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Negyvenkét évet tanárként dolgoztam.   Fi-
zika–kémia tanár vagyok. Már nyugdíjas. 
Nagy útra indultam, ki nem taposott ösvé-
nyen. A nemzet napszámosaként szeretnék 
egyszerűen, méltón írni családomról, ma-
gamról, felhasználva összegyűjtött jegyzete-
imet, mindezt azért, mert emlékezni akarok. 
Annyi mondanivalóm van, szép és szomorú 
emlékek, emléktöredékek sorakoznak az 
emlékezetemben, el kell döntenem, hogy 
honnan kezdjem.
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A tanárnő a fizikát tanítja.
Szigorú, de jó tanító.
Bűbájos vonalzójával
a diákokat rendre utasítja.

              Szél Zalán, 8. c
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Szeretettel Anita lányomnak
Róbert fiam emlékére

A szerző köszönetet mond Máriás Irénnek, 
Mészáros Keceli Ágnesnek és Csonka Lászlónak 
a kézirat létrehozásához nyújtott segítségükért
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q VISSZAEMLÉKEZÉSEK SOK-SOK VERSSEL 
ÉS NÉMI SZOMORÚSÁGGAL

Hízelgő… ez a fából készült vonalzó régi darab volt a fi zikakabinetben, 
de 2014-ben a tanév vége felé nyomtalanul eltűnt. Akkor én is pontot 
tettem a pályafutásom végére. Talán azt gondolja a tisztelt olvasó, 
hogy e vonalzó volt az órán a fegyverem. Igen, használtam, mindig 
kéznél volt, úgy becéztem: verővonalzó, de a rendeltetéséről egykori 
tanulóim meséljenek! Kiderült e pár sorból, hogy tanügyes voltam. 
Negyvenkét évet tanárként dolgoztam. Fizika–kémia tanár vagyok. 
Már nyugdíjas. Nagy útra indultam, ki nem taposott ösvényen. A nem-
zet napszámosaként szeretnék egyszerűen, méltón írni családomról, 
magamról, felhasználva összegyűjtött jegyzeteimet, mindezt azért, 
mert emlékezni akarok. Annyi mondanivalóm van, szép és szomorú 
emlékek, emléktöredékek sorakoznak az emlékezetemben, el kell 
döntenem, hogy honnan kezdjem.
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q  A GYERMEKÉVEK

1950. január 5-én születtem a csantavéri szülőotthonban, Keviben 
anyakönyveztek, de Tornyos lett nekem, a pici pólyás kislánynak az 
igazi szülőfaluja. Szüleim négy évet vártak rám. Hideg, havas tél volt, 
amikor megszülettem, olyan hideg, hogy a fűtött szobában látszott 
a lehelet. Nehezen sikerült felfűteni, mert az újonnan épült vert falú 
ház ősztől télig nem tudott kiszáradni. Édesanyám elbeszélése szerint 
soha nem voltam megfázva, pedig amikor fürdetéshez levetkőztetett, 
reszkettem és vacogtam. Éjjelente nagyon jókat aludtam. A Márta 
nevet kaptam, többek csalódására az ismerősök körében, mert úgy 
tartották, hogy ez „gyereknév”! Keresztvíz alá édesanyám kamaszkorú 
testvére, Géza tartott.

Szüleim az esküvőt követően a Tóth szülőkhöz költöztek, ott 
kezdték el a házaséletet, ahol a szülőkön kívül apám öccse is lakott. 
Amikor megnősült, ő is odavitte az új asszonyt. A Zsindelyes soron 

Háromévesen Keresztapám, Géza
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laktak egy tanyán. (A Zsindelyes-tanyáról kapta a nevét az egész ta-
nyasor.) Földet műveltek, gazdaságot vezettek, a második világháború 
utáni években nehéz idők jártak. Édesanyámat szerették a családban, 
tudott alkalmazkodni, ő volt a Bözsike. A Tóth nagytata az első vi-
lágháborúból hadirokkantként tért haza.

Édesanyám szülei nagyon fi atalon házasodtak össze. Öt gyer-
mekük született, de hárman közülük gyermekkorban meghaltak, 
édesanyám azonban leküzdötte a torokgyík betegséget. Géza fi uk 
tizenöt év korkülönbséggel született anyám után, s – talán éppen 
ezért – a testvérek nagyon szerették egymást. A Tóth nagyszüleimet 
nem ismertem, korán elhaltak. Halvány emlékem van arról, hogy a 
nagymama nagybetegen a mi házunkban élt, feküdt az ágyban, s már 
nem tudott semmilyen ételt megenni, pedig sokfélét készített neki 
édesanyám. Rákban halt meg. Szerette a menyét.

