban szokott lenni hátsó WC, gyorsan be is 
mentem egy kapun, de WC nem volt az udvaron! Tébolyult lépésre 
szántam el magamat. A kilőtt puskagolyó sebességével vágtattam fel 
a lépcsőkön a padlástér bejáratáig. Öntudatlan állapotban voltam. 
Bugyi le… produkció ki… bugyi fel… táska a kézben és futás! 
Fél óra múlva találtam egy nyilvános WC-t, ott megmosakodtam, és 
munkára készen mentem tovább. Lélekben bocsánatot kértem 
százszor is attól a vici-házmestertől, aki megtalálta végső 
kétségbeesésem eredményét, remélem nem átkozott el teljesen! 
Vagy ki tudja? 
 
Már két hete voltam ennél a rabszolgahajcsár Machnénál. Nehezen 
mozgott az óra mutatója: na, még két perc… már csak egy… 
megcsörrent a telefon. A lányok egy pillanat alatt szétszóródtak, 
csak én maradtam. Rémülten kerestem volna búvóhelyet, de már 
késő volt! 

- Évi itt a cím, azonnal menjen! Vigyen sok papírt magával, 
mert sok munka lesz! 

- Nem mehetne más? Anyukám nem tudja, hogy tovább 
maradok és idegeskedni fog. 

- Na, hallja Évi, döntse el, hogy dolgozik, vagy otthon ül az 
anyja szoknyáján! 

Atya Isten, hiszen már olyan fáradt voltam! 
Knézits utca, Ipartestület, rengeteg ember a nagyteremben. Mindenki 
ideges, hangos.  



 

 

- Kislány, figyelmesen dolgozzon, jegyzőkönyvet kell 
készíteni! Minden szót rögzítsen! 

 
Indigóval dolgoztam, mert 4 példányban kellett a jegyzőkönyvet 
elkészíteni. 
A fáradtságtól majdnem összeestem. Hét óra… nyolc… már tíz… 
tizenegy. Végeztünk! De még vissza kellett vinnem a táskaírógépet.  
 
Már éjfél volt, mikor az EMKE előtt vártam a villamost. A 
kávéházból vidám hangzavar szűrődött ki, az emberek jókedvűen 
énekeltek. Én fáradtan, összerogyás előtti állapotban vártam, mert 
ilyenkor már nagyon ritkán járt a villamos.  
Ekkoriban még nem járt busz Mátyásföldre, csak a HÉV, de éjfél 
után körutat tett, mint a színházi járat. Rákosszentmihályon keresztül 
ment kifelé Cinkotára. Szerencsére elértem a fél egyes járatot. 
Behunyt szemmel ültem, nem észleltem a távolságot, de úgy kettőre 
értünk Mátyásföldre.  
 
Édesanyám már este 10 óta kint állt az állomáson kiskutyánkkal, 
Dodóval együtt. Az állomásfőnöknek feltűnt az ideges asszony. 

- Várni tetszik valakit? – kérdezte. 
- Igen, a kislányomat. Bent dolgozik a városban. 
- Nana, csak tessék vigyázni a kislányra! Ilyenkor már nem 

szoktak dolgozni, hacsak nem más munkát. – vihogott 
szemérmetlenül. 

Anyám csak várt, várt, egyre idegesebben. Időnként haza rohant, 
hogy a keresztanyja nem ébredt-e fel, nincs-e valami baja, aztán 
ment vissza az állomásra. 

Borzasztóan aggódott, lelki szemei előtt már látta vérben fürdő 
testemet. Rázta a hideg, pedig meleg volt az éjszaka. 
Végre, megérkezett a vicinális, én fáradtan vánszorogtam le, 
megláttam anyácskámat és boldog mosollyal nyúltam felé. 

- Anyukám, de jó, hogy itt vagy! 
Durr! Jó nagy pofon csattant a képemen. Életem első pofonja, amit 
ártatlanul kaptam. Mire tisztáztuk a helyzetet, zokogva borultunk 
egymás nyakába. Nem haragudtam a pofon miatt, sőt, tiszteltem, 
hiszen képes volt órákat várni rám az elhagyott állomáson, nehogy 
bajom essék, míg hazaérek. 
Másnap kivettük a munkakönyvemet, és nem mentem oda többet 
dolgozni. Ez után már csak egy vágyam volt, hogy legyek olyan 
gazdag, hogy taxi-gépírót fogadhassak. Azt ellátnám minden jóval, 
borravalóval, etetném, itatnám, de nem dolgoztatnám. 
De erre nem volt lehetőségem, mert Machék vállalata 1945-ben 
megszűnt. 
 
Az első kis pénzemből vettem magamnak egy kis piros ridikült, 
anyukámnak egy kompakt púdert (ez nagy divat volt akkoriban) és 
mindkettőnknek egy-egy ruhára való szép kockás gyapjú anyagot.  
Ezután ismét Budakalászra mentünk telelni. A család megszavazta, 
hogy pár hónapig ne menjek sehova, maradjak otthon, gyakoroljam a 
gyorsírást és normális körülmények között, ne pedig kapkodva 
keressek állást. 
Keresgéltünk is. Sári nagynéném – vagy, ahogy én hívtam: Tanti – 
vitt magával ide-oda, a régi barátokat felkeresve. Voltunk többek 
között a Nemzeti Bankban Lajta bácsinál, aki annak idején nagy 
hódolója volt. Meg is ígért mindent… 



 

 

Beszéltünk Kozák nagymama rokonával, Fidél bácsival is, aki az 
Irgalmas rend kórházának volt az igazgató főpapja. Ő is csak ígért. 
 
Közben kitavaszodott. Újból néztem a hirdetéseket, állás interjúkra 
jártam. Pincehelyek, üzlethelyiségek, kócerájok, sok munka, kevés 
fizetés volt a jellemző. Kezdtem kétségbe esni. 
Aztán támadt egy remek ötletem. Kapcsos Magdi barátnőmmel 
együtt jártunk a kereskedelmibe.  Tudtam, hogy ő is állás után 
nézelődik, bár neki akadt később egy lehetősége a postán, de addig is 
dolgozni kellett valahol. Együtt elmentünk a Szent Terézbe, régi 
iskolánkba és elpanaszoltuk volt osztályfőnökünknek eddigi 
kálváriánkat. 

- Várjatok csak, szoktak tőlünk is kérni lányokat! Felhívom az 
öcsémet, ő a Mérnöki Kamara vezetője, neki sok gépíróra 
van szüksége. Már korábban is küldtem hozzá négy kislányt. 

Boldogan néztünk össze, ez nagyszerű lesz! Néhány perc izgalmas 
várakozás után ragyogó arccal jött vissza. 

- Minden rendben! Holnap reggel 8 órakor jelentkezzetek a 
Mérnöki Kamarában. Szalay utca 4. Thullner Józsefet 
keressétek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mérnöki Kamara 
 
Reggel háromnegyed nyolckor ott toporogtunk a ház előtt. Behívtak, 
kipróbáltak, aztán kaptunk egy-egy szerződést 3 hónapra.  
Boldog voltam és büszke! Immár szép helyen fogok dolgozni, talán 
még íróasztalom is lesz! 
Az emeleten a nagy teremben, a pult mögött ültek az állandó 
dolgozók. Mi, az ideiglenesek egyelőre a szuterénban levő nagy 
teremben ültünk. Üvegtetős, rejtett világítású helység volt, voltunk 
ott vagy húszan. És őrült nagy volt a zaj, amit a 20 írógép kattogása 
okozott, nekem mégis angyali muzsikának tetszett. 
Névsorokat állítottunk össze, éppen akkor folytak a felmérések a 
mérnöki állományról. Olyan adatokat rögzítettünk, mint iskolai 
végzettség, szakképesítés, vallás stb. 
Ekkor 1941-et írtunk. 
Három hónap után jött az újabb izgalom, meghosszabbítják-e a 
szerződésünket? Meghosszabbították, de csak két hónapra. Őrült 
hajtás volt, mindenki szeretett volna bent maradni. Érthető módon, 
hiszen szép, jól pozícionált hely volt.  
 
Ez alatt az 5 hónap alatt sok szép, de sok kegyetlen emléket is 
szereztem. Thullner nagyon ideges, izgága, sőt, goromba ember volt. 
Bennünket gyerekeknek tekintett, hiszen a nővére tanítványai is 
voltunk, ezért aztán nem vigyázott, milyen hangnemben beszél 
velünk.  
Emlékszem, egyszer Kapcsossal elrontottunk valamit, ugyanis 
párban dolgoztunk. Thullner nagyon dühbe gurult. 



 

 

- Kislányok, addig haza nem mennek, amíg újból le nem írják, 
amit elrontottak! 

Szerencsére a szomszédunknak, Jankó főispánnak volt telefonja, így 
haza tudtam szólni anyukámnak, hogy ne izguljon. Mi pedig 
gépeltünk, ütöttük a billentyűket étlen-szomjan. Rémes volt a nagy 
épületben egyedül, minden zajra összerezzentünk, éjfél után már úgy 
sírtunk, mint a gyerekek. De a munka reggelre kész lett és mi 
mehettünk haza pihenni. 
Így hosszabbították meg a szerződésünket vagy négyszer, aztán 
véglegesítettek. Akkor már nagyon jól éreztük ott magunkat. A 
rohammunkák befejeződtek és csak az állandó dolgokat végeztük. 
Érdekes volt, hogy hozzánk is „besoroztak” katonákat, akik nálunk 
adminisztráltak, mert közben kitört a háború. 
 
A parancsnokuk mérnök-főhadnagy volt, Varga Lászlónak hívták. 
Szőke göndör hajú, jóképű ember volt. Varga Lívia 
operaénekesnőnek volt a testvére. A többiek karpaszományos 
őrmesterek voltak, vidám fiatalok, „karpos” őrvezetők, tizedesek.  A 
„karpos”, azaz karpaszományosi rangot az kapta meg, aki 
érettségivel rendelkezett. Annak csak egy évig kellett katonáskodnia. 
Helyes, jópofa, vidám fiúk voltak, akik körülzsongtak minket. Arany 
életünk volt… Válogathattunk a szerelmi vallomásokból, amelyek 
elözönlöttek minket. Engem a főhadnagy szúrt ki és egy nagyon 
helyes kis „karpos” tizedes Gál Gyula, aki civilben vasutas volt. 
Természetesen a hadnagyot részesítettem előnyben, de azért Gyuszit 
sem hagytam ki. Egyiket cseleztem ki a másikkal, szóval ragyogóan 
teltek a napjaim! 
 

Paor Zoli 
 

Egy nap, amint végig mentem a hosszú termen, egy oldalsó asztalnál 
két egyetemistát láttam, kék bársony tányérsapkájuk mellettük volt 
az asztalon. Az egyik kócos, szőke, vigyori, a másik köpcös kis 
barna. Előbbit Paor Zolinak, a másikat Schubauer Kálmánnak 
hívták. 
Őket a Műegyetem küldte ki adatok egyeztetése végett. 
Természetesen mi lányok, rájuk is vetettünk egy-egy pillantást. 
Nekem akkoriban volt az első magas sarkú cipőm, szép bordó 
bőrből. A köpenyem középkék szaténból készült, a hajam a vállamig 
ért. Elég csinos voltam, így az ő szemük is rám szegeződött. 
Egy reggel. ahogy mentem befelé az irodába, mellém szegődött a 
kócos szőke. 

- Engedje meg, hogy bemutatkozzam! Paor Zoltán vagyok, 
első éves építészmérnök hallgató és az egyetemi lap 
szerkesztője. 

- Jó… – mondtam – Évi vagyok.  
- Tudom, sőt, mindent tudok magáról! – mondta sejtelmesen. 

Ennyi történt, s ők aznap elmentek tőlünk.  
Pár hét múlva szólt a telefon, engem kerestek.  

- Évike, nem érne rá ma este az Operába jönni? 
- Ki beszél? 
- Hát én, a Paor Zoli! 
- Ki az? Ne haragudjon, nem ismerem… 
- Dehogynem! – így ő – Én voltam az egyik fiú, aki az 

egyetemtől ott dolgozott maguknál. 
- Ja, melyik? A szőke vagy a barna? 



 

 

- A szőke… 
- Á, igen! Ne haragudjon, de én nem szoktam este kimaradni. 

Majd egyszer talán összehoz a sors. – és azzal letettem. 
De nem ő! Újra hívott. 

- Megint itt vagyok! Akkor csak engedje meg, hogy 
megvárjam! 

Hohó – gondoltam – kivel is megyek ma haza? Gyuszival, Lacival, 
vagy az egész „karpos” társulattal? 

- Az most nem lesz jó, mert most itt a hivatalba, illetve a 
hivatallal együtt megyünk haza, előtte meg bemegyünk az 
„Elektromosokhoz” (ez egy kiváló kis cukrászda volt a 
Honvéd utcában). 

- Na, jó! – sóhajtotta – Talán legközelebb nagyobb sikerem 
lesz. 

