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az emlékek sora. Erőltetni pedig nem 
szabad. Annyi, amennyi. Végül is az 
elsőszülöttem. Azonban érzem, hog y 
magamnak hatalmas örömet szereztem 
azzal, hog y alkottam, hog y létrehoz-
tam valami egységet. Már csak ezért is 
megérte.
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Kék toll, kockás papír. Nézek magam elé. Hogy is kezdjem? 
Felállok. Felteszek egy klezmercédét. Isteni zene! Feldob. 
Feltüzel. A ritmusa kizökkent a mindennapok valóságából. 
Egy ideje beleszerettem ezekbe a dallamokba. Mulatni lenne 
kedvem. Olyan lélekolvasztó! De furcsa! Kitöröljem ezt a szót: 
lélekolvasztó? Mert van lélekmelengető, van lélekemelő, de 
lélekolvasztót még nemigen olvastam. Éppen ezért hagyom. 
Az enyém lesz ez a szó. Kisajátítom. Mától a tulajdonom. Sőt 
a segítségét kérem. Olvassza fel lelkemben a „lefagyasztott” 
emlékeket. Hadd tudjak velük játszadozni! Újra.
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ELSŐ RÉSZ 

„Nagy korong ja hanyatlik már a napnak
ülsz a kis sámlin lábad a lavórban
a tanya langyos fala jó a hátnak
ilyenkor mindig olyan foglalatosságot találsz
amivel okvetlen ki kell telepedni a ház elé”

   (Tolnai Ottó)

Adahatár. Mérföldkő az életemben. A legelső. Ott születtem. A csend-
ben megbújó, titkokat rejtegető tanyák egyikén, amelyek kilométerekre 
egymástól élték elszigetelt mindennapjaikat. Hatalmas akácfák szabtak 
határt az épületek terpeszkedésének.

Édesapám béresként dolgozott egy nagygazdánál. Ott ismerte 
meg édesanyámat is, akit pedig házvezetőnőként fogadtak fel. A 
húsz évvel idősebb, jóvágású és jóképű férfi beleszeretett a fiatal és 
szép lányba, aminek házasság lett a vége.

A családalapítás egy alsó épületben kezdődött egy ajándékba 
kapott malackával. Ebben a családban három lány született, én 
voltam a legidősebb.

A nevemet mindig nagyon szerettem. Meg is kérdeztem édesanyá-
mat, hogyan bukkant rá. Ilyenkor mindig mosolygott. (És szép volt.) 
Az Eszter csillagot jelent, tudtam meg később. Ekkor úgy éreztem, 
nem véletlenül, s mindig meg akartam felelni „csillagi” tulajdonsá-
gaimnak. Fényt árasztani, utat mutatni, ragyogni.

Eszter. Aztán szólítottak még Esztikének, Esztinek, Észtinek. 
(Ez különösen tetszett. Egyik általános iskolai matektanárom ejtette 
ilyen keményen a nevemet.) A Tike nevet barátnőm ragasztotta rám. 
Később lettem kedvesem, drágaságom… De ezt most még hagyjuk.

S a kis Eszterke (ahogy viszont soha senki nem nevezett) nőtt, 
növekedett. Narancsot, egyetlen egyet, csak karácsonykor kapott. 
Az illata megbabonázott. Szinte elérhetetlennek tűnt számomra ez a 
gyümölcs, de a családi ünnep bensőségességét nagyon meghatározta. 
Így nekem a narancs egy lett a családi boldogsággal: szüleimmel és 
testvéremmel. (A középső húgom közben meghalt.) Még most is 
csodálkozom azon, hogyan tudta édesanyám nélkülözni azt a pénzt, 
amelyen a két narancsot beszerezte.
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– Imádkoztatok? – kérdezte anyu lefekvés előtt, pedig tudta, 
hogy soha nem mulasztottuk volna el.

Én édesapámmal aludtam egy ágyban, a húgom anyukával. Ezen-
kívül egy asztalból, négy székből (mind különböző) s egy szekrény-
ből (szúette, billegő lábú) állt az egyetlen szoba minden bútorzata. 
Hétvégén felmázoltuk a szoba földjét. Amikor jutott rá, fekete földet 
is dobtunk a vízbe, s akkor gyönyörködtünk a tiszta „padlózatban”. 
Szőnyeg sehol. Egy kemence terpeszkedett még az egyik sarokban, 
amit a konyhából fűtöttünk. Konyha? De hát ahogy mondani szok-
ták, a tulajdon konyha jobb mások palotájánál! Egy rakott tűzhely, 
kis asztalka és egy barna, egyajtós szekrény szolgált a konyhai teendők 
végzésére. Eső esetén a küszöb alatt mindig beömlött a víz. Nem, 
nem, nem szivárgott, ömlött! Ilyenkor üres vödör, rongy és seprő 
kellett ahhoz, hogy a kéretlen vendéget kitessékeljük.

„Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tied 
nyitva Atyám, amíg alszok, vigyázz reám. Vigyázz kedves szüleimre, 
énrám, kistestvérre…” – mondogattuk esténként a könyörgést az 
üdvözlégy előtt. Azonban én később bele-beleszőttem az imámba 
egy-egy kedvenc lovunk nevét is.

Apukám mindig tartott igavonókat. Kellett is a föld megmunkálá-
sához. Nagy odafi gyeléssel ápolta, gondozta az állatokat, így én is any-
nyira megszerettem őket, hogy a mai napig csodálattal nézek rájuk.

Nos, én ott ugrabugráltam közöttük, a jászolban szaladgáltam 
előttük. Belekapaszkodtam a kötőfékükbe, s puszilgattam a homlo-
kukat vagy az orruk feletti puha részt. Mindenki féltett a lovaktól, 
csak édesapám nem. Így az öreg szürke Mirza hátára mindig felül-
hettem. A hétvégi szórakozásunk is abból állott, hogy befogtuk a 
kocsiba a szürkét, s meglátogattuk a szomszéd tanyák gyerekeit. 
Indulás előtt mindig segédkeztem a lovat a kocsi elé fogni. Először 
édesapám feldobta a hámot a hátára, aztán jöttem én. Bebújtam a ló 
hasa alá, megfogtam a belül lelógó szíjat, amit haslónak hívtunk, s 
odacsatoltam a hámhoz. Az állat jól ismerte már a mozdulatainkat, s 
tudta, mikor mi következik, így előre lehajtotta a fejét, hogy a fejzőt 
könnyebben rá lehessen tenni. A zablát kellett előbb behúzni a fogai 
között a szájába, majd átemelni a fejző többi részét a ló fülén. De ő 
ezt a tevékenységet is állati nyugalommal tűrte. Majd az istrángot 
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a hámfára hurkoltuk. Ilyenkor a ló farka körül kellett matatni, ami 
nem volt épp kellemes dolog. Aztán a gyeplőt behúztuk a hámka-
rikába, majd a zablakarikába csatoltuk. A kocsirudat is a hámhoz 
kötöttük. Ekkor a kocsis a lőcsbe kapaszkodva felszállt a kocsira, s 
elfoglalta helyét a bakon. A kocsi első és hátsó részét saroglya zárta. 
A gyereksereg pedig a kocsiderékban foglalt helyet.

Nálunk több ló is nevelkedett: csődörök, kancák, de akadt ott 
igavonásra alkalmas paripa is. A csődörök különös odafigyelésben 
részesültek. Őket édesapám csutakolta fényesre. Kaparóval én is 
besegítettem. Különösen akkor csinosítottuk ki őket, amikor fedez-
tetésre kancalovak érkeztek az udvarunkba. Ilyenkor a kutyákat is 
megkötötték, a gyerekeket meg betessékelték a házba. Én azonban 
az ablakhoz húzódtam, kíváncsi voltam, mi történik az odakint ha-
talmasakat nyerítő és ágaskodó csődörünkkel. Csodálkozva láttam, 
hogy a kanca békésen tűri a másik ló ugrálását. Hágatás, fedeztetés 
történt – tudtam meg később –, kiscsikó fogant a kanca hasában.

Estefelé a disznókat kihajtottuk a lekaszált búzatáblák helyére. 
Mezítláb követtük a jószágokat. Néhány tanyáról összetereltük az 
állatokat, s mi, gyerekek boldogan ugrándoztunk a tarlón. Nagyon 
jól tudtuk, hogy amikor lépünk, meg kell egy kicsit előre rántanunk 
a lábunkat, hogy a kiálló gabonacsonk „lefeküdjön”, mert akkor 
nem szúr.

Néha kialakítottunk magunknak egy „játszóteret”. Hatalmas 
négyszög alakban (kb. négyméteres oldalai voltak) fél méter szé-
lesen kiszaggattuk a tarlót, majd az egymást keresztező átlóknál is 
ezt tettük. S itt fogócskáztunk. Akit elkapott a macska, az zavarta 
aztán a többieket. Milyen boldogság volt egymásnak futni! (Hát 
még ha fiú is volt az illető!)

Most rooibos- és gingerteát iszogatok, akkor csak a kamillateát 
ismertük. (Mi gyűjtöttük be hozzá az alapanyagot is.) Ma este tűz-
delt, töltött busát vacsorázom, akkor még azt sem tudtam, hogy a 
hal ehető. Nemsokára e-mailt váltok az unokámmal, miközben cédét 
hallgatok. Nekünk akkor még rádióra sem tellett.

De emlékszem az első könyvemre! Hogyan tudták megvenni, 
miből, és miért pattant ki a négyosztályos édesapám és az iskolába 
soha nem járt édesanyám fejéből a könyv? De a Piroska és a farkas 
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meséskönyvvel ajándékoztak meg bennünket. Egyet én, egyet a hú-
gom kapott. Még most is látom magam előtt a piros sapkás Piroskát, 
amint a borítóról mosolyog rám. Karján kis kosár, a távolban pedig az 
erdő fái közül leselkedő farkas kandikál ki. Szép mese volt! A gonosz 
elnyerte méltó büntetését. Akkor még hittünk benne. Piroskában 
és a vadász bácsiban…

Egyszer az unokabátyám egy állatos könyvet kapott ajándékba. 
Iszonyúan irigykedtem rá, ha csak tehettem, mindig elloptam tőle, 
és az állatok képeit nézegettem.

Talán ezek a könyvek indítottak el az irodalom iránti szeretet 
útján.

S ha most valaki megkérdezné, hogy tettem-e valaha is rossz 
fát a tűzre, rosszalkodtam-e, be kell vallanom, alig. Azonban egy 
csínytevésemet sokszor emlegette édesanyám.

– Kimostam a ruháidat, kiterigettem. Az udvaron volt egy po-
cséta (itt fürdöttek a disznók), te fogtál egy pálcát, és belemártottad 
ebbe a latyakos vízbe. Ezzel a nedves sárral minden száradó ruhát 
megjelöltél, csak a magadét hagytad ki. Akadt ám utána munkám, 
mire kimostam újra belőlük a fekete foltokat!

– És kikaptam? – kérdeztem ilyenkor mosolyogva.
– Nem. Mi soha nem vertünk meg benneteket – felelte anyukám.
Igaz. Egyetlen pofon nélkül neveltek fel bennünket. Ha nem 

tettünk a kedvükre, apukám leült, lehajtott fővel a földre bámult, 
a kezét tördelte, és mélyen hallgatott. Nem tartottak hosszú szó-
noklatot, nem fenyegettek, nem büntettek, mi mégis tudtuk, hogy 
hibáztunk. Ha jól viselkedtünk, az éj leple alatt „a Jézuska” mindig 
rejtett cukorkát a párnánk alá. Reggel a meleg vánkost felemelve apró 
ujjainkkal matatni kezdtünk, s amikor ráakadtunk a jóságunkkal 
kiérdemelt jutalomra, egérfogainkkal elropogtattuk az édességet. Ha 
azonban nem járt nálunk a Jézuska, tudtuk, hogy előző nap rossz fát 
tettünk a tűzre. Ilyenkor a szüleim „megfejtették”, mit is követhet-
tünk el, ami nem volt kedvére cukorosztogató jótevőnknek.

A karácsonyfa-állítás nálunk nagy előkészülettel járt. Sem a fára, 
sem a díszekre nem jutott abból a pénzből, amit édesapám néha-néha 
hazahozott. Nem járt kocsmába, nem mulatta vagy itta el a napszám-
ból hazahozott fi zetését, de azt a mindennapok felemésztették. A 
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jószágok rikácsoltak, nyerítettek, visítottak vagy éppen turbékoltak 
várva a takarmányt. Aztán meg mi négyen is odaültünk nap mint 
nap az asztalhoz. Hál’ istennek, soha nem éheztünk. Ami termett, 
amit neveltek, azt édesanyám ügyesen beosztotta. Jutott hús is, jutott 
tészta is az asztalra. A fánkot, a mákos vagy diós veknit, a rakott 
palacsintát a mai napig nem untam meg. A rántásos tésztát azonban 
már csak nosztalgiából készítem. A legszűkösebb napokon anyu lisztet 
pirított, megsózta, s azt rakta a kifőtt tésztára. Néha még ebben is 
újítani tudott. Ilyenkor kenyérmorzsát pirított meg, s azt keverte a 
maga készítette tészta anyagához. Majd abból gombócokat formált, 
kifőzte, s erre került a rántás. Ezt hívtuk mi tarka gombócnak. Néha 
még a főtt húsra is rántást öntött, és ettől ízletesebbnek tűntek a 
falatok. Édesapám, ha jót akart enni (ahogy ő mondta), szalonnát 
sütött, majd annak zsírjában zöld salátát fonnyasztott. Aztán só és 
ecet került rá. Elég rágósnak éreztem az így elkészített salátaleveleket, 
de mindig boldog pillanatnak számított, ha édesapa készítette az 
ételt. Nyugodtan, élvezettel állt hozzá a főzéshez. Ilyenkor mi is ott 
settenkedtünk körülötte. Figyeltük a keze munkáját. Ő általában szó 
nélkül aprította a szalonnát, mosta meg külön-külön a zöldségfélé-
ket. Aztán, amikor az asztalhoz ülhettünk vele, még az ujjunkat is 
megnyaltuk evés után.

Úgy kezdtem ezt a szövegrészt, hogy karácsonykor napokig tar-
tott az előkészület. Kezdődött a régi szaloncukrok díszpapírjainak 
felkutatásával. Általában egy dobozban vészelték át az időt egyik 
karácsonytól a másikig. Nos, amikor ezek előkerültek, először 
forgattuk, nézegettük őket, gyönyörködtünk egyikben-másikban. 
Aztán a kezünkkel két újságpapír között simogattuk, egyengettük 
a szaloncukrok féltve őrzött papírjait.

Közben anyukám vastagon lisztet szórt az asztalra. A kézmosási 
parancs után felgyűrt ingujjban különböző formákat nyomkodtunk a 
liszt elsimított felületébe. Legjobban a hatalmas karikákat szerettem, 
de akadt ott négyszög vagy háromszög alakú is. Közben anya kris-
tálycukrot tett egy edénybe, s óvatosan olvasztotta. Vigyázott, hogy 
fehér maradjon a megolvadt cukor. Amikor már folyóssá vált, a lisztbe 
nyomkodott mintákba öntötte. Hagyni kellett, hogy megkössön. 
Aztán lehetett rá cérnát erősíteni, s a fára aggatni. Szebb időkben a 
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cukrot barnára pörkölte, majd vagdalt diót vagy mákot szórt bele. A 
fa? A fa gyakran nem örökzöld fenyő volt, hanem a hatalmas tüskéjű 
koronafa. Jézusfának is neveztük, mivel a legenda szerint Jézus ilyen 
tüskés ágból készített koronát viselt a keresztre feszítésekor.

Merem állítani, hogy különös jelenségként díszelgett a ka-
rácsonyfának felöltöztetett koronafa a hokedlin, a szoba egyik 
sarkában. Töviseire aggatva lógtak a gyermeki kezünkkel készített 
cukorkarikák, a becsomagolt szaloncukrok, a fa hegyén pedig egy 
szárnyát kitárt angyalka őrködött. Ő évtizedekig visszatérő ven-
dégnek számított. Néha fényes papírba bújtatott dió vagy aszalt 
szilva is himbálódott az ágakon. Naponta csak néhány cukorkát 
vagy díszt ehettünk meg. Azonban egy-egy narancs is ott hívo-
gatott bennünket az illatával örökre meghatározva a bensőséges 
karácsonyi hangulatot.

Érdekes, nekünk a kissé értékesebb ajándékokat mindig a Miku-
lás bácsi hozta: a könyvet, az öltöztethető, tízcentis műanyag babát, 
az apró babakocsit vagy a picinyke paplant. De a mai napig nem 
keresem ennek az okát. Így volt szép és teljes a gyermekkor.

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szem-
nek láthatatlan” – fogalmazta meg édesanyámnál is színesebben 
Saint-Exupéry, de anyu is nagyon jól tudta, mi a jóság, hol lakozik, 
s hogy mit lehet vele kezdeni. És nem csak tudta, de meg is tanította 
velünk. Amikor együtt vártuk a Jézuskát, amikor együtt suvickoltuk 
a cipőnket a Mikulásra várva, amikor lefekvés előtt az imánkat 
mormoltuk, majd egyszerre vetettünk keresztet.

A minap négy évvel fiatalabb húgomat faggattam arról, hogy 
mire emlékszik gyermekkorunk gondtalan világából.

– Törött edények darabkáit gyűjtögettük. Akkor örültünk leg-
jobban, ha a talált tárgy színes vagy díszített volt. Ezeken tálaltuk 
fel az általunk kreált ételeket.

– S te még emlékszel arra, hogy miből készítettünk ebédet?
Húgom elmosolyodott.
– Sok-sok növény leveléből, virágjából, meg apró kavicsok képez-

ték a különböző ennivalókat. S mi ezeket szolgáltuk fel egymásnak, 
közben étlap helyett szóban közöltük, hogy most éppen mi is került 
a másik tányérjára.
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Pedig nem lehetett dús a fantáziánk, mert szegényes asztalunkon 
leggyakoribb vendégként a krumplit láttuk viszont. Szüleim jószá-
got is neveltek, így vasárnaponként húsleves gőzölgött a fazékban, 
aztán a tojáson sült baromfihús következett, krumplipürével, pa-
radicsomszósszal.

Most eszembe jut az unokám, akit ha hazalátogat, gyakran hús-
leves fogad. Egyszer meg is kérdezte:

– Nagymama, miért főzöl mindig húslevest, amikor én jövök?
Megsimogattam az arcát.
– Tudod, Katám, nálunk mindig csak ünnepnapon és vasárnap 

került húsleves az asztalra, pedig én nagyon szerettem. És az a nap, 
amikor te hazalátogatsz, ünnep a számunkra, ezért főzök én ilyenkor 
neked húslevest.

Talán megértette, talán nem, hogy nálam a húsleves egyenlő az 
ünneppel, a meghitt, bensőséges családi békével. S ezt az ő jelenléte 
még fénylőbbé, még boldogabbá teszi.

Vásár. Ez a forgatag olyan mélyen vésődött az emlékezetembe, 
hogy ma sem hagynék ki egyet sem, ha rajtam múlna.

Amikor vásárt tartottak Zentán, mi már napokkal előtte készü-
lődtünk. Akár lakodalomba vagy egy utazásra.

Édesapám korán reggel befogta a lovakat, édesanyámmal a bakra 
ültek, mi meg szalmára a kocsiderékban. A városig el-elszunyókál-
tunk a kocsi egyenletes zörgése mellett. Felsőhegyen mindig megáll-
tunk, s édesapám kabezót vett nekünk csatos üvegben. A Cocktához 
hasonló fenséges nedűt bizony csak egyszer ihattuk évente, mert 
bennünket csak egyszer vittek el a vásárra.

Sétáló néninek hívták azt az asszonyt, akinél a lovakat kifogtuk, 
s aki egy-egy pohár városi vízzel kínált meg bennünket. Nekem ő 
szerezte a megérkezés örömét.

Egyszer drapp szandált kaptam vásárfi aként. Szerettem is annyira, 
hogy a tanyán felfüggesztettem egy faágra, majd a fa körül szaladgál-
tam, énekeltem, s gyönyörködtem a világ legszebb lábbelijében.

De mi történt egy vásári út alkalmával!
Szüleim hatalmas fahordót vásároltak, s betették a kocsiderékba. 

Kifelé tartva hatalmas viharba kerültünk. A nyakunkba zúduló 
eső elől a szüleim engem és a húgomat bebújtattak a hordóba. Ott 
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egymás mellé kuporodtunk. Az eső pedig kitartóan szakadt. Hogy 
a felnőttek hogyan védték magukat a bőrig ázástól, nem tudom, de 
ők azt hitték, hogy mi jó helyen vagyunk. Egy idő után széthúzódtak 
a viharfelhők, s a nap is megcsillant az égen. Mi azonban szótlanul 
lapultunk továbbra is a hordó mélyén. A szüleim megsokallták a 
csöndet, s mivel a szólongatásaikra nem jelentkeztünk, kihúztak 
bennünket a hordó hasából. Holtfehérek voltunk, és nagyon rosszul 
éreztük magunkat. Majdnem megfulladtunk, mert elhasználtuk az 
oxigént a hordóban.

Mese-e az egész? Így történt-e? De anekdotaként élt a családban a 
hordóba fulladás esete. Még most is töröm a fejem, létezik ilyen? De 
a vihartól, a borzalmas villámlástól, égzengéstől mindig is féltem. 
Még felnőttkoromban is, ha csattogott-pattogott körülöttem az 
istennyila, inkább lefeküdtem a földre. Féltem. Főleg a gyümölcsös-
ben, ahol a házunkat hatalmas gyümölcsfák veszik körül.

Hogy honnan ered ez a félelmem? Talán a hordós esettől, talán 
onnan, hogy az unokatestvéremék tanyáján kétszer is lecsapott a 
villám. A mi portánk pedig összeért az övékével.

Először a szalmakazal égett le. Emlékszem a hatalmas lángnyel-
vekre. Másodszor az istállóba csapott bele, az is kigyulladt.