A Keceli nagyszülők Tornyoson éltek, a Cigány dűlőn (ma Bartók 
Béla út). A szüleim is ezen a dűlőn építettek házat 1949-ben, ide ke-
rültem újszülöttként. A Keceli-tanya egy kilométerre volt a szüleim 
házától. Amikor édesanyám 1979-ben a házat eladta, és Zentára 

A Tóth nagyszülők: Szecsei Etelka, Tóth Péter
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költözött, az új tulajdonos lebontotta a régi otthonunkat. A Keceli 
családot ismerték és kedvelték a faluban, mintagazdaságot tartottak 
fenn. Keceli Mészáros Géza és neje, Erzsébet (szül. Tóth Katona) 
kertészettel és gyümölcstermesztéssel foglalkozott. A tornyosi alsó 
osztályos tanulók a tanítójukkal minden évben látogatást tettek 
náluk – ezt akkoriban mintaórának nevezték –, de orvosok, tanárok, 
plébánosok is rendszeres látogatói voltak a tanyának. A környező 
falvak piacain kiváló áruikról ismerték őket, különösen a dinnyéjük 
volt keresett. Édesanyám mesélte, hogy kicsi lány korában hajnalok 
hajnalán a legédesebb álmából ébresztették fel, kocsira ültették, és 
dinnyeárusként vidéki piacra kellett mennie. Évek hosszú során 
dolgozott náluk egy Piri nevű szolgálólány – aki súlyos szépséghi-
bával, nyúlszájjal született –, úgyszólván velünk élte le az életét. 
Szorgalmas és tisztességes volt, tette a dolgát, soha nem vitatkozott, 
mi, gyerekek is nagyon szerettük. Sokféle tevékenység folyt abban a 
házban, egyáltalán nem volt könnyű az élet a Keceli-tanyán. A   mun-
ka megszervezésével és az idénymunkások felügyeletével Misa bácsi 
foglalkozott.

A Keceli nagyszülők
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Említettem már, a Csík-ér-parti Tornyos az én szülőfalum. Nevét a 
szájhagyomány szerint a messze elnyúló síkságon már jó távolról látható 
templomtornyáról kapta, s az okiratokban 1479-ben bukkan fel először. 
Zenta és Topolya között fekszik, ma már jól járható utak kötik össze 
a környező városokkal, falvakkal. Az én gyermekkoromban azonban 
még gumicsizmában jártunk, és térdig sárosan érkeztünk az iskolába. 
Édesapám sudár, magas férfi  volt, haja inkább szőke, mint barna. Édes-
anyám alacsony, barna, csinos asszony volt, s erre adott is, sokszor öltött 
magára szép ruhát. Érthető hát, hogy sok udvarlója akadt – szépek is, 
gazdagok is –, de ő mégis Károlyt választotta, csak ő tudta, hogy miért.

Egyik vasárnap, amikor a nagymisére ment a család, én haladtam 
elöl, mögöttem jött a húgom, majd édesanyám, akit anyukának szó-
lítottunk, a sort pedig édesapám, azaz apuka zárta. Egyszer megszó-
lalt apám: „Hej, Bözsike, de pici katona lettél volna!” Erre anyuka: 
„Bezzeg a bálban, lánykoromban mindig engem táncoltattál, akkor 
nem láttad, hogy mekkora vagyok?” 

Szüleim esküvői képe 1946-ból: Keceli Mészáros Erzsébet, Tóth Károly
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Sokat dolgoztak, szorgalmasak voltak, mint a méhek, úgy gyűj-
tögettek. Minden évben sikerült valami új dolgot vásárolniuk: lovat, 
tehenet, földet, gazdasági szerszámot. A tehéntartáshoz azonban nem 
volt szerencséjük, többszöri próbálkozás után a gyönyörű fejőstehe-
nek legyengültek és elpusztultak. Sok munkával telt hát az idő, s a 
második gyermek gondolata is foglalkoztatta őket. Apuka mindig 
fi úgyermekről álmodott, ám 1954. július 6-án ismét lány érkezett a 
családba. Magdolna is a csantavéri szülőotthonban született, de őt 
ott is anyakönyvezték. Négy és fél éves voltam akkor, s végtelenül 

Húgom 1956-ban
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örültem a csöppnyi jövevénynek, bár – mai emlékezetem szerint – nem 
tudtam a születéséről, nem is igazán értettem a történteket. Az igaz, 
hogy a gólyákat fi gyeltem, mert ott tanyáztak a házunk közelében, 
de kisbabát nem láttam a hosszú csőrükben.

A korai gyermekkoromra alig emlékszem. Mesélték, hogy ültem a 
földön, körülöttem a játékaim, azokat nézegettem, rakosgattam egy-
más mellé. Nem tudtam igazán egyedül játszani, hiányzott a segítség, 
a játszótárs. Arra viszont emlékszem, hogy egyszer apuka a vásárból 
hozott egy játékot, egy kerekekre szerelt lepkét, és ha toltam, akkor 
csapkodta a szárnyait, ami nekem nagyon tetszett. Babáim is voltak, 
rongybabám is. Anyuka szerint jó kislány voltam, mindig nagyon 
vigyáztam, hogy a ruhám tiszta maradjon. Valahogyan megéreztem, 
hogy nem szabad bepiszkolni, mert akkor nehéz lenne kimosni, hi-
szen akkoriban mifelénk kézzel és jó háziszappannal történt a mosás. 
Iskolás koromban történt, hogy az iskolában kiütőcskézés közben 
bepiszkoltam a fehér blúzomat, s ezért odahaza nagyon kikaptam.