Úgy éreztem ebben az időben, hogy boldog, kiegyensúlyozott lányka 
vagyok. A munkahelyemen nagyon jól éreztem magam, jól 
dolgoztam, megbecsültek. Kollégáim, kolléganőim szerettek és ott 
volt a sok legény is. 
A hiúságomnak ez tökéletes volt.  
Mátyásföldön pedig éltem a második életemet, az „úri lányok” 
életét, akik még nem dolgoztak. Továbbra is jártam a Clubba, 
táncoltam, szórakoztam. Hol itt, hol ott tartottuk az akkor szokásos 
zsúrokat a gramofonok mellett. 
Kicsit fájt a szívem, hogy azok a lányok nem dolgoztak, mert jól 
kereső apukáik eltartották őket, egészen addig, amíg férjhez nem 
mentek. 
Barátnőim persze alig várták, hogy munka után hazaérjek, s továbbra 
is csináljuk a közös programokat.  

De ez már nem volt az igazi, mert én sokszor nagyon fáradtan értem 
haza. 

- Gyerünk bicajozni, menjünk le Gödöllőig! – hangzott a 
javaslat. 

Jó, jó, de én már lenyomtam a 8 órás műszakomat és haza 
bumliztam, de nem akartam kilógni a sorból, vagy sajnáltatni 
magam, még csak az kellett volna! 
 
Egy ilyen nyári összejövetelen – természetesen a Clubban – 
nagyszerű juniális szerveztek. A zenekar és a társaság is kiváló volt.  
Nekem már abban az időben is megvolt a magam ki baráti köre, 
amely főleg fiúkból állt, akik állandó „lovagként” teljesítettek 
szolgálatot és biztosították a táncpartnereket. 
Ők főleg gyermekkori pajtásaim voltak, így Stumi, akit igazából 
Szigetvári Györgynek hívtak, csak a gimnáziumi tanáruk nevezte 
így, mert mint a néma Stum, sosem tudta a leckét. Szegény fiút még 
férj korában is „Helló Stumi!” névvel köszöntötték a régi ismerősei. 
Nagy szám volt a Horváth Laci, aki már komoly egyetemista volt, 
jogásznak készült. Fura fiú volt, kesernyés mosollyal, állandó 
ironikus megjegyzéseivel állt mindig mellettem. Sajnos nem 
ügyeltem rá eléggé, amit később nagyon megbántam, mert ádáz 
ellenségem lett a későbbi években. 
Hű barátom volt Mészáros Feri, akit nem lehetett mellőlem 
eltántorítani, de voltak még sokan mások. 
Szóval nagyszerűen indult az a bizonyos szombat esti juniális. Én – 
mint az megszokott volt – kézről kézre röpültem, hangosan kacagva, 
nagy vidáman.  



 

 

Egyszer csak észrevettem a bejárati ajtófélfának támaszkodva egy 
eddig ismeretlen, nagyon szép szőke fiút. 
Ki lehet ez – tűnődtem magamban – és honnan került ide? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anton Zauner 
 

Akkoriban már voltak Mátyásföldön civil ruhás német katonák. 
Hogy mit csináltak itt, fogalmam sem volt, de őszintén – nem is 
érdekeltek.  
Itt voltak, csinosak voltak, s közülük is a legcsinosabb kért fel 
táncolni. Istenien keringőzött, mint kiderült, bécsi fiú volt, 
másodéves orvostanhallgató. 
 
Kézzel-lábbal magyarázta, hogy másnap délután háromkor vár a 
HÉV megállóban.  

- Rendben. – mondtam, ezt még megértettem.  
Most kezdtem csak igazán sajnálni, hogy annak idején annyira 
utáltam az iskolai német órákat. Bizony, éreztem a tudás hiányát… 
Honnan szerezzek szótárat? Vagy keressem meg a régi könyveimet? 
Rohantam, fel a padlásra, le a pincébe. Dobozok, gyerekkori játékok 
között kutattam, mire végre egy német nyelvtankönyv akadt a 
kezembe. De az tele volt ragozásokkal, és én még nem akartam 
ragozni, hogy én szeretlek, te szeretsz, mi szeretünk… Áh, ez így 
nem jó! 
 
Vágtattam át Klári barátnőmhöz. 

- Van egy német szótárad? – rohantam le a sürgős 
kérdésemmel. 

- Van, de minek az neked? 
- Hát csak… 
- Te Évi vigyázz! Csak nem annak a német fiúnak akarsz 

tanulni, akivel tegnap táncoltál? 



 

 

- De igen. De miért vigyázzak? – kérdeztem csodálkozva. 
- Azért – mondta – mert a Horváth Laci tegnap este vérben 

forgó szemekkel mondta a többieknek, hogy „Kikészítem ezt 
a pifkét, ha Évihez közeledik!”. 

- Mi az, hogy pifke? És miért vigyázzak? 
- Évi, értsd meg, ezzel a Lacival nem lehet kukoricázni! Ez 

bosszút áll majd rajtad. 
De én csak nevettem az egészen. Nem vettem komolyan, pedig 
mindez valósággá lett. 

- Van szótárad, vagy nincs? – kérdeztem már kicsit 
sértődöttebben. 

De ugye a barátnő azért barátnő, hogy segítsen. Adott egy sűrűn 
aláhúzkodott, szamárfüles szótárat. 
 
Pontosan háromkor ott voltam a HÉV megállóban, szótárral a 
kezemben, akár csak ő. Hát így, szótárakkal a kezünkben indultunk 
el sétálni. Persze, pár lépésenként meg kellett állnunk, keresgélni a 
szavakat. Ezen jókat kacarásztunk. De azért nem mindenhez kellett 
szótár. Szinte hihetetlen, hogy mennyi, elfeledettnek hitt szó, 
kifejezés jutott akkor az eszembe.  
 
Kis osztrák gavallérom újabb randevút kért és megkérdezte, mikor 
teheti tiszteletét nálunk. Akkoriban ez még így volt szokás az úri 
családoknál.  
Tetszett a stílusa, nem vagánykodott és valahogy különbnek találtam 
a többi fiúnál. Gondoltam, jöhet bátran, anyukámnak, Körikének is 
tetszeni fog! Ezzel jóformán mindennapos vendég lett nálunk. 
Gyönyörű szép szerelem született, ideális és tiszta. Egy néma 

sétában, egy kézfogásban sokkal több volt, mint a mai legvadabb 
szexben. 
 
Tóni opera bolond volt. Vele voltam életemben először operában, 
persze ezt neki nem mertem bevallani. Jártam volna addig is 
szívesen, de a jegy nagyon drága, számomra szinte elérhetetlen volt. 
A Mosoly országát láttuk – azóta is ez a kedvenc operám.  
 
Tónit négy hónap múlva visszavezényelték Ausztriába. A búcsú 
rettenetes volt! Még most is a szemeim előtt van a Paulheim József 
utca, sűrű ködbe borulva. Mi ott álltunk a kapuban, fogalmunk sem 
volt, hogy látjuk-e még egymást az életben 
Csak utólag, a búcsú alkalmával mesélte el, hogy őt bizony a magyar 
fiúk a kapunknál elkapták, és úgy megverték, hogy eleredt az orra 
vére és néhány bordája is megzúzódott. De azt mondta, nem bánta, 
sőt, így még jobban megérte.  
 
Még most is érzem a keze forróságát, ahogy nehezen húzta ki az 
enyémből, jóformán egy lassított filmfelvételhez hasonlóan. Majd 
hirtelen hátat fordítva, gyors léptekkel eltűnt. Az őszi ködben 
távolodó alakja sejtelmessé vált, halványodott… majd végleg eltűnt. 
Nem találkoztunk többet – a háború közbeszólt. 
De az érzés megmaradt, igaz lecsendesedett, s ma már, mint egy 
gyönyörű, de nagyon fájó emlék kíséri életemet.  
 
Laci bosszúja sem maradt el, úgy történt minden, ahogy Klári 
megjósolta. Egy fél év múlva, februárban nagy bált rendeztek 



 

 

Mátyásföldön, a Lawn Tenisz Klubban, fehér báli ruhás, frakkos 
estélyt.  
Az egész baráti társaságom erre készült, én is. Megvettük a 
gyönyörű tüll anyagot, Tanti csodaszép ruhát varrt belőle. Hófehér 
kis cipőt vásároltunk hozzá és művirágot a hajamba.  
 
Már kiküldték a meghívókat is, de hozzám nem jött a postás. Már az 
utolsó nap volt, este bál… meghívó sehol! Délután beugrott Stumi. 

- Jössz Évike? 
- Nem hiszem, mert elvesztettem a meghívómat. – mondtam 

szomorúan. 
- Nem baj, itt az enyém! Engem úgyis beengednek, mert 

rendező vagyok.  
Tudtam, hogy ott a bálban már sokan várnak. Azonban 
megbeszéltük, hogy Orosz Berci főhadnagy, egyik fő gavallérom 
értem jön. 
De Berci csak nem jött! 
Anyukámmal szépen fel voltunk öltözve, keresztmama izgatottan 
járt körül, kölcsön adott pár ékszert, hogy szép legyek. Ezután ő 
lefeküdt. 
 
Teltek a percek, az órák. Döbbenten néztünk egymásra anyukámmal, 
most mit csináljunk? Induljunk el gavallér nélkül? 

- Nem! – makacsoltam meg magam – Nem megyek! 
 
Zokogva levetkőztem, anyukám megértett, vigasztalni próbált, 
lefeküdtünk hát aludni. Alig fél óra múlva megzörgették az ablakot. 
Orosz Berci állt ott két barátjával, anyukám ment ki.  

- Miért nem tetszettek jönni? Csak nem azért mert nem jöttem 
időben? De tessék elképzelni, még az utolsó percben is 
szolgálatban voltam, én is csak késve értem oda, azt hittem 
már ott vannak a Néniék.  

- Á, dehogy! Nem azért! – tiltakozott anyám a világ 
legtermészetesebb hangján – Évike sajnos belázasodott. 

Nagy sajnálkozás közepette köszöntek el a fiúk, én pedig álomba 
sírtam magam.  
Másnap reggel átjött Klári, Pataki Csöpi, Babszi. 

- Évi miért nem voltál ott? Mindenki keresett. Olyan jó volt! 
Nem volt talán ruhád? 

- Dehogynem! – mutattam büszkén a gyönyörű ruhámat, 
amely az ágyra terítve feküdt – Csak beteg voltam… 

- Akkor is el kellett volna jönnöd! Ilyen az életben csak 
egyszer van! – pattogott Csöpi, s milyen igaza lett, hiszen 
többé nem volt hosszú ruhás bál a háború miatt. 

 
Mi is történt valójában? A meghívókat a fiúk címezték. Mindegyik 
küldött nekem, Horváth Laci pedig vállalta, hogy bedobja az egészet 
a postára – ő úgyis arra megy haza jeligével. Út közben kiszedte a 
nekem szóló meghívót és zsebre vágta . Ez volt az ő beígért bosszúja 
Tóniért. 
De ezzel sem elégedett meg! Valahányszor táncos összejövetel volt, 
mindannyiszor megeskette a fiúkat, hogy nem kérnek fel engem. 
Volt, aki megtartotta, volt, aki nem – Stumi soha! Sőt, ő mesélte el 
nekem ezeket az intrikákat. Ezek után kénytelen voltam ilyenkor 
magammal vinni pár fiút. Főleg a Kajtárékat hívtam, az ő baráti 
kompániájuk 8-10 műegyetemistából állt. Így én voltam az egyetlen, 



 

 

aki annyi fiúval ment táncolni, mint senki más! Horváth Laci 
gyűlölködve nézett… Később, mikor már kint volt a fronton, az első 
vonalban, onnan írt levelet, amiben bevallott mindent… persze még 
akkor is, szurkálódó stílusának megfelelően.  
Hát ilyen is volt! Az élet, attól még ment tovább.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iparügyi Minisztérium 
 
Nemsokára áthelyeztek az Iparügyi Minisztériumba. Hivatalosan 
még a Mérnöki Kamara státuszába tartoztam, csak két hónap múlva 
vettek át véglegesen.  
Ez jó kis munkahely volt, sok fiatallal. Itt ismerkedtem meg Kiss 
Rózsival – aki ugyancsak a Mérnöki Kamarából került át – Mihályi 
Gusztival, aki mindig a távolba nézett. Nézte a Lánchidat, illetve ami 
mögötte volt.  
 
Ekkorában megint megszólalt a telefon. Paor Zoli volt… 
Újabb programot ajánlott, s miután nem nagyon értem rá esténként, 
vasárnaponként ki-kiugrott Mátyásföldre. Elkísért ő is a Clubba 
táncolni, szóval beállt a többiek közé. Ő volt a „pesti”.  
Jó havernak éreztem, semmi többnek. Ő viszont állandóan 
ábrándozott és regélt a szerelemről. Nekem csak barát volt, kedves, 
jó pajtás.  
 
Tónitól minden héten kétszer kaptam levelet, s én ugyancsak kétszer 
írtam. 
Egy nap behívtak az Elnöki Irodába. 

- Évi, áthelyezzük a 17/b ügyosztályra, a Lánchíd utca kettőbe. 
Elszorult a torkom, tudtam, hogy nincs mese, menni kell. Itt kell 
hagynom a kedves pajtásokat, haverokat… 

- De a 17/b úgy tudom, a Honvédelmi Minisztérium, igaz? 
- Igen, csak a 17-es ügyosztály közös. Maga az Iparügyi 

Minisztérium státuszában marad, erről biztosíthatom.  
 