A húgom mesélte, hogy egyszer mi, gyerekek (a húgom, én és két 
velünk egyidős unokatestvérem, fiúk) maradtunk egyedül a tanyán. 
S mit ad Isten! Hatalmas égiháború kerekedett. S a négy gyerek 
megszeppent, majd félni kezdett.

– Aztán te betereltél bennünket a szobába – mesélte testvérem –, 
s imádkoznunk kellett. Lefektettél mindenkit az ágyba, állig beta-
kargattál bennünket, s ránk parancsoltál, hogy összekulcsolt kézzel 
mondjuk utánad az imát. Három fej kandikált ki a takaró alól, három 
szempárból folydogált a könny, és három kis száj mormolta az imádság 
szövegét. Te ott álltál az ágy végénél, s meg nem engedted, hogy valaki 
is abbahagyja, amíg el nem vonult a förgeteg.

Narancsillat. Húgom. Szeretet. Ezeket a fogalmakat kapcsol-
tam össze, amikor a testvéremet egyszer sírni láttam. Akkor már 
egyetemistaként éltem napjaim, de a könnycseppek egy költemény 
megírására késztettek, amelyet a húgomnak ajánlottam.
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HÚGOCSKÁMNAK

hallottad már hogy sírnak
az éjben a narancsfák
nem láttad még
könnyeit ha hullatja
a sárga termést

pedig mennyi űzött
levél viszi hírét
elszórja a földeken
sírnak a narancsfák
az éjben
de fületekbe
viaszgömbök gurultak
lelketek ura
a hallgatás
a szemek kővé váltak
és jéggé a könnyhullás

csak a narancsfák sírnak az éjben
hallottad már

Anyukám szülei tíz kilométerre laktak tőlünk, de mi gyakran meg-
meglátogattuk őket. Hárman gyalog indultunk el már kora reggel. A 
poros út nem tűnt hosszúnak, mert egy-egy út közeli tanyánál meg-
álltunk, ittunk, gyümölcsöt ettünk, meg néhány szép szót váltottunk 
a gazdáékkal.

Útközben gyakran hangos üzenetet küldtem a nagymamámnak:
– Nagymama, készítsen csíramálét, mert jövünk!
Akkor még nem is sejtettem, hogy a csíramálé többhetes munka 

eredménye. Hiszen a beáztatott, sötét helyen csírázásnak induló 
búzaszemek nagy-nagy odafigyelést igényeltek. S mire a szépen 
fejlett csíra málé formájában az asztalra került, addig még össze 
kellett törni, át kellett szűrni, kevés liszttel összekeverni, tányérokba 
adagolni, de előtte még jól befűteni a kemencébe.
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De mintha a nagyszüleimnél mindig gyorsan készült volna ez a 
finom csemege, mert mire mi megérkeztünk, ott várt az asztalon 
az én kedvencem, a csíramálé.

Azóta is érzem az ízét a számban. Készítettem már én is, de a 
napi gondoskodás – a búza csírázása körül – nem szerzett örömet, 
ezért hanyagolom a fenséges falatokat.

Tanárkodásom alatt a tanulóimnak egyszer meséltem a nagy-
anyám készítette kedvenc ételemről, az pedig az egyik tanítványom 
mamájának a fülébe jutott. S küldött nekem egy tányérral ajándékba. 
Meglepően jólesett ez a kedves gesztus.

Nagyim gyakran nótára gyújtott. Halkan dúdolta a szöveget, 
de a fülbemászó dallamra nagyon odafigyeltem. Így maradt rám 
örök emlékként egy azóta sem hallott dal. Érdekességként leírom. 
Kíváncsi vagyok, hányan találkoztak már vele.

Isten mondja, Noé fiam, Noé.
Kóstoljuk meg ezt a szőlőt, jó-e.
Noé mondja, már megöregedtem,
De még ilyen jó bogyót nem ettem.

Isten mondja, Noé fiam, Noé.
Kóstoljuk meg ezt az  újbort, jó-e.
Noé mondja, iszom reggel óta,
Gyere komám, van még a hordóban.

De a csíramálé mellett a mézet is nagyon szerettem. Egyik 
ángyikámék méhészkedtek, s ha ellátogattunk hozzájuk, mindig 
kaptunk mézes kenyeret.

Egyik alkalommal már-már úgy éreztem, hogy ángyikám meg-
feledkezik a vendéglátásról, ezért megkérdeztem:

– Ángyika, most nincs mézes kenyere? Nem kérek, csak mondom.
Kértem, nem kértem, a mézes kenyér mindig előkerült a kamra 

mélyéről.
Aztán meg az aszalódó meggyet lopkodtuk. Ősszel egy hatalmas 

asztalra kiterítették a gyümölcsöt, hogy a napon aszalódjon. Idős 
nagymamámat, édesapám anyukáját, aki már akkor bottal járt, oda-
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ültették az árnyékba, hogy néha-néha keverje meg a meggyszemeket, 
nehogy megpenészedjenek. A nagymama botjára támaszkodva gub-
basztott az asztal egyik végénél mélyen belegondolva elmúlt éveibe.

Unokabátyámmal csendben odalopódzkodtunk az asztalhoz, 
s belemarkoltunk a meggyhalmazba. Nagyi nem bírt gyorsan 
felállni, csak botjával verte az asztal lábát, és gyengécske hangján 
kiáltozott:

– Nem mentek innen! Rögtön végigvágok rajtatok!
De mi a néhány megszerzett szemmel már árkon-bokron túl jár-

tunk. Talán meg sem bírtuk enni, mert annyit fogyaszthattunk a bő ven 
termő fákról, amennyit csak akartunk, de ezek a szemek édesebbnek 
tűntek, aztán meg olyan jól esett a nagymamával uj jat húzni.

„A csillagok szépek. Attól, hogy rajtuk egy láthatatlan virág” – 
fogalmazta meg Saint-Exupéry, de a gyermekkor még szebb a sok-sok 
láthatatlan virágtól. A tanyavilág csendessége behatolt a lelkembe, 
ott is maradt. Visszafogottá, visszahúzódóvá, az észrevétlenség 
világában maradóvá tett. A zárkózottságot is tőle örököltem. Egy-
egy tanya fáinak örök vigyázó tekintete mellett élte mindennapjait. 
Egy útra mutatott csak a hatalmas, bőven termő eperfa. Egy útra. 
Előre. Hosszan nyúlt a poros út, a messzeségből integetett, melyen 
el kellett indulnunk, ha meg akartuk tudni, mi vár ránk a végén. 
De az útnak különböző állomásai várták az utazót, ahol hosszabb-
rövidebb pihenőt lehetett tartani. Néhány lélegzetvétel, s újabb 
nekifutás a kocsikerekektől felszaggatott pályán.
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„Az út végén felsejlő cél nem független 
a megtett úttól.”

             (Losoncz Alpár)

…és sodródtam, és sodródtam egy biztos pont felé. Vonzott oda vala-
mi. A tudatalattimban létezett ez a hely, s amikor rátaláltam, amikor 
megérintett a valóságában, megadtam magam. Egy életre elvarázsolt a 
levegője, a titokzatossága, a mélységén rejtőzködő titok. Nem értettem 
én, miért kell nekem nap mint nap ez az éltető közeg, ezek az emberek, 
akik körülöttem nyüzsögnek, a felnőttek érthetetlen, de vonzó világa. 
Erre később kaptam meg a választ.

Ez az egy életre elvarázsoló hely az iskola lett. A nagybetűs Is-
kola. Mert engem odapergetett, odasodort a szántóföldek barázdái 
közül az életemet fenekestül felforgató szél. Az adahatári Ady Endre 
Általános Iskola nyitotta hatalmasra a szemét, amikor egy fekete 
hajú, mezítlábas, szégyenlős kislány lépte át a szálkásra repedezett 
küszöböt.

Mintha mindig ide vágytam volna! Mintha mindig tudtam volna, 
hogy nekem itt a helyem! Nem kérdeztem senkit, hogy mi történik 
majd velem. Nem volt sejtésem az itt zajló életről, mégis vágytam 
rá. Nyugodtan és érdeklődéssel, bizakodással és teli tudásvággyal. 
Nem ismertem a betűket, sem a számokat. Láttam papírra vetve 
valami vonalas furcsaságokat, de nem értettem őket. Engem eddig 
az állatok és a növények tanítottak. Hogy az évszakok szabályosan 
váltakoznak; hogy a levelek ősszel elválnak az ágtól, de tavaszra 
újra elődugják zöldes üstöküket; hogy a kacsák, a libák tojásából 
előbújik majd a pelyhes csemete; hogy eső után nagyobbra nő a 
paradicsom; s a nap fényétől megpirosodik a cseresznye. De hogy 
mit jelent kivonni a számokat, hogy ki lehetett Ady Endre, arról 
fogalmam sem volt.

Nos, ez a pici, száraz szivacs begurult az iskola ajtaján. Be. Egészen 
az első padig. Mert apró volt. Mert kíváncsi.

Ittam a szavakat. Mindet, amit hallottam. A tanító nénim lett 
egyszerre a palackba zárt szellem, amely épp akkor szabadult ki, 
amikor én iskolába indultam.

MÁSODIK RÉSZ 
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INDULÁS

Szétszórt emlékeim a nyárban
feledtették az ősz közeledtét,
amikor gyerekként elindultam
az iskolába.

Vigyázó szemek,
integető kezek,
féltő tekintetek tüzében,
a jövő elébe.

Fejet hajtottam.
Ittam a tudás kútján.
S már haladtam
egyedül,
de már a kegyetlenül
csörtető élet
pallóhidas meseútján.

Anyukám aznap feladta rám a kikeményített ruhámat. Víz-
ben lisztet főzött, s így a lé besűrűsödött, ebbe mártotta bele a 
keményítendő anyagot. Ha hagyta túlszáradni, olyan keménnyé 
merevedett, hogy akár angyalszárnyként is használhattam volna. 
De édesanyám aznap nagyon vigyázott arra, hogy ne száradjon 
túl a ruhám. Neki a külsőség jelentette a szépet, nekem a lelkem 
felöltöztetése.

Kis tabula rasaként ültem be az első padba. Előttem egy ember, 
akit tanító néninek kellett szólítanunk. Mosolygott. Mindenkire, 
de én úgy éreztem, hogy figyelmessége csak nekem szól. Követtem 
a szeme mozgását, és hallani akartam minden szavát, a mozdulatait 
az agyamba vésni.

Diák lettem. Elsős.
S első nap „megfertőződtem” az iskola levegőjével, a tanító néni 

kedves hangjával, a társaim vidám kacarászásával. Akkor, azon az 
első napon elköteleztem magam az iskolával. Nem tudtam még, hogy 
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mit jelent tanítani, de amikor otthon anyu megkérdezte tőlem, hogy 
„no, milyen volt az első nap az iskolában”, azt feleltem:

– Anyukám, én kis tanító néni leszek!
S ezt így mondtam: kis tanító néni. Hogy miért kicsi? Talán mert 

én voltam apró, de tanító szerettem volna lenni.
S a kis tanítónőjelölt rálépett akkor egy útra, amelyről soha 

többet nem tért le. Egy utat követett, amelyről legörgette az akadá-
lyokat, amely mellől kicsupálta a gazt, s virágokkal díszítette az út 
szélét. Kanyargott az út, hol jobbra, hol balra, barátok, ismerősök 
kerültek elém, mellém, akik hol elhagytak, hol lemaradtak. De én 
csak baktattam előre, soha nem akartam irányt változtatni.

„Az ősz vastag sárral dagasztotta be az utakat, s a köd heteken 
át néhány tépett barázdát hagyott meg csak a tájból, öt lépés térben 
az arcuk előtt”– olvastam azóta Márai Sándornál.

Öt lépés az arcom előtt. Sárral dagasztott, tépett barázdából 
indulva sem tűnt az öt lépés lemaradás olyan behozhatatlannak. 
Aztán meg nem mindegy, hogy azt az öt lépést mihez viszonyítjuk! 
Az induláshoz vagy a célhoz?

Hányszor, de hányszor megtettem azt az öt lépést! De mindig ma-
radt újabb öt, mert így akartam. Én adtam magamnak újabbakat.

S a kis tanító néni élni kezdte önálló életét. Lelkében még a 
tanyasi kislány mocorgott. 

Az iskola egy hosszú, többablakos épületből állt, ahol egy helyiség 
az osztályt jelentette, a másik három pedig a tanító néni lakását. 
Ő ott élt, ott élte le életének legnagyobb részét. Egyedül. Távol a 
családtól. Csak az iskolának.

Az első olvasókönyvemet évekig őriztem, nem tudatosan, csak 
egyszerűen nem tudtam megválni tőle. Az olvasmányok címe mellett 
ott sorakoztak az egyenes vonalkák, amelyek azt jelezték, hányszor 
olvastam el gyakorlásként a szöveget. Tíz darab szinte minden szöveg 
előtt díszelgett. És ennek eredményeként a piros ötös, csillaggal vagy 
nélküle, ott ékeskedett valamennyi oldalon.

Most egy verstöredék került elő az emlékeimből. Pontosan már 
nem emlékszem rá, de leírom, ami eszembe jutott:
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Mi a neved, ficseri?
Az én nevem Tóth Feri.
Édesapád hogy hívják?
Tóth Pál bácsinak mondják.
[…]
Van-e házad ficseri?
[…]
Van a háznak eresze?
Hogy ne volna kisfecske.
Készítsd oda fészkedet.
Sose bántunk tégedet.

Kevés és hiányos. Pedig elsőben még tudtam. Pontosan és végig. 
Haha! Hány éve már annak!

A rendszeres tanulás és az iskola iránti szeretetem a fő erényeim 
közé tartozott. Szüleim nem kérdezték soha, hogy mi a lecke, kész 
van-e már. Sőt én könyörögtem nekik esténként, hogy felolvas-
hassam a begyakorolt olvasmányt, vagy megmutathassam butuska 
rajzomat. A fáradt anyukám rávetette pillantását, de dicsérő sza-
vakra már nem jutott az erejéből. Én azonban elégedett voltam 
magammal, s tudtam, hogy az iskolában megkapom a megérdemelt 
dicséretet. Édesanyám nem is tudta úgy értékelni a szorgalmamat, 
ahogy azt én elvártam. Nem volt tapasztalata, hisz nem járt isko-
lába. Az első osztályt még csak elkezdte, de valami furcsa betegség 
következtében a lába megfájdult, nem tudott járni. Az iskola nyolc 
kilométerre esett tőlük, így pár hónapig hiányzott az órákról. Mikor 
meggyógyult, a helyét az iskolapadban már elfoglalta egy másik kis-
lány, „egy kisasszony”, ahogy édesanyám mondta. Neki azután nem 
jutott hely, nem mehetett vissza az iskolába. De szigorú nagytatám 
megtanította olvasni, írni. Minden napra leckét, feladatot adott a 
lányának. Egyszer a kert szót kellett volna kiolvasnia, ami sehogyan 
sem akart sikerülni az r betű miatt. A nagymama közben kenyeret 
sütött a kemencében, s ilyenkor mind a négy gyerek zsíros lepényt 
reggelizett, de ekkor édesanyám nem kapta el a maga adagját.

– Míg ki nem olvasod helyesen a szót, nincs lepény! – jelentette 
ki a szigorú nagyapa.
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Édesanyám sírt meg olvasott meg éhezett. A többiek majszolták 
a lepényt, ő viszont csak dél körül ehette meg a reggelijét, mert 
akkorra tudta csak helyesen kiolvasni, hogy kert.

Viszont édesapja szigorának köszönhette, hogy írni, olvasni, 
számolni megtanult. Csak azt sajnálta, hogy nem tudott szerbül.

Édesapám az alsó négy osztályt fejezte csak be. A családjának 
szüksége volt a munkáskezekre. Negyvenöt évesen adta a fejét nő-
sülésre, s akkor egy huszonöt éves, szép lányt vett feleségül. Szerel-
mük első gyümölcse lettem én, aztán Éva született (aki hathetesen 
meghalt), majd Ibolya jött a világra.

Egy idő után tanyáról tanyára költöztünk, ahol földműveléssel 
foglalkoztak a szüleim. Jószágot neveltek, és megtermeltek minden 
szükséges élelmet. Emlékszem, néha még páva is biggyeszkedett az 
udvarunkban.

Pedig lehettünk volna mi is gazdagok. Édesapám béresként dolgo-
zott egy nagygazdánál. Édesanyámat ott ismerte meg. Apukám húsz 
évvel volt idősebb édesanyámnál. De nagyon szemrevaló férfi nak 
ismerték, aki helyes kis bajuszt viselt. Innen kapta a ragadványnevét 
is: Bajusz Ferkó. (Így lettünk később mi „a Bajusz lányok”.) Nos, ez a 
Ferkó beleszeretett Juliba, aki igent mondott házassági ajánlatára. Az 
ifj ú pár továbbra is a gazdának dolgozott. Amikor a gazdasszony meg-
halt, anyukám vezette a háztartást. Apukám akkor már kocsissá lépett 
elő. S a gazdát hozta-vitte. Mesélte, hogy sokat várakozott a kocsmák 
előtt a két lóval, mire az úr végre hazafelé indult. És amikor a politika 
új színekre váltott, s a parasztgazdáktól elkonfi skálták a vagyonuk 
nagy részét, apukám munkaadója a következő ajánlatot tette:

– Ferkó, tőlem úgyis elveszik a földet, mennyit írassak a nevedre?
– Az enyémre semmit. Én nyugodtan akarom álomra hajtani a 

fejem. Nekem tapsikolt föld nem kell.
Felnőttként is gyakran találkoztam szüleim gazdájával. Mindig 

tisztelettel beszélt róluk, de egyszer megjegyezte:
– Gazdagok lehettetek volna, ha apátok nem utasítja vissza a 

neki felajánlott földjeimet.
Mindenki hallgatott, bár én soha nem sajnáltam, hogy nem 

vagyunk vagyonos gazdák. Nekem mindig megfelelt a magam kis 
odúja.
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A hurcolkodástól akkor menekültünk meg végleg, amikor szüleim 
egy hold földet vásároltak, s arra építették a világ – talán – legkisebb 
házikóját. Apró, vert falú konyhából és egy szobából állt. A szoba egyab-
lakos, kemencés. A konyhán apró ablakszem, részben bútorozatlan.

De a legszebb és legboldogabb éveimet itt éltem. Mert itt már 
minden a miénk volt. A szüleim erejéből épült, az ő szorgalmuk 
gyümölcseként. Szalmakazal, istálló, fák, állatok vették körül a 
szeretett, apró épületet.

De a saját kis fészkünk legalább öt kilométerre épült az iskolától. 
Minden nap gyalog tettük meg az utat oda-vissza. Télen még csak 
elvittek bennünket szánkóval. Hol egyikünk, hol másikunk szülei 
fogták a lovakat a szán elé. Felejthetetlen maradt a szánkó könnyed 
siklása, meg a lovak lábának hangja a csikorgó havon. S most kanyar 
vissza a sulihoz. Egyik évben a nevelőm elvitt a negyedikesekkel 
kirándulni. Szlovéniában a postojnai cseppkőbarlangot tekintettük 
meg. Élmény volt! A tanyáról, a lovak mellől elindulni, s egy olyan 
különös természeti jelenségben gyönyörködni, amilyent addig elkép-
zelni sem tudtam! Nem volt rádiónk, újságot nem vettek a szüleim, 
évente egyszer-kétszer kaptunk könyvet, amikor a Télapó vagy a 
Jézuska hozott. Igazi tudást én az iskolás könyvekből szereztem, vagy 
édesapámat hallgattam, akinek ha a piacról hazaért, megeredt a nyel-
ve. Különben csendes, hallgatag ember hírében állott, de a messziről 
hozott, anekdotázó történeteket szívesen megosztotta velünk.

Kukoricát fosztottunk, disznót vágtunk, dinnyét árultunk, lovat 
fedeztettünk.

A kukoricát én nem szedtem a száráról, de a kocsira már dobáltam 
a földön heverő csöveket. Az udvarban hosszú rakásban hevert a 
termés, s este kezdődhetett a fosztás. Rokonok, szomszédok jöttek 
segíteni. Ujjukra cöveket, azaz fosztókát húztak, ami egy meghegye-
zett farészből és az arra két helyen ráerősített bőrdarabból állott. A 
hold világított, az emberek keze járt, pergett a nyelvük. Mi, gyerekek 
pedig ugráltunk a kukoricabajusz és csuhé közé. Ha zöld kukorica-
csőre találtunk, hosszú kukoricabajszával babáztunk. Összefogtuk 
a „hajat”, masnit kötöttünk bele, majd babaruhát húztunk rá.

De érdekesnek számított a górézás is. Ott aztán repülhettek 
a csövek! De a górét előbb ki kellett tisztítani a régi csutkáktól, 



   25 

  

kukoricaszemektől. Ilyenkor találtunk egérfészkeket. Nem, de-
hogyis féltünk az egerektől! Gyönyörködtünk a szürke bundás kis 
barátainkban, és nagyon örültünk a rózsaszín, szőrtelen egérfió-
káknak. Minden gyereknek jutott belőlük, s így pár órára megvolt 
a játékszer. Dögönyöztük a parányi állatcsemetét, de sajnos a végén 
a cica bendőjében kötött ki a félholtra nyaggatott állatka. Azóta 
sem félek az egerektől. Kedveseknek, félénkeknek tartom őket, de 
nem rémisztőeknek.