Rokonlátogatóba mentünk 1957 tavaszán
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A szüleimnek kevés idejük maradt velünk, gyerekekkel foglalkozni, 
hiszen egyedül művelték a földet, anyuka konyhakertészettel is fog-
lalkozott, és jószágot is nevelt. Tengernyi volt a vesződség. Közben a 
húgom lassan felcseperedett, így lett játszótársam. A környezetünkben 
hasonló korú gyerek nem sok volt, ritkán játszottunk együtt. Egyik 
Ibi volt, Teca néni unokája (meg kellett említenem), a másik szomszéd 
Tibi. Az idők múltával egyre ritkábban találkoztunk. Közben óvodás 
lettem, de emlékezetemben elhalványult már az az év, amelyet az 
oviban töltöttem. Klári óvó nénink nevelt bennünket.

Amikor már nagyobbak lettünk, a húgommal a legkedvesebb já-
tékunk az iskolázás volt. Sorba ültettük a babákat szépség és okosság 
szerint, s mindegyiket elkereszteltük. A rongybabát, aki mindig az 
utolsó helyre került, Tecának hívtuk, rendre ő kapott leggyengébb 
osztályzatot. Mert volt ám napló névsorral, amelybe a jegyeket 
beírtuk. Néha elcsattant egy-egy pofon is. Ezt láttuk, tapasztaltuk 
a környezetünkben, a testi fenyítést. (Állítom, hogy néha nagyon 

A Keceli és a Tóth család 1957 nyarán
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hasznosnak bizonyult!) Kedvenc időtöltésünk volt az iskolázás, éveken 
át játszottuk a húgommal. Emellett szerettem a sántaiskolát is, az 
iskolában csoportosan pedig a négy tűz között labdajátékot. Később 
a kézilabdacsapat oszlopos tagja lettem, amit a középiskolában is 
játszottam. Azért maradtam ki a csapatból, mert amikor a hétvégén 
hazautaztam Tornyosra, nem tudtam az edzésekre járni.

A Keceli nagyszülőkhöz általában anyukával mentünk el, amíg 
kisebbek voltunk, apuka ritkán jött velünk. Minden vasárnap meglá-
togattuk őket, hétköznap erre nem jutott idő. Anyuka biciklizni nem 
tudott, később bánta, hogy nem tanulta meg. A nagyiék az ötvenes 
években telepes rádiót vettek, ami szenzáció volt, a környékről jöttek 
az emberek rádiót hallgatni, elsősorban a Szabad Európa híreit követ-
ték. Gyermekkoromban sértődékeny voltam. Amikor a mamáékhoz 
olyankor jött vendég, amikor mi, unokák éppen ott tartózkodtunk, a 
húgomnak énekelnie kellett, engem viszont meg sem kérdeztek, hogy 
tudok-e énekelni. Pedig tudtam. A megkülönböztetés nem tetszett. 
A nagymamát nem nagyon szerettem, de a nagytatát igen. A tata 
szeretett olvasni, minden könyvet, újságot, papírdarabot elolvasott. 
A mama nem igazán engedte, mert „erre nincs idő” – mondogatta. 
De a tata időnként becsapta a mamát. Beült az árnyékszékbe, és 
addig olvasott, amíg a mama kiabálva nem kereste: „Géza, hol vagy? 
Már megint a klozetben olvasol, a rengeteg munka meg vár ránk!” 
Egyértelmű, a mama viselte a nadrágot!

Amikor már nagyobbak lettünk, apuka minket, gyerekeket is 
megtanított kártyázni. A legtöbbet azonban a tatával kártyáztunk 
együtt, asszonyoztunk. Egyszer, amikor a tata elnyerte az asszonyt a 
húgomtól, ő így robbant ki: „Tata, tata, tudtam, hogy elnyeri, láttam 
róla!” Még ma is emlegetjük ezeket a kártyapartikat, felejthetetlenek.
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ISKOLÁS ÉVEK

Elérkezett az új fejezet a gondtalan gyermekéletben. Megvásároltuk a 
barna színű iskolatáskát, a kalamárist, amely fából készült, jól kinyom-
ta a táskát. Ebben tartottam az íráshoz szükséges kellékeket: ceruzát, 
tollat, tollszárat stb. 1957 szeptemberében első osztályos lettem, a 
tornyosi Tömörkény István Általános Iskola tanulója. Pintér tanító 
bácsi tanított bennünket. Édesanyámat is ő tanította. Úgy szólította 
ekkor is: „Böske!” Szigorú, mord ember volt. Nem szerettem. Pálcával 
hadonászott, féltem tőle. A tanév végén nyugdíjba vonult.