 

 

Így némileg megnyugodtam, hiszen akkor már sűrűsödtek a háborús 
események, addig csak hébe-hóba bombáztak. Nem is vettük túl 
komolyan a dolgokat.  
Én, nyugodt lélekkel állíthatom, hogy politikai analfabéta voltam! 
Különösebben nem érdekeltek a pártok – csak egy érdekelt, hogy 
Magyarország újra nagy és erős legyen, mint ahogy azt tanították az 
iskolában. 
 
„Csonka Magyarország nem ország – egész Magyarország 
Mennyország!” 
 
Anyám aradi – és mindig azért imádkoztak, hogy Arad kerüljön 
vissza az anyaországhoz.  
A felvidékiek és Erdély egy része – Kolozsvárt is beleértve – 
visszakerült, ami olyan lelkesedést váltott ki az emberekből, hogy 
csoda! 
Én csak ezt láttam, s csak ez érdekelt.  
 
De benne volt a családomban az elővigyázatosság szelleme is: „Ne 
avatkozz semmibe, ne iratkozz semmibe” – mondta anyám százszor.  
Így tehát a legnagyobb lelki nyugalommal foglaltam el a helyemet 
az új beosztásban.  
Nagy meglepetésemre, ott találtam Ébner Vilmos bácsit, aki szegről-
végről rokonunk volt, ugyanis anyám unokatestvéreit, Magdi és 
Nelli nénit az ő két testvérbátyja vette el. 
Nagyon megörültünk egymásnak, ő rögtön belém karolt és bevitt a 
„nagyfőnökhöz” Merczell Béla vezérkari ezredeshez. 

Úgy 40 éves lehetett, barna göndör hajú, kisportolt alkatú. Jól 
megnézett és nagyon udvariasan, kedvesen sok sikert kívánt az új 
munkámhoz. 
 
Egy nagyszobában hatan ültünk: Morva László és Kormos László – 
jóvágású mérnökök, Vili bácsi, Cili, Mara, én és egy szépasszony, 
akinek ha agyon ütnek, se jut eszembe a neve. 
A napok itt már izgalmasabban teltek, sokszor súgtak-búgtak 
körülöttem. Volt a szobában egy csinos mérnök főhadnagy. Ő 
egyszer csak eltűnt két napra. Mikor visszajött, halál sápadt volt és 
rejtélyes légkör lengte körül.  
Cili súgta meg később, hogy ő volt az, aki meghiúsította a Lánchíd 
első felrobbantási kísérletét. Akkor aknázták alá először a németek a 
hidat, amint ezt megtudta, saját felelősségére, az éjszaka leple alatt 
leszerelte a bombákat. Hogy milyen körülmények között tudta ezt 
végrehajtani – nekem nem mondták el. Sajnos a hidat később mégis 
felrobbantották, de mérhetetlenül nagy tisztelettel, mint egy hősre 
néztem fel rá.  
 
Ez után az esemény után már úgy éreztük, hogy nagyon komoly 
helyzet előtt állunk.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1944 
 
„Csak egy nap a világ” – énekelték a színházakban és mi úgy 
éreztük, hogy ez tényleg így van. Mit hoz a holnap? Élünk-e még, 
vagy meghalunk, megnyomorodunk?  
 
A munkahelyemen egyszer csak jött egy körtelefon, utasítottak 
minket hogy menjünk a nagyterembe. Ez március 15-e után volt, 
amikor a Nyilasok már átvették a hatalmat.  
Rengetegen voltunk, a tisztek elől, mi hátul. A pódiumon valaki 
mondott valamit – engem nem nagyon érdekelt, így nem is figyeltem 
– majd suttogni kezdtek. Kiderült, hogy esküt kell tennünk, de azt 
senki sem tudta, hogy mire akarnak felesketni. Valaki kitalálta, hogy 
ne mondjuk hangosan a szöveget, csak tátogjunk, hogy úgy nézzen 
ki, mintha esküt tennénk. 
Ez nagyon tetszett nekem! Jó hecc – gondoltam magamban.  
Számat nagyra tátva mondtam a hang nélküli szöveget. Igen ám, de 
nagy volt a terem és rengetegen voltunk benne, s az eskü úgy 
hallatszott csak, mint egy gyenge, vérszegény nyávogás. 
Megdermedtünk! Úr Isten, hiszen ezek nem viccelnek, még lelőnek 
itt minket! Tőlünk alig pár lépésre álltak ott a csőre töltött 
gépfegyvereikkel. 
Szerencsénkre viszont ők olyan hangosan üvöltötték az eskü szavát, 
hogy a saját hangjuktól nem is hallottak mást. 
Így megúsztuk, bár csorgott mindenkiről a verejték… 
 
Ezután egyre gyakrabban süvöltött fel a sziréna hangja. A rádiók 
minden szobában be voltak kapcsolva, hogy időben hallhassuk a légi 

veszélyt. Ebben az időben már olyan voltam, mint egy holdkóros. 
Esténként, már-már menetrend szerűen 10 óra körül megszakította 
adását a rádió: „Légi veszély! Légi veszély! Bácska, Baja vigyázz!” 
 
Ekkor máris kaptuk kezünkbe az előre elkészített kis csomagunkat, 
és siettünk le a picébe. Régi házunk alsó helyiségét rendeztük be 
óvóhelynek. Az ablakok vasrácsát kifűrészeltük, az ablakok elé 
pedig homokzsákokat tettünk. Komoly bombázásnál ez alig 
számított valamit, de a szilánkok ellen védett. Itt imádkoztuk át a 
támadásokat. 
Ezek a támadások idővel egyre sűrűbbek és veszélyesebbek lettek. A 
szovjet bombák nem voltak annyira pusztítóak, ezeket a nép 
„cseresznyemagoknak” hívta. Ezek csak ott tettek kárt, ahova 
becsapódtak. Az amerikaiak bombái viszont „láncos bombák” 
voltak, azaz nagy területen okoztak kárt. Ahova becsapódtak, ott kő-
kövön nem maradt. 
 
Rettenetes érzés volt, amikor a fejünk fölött szállt el a bombázók 
hada. A levegő is remegett, dübörögtek a gépek és mi sosem tudtuk, 
hogy ezekből melyik ereszti ránk a „szeretetcsomagot”. 
Reggelente – egy vagy két éjszakai levonulás után – természetesen 
rendesen dolgozni kellett. Elkésni, hiányozni nem lehetett, hiszen mi 
is a hadi gépezet részévé váltunk. 
A búcsú minden reggel egy életre szólt, nem tudtuk este találkozunk-
e még. Görcsösen csókoltuk, simogattunk egymást. 
A „Vigyázz magadra, meg ne fázz!” útravaló helyét a „Csak 
vigyázz, Isten legyen veled!” vette át. 



 

 

Később kialakult a napközbeni támadási szokás. Délelőtt 10 óra 
körül jött az első attak. Ilyenkor levonultunk a pincébe, ott biztosabb 
volt, mint otthon, mert nagy, erős, épület volt, fél méter vastag 
falakkal. Bár még így is rémes volt. Amikor feljöttünk, kitódultunk a 
Duna partra, s néztük, hogy merre füstöl a város… 
S milyen az ember? Örültem, ha Csepel, vagy a Váci utca felől 
láttam a füstöt, mert tudtam, hogy hál’ Istennek, nem Mátyásföldet 
bombázták. 
 
Zoli akkor már igen sűrűn járt hozzánk. A „kishaver” – ahogy 
munkatársaim nevezték – már bejárt az óvóhelyünkre is, hogy 
jobban szem előtt tartson. 
Egy szombati napra megbeszéltük, hogy kimegyek hozzájuk 
Adyligetre, ahol a szüleinek volta nyaralója. A nevelőanyját egyszer 
láttam, szegény akkor már nagyon beteg volt. Vékonyka, de nagyon 
kedves teremtés volt. Nagy szeretettel fogadott és sok szépet 
mondott Zoliról. 

- Olyan gyengéd! – mondta – Jólelkű! Ő adja be nekem 
minden nap az arany injekciót. 

Szegényt többet nem láttam. A nevelőapjáról azt hallottam, hogy 
nagyon erőskezű, Zoli félt is tőle. Paorék nem a vér szerinti szülei 
voltak Zolinak, két éves kora óta a nagynénjéék nevelték. Csak 
nyolc éves korában vették a nevükre, akkor is csak azért, mert vér 
szerinti apja, aki tényleges főhadnagy volt kb. tízezer Pengőért 
lemondott róla. Ez akkor határtalanul nagy összeg volt. 
Vér szerinti szülei akkor már rég elváltak. Anyja másodszor is 
férjhez ment egy detektívhez, de Zolit nem vette vissza. Igaz, Paorék 

nem is adták volna. Ezek után az édesanyja a hivatalos iratokban, 
mint keresztanya szerepelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Felrobbant a Margit híd 
 
Zoli délután 2- re ott volt a hivatalom előtt. Ahogy mentünk a Duna 
parton, egyszer csak hatalmas robaj rázta meg a levegőt. Rémülten 
fogtuk meg egymás kezét, kimeredt a szemünk… 
A Margit híd felrobbant, s a hídról minden és mindenki a Dunába 
zuhant. Rettenetes látvány volt! Az emberek, mint pici gombostű 
fejek látszottak csak. 
Mi tehetetlenül bámultunk, az idegességtől és a látványtól 
hányingerem lett. Zoli karon ragadott és futva elindult velem az 
ellenkező irányba. 

- Mi itt semmit sem tudunk tenni, - mondta – de nincs szükség 
arra, hogy rosszul legyél. 

Így mentem ki Adyligetre. Nyomott voltam és talán ez is közre 
játszott abban, hogy az ott levő arcokat nem találtam túl 
szimpatikusnak. 
Zoli apját Imre bácsinak hívtam, és uram bocsá’ azt mondtam, hogy 
„Jó napot kívánok!” nem pedig, hogy „Kezi’ csókolom!”. 
 
Én ezt természetesnek találtam, hiszen hasonló korú emberekkel, 
mint kollegákkal dolgoztam, és nem állt szándékomban Zolihoz 
feleségül menni, csak jó barátom volt, ezért köszöntem így. 
Megtudtam azt is, hogy az éppen akkor ott levő vendégek között volt 
egy fiatal özvegyasszony is (aki akkor még fekete ruhában járt), 
akinek Imre bácsi nagyon udvarolt és akit feleségül szeretett volna 
venni. A nő nem sokkal volt idősebb, mint én… 
 

A látogatás rövid ideig tartott, mert én a Duna parti látványtól még 
mindig rosszul voltam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A „Nagyfőnök” 
 
Az óvóhelyen Merczell Béla állandóan mellém ült. 
Mit akar ez tőlem? – gondoltam – Hiszen az apám lehetne… 
Elvált ember volt, és minden kolleganőm halálosan szerelmes volt 
belé. Épp ezért állandóan figyelték az én viselkedésemet, hogy 
hogyan mosolygok rá, mint mondok neki. 
Én meg amiatt bánkódtam, hogy a kishadnagyok nem mertek 
mellém ülni, annyira tisztelték a főnököt. 
Merczell állandóan cukkolt. 

- Mi van Zolikácskával? Hogy van a kisfiú? – kérdezgette. 
Dühös voltam rá! Aztán elkezdtem figyelni, miért is néznek rám 
ilyen irigyen a többiek. Szóval ez ilyen kapós ember lenne? Jobban 
megnéztem magamnak. Jóképű volt, azt meg kellett hagyni, marha 
izmos, széles vállú, s hogy rettegett tőle mindenki… 
 
Naponta bejött az irodába ellenőrizni a munkát, s ilyenkor mindenki 
rettegve hajolt a dolga fölé.  

- Miért van az Évi íróasztala sötétben? – csattant föl egyszer – 
Azonnal hozzanak asztali lámpát! 

Hogy mást is sötétben volt? Az már nem érdekelte. 
 
Kezdtem valamit érezni iránta. Már jó volt, amikor mellém ült, jó 
volt, ha egy picit hozzám ért. Hideg volt a pincében? Egyszer csak 
azt vettem észre, hogy az ezredesi köpeny a vállamon van. Az a 
nagy, magabiztos ember mellettem kisfiúvá változott. 
Egyszer éppen akkor volt az irodánkban, amikor arról beszéltem, 
hogy diószüret lesz nálunk. 

- Nagyszerű! Diószüret? De rég voltam ilyenen! Én zombori 
vagyok, de olyan régen kerültem el otthonról… Szívesen 
segítenék! Eljöhetek? – Kérdezte mindenki előtt. 

- Természetesen! – vagy legalábbis valami ilyet motyogtam, 
rettentően zavarban voltam. 

Az egész szoba elhűlve figyelt, nagybátyám is. 
- Na, Évi! Úgy látszik hamarosan ezredesné lesz belőled! – 

mondta. 
 
Ekkorra már én is beleéltem magam a gondolatba és beleszerettem 
Merczellbe. 
 
A diószüret jól sikerült, anyuka is megismerte az ezredest – 
szegénykémnek még imponált is a rangja. Egy aggálya volt csupán: 
túl idősnek tartotta hozzám. 

- Viszont – mondta – ez már kitombolhatta magát és 
mindennel ellátja majd Évit. Végre talán nyugodt élete lesz. 