A disznóvágás külön ünnepet jelentett. Már napokkal előbb 
készült a család a nagy eseményre. Döbönyt előkészíteni a zsírnak, 
a fateknőt megkeresni a sózáshoz. Húsdarálót élesíteni, hurkatöltőt 
elővenni, letisztítani. A késfenés édesapám feladatai közé tartozott. 
Mi hagymát, fokhagymát tisztítottunk. Korán reggel szalmakupac 
került az udvar közepére, majd érkezett a segítség. A böllér legin-
kább maga a gazda volt. Ilyenkor mi, gyerekek is korán ébredtünk, 
hiszen a készülődés ismeretlen zaja felvert bennünket álmunkból. 
De én addig nem bújtam ki a dunna alól, amíg le nem szúrták a 
hízót. Erősen a fülemre szorítottam a párnát, hogy ne halljam a 
disznó sivalkodását. De a pörkölésnél már ott statisztáltam, mert 
ilyenkor megengedték, hogy tüzeskedjünk. Égő szalmacsóvával „raj-
zolgattunk” a hajnali szürkültben, majd a pörkölődő kocára dobtuk 
az elszenesedett szalmát. Anyukám egy tállal, amelybe felvették a 
jószág vérét, a konyhába sietett. Ebből, a tokaszalonnából és a májból 
készült a disznóvágási reggeli. Mellé savanyú uborka vagy káposzta 
dukált. Egy idő után a felnőttek kapargatni kezdték a disznószőr 
maradványait. Lehúzták a körmöket borító szarut, aminek az ott 
kíváncsiskodó gyerekek örültek a legjobban. Igen ám, de néha forrón 
húzta a böllér az ujjunkra, s ilyenkor jajgatva igyekeztünk lerázni 
onnan, míg a többiek jót kacagtak rajtunk. Később a füléből meg 
a farkából is jutott az éhenkórász aprónépnek. Majd megmosták a 
szőrtelenített malactetemet. Amikor kibuggyant a furán tekergő 
bele, sokan öklendezve elfutottak, mert kellemetlen szag ütötte 
meg az orrunkat. A béltisztítás nálunk édesapám foglalatosságai 
közé tartozott. Kis sámlira ült, s a heréléshez használatos bicskájá-
val egy másik szék ülődeszkáján kapargatni kezdte a vékonybelet, 
aminek a tartalmát már édesanyám eltávolította, sőt meszes vizes 
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oldattal tisztára mosta. Csodálkozva figyeltem, hogyan ügyeskedik 
apukám. A bélről el kellett távolítani egy külső, felesleges réteget 
úgy, hogy a belső, átlátszó, vékony hártya meg ne sérüljön. Hosz-
szadalmas munkának tűnt, de ettől függött, hány méter kolbász 
kerül majd a füstölőbe. Kimosták a vastagbelet, majd a gyomrot is. 
Szagok kavalkádja terjengett a konyhában. Később már darabokban 
hevert kedvenc hízónk minden porcikája. Hatalmas oldalszalonnák 
fehérlettek, a hurkatöltő végénél keményre dagadt a vastagbél, melyet 
hurkapálcával zártak le. A kolbásztöltő daráló mögött kanyargott a 
hússal megtelt kolbászok sora. Apróra vágott hús került a lábosba, 
amelyből aztán a déli paprikás készült. Kinn az üstben, a kotlában 
sercegett a zsírnak való szalonna. Végül tepertő lett belőle. Fatek-
nőben sózták le a sonkát, az oldalast. Ezek a füstölőbe kerültek a 
kolbásszal, szalonnával együtt. A hurkát forró vízben megabálták. 
Végül következhetett a mindenki által várt disznótor, a vacsora. 
Becsinált, azaz savanyú leves, sült kolbász, hurka került az asztalra, 
meg a maréknyi velő, a disznó esze. Abból falatnyit minden gyerek 
kapott. Rétes vagy hájas kif li zárta a sort. Erre aztán csúszott a fi-
nom házi bor. A vendégek induláskor egy-egy csomaggal távoztak. 
A gazda szinte szétosztogatta a töltelékes termékeket, hiszen nem 
tudta hol tárolni, azonban amikor a szomszédok öltek disznót, nem 
engedték haza őt sem üres kézzel. A disznóvágás egyéb teendőivel 
most nem foglalkozom, inkább azt mesélem el, ami bennem emlék-
ként még megmaradt.

Egyik ángyikám mindig huncutságon törte a fejét. S amikor 
este a vacsorára, azaz a torra került a sor, alaposan ráijesztett a 
vendégekre.

Már mindenki az asztalnál ülve várta a sülteket, amikor végre 
kinyílt a szobaajtó, ahol ángyikám jelent meg kezében egy hatalmas 
tepsivel. De abban a pillanatban, puff, elvágódott, s hangos csöröm-
pölés közepette minden kiesett a kezéből.

A finom falatokra várók felszisszentek, hogy oda a vacsora, 
amikor kezdték észrevenni, hogy nem sült abban a tepsiben sem 
hurka, sem kolbász, csak kanalak, villák lapultak benne, hogy jobban 
csörömpöljönek a műesés következtében. Ugyanis ángyikám csak 
rá akart ijeszteni az éhenkórász társaságra.
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De néha még azt is megtette, hogy csutkát dugott a hurkabélbe, 
úgy sütötte meg. S aki véletlenül azt a darabot vette ki a tányérjára, 
bizony, beleizzadt, amikor fel akarta aprítani. Akadt olyan is, hogy 
veréb röppent ki a töltött káposztából.

De édesapám nem csak a böllérkedéshez értett. Ő még az ásott 
kutak tisztítását is elvállalta. A kútfenéken csendesen megbújó víz 
csillogott, amikor belepillantottunk a kút káváján keresztül az 
öblösen tátongó, szédítő mélységbe. A szüleinkben meghűlt a vér, 
amikor megláttak bennünket a feneketlen lyuk felett hajladozni. 
Ilyenkor volt ám nemulass! Főleg a fiúk szorultak, mert ők mélyebbre 
hajoltak a tátongó nyílás felett.

Az idősebbek szerint az ördögök is megbújtak a pandalyban 
csalogatva oda a gyerekeket. De félelmünket néha legyőzte a kíván-
csiság, s ilyenkor bele-belekukkantottunk a kútba. De ördögfarkat 
vagy ördögszarvat soha nem láttunk.

Egyedül édesapám mehetett le a fenekére. Erre akkor adódott 
szükség, amikor beszakadt a kút oldala, s a földdarabok belehul-
lottak a vízbe, ettől pedig egyre kevesebb és piszkosabb lett az 
éltető nedű. Az így kiszélesedett, öblös, víz feletti részt nevezték 
pandalynak.

A kúttisztítás azzal kezdődött, hogy egy kétfülű kosarat erő-
sítettek a csigára felhajtott erős kötélhez. Több férfi segítkezett 
ilyenkor a bátor leereszkedőnek, aki belefészkelődött a kosárba. 
Lassan engedték a csigát, míg apukám a víz színéig nem ért. Vitt 
magával lapátot, mellyel egy mellette leengedett vödörbe rakta az 
iszapos földtörmeléket. A fent segítkezők pedig felhúzták a sarat, 
majd kiürítése után újra a mélybe eresztették az edényt. Nagyon 
vigyáztak arra, hogy a lent szorgoskodó ember csak addig maradjon 
ott, amíg nem érez rosszullétet, mert abban a pillanatban a felszínre 
hozták. Rémes dolognak tűnt a kúttisztítás. Ilyenkor végtelenül 
féltettem az édesapámat, de büszkeség töltött el, amikor megláttam 
őt kilépni a mélység fölül.

De ő nemcsak a kúttisztításhoz, nemcsak a lovak fedeztetéséhez 
értett, hanem ügyesen herélte a disznókat is. A tanyasiak – állatorvos 
híján – édesapámat kérték meg a kanok heréjének – ahogy akkor 
mondták, tökének – az eltávolítására. Mindig zsebében hordta féltve 
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őrzött budlibicskáját, amellyel a „műtétet” végezte. Kézmosás után 
egy tányért kért, majd gyújtójának lángjával fertőtlenítette a bicska 
élét. A gazda és társai kötéllel lefogták a jószágot, és megmosták 
annak herezacskóját. Édesapám nagyon nyugodt ember volt, nem 
kapkodott, figyelt a részletekre is. A kivágott here a tányérra került, 
majd előkészítés után a lábosba. Sült hagymával remek reggeliként 
szolgált a szegény ember asztalán. Pénz nem fogadott el az elvégzett 
munkáért, néha azonban hazahozta a kivágott „disznóbabot”. Napok 
múlva pedig vidáman cikázott a hízásra szánt, herélt jószág, amit 
most már ártánnak neveztek.

Abban az időben még a kakasokat is herélték. Kivették apró 
heréjüket, hogy kappanként a kiscsibékkel foglalkozzanak. Anyás-
kodtak felettük, közben erős alkatukkal könnyebben megvédték 
őket a rabló szarkáktól, héjáktól. Aztán meg így kilókat hízott a 
kakasból lett „tyúkanyó”.
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  „Néha még a szívnek is jó a víz…”

   (Antoine de Saint-Exupéry)

Az iskola épületével szemben épült a Zadružni dom, azaz a Szövetkezeti 
Otthon. Táncteremből, öltözőből, boltból, ivóból és egy lakásból állt az 
épület. A táncteremben egy nagyobb színpad is meghúzódott, ahol mi 
tartottuk az iskolai ünnepségeket. A kisteremben öltöttük magunkra a 
színes, krepp-papírból készült szereplői ruhácskánkat. Bizony, előfor-
dult, hogy a táncikázásunk végére néhányunkról cafatokban lógott a 
„balettruha”. De verset is mondtunk, jelenteteket mutattunk be. Egyik 
ilyen szerepemben rossz diákot alakítottam, aki csúnyán írt. Tanulás 
közben elaludt, s ekkor álmában megjelentek a betűk, s elmondták fájdal-
maikat. A lusta diák az ébredés után már szabályosan rótta a betűket.

Még ezt is elmondom! El én. Pedig gondolkodtam, hogy egyáltalán 
megemlítsem-e. Egy térkép is létezett az iskolában felakasztva a térkép-
tartóra. Néha-néha megálltunk előtte, és böngészgettük a városneve-
ket. Egyszer valamelyikünk kuncogni kezdett, s egy névre mutatott. 
Ez Pécs városa kellett volna, hogy legyen, de valaki már lekapargatta 
az é betű ékezetét. Ekkor mindenki titokban olvasgatta a nevet, majd 
nevetését visszafojtva sietett a helyére. Később kitört az általános röhej, 
mert nagyon furcsa nevet viselt ez a helység, így, tréfából. A tanító néni 
azonban nem sejtett semmit, így a térkép továbbra is ott díszelgett egy 
helyesírási hibától félreérthető városnévvel együtt.

Akkor még a négy osztály egy terembe járt: elsősök, másodiko-
sok, harmadikosok és negyedikesek. Összesen is csak talán tizen-
valahányan lehettünk. Míg néhány tanuló, az elsősök a betűírást 
gyakorolták, addig a másodikosok rajzoltak, a harmadikosok a 
matekpéldák megoldásával küszködtek, a negyedikeseknek pedig 
énekórát tartott a tanító néni. És minden működött. Csend, rend 
uralkodott, szorgalmas, szófogadó gyerekbuksik hajoltak a füzetek 
vagy könyvek fölé, s szívből szólt a dal, pedig mindenkire csak egy 
ember, a tanító néni figyelt.

Annyi emberséget, olyan emberi tartást tanultam tőle, amit 
nem tudok eléggé megköszönni. Ő az, akivel diákéveim legszebb 
szakaszát töltöttem. Ő Sőregi Teréz Jolán tanító néni.

HARMADIK RÉSZ 
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Ó, engedd legalább,
hogy szétszórt könyved összerakjam!
Ó, engedd legalább,
hogy vizet öntsek poharadba!
Ó, engedd legalább,
hogy pici lámpád lángra gyújtsam,
ó, jó ember!
   (Franz Werfel)

Említettem már, hogy a négy osztály tanulói egy teremben sajá-
tították el a tudást, figyelmesen, szorgalmasan követve a nevelő uta-
sításait. De a tanítás befejezése után elindultunk a szélrózsa minden 
irányába. Poros úton róttuk a kilométereket, de hogy rövidítsük az 
utat, a kukoricások és búzatáblák között tapostunk ki magunknak 
utat. Irigykedtünk is, ha a kukoricatáblák között egy lány és egy 
fiú folytatta tovább az útját. Már akkor megdobbant a szívünk, s a 
szerelem megérlelte lelkünkben a féltékenység első apró magvát.

Cseperedünk. S amikor valakinek, valahonnan, valaki egy 
összeeszkábált kerékpárt ajándékozott, a környékbeli gyerekek 
biciklizni tanultak. Felmentünk egy magaslatra, egyik lábunkat 
áttettük a vázon a pedálra, a másik lábunkkal pedig a földet rug-
dosva ereszkedtünk le. Megtanultunk egyensúlyozni. A többiek 
pedig biztató szavakkal futottak a kerékpározó mellett, hogy aztán 
közösen tolják fel a kétkerekűt a partra, hogy újabb gyerek vehesse 
kezébe a kormányt.

A paripacsókot is ez idő tájt kaptam. Én annak neveztem el 
azt a harapást, amelyet egy csikó adott. Szegény pára nagyon rá-
unhatott már a nyaggatásomra, amikor hirtelen megkapta a fejét, 
és megharapta az alsó ajkam. Egy ideig meglátszott a helye, majd 
lassan teljesen eltűnt a heg, de a történet emléke nem homályosult 
el. Anyukám öccse is gyakran büszkélkedett a barátai előtt azzal, 
hogy a kis unokahúga milyen lóbarát. Egyszer legeltetni vezettem 
ki egyik pacijukat, amikor rám parancsolt, hogy el ne szalajtsam. 
Közben a fiatal csődör bevadult, ugrálni kezdett. Én két kézzel 
kapaszkodtam a kötőfékébe, közben elestem. Így a ló alá kerültem, 
aki pedig húzott magával. Mikor meggondolta magát, és megállt, 
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én kikászmálódtam a ló alól, s bevezettem az istállóba. Nem lépett 
rám, pedig agyon is taposhatott volna „isteni tévedésből”.

Aztán a mély, ásott pince is érdekelt. Több, földbe vésett lépcső 
vezetett a mélybe, ahol nagy hideg uralkodott. Nagymamámék ott 
tárolták az élelmet. Csakhogy az ennivalót a polcokra rakták, mert a 
pince talaján békák ugrándoztak. Lépkedtünk is jobbra-balra, amíg 
a túrót leemeltük a helyéről!

A negyedik osztállyal befejeződött az általános iskola. Talán 
végleg a tanulás is, mert a tanyán csak négy osztály működött. Szüle-
immel nem beszéltünk a továbbtanulásról, mert az élet rendje szerint 
nekem a tanyán kellett volna maradnom, s élni a parasztasszonyok 
mindennapos életét.

Egyik írónő könyvében olvastam, hogy a tanító úrnak jutott 
eszébe, ő akarta, hogy a szegény család kislánya tovább tanulhasson. 
„Egy évig járt a szüleim nyakára, mikor először jött ezzel a lehetetlen 
kívánsággal, a szüleim elképedtek.

– Taníttatni? Leánygyereket? Parasztlányt?
Nem, erre még nem volt példa.”
Valahogy én is így jártam. A tanító néni meglátogatta szüle-

imet. Megkérte őket, hogy „ne hagyjanak elveszni”. Tanulnom 
kell, kár lenne a szürke élet egyhangúságába süllyednem. Biztatta, 
győzögette édesanyámat, hogy biztosítsanak nekem jobb életet, 
olyat, amilyenben nekik soha nem lehetett részük. Apukám nem 
örült az ötletnek, de anyukám átgondolta, mit veszíthetek, ha nem 
tanulhatok tovább.

Győzött a józan ész! Győzött a tanító néni. Győztek a szüleim 
önmaguk felett. S győzött az én Jövőm. Így: A Jövőm.
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  NEGYEDIK RÉSZ 

„Szeretném, ha egyszer az lehetnék,
Ami leginkább lenni akarok.”

      (Wass Albert)

Az ötödik osztályt már a városban kezdtem. Akkor kerültem ki hosz-
szabb időre a szüleim szárnyai alól. Addig Zentán csak néhány vásár 
alkalmával jártam. Meg talán az orvosnál. De ilyen esetekre nemigen 
emlékszem. Akkor még a szemorvos is kocsira pattanva járta a tanya-
világot, s a megszeppent gyerekek szemébe valamiféle folyadékot csöp-
pentett. Amikor hozzánk is betoppant, én azonnal elbujdostam. Míg 
édesanyámmal néhány szót váltottak, én kámforrá váltam. Uzsgyi, ki 
a kukoricásba! Könyöröghettek nekem, nem jöttem elő. Ha hallottam, 
hogy zörög a kukoricaszár, egyre beljebb húzódtam. Ki sem dugtam 
az orrom, amíg a kutyák ugatása nem jelezte, hogy a hoppon maradt 
doki néni elviharzott. Ha fájt a torkunk, hideg vizes kötést tettünk 
rá, vagy éppen pálinkás teával öblögettük. A húgom került egyszer 
komolyabban bajba. Zöld barackot evett, s a szájürege begyulladt, 
megfertőződött. Szájpenészt állapított meg nála az orvos, ami bizony 
nehezen gyógyult.

Zenta engem diákkoromban varázsolt el. Amikor már a városban 
jártam iskolába, a Tisza-part nyújtott vigasztalást. Ráhajtottam a 
fejem a hideg vaskorlátra, s tanyánk melegségéről álmodoztam. A 
szürke Mirza lovunkról vagy éppen Lord kutyánkról. Nekem újnak 
és rendkívül élménydúsnak tűnt a város. A park, az égbe nyúló 
torony, a fényes és mosolygós kirakatok elbűvöltek. Az emberektől 
azonban elhúzódtam. Annak örültem, ha egyedül sétálhattam vagy 
bámészkodhattam a sarki bolt ismeretlen árui előtt. Ötödikben még 
kevés barátnőm akadt. Azonban én nem voltam nyitott az emberek 
közeledésére. Talán mert a kapuimat soha nem tártam ki sarkig, kissé 
félszegen fogadtam minden baráti gesztust. Csak a város zárt a szívébe 
úgy, ahogy szerettem volna. Nem vitázott velem, nem akarta meg-
tudni a titkaimat, hogy miért vagyok boldog, miért csillog a szemem 
sarkában a könny. A Tisza-parti gesztenyefák virágai fölém hajoltak, 
összekócolták a hajam. A folyó hullámai pajkosan integettek felém. 
A harangok is legszebb dallamaikat dúdolták a fülembe. Így lettem 
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lassan zentai. Olyannyira zentai, hogy amikor felnőttkoromban új 
munkahelyet és lakást kínáltak egy nagyvárosban, nem mozdultam. 
Meg sem fordult a fejemben, hogy valaha is búcsút intsek váro-
somnak. Lehet, hogy nem a sarki vendéglő vagy az ég felé meredő 
rádióantenna a visszatartó erő, de valami báj, valami észrevehetetlen 
lüktetés, huncut kacsintás, boldog ringatás az, ami ideláncol. 

Zentán egy ismerős család vállalt fel kosztos diáknak, mivel 
nagyfiuk éppen a katonaidejét töltötte. De a velük élő nagypapa 
mindig ferde szemmel nézett rám, s amikor csak tehette, keresztbe 
tett nekem. Sokáig nem értettem, miért ez a harag irántam.

Mivel nem volt kulcsom a kapuhoz, ezért a közöset a kapu tetején 
át, egy belülre vert szögre akasztottuk. Gebeszkednem kellett, hogy 
elérjem, de erre csak ritkán került sor, mert a gazdáim közül valaki 
mindig otthon tartózkodott. Egyik este sürgősen el kellett menniük 
otthonról. Amikor én sötétedéskor hazaértem az iskolából, hiába 
kerestem a kulcsot a helyén, több kísérlet ellenére sem találtam. Zör-
gettem, dörömböltem, de senki sem nyitott ajtót. Órák hosszáig topo-
rogtam a küszöbön. Már a sírás fojtogatta a torkom, s félni kezdtem 
az éjszakai sötétségtől, mikor megérkeztek a ház lakói. Hosszú-hosszú 
ablakzörgetés után előjött a nagyapa, s kiderült, levette a kulcsot, hogy 
én ne tudjak bemenni. „Mindig csak vele foglalkoztok” – dörmögte, 
amikor bevallotta számomra érthetetlen tettét.

Ha tehettem, hétvégeken kigyalogoltam a tanyára. Péntekenként 
sokan jöttek a piacra lovas kocsival, s dél körül indultak haza. Néha 
útközben felvettek, s elvittek egy darabon.

Egyik alkalommal is bandukoltam a poros úton, közben egy 
lassan haladó egylovas kocsit lehagytam.

– Kislány, gyere, szállj fel, elviszlek! – szólt utánam a kocsis.
– Nem én, bácsi, sietek! – jegyeztem meg hangosan, s azzal 

haladtam tovább.
– Ne szégyenítsd le a lovamat! Gyere, szállj fel a kocsira! Majd 

megcsapkodom az ostorral ezt a gebét, hogy gyorsabban szedje a 
lábát.

Így már hajlandóságot mutattam, s felültem a bakra.
De történt ez másként is. Hó fedte a tájat, de az úton még látni 

lehetett a nyomokat. Édesapámmal egy tanyasi ember vitt ki ben-
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nünket a saját portájáig, onnan viszont még legalább három kilomé-
tert kellett hazáig gyalogolnunk. Közben elkezdett erősen havazni. 
Vágta az arcunkat a hószilánk, s tartott vissza a viharos szél. Hogy 
gyorsabban hazaérjünk, átvágtunk a behavazott szántókon. Néha 
térdig süppedtünk a hóba. Leizzadva, kifáradva, az est sötétsége 
alatt kopogtattunk házunk ajtaján. A szobában lecsavarva világí-
tott a petróleumlámpa, de az asztalon ott várt a paradicsomleves (a 
csipedett úgy beitta a levét, hogy már szósznak is megfelelt volna) 
és az üres krumplipaprikás. Édesanyám tudta, hogy ezek a kedvenc 
ételeim, ezért ezzel és a szeretetével várt haza.

Az új iskolában tiszta leányosztályba kerültem, s igyekeztem 
megfelelni előadóim elvárásainak. De a szüleim fejét ismerőseik 
azzal tömték tele, hogy tanyasi lány úgysem állja meg a helyét a városi 
iskolában, írassanak ki, ne fizessék feleslegesen a kvártélyt.