Tanító néni jött vidékről, ő vezette a második és harmadik osz-
tályt, Trungel Anna. Őt szerettem. Szépnek és fi atalnak maradt meg 
az emlékezetemben. Időnként meglátogatta a szerelme vagy a férje, 
nem tudom, csak arra emlékszem, hogy a boldogságtól ragyogott az 
arca, mert mi azért leselkedtünk ám! A tanító néni ugyanis ott lakott 
az iskola lakásában. Harmadik osztályban rossz magaviseletű lett az 
osztály, fegyelmi problémák adódtak, de ő megoldotta. Megtörtént, 
hogy a pálcát fenyítésre használta. A hittanórákat a templomban 
tartották. Ide nem járt mindenki, csak azon szülők gyermekei, akik 

Édesanyám és én is ebben az iskolában kezdtük a tanulmányainkat. 
A felvétel 1936-ban készült
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tartották a vallásukat, illetve nem ütköztek az akkori politika esz-
méivel. Elsőáldozó, majd később bérmálkozó is lettem. A plébános 
úr nagyothalló volt, ezért bizony egyik-másik gyerkőc kifi gurázta őt. 
Olyan mondatok is elhangzottak az órákon, amelyek nem oda illőek 
voltak, de ő sajnos nem hallotta. A negyedik osztályból Harmat Pi-
roska tanító néni vezetett ki bennünket.

Tito országában éltünk, szocialista hazában. Tito pionírjai vol-
tunk, őt dicsőítő dalokat énekeltünk az iskolában, partizánmeséket 
hallgattunk. Tanulás, munka, játék közben teltek az iskolaévek. 
A   húgom is iskolaköteles lett, én pedig ötödikes. Kopasz Ilona zentai 
matematika-tanárnő lett az osztályfőnököm. Gyönyörű piros ruhában 
várta az osztályát. Mi, tanulók felsorakoztunk, és egymás kezét fogva 
léptünk be az osztályba. Szép emlék! Azt mesélték, hogy ez a piros 
ruha a menyecskeruhája volt, mert azon a nyáron ment férjhez. Sok-
sok év után, 1988-ban a zentai Emlékiskolában kolléganők lettünk.

Az iskolában hatnapos volt a munkahét, csak vasárnap volt sza-
badnap. Felső tagozaton, a hatodik osztály kivételével, egész évben 

Szereplés az alsó osztályban
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délutáni váltásban jártunk iskolába. Amikor hatodikosok lettünk, az 
új iskolaépületbe költöztünk. Több mint negyven tanuló volt az osz-
tályban. A tanterem első felében klasszikus fapadok, a másik felében 
asztalok sorakoztak egymás mellé helyezve székekkel. Ott aztán ment 
a bunyó meg egyéb, amikor lehetett. Az osztályfőnökünk babát várt, 
a hetedik osztályt már nem vezette végig. Szülési szabadsága letöltése 
után Zentán maradt. Mivel az iskolában nagy tanárhiány volt, az 
igazgató bácsi, Geró István új tanárokat toborozott. A nyolcadik osz-
tályban így változások történtek. Szerbtanárnőt kaptunk, biológia–
kémia szakos tanárnőt Preradov Rozália személyében, akivel később 
szintén az Emlékiskolában egy munkaközösségben dolgoztam. Rozika 
tanárnőt gyorsan megkedveltük, mert újszerű módszerével felkeltette 
a tanulók érdeklődését. Imádott tanítani, sokat mesélt, még a nemi 
életről is felvilágosított bennünket bizonyos szinten. Ezek az újítások 
nem nyerték el a tanári kar és a szülők tetszését, a téma még tabunak 
számított. Nyolcadik osztályban nem volt matematika, fi zika, német, 
magyar szakos tanárunk. A matematikát a történelemtanár tanította.

Az ötödik osztályban Kopasz Ilona osztályfőnökkel (1961/1962)
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Kedves emlékeim között említem a gabonacséplést. Ragyogó 
nyári reggel volt. A ház apraja-nagyja lázban égett. Nagy esemény 
előtt állt a család, illetve fő szervezőként a családfő. A cséplőgépet 
vártuk. Mi következtünk a sorban. A kenyérnekvaló cséplése száraz 
időben történik, ez nagyon fontos. Sok munkás jött a cséplőgéppel, 
tisztelettel fogadtuk őket. Ha reggel érkeztek, akkor az étkeztetés 
reggelivel kezdődött. A házunk előtt terítettünk meg úgy, hogy a 
földre kenderzsákokat raktunk le, azokra tányérokat, evőeszközöket. 
Szalonnát, sűrűkrumplit, paprikát, paradicsomot szolgáltunk fel reg-
gelire, illetve ebédre a leves mellé krumplis, túrós tésztát vagy fánkot, 
sőt anyuka meggykiszit is főzött. Általában megkérdezte, hogy mit 

Húgommal 1961-ben



q  e 21 w

q  

szeretnének ebédelni, akkor úgy alkalmazkodott. A cséplők nehéz 
munkát végeztek, néhol ennivalót is alig kaptak. Nálunk szívesen 
dolgoztak, mert jól bántunk velük. Cséplés után óriási szalmakaz-
lakat raktak apukáék, mert kellett a szalma a jószágok alá alomnak. 
A cséplőgépet a kombájn váltotta fel, ami nagy fejlődést jelentett a 
mezőgazdaságban, de az élmény már nem ugyanaz.