 
Igen ám, de Zolit nem érdekelte a Merczell féle „kaland” – ahogy ő 
nevezte – ő is ostromolt. Istenem, lassan kezdtem meghülyülni! 
Mindkettőt sajnáltam, hiszen „Csak egy nap a világ” ki tudja meddig 
élünk még… 
 
Szerelmes voltam Merczellbe, szerettem Zolit. Számomra is 
érthetetlen volt mindez, de így volt! 
Az események közben olyan rohamosan váltották egymást, hogy 
nem volt idő gondolkodni. Kiadták a parancsot, hogy mindenkinek 
ki kell települni! A munkák javát elvégeztük, menni kellett. 



 

 

- Anyukám, muszáj mennünk! – mondtam – Gyere velem, 
nem akarok egyedül menni! 

- Hogy állsz Merczellel? Ha megesküsztök, mehetsz vele 
nélkülem is. 

- Ez igaz.  – mondtam, de hogy mondanám ezt meg Zolinak? – 
Nem, nem akarok még férjhez menni, majd ha a sors úgy 
akarja, akkor kint nyugaton. De nélküled nem megyek! 

 
Össze kellet csomagolni, mert jött a Minisztérium kocsija a 
holminkért. Anyácskám előszedte mindazokat a dolgokat, amiket 
féltettünk, s amikre – úgy gondolta, szükségünk lesz egy új élet 
megkezdésénél. 
Nem szívesen ment, nagyon nem szívesen! Itt volt a keresztanyja, 
akit ő hozott el Mátyásföldről, s már 90 év felett volt. Itt volt az 
édesanyja és a testvére is… 
Fájt a szíve értük, hiszen ő volt az élelmes, az életrevaló a családban. 

- Mi lesz velük nélkülem? – gondolta. 
 
Másnap megint gondolkodóba estem. Menjek, ne menjek? A szívem 
Merczell felé húzott, de sajnáltam Zolit, nem beszélve a 
nagyszüleimről… 
Nem bírtam dönteni! 
 
Merczell akkor már 2 hete a Dunántúlon volt, csak egy-egy napra 
ugrott haza. De az nekem olyan nagyon kevés volt! 
Egyszer épp a Gellért fürdőből értem haza, mikor is nagymamám 
azzal fogadott, hogy itt volt Béla. 

- Azt mondta, hogy egy óra hosszat még itt vár rád Budán, a 
Margit presszóban. 

Azonnal fordultam volna vissza, de anyám kétségbe esve kiabált 
utánam:  

- Évi ne menj! Mindjárt bombáznak, ki tudja, hogy haza tudsz-
e jönni? 

 
De én mentem! A HÉV-ről – ahogy mentem befelé – rettenetes 
látvány tárult a szemem elé. Óbudán a zsidó templom égett, 
hatalmas lángokkal festve be az eget és már a szomszédos házak is 
lángokban álltak. 
Reszkető lábakkal értem a presszóba, de még ott találtam. A romok 
között sírva öleltük meg egymást! 

- Évike gyere holnap! Küldöm a kocsit. Hozd anyukádat is 
feltétlenül, életveszélyes itt már minden perc! Nekem 
mennem kell, ott bíztak rám egy hadosztályt, a kitelepülést is 
nekem kell végrehajtanom. Nem tudok állandóan feljönni. 

- De holnap Szenteste! Akkor mégsem hagyhatjuk itt 
nagymamáékat…majd ünnep után! Akkor megyünk, ígérem! 

 
Másnap délután még találkoztam Bélával, este indult a Dunántúlra. 
Feldíszítettük a kis fánkat, szétosztottuk a szerény ajándékokat és 
nem beszéltünk arról, hogy elválunk. 
 
Én már tudtam, hogy nem fogunk elválni! Nem megyek nyugatra! 
Velük maradok élve, vagy halva… 
 
 



 

 

Ostrom 
 

Ennek a háborúnak a kitörésekor már senki sem kiáltotta, hogy 
„éljen a háború”, mint 1914-ben. Még élénken élt az emberek 
emlékeiben az alig több mint húsz évvel azelőtti háború, s annak 
borzalmai. A sok férfi halála, a csonka családok, az állástalanság, a 
nélkülözés… 
 
Istenem, Istenem – imádkozott Vilma, vajon mi lehet Idussal, 
Évikével, hisz a repülőtér mellett laktak Mátyásföldön. Nem tudta 
levetkőzni egyetlen rossz szokását, a kártyavetést. Ez mindig 
megnyugtatta. Mindent kivetett, s a kártya rendszerint igazat 
mondott. Nem történt semmi baj. 
Játék volt csupán? Önámítás?  
De azért inkább imádkozott. Rádiójuk nem volt, ez akkoriban túl 
drága volt nekik. Eleinte még villanyuk sem volt, csak 1938-ban 
vezették be. 
Évi közben nagylány lett. Hogy valamennyire megnyugtassa a 
nagymamáját, a fizetéséből karácsonyra vett egy rádiót. Ez 
valamennyire elterelte a figyelmét. Szívesen hallgatta a szép opera 
felvételeket, színdarabokat, magyar nótát, de izgalmat is jelentett, 
amikor megszakították az adást. S ez sajnos egyre sűrűbbé vált. 
„Légiveszély… légiveszély… Bácska, Baja vigyázz… 
Légiveszély…” 
 
Ilyenkor megfogták az előre elkészített csomagot, és irány a bunker.  
A kertbe volt ásva egy nagy árok, efölé gallyakkal álcázott tetőt 
tettek. Kevés élelem volt itt és pár sámli, hogy legyen mire ülni.  

Nem volt bomba biztos óvóhely, csak a szilánkoktól védett, de ilyen 
volt minden kertben.  
 
„Gyertek   ki Budakalászra!” – írta egymás után a leveleket – 
„Hagyjátok ott Mátyásföldet! Itt nem bombáznak, csak átrepülnek a 
repülőgépek. Itt biztonságban lehettek!” 
 
1944 júniusában egy borzalmas légitámadás után, amely 
elpusztította Mátyásföld negyedét, meg is érkeztek. Nem sok 
mindent hoztak magukkal, csak néhány értéket, s az életüket.  
Természetesen velük jött sógornője, dr. Mülek Lajosné, akinél Idus 
és Évike Mátyásföldön lakott. Ilona, a sógorasszony, akkor már 90 
éves volt, de még a saját lábán utazott. Autó, taxi nem volt, mindent 
lefoglalt a katonaság. 
 
A két öregasszony felelevenítette a régmúltat. Mindig jóban voltak, 
Ilonka keresztanyja volt a két lányának. Sokat tett férjével azért, 
hogy lányságuk emlékezetes legyen, estélyeket adtak részükre, 
társaságba jártak velük. Saját gyermekük nem volt, így őket 
tekintették azoknak. 
 
Az emlékek elviselhetőbbé tették a szorongató jelent. Ők már 
elhatározták, hogy nem mennek a bunkerbe, azaz a kerti óvóhelyre. 
Együtt imádkoztak. 
Anyagi gondjuk akkor éppen nem volt, az ő nyugdíja, Ilona kegydíja 
és Évi keresete biztosította a megélhetést.  
Csak az izgalom… Éviért rettegtek minden nap, aki a Honvédelmi 
Minisztérium Lánchíd utcai épületében dolgozott, a vár alatt.  



 

 

A búcsúzás minden reggel egy életre szólt.  
Budakalász is megtelt menekültekkel, jöttek velük a hírek is. 
Egyszer a közelben is becsapódott egy bomba, de szerencsére 
célpont nélkül a szántóföldre esett. Ez volt az első és egyben utolsó 
bomba Budakalászon.  
 
Karácsony közeledett és Évi idegeskedett, hol töltik az ünnepeket. 
Nem viszik el addig őket? Ugyanis az egész hivatal útra készen állt. 
Mindenkinek menni kellett, először a Dunántúlra, utána Ausztriába. 
A csomagokat már korábban le kellett adni.  
Úgy volt, hogy Évit Idus is elkíséri. Egy nagy ládába összepakolták 
azokat az értékeket, amiket meg akartak menteni.  

- Ma utazunk. – mondta Évi – Már nem tudom tovább 
halasztani. 

- Megyünk mégis? – kérdezte rettegve Idus.  
 
Nem akart menni. Felelősnek érezte magát keresztanyjáért, akit évek 
óta ápolt, gondozott. Ide is ő hozta. Édesanyját, testvérét sem akarta 
itt hagyni, de nem akarta Évit egyedül elengedni. Fiáról már évek óta 
nem tudott semmit, anyósa meghalt, apósa újra nősült, minden 
kapcsolata megszakadt velük. 
Mit csináljon? 
 
Évi is bizonytalan volt, ment is volna meg nem is.  
Esténként kibontották az összevarrt, összekészített ágyneműket, 
reggel megint összevarrták, s indulásra készen álltak. Őrjítő volt, s 
ez így ment napról napra, hétről hétre. 
 

Karácsony előtti napon konzerv és ruhaosztás volt a 
Minisztériumban, Évi vagy 10 konzervvel megrakva jött haza. A kis 
karácsonyfa feldíszítve állt, a szerény ajándékokat alát tették. 
„Mennyből az angyal, eljött hozzátok…” Imádkoztak, s szemükből 
peregtek a könnyek. Hogy mit hoz a holnap, nem tudhatták. 
 
Az ágyúszó már egész közelről hallatszott. Karácsony első napján 
elmentek a templomba. Soha annyi szívből jövő, ájtatos ima nem 
hallatszott még, mint akkor. A holnap teljesen bizonytalan volt, az 
oroszok már Pomázon voltak. Az emberek szótlanul mentek haza a 
templomból. 
 
A kertben lévő árok nem oldott meg semmit, és hideg tél is volt. Egy 
kedves család, Mandlék lehívták őket a pincéjükbe, a temetővel 
szembe. Borospincék voltak, bombabiztosak, ide menekültek az 
emberek.  
A két kis öreg úgy döntött, hogy nem mennek, de Vilma az utolsó 
pillanapban mégis úgy gondolta, hogy a gyerekeivel akar maradni 
jóban rosszban. 

- Gyere te is Ilona, segítünk menni. 
- Nem drágáim, hagyjatok. Én már 92 éves vagyok. Legyen 

úgy, ahogy az Isten akarja. 
Elbúcsúztak egymástól sírva, zokogva. 

- Reggel jövünk! – bíztatták keresztmamát. 
 
Az óvóhely nagyon csöndes volt, mindenki magában imádkozott. A 
pincében, Mandlékon kívül volt még egy fiatal lengyel menekült is, 
aki tört magyarsággal próbálta bíztatni a nőket. 



 

 

A pince előtt volt egy kút, alig 18 éves szőke német katonagyerek 
támaszkodott neki. Nézte a sok embert, ahogy el-eltünedeznek a 
pincékben. Hallotta az ágyúszót is. 

- Gyere le a pincébe velünk! – mondták neki jó szívvel – 
Adunk ruhát is.  

- Nem lehet, szolgálatban vagyok… für dinst. – majd elővett 
egy fényképet és azt nézegette. Az édesanyja képe volt. 

Besötétedett, elcsitultak a zajok, elhallgatott az ágyúszó is.  
- Mintha már mögöttünk ágyúznának. – mondta a lengyel fiú – 

Mintha Csillaghegy felől jönne.  
Megvirradt, lassan kivilágosodott. A lengyel fiú kinyitotta a bunker 
ajtaját, kinézett, majd kiment.  

- Maradjanak, mindjárt jövök, körülnézek. – mondta, s eltűnt. 
Néma csendben várakoztak. Kisvártatva visszajött. 

- Már itt vannak az oroszok! – újságolta lelkendezve – Csak 
keresztülmentek a falun, harc sem volt. Most Rómaifürdőnél 
áll a front. Mindjárt jön az utóvéd csapat! 

 
Katona volt, tudta mit jelent az utóvéd csapat. Azt ajánlotta, hogy 
gyorsan mindenki menjen haza és ott várja ki a további 
eseményeket. Ha újból harc lesz, jöjjenek vissza.  
Így Vilmáék siettek haza. Benyitottak, keresztmama ott feküdt az 
ágyban, keze imára kulcsolva. Az öröm is fakaszt könnyeket, most 
örömükben sírtak, hogy ismét együtt vannak, egészségben. 

- Látod Évikém, így akarta az Isten, hogy ne menjünk 
nyugatra. Most már együtt maradunk! 

- Igen ám, de hogy lesz ezután? Mit fogunk enni? Semmink 
sincs a konzerveken kívül. 

 
Idus, a legbátrabb indult el legelőször körülnézni a faluban. Fogalma 
sem volt, hogy mi az az utóvéd csapat, pihenő katonák… Szép 
meleg bundájában ment le, hiszen tél volt. Méregették is a kabátját 

az átvonulók, de őt is, hiszen szép, mutatós asszony volt még. Sietett 
is haza a mustráló tekintetek elől. 
 
Ezután már „álcázva” jártak ki az asszonyok, egyszerre mindenki 
csúf, öreg és ráncos lett. Az új kozmetikum, amivel a ráncokat 
magukra varázsolták a korom volt. De még így is kalandos volt a 
kijárkálás, mert azért csak látszott, hogy csinos, jó alakú nőkről van 
szó. 
Ami kegyetlenül hiányzott, az a kenyér volt. A család addig 
mindenhez evett kenyeret, éppen ezért borzasztóan hiányolták a 
mindennapit. 
 