Édesapám végül hallgatott a sok „baráti jó tanácsra”, s beadta a 
derekát. Az első félév végén beállított az igazgatóhoz, hogy márpedig 
ő kiíratja a lányát, minek fizessen, úgysem… bla, bla, bla…

De az igazgató úr leállította az én nagy bajuszú édesapámat, 
csendre intette, és annyit mondott neki:

– Először nézzük meg a kislány jegyeit a naplóban!
S most apukámnak elállt a szava. Az igazgató pedig ráförmedt:
– Már pedig ennek a lánynak nem töri ketté a jövőjét! Nem en-

gedem, hogy kiírassa! Látja maga, milyen osztályzatai vannak?
És maradtam, és járhattam iskolába, míg apukám szégyenkezve 

hazakullogott. Bár még megpróbálta édesanyámat rábeszélni, hogy 
tegyen egy próbát, de ő másként döntött.

– Apus, eladjuk a tanyánkat, és a városba költözünk. Hadd ta-
nulhasson a lányunk!

Az elhatározásába lassan apukám is belenyugodott, mivel a szö-
vetkezetben, ahol akkor dolgozott, megígérték neki, hogy a városban 
levő birtokukon kap állandó munkát.

Az eperfát kivágták
talán hogy nehogy
túl sötéten bólingasson a lombja:
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huzatos a helye,
és pünkösdkor mézgásan
könnyezett a tuskója.

                  (Cs. Simon István)

Ekkor a szülők a tettek mezejére léptek. Édesapám öccse megvet-
te a tanyánkat. Az én angyalkám pedig vezette a szüleimet, akik a 
város peremén azonnal találtak egy megfelelő, vert falú házat. De a 
tanyánkért kapott pénz nem lett volna elég a teljes összeg kifizetésé-
re, ezért apukám kölcsönt vett fel, melyen két új kerékpárt vásárolt, 
s az összegből hiányzó részbe beleszámították azok értékét.

A hatodik osztályt egy másik zentai iskolában kezdtem.
Jó, mégis elmesélek egy megmosolyogtató történetet. Amikor 

egyik osztálytársnőm a nyári szünetben megtudta, hogy új diáklány 
kerül az osztályukba, egész nyáron előre készült, tanulta a hatodikos 
anyagot, nehogy én jobb tanuló legyek, mint ő.

Imádtam ezt az osztályt! Itt leltem először igaz barátnőre, itt 
éltem át az első diákszerelmet, itt találtam példamutató tanárokra. 
Előadásaik érdekeltek, emberségük nevelt. Sorolhatnám, hogy a 
következetes magyartanárnőmért, a szigorú, de minden tiszteletet 
megérdemlő földrajztanáromért, a jó szándékú matektanáromért, 
a jó humorú és szeretetre méltó biológiatanáromért, az osztályfő-
nökömért rajongtam. De a többi tanárom sem tűnt el az életemből 
nyomtalanul.

A közösséghez való tartozás, a szabadidő értelmes kihasználása, 
a barátság erős köteléke, a szerelem bódító velejárója hatotta át az 
életem.

A diákszövetkezet vezetőségi tagjaként belekóstolhattam a fe-
lelősségvállalás érzésébe. Sok-sok napot töltöttem el a barátokkal, 
minden kényszer nélkül, az iskolaszövetkezet földjén. Én tudtam, 
mi a paré, a gyom, mit kell kikapálni a fejlődő kukoricaszárak kö-
zül. Tudtam, hogyan kell a kukoricacsövet lefosztani, hogyan kell 
morzsolni, hogy ne keletkezzen vízhólyag a tenyerünkön.

Közben fotótanfolyamra jártam (diplomám is van róla), ott elsa-
játítottam a fényképkészítés csínját-bínját. Az iskola fotólaboratóriu-
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mában mi magunk hívtuk elő a képeket. Nagyszerű érzés uralkodott 
el rajtunk, amikor az előhívóba beletett fehér papíron az ismerős 
arcok jelentek meg. Persze előtte megfelelő ideig megvilágítottuk a 
papírt a film segítségével. Aztán fixáltuk az előhívott képet, majd 
szárítottuk. S máris tehettük munkánk eredményét az albumba.

Hatodik osztályos koromban szívizomgyulladást kaptam. Nem-
igen törődtünk vele sem mi, sem az orvosok. Felmentettek tornából. 
Később kiderült, hogy komolyabban kellett volna venni a betegség 
tüneteit. Kivizsgálások, gyógyszerek következtek. Időközönként 
szívritmuszavar állt elő. Közben azt hitték, hogy szívbillentyűhibám 
is van. Az alapos kivizsgálások azonban elmaradtak. Újra csak fel-
mentettek testnevelésből. Szülni is csak egy gyermeket engedtek.

– A szíve miatt ne kockáztassunk! – jelentette ki a nőgyó-

gyászom.
Felnőttként újra orvosi konzílium elé kerültem. A gépek már 

alaposabb átvilágítást eredményeztek. Szülhettem volna még.
Nem baj. Egy fiam van.
– Maga imádja a fiát – jegyzik meg, pedig még csak néhány 

mondatot ejtettem róla.
„A fiam, a legdrágább kincsem. Életem értelme” – áll egyik 

fényképe hátulján. Én írtam oda.
A szívproblémámat pedig próbálom a minimálisra szorítani. 

Ésszel. Akarattal. Odafigyeléssel. Bioenergiával. Kozmikusan. Ön-
gyógyítással. És?

Köszönöm, megvagyok.
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„az ember addig él amíg
tartaléka marad a hitre”

  (Lator László)

Véget ért az elemi iskola. Mivel tudtam, hogy tanár szeretnék lenni, a 
gimnáziumba iratkoztam. Még a kitűnő tanulóknak is felvételizniük 
kellett. Letettem, s elkezdődött életem újabb szakasza. Ismeretlen, új 
diáktársak közé kerültem. Mivel elég szorongó, visszahúzódó teremtés 
voltam, így nehezen alkalmazkodtam a megváltozott körülményekhez. 
Nem éreztem jól magam közöttük. A kirekesztés érzése uralkodott el 
rajtam. Ma már tudom, hogy nem az osztálytársaimban, hanem bennem 
kell keresni a hibát. Én taszítottam el magam tőlük a saját rögeszméim-
mel: szegényebb vagyok, butább vagyok…

A szerb nyelvvel nagyon megküzdöttem. Néha egy szót sem ér-
tettem abból, amit megtanultam. A magyar- és a földrajztanárom 
óráit viszont alig vártam. Amikor az első írásbeli dolgozatomra 
négyest kaptam, nagyon boldoggá tett az osztályzat. Érek valamit! 
Tudok annyit magyarból, mint mások! Döntöttem: magyartanár 
leszek. Olvasni kezdtem. Bármilyen könyvet. Így gyorsan eljutottam 
Adyig, Csáth Gézától pedig a görög drámákig…

Ha megéheztem, inkább nem ettem, ha édesanyám nem készített 
valamit. De az a valami bármi lehetett: lekváros kenyér, palacsinta, 
főtt tojás. Közben én olvashattam.

Ekkor figyeltem fel a földrajztanárom érdeklődést felkeltő elő-
adásaira. Meg is inogtam elhatározásomban: magyar- vagy földrajz-
tanár legyek? Ez a bizonytalanság egészen a negyedik osztály végéig 
tartott. Bevallom, földrajzból érettségiztem. Nem hiába említettem 
az előbb három tantárgyat. Kettő közül választanom kellett, s ebbe 
a döntésembe a harmadik, a szerb nyelv szólt bele. Mivel gyér szerb-
tudással rendelkeztem, úgy gondoltam, földrajzra nem mehetek. 
Közben a gimnázium évkönyvében megjelent egy költeményem. Ez 
viszont megerősített abban a szándékomban, hogy tanár leszek, és 
magyar nyelvet tanítok.

Mégis jó volt, szép volt. Éltünk, mint a lányok többsége. Korzóra 
jártunk, moziba, táncra. Felejthetetlen ifjúság!

ÖTÖDIK RÉSZ 
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De ki kellett józanodnom, amikor a gimnázium befejezése után 
nem bírtam egyetemre iratkozni. Szüleim nem tudták előteremteni a 
pénzt a költségekre. Egy évig küszködtem, hogy továbbtanulhassak. 
Fodrásznál dolgoztam, hajat mostam. Takarítottam. Az üzletben 
az eladót helyettesítettem.

Szenvedtem. Féltem. Lesz-e vajon megoldás? Mivel nemcsak én 
akartam egyetemre járni, hanem a jóisten is így látta jónak, nem 
lett hiábavaló a könyörgésem. Az egyik nap összefutottam egyik 
elsős egyetemista ismerősömmel, aki beszélgetésünk közben elejtett 
néhány nagyon fontos mondatot:

– Tanulhatnál egyetemistakölcsönből. Talán még egyetemista-
otthonban is tudnál elhelyezést kapni.

Nem is sejtette, hogy ezek a szavak mit jelentettek nekem. Ta-
nulhatok! De hogy jutok el Újvidékre? Hogy találom meg az egye-
tem épületét? Másnap buszra szálltam, és leutaztam a tartományi 
székvárosba. Egyik ottani ismerősöm elvezetett az egyetemre, ahol 
minden fontosabb kérdésemre megkaptam a választ.

Felvételiznem kellett. Előszedtem gimnazista füzeteimet, köny-
veimet, s a magam egyszerű módján készültem a felvételi vizsgára. 
Nem izgultam. Éreztem, hogy én annyira akarok egyetemre járni, 
hogy sikerülni fog. Első nekifutásból eredményesen letettem a 
felvételit az újvidéki Filozófiai Egyetem bölcsészkarának magyar 
tanszékén.

– Tanár lehetek! Taníthatok! – újságoltam fáknak, virágoknak, 
mert az nem elégített ki, hogy a szüleimmel közölhettem a jó hírt.

A felvételi után kezdődött még csak az igazi harc. Minél ol-
csóbban lakáshoz jutni. Igazolásokat szerezni, egyetemistakölcsönt 
igényelni. S ezekbe bezavart a nevem. Az Eszter. Amikor az egye-
temistaotthoni elhelyezésemhez átadtam a kérvényem, alá kellett 
írnom. A végzésből azonban kiderült, hogy a fiúk kollégiumában 
kaptam elszállásolást. Utánajártam, mi történhetett. Kiderült, hogy 
az Eszter név ismeretlen volt a döntést hozó bizottság számára, s azt 
hitték, fiúnév, mivel mássalhangzóra végződik. A hibát kijavították, 
s lám, a leánykollégiumban még várt rám egy megüresedett hely.

Az egyetemistakölcsönre átadott kérelmem elbírálása hónapokig 
váratott magára. Otthonról hordtam hetente az elemózsiát, amit 
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igyekeztem úgy beosztani, hogy minden napra jusson néhány falat. 
De nem panaszkodtam. Mert tanulhattam. A jobbnál jobb előadók-
nál. Imádtam a nyelvtant. Szerettem a szavakkal bíbelődni. Milyen 
szófaj? Milyen mondatrész? Milyen hangtani változás jött létre a 
találkozó mássalhangzók között? S ezt az érdeklődésemet egy idő 
után a professzorom is észrevette.

– Maga foglalkozzon alaposabban a nyelvtannal, ha teheti. Ér-
zéke van hozzá – jegyezte meg egyik nyelvtani vizsgám után.

S az egyetemista élte mindennapjait. Rendszeresen jártam az 
órákra, talán a péntek délutáni előadásról lógtam el néha, mert akkor 
előbb utazhattam haza. Az itthoni hétvégék pedig újra feltöltöttek. 
A barátnők, a szombat esti tánc, a szülői ház szeretete. Hétfőn az 
ötórási busszal indultam Újvidékre, mert nyolctól már előadáson 
kellett lennem. Édesapám a hátára vette a csomagomat, és együtt 
kibattyogtunk a buszállomásra. Csendes ember volt, nem sokat 
beszélt, de nagyon szerettem. „A Szögedi Feri bácsi” – így ismerték 
az emberek. Később mi lettünk a Szögedi lányok. A fiam, aki már 
több saját könyvvel, előadott drámával dicsekedhet, a vezetékneve 
elé hivatalosan is felvette ezt a nevet: Szegedi. A példakép, a nagy 
bajszú, vékonydongájú nagyapa bölcsességét szerette, aki „nem szi-
dott …”, de folytathatnánk is, hogy „nem nyafognék, de most már 
késő …” Nyolcvannyolc éves volt. Ahogy a cigányasszony megjósolta 
neki. S ő hitt benne. Talán ezért is történt így. 

Decembertől kezdték folyósítani a megítélt kölcsönt. Ekkor 
fellélegeztem. Később ingyen ebédjegyeket is kaptam. Az egyete-
mistaotthon pedig nem került sokba.

Az egyetemistatársaim között hamar rátaláltam egy jó barát-
nőre. De a többiekkel is kijöttem. Büszke voltam néhány társamra, 
akik már akkor írogattak. Mára elismert írók és költők. Lassan én 
is ceruzát ragadtam, s szabadidőmben verseket költögettem. Egyik 
ismert író barátommal hosszú-hosszú órákat beszélgettünk az iro-
dalomról. Sétáltunk, s ő mesélt, mesélt. Reggel ott ült a vendéglő 
küszöbén, álmosan, fáradtan, ittasan. Mivel elhatároztam, hogy a 
könyvemben nem említek neveket, most is eltekintek attól, hogy 
valakit is kiemeljek, de megjegyzem, hogy ők ma már a vajdasági 
magyar irodalom ismert alakjai. Mellettük, az ő árnyékukban éltem, 
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de a társaságuk sokat jelentett nekem. Egy ismert zentai festő tár-
latának megnyitóján én olvastam fel a verseimből. Nagy dolognak 
számított! Halványlila, rövid ujjú, kötött ruhát vettek erre az alka-
lomra a szüleim, és lila szandált. Szép volt az akkor. Nagyon szép. 
Beindulhatott volna irodalmi karrierem, de mégis más irányt vett az 
életem. Nem sajnálom. Nem, mert harminchat éves tanárságom alatt 
annyi boldogságban volt részem, hogy azt megjelenő köteteimmel 
sem tudtam volna pótolni. De belekóstoltam az alkotás szépségeibe 
is, és megéreztem, milyen az, ha az ember a művét viszont láthatja 
valamelyik lap hasábjain.

A Képes Ifjúság oldalain az olvasók elé kerültek a verseim. Meg-
jelent egy antológiám is, szűkszavú önéletrajzzal. Aztán pedig író-
olvasó találkozókon olvastam fel alkotásaimból.

Közben készültem a vizsgákra. Amikor a pszichológiavizsgámat 
szerb nyelven első nekifutásból letettem, önbizalmat kaptam. Az 
előadók elnézték a nyelvtani hibáimat. Az egyik vizsgámon így 
biztatott az előadó:

– Recite, recite! Znam ja, šta vi želite da kažete.*
Orosz nyelvet tanultam. Az anyagot szerb nyelvre kellett fordíta-

nom. A vizsgámon a következő megjegyzést tette a professzorom:
– Vi bolje znate ruski nego srpski.**
Egy vizsga, meg egy újabb. Lassan másodéves lettem. Ekkor 

döntés elé kerültem. Akarok-e négy évig tanulni, vagy második 
után diplomázok? Akkoriban édesapám tüdőszanatóriumba került. 
Nem volt kereset a háznál. Féltem, hogy nem folytathatom tovább 
a tanulmányaimat anyagi okok miatt. Úgy döntöttem tehát, hogy 
második év után diplomát szerzek.

Minden rendben is ment volna, csak egyedül maradtam az 
egyetemistaotthonban, ezért legjobb barátnőmmel egy egyedül 
élő nénihez költöztem. Kiderült, hogy mindhárman egy szobában 
fogunk aludni. Kolléganőm ezért rövidesen felmondta a szállást, én 
azonban év végéig felvállaltam az áldatlan állapotot.

 *  Mondja csak, mondja! Tudom én, hogy ön mit szeretne mondani. 
 ** Ön jobban tud oroszul, mint szerbül. 
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Közben a hosszú udvarlás után beadtam a derekam. Másodéves 
egyetemistaként férjhez mentem. A fészekrakás elvette az időmet, a 
figyelmemet, így a diplomázás elmaradt. Egy év múlva megszületett 
a fiunk.

De ez már újabb fejezet.
A legszebb szakasza életemnek.
A harminchat év, amelyet a diákok közt tölthettem.
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„Ami kezdődött keserűn,
Édes lesz lassan s egyre szebb”

   (Szabó Lőrinc)

Férjnél voltam, és gyermeket vártam. Boldog, hogy nőtt a pocakom. 
Szerettem volna, ha mindenki látja, hogy babát várok. Pedig még az 
orvos is csak akkor vette észre, amikor alaposan megvizsgált, mert 
orvoshoz fordultam, pontosabban nőgyógyászhoz.

Az egyik általános iskolában szülési szabadságra ment a tanárnő, 
s felkértek, hogy helyettesítsem. Azonban nem tudták, hogy terhes 
vagyok. Én meg nem említettem. De orvosi igazolást is kellett 
csatolni a kérvényemhez. Hogy mire számítottam, nem tudom, de 
elmentem a dokihoz, aki azonnal nem, csak vizsgálat közben szúrta 
ki, hogy másállapotban vagyok. „Most én mit csináljak?” – nézett 
rám kérdőn. „Maga dolgozni akar, ugye?” – tette fel a kérdést. Látta 
rajtam az elszántságot. „Akkor én most nem írom be, hogy maga 
terhes. Mondja azt, hogy elfelejtettem megvizsgálni.” Felvettek. 
Teljes munkaidővel taníthattam. Nem féltem attól, hogy mi lesz, ha 
kiderül az igazság. Nem gondoltam én akkor másra, csak arra, hogy 
a diákok előtt állhatok, taníthatok, magamba szívhatom a krétapor 
szagát, hogy végre azt csinálhatom, amit legjobban szeretek.

Azonban az első napon elszúrtam valamit. Az egyik osztályban 
még az óra előtt két lány összeveszett, szó szerint hajba kapott. Az 
egyik sírt dühében, s még az órán sem tudott lecsillapodni. Én, hogy 
gyorsan megoldjam az előállt helyzetet, a lányt hazaküldtem. Ma 
nem tenném ezt, de a tapasztalatlanság rossz döntést eredménye-
zett. Az apa azonnal visszajött a kislányával, s az osztályfőnökhöz 
fordult. Nem helyeselte az eljárásomat. Megértettem és elismertem, 
hogy hibáztam.

Májusban megszültem a kisfiam.
Az utolsó napig dolgoztam. Csütörtökön még megtartottam 

minden órát, pénteken délben pedig már felsírt az újszülött kis-
babám. Sem az igazgató, sem a munkatársaim nem hibáztattak. 
Megoldották a helyettesítésem.

 

HATODIK RÉSZ 
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„De a célom az, hogy mindig ott álljak, ahol leg-
jobban tudok szolgálni, ahol egyéniségem, minden 
tulajdonságom, adottságom a leg jobb talajra, a 
legnagyobb sugarú hatókörre talál.”

 
                       (Hermann Hesse)

Az igazi indulást, a valódi elrugaszkodást azonban 1970 őszétől számí-
tom. A kisfiam három és fél hónapos volt, amikor a zentai Emlékiskola 
egyik magyartanára bevonult katonának. Üzentek, hogy felvesznek 
helyettesíteni, ha nem tartok igényt szülési szabadságra. Ma már elgon-
dolkodnék a válaszon, de akkor azonnal igent mondtam.

Kedves Barátnőm!

Most nem várom meg a válaszodat, mert fontos mondaniva-
lóm van. Alig tudom magamban tartani az örömömet, s neked 
szeretném először elújságolni.

Képzeld! Felvettek az egyik általános iskolába tanítani, 
teljes munkaidővel. Nem is számítottam rá. Olyan váratlanul 
ért a felkérés.

Most már én is megtudom, milyen az, ha minden napra ké-
szülnöm kell. Te már néhány éve dolgozol, de emlékszel még az 
első óráidra? Alig várom már a szeptembert, bár a pici fiamat 
sajnálom otthon hagyni. De édesanyám fog rá vigyázni.

Mikor jöttök el, mert…
Stb. stb. …
Üdvözöl barátnőd:

                 Eszter

Gyönyörű nyárutó következett. A nap fényében fürdette a tájat, 
simogatta a fák búbját, megcirógatta a virágok szirmait, játszadozott 
a folyó csillámaival. Élveztem az éltető erőt, nevettem a napfénynél, 
mosolyogtam a holdfénynél, de a csillagok ragyogásába is belefe-
ledkeztem.

HETEDIK RÉSZ 
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Emlékiskola. Egy emeletes épület, mely nekem éveken át jelen-
tette, hogy megérkeztem a munkahelyemre. Hol gyalog indultam 
dolgozni, hol kerékpárral. Rossz idő esetén kocsival robogtam az 
óráimra. De előfordult, hogy a motoromra pattantam. Mindig jó-
kedvvel, lelkileg is felkészülten érkeztem meg a tanáriba. A hatalmas 
épület megnyugvást adott. Tudtam, hogy itt várnak rám a diákjaim. 
S amikor a hosszan elnyúló csengő hangja figyelmeztetett, leemeltem 
a naplót, s elindultam az osztály ajtaja felé. Bentről gyermekricsaj 
hallatszott. Kedves a fülemnek.

A tanáriban pedig a barátok, a kollégák cseveje mellett vettünk 
néhány lélegzetet, s mosollyal az arcunkon néhány percre megfeled-
keztünk kötelességünkről. Egy végtelenül kiegyensúlyozott tanári 
kar tagja lehettem. De lassan fogyatkoztunk. Hol az egyikünk, 
hol a másikunk intett búcsút az iskolának, s ment a megérdemelt 
pihenőjére. Hogy jók voltak, hogy értékes embereknek tartották 
őket, arra akkor jöttem rá, amikor a fülembe jutott, hogy a tanulók 
hiányolják őket. S hány ilyen ember oktatott, nevelt körülöttem! Egy 
mérhetetlenül emberséges biológus, egy fantáziadús képzőművész, 
egy újítani tudó és merő zenetanár, egy következetes angoltanár, egy 
felettébb szeretett és tisztelt testnevelő tanár… A sokból csak néhány, 
de a többi is megérdemelné, hogy megemlítsem őket. S amikor egyik 
kiváló tanítványunk lett az igazgatónk, én nagyon büszke voltam 
rá, mert úgy éreztem, nekünk is van részünk abban, hogy ő ilyen 
magasra jutott. Tőlünk is tanult valamit, amire aztán ráépített, és 
most ő irányíthatja iskolánkat. Irigykedésnek nyoma nem volt.