Petróleumlámpa („milyen szép a lángja”), földes konyha, szoba, a 
szobában rongypokróc volt leterítve, később futószőnyeg. A petróle-
umlámpa cilinderjét mindennap tisztítani kellett a koromtól, papírral 
vagy ruhával. A földes szobát úgy tartottuk tisztán, hogy leöntöttük 
vízzel, és egy ronggyal addig mázoltuk, amíg sima nem lett. Tízéves 
korunk után nekünk, gyerekeknek volt a dolgunk a takarítás, általá-
ban szombaton, ekkor az udvart is felsepertük. Ebben apuka segített, 
ha otthon volt. Az udvarban eperfák nyúltak az ég felé. Fehér és fekete 
eper termett rajtuk. A fekete eper festett, jól néztünk ki eperszedés 
után! Nagyon fi nom, édes volt a termés. Nem nagy kedvvel szedtem. 
Pálinka készült belőle. Finom az eperpálinka, valódi gyógyszer.

A húgom és én a kertészkedésbe is besegítettünk. Tavasszal vetemé-
nyeztünk a kertben anyukával, de bosztányt is csináltunk a háztájin. 
Anyuka fi gyelte, hogyan végezzük a munkát: a rónahúzást, amelybe 
borsót szórtunk, a hagymaduggatást… Ezzel kapcsolatban mesélte 
anyuka, hogy amikor gyerekkorában rábízták a hagymaduggatást, 
egyedül volt, és nagyon unta már a munkát, kapart egy lyukat, és az 
összes hagymát beleöntötte, majd betemette. Igen ám, de a hagyma ki-
bújt a földből tavasszal, és azon a helyen hagymabokor keletkezett. Így 
bukott le az egykori kislány, aki ellen összeesküdtek a hagymácskák.

A háztájin, a házunk közelében, a kukorica között egy földterü-
letet üresen hagytak, ez szolgált bosztányföldként. Itt termeltük a 
konyhakerti növényeket, a sárga- és görögdinnyét. Ha többlet volt a 
terményből, akkor anyuka eladta a piacon. A dinnyék nagyon fi no-
mak, édesek voltak. A fekete magú, sárga bélű görögdinnyét szerettem 
legjobban, sárgából pedig az oroszdinnyét. Dinnyeérés idején őrizni 
kellett a termést az idegenektől, apuka sokszor dinnyecsőszt játszott. 
A borsót a galamboktól kellett megvigyázni, ezért nagy kedvvel ké-
szítettük az ijesztőket, amelyek emberre akartak hasonlítani, a borsó 
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sorai közé helyeztük őket, de az okos galambok nem akartak félni 
tőlük. Ezért mi, gyerekek lettünk az ijesztők.

Minden évben vártam a disznóvágást. Visszapergetem az idő 
kerekét, és elmesélem, hogyan történt nálunk ez a fontos esemény 
mindannyiunk örömére. Hónapokon át hízott a vágásra kiszemelt 
jószág. Közeledett a tél, kiürült az éléskamra. Szüleim döntöttek a 
disznóvágás napjáról. Fontos tényező az időjárás ezen a napon. Vajon 
esni fog-e, talán havazik, dermesztő hideg lesz-e? Apuka már napokkal 
az esemény előtt előkészítette a szükséges kellékeket: a katlant az üst-
tel, tűzrevalót, késeket, bárdot, kolbásztöltőt, húsdarálót… Anyuka a 
fateknőt, a nagy edényeket hozta elő: vájdlingokat,   tálakat, fazekakat, 
nagy lábast, fakanalakat… nagy tűt a hurka végeinek bevarrásához… 
Megtisztítottuk a vörös- és fokhagymát, köménymagot, borsot da-
ráltunk, a hurkába való rizst átválogattuk. Sokat kellett előkészülni 
ahhoz, hogy a későbbiekben a munka zökkenőmentesen folyjon.