A „bennszülött” falusiak otthon, maguknak sütötték a kenyeret, 
ékszerért szinte minden akadt valahol. Egy gyönyörű ezüst 
gyümölcsöskosárért Évi egyik barátnőjének édesanyja egy nagy 
kétkilós kenyeret és egy kiló szalonnát adott. 
 
Az utcájuk végében, egy barátjuknál tábori konyhát ütöttek fel az 
oroszok. A háziak szóltak Sárinak, hogy minden nap két óra után 
jöhet egy nagy fazékkal, mert bőven marad étel. Az oroszok tudták, 
de nem bánták. Így aztán megismétlődött az első világháború 
„fazék-sztorija” csak most nem a román konyhát ízlelgették. 
Az egyik orosz ételnek fenséges íze volt.  Scsi, vagy, hogy hívták, 
egy nagyon sűrű leves, rengeteg hússal, káposztával. Olyan finom 
volt, mint az álom. A család szépen gyarapodott az orosz konyha 
főztjén. Két hét elteltével a konyha tovább ment. Viszont hallották, 
hogy a borpincéknél egy hatalmas hordóba belelőttek, s abból lassan 
szivárog a több évtizedes bor. 

- Gyerünk borért! – adták ki az utasítást. Kinek milyen edénye 
volt, azt vitte, Vilmáék a vizes vödröket. 

A család apraja nagyja bort ivott reggelire, ebédre, vacsorára. 
Kukorica puliszkával isteni eledel volt és a család egyetlen tagja sem 



 

 

csípett be soha. Mikor a puliszka elfogyott, a nélkül itták tovább, de 
addigra már annyira megszokta a szervezetük, hogy élelem és 
orvosság is volt a számukra. 
 
1945 januárjában még javában dúltak a harcok. Évinek a 
nagyszobában készítettek egy búvóhelyet, ami a két, fal melletti ágy 
sarkában volt. Az ágyak úgy voltak a fal mellé tolva, hogy az azok 
takarásában lévő kis zugba nem lehetett belátni. Ide akkor bújt el, ha 
a 3 hónapos kis drótszőrű foxi kutyájuk elkezdett ugatni. Ez a pici 
állat csodálatos képességgel bírt: ha az utcára befordultak az 
oroszok, már teli torokból ugatott. 
A verandán neki is volt egy kis „búvóhelye”, innen harsogta a 
vészjelet. 
 

- Évi rohanj! Jönnek az oroszok! – kiáltották ilyenkor, és Évi 
rohant az ágy mögé. 

 
Dermedt csendben várakoztak ilyenkor. Bejönnek? Tovább mennek?  
Mivel az utcában szerb és sváb parasztok laktak, akik sosem 
szerették a családot, hiszen ők voltak a „burzsujok”, így nagy 
lelkesen küldték oda az oroszokat, mondván van ott sok barisnya, 
menjenek csak nyugodtan.  
 
Egyszer csak kopogtattak. 

- Halló! Halló! – de mivel válasz nem érkezett, már erősebben, 
ököllel verték az ajtót. 

 
Ennek a fele se tréfa, gondolta Sári, s kinyitotta az ajtót. Elmondása 
szerint egy 35-40 év körüli tiszt állt az ajtóban, mögötte két 
közlegény, akiket a tiszt visszaparancsolt és egyedül ment be Sári 
után a szobába, ahol aztán körül nézett. 

A két kis öreget megsimogatta és ráhúzta a fejükre a takarót, majd 
elindult Sári felé, hogy átölelje, de Sári védte a becsületét, hát 
taszított rajta egyet. A katona hanyatt esett, rá Idus ágyára.  
A tiszt felpillantva észrevette, hogy az ágyban fekvő nő még szebb, 
így nála próbálkozott tovább. De Idus sem hagyta magát, jobb 
erőben volt, Mint Sári ezért nagyobbat lökött rajta, aki így a 91 éves 
keresztmama ágyára esett. 
Keresztmama, bár 40 éve özvegy volt, nem hagyta magát és teli 
torokból ordítani kezdett. A katona kétségbe esetten próbálta 
csitítani. 

- Babuska! Babuska! Csitt! Csitt! – azzal megint a fejére húzta 
a takarót és neki indult, újból Sári felé. 

 
Ezek után megismétlődött a néma harc, Évi reszketve észlelte az 
ágyakra mért puffanásokat. 
Habár a szobában sötét volt, de döbbenten vették tudomásul, hogy 
támadójuk csinos, fess ember, de abban a helyzetben ez sem vált 
javára.  
A harc tovább folyt, de a két babuska megelégelte, hogy hol rájuk 
esnek, hol a fejükre húzzák a takarót és torkuk szakadtából ordítani 
kezdtek. 

- SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! – erre már Idus és Sári is neki 
kezdtek, már négyen üvöltöttek. 

 
Évi, nem tudva miről is van szó, vékonyka hangján csatlakozott a 
többiekhez az ágy alól. A tisztnek elege lett és látva, hogy itt neki 
nem terem babér, sietve távozott.  
 
Pár nap nyugalom következett. Idus kormosan és rongyosan elindult 
ennivalót szerezni, néha sikerrel is járt. Délelőttönként kevésbé 
zaklatták a nőket, legalábbis Évi akkor még így gondolta. 



 

 

Nagymamája épp meleg vizet készített neki, hogy fürödhessen, 
amikor elkezdték teljes erőből ütni az ajtót. 
Egy, a fején vastag kötést viselő, mongol származású orosz katona 
állt az ajtóban, kezében csőre töltött gépfegyverrel. 

- Davaj! Davaj! Malenki robot! – üvöltötte – Barisnya kudá?  
 
Évi abban a pillanatban beugrott a spájzba, ott didergett kis 
kombinéjában. Nagymamája rémületében az ajtó felé pillantott, és ez 
elég is volt az orosznak, hogy feltépve az ajtót elkapja Évi csuklóját. 

- Ne! Ne bántsa! – kiabálta nagymama. 
A lármára előkerült Idus is, aki rémülten látta, hogy lányát egy szál 
kombinéban a kezénél fogva rángatják kifelé. 
Évi elesett, de a katona csak vonszolta tovább. Idus, mint egy 
anyatigris, kezében egy kabáttal futott utána és azt ráterítette lánya 
hátára. 

- Beteg! Beteg! – kiabálta, de az orosz nem értette – Doktor! 
Tubecolozis!  

 
Na, ezt már megértette. Ránézett Évire, aki a vászonnál is fehérebb 
volt, félre nyelt és úgy elkezdett köhögni, hogy majdnem tényleg 
megfulladt. 
Erre a katona izzó gyűlölettel a szemében rárontott Idusra, a 
gépfegyvert a hasának nyomta és közben ordított, de hogy mit, azt 
nem értették.  
 
Idus mindenre elszánt volt, nem félt a haláltól, csak a lányát akarta 
biztonságban tudni. A katona egyre erősebben nyomta hozzá a 
gépfegyvert, majd akkorát lökött rajta, hogy szegény háttal egy 
hókupacra esett. De szerencsére ezt a napot is megúszták. 
 
Pár nap múlva újabb megpróbáltatás érte a családot. Mivel az övék 
volt a legszebb ház az utcában, azt az oroszok kinézték irodának. Hat 

tiszt költözött be a szalonba és a verandára. Kábeleket húztak, 
telefonokat kötöttek be, állandó volt a sürgésforgás, a katonák jöttek-
mentek.  
Természetesen körbe járták a házat, mindenhova benéztek, hogy 
nincs-e valahol elbújtatva valaki.  

- Soldat nyet? – kérdezték, s miután meggyőződtek róla, hogy 
nincs veszély, elkezdték a munkát. 

 
A család rémülten kuporgott a szobában. Évit el kellett valahova 
bújtatni, nem maradhatott ott. Szemben lakott egy fiatalasszony, 
Szabónénak hívták. Volt egy 5 éves és egy 7 hónapos gyereke. Ő 
biztonságban volt, mert a katonák nagyon szerették, és nem 
bántották a kisgyerekeket. 
 
Sári megkérdezte tőle, hogy Évi átmehetne-e pár napra, megfizetik a 
szívességet.  

- Ó, természetesen, jöjjön csak a kisasszony! Jó dolga lesz 
nálam! – mondta.  

 
Évi, kevés kis holmijával átlopakodott hozzájuk. A házban jó meleg 
volt, Szabóné ráadásul nagyon jól főzött. Az éhező Évinek minden 
falat mennyei lakomának tetszett. Megállapodtak az asszonnyal 
abban, hogy ha jönnek a katonák, Évi itt is az ágy alá bújik. Erre 
hamarosan sor is került. 
 
Jöttek a katonák, s Évi futott az ágy alá. Szabóné, karján a kicsivel, 
kedves mosollyal fogadta őket. A katonák, ahogy meglátták a 
gyerekeket, csokoládét vettek elő, azt odaadták és sarkon fordultak.  

- Elmentek? – kérdezte Évi. 
- Jöjjön csak ki bátran drágám! – felelte Szabóné. 

 



 

 

Évi prüszkölve mászott elő, haján, ruháján megszámlálhatatlan 
mennyiségű pormacskával. Istentelenül nézett ki… 
Az ágy alatt legalább fél éve nem volt kitakarítva, így el lehet 
képzelni, hogy mi lehetett ott. Szabónénak nem volt erőssége a 
takarítás.  
Évi elhatározta, ha Szabóné kimegy a kútra, gyorsan kiseper az ágy 
alatt. Munkája sikerrel is járt.  
Négy napig élvezte Szabóné vendégszeretetét, egy ágyban aludtak, 
fejtől lábig. Évi egész éjjel vakarózott. Mi a fene csíphet ennyire? – 
gondolkozott. Nem bolha volt, az biztos. Az ötödik nap, mikor 
elmentek a katonák, a család érte ment, hogy haza vigyék. Miután 
elmesélte, hogy élt ott, elhatározták, hogy lefertőtlenítik szegény 
lányt. 
 
Nagymama petróleumos ronggyal mosdatta meg, mert szegény tele 
volt ruhatetűvel. Ruháit a vaskályhában elégették, haját sűrű fogú 
fésűvel átfésülték, majd következett a fejmosás – ugyancsak 
petróleummal. 
Szegény Évinek állandóan hányingere volt a szagtól.  
 
A család próbálta mindig a vidám oldalát nézni a dolgoknak, így 
nevetve mesélték el a megpróbáltatásaikat. A legnagyobb harcok 
közepette, szomszédjuk, a szerb Tóth bácsi, begyalogolt 
Aquincumba, ahol olajat osztottak – ingyen! 
Idus is vett tőle egy litert és kukoricaliszttel keverve finom lángos 
tésztát gyúrt. Később kiderült, hogy nem finomított, hanem nyersolaj 
volt, ami irgalmatlan hasmenést okozott mindegyiküknél.  
A budi a kert végében volt és igen nagy forgalmat bonyolított le. 
Egyikük még ki sem jött, mikor a már ott toporgott valaki, s ez így 
ment órákon át. Az oroszok ferde pillantásokkal figyelték őket, azt 
hitték kémkednek utánuk.  

Rájuk is ordítottak oroszul, az arckifejezésükből és a hangjukból 
ítélve, valami csúnyát mondhattak. A család megrettent és nem 
mertek kimenni. 

- Úr Isten, most mit csináljunk? – mondták. 
 
Ötletben szerencsére nem volt hiány, felmentek a padlásra és a régi 
edényeket, festékes vödröket használták. Mindent, amiben „tárolni” 
lehetett. Ezeket a padláson hagyták, gondosan letakarva, várva arra, 
hogy majd egyszer megszabadulhassanak tőlük. Lesték, hogy mikor 
dolgoztak az oroszok a belső szobában, s a sötétben lopakodva 
csempészték ki az edények tartalmát. 
 
A hatodik nap reggelén a katonák bekopogtak, megköszönték a 
szállást, adtak egy darab szappant, egy kiló kenyeret és kivonultak. 
Ez után nagyon kitakarítottak, fertőtlenítettek, s a kis foxit is 
megdicsérték, mert az hősies szívvel védte őket.  
 
Mesélés közben persze akkorákat kacagtak, hogy arra az időre 
minden kínjukat elfelejtették.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Budakalászi Textilgyár 
 

Közben folyt tovább a harc Budapest felszabadításáért, de 
Budakalászon már megkezdődött az élet. Kidobolták, hogy minden 
16-60 közötti nő mehet árkot ásni, vagy dolgozni a beinduló 
Budakalászi Textilművekbe.  
A család természetesen a gyárat választotta. Először éjjeli műszakra 
osztották be őket. Évi varrógép mellé került, Idus gombozónak, Sári 
pedig takarítónőnek – pont ő takarított, akinek szakmája volt a 
varrás… 
 
Éjfélkor volt a nap fénypontja. A bajszos, csízmás, puskás katona, 
aki őrt állt az ajtónál 12-kor elrikoltotta magát: 

- Kusály! Kusály! 
 