Most ha visszagondolok a kezdésre, azt mondhatom, olyan ter-
mészetes könnyedséggel indult minden az iskolában, hogy fel sem 
tűnt: kezdő vagyok. Készültem az órákra, s így soha nem éreztem, 
hogy nem tudom kitölteni a negyvenöt percet. Kezdeti nehézségekre 
nem is igen emlékszem. Talán a műsorok készítése okozott olykor 
fejtörést. Sok időbe és fáradságba került összeszedni az anyagot, 
kiosztani a szerepeket, és megfelelő módon begyakoroltatni. Mindig 
húzódoztam az iskolai ünnepségektől.

Lassan lejárt az egy év. A helyettesítésem véget ért. A munka és 
az apró gyermek mellett nem törekedtem a diploma megszerzésére. 
De az iskolaév vége felé a másik magyartanár kibökte, hogy ősztől 



   49 

  

átmegy a középiskolába tanítani. Elöntött a verejték. Most marad-
hatnék a helyén véglegesen, ha lenne diplomám!

Azonnal leutaztam az egyetemre, s megkerestem azt a fantasz-
tikus embert, a professzoromat, akinél záróvizsgáznom kellett. 
Elpanaszoltam neki az előállt helyzetet: augusztusban az iskola 
pályázatot ír ki egy megüresedett tanári állásra. Hogy engem felve-
gyenek, kellene a diploma. Megkérdeztem, levizsgáztatna-e engem 
még a vizsgaidőszak előtt. Megengedte! Én pedig megvédtem a 
diplomát, s boldogan adtam be a pályázatra az ideiglenes igazolást 
a befejezett egyetemről.

S akkor oda állandó munkára felvettek. Életem ettől kezdve 
erősen és végérvényesen az iskolához kötődött.

Gyorsan osztályfőnök lettem. Négy év után úgy váltam el az osz-
tályomtól, mintha az első szerelem ért volna véget. Fájt a távozásuk. 
Ma is emlékszem rájuk, ma is az enyémek még, pedig már néhányuk 
csemetéje is kiment a kezem alól. Hogy a munka meghozza gyümöl-
csét, azt már a közmondásból is jól tudjuk. A mag, melyet szorgal-
munk által elvetettünk, kicsírázik, növénnyé formálódik, s nő, nő, 
terebélyesedik, majd virágba borul, és meghozza első termését. De 
hogy még harminc év után is élvezhetjük „munkánk gyümölcsét”, 
arra valamelyik péntek este, az egyik vendéglőben döbbentem rá. 
Meghívót kaptam egy osztálytalálkozóra. A pályám kezdetén ennek 
az osztálynak lehettem először osztályfőnöke. Ők érezték először a 
bőrükön az én csetlésem-botlásom nyomait, a helyes útra találásom 
eredményeit. Azonban ezek a gyerekek adták meg az első biztatást 
ahhoz, hogy nyugodtan elindulhatok a tanári pálya rögös útján. 
Tehát boldogan vettem át a saját kézírással megszerkesztett, nekem 
sokat jelentő meghívót. A megjelölt péntek este pedig – a nagy 
hőség miatt – nyáriasan öltözve jelentem meg a vendéglőben. Bár 
ötévenként tartunk találkozót, ez a kerek évforduló valahogy többet 
jelentett, mint az eddigiek. S amikor megláttam az én felnőtt, de mo-
solygós arcú tanítványaimat, alig vártam, hogy meséljenek magukról. 
Kinek miben változott az élete az elmúlt évek alatt. Csak két gyerek 
nem tudott eljönni, de akik érkeztek, mindnek csillogott a szeme, 
és azokat három puszival, vagy apróbb hátba veregetéssel fogadták 
felnőtté „cseperedett” osztálytársai. Boldogság öntötte el a szívem. 
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Látni ezt a gyermeki boldogságot az apukák, anyukák arcán! Örültek 
egymásnak. Aztán szóra bírtam őket. Az üdvözlés után megkezdtük 
rendkívüli osztályfőnöki óránkat. Nem tiltakoztak. Ömlött belőlük 
a szó. Munkájukról, a családról és a gyerekekről szólt a meséjük. A 
fiam, a lányom, orvosként Prágában dolgozom, én egy könyvelőséget 
vezetek, tanító lettem, én a vasvilla nyelét fogom… én, én, én… Hátra 
dőlve a székemen ittam ezeknek az elégedett embereknek a szavait. 
Éreztem, hogy az évek, amelyeket a tanításban ledolgoztam, nem 
múltak el nyomtalanul. Sem az ő életükben, sem az én lelkemben. 
Harminc év után is itt vannak előttem munkám érett „gyümölcsei”. 
Kiáltani szerettem volna, hogy emberek, látjátok, hogyan lehet 
elégedetten élni! Senki nem panaszkodott. Mintha nem is lenne az 
életükben gond, probléma. Ezek a „gyerekek” a nap felé fordítják 
arcukat. Süt rájuk. Nevet rájuk még a fény is!

És Zsolti, Teri, Rózsa, Feri, Éva, Erika, Tibi, Laci, Misi… mind-
mind ott éltek körülöttem. Én pedig újra kaptam nevelésem ered-
ményeként egy szelet boldogságot. A tisztelet, az emberi tisztaság 
ragyogott a szemükben. Megtalálták a maguk kitaposott útját. 
Haladnak, de úgy, hogy mellettük mások is elférjenek. Emberekké, 
igazi „kis herceggé” cseperedtek, akik jól csak a szívükkel látnak. 
Olyan emberi értékekkel megáldott felnőttek lettek, akikre büszkék 
lehetünk.

Akkor éreztem, hogy a tanításra, a nevelésre szánt idő még har-
minc év után is az asztalomra tehet egy tál érett embergyümölcsöt, 
amelyből talán életem végéig szemezgethetem azt, hogy nem volt 
hiába.

Mindig szerettem tartozni valakihez, valakikhez, s szerettem 
harcolni, küzdeni velük, értük. Törekedtem, hogy megértsem őket, 
hogy elhiggyem, igaz, amit mondanak. A gyermeklélek egészen 
más, mint a felnőtteké. Az összefüggéseket másként értelmezik, s a 
tetteik indítéka is sajátos.

De ha velük akar élni az ember, ha meg akarja őket érteni, gyer-
mekké kell válnia. Ebben ők segítenek, ha érzik, hogy értük vagyunk. 
Ha a feltett kérdésre öt diák öt különböző választ ad, nem szabad 
azt mondani, hogy csak egy a helyes, a többi butaság. Keresni kell 
azt az icipici kapaszkodót, hogy azt mondhassuk igen, te is, te is, te 
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is, te is az igazság közelében vagy, csak még… vagy te is, te is, te is, 
te is jól állsz hozzá, de vedd figyelembe még…

Házi feladatok, fogalmazások elbírálásánál is arra tanítottam 
őket, hogy kezdjék a véleményüket apró dicsérettel. A hiba kiabál, 
észrevehetőbb, a jó csendben meghúzódik, csak nehezen figyelhe-
tünk fel rá, ezért ha lehet, vegyük észre a szépet, és dicsérjünk.

A jegyeket a felelés után azonnal közöltem a felelővel, és meg is 
indokoltam azt. Nem tartottak szigorú tanárnak, pedig a tantárgy-
átlag nem foglalt az élvonalban helyet.

Az évek pedig futottak velem, szakvizsgáznom kellett. Újvidék. 
Nyelvtörténet. Sikerült.

Egyik évben az igazgatóm bejelentette, hogy az órámat megláto-
gatja a tanügyi tanácsos, egy magyarországi szaktekintély és ő maga. 
Fehér Ferenc Apám citerája című versét tanítottam épp abban az 
osztályban, ahol ez a három magas rangú hivatalos személy is helyet 
foglalt. Az egyik tanulót – akiből különben is ömlött a szó –, már 
előre megbíztam, hogy az óra elején ő „játssza el” a könyvkereskedőt, 
s árulja majd Fehér Ferenc köteteit, közben mindegyikről mondjon 
néhány mondatos ismertetőt. A többi tanuló pedig „megvette” 
az árut… Hogyan folyt tovább az óra, már nem tudom pontosan. 
Használtam még magnófelvételt is egy, a költővel folytatott interjú-
ból. Nos, vége lett az órának. Úgy éreztem, fellélegezhetek, amikor 
a magyarországi szakember a tanulók felé fordult, s azt mondta: 
„Gyerekek, boldogok lehettek, hogy ilyen magyartanárnőtök van. 
Te pedig, Eszter, ne felejtsd el azokat a könnycseppeket, amelyek 
most az asztalodra hullottak. Ilyen szép irodalomórát ritkán látok.” 
S valóban, ott csillogtak szeme sarkában a megelégedés könnyei.

Nem, soha nem feledtem el! Sem őt, sem a könnyeit. Mindig arra 
törekedtem, hogy megfeleljek azoknak az elvárásoknak, amelyeket 
ő támasztott volna. A tekintély, aki beleírta az akkor nekem aján-
dékozott könyvébe, hogy: 

„Szabó Eszternek, kedves kis kartársamnak, akinek szép iroda-
lomórájára mindig emlékezni fogok.

     Dr. Horváth Gedeonné”
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Ezek a szavak mindig sokat jelentettek a számomra, bár tudom, 
hogy nem egyetlen óra megítélése szólhat az egész munkásságomról, 
hiszen tudom, akadtak sikertelen, pocsék magyaróráim is; tudom, 
nem mindig sikerült megvalósítani az oktatói-nevelői feladatokat; 
tudom, hogy nem minden tanuló figyelt rám elbűvölten; de töreked-
tem, hogy sikeres, jól felépített órákat tartsak; törekedtem, hogy a 
tervezett céljaimat megvalósítsam; törekedtem, hogy minden órán 
lekössem a tanulóim figyelmét.

Nem vagyok annyira naiv, hogy azt feltételezzem, minden órám 
után örömkönnyek hullottak volna az asztalomra. A hétköznapok 
között is akadnak vasárnapok, meg előfordulnak február 29-ék is.

Ha tanügyi tanácsos látogatta meg az óráimat, mindig jól szeret-
tem volna teljesíteni. Az alapos készülés eredménye pedig gyakran a 
túl hosszúra sikeredett óraterv lett. Így nem tudtam megvalósítani 
mindazt, amit elterveztem. Nemcsak a különböző módszereket 
raktam egymás mellé, hanem a sok-sok kitűzött cél megvalósítása 
sem realizálódhatott.

– Sokat akartam a kirakatba tenni! – sóhajtottam fel egy-egy 
ilyen látogatás után. – De tanár úr, kérem, én készültem.

Minden óra előtt újra és újra átértékeltem az évekkel előbb 
megírt mondatokat, s ha szükségét láttam, lecseréltem. Ne csak 
a mondatrész elemzését szolgálja a példamondat, hanem neveljen 
is! Legyen benne pozitív életérzés, jóra, tiszteletre, becsületre való 
utalás. A nem szót igyekeztem mindig kihagyni. Ne tagadjunk, 
tiltsunk, hanem a belsőnk nyugalmával az igent használjuk. S 
ha tehettem, íróink, költőink idézeteit is beloptam az elemzésbe. 
Nem hagytam ki még nyelvtanórán sem, hogy ne ejtsek pár szót a 
mondat szerzőjéről.

– József Attila gondolatai ezek, akit az édesanyja egyedül nevelt 
két testvérével együtt – meséltem nekik egyik nyelvtanórán. – Atti-
lát a nevelőszülei megfosztották a nevétől. Azt mondták, hogy Attila 
név nincsen. Pista vagy! – fűztem tovább a megkezdett életrajzot.

A tanulók ilyenkor elmosolyodtak, s ha valaki az osztályban az 
Attila nevet viselte, felé fordultak. A bátrabbjai még azt is megkoc-
káztatták, hogy odaszóljanak neki: Pista. Az érintett elmosolyodva 
biccentett a fejével. Őt azonban soha többé nem szólították Pistának. 
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De amikor József Attiláról tanultunk, többen emlékeztek azokra 
az adatokra, amelyeket a költő életéről nyelvtanórán hallottak. S 
boldogan bizonygatták, hogy ők már tudnak ezt-azt erről az al-
kotóról. Hogy mindezt nyelvtanórán hallották-e és tőlem, akkor, 
amikor a mondatzáró írásjelek használatát gyakoroltuk, senki nem 
kérte számon tőlük.

Én pedig boldog voltam, hogy fontos adatokat loptam be helyes-
írási órákon a szófajelemzésbe, a hangtani változások felismerésébe. 
Hittem, hogy kettős feladatot oldottam meg. Mindig is fontosnak 
tartottam a nevelést, még ha az oktatás rovására is ment. Bármilyen 
adatért fellapozhatunk egy könyvet, rákattintunk az internetre, s 
megtaláljuk, ki mikor és hol született, merre végezte tanulmányait, 
melyek ismertebb művei. Csak el kell olvasni. De a sorok üzenetét 
már nem olyan egyszerű felismerni. Fejtsd meg, értsd meg, s élj 
ennek szellemében: „Dolgozni csak pontosan, szépen, / ahogy a 
csillag megy az égen, / ugy érdemes.” (József Attila)

Engem soha nem láttak a tanulóim cigarettázni, alkoholt vagy 
kávét inni. Még a teát is cukor nélkül fogyasztottam. Bevallom, 
egyetemistakoromban egyszer én is vásároltam egy doboz menő 
cigit. Próbaként rágyújtottam az elsőre. Keserűnek, büdösnek 
tűnt. Néhány szippantás után eldobtam. Talán még egy szál jutott 
ugyanerre a sorsra, végül az egész doboz a szemetesben kötött ki. 
Még nyolcadikos koromban írtam egy fogalmazást a cigaretta ká-
ros hatásáról. Az oszi kért meg, hogy osztályfőnöki órára készítsek 
egy beszámolót a tüdőbetegségek kialakulásának okairól. S én egy 
„riportot” készítettem. „Elbeszélgettem” egy beteg tüdővel. Írásom 
nagy sikert aratott. Osztálytársaim egy-egy gondolatot még később 
is szívesen idéztek, amikor a cigaretta vagy a szennyezett levegő ke-
rült szóba. A kávét a szüleim sem fogyasztották, nekem pedig még 
a szívemet is kímélnem kellett. Így nix kávé! Még az íze sem.

Az alkohol meg egyáltalán nem játszott szerepet az életem-
ben. Talán még egy pohárral sem tudnám meghatározni azt a 
mennyiséget, amit életem során elfogyasztottam. A vörösborra 
többen szerettek volna rábeszélni. Néhány korty erejéig néha még 
engedtem a kísértésnek, de ha többet öntöttek, „ott felejtettem” 
a pohárban.
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Hogy példám mennyire lett ragadós, arról nem készítettem 
felmérést. De nem egy tanítványom – aki ma kiváló szakember és 
példamutató apa – nem dohányzik, nem fogyaszt kávét, és nem 
iszik alkoholt. Pedig ebben csak annyi a részem, hogy tanítottam 
őket. Vagy ki tudja?
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„Az ember értéke abban rejlik, amiben túlnő önmagán, 
amiben önmagán kívül létezik, abban, ami másokban 
megmaradt belőle, és amit másoknak jelent.”

     (Milan Kundera)

Mindig több szeletet szerettem volna adni a tanítványaimnak a nagy-
világból, ezért az előadott tananyagon kívül még másra is felhívtam a 
figyelmüket.

Amikor Thurzó Lajos Szonja című költeménye került sorra, 
megbeszéltem az osztállyal, hogy ezt az órát a költő sírjánál fogjuk 
megtartani. A temető, ahol a költő örök álmát alussza, az iskolánk-
kal szemben található. Tudtam, hogy ha szünetben elindulunk, a 
következő órára kényelmesen visszaérünk.

Nos, Karcsi, Tercsi, itt egy-egy Thurzó-vers, erre és erre az órára 
tanuljátok meg szépen felolvasni! Fercsi, ezt az életrajzot gyakorold 
hangsúlyozni!

Ez az ötlet, hogy az órát a sírnál tartom, akkor született meg 
bennem, amikor egyik diákom a Thurzó nevet h nélkül írta: Tulzo. 
Sőt ékezet nélkül, l-lel.

– Akkor ki is volt Thurzó Lajos?
Amikor elhangzott a kérdésem, síri csönd uralta az osztályt.
„Ezen változtatni kell” – döntöttem el. Itt tanulnak Zentán, és 

városunk költőjéről semmit sem tudnak. Ekkor találtam ki, hogy 
irány a temető. Először még feltettem magamnak is a kérdést, hogy 
milyen véleménnyel lesznek erről a szülők, ezért az igazgató tanácsát 
is kikértem. Őt nem volt nehéz meggyőznöm. Tudta rólam, hogy 
szeretem az újításokat, de mindezt a tanulók érdekében teszem.

És Karcsi, Tercsi, Fercsi felkészülten várta az órát. Egy csokor 
virágot is hoztak.

Semmi gondom nem akadt a gyerekekkel. Kellő tisztelettel, halk 
csevegés mellett értük el a költő sírját, melyen egy ember nagyságú 
szobor díszeleg. A virág elhelyezése és a bevezető szavaim után a 
diákjaim következtek: a költő életrajza, valamint a Kis juhásznak és 
A Tiszánál versek hangzottak el. Végül felolvastuk azt az idézetet, 
amely az emlékművön található.

NYOLCADIK RÉSZ 
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– Most otthon jegyzetet készítetek arról, amit itt Thurzó Lajosról 
hallottatok!

S az én diákjaim ettől kezdve tudták, hogy ki is valójában Thurzó, 
s egyre kevesebben írták helytelenül a költő nevét.

Évekkel ezelőtt alkalmam nyílt egy összejövetelen megjegyzést 
tennem arra, hogy Thurzó Lajosról egyetlen emléktábla sem került 
még megfelelő helyre. Láss csodát! Az illetékesek intézkedtek. Nem-
sokára emléktáblát avattunk a költő szülőházánál.

Elégedetten dörzsöltem össze a kezem. De tudom, sokkal többel 
tartozunk Zenta költőjének, aki épp úgy szerette a Tiszát, mint 
bármelyik zentai, csak ő ezt költőien meg is tudta fogalmazni.

De egy kis tudásért, szórakozásért messzebbre is elmentünk. Ki-
sebb csoporttal buszra szálltunk, s a szülők beleegyezésével  kitűzött 
célunk felé vettük az irányt.

Jártunk az újvidéki Forum nyomdában is. Oda is elvittem a ta-
nítványaimat. Szombaton. Vállaltam a felelősséget a tizenvalahány 
gyerekért.

– Itt és így készül a könyv. Ő írja, ő kiszedi, ő tördeli, ő árulja, te 
pedig megveszed. Mint az ujjaid: ez elment vadászni, ez meglőtte, ez 
hazavitte, ez megfőzte, a kis huncut mind megette. S most te leszel 
a másik kis huncut, aki ezt mind megvette.

Épen, egészségesen értünk haza. Nagyon vigyáztam rájuk, de 
ők magukra is.

Nos, elmesélnék még egy „vad” történetet is. Hogy miért tettem 
idézőjelbe a vad szót, az majd később kiderül. Remélem. Ekkor 
színházlátogatásra vittem vállalkozó szellemű tanítványaimat. 
Egy buszra való gyerek, és irány Szabadka. Utólag úgy érzem, nem 
voltam elég alapos és körültekintő. Nem kértem előzetest a darab 
tartalmáról és egyéb tudnivalókról. Azt hittem, ha az előadás meg-
tekintését általános iskolásoknak is ajánlották, nem történhet baj. 
Nem is történt. De…

Vidáman szálltunk fel a csak ránk várakozó buszra, és jó hangu-
latban tettük meg az utat a palicsi vasútállomásig. Nem, nem tévedés! 
A palicsi vasútállomásra vitt bennünket a szervezőnk. A gyerekek fel 
is tették a kérdést, hogy tanárnő, mi most mit keresünk itt. Kattogott 
ám az agyam, amíg a választ megfogalmaztam! A rendezőről sejtet-
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tem, hogy avantgárd, posztrealista, polgárpukkasztó előadást készít. 
Így „megvilágosodva” mertem állítani, hogy itt kerül a mű bemuta-
tásra. Az én tanítványaim nem is faggattak tovább, élvezték az esti 
félhomályban gyermeki csínytevéseiket. Hirtelen kinyílt a peronajtó, 
s egy kötél mentén hátra tett kézzel, szétvetett lábbal néhány szereplő 
foglalta el helyét. Rezdületlen arccal, komor, szúrós tekintettel néztek 
a semmibe. Nekünk a kötél mentén kellett haladnunk egy sínen álló 
sötét vagonig. Beszállás előtt kaptunk a mellünkre egy számot, majd 
goromba hangnemben betuszkoltak bennünket egy koromsötét vas-
úti kocsiba, s hirtelen, hatalmas robajjal ránk zárták az ajtót. Lépni, 
moccanni nem mertünk a vaksötétben. Ha pislogtunk, úgy éreztük, 
szikrázik a szemünk. „Tanárnő, hol van?” – suttogták innen-onnan. 
„Fogjátok meg egymás kezét! Nem tart ez sokáig.” Pedig annak tűnt. 
Már én is kezdtem számba venni a bűneimet, amikor a kocsi elejében 
pislákoló fény törte meg a halálfélelmet. Centiméterenként, bukdá-
csolva haladtunk előre, mert a padlózatot erre a célra alakították ki. 
Ez is a darab kelléke volt. Mindannyian a kocsi oldalához tapadtunk, 
mert előttünk, a különös és rejtélyes „színpadon” szereplők jelentek 
meg. Időnként a nézők előtt, a sínen egy vasszerkezet száguldott el. 
Ilyenkor egy-egy pillanatra elállt a lélegzetünk.