Eljött a nagy nap, hajnal négy, az ébresztés ideje. Amikor már mi, 
gyerekek nagyobbacskák lettünk, mi is kibújtunk az ágyból, sötét 
volt, de izgalmas. Meleg ruhába öltözött mindenki, gumicsizmát 
húztak. A   munkában részt vevők áldomást ittak, vagyis pálinkát. 
A   böllér szerepét apuka töltötte be. Értett ehhez a munkához, sze-
retett is a disznóval bánni. A segítség sem maradt el. A sivalkodó 
állatot többen lefogták, és a böllér disznóölő késsel leszúrta. Én eb-
ben a pillanatban nem néztem oda. A gyerekeknek ilyenkor a disznó 
farkát kellett szorítaniuk. (Már ha merték.) Nem lehet bátor az, aki 
nem fél. Nagy tálban fogták fel az állat vérét, amelyet reggelire az 
asszonyok elkészítettek. Az abálóüst alá már előzőleg begyújtottak, 
hogy legyen állandóan meleg víz. Ezután a már mozdulatlan állat 
pörkölése következett. Szalmával borították le, majd meggyújtották. 
A leégett szőrt és a bőrét lapátokkal, késekkel kapargatták, és meleg 
vízzel szép tisztára mosták. Ezt követően apuka a földön kettévágta, 
és kezdődött a disznó feldolgozása…

Tegyek említést azokról a rokonokról, akik szívesen eljöttek 
hozzánk segíteni disznóvágáskor: Gábor bátya, a Nénnye (így szó-
lítottuk, hosszú ny-nyel) és András sógor (kis sógor). Gábor bátya, 
apuka öccse jó munkaerőnek számított. Ő még a Zsindelyes soron 
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lakott, az öreg Tóth-tanyán. (Évek múlva eladta, még ma is megvan, 
de azóta felújították.) Nénnye volt apuka nővére, Etelka. Párja András 
sógor, akit mindannyian szerettünk a családban. Alacsony, mindig 
mosolygós, jókedvű embernek ismertük, a hasát nagyon szerette. 
Ők még távolabb laktak Tornyostól, fent, északabbra, három óra 
volt lovas kocsin a járás. Először akkor láttam gémeskutat, amikor 
hozzájuk mentünk látogatóba. Nagy rendet tartottak a tanyán, még 
az udvart is felmázolták, ha vendégeket vártak. Éveken át nyáron pár 
napot a húgommal náluk töltöttünk. Sőt, amikor még egyedül voltam, 
akkor is elvittek hozzájuk. Szerettem őket, talán legjobban őket és a 
keresztapámat, Gézát.

Reggelire elkészült a hagymás vér, sült máj és szalonna. A tea pá-
linkával vagy rummal állandó jelleggel fogyott, hideg ellen hatékony 
volt. Később forralt borra váltottak. Párhuzamosan folytak a munkák. 
Az asszonyok dolga volt a disznóbél és -gyomor ürítése és mosása, 
amelybe később a hurkát, svartlit, kolbászt töltötték. Készült a húsvéti 
sonka, szép alakúra formálva, szeletelték a zsírnak valót (töpörtő), a 
hájat hájas kifl inek tették félre, az abába való és a kolbásznak való is 
szaporodott, ledarálva, ízesítve, készültek a fi nom végtermékek.

„Ebéd!” – szólították asztalhoz a népséget. Orjaleves, disznópap-
rikás krumplival, házi savanyúság. Anyuka volt a szakács. Nénnye ki-
mosta a belet, csak tölteni kellett. Sok volt még a tennivaló. A   zsírsütés 
a kis sógor dolga volt. Lassú tűz mellett, állandó kevergetés közepette, 
hogy nehogy megégjen a zsír. A kolbász töltése apuka és Gábor bátya 
feladata volt. A kolbászbelet apuka kaparta ki, így készítette elő a 
töltésre. Kásás és májas hurkát, svartlit töltöttek, amelyeket be kellett 
varrni, hogy abáláskor a töltelék a „kabátjában” maradjon. Az abálást 
Nénnye végezte. Abált szalonnát is készítettek. Anyuka pedig a fi nom 
hájas kifl it sütötte, diósat, mákosat, lekvárosat.

Korán esteledett. Mindenki szorgoskodott. A zsírt leszűrték nagy 
bödönbe. Kemencébe kerültek a fi nomságok, hurka, kolbász, pecsenye 
és krumpli. Vacsorához terítettünk. Dunszt is került az asztalra, a 
jó bor sem maradt el, a végére hájas kifl i és diós patkó. A   hangulat 
kifogástalan volt. A meghívott vendégek is csatlakoztak a vacsorához, 
esetenként vagy húszan is körülültük az asztalt. Vacsora alatt iszogatás 
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közben vicces történetek hangzottak el. A nótázás sem maradt el, 
ahogyan a kártyapartik sem.

„Eljöttünk mi kántálni, kántálni,
Nem kell minket bántani, bántani,
Mink is fogtuk a farkát…”

Igen, jöttek a kántálók hozzánk is, én nagyon féltem tőlük, míg 
kisebb voltam. Később már megértettem, hogy a céljuk a szórakozta-
tás. A disznótor többször hajnalig is elhúzódott. Télvíz idején mi is 
sok disznótorban jártunk. Emlékszem, megtörtént, hogy este, amikor 
mentünk vacsorára, a nagy sárban gumicsizmában közlekedtünk a 
dűlőúton, hajnalban hazafelé pedig azért tudtunk nehezen járni, mert 
csonttá fagyott a föld. A hazafelé vezető úton is folyt a dallikázás. 
Amikor az elemi iskolát befejeztem, ezek a nagyszerű élmények már 
ritkán fordultak elő.