Az udvaron volt az ételosztás. Minden dolgozó kapott egy nagy tál 
meleg ételt és negyed kiló kenyeret. Ők hárman mindig úgy ettek, 
hogy egy teljes adag ételt haza tudtak vinni az öregeknek. A műszak 
végeztével – mivel reggel volt – ragyogóan sütött a nap. Most le 
kellene feküdni – hangoztatták, de nehezen ment az ágyba bújás.  
Évi és Idus azonban nem sokáig bírták, s lefeküdtek. Fáradtak voltak 
a szokatlan munkától, a zajoktól, egy-kettőre elnyomta őket az álom. 
 
Nem úgy Sárit! Sajnálta a ragyogó nappalt átaludni, nekiállt 
dolgozni a kertben, s utána úgy ment be az esti műszakra. Ez ment 
is, vagy két napig, aztán persze nem bírta tovább. Félálomban 
sepregetett itt-ott, ha lehetett, eltűnt valahova, hogy aludjon egy 
kicsit. Idus és Évi árgus szemekkel figyelték, hogy merre van Sári, 
nehogy szem előtt aludjon el. 
Ha jött az őr pisszegtek neki, mire Sári talpra ugrott, söprögetett, de 
közben szinte ki sem nyitotta a szemét. 

Szegény Sári rettentő komikus látványt nyújtott, ahogy szinte 
lassított felvételként próbált ügyködni. Lengette a seprűjét, néha a 
levegőben is. Az asszonyok fuldokolva nevettek, ő volt a gyár 
kedves, vidám figurája, de ennek ellenére nagy volt az összetartás a 
nők között, mindenki segített mindenkit. 
 
Aztán béke lett, Évi kivételével otthagyták a gyárat. Szegénynek 
minden reggel be kellett mennie a budapesti munkahelyére, délután 
pedig a kettőkor kezdődő műszakba varrnia. Most ő volt olyan, mint 
az űzött vad, ott is és a gyárban is helyt kellett állnia.  

Évi pesti munkahelyén, az Iparügyi Minisztériumban is megindult az 
élet. A Magyar Rádió is elkezdte adásait, ezekből tudta meg, az ott 
elhangzott hírekből, hogy mindenkinek jelentkeznie kell régi 
munkahelyén. A dátumot is meghatározták. Aki időre nem 
jelentkezett, azt törölték a dolgozók névsorából. 

A HÉV még nem közlekedett rendszeresen, Békásmegyertől a 
Margit hídig ment csak naponta pár szerelvény. Budakalásztól 
Békásmegyerig az út kb. 3 kilométer volt, amit gyalogosan kellett 
megtennie. 

Évit a gyárból még nem engedték el, hiába mondta, hogy a régi 
munkahelyén jelentkeznie kell. A gyár parancsnoka, kemény arcú, 
rettenetesen durva és mogorva ember volt, akitől az egész gyár, 
minden dolgozó rettegett. A gyár magyarországi igazgatója csak 
névlegesen volt igazgató, mindent ez az orosz parancsnok intézett.  

Kerényi igazgató hiába volt régi jó barát és ismerős, ő maga 
tehetetlen volt a parancsnokkal szemben.  



 

 

Évi egy reggel, még a határidő előtti napon begyalogolt 
Békásmegyerre, onnan a Margit hídig vitte a HÉV. Még nem 
takarították el a romokat és rettenetes látvány fogadta. Romok, 
piszok és holttestek hevertek mindenhol, a szag is elviselhetetlen 
volt. Innen ismét gyalogolnia kellett a Batthyány térig, ahol a háború 
végén készített kis pontonhídon – amit Mancinak kereszteltek el – 
ment át Pestre, a Szabadság téren lévő hivatalába.  

Lejelentkezett az igazgatónál, aki örömmel üdvözölte és elsőként a 
leíróba osztotta be. Évi mondta, hogy milyen keserves a helyzete, 
mert még nem engedte el a gyár, ezért kérte, hogy csak 12-ig 
dolgozhasson, hiszen 2-re fel kell vennie Budakalászon a munkát. 
Ezt a leíró vezetője méltányolta is, és megengedte, hogy ilyen 
formában dolgozhasson tovább, mint az Iparügyi Minisztérium 
dolgozója. 

Évi boldogan indult hazafelé, szedte a lábait, hogy időben elérje az 
egy órás HÉV-et, majd Békásmegyerről gyalogoljon Budakalászig.  

A gyár elé érve rémülten látta, hogy a parancsnok ott áll a kapuban, 
órával a kezében és - őt várta. Ordítva fogadta a szerencsétlent, 
mutatva, hogy az fél órát késett és bezáratja, ha ez még egyszer 
előfordul. Így indult Évi kálváriája. 

Egy műszak alatt fejenként vagy 10 darab gimnasztorkát, azaz 
katonainget, vagy 30 darab katonasapkát kellett varrni. 

Szegény Évi a felét se tudta teljesíteni, ezért az ottani dolgozók, a 
varrónők szolidaritásból csökkentették napi normájukat és ők is 
kevesebbet teljesítettek, hogy ne legyen olyan nagy a különbség. 

Természetesen ez óriási kavarodást okozott, mert a normát teljesíteni 
kellett.  

3 hét keserves munka után Évi kiborult. Reggel 5-kor kelt ugyanis, 
hogy gyalogolva elérje a Minisztériumba induló HÉV-et, mert ott 8 
órakor volt a munkakezdés. Ott is helyt kellett állni, mert a leíróban 
hatalmas volt a munkatempó. A gyárban délután kettőtől este tízig 
dolgozott, így fél 12 előtt sose került ágyba.  

Beteg lett. A budakalászi orvos kiírta betegállományba. A 
betegállomány második hetében Évi jobban lett, és úgy érezte egy 
kis levegőzés, séta nem árthat.  

Vasárnap volt és elindult barátnőjéhez, Zsófihoz, egy kis 
traccsolásra. A faluban szokás volt, hogy a lányok egymásba karolva 
sétáltak. Séta közben egyszer csak összetalálkoztak a gyár 
parancsnokával. Éviben meghűlt a vér, gyorsan elbúcsúzott Zsófitól 
és rohant haza, mert igen rossz sejtelme támadt. Ez be is 
bizonyosodott, mert alig fél óra múlva megjelent két géppuskás 
katona a házuk előtt. Be is mentek Évit keresve, majd kiragadták az 
ágyból - ahova időközben befeküdt – és bevitték a gyár 
parancsnokságra. 

Olyan terembe kísérték, amelynek falai vörös tapétával voltak 
kibélelve. Az asztalon vörös terítő, és sarló-kalapácsos kis zászlók 
voltak.  

Több magas rangú katonatiszt volt jelen, amikor a kihallgatása 
megkezdődött. 



 

 

Fehérre válva ott volt Kerényi igazgató is, aki – el lehet képzelni 
milyen lelkiállapotban volt.  

A parancsnok ordított, a tolmács fordította, de Évi fel se fogta, hogy 
mit mondanak neki, csak némán imádkozott, hogy élve megússza. 
Pár órás kihallgatás után átvitték egy másik helyiségbe, amelynek 
berendezése pár asztal és szék volt. Mondták, hogy itt várjon, amíg a 
sorsáról döntenek.  

Évi teljesen elveszítette az időérzékét, csak annyit észlelt, hogy 
amikor végre kinyílt az ajtó, kint már teljes volt a sötétség, este 11 
volt. Őrök kísérték a parancsnokságra, ahol felolvastak valamit, amit 
alá kellett írnia. Ő persze azt se tudta, mit ír alá. 

Később tudta meg, hogy ez egy hűség nyilatkozat volt, amiben meg 
kellett ígérnie, hogy becsületesen fog dolgozni. Ez után haza 
mehetett.  

De aztán megoldódott a helyzete… elengedték, mert el kellett, hogy 
engedjék! A magyarok visszakapták önrendelkezésüket és már ők 
irányíthatták saját sorsukat. 

Mi lehet Mátyásföldön? Áll-e még a ház? 
 
Az első, aki megint elindult, Idus volt. Tömegközlekedés még nem 
volt, így rengeteget kellett gyalogolnia, amíg kiért. Félnapi gyaloglás 
után meglátta a házat. Állt. Igaz, ablaka-ajtaja nem volt, az udvaron 
hatalmas bomba ütötte kráter volt. A házban csak azért nem tett kárt, 
mert az emésztőgödörbe esett. 
 

A szobák üresen tátongtak, a szép drága bútoroknak nyoma sem 
volt. A szalonban a hatalmas velencei csillár a földön hevert 
darabokban. Még látszottak a géppisztoly nyomai, amivel lelőtték a 
plafonról. Cserép, üvegszilánk és kosz volt mindenütt. Idus próbált 
összeszedni minden használható dolgot, amiket becipelt az egyik 
belső szobába, majd beszegelte az ajtót. 
 
Két nap múlva újból nekiindult. A beszegezett ajtót feltörve találta, 
ami bent volt vagy kidobálták, vagy elvitték. De beköltözött oda egy 
asszony a lányával, aki – mint kiderült – a katonákból élt. 

- Muszáj kimenni Mátyásföldre! – határozta el – Évi szerezz 
valahonnan egy autót. Kiviszem keresztmamát, mert a végén 
még a tégla sem marad meg. 

 

Egy arany nyakláncért akadt autó, s így Idus és keresztanyja 
visszaindultak Mátyásföldre. Már nem volt hely a szobákban, mert 
katonák költöztek a nők mellé, így a konyhában ütöttek tanyát. 

Az élet ment tovább, május lett, ragyogó tavasz, a fák virágba 
borultak.  
Szegény kis öreg keresztmama fegyelmezetten, szerényen ült kint a 
kertben, kis kopott foteljában. Ő volt a gyűlölt, a burzsuj, az 
ellenség, a „Méltósága”… De mikor meglátták, milyen pici 
töpörödött, elhallgattak a gyűlölködők. 
Évi egyelőre Budakalászon maradt, neki az akkor még 
biztonságosabb volt. Egy nap nagy újság történt! Hírt adott magáról 
udvarlója Paor Zoli, s rá két napra meg is érkezett, rengeteg 
élelemmel. Ezután mindennapos, kedves vendég lett. Vilma mama 
úgy érezte, nagyon szereti ezt a kócos fiút. A fiatalok pedig úgy 
határoztak, hogy összeházasodnak. 



 

 

Osziról semmi hírük nem volt, Zoli viszont annyi ragaszkodást, 
szeretetet mutatott, amely Évit is magával ragadta.  
 
Karácsonykor megtartották az eljegyzést, az egész család összegyűlt 
Mátyásföldön, akkorra már felszabadult a két szoba.  
De keresztmama beteg lett, megfázott. Az eljegyzést az ágyból 
ünnepelte meg, a vendégek mellette. A vacsora libasült volt, 
hihetetlen, de valóban így volt! Hogy honnan szerezte Zoli, máig 
rejtély maradt.  
 
Szegény keresztmama nem tudott ellenállni és a zsíros étel a 
legyengült, öreg szervezetnek megártott. A jóízűen elfogyasztott étel 
bélhurutot okozott, amely halálosnak bizonyult. A három napos 
betegsége alatt is olyan szerény és alázatos maradt, mint életében 
volt. Érezte, hogy ki kellene mennie a toalettre, de nem bírt menni.  

- Iduskám, segíts egy kicsit. Nem szeretnék gondot okozni 
neked, hogy bepiszkoljak. – mondta halkan, de már nem volt 
benne semmi, ami kijöhetett volna. 

 
Másnapra feladta a harcot, nem kelt fel. Évi a munkahelyén 
cukrászsüteményhez jutott.  

- Tetszik egy falatot enni? – kérdezte, hisz úgyis tudta már, az 
orvos megmondta, hogy csak órái lehetnek hátra.  

- Igen… - suttogta erőtlenül – Még… kell… 
 
Aztán éjjel, nem csendesen, hanem kegyetlenül nehezen elvált az 
élettől. Vilma nagyon megsiratta, sógornőjével együtt elmúlt az 
utolsó kapocs is, amely férjéhez kötötte.  
 
Hogyan tovább? 
Az élet nagy erővel indult meg, Sári újból varrni kezdett. Rengeteg 
munkája volt, hiszen sok régiből kellett újat varázsolnia, s új ruhákat 

nem lehetett kapni. A nyugdíjat is rendszeresen folyósították, de az 
nagyon kevés volt. 
 
Nusika elkezdett betegeskedni. Orbáncot kapott megdagadt a lába, 
hol erősebben, hol gyengébben.  Az esküvőre sajnos nem tudott 
elmenni, csak imádkozott, hogy Évi boldogabb legyen, mint Idus 
volt. 
Az élete lealkonyulóban, 83 éves volt, fájt mindene, de nem 
panaszkodott Sárinak. Idusnak igen, de főleg Évinek, vele volt a 
legbizalmasabb viszonyban. 

- Évikém, már alig várom, hogy a jó Isten megszabadítson 
ettől a nagy fájdalomtól… 

- Ó, nagymamuskám, hogy mondhatsz ilyet? Nem bírnánk ki 
nélküled, hisz te vagy az erő a mi kis családunkban! 