De lassan véget ért a darab. Kimehettünk. Aztán haza. A rendező 
elérte célját. A félelemkeltés és annak átélése élethűre sikeredett. Ki 
értette meg a vagonban lejátszódó eseményeket, vajon a nézők tör-
ténelmi tudása elég volt-e ahhoz, hogy átlássák, miért ez a helyszín 
és miért ezek a körülmények? Nem tudom. Azonban ez a színpadi 
alkotás az én lelkemben örökös nyomot hagyott.

De jártunk mi Kiskőrösön is, Petőfi szülőházában. Ez jutalom-
kirándulásnak számított. Két tanítványom megnyert egy versenyt, 
ahol Petőfi élete és munkássága volt a téma. A díj pedig kétnapos 
kirándulás Magyarországon.

Ők tudtak mindent Petőfiről. Ők győztek. Ők. A tanítványaim. 
Egy lány és egy fiú. Én a háttérben meghúzódva izgultam értük. 
Nem sok közöm lehetett a győzelmükhöz, mert a dobogó legfelső 
fokára saját tudásukkal jutottak fel. Ehhez én csak az indítást adtam. 
Eljuttattam őket oda, ahonnan ők elrugaszkodtak. Aztán megtettek 
mindent a győzelemért, magukért, értem.
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Én egész életemben a méhecske szerepét töltöttem be. Gyűjtö-
gettem szorgalmasan a virágport, hogy aztán édes méz készülhessen 
belőle. A gyűjtögetés is öröm volt, a méznyalogatás is. A munkám, 
a hivatásom volt életem legfontosabb része. Ki is töltötte minden 
időmet. Ha újra kezdeném? Tanárság! A diákok, a krétapor, az iskola 
bensőséges hangja. Nem cserélnék pályát. Aki nem próbálta, nem 
tudja, milyen az a sok mosolygós lurkó, aki számít rád, akinek fontos 
vagy, ha te is komolyan veszed őket. Egyenrangúságot kell hirdetni, és 
ők soha nem alacsonyítanak le, ha magatartásoddal tekintélyt szerzel. 
Azt pedig nem ordítással, büntetéssel kell elérned, hanem csendesen, 
a szíveddel. Vedd komolyan a gyereket, ne hazudj neki, ne csapd be 
őt, ne akarj föléje kerekedni! Vedd emberszámba! Segíts neki, ha 
kell! Figyelj oda rá, miért durcás, miért nem olvas helyesen, miért ír 
hibásan! Nézz a kérdéseid mögé! Tudd meg, kivel és hol él, milyen 
körülmények között! Mindjárt megkapod a választ feltett kérdéseidre, 
s a megoldás kulcsa is a kezedben lesz. A gyerek szeret, ha őt is szeretik, 
ha gonosz is veled egyszer-kétszer, harmadszor közelebb húzódik hoz-
zád, negyedszer halkan kérdez, ötödször megsimogat. Az sem baj, ha 
ezt tizedszerre teszi. Te felnőtt vagy, segíts neki emberré lenni! Hogy 
ez mellett mennyi időd jut másra? Erről valaki így fogalmazott:

„Ötperces kurzus az interneten a számítástechnikából, öt perc 
alatt bevásárolni exkluzív árut, öt perc alatt ízlést fejleszteni, 
filmtörténetet tanítani és férjnek lenni…”

Mégis szakítottunk időt a pihenésre. A család nyaranta az Adriai-
tenger partján töltött két hetet. Vonzott a messzi, a tenger kék háta, 
sós íze, illata. Az úszás megnyugtatta elgémberedett ízületeinket, sőt 
lelki bajainkat is kimosta a zsigereinkből. Két hét! A feledhetetlen 
tizennégy nap.

Induláskor kocsinkat fényesre csiszoltuk, mintha attól függött 
volna a kemping ára. A cuccokat a csomagtartóba dobáltuk, végül 
már gyömöszöltük, de jutott abból még a hátsó ülés elé is. A fiunk-
nak „megágyaztunk” ott hátul; párna, takaró és „cigi”. Ugyanis azt 
játszotta, hogy ő sofőr, azoknak pedig mindig füstölgő cigaretta 
lóg a szájukból. A rudakat a tengerig csavargatta fehér csomago-
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lópapírból. Nagyokat szippantott, közben az autózúgást utánozva 
jobbra-balra dülöngélt.

A kora esti órákban indultunk, hogy ne kelljen a forróságban ko-
csikáznunk. A férjem vezetett, de amikor már elálmosodott, átvettem 
a kocsi irányítását. Nagyon szeretek autót vezetni, ezért soha nem 
esett nehezemre a volán mögé ülni. Az éjszakai hajtást különösen él-
veztem. Sötét. Jobbról hegyoldal. Balról szakadék. Csak előre lehetett 
nézni, hogy az úton maradjunk. Hajnal felé váltás következett. Át-
vették tőlem a kormányt. A sátortábor előtt álmosan, véres szemmel 
léptem ki a kocsiból, mivel mozgó járműben nem tudok aludni. Helyet 
kerestünk a sátornak. Mire felállítottuk, le is izzadtunk, azonban a 
tenger hűs hullámai kárpótoltak a fárasztó utazásért.

S ez így ment egy évtizeden át. Nyaralás alatt átruccantunk olasz-
ba bevásárolni. Az egyik ilyen útra barátaink is velünk tartottak. 
A határ felé közeledve a visszapillantó-tükörben észrevettük, hogy 
ismerősünk felesége legyezi magát. Azonban a határon percek alatt 
átengedtek bennünket, így csak a városba érve tudtuk meg, hogy 
útközben mi történt. Ismerősünk kocsijának melegítője beszorult, 
és állandóan ment a fűtés.

A nyaralás végén az esti órákban indultunk haza. A felső autóutat 
választottuk. Én vezettem. Két útitársam aludt a kocsiban. Halkan 
szólt a rádió, s én lazán forgattam a kormánykereket. Falvakon, vá-
rosokon haladtam át, amikor egy tábla arra figyelmeztetett, hogy 
országhatárhoz értem. Hirtelen lefékeztem, s felébresztettem a 
férjem. Elővettük a térképet, s megállapítottuk, hogy jobbra kellett 
volna fordulnom, én viszont balra tekertem a kormányt, így értünk 
ki a magyar határra. De könnyen visszataláltam a megfelelő útra, s 
hazáig már gondmentes vezetés várt rám. A két álomszuszék pedig 
továbbra is nyugodtan húzta a rókabőrt.

Már fi atalon arról álmodoztam, hogy egyszer majd kocsit vezethe-
tek. Szüleimnek csak kerékpárra telt, ezért az autókban csak távolról 
gyönyörködhettem. Mikor összeházasodtunk, megvettük életünk első 
négykerekűjét. Én még nem rendelkeztem engedéllyel, sőt féltem, hogy 
nem is kapok. A szívaritmiám miatt. Orvoshoz fordultam, hogy ilyen 
betegség mellett kaphatok-e hajtási jogosítványt. Amikor megtud-
tam, hogy ez nem akadály, azonnal „kergetni” kezdtem az autónkat. 
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Eldugott kis utcákban hajkurásztam. Hittem, hogy nem futok össze 
rendőrökkel. Szerencsémre mindig elkerültük egymást. Végül annyira 
felbátorodtam, hogy egyedül, jogosítvány nélkül kigurultam a ben-
zinkútra. Ismert a benzinkutas, ezért fejét csóválva meg is jegyezte, 
hogy ha elkap a rendőr, jó ideig ki se mehetek vizsgázni. Visszafogtam 
magam, s bejelentkeztem a sofőrvizsgára. Az instruktorom a vizsga 
előtt többször fi gyelmeztetett, hogy ha beülnek mellém a vizsgabi-
zottság tagjai, a súly miatt nagyobb gázzal induljak. Nos, a vizsga előtt 
eszembe is jutottak a szavai: nagyobb gázzal. Nyomtam én a gázt, s 
úgy hallottam, hogy ez már túl nagy is, de a jármű csak nem akart 
elindulni. Akkor észbe kaptam. Be se dobtam a sebességbe. Ránéztem 
a mellettem ülő vizsgáztatóra, s reménytelenül megkérdeztem:

– Induljak?
– Igen, mehetünk – jött a válasz.
Nem vette észre, nem akarta, vagy nem számított súlyos hibának, 

nem tudom. De a hajtás hibátlanul sikerült. A teszt, az elsősegély is. 
Végre a zsebembe csúsztathattam a megszerzett jogsit. Nagyon sze-
retek vezetni. Ha néhány napig nem kerül sor autózásra, hiányolom. 
„Száguldozott már a nejed” – mondják néha a férjemnek a barátai. 
Pedig gyorshajtásért még csak kétszer fizettem, akkor is csak pár 
kilométerrel léptem túl a megengedett sebességet.

Egyszer azonban a villanyrendőrhöz közeledtem, ami épp zöldet 
mutatott, ezért én teljes lendülettel haladtam felé. Ekkor sárgára 
váltott, én azonban úgy döntöttem, hogy átérek, míg ki nem pi-
rosodik. Ráfáztam! Szembe velem rendőrkocsi közeledett, utasai 
azonnal hang- és fényjelzéssel megállni kényszerítettek.

– Tudja-e, mit követett el? – tette fel a kérdést az egyik egyen-
ruhás.

– Átjöttem a sárgán – feleltem.
– Elvehetem hat hónapra az engedélyét, és pénzbüntetést kaphat 

– magyarázta a rendőr.
– Igen, de én nem követtem el szabálysértést – győzögettem őket.
– Hol dolgozik?
– Az Emlékiskolában vagyok tanár.
– Most elengedem, de máskor ne kockáztasson! – adta vissza a 

papírjaimat a fiatalabbik.
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Megkönnyebbültem, s akkor mosolyt pillantottam meg az arcán. 
Egyik tanítványom volt, de én félelmemben, meg az egyenruhájában 
nem ismertem fel. Elengedett. Azóta igyekszem nem esni hasonló 
hibába.

Motorozni is szeretek. Tudom, hogy kell viselni sisakot, de ami-
kor jól áll a frizurám, a fejvédőt egyszerűen a csomagtartóba teszem. 
Épp nem a kijelölt bicikliúton hajtottam, amikor elém állt a rendőr 
bácsi. Ő is azzal kezdte, hogy tudja-e, mit hibázott.

– Igen – vallottam be azonnal. – Nincs a fejemen a sisak.
– Meg nem is a kerékpárúton közlekedett.
– Igaz, mert amikor megláttam magát, azt sem tudtam, nő va-

gyok-e, vagy férfi, úgy megijedtem.
Nevetni kezdett.
– Forgalmi és hajtási engedélyt!
Átadtam neki.
– Na, nézd csak, Eszter, mi egyidősek vagyunk! – jegyezte meg 

derűsen.
Másról kezdtünk el beszélgetni. Visszaadta az irataimat.
– Legközelebb ne így találkozzunk!
Elköszöntem tőle, feltettem a sisakot, és a kerékpárúton elhaj-

tottam.
Egyszer egyik tanítványom meg is jegyezte:
– Tanárnő, maga olyan más, mint a többi előadó!
– Miért lennék más? – csodálkoztam.
– Mert maga még motorozik is.
Elmosolyodtam a megjegyzésen.
Az autóvezetés ma is élvezet a számomra. Indulás előtt megsimoga-

tom a kocsimat, gyönyörködöm benne, becézgetem, majd a fényt és a 
biztonsági övet bekapcsolva a rádió gombjához nyúlok, aztán kuplung, 
gáz és indulás. Attól kezdve ketten vagyunk. A kocsi meg én. De együtt. 
Barátai egymásnak. Mindig féltem, ha leparkolom és otthagyom. Sokat 
gondolok rá, s ezt tudja. Ezért vigyáz rám, meg önmagára is.

A szabadidőmben, negyvenéves fejjel úszni tanultam, bár tor-
nából egész életemben felmentettek az orvosok. Felnőttkoromban 
megállapították, hogy szívkondíció végett „öttusáznom” kellene, de 
legalábbis kerékpározni, úszni.
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Úszni? Én? A rák jegyében születtem, de a vizet nem kedvelem. 
Még inni sem. De komolyan vettem az orvosi figyelmeztetést. És 
elhatároztam, hogy negyvenéves fejjel megtanulok úszni.

Azon a nyáron épp az úszni nem tudó felnőtteknek is szerveztek 
tanfolyamot. Nem nagy kedvvel, de én is beálltam a sorba. Barátko-
zás a medencével! Nem volt ínyemre. Fejet a víz alá! Ezt meg nem 
akartam. Feküdj a vízre! Hogyan, amikor az én fejem állandóan 
csak lefelé húzott. Az edző mérhetetlen türelemmel magyarázott 
(legtöbbször nekem), megpróbált rávenni, hogy egyszer már érezzem 
meg, hogy fenntart a víz.

– Tanárnő, maga megtanított engem, én most magát fogom. Ha 
kell, tovább tartom a tanfolyamot, de úszni fog – jegyezte meg volt 
tanítványom, aki akkor az úszómester szerepét töltötte be.

Szenvedett is velem! Nem akartam engedelmeskedni. Nem in-
dultam el, nem vetettem magam a vízre. És nem, és nem… Egyszer 
azonban mégiscsak ellöktem magam a medence szélétől, s lám, előre 
tartott kézzel siklottam a vízen. Sikerült? Sikerült! Valami beindult. 
Eszter elindult. (Igaz, két héttel tovább tartott a tanfolyam.)

Később hetente egy-két alkalommal lejártam a népkerti meden-
cébe úszni. Télen a zárt részét használtuk. Én minden erőmmel 
szeltem a vizet, mert nemigen tudtam, inkább csak akartam úszni. 
Féltem a mélységtől, féltem attól, hogy nem lesz erőm végigúszni a 
pályát. Nyár lett, s kimehettünk a vízilabdázók medencéjébe. Mikor 
ez ott, a helyszínen kiderült, én kijelentettem, hogy akkor most nem 
megyek a vízbe. Egyik ismerősöm azonban keményen rám szólt, 
hogy ha nem … Ettől a hanghordozástól berezeltem. El is indultam 
a kapaszkodón, hogy a vízbe mártsam magam.

– Csak maga ússzon nyugodtan! Ha valami történne, én azonnal 
a vízbe ugrom, és segítek – fogta kedvesebbre a mondanivalóját.

Hosszas pocskolás után erőt vettem magamon, s a vízbe, vagy 
hál’ istennek, a vízre vetettem magam. Karcsapások után büszkén 
haladtam a medence szélénél. Megkapaszkodni nem volt kedvem, 
mert békák üldögéltek a mélyedésekben.

Végigúsztam a pályát.
– Még maga mondja, hogy nem tud úszni? – jegyezte meg az 

ismerősöm, aki végigkísért a medence szélén.
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Felbátorodtam. Visszafelé egyre beljebb és beljebb merészkedtem.
– Eszter, kifelé! Jöjjön kijjebb! – kiabálta megszeppenve az 

őröm.
Megtanultam úszni, de nem vonz a víz. Gyümölcsösünk is a 

Tiszára forog. Ott a csónak is, bármikor úszhatnék egy nagyot. 
De nem tudom rászánni magam. A férjem már úszómellénnyel is 
megajándékozott, amiben csak fetrengtem a vízben. Pedig barátaink 
szívesen vendégeskednek nálunk, épp a tiszai fürdés végett.

A ranchot különben nagyon kedvelem, ott vár bennünket a 
kutyusunk, a fecskéink, a sünink.

A fecskék évek óta visszaszállnak a fészkükre, amelyet pár esz-
tendővel ezelőtt a teraszon raktak maguknak. Alig várjuk, hogy 
ott csiviteljenek körülöttünk. Kétszer költenek egy nyáron, öt-hat 
csemetét egy-egy alkalommal. Mikor megérkeznek, kicsit tartanak 
tőlünk, de később rászállnak a nyitott konyhaajtóra, s közleked-
hetünk, ők nem riadnak el. Öt óra felé – honnan, honnan nem – 
hat-nyolc fecske berepül hozzájuk a teraszra (mi azt mondjuk, hogy 
a rokonaik érkeztek), s csivitelve táncra kelnek. Ilyenkor leülök a 
fotelba, s mozdulatlanul figyelem ezt a játszadozást. Mélyrepülést 
végeznek, szabadesést. Néha még hozzám is érnek. A vendégség 
vidám csiripelésbe megy át. Aztán elillannak a látogatók, s a mi két 
kis barátunk megpihen a terasz korlátján.

Egyszer leesett a fészkük. Én két szöget vertem a falba, majd a 
damillal átfűzgélt fészküket felerősítettem régi helyére. Amikor 
meglátták, hogy ott matatok, rémisztően csipogni kezdtek és ijeszt-
gettek. Meg akartak csípni, a szárnyukkal csapkodtak.

– Ne bántsatok! Nem én vertem le! – magyarázkodtam.
Aztán elfoglalták újra a fészküket, s nem haragudtak rám. Ma 

már nevük is van: Csicseri és Ficseri. Egyik kisebb, ő a Csicseri, a 
nagyobb a Ficseri.

A sünink este fél tíz körül jön elő. A vacsorájáért érkezik. A tűz-
hely körül hagyunk neki maradékot meg tejet. Nagyokat szimatol, s 
arról észrevesszük, hogy megérkezett. Néha két apró tüskegombóc 
követi. A kutyánk nemigen örül neki, ugatja, s ha teheti vérző száj-
jal is, de odahozza nekünk, aztán elengedi. De sünikét ezzel sem 
üldözi el a háztól.
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A kutyusunk a múltkor siklót fogott. Odahozta, s figyelemfel-
keltő ugatással hívott közelebb bennünket. Az unokám érkezett oda 
elsőnek, s kezébe vette a sikamlós állatot. Megmutatta nekem, én 
viszont viszolygok a kígyóktól. (Rémálmaimban is mindig kígyók 
közé kerülök.)

– Fogd meg! Nézd, milyen szép! – nyújtotta nekem az állatot.
Összeszorított fogakkal a két ujjam közé fogtam a hüllőt. Nem 

volt könnyű! De nem akartam elárulni, hogy félek tőle.
Aztán meg ott vannak a darazsak. Ha megyek a felső szintre, 

ijesztgetnek. Nekirepülnek a hajamnak, de én nem kapálózom, meg-
állok és megvárom, amíg feladják a rémisztgetést. Ha halat tisztítok, 
odajönnek a nedvességre. Az ujjaimra, a kezem fejére szállnak. Rájuk 
fújok, hogy elhessegessem őket. Soha nem csípnek meg. Darázscsípés 
csak úgy ér, ha véletlenül rájuk tenyerelek. Olyankor pedig elő egy 
fej vöröshagymát! Szétharapom, s a csípés helyére nyomom. Az nem 
ég, nem fáj és nem is dagad fel.

A kutyámmal minden este sétára indulunk. Ilyenkor odaáll elém, 
és örömében csahol. Amikor észreveszi, hogy én is készülődöm, bol-
dogan ugrándozik. „Sétálni.” Ezt a szót már ismeri. Olyan magasra 
pattan ilyenkor, mint egy labda. A karomat csipkedi. De a ruhámat 
még soha nem szakította el, és nem is harapott meg.

Van egy gólyánk is, amelyik délutánonként végigsétál a töltésen. 
Évek óta egyedül keresgél, s közel enged magához bennünket.

Egyszer pedig az unokámmal sárkányt eregettünk. Már jól a ma-
gasban illegette-billegette magát, amikor valahonnan megjelent egy 
hatalmas madár. Óriásira tárta szárnyait, s udvarolni kezdett a színes 
papírsárkánynak. Kecses mozdulatokat ejtett, szárnyaival játszado-
zott, s néha egész közel repült a színes „madárhoz”. Jó ideig kellette 
magát, néha le is csapott a „szíve hölgyére”. De mivel szerelme viszon-
zatlan maradt, az udvarló sas feladta, s elhúzott a messzeségbe.

A férjem horgászás közben a folyó közepén szákkal kiemelt egy 
úszó kismacskát. A cica kutyusunkkal aludt, együtt ettek, játszottak, 
s hagyta, hogy a kutya a szájában hordozza. Hihetetlen barátság ala-
kult ki közöttük. Máskor pedig egy agancsos őz úszott el a csónakja 
mellett. Evezővel leüthette volna, olyan közel került hozzá, de nem 
bántotta, inkább gyönyörködött megbabonázó szemében.
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Mi még a mezei egereket is etetjük. A lyuk széléhez helyezzük a 
friss fűszálat, s csöndben várakozunk. Lassan kijön a szürke bundás, 
s jóízűen falatozik. Olyan aranyos a mozgó bajuszkája és a hegyes 
fogacskája.

A természet nyújtotta szabadság a legnagyobb élvezet. A fák 
alatt, a virágok mellett elrévedezni a fátyolfelhők alkotásaiban! 
Hasra fekve észrevenni a legapróbb virágot, a cipekedő hangyát. 
Érezni a föld illatát. Vagy hanyatt feküdni a poros kocsiúton, mint 
tette ezt a fiam, amikor tíz év távollét után újra megérezte az itthon 
édes melegét.
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„Ennél a pontnál,
A jelszó, amely ide vezetett,
Legyen az én titkom,”

  (Böndör Pál)

A nyári szabadság után mindig várt a nyitott iskolakapu. A zsibongó 
gyerekek hangja figyelmeztetett a kötelességre. Vettem a táskám, s 
indultam ismeretlen nebulóimhoz. De csak addig voltunk idegenek 
egymás számára, míg tekintetünk össze nem akadt, az ajkunk sarkában 
meg nem jelent egy apró mosoly.