Egy csínytevés a kis sógor számlájára: nagyon aranyos, hízelgő 
beszédstílusa volt. „Tudod, Bözsikém, Károlykám, Gáborkám, Már-
tuskám…” – így szólította a szívéhez közel álló embereket. Általában 
sokat mesélt, evés, illetve ebéd közben is. Szerette a levest, jól meg-
merte a levesszedő kanalat, és jóízűen kanalazta a levest, miközben 
jobbra-balra nézelődött. De a tányérból nem fogyott. Az asztalnál ülők 
már megfeledkeztek a levesről, ő még mindig kipirulva kanalazta. Az 
történt ugyanis, hogy amikor beszélgetés közben elfordult a tányértól, 
újra töltöttek neki, és újra, újra. Ment a kuncogás az asztal körül, de 
nem derült ki, hogy nem akarta észrevenni és élvezte a helyzetet, vagy 
szórakozott volt. Szerintem az előző.

Ősszel elérkezett a kukoricatörés ideje. Apuka napszámosokat fo-
gadott, mert önerőből a munka sokáig elhúzódott volna. A kukoricát 
rakásokba dobálták kint a földön. Amikor a lovas kocsi megérkezett, 
feldobáltuk rá. Amikor megtelt, hazafuvarozták a termést. Otthon 
pedig le kellett dobálni a nagy rakásba. Mi, gyerekek is segítettünk a 
munkában, ha tetszett, ha nem. A napsütéses, sok színben pompázó 
ősz erőt adott a munkához. Ezután a kukoricafosztás zajlott, amely 
egyhangú, unalmas munkának bizonyult. Azért a gyerekek verse-
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nyeztek közben, hogy ki talál több piros csövet. Ezért érdemes volt a 
kukoricarakásban túrni is. A férfi ak közben góréztak, vagyis a góréba 
hordták a megfosztott kukoricát. A csuhé alkalmas volt derékaljba 
(mi nem azon feküdtünk), vagy egyéb dologra használták fel, mint 
ma a kézművesek. A fosztás késő éjszakába nyúlt, álmosság ellen jó 
módszer volt az éneklés, csattanós viccek, történetek mesélése.

S azok a téli esték! Egy-egy háznál összeverődtek a szomszédok 
ku koricát morzsolni, kézzel. Hogyan történt? A kukoricacsövet 
erősen meg kellett fogni bal kézzel, a másikban egy nagyobb tompa 
kést tartottak, amelyet fentről lefelé toltak a csövön, barázdát szánt-
va rajta. Ez a „szántás” legalább három helyen megtörtént, a csövön 
maradt kukoricaszemeket pedig kézzel kellett lemorzsolni. Amikor 
a kukorica nedvességtartalma nagyobb volt, a munka könnyebben 
ment. Szüleim igyekeztek minél előbb morzsolót vásárolni, mert több 
állatot neveltek.

A libatenyésztés is fontos tevékenység volt a család számára. 
A   libákat legeltetni kellett, ami azt jelentette, hogy őrizni is kellett 
őket, mert különben elcsavarogtak volna. A húgom és én váltottuk 
egymást, attól függően, hogy ki mikor ment iskolába, illetve érkezett 
haza. A   későbbiekben már zárt helyen, darán híztak a libusok, apuka 
kaszálta nekik a zöldet. Amikor elérkezett a kopasztás ideje, asszonyok 
jöttek segíteni, hogy levegyék a libák ruháját… nohát! Én sajnáltam 
őket. A libatollat viszont drágán el lehetett adni. A legjobb minőségű 
tollat a lányainak gyűjtötte stafírungba anyuka.

Egészséges, tiszta a falusi (tanyai) levegő. A téli táj látványa csodála-
tos. Ahogyan Albert Camus írta: „A tél ölelésében tudja meg az ember, 
hogy a lelke mélyén a nyár soha nem múlik el.” A téli verőfényben 
apukával többször szánkózni mentünk a nagy szánkóval. A Balzsa és a 
Vezér nevű lovak húzták. Csak úgy siklott a szán, repültünk. A   Vezér 
néha megszédült futás közben, zavarta a hóról erősen visszaverődő 
fény. A száncsengő csilingelt. A téli hó alól kikandikáltak a hóvirágok. 
Nagyon sok hóvirág. Felejthetetlen!