- Erő… - mosolygott bágyadtan. 
- Évikém! – szólt egy nap, mikor unokája ott kuporgott a 

lábainál – Ígérj meg nekem valamit! 
- Mindent nagymamikám, bármit Nusikám! 
- Vigyázz Sárira, ő olyan tehetetlen, muszáj vigyázni rá. 

Gyenge is, látom rajta. Úgy nyugtalanít ez a tudat. Mi lesz 
vele? 

- Vigyázok nagymamám, nem hagyom el Tantit. Amit tudok, 
megteszek.  

Két nap múlva, az utolsó kenet ájtatos felvétele után bátran, 
nyugodtan, határtalanul bízva Istenben, bízva abban, hogy találkozik 
azokkal, akik idő előtt hagyták el – megtért az Úrhoz. 
 
Sári egyedül maradt. 
Az édesanyja elvesztése számára leírhatatlan veszteség volt. Ő volt 
az egyetlen, aki tartotta benne a lelket, aki vigyázott rá, akiért 
érdemes volt élnie.  



 

 

Nagyon fáradtnak érezte magát, bár javára legyen írva, vitézül 
próbálkozott mindennel.  
 
Édesanyja halála után Budakalászra már két nappal beköltöztettek 
egy családot, holott átjáró szoba volt, közös konyhával. 
Nagyon rosszindulatú, gonosz emberek voltak. Sári talajt vesztett. 
Szabályosan ki akarták üldözni a saját házából. Napirenden voltak a 
veszekedések, rázták az ajtaját, vagy elvették a vizét.  

- Gyere ki hozzánk! – kérte Idus és Évi is. 
 
Biztos jövedelme nem volt, hisz a nyugdíj anyja halála után már nem 
járt. Varrt mindenkinek, foltozott rongyos lepedőket, ócskaságokat. 
Sokszor nem fizettek érte, hanem ételt adtak.  

- Nem maradhatsz ott, tönkretesznek! – mondták Idusék, s Zoli 
egy nap erőszakkal felpakolta Sárit, hogy legalább két hétig 
nyugta legyen.  

 
Iduséknál az egyik szobába szintén beköltöztettek egy házaspárt, 
Nagyéknak hívták őket. A feleség ügyes kezű, élelmes asszony volt, 
bedolgozott egy kézimunka üzletbe. Mikor megtudta, hogy Sári 
gyönyörűen horgol, neki adta a saját munkáját, s a bedolgozási bér 
felét fizette ki neki. 

- Kihasznál ez a nő! – dohogott Idus. – Ne hagyd már magad! 
Kérjél több pénzt! 

De szegény Sári idegei addigra teljesen felmondták a szolgálatot. 
Nem értette meg, hogy Idusból a jóakarat beszél, így 
összeszólalkoztak. Sári összecsomagolt és elment.  
 
Pár napra rá Évi hivatalában szólt a telefon. 

- Évi? Itt Hilda. Sári nénit tegnap délután elvitték a mentők. 
- Úr Isten! Hová?  

- Sajnos nem tudom, és senki nem tudja. A mentősök se tudták 
hová viszik, hol lesz hely. Tüdőgyulladása volt. 

Csak két nap múlva találták meg a kórházat, ahova vitték. Ez egy új 
kórház volt a Rózsadombon, egy volt kastélyt alakítottak át erre a 
célra. József Attila Kórháznak hívták. 
 
Karácsony előtti nap volt, december 23. Összecsomagolták a neki 
szánt ajándékokat, meleg ruhát, kesztyűt, könyvet.  

- Hányas szoba? – kérdezték a portást. 
- Második emelet négyes kórterem.  

Boldogan mentek fel, végre megtalálták! Benyitottak. Érdeklődő 
arcok néztek feléjük, de Sárit nem látták.  

- Kit keresnek? – kérdezte az egyik beteg. 
- Elnézést, a portás azt mondta, hogy ebben a kórteremben 

fekszik Vertán Sári… 
Néma arcok néztek vissza, mire valaki megszólalt. 

- Most vitték el. 
- Hova vitték? Másik kórterembe? 
- Nem. Sajnos délután meghalt. Talán egy fél órája, hogy 

elvitték. Ez volt az ágya. –mutattak egy frissen vetett üres 
kórházi ágyra.  

 
Ez nem igaz! Ez nem lehet igaz! Ez egy nagyon rossz álom lehet 
csak, amiből most fognak felébredni – gondolták. 
Évi falfehéren állt, görcsösen szorongatta az ajándékot. 
Kitámolyogtak a folyosóra és kitört belőlük a zokogás. 

- Hol van?  - sikoltotta Idus – Meg akarom nézni! 
- Ne hisztériázzon asszonyom! – mondta egy oda lépő ápolónő 

– Jöttek volna hamarabb! Egész éjjel magukról beszélt 
lázálmában. Magukat várta, magukat hívta. Magával 
dicsekedett. – mondta Évire nézve – Mondta, hogy van egy 



 

 

unokahúga, aki nem hagyja el őt, és milyen okos, szép, hol 
dolgozik… Miért nem jöttek?  - förmedt rájuk. 

 
Miért, miért, miért?  
Miért nem telefonáltak időben? Miért nem derítették ki hamarabb, 
hová vitték? Miért nem mondta meg Sári, hogy beteg?  
 
Évi teljesen összetört.  

- Nagymamám ne haragudj, nem tudtam jól vigyázni Tantira, 
pedig hogy kérted… - s ez a rossz érzés évtizedekig 
kísértette. 

 
Sári 59 évesen ment el, fél évvel élte túl szerető édesanyját. A 
karácsonyt már együtt töltötte vele, s Budakalászon ott fekszik 
mellette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Útban a házasság felé 
 
1945 májusában újból munkába álltam az Iparügyi Minisztériumnál. 
Régi munkahelyemet a Lánchíd utcában lebombázták. Én a leíróba 
kerültem.  
Röviddel ezután az egész minisztériumot áthelyezték Budára. 
Ismertem az épületet, dolgoztam már ott. 
 
Itt a szénosztályra kerültem. Érdekes munka volt, utaltuk a szenet 
vagonszámra, sokat dolgoztunk. A főnököm Darnay László kedves, 
jó kedélyű ember volt.  
 
Én beléptem a Szociáldemokrata Pártba, ahogy azt akkor minden 
minisztériumi dolgozónak kötelező volt megtenni. A miniszterünk 
Bán László volt a párt vezetője. Abban az időben koalíció volt és 
minden párt vezetője kapott egy tárcát.  
Az MKP egyesült a szociáldemokratákkal és elkezdődtek az 
átigazolások. Engem is átigazoltak. 
 
Egy nap, hívattak az elnöki irodába. Te jó ég, megint mit akarhatnak 
tőlem?  
 

- Évi, a mai naptól áthelyezzük a Sajtó Osztályra. Becsülje 
meg magát, bizalmi állás! Elek László lesz a főnöke. 

 
Én pedig fogtam a kis cuccomat, elbúcsúztam a kedves kollégáimtól, 
és reszkető lábakkal kopogtam be az új helyemre. Az ajtón belépve 
láttam, hogy egy kócos, szőke férfi épp a földön keresett valamit. 
Oda léptem hozzá és bemutatkoztam. 
 



 

 

- Jól van! – fogott velem kezet – Remélem, jól dolgozunk 
majd! Egy nagyon megbízható, ügyes embert kértem. Minket 
ebben az épületben nagyon fognak utálni. 

- Miért? – kérdeztem. 
- Mert mi leszünk a végrehajtói az új rendeleteknek vagyis 

ezeket mi fogjuk publikálni. 
 
Ekkor került sor az államosításra, ezután a munkaerők kicserélésére, 
A-B listázására. Szomorúan vettem tudomásul, hogy ahova ezután 
beléptem, az emberek azonnal elhallgattak. Bizalmatlanul néztek, 
féltek tőlem… 
 
Végre jött egy új lány, igaz, nem a minisztériumból. Radnótinénak 
hívták, mi Radnóti Lenkének hívtuk. Elvált asszony volt két pici 
gyermekkel, mindössze 25 éves volt. 
Így már hárman voltunk, de rövidesen az osztályunk felduzzadt 12 
főre. 
Ervin, Lenke, László – hogy csak pár nevet említsek – újságírók 
voltak, én voltam a gépírójuk, adminisztrátoruk. Aztán jött még egy 
gépíró, Elek László pedig megbízott engem, hogy írjak meg egy 
cikket. Próbálkozzak… 
S én próbálkoztam. Kineveztek segédelőadóvá, azaz újságíró 
gyakornokká. 
 
Már jártam ki riportokra is. első izgalmas riportom a vágóhídon volt, 
Berényi Gyurival – aki szintén gyakornok volt – mentünk ki. Előre 
bejelentettek minket, így állandó kísérőnk is volt, aki végigvezetett 
minden munkafázison. 
 
Engem már az udvaron mellbe vágott a vér émelyítő, édeskés szaga.  
Beugrott egy régi diákkori élményem, ami ugyan csak ezzel a 
vágóhíddal volt kapcsolatban.  

Másodikor kerista koromban kivittek minket üzemi gyakorlatra. Az 
udvaron mentünk keresztül, ami sárga keramit kockákkal volt 
kirakva. Az egyik lány feldöntött egy vérrel teli vödröt… 
 
Legyen elég annyi, hogy most is felkavarodott a gyomrom. Ahogy 
mentünk, folyamatosan magyarázták nekünk az egyes munkafázisok 
lényegét. Én már alig álltam a lábamon, közel álltam a – minek 
kerülgessem – hányáshoz.  
 
Minden műhelyrészben, ahol jártunk – s ahol kész termékeket 
állítottak elő – adtak kóstolót is, igen szíves szóval, de kenyér nélkül 
természetesen. Én már a látványtól is rosszul voltam, nem úgy Gyuri 
kollégám, aki halkan a fülembe súgta: 

- Mindent fogadj el, majd’ meghalok az éhségtől! 
Rá pont az ellenkező hatást gyakorolta a vérgőzös üzem, mint rám – 
éhes lett. 
 
De természetesen voltak sokkal kellemesebb élményeim is a hosszú 
újságírói pályám alatt.  
 
Egy másik kiemelkedő eseményeként emlékezem vissza a sörgyári 
látogatásomra. 

- Évi menjen ki a Kőbányai Sörgyárba, csináljon riportot a 
gyártásvezetővel, főmérnökkel, és ha lehet az igazgatóval is. 

Boldog izgalommal készültem, diktafon és magnó akkoriban még 
ismeretlen volt a köznép számára. Így tehát 3 kihegyezett ceruzával, 
határidőnaplóval, jegyzetfüzettel felszerelkezve elindultam. A portás 
nagy tisztelettel fogadott, mint újságírót, de azért belépőjegy kellett. 



 

 

Itt is mérnöki kíséret mellett mutogatták végig a sörkészítés 
rejtelmeit. Az ott látható gyártási folyamatnak egyik látványossága 
volt a már habzó sör, amint átvándorolt az üvegekbe. A többórás 
ismerkedés a sörgyártással kissé ki is merített és ilyen állapotban 
kerültem a főmérnök, majd az igazgató elé. 

Minden elfogultság nélkül állíthatom, hogy csinos kislány voltam, a 
vezetők a középkortól fölfelé pocakos úriemberek. 

Látogatásom befejezéseként természetesen megkínáltak sörrel. Ilyen 
fajta sörrel, olyan fajta sörrel, szőkével, barnával, magyarral, 
külföldivel. Sem akkor, sem később nem tudtam megállapítani, hogy 
melyiknek milyen külön-külön a hatása. 

Rám döbbenetesen hatott. Mintha észleltem volna ugyan egy 
sejtelmes összekacsintást az igazgató és a főmérnök között, de nem 
tudtam realizálni. Én mindenesetre azzal voltam elfoglalva, hogy 
fontosságom tudatában minden méltóságomat összeszedve, egyenes 
léptekkel tudjak kivonulni. 

Kikerültem az utcára. Szerencsére a villamosmegálló közel volt, 
csak át kellett menni a másik oldalra. Ez sikerült is. Megcéloztam a 
megállót jelző táblát és azt szorosan átölelve biztosítottam a 
„méltóság látszatát”. A jegyzetfüzetem vállamon lógó táskámban 
volt, ennek megőrzése volt a legfontosabb. 

A villamosok megálltak majd tovább mentek. Volt, hogy a vezető 
invitáló mozdulatot is tett felém, de én azt lezser mozdulattal 
elhárítottam.  

Hogy mennyi idő telt így el, nem tudom pontosan, de szerencsémre 
még idejében visszaérkeztem munkahelyemre. Végre elereszthettem 
magam és a sok okosságot, amit hallottam, rögzítettem cikkemben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hófehér ruhában 
 
Közben, hogy visszakanyarodjak az 1945-46-os évekre, beláttam, 
hogy Paor Zoli jó lesz nekem férjnek. 
Nagyszerűen kijöttünk egymással, jó kedélyű vidám fickó volt, aki 
nagyszerűen elő tudott teremteni mindet abban a nehéz időszakban. 
Ahogy akkoriban mondták, igazi „Shaftmann” volt. Nekik Budán, a 
Fő utcában volt gumijavító üzemük. A háború utolsó éveiben hadi 
üzemmé nevezték ki őket, közel 100 munkásuk volt. 
 