Ettől kezdve ők az enyémek lettek. Nevelésüket a szülők rám bíz-
ták. Felelősséget vállaltam értük. Mindegyikért külön-külön, legyen 
az akár a legszegényebb sorsú roma gyerek is, mert iskolánkba cigány 
gyerekek is jártak. A felső tagozaton általában egy-egy roma fiú vagy 
lány tanult. Rájuk nagyon vigyáztunk. Egyik fiú eljutott egészen a 
nyolcadikig. Nagyon érdeklődő, tisztességes gyereknek ismertük. Az 
osztálytársai is felkarolták, segítették. Amikor a kirándulásra került 
sor – az osztályfőnöke segítőkészségének köszönhetően –, ő is elju-
tott erre az útra. Mindent megcsodált. Csak állt egyes dolgok előtt, 
mint aki tudomást sem vesz a valóságról. Mindketten vigyáztunk 
rá. Az oszija meg én. Néha meg kellett rántanunk, megcsípnünk, 
hogy jöjjön már, haladjunk tovább.

Az egyik órán a riportról tanultunk, s házi feladatként beszél-
getést kellett készíteniük valakivel. Tehették ezt írásban, de akinek 
kedve tartotta, magnófelvételt is hozhatott az órára. Ez a roma fiú 
nagyon szeretett olvasni. Olyankor nagyon odafigyelt a hangsúly-
ra (néha el is túlozta), közben a szeme sarkából rám figyelt. Vajon 
milyen hatással lesz rám? Nos, az óra végén nagy sóhajok közepette 
kijött hozzám, s elpanaszolta, hogy ha most neki lenne magnója, 
ő olyan, de olyan érdekes riportot készítene. „Délután négyre jöjj 
el hozzám, kapsz tőlem egy magnót kölcsönbe” – közöltem vele. 
Azt a lelkesedést, ami akkor ott áthatotta! Boldognak látszott és 
bizonygatta, hogy biz’ isten visszaadja. A tanítványom eljött, én 
megmutattam neki, hogy kell kezelni a kazettát. El is készítette a 
riportot, bár nem lett olyan különleges, amilyennek ő hitte. Pár nap 

KILENCEDIK RÉSZ 
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múlva visszahozta a magnót. Ekkor elbeszélgettem vele, s megtud-
tam tőle, hogy ő újságíró szeretne lenni. De nyolcadik után nem 
akadtak emberek, akik a jóban társai lettek volna, sőt a rossz, a bűn 
felé cipelték magukkal. Egyedül maradt, s nem tudott megküzdeni 
az élet nehézségeivel. Egyik vasárnap ebédünk fogyasztása közben 
kopogtatást hallottam. Amikor kinyitottam az ajtót, ő állt előttem. 
Hirtelen meglepődtem, így nem is hívtam beljebb. Meg aztán éppen 
ebédeltünk. Pénzt kért, vagy ennivalót. Azt állította, már napok óta 
nem evett. Megütközve néztem őt. „Nem dolgozol sehol?” „Levágták 
az egyik lábam, mert lefagyott. Nem kapok munkát. Most az atya 
próbál segíteni, lakhelyet is biztosított már.” „Várj!” – s bementem 
pénzért. Az ebédmaradékunk kevés lett volna neki. Hogy sejtet-
te-e, mire gondolok, s mire szerettem volna kérni, amikor a pénzt a 
markába csúsztattam, nem tudom, mert ő közbevágott és megígérte, 
hogy italt biztos nem vesz belőle.

Többször nem jött. És most már nem is jöhet többé. Öngyilkos 
lett. Árammal agyonüttette magát.

Annyira akartál teljesíteni, legyőzni a visszahúzó erőket, de azok 
többen voltak, s te magadra maradtál. Nem tudtad letörölni azt a 
bélyeget, amelyet az emberek rád sütöttek. Az égetett, fájt. Kevesen 
gyógyítgatták a sebeidet. Elestél, elbotlottál, és nem segített fel senki. 
Aztán beléd rúgtak, rád tapostak. Olyan mélypontra kerültél, hogy 
számodra csak a végleges menekülés maradt.

KÉRDŐRE VONLAK BENNETEKET

ciromhéj lelketek
mért pattog a
parázs izzó hamvain

megyek a fahéjon
áthidalni a sírokat
lent
hever a csont és haj
de ti nem értitek
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szögecses szívetek
mért nem dobog
a keresztfáján boldogan
baktatok a fűszálakon
harmatcseppekben gázolok
nem akarok vérbe taposni
de ti nem értitek

habos szájatokon
kicsordul
a forralt borok keserve
szaladok mert kergetnek
a csontvázak
nem találom az élőket
de ti nem értitek

halott emberekről
mit sem tudtok
némák a fegyverek

megállok
mert én ismerem
a halott lelkek magányát
beszélgetek velük
de ti nem értitek

A riportkészítés kapcsán szeretném elmondani azt is, hogy jóval 
később a tanulóim már kamerával vették fel a beszélgetést. Ez nekem 
vízválasztónak számított. Nem papír és ceruza, papír és tinta, papír 
és örökíró, nem magnetofon, hanem felvevőgép. Azt hittem, ott, 
azonnal széttaposom a krétát. Olyan tehetetlennek éreztem magam. 
Én fehér krétával, sima zöld tábla mellett akarom a gyerek figyelmét 
lekötni? Ők jóval előttem járnak. Én tanulok tőlük. Aztán meg ott 
a mobiltelefon, a számítógép. A gyerek érti. Nekem magyarázza, 
hogyan kell bemenni a menübe, rákattintani a… Dobbantottam 
egyet, s eldöntöttem, nem állok félre ilyen nehézségek elől. Még 
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tanítottam, amikor a diákjaim már rég élvezték a komputer nyúj-
totta lehetőségeket. Felfogtam, hogy én is hasznosítani tudnám a 
tanításban, de nem mertem megkockáztatni a vele való munkát. 
Bár nem rendelkeztem még számítógéppel, mégis beiratkoztam egy 
tanfolyamra. Amikor leültem a készülék elé, elvarázsolt. Az előadó 
utasításai alapján, mint jó diák, kezdett szót fogadni. Az egér is oda-
ugrott, ahová irányítottam, a képernyő pedig azt a szöveget nyitotta 
ki, amelyet épp olvasni szerettem volna. Lassan a barátságunkból 
szeretet lett. De gyakorlásra nem nyílt lehetőségem. Nem volt gé-
pem. Azonban ez az egyik szülő fülébe jutott, aki épp a lánya régi 
gépét cserélte újra, így nekem ajándékozta az öreg, de még működő 
komputert. Nagyon megörültem neki. A fiam egyik barátja, aki a 
számítógépek igazi szakértője, beszerelte, közben türelmesen elma-
gyarázta annak használatát. Sorakoztak ám a kérdéseim! Azt hittem, 
hogy kihozom őt a sodrából, de türelme határtalannak bizonyult. 
Sőt megdicsért. Azt mondta, bátran és ügyesen klikkelgetek. Azóta 
már van új képernyőm, új gépem. Használom is minden minőségben. 
Levelet írok, böngészgetek, telefonálok rajta, sőt írásaimat is az ő 
felügyeletére bízom. Azóta egyik-másik ismerősömet már megfer-
tőztem a számítógép adta lehetőségekkel. Hogy sok időmbe került a 
használatuk elsajátítása, az biztos, de már gond nélkül veszem elő a 
mobilom, vagy ülök a számítógépem elé e-mailezni, skype-olni vagy 
szörfözni az interneten.

Egyik diáklányomhoz különös érzékkel kellett viszonyulnom. 
Már alsós korában felhívta magára a figyelmet önbíráskodása miatt. 
Nem vetette alá magát az iskolai követelményeknek. Én ötödikben 
találkoztam vele először. Az első padban ült, mert nem tűrt meg 
maga mellett senkit. Már az első órák egyikén kezdtem kijelölni 
a csoportokat, hogy a következő órákon csoportmunkát tudjak 
alkalmazni. Előre átgondoltam, ki kivel kerül egy csapatba. Nem 
is akadt gond, amíg az ő nevét nem említettem.

– Te …-vel leszel egy csoportban – közöltem.
– Én vele nem leszek, mert én őt utálom! – szakadt ki belőle a 

dühös kijelentés.
A hangneme miatt elvesztettem önuralmamat, s minden meg-

fontolás nélkül arcul csaptam. Majd megmagyaráztam neki, hogy 



   71 

  

így nem beszélünk a másikról. Közben meg is ijedtem, mert a lány 
sírni kezdett. Egész órán pityergett, és nem volt hajlandó írni.

Csengetés után azonnal bekopogtattam az igazgató irodájába, 
és közöltem vele, hogy hibáztam, pofon vágtam egy tanítványomat, 
de az okát is elmeséltem neki. Mondtam, hogy vállalom tettemért 
a felelősséget, és hajlandó vagyok a szülőkkel megvitatni az esetet. 
Múltak a hetek, a hónapok, de senki nem reklamált, viszont a kislány 
megszelídült. Hajlandónak mutatkozott minden feladat teljesítésére. 
Órák után hazáig kísért. Az úton beszélgettünk. Ő engem megis-
mertetett a fiatalok gondjaival, bajaival. Én viszont igyekeztem őt a 
helyes útra terelni. Jó barátok lettünk. Nyolcadikig egyengettem az 
útját. Az iskolában szinte csak az én kérésemre volt hajlandó diák 
módjára viselkedni. Mikor középiskolás lett, telefonon értekeztünk, 
vagy eljött hozzám hosszabb beszélgetésekre. Magatartása miatt 
„eltanácsolták” a gimnáziumból. Makacskodott, s megfertőzte a 
fiatalság szabadságra vágyó életformája. Vágódott egyik faltól a 
másikig, lassan kiközösíttette saját magát. Nem fejezte be a közép-
iskolát, de további élete külön regényt érdemelne.

Róla szól a következő elbeszéléskezdemény.

„Lógott rajta a ruha. Haja fényesre nyalva, bal fele lilára festve. 
Szemöldökén, orrán, fülében karika villogott. Lassan lépkedett 
az utcán. Kissé kómás volt, az éjszaka nem aludt rendesen. 
Néhány pohár ital, meg cigi után számítógépezett. Így kap-
csolódott össze a banda. Az éjszakai szeánszok kezdődtek. A 
köszönéssel, az esküvel, az átlényegüléssel. S amikor már teljes 
mámorban úsztak, kezdődhetett a furcsa játék. Nem az vagyok, 
aki vagyok.”

Mikor írni kezdtem ezt a visszaemlékezést, elhatároztam, hogy 
neveket nem említek. Mert nincs olyan gyerek, akinek a neve ne 
szerepelhetne itt, mindegyiket szerettem a maga kis valóságában. 
Kivel több, kivel kevesebb gondom akadt. A jó gyerekre, a szorgalmas 
tanulóra kevesebb gondot kellett fordítanom. Őt csak ki kellett kér-
deznem, és beírni a kitűnő osztályzatot. Mennyi ott az én munkám? 
De amikor egy ötgyerekes család legfiatalabbikát kellett rávennem 
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arra, hogy tanulja meg a szófajokat, hogy írja meg a házi feladatot, 
ahhoz felgyűrhettem az ingujjat. Azonban nem a szófajok bif lázá-
sával kezdtem, hanem a pótórán elbeszélgettem vele: hogyan élnek 
otthon, mit ebédelt ma, mikor kapott új táskát. Meg akartam tudni, 
miért nem megy a tanulás. S ha kellett, elintéztem neki az iskola-
konyhán, hogy rendszeresen ebédelhessen térítés nélkül. Használt 
ruhákkal ajándékoztam meg. Aztán elmentem arra az ünnepségre, 
amelyen fellépett, mert megkérdezte, hogy megnézném-e őt, amikor 
táncol. Igent mondtam, közben tanácsokkal láttam el: a fellépés 
előtt moss fejet, tisztítsd ki a körmöd, az ingedet is tisztán vedd fel. 
S amikor megpillantott a nézők között, felragyogott a szeme, rám 
mosolygott, s úgy járt a táncos lába, hogy… hogy könnybe lábadt a 
szemem. Örültem, hogy örömet szerezhettem neki. Amikor nyug-
díjba készültem, az egyik óra után kijött az asztalomhoz, s a két kis 
markát összeszorítva valamit felém nyújtott.

– Tanárnő, én szeretnék magának adni valamit emlékbe, csak 
ne mutassa meg a többieknek.

Nem kérdeztem, miért adja, elfogadtam. Most elmondhatom, 
hogy újságpapírba csomagolt, vastag ragasztószalaggal átkötözött 
szappan lapult egy műanyag tartóban. A doboz most is ott díszeleg 
a könyvespolcomon.
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„igen mondod
pontosan erre gondoltál
hogy milyenek a kilátások”

  (Szegedi-Szabó Béla)

Lassan elmondhatom, hogy nyolc éven át igazgatóhelyettesként dol-
goztam az iskolámban. Amikor felmerült ez a lehetőség, úgy éreztem, 
elfogadom az ajánlatot. Már egyre biztosabbnak látszott, hogy beülök 
az igazgatóhelyettesi székbe, amikor elújságoltam a tanulóimnak. Közöl-
tem velük, hogy ez azzal jár, hogy fél munkaidővel fogok csak tanítani, 
így néhány osztályról rövidesen „le kell mondanom”.

Egyik magyaróra után nem tudtam kimenni az osztályteremből. 
Nem nyílt ki az ajtó. Mintha a zárral történt volna valami. Néhány 
próbálkozás után megszólaltam:

– Jöjjön már ide valaki közületek, és nyissa ki az ajtót! Én olyan 
ügyetlen vagyok.

Hirtelen valami szokatlan csend ülte meg az osztályt, majd egy 
kislány emelkedett fel elsőnek a helyéről, kezében kulcsot szoron-
gatott.

– Tanárnő, mi zártuk be az ajtót, amikor bejött. De most innen 
ki nem megy, amíg meg nem ígéri, hogy bennünket nem hagy itt.

Nem küldenek, hanem visszatartanak? Nem kizárnak, hanem 
bezárnak? Kívánhat egy tanár ennél szebb pillanatokat magának?

Másnap elmagyaráztam nekik, hogy fél évre itt hagyom őket, de 
a következő iskolaévben visszajövök hozzájuk. Így is tettem.

Fiatal voltam, munkabíró. Közben otthon építkeztünk. A szü-
leim portáján húztunk fel magunknak egy szolid szoba-konyhás 
lakást. Nos, épp ekkor kért fel a szakközépiskola igazgatója, hogy 
tiszteletdíjasként tanítsak náluk a kilencedik és tizedik osztályok-
ban. Különben is szerettem volna magam kipróbálni a középis-
kolában, így elfogadtam a felkínált lehetőséget. Bár az első órára 
alaposan felkészültem, mégis remegő lábbal, zakatoló szívvel álltam 
meg az osztály ajtaja előtt, ahova a portás is elkísért. Magamban 
elhatároztam, hogy amikor kitárul előttem az ajtó, én nem nézek 
se jobbra, se balra, egyenesen az asztalhoz veretek. Már pár lépést 
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tettem az ajtón belül, amikor hangos taps és hurrázás ütötte meg 
a fülem. Felnéztem. Ismerős arcok mosolyogtak rám. Volt tanítvá-
nyaim fogadtak üdvrivalgással. Még a pedellus is bedugta az orrát, s 
megkérdezte: „Valami baj van, tanárnő?” „Semmi baj” – mondtam, 
s a kezemmel kitessékeltem a kíváncsiskodót.

Így indult a középiskolai pályafutásom, ami több éven át tar-
tott. Később a felnőttképzőben, vagy ahogy régen nevezték, az esti 
iskolában is tanítottam. Néha este fél nyolckor kezdődtek az óráim. 
Ide a város minden iskolájából, sőt a környékről is jöttek diákok. 
Munka után fáradtan ültek a padokban. Mégis átvettük az anyagot, 
dolgozatot írtunk, feleltünk. Egyik tanítványom az egyik szünetben 
megjegyezte:

– Tanárnő, itt most maga nem olyan szigorú, mint az általános 
iskolában.

– Nem, nem vagyok szigorú. Figyelembe veszem, hogy te egész 
délelőtt dolgoztál. Becsületedre váljék, hogy este beülsz az iskola-
padba, s megpróbálod behozni azt, amit elmulasztottál. Tisztellek 
ezért, s nem akarok kerékkötője lenni az érvényesülésednek.

Az egyik estis diák egy közeli faluból járt át az órákra. Nem volt 
lehetősége, sem összeköttetése, hogy busszal vagy vonattal közleked-
jen, így stoppolt, esetleg ismerőse hozta át. Legtöbb esetben késett 
vagy hiányzott. Megtudtam, hogy csak az édesanyja neveli, és még 
kerékpárjuk sincs. Ajándékoztam neki egy ezüstszínű, használt fér-
fibiciklit. A kétkerekűn előbb még a lámpát is helyrehoztuk, nehogy 
a srácnak baja essen a kivilágítatlan úton hazafelé.

Viszont a nevelői feladatokat nem mindig az iskola falai között 
oldottuk meg. Messzire utaztunk azért, hogy a kis közösség összeko-
vácsolódjon. A tenger hűs habja, a pálmafákkal szegélyezett sétányok 
adtak alkalmat a bensőséges beszélgetésekre. A barlangok mélyén 
kézen fogva izgultunk egymásért, s az ismeretlen városok diszkóinak 
hangzavarában a tekintetünkkel kerestük a másikat.

Minden évben kirándulni vittük az osztályunkat. Akkor éreztem 
magam a legboldogabbnak, ha minden tanuló eljött velem az útra. 
Egy hétig utazgattunk: Bled, Bohinj, Postojna, Rijeka, onnan hajó-
val Pula, majd a plitvicei vízesést útba ejtve Szarajevón át érkezünk 
haza. Másik évben Macedóniáig utaztunk, egészen a Preszpai-tóig 
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jutottunk, Nišben aludtunk. Vagy a Vaskapuhoz látogattunk, köz-
ben Kragujevacon is megálltunk. Nem sorolom tovább, hol jártunk, 
mert könnyebb lenne számba venni, hol nem. Egy kirándulást most 
mégis részletesebben elmesélek. A nyolcadikosainkat Budapestre 
vittük. Az egyik hotel harmadik és negyedik emeletén kaptunk 
elszállásolást. Mi, nevelők nagyon örültünk, hogy a szobákról nem 
nyílt erkély. Azt hittük, kevesebb gondunk lesz. Mikor mindenki 
megkapta a beosztását, a siserahad lassan behúzódott a szobájába. Mi 
is fáradtan, ruhástól vetettük magunkat az ágyra, amikor az ablakok 
felől kiabálást, hahotázást hallottunk. Kitártuk az ablakszárnyakat, 
s félig kilógó gyerekeket pillantottunk meg a párkányokon. Meghűlt 
bennünk a vér! Betessékeltük őket. Később azonban pizsamában 
futkostak egyik szobából a másikba.

– Miért? – kérdeztünk rájuk.
– Pizsamapartit tartunk – felelték.
Lenge kis hálóingben, átlátszó pizsamákban beszélgettek, ne-

vetgéltek. Fiúk, lányok együtt. Nem tehettünk mást, egész éjszaka 
ügyeltünk rájuk. Aludjanak nyugodtan, a lányok a lányok szobájá-
ban, fiúk a fiúkéban. Hittük mi!

De amikor épségben itthon leszálltunk a buszról, megköny-
nyebbülve engedtük szét a vidám gyereksereget. Feladatunkat 
teljesítettük. Harminc anyukának és apukának kellett egészségesen 
átadnunk féltett kincsét. Még most is felsóhajtok, ha jól belegon-
dolok, hogy milyen szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy 
minden kirándulást baj nélkül megúsztunk.

Egy olyan eset azért eszembe jut, amikor a gyerekek fegyelme-
zetlenül viselkedtek, s amiből könnyen lehetett volna baj. Egyik 
utazásunk alkalmával egy kastélyhoz vezetett az utunk. A diákok 
egy része gyorsan végigfutott a termeken, majd az udvarban ter-
mett. Akadtak, akik figyelmesen szemlélődtek, s tovább maradtak 
a szobákban. A kirohanó gyerekek egy felszálláshoz készülődő 
permetező repülőre lettek figyelmesek. Amikor a pilóta észrevette 
a feléje futó gyerekcsapatot, megállította a gépet, és elzavarta a 
kíváncsiskodókat.

Emlékszem nagy felfordulást okozott az is, amikor krémlevest 
kaptak ebédre. A mi bácskai gyerekeink akkor még nem szoktak 
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hozzá a sűrűre főzött levesekhez. A pincérek zavarodottan kérdezték, 
hogy mi történt, miért nem esznek a diákok. Mi elmagyaráztuk az 
okát, de úgy tűnt, hogy ők nem értették.

Fiatalnak maradni köztük lehetett a legkönnyebben. A felnőtteket 
a maguk képére szerették volna átformálni. Ezért tettek is lépéseket.

Befestették a farmernadrágomat, a kéket lilára. A hajamat is 
gyakran úgy vágattam le, ahogy ők diktálták. Egyszer nőnapi 
ajándékként csekket kaptam, amely kozmetikai cikkek vásárlására 
szólt. Szemceruzát, szempillafestéket, meg ki tudja még, milyen 
szépítkezőszert kellett vásárolnom, sőt használnom. Még házibulira 
is elhívtak. Csodálkoztam is. Azon gondolkodtam, hogy, no, oszi, 
hogy fogsz viselkedni. Szó ami szó, úgy éreztem, most felkészület-
lenül megyek az összejövetelre. Örömmel fogadtak. Falatozgattunk, 
üdítőt kortyolgattunk. Ők lassan táncra perdültek.

– Tanárnő, jöjjön maga is!
Beálltam a körbe. Nem páros tánc volt, csak az a „rázd magad”. 

De meg is lepődtek, amikor én is táncra perdültem.
– Maga ilyen jól táncol?
Ekkor nagyon közel kerültünk egymáshoz. Elfeledtük a kor-

különbséget, elfeledtük, hogy az oszijuk vagyok, egyszerre közös 
érzések hatottak át bennünket. Én nem tartottam tőlük, ők nem 
féltek tőlem. A tánc után néhány kislány keze ott maradt a fiúk mar-
kában. Nem tettem rá megjegyzést. Hagytam bimbózó szerelmüket 
kinyílni. Előttem történt, de olyan tisztán és gyermekien, hogy az 
ember csak sóhajtani tud: milyen jó, míg fiatalok vagyunk.