A hóhányás komoly erőt és sok időt igényelt, hiszen nagy területen 
kellett elvégezni. Emlékszem, hogy Keceli tata keze sose fázott, mindig 
meleg volt, bezzeg az én kezem kesztyűben is jéghideg volt. „Tudod, 



e 26 w  q  

q 

kislányom, lehúzzuk a kesztyűt a kezedről, és most add ide, hadd me-
legítsem meg!” És dörzsölte a két kis kezem addig, amíg felmelegedett. 
Általában elmeséltem fi zikaórán a tanulóknak ezt az igaz történetet, 
vagyis azt, hogy munka árán, dörzsölés útján, hő fejlődik a testekben, 
azok felmelegszenek. Okos volt az én tatám, tudta a fi zikát!

Petróleumlámpa vagy elektromos árammal működő égő? Ma már 
nem kérdés. De az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején Tornyo-
son, a mi dűlőnkben sokat izgultak az ott lakó emberek, hogy vajon 
mikor kapnak áramot. Már pár hónappal előtte a mi házunkban az 
egyik rokonunk szétvezette a villanyvezetékeket, kapcsolókat, kon-
nektorokat szerelt be. Jól emlékszem, a húgom a fal vésése közben 
nagy sírásban tört ki. „Elpusztítják a házunkat” – ismételgette ijedten. 
Nagy pillanatot jelentett az életünkben, amikor először kigyulladtak a 
házunkban a villanyégők. Felsős diák voltam már, de nagyon tetszett, 
hogy bármelyik helyiségbe mentem, felkapcsolhattam a villanyt, és 
világos volt. Sokkal világosabb, mint a lámpa- vagy gyertyafénynél. 
Nem kellett a pislákoló, eléggé büdös petróleumlámpát hordozni, 
óvatosan, nehogy a cilinder leessen róla.

Vettünk rádiót, már mi is hallgathattuk a híreket, magyar nótá-
kat, slágereket. Anyuka sok nótát tudott énekelni, gyönyörű hangja 
volt. Énekes is lehetett volna. 1963. november 22. Az újvidéki esti 
híradóban a bemondó közölte: Kennedy halott. Döbbenet, anyuka 
sírt, én is sírtam, mert azt gondoltam, hogy így kell tenni. A család-
ban szomorúság uralkodott. Az emberek sajnálkozásukat fejezték ki.

Amikor visszatekintek az időben, a szívemet melegség önti el. Fel-
idézem azokat az eseményeket, történéseket, ünnepeket, amelyeknek 
a család együtt örült. „Jön… jön… a Mikulás!” Számoltam a napokat. 
Nálunk is tett a kiglancolt cipőbe ezt-azt, néha még virgácsot is mel-
lékelve. Sokáig nem tudtam az igazságot, Mikulás, Jézuska, nem is 
foglalkoztam vele. Amikor már iskolába jártam, akkor egyik-másik 
osztálytársam fecsegett bizonyos dolgokról, de én továbbra is hinni 
akartam azokban a mesékben, amelyeket otthon hallottam, átéltem. 
De vajon Luca hogyan tette a pogácsába a pénzt? Nem kaptam rá 
választ, de nem is érdekelt, sokkal inkább az, hogy melyik pogácsába 
rejtette el. Sok pogácsát meg kellett enni egy kis apróért. Anyuka Luca 
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napján búzát áztatott be, majd csíráztatott különböző edénykékben. 
Fontos volt, hogy karácsony tájára kizöldüljenek. A karácsonyfa alá 
helyeztük őket, hogy a báránykák legeljenek. Luca-széket a mi csalá-
dunkban senki nem készített, de a népi mondást ismertük és ismerjük: 
„Lassan készül, mint a Luca széke!” (Tizenhárom napig.)

Nagyon szerettem a karácsonyi készülődést, nyüzsgést. Amikor 
még kicsik voltunk, apuka titokban megvette a fenyőfát, anyuka pedig 
feldíszítette. Később, amikor már mi, gyerekek ügyesebbek lettünk, a 
család közösen díszítette. A fa alá báránykákat, a betlehemet helyeztük 
el. A fán levő szaloncukrot nem volt szabad bántani, szót fogadtunk, 
és nem is hiányzott a fáról semmi bontásig. A karácsonyi asztal alá 
tiszta szalma került, a szakajtóba pedig gabona, búza, csöves kukorica. 
Szentestén a szépen megterített asztal mellett összegyűlt a család. 
Méz, fokhagyma, dió, alma, ezekkel kezdődött az étkezés, akárcsak 
ma is. Utána bableves kaláccsal, mákos guba, mákos csík. Az almát 
annyifelé osztotta a családfő, ahányan az asztalnál ültünk, és azt 
mindenki elfogyasztotta. Egy kis tálkában félretettünk az ételekből 
az angyalkáknak. A karácsony a család ünnepe volt régen is, ma is. 
Kötelezően elmentünk a nagymisére, amely tíz órakor kezdődött. 
A   szentmise után illendően kellemes karácsonyi ünnepeket kívántak 
egymásnak az emberek. Olyan ráérős napok voltak ezek, munkát nem 
végeztek, csak azt, ami szükséges volt.