Az államosítás után természetesen ők is megszűntek, de már az első 
hónapok után, 1945-ben a szovjet csapatok vették őket igénybe. A 
háború szükségszerűvé tette az állandó gumiellátást, gumijavítást, 
így leszerelték a gépeket és Zolit is vitték magukkal, hogy 
megtanítsa őket erre a munkára.  
Emlékszem, Zoli szovjet egyenruhában is járt akkoriban. Jót 
nevettem magamban, nem is tudom mi lett volna, ha az oroszok 
tudták volna, hogy harcolt ellenük fent a várban, még, mint 
egyetemista… 
 
Zoli az egyenruha viselésén kívül, az így adódó lehetőségeket is 
nagyszerűen kihasználta. Jól evett, amikor mindenki más éhezett, 
meg is hízott alaposan… 
És ami a legfőbb, két hónap alatt megtanult oroszul. 
 
Az esküvőmre készülődve kezembe akadt egy régi füzet, a naplóm. 
Addigi életem minden fontosabb mozzanata le volt benne jegyezve, 
s elhatároztam, bele fogom írni a folytatást is.  
 
A naplóm juttatta eszembe, hogy nagylányságom idején komoly 
szerepet játszott Stoy Gyuri. Ők 1941-ben kerültek hozzánk, ugyanis 
a Honvédség a maga részére kisajátított a házunkból két szobát.  

Így került hozzánk Stoy Emil bácsi a házvezetőnőjével és a fiával, 
Gyurival. Emil bácsi ezredes volt és az utcánk végében lévő 
honvédségi szertár parancsnoka.  Gyuri szintén ott dolgozott, mint 
civil tisztviselő. Ő akkor 22 éves volt.  
 
Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy kitalálja az ember, alig egy 
hónap alatt teljesen belém esett… Komolyan elkezdett udvarolni. 
Titokzatos légkör vette körül, és ez idegesítette anyámat. Az biztos – 
most már tudom – angol párti volt és utálta a németeket. 
 
Gyurikám, alig egy év után kérte  meg a kezemet, de én csak egy 
nagyon kellemes beszélgető partnert láttam benne. Főleg úgy, hogy 
akkoriban ismertem meg Tónit. 
Gyuri nem akarta ezt tudomásul venni és ahol lehetett keresztbe tett 
Tóninak.  
 
Tehát Stoy Gyurit kikosaraztam, bár nem ment könnyen, mert 
többször megfenyegetett, megöl, ha másé leszek. Naivságomat 
példázza, hogy sétálni mentem vele, amikor a szakítást akartam 
közölni. A Hármas Határhegyre mentünk, ahol egy néptelen részen 
elővett egy revolvert és nekem szegezte. 
 

- Enyém leszel? Én akarok az első és az utolsó lenni az 
életedben! – mondta. 

 
Hogy hogyan, nem tudom, de összeszedtem minden bátorságomat, 
mosolyogva megvontam a vállamat és tovább mentem. 
 

- Nem félsz Évike? 
- Ugyan mitől? Úgy látszik, én jobban bízom benned, mint te 

saját magadban. 
 



 

 

Erre eltette a pisztolyt, de kijelentette, hogy bárhová is veti a sors, a 
szeme állandóan rajtam lesz. Ez után még kétszer kért meg… Zoli 
persze végigasszisztálta az eseményeket.  
 
Később komoly kérőként jelentkezett Orosz Berci főhadnagy, aki 
hosszú hónapokon keresztül ostromolt. Nekem nem tetszett, 
markáns, számomra túl férfias vonásai voltak. De persze akadtak 
olyanok is, akiket én szemeltem ki, de nem jöttek össze… 
 
A háború utolsó hónapjaiban úgy alakultak a dolgok, hogy komoly 
kérőm volt Merczell Béla vezérezredes. Igent mondtam a 
lánykérésére, de nyugaton akartunk megesküdni, ami aztán Budapest 
ostroma miatt meghiúsult.  
 
A háború utáni hónapokban a Budakalászi Textilgyár mérnök 
igazgatója, Karányi Ferenc is beállt udvarlóim sorába. Ő mentett 
meg az orosz parancsnoktól és ő segített abban is, hogy később az 
oroszok elengedtek a gyárból. Mindennapos vendég volt nálunk 
Budakalászon. A naplóm szerint hazakísért, otthon gitároztunk, 
énekeltünk.  
 
Zoli változatlanul tartotta a frontot, immár harmadik éve. Persze, 
neki is megvoltak időközben a kis „kiruccanásai”. Hol a barátnőimet 
célozta meg, hol halálosan szerelmes lett egy orosz doktornőbe. 
Ezeket is rögzítette egy napló, az övé.  
 
Karányi agglegény volt, 38 éves, én 21 voltam, és ő már idejét érezte 
a házasságnak. A családom is megfelelt neki (doktori nagymama, 
méltóságos keresztmama) és közölte igen komoly szándékait.  
A naplóm szerint 1945-ben még tétováztam, nem voltam szerelmes, 
csak szerettem Ferit, szerettem Zolit, de még Zsófi bátyját, Antit 
is… 

Házasság? Ó, nem! Még nem! 
 
Akkoriban volt divatos egy vidám kis nóta: „Hófehér virágszál, 
patyolatos ágyon… legyen szent előtted az arany karika, álmodozz, 
álmodozz Marika…” 
Én ugyan nem Marika voltam, de álmodozni szerettem. Vágyódtam 
egy olyan férfi után, akit tisztelek, felnézhetek rá. Legyen okos, 
szeressen filozofálni, szeresse a zenét, a gyerekeket, legyen 
katolikus… na, és persze csinos, fess is legyen!  
Nem voltam túlságosan igényes?  
De igen, de hát ebben a korban még megengedheti magának az 
ember. Én sajnos elvált szülők gyermeke vagyok, 2 éves voltam, 
amikor a szüleim külön mentek. Bátyám, apám szüleihez került, én 
anyukámmal maradtam az akkori törvények miatt.  
 
A testvéremmel semmi közös gyerekkori élményem nincs, se 
játékok, se csínytevések… idegenek voltunk egymás számára.  
 
Rémesen irigyeltem azokat a barátnőimet, akiknek együtt voltak a 
szülei. Fiatalon úgy döntöttem, hogy ha egyszer férjhez megyek, én 
sosem fogok elválni!  
 
Tehát, mint mondtam, 1945 szeptemberében még csapongtam erre-
arra. Karányi rossz szemmel nézte, hogy Zoli időnként megjelent.  
 

- Mit akar itt ez a gyerek? – kérdezte állandóan. 
 
Karányi minden nap kijött elém a HÉV-hez, majd hazakísért. Bejött, 
nagymamáékkal is nagyon kedves volt, virágot, süteményeket 
hozott.  
A szombat-vasárnapokat nélküle töltöttem, ezt ő annak tudta be, 
hogy biztos a „Kisfiúval” vagyok.  



 

 

Bár ez nem volt teljesen igaz, de Zoli cselesen úgy tett előnyre szert, 
hogy már a Minisztérium előtt várt. El lehet képzelni Karányi arcát, 
amikor Zolival karöltve leszálltam a HÉV-ről. Ezért hát szép úri 
módon, de elbúcsúztunk egymástól.  
 
Zoli a legszívesebben állandóan nálunk lett volna, ami megható volt, 
de végtelenül fárasztó is. 
Hozta a csodálatos császárkörtéket, amiket imádtam, sajtokat és 
minden olyan dolgot, ami akkoriban nagy kincs volt. 
Nagymama mindig kérdezgette, hogy miért nem foglalkozom többet 
ezzel a gyerekkel, hiszen olyan kedves, udvarias, tisztelettudó…  
 
Aztán egy nap, mikor ismét megkérdezte, hogy nem gondoltam-e 
meg magam a korábbi lánykérését illetően, így feleltem: 
 

- Hát jó! De nem baj, hogy nem vagyok beléd szerelmes?  
- Dehogy baj! – vágta rá gyorsan – Majd megszeretsz, 

meglátod! 
 
Így aztán decemberben megtartottuk az eljegyzést, majd 1945. 
február 24-én az esküvőt is. Esküvőm Mátyásföldön esemény 
számba ment, hiszen ez volt az első, úgynevezett béke 
megnyilvánulás. 
 
Gyönyörű hófehér, uszályos menyasszonyi ruhám és 6 méter hosszú 
fátylam volt, amit Gáldi Klári barátnőmtől kaptam. Ő is tűzte a 
fejemre, szerencsére jó erősen, mert az rátapadt a templom 
szőnyegére.   
Két koszorús lányom volt Pozsgay Babszi és Kiss Rózsa, a 
nyoszolyó párjaik gróf Csáky Sándor és Mészáros Tibor kollégám 
voltak. Az én tanúm dr. Korompay László vezérkari ezredes volt. 
 

A mátyásföldi templomban esküdtünk meg, délután 4 órakor. Előtte 
volt a polgári ceremónia, ami nagyon érdekesen zajlott le.  
Felmentünk a tanúinkkal az ismerős főjegyzőhöz, Zielejszki 
Istvánhoz, aki két viccmesélés között adott minket össze. Vidáman 
mondtuk ki az igent és írtuk alá az anyakönyvet. Zoli még viccesen 
megkérdezte, hogy válni is ide kell-e majd jönni?  
 
A templomi esküvőm gyönyörű volt, bár ez is izgalommal 
kezdődött. Már kikanyarodtunk az útra, amikor észrevettem, hogy 
otthon maradt a csokrom. Az autók megálltak, Zoli kipattant a 
kocsiból és úgy, ahogy volt, frakkban visszarohant. Mikor visszaért, 
lihegve nyomta a virágot a kezembe…  
 
Szabó tisztelendő úr nagyon szépen beszélt, de én igazából fel sem 
fogtam. Egyre csak az járt a fejemben, hogy még, még… csak 
tartson minél tovább ez a csodálatos pillanat. 
 
Házunk három szobájából kettőt kaptunk vissza. Egyben lakott 
édesanyám, a középsőt megkaptuk mi, mint ifjú házasok, a 
harmadikba pedig négy orosz katonalány volt beszállásolva. 
Persze a katona lányokat nagyon izgatta a magyar esküvő, és kézzel-
lábbal magyarázták, hogy ők majd segítenek a főzésben. A konyha 
természetesen közös volt velük, így vissza sem utasíthattuk a lelkes 
segítőkészséget. 
A négy orosz katonalány nagy sürgölődéssel várta a násznépet. Ők 
csinálták a húslevest orosz módra, öklömnyi grízgaluskákkal. Az íze 
minden esetre fenséges volt. 
Az ételek, a hangulat a vendégek, a segítőkész katonalányokkal 
egyetemben, mind kitűnő volt. 
 



 

 

Én és Zoli hamar eltűntünk és mentünk ki Nagykovácsiba, de anyám 
elmondása szerint orosz katonai engedéllyel reggelig mulathattak. 
 
Nászutunk Nagykovácsiban betegséggel kezdődött. A menyasszonyi 
ruhám könnyű, vékony anyagból készült, és a kis keppem nem 
védett meg a februári hidegtől, így két napig 39 fokos lázzal 
feküdtem. De hála Istennek hamar kilábaltam belőle és hazatérve 
elkezdődött a 16 évig tartó, kalandos és izgalmakban bővelkedő 
házas életem.  
 
Asszony sorsomhoz hozzá tartozik, hogy már lánykoromban 
elhatároztam, hogy nekem bizony nagy családom lesz.  
Viccesen azt mondogattam, hogy legalább egy fél futballcsapatot 
szeretnék magam köré – gyerekekből. 
 
Na persze, az élet máshogy alakult, ötször is elvetéltem és csak 7 év 
után sikerült az első babámat világra hoznom. Ezután 3 évvel később 
második gyermekem is meglátta a napvilágot. Mindketten lányok, 
amelynek férjem különösen örült, mondván majd ő „gardírozza” 
őket. 
 
Emőke és Lilla, a két kislányom nagyon sok örömet okozott, 
mindkettő okos és szép, kedves gyermek volt. Életüket úgy 
irányítottam, hogy ne kelljen semmiben nélkülözniük és mindazt 
megkaphassák, amit nekem gyerekkoromban nélkülöznöm kellett.  
 
Az élet folytatódott, Emőke lányomnak 2 gyermeke született: Lilla 
és Viktor, Lilla lányomnak pedig egy fia, Zoltán. 
 
Aztán ismét elrepült 25 év, és Lilla unokámnak egy csodálatos kisfia 
szültetett, Levente. Most várja a második babáját, a kis Petikét, aki 
még idén megérkezik.  

Lilla lányom fia Zoltán is megnősült, az ő ágát a most két éves, 
szőke kis apróság, Danika viszi tovább. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Epilógus 
 
Könyvem története a 19. század közepén kezdődött és napjainkban 
is tart. 
 
Családom asszonyainak helytállása, hol könnyebb, hol nehezebb 
epizódokkal tarkítva, talán az olvasóban is ébreszt olyan 
mondanivalót, amelyet a mai rettenetesen rohanó világban is 
hasznosítani tud. 
 
Ezért nyújtom át sok szeretettel könyvemet korosztályoktól 
függetlenül mindenkinek, aki kedvet érez arra, hogy bepillantson a 
nem is olyan távoli múltba.  
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