Szerelmi bánatukkal is fordultak hozzám. Nem tartottam nekik 
nagyelőadást, csak arra hívtam fel a figyelmüket, hogy ha boldog 
vagy boldogtalan is vagy, ülj le, és tanulj. Amikor megtanultál 
mindent, jöhet a romantika.

Romantika ide, romantika oda, a buli után nagyon komoly ta-
nulás következett. Főleg nyolcadikban, amikor a jövőjükről kellett 
dönteniük. Több oszióra ment rá azokra a beszélgetésekre, amelye-
ken megkíséreltük felrajzolni az életpályájukat. S ha valaki a tanári 
hivatást tűzte ki célul, az különösen levett a lábamról.

Ha most kiszámolom hány generációt vezettem ki, elő kell 
vennem mind a két kezem. S generációként kineveltem egy-egy ma-
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gyartanárt. Bizony, bizony, nyolc tanulóm választotta ezt a pályát. 
Bár nem mind tanárként dolgozik, van közöttük újságíró, lektor, 
korrektor, politikus. A fiam is középiskolai magyartanárként végzett 
az egyetemen. Azonban ő írással foglalkozik. Már több könyve jelent 
meg, számtalan díjat mondhat magáénak, s néhány színdarabját 
játsszák a pesti kamaraszínházak, és most már az Újvidéki Színház 
is. Büszke vagyok rá, és megértem, hogy az iskolai munkát felcserélte 
az alkotói tevékenységgel.
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„akivel a képzelet játszik
sorokat húzgál papírra”

   (Géczi János)

Írni én is szerettem. Egyetemistakoromban a költeményeimmel talál-
kozhatott az olvasó a Képes If júság hasábjain. Később a Tiszavidéknek 
készítettem riportokat, küldtem színes írásokat. Közben kollégáim 
nyugdíjas búcsúztatóin köszöntem el tőlük a kollektíva nevében.

Később a „kántor” szerepét is magamra vállaltam. Munkatársaim 
temetésén én méltattam emberi nagyságukat. Nem tudok könnyen 
sírni, így könnycseppek nélkül olvastam fel a búcsúbeszédeket. El-
hitettem magammal, hogy amit csinálok, az szerep. Színész vagyok, 
s teljesítenem kell a rám bízott feladatot. Számtalan búcsúztató 
szövege lapul a fiókjaimban.

Ötödikes osztályfőnököm később a szomszédasszonyom lett. 
Jó barátságot ápoltunk egymással. Naponta bekopogtam hozzá, 
amikor a depresszió eluralkodott rajta. Gyakran fordult hozzám 
szép szóért, vigasztalásért. Egyszer beszélgetés közben hirtelen rám 
szegezte a tekintetét:

– Eszter, ígérjen meg nekem valamit!
Mindig magázott.
– Mit? Mondja, mit kell megígérnem!
– Előbb ígérje meg, aztán megmondom, mire kérem.
– De tudom én azt teljesíteni? – próbáltam kideríteni a lényeget.
– Tudja. Arra kérem, ha meghalok, maga búcsúztasson el – kö-

zölte velem a kívánságát.
– Messze van az még – nyögtem ki zavaromban.
– Megígéri? – nyomatékosított.
– Megígérem – feleltem, mert láttam, nagyon fontos a számára 

a válaszom.
De elment úgy, hogy nem nyílt alkalmam a végső búcsút elmon-

danom. Csak hónapok múlva jutott tudomásomra a halálhíre. Adós 
maradtam neki. Adós egy búcsúbeszéddel.

Írtam én egy olvasókönyvet is. A tankönyvkiadó egyik pályázata 
felkeltette az érdeklődésemet. Mivel a 7. osztályok tananyagát na-

TIZENEGYEDIK RÉSZ 
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gyon kedveltem, megszületett bennem az elhatározás, hogy megírok, 
megszerkesztek, vagyis összeállítok a saját elképzelésem szerint egy 
olvasókönyvet. A saját elképzelésről azonban le kellett mondanom, 
mert közben megtudtam, hogy a kötelező tananyagot kell szem előtt 
tartani. Akkor még az ország tagállamainak irodalmát is figyelembe 
vették. Valamennyi hazai nemzet és nemzetiség alkotásaiból egynek-
egynek szerepelnie kellett a tankönyvben. A válogatás nem okozott 
nagyobb fejtörést, hiszen előre meghatározták melyik elbeszélés, 
melyik költemény vagy melyik regényrészlet kerülhet a tanulók 
elé. Ennél jóval érdekesebbnek és összetettebbnek mutatkozott a 
művek elemzése. Viszont én ragaszkodtam ahhoz, hogy minden 
szerzőről kerüljön kép és életrajz is a művek mellé. Nos, ekkor je-
lentkeztek az első nehézségek! Egyikükről-másikukról nem lehetett 
képet találni. Ekkor indult be a keresés. Az egyik macedón író után 
kutatva telefonkönyvekben lapozgattam, telefonos információkat 
hívogattam. Azonban a szerencse mellém szegődött. A ki tudja 
hányadik telefonszám tárcsázása után a keresett személy nyomára 
bukkantam. Egy hölgy vette fel a kagylót. Bemutatkoztam, majd 
elmondtam jelentkezésem célját. Sajnálattal közölte velem, hogy 
a férje, azaz az író meghalt. Kellemetlen pillanatok következtek. 
Rövidzárlat állt be, de mindketten ügyesen átléptünk a szomorú 
tényen, s az asszony készségesen a segítségemre sietett. Felírta a 
címem, s megígérte, küld képet elhunyt férjéről, valamint életraj-
zot is mellékel hozzá. Barátságban váltunk el egymástól. Annyit 
kért csak, hogy egy példányt küldjek majd neki a könyvemből, ha 
az elkészül. Napok múlva meg is érkezett a fotó és egy hosszabb 
életrajz. A kosovói albán költővel már könnyebb dolgom akadt. A 
telefont maga az író vette fel. Barátságosan végighallgatott, majd 
a könyvszerkesztés felől kezdett érdeklődni. A megígért képpel 
és önéletrajzzal napokon belül kopogtatott a postás az ajtómon. 
Egy gondom azért még mindig akadt. Ismert magyarországi írónő 
nyomára kellett volna még bukkannom, de az sehogyan sem akart 
megoldódni. Úgy éreztem, zsákutcába kerültem, amikor a véletlen 
sietett a segítségemre. Szaktanácskozást szerveztek épp a számunkra, 
ahol magyar előadók is részt vettek. Ott, a helyszínen pattant ki az 
agyamból, hogy az egyik szaktekintélytől fogok érdeklődni az írónő 
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felől. Meghallgatott, s a segítségéről biztosított. Rövid idő múlva 
kaptam egy telefonszámot, amelyen meg is találtam a szerzőt. Ő is 
készségesnek mutatkozott, majd egy hosszú levelet írt, amelyhez 
mellékelte fotóját. Minden együtt volt! Már csak az anyaghoz kap-
csolódó feladatokat kellett kiötlenem. Erre is jutott időm. A legszebb 
pedig maga a szerkesztés lett. Milyen fejezetekre osszam, melyik 
mű kerüljön előbbre, milyen illusztrációkat válasszak? Sakkoztam. 
Próbálgattam elhelyezni az anyagot. Hihetetlen örömöt éreztem, 
amíg dolgoztam rajta. Senkitől nem kértem tanácsot, de azzal sem 
dicsekedtem, hogy milyen kemény fába vágtam a fejszémet. Alkot-
tam. Egyedül. A saját elképzelésem szerint. Amikor összeállt a kép, 
elégedetten adtam át a pályázati anyagot, s vártam az eredményt. 
Meg is érkezett. Nagyon szerettem volna, ha a hetedikesek az én 
elgondolásom szerint összeállított könyvből tanulnak. De nem így 
lett. A pályázati bizottság pozitívnak találta ugyan, de kiadásra egy 
másik, egy ismert alkotó összeállítását javasolta. A bizottsági tagok 
közül a gyakorló pedagógusok az én könyvem mellett voksoltak, 
egyedül a bizottság elnöke ragaszkodott megmásíthatatlanul egyéni 
véleményéhez. Így alulmaradtam. A szerzői jogdíjamat kifizették, 
de sajnáltam, hogy nem az én könyvemből tanulhatnak majd a ne-
bulók. Nagyot nem csalódtam. Első nekifutás és pozitív vélemény? 
Az összeállított anyag ma is ott díszeleg a könyvespolcon. Hogy 
nem próbálkoztam újra? Ezt most nem részletezem. Talán mert a 
fák nem nőnek az égig.

A házassági évfordulókon, baráti társas esteken is tollat raga-
dok, s írok, írok, aztán felolvasom az ünnepelteknek. Taps, néhány 
tetszésnyilvánítás, s nekem ennyi elég. Jöhet a következő, csak üres 
papírra és íróeszközre van szükségem.

A gondolatok papírra vetését, a fantáziánk megszövegezését 
másoktól tanultam. Az én tanítóim a szó művészei. Akik játszanak. 
A szavakkal, az olvasóval. Birtokukban van az a készség, amelyet 
bevetnek értünk. Őket olvastam én is. Míg általános iskolába jár-
tam, a házi olvasmányok képezték az olvasnivalót. Ekkor szerettem 
meg a Pál utcai f iúkat, a Tüskevárt. A gittegylet tagjainak jelleme, 
magatartása vonta magára a figyelmemet. Nemecsek önfeláldozása 
örökre emlékezetes marad. A középiskolában is a kötelező olvasmá-
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nyokra helyeztem a hangsúlyt, de akkor már szívesen lapozgattam 
a versesköteteket is. A költemények iránti vonzalmam a mai napig 
tart. Ekkor szerettem bele Ady Endre költészetébe. A bátor kiállás, 
a nem köntörfalazó költői szókimondás magával ragadott. Egyete-
mistakoromban is azt nyilatkoztam, hogy Ady a kedvenc költőm. 
Maradt is, de mellé sorakozott Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, 
Babits Mihály, valamint… Nincs értelme megnevezni mindet, mert 
engem a költők különben is lenyűgöznek.

A regények olvasására felnőttkoromban tértem át. Gyurkó Lász-
ló, Milan Kundera után Márai Sándor, Esterházy Péter, Hermann 
Hesse, Ljudmila Ulickaja vagy éppen Arrundhati Roy indiai írónő 
került a képbe. De a mai fiatal prózaírók is érdekelnek. Egy ideje 
pedig szívesen olvasok színpadi műveket. Szeretem azt, amikor az 
olvasónak is szerepet szánnak, rábízzák a megoldás feltérképezését, 
amikor játszanak a nyelvtani szabályokkal, önkényesen alkalmazva 
azokat. Engem a ma és a jövő megoldásai érdekelnek, és nem a kö-
zépkor aranysújtásos mesevilága köt le.

Aztán akad a könyvespolcomon néhány rendkívül kedves könyv 
is. Vagy azért, akitől kaptam, vagy a dedikációja nem mindennapi. 
Esterházy Péter az Egy nőnek című művét a következő módon aján-
lotta nekem: „Egy nő-nek, Szabó Eszternek Ester Házi Péter”

A világon több ilyen könyv nincsen! A kedvemért különírta a 
családnevét. Ma is féltve őrzöm ezt a példányt. De a Hrabal köny-
ve címűt is kézjegyével látta el. Újabban Ulickaja felé fordultam. 
Életművésznők című kötete különösen a szívemhez nőtt. Aztán a 
fiam drámáit is rendkívül nagy becsben tartom.
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„Lecsapom a fejem, megyek,
futok, rohanok,
múlnak a napok,
az évek”

      (Gulyás József)

A hold sarlója is elfogy lassan. A nap lebukik este a nyugati oldalon. 
Most én is elérkeztem egy határvonalhoz. Véget ért egy életszakasz. A 
legszebb, a felejthetetlen. Hiába néztem már vissza, a múlt elmaradt 
valahol. A zajok megszűntek, a hangok elnémultak, talán csak az arcok 
vésődtek mélyen az emlékeimbe. Ezeket ragadtam meg: a vonásokat, a 
szemek fényét, a hajak lobogását. Megragadtam, magammal cipeltem, 
átmentettem őket „a dolgos” napokból a „megérdemelt” pihenőmbe.

Pedig még tanítani szeretnék, tanulni, mint régen, amikor újra 
beiratkoztam a bölcsészkar második fokozatára. Mint egy ereklyét, 
úgy őrzöm ma is a leckekönyvem, amelyben ott sorakoznak letett 
vizsgáim osztályzatai: népköltészet, régi magyar irodalom, hangtan, 
nyelvművelés… Tíz vizsga. Tíz egyetemi tanár aláírása. Tíz siker.

Aztán mégis abbamaradt. A kilencvenes évek sötét felhői el-
takarták előlem a napot. Nehéz, gondterhelt évek következtek. A 
kétmárkás fizetésből egy margarinra nem jutott havonta, nemhogy 
az utazás költségeit fedezni tudtam volna. A viharfelhők pedig egyre 
csak gyűltek, gyülekeztek. Takarókba burkolózva remegtem végig a 
hónapokat. Vártam egy üzenetet, egy jelet a hozzátartozóimtól. A 
messziből, ahova elsodorta őket a gyorsan érkező vihar.

De erről sokan tudnának mesélni, mégis jobb, ha hallgatunk róla. 
Mélyre rejtve nem hozzuk elő a múlt fájdalmait. Ha újra mosolyogni 
tudunk, ha újra elérjük azt, aki felé kezünket nyújtjuk, ha újra van 
alkotókedvünk, szabad, gondtalan percünk, akkor sutba a múlttal! 
Meg kell ragadni a mát, s vele azt, ami kedves nekünk.

Most színházba járok. Koncertekre. Író-olvasó találkozókra. De 
Pesten egy hajón csápoltam végig a fi ammal egy klezmerkoncertet. 
Az a zene átmelegíti a lelkem, energiával tölt fel, egyszerűen magával 
ragad. Hát még a Dunán ringatózó, Pest fényében fürdő klezmeresten! 
Aztán megnéztem a színházban jó néhány előadást, operettet, gyö-
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nyörködtem kedvenc színészeim játékában, vagy a fi am drámáinak 
bemutatóján éltem át feledhetetlen órákat. De egy félnapos állatkerti 
séta az unokámmal szintén meglepően jó hangulatot varázsolt. Még 
az utazások is kedvemre vannak.

Esik az eső. A szoba fogságában maradok. Ilyenkor eszembe jut-
nak az emlékek. A két Szabó Eszter is. Mert a magyarversenyeken 
egyszerre indultunk az elismerésért, amikor ezt a nevet olvasták. 
Kiderült, hogy mindketten azonos nevet viselünk és magyartanár-
ként dolgozunk. Azóta összebarátkoztunk, de még mindig nagyokat 
kuncogunk, ha egy listán két azonos név áll, s a zsűri elnöke zavarba 
jön: Hogy is van ez, miért is írták le kétszer ugyanazt a nevet?

Egy borítékból húzom elő azokat a dicsérő lapokat, amelyeket a 
Magyar Nyelvi és Nyelvhelyességi Verseny köztársasági döntőjébe 
jutásért, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon való részvételért 
kaptam, azt az emléklapot, amellyel Simonyi Zsigmond Helyesírási 
Verseny Kárpát-medencei döntőjén való eredményes szereplésért, azt 
a köszönőlevelet, mellyel a magyar tudomány ünnepe első vajdasági 
rendezvényéhez való hozzájárulásért, tanítványaimnak a belgrádi 
Magyar Nagykövetség pályázatára való eredményes felkészítéséért 
jutalmaztak.

De a korona – a szívemnek legkedvesebb – Zenta város polgár-
meste rének köszönőlevele, amit sikeres pedagógusi munkásságo-
mért vehettem át. Amikor a tévé kamerái előtt átvettem ezt az 
elismerést, a többiek nevében is a következő szavakkal fordultam a 
jelenlévőkhöz:

„Az ünnepeltek nevében szeretném megköszönni az elis-
meréseket. Boldogító érzés, ha az ember munkáját értékelve 
kimagasló eredményekre hivatkoznak. Mert mi nap mint nap 
tesszük a dolgunkat feladatunk és célunk érdekében, igyek-
szünk helyt állni, s közben egy-egy jól sikerült, eredményes 
munka után csak annyi időnk marad, hogy fellélegezzünk. Ez 
a díj azonban most megdobogtatta a szívünket, s arra figyel-
meztet, hogy mások is elismerik eredményeinket. Eddig is 
igyekeztünk, ezután is ezt tesszük, mert mi már csak ilyenek 
vagyunk.”
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És magas rangú, elismert politikusok gratuláltak, és szorították 
meg kezünket.

De a papírra vetett elismerések és köszönőlevelek mellett nekem 
mindig sokat jelentettek tanítványaim elismerő szavai. Vagy amikor 
reszkető kézzel és a legvékonyabb tűvel vette tőlem a vért az egyik volt 
diákom azért, hogy nekem ne fájjon. Amikor a piac kellős közepén 
rám köszönnek, vagy hozzám járnak előkészítő órákra. De tanítvá-
nyom volt a kereskedő, az orvos, a fogorvos, a kertész, a benzinkutas, 
a fodrász, a …

– Jó napot, tanárnő! Jó napot, tanárnő!
Nem győzöm kapkodni a fejem. Meg is lepődnek néhányan, 

hogy még mindig tudom a nevüket, sőt még az osztályzataikra 
is emlékszem. Nemrég az egyikük mesélte, hogy ő nagyon rossz 
helyesíró hírében állott, így az első három magyar dolgozatára 
mindig egyest kapott, azonban a negyedik dolgozatán már kettes 
díszelgett. Hetedikben, nyolcadikban már biztosan tudta, hogy az 
utolsóra pozitív jegyet írok, mert így az év végi osztályzatát is ket-
tessel zárhatom le. Gyermeki logika! S én besétáltam a csapdába. 
Nem szerettem a diákokat megbuktatni. Ha mégis úgy láttam, hogy 
tudása és szorgalma nem üti meg a mércét, pótvizsgára küldtem. Ott 
azonban a fejecskéjébe vertem a lényeget, és a vizsgabizottság előtt 
már bizonyítani tudott.

A visszaemlékezések végére most pontot teszek. Talán akad még 
egy-két teljesítésre váró kívánságom. Egyik közülük, hogy hőlég-
ballonnal a magasba emelkedjek. Szállni szeretnék. Fentről látni a 
várost, a folyót. Megérezni a magasság lelkemre gyakorolt hatását. 
Aztán meg lovagolni is lehetne még. Viszont nem vonzanak a vízi 
sportok. A vízi világ nem az én világom. Erős, hatalmas és mindig 
győztes. Tisztelem annyira, hogy ne kacérkodjam vele. Csónakkal, 
hajóval szívesen elringattatom magam, de a vizében nem szívesen 
mártózkodom meg.

 Minden, ami szép, itt kapott helyet e könyv lapjain. Összegyűjt-
ve, átgondolva, megfogalmazva. Most már csak az olvasót várja.
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  UTÓSZÓ  
                                   

Egy napon szilárdulóban a meggyőződés, számadást kell készíteni életünk 
eddigi folyamáról. A visszatekintés ugyanakkor komoly próbatétel: mit 
kiválasztani a személyes történetzuhatagból, s még izgalmasabbá teszi 
a vállalkozást, ha a számunkra fontos eseményeket könyv formájában 
rögzítve közüggyé is kívánjuk tenni. Mindezek ellenére úgy gondolom, 
Szabó Eszter könnyedén vett minden akadályt. Elsősorban azért, mert 
gazdag és színes életút áll mögötte, amely szinte kínálja az őrző jegyze-
telést. Hovatovább érezhetően nem a feledés egyre szürkülő homályából 
válogat; a visszaemlékezések frissek, üdék, érzékletesek. Másfelől pályája 
közszolgálat volt, pedagógusként nemzedékek sorát bocsátotta útjára, 
tanítványaival a kapcsolata nem szakadt meg – van tehát ki(k)nek írnia. 
Úgyszintén: kisegítette az a szétomló derű, amely minden sorában kita-
pintható. Ez egy örömmel írt könyv, s bizonyára az öröm perceit nyújtja 
az olvasónak is. És valljuk be őszintén, panaszismétlődésre hajlamos 
korunkban – a különféle memoárok is rendszerint többnyire a megpró-
báltatások kézikönyvei – a felszabadult örömérzet megnyilvánulása már 
önmagában véve is sajátosan megbecsülhető érték. Nem mintha Szabó 
Eszter élettörténetében nem akadtak volna gondokkal teli fordulópon-
tok, azokat azonban olyan természetességgel és magától értetődő módon 
kezeli utólag is, hogy a teher szinte súlytalanná válik.

Szerzőnk tanyán nőtt fel, gyermekkorának leírása a kötet minden-
képpen egyik legvonzóbb, legsikerültebb része. Hiszen egy múló világot 
ment át, a népi életforma egy olyan – tájékunkon valóban fontos – 
rétegét, amelyhez már lassan a szavakat, kifejezéseket is keresgélnünk 
kell. Akár néprajzi szempontból is remek teljesítmény e hagyományos 
életmód felvillantása, a belülről átéltség többletével. Bár nem ezzel a 
szándékkal íródott, de vélhetjük a kötet ezen részeit egyfajta tisztel-
gésnek is eleink előtt. A domináns pedagógusi szakasz pedig szinte 
segédeszközként is szolgálhatna az iskoláinkban ma előadó magyarta-
nárok számára, hiszen a diákokkal való kommunikáció tekintetében az 
ötletek és találékony megoldások olyan tárházát nyújtja, amelyek nap-
jainkban is megszívlelendőek.Végül említsük meg, hogy Szabó Eszter 
kötete – megannyi napvilágot látott önéletírással szemben – nyelvileg is 
erőteljes, kimunkált, azonfelül szerkezetileg is logikusan áttekinthető. 
A szerzőről szól, de az olvasónak ajándék.

                  Sinkovits Péter    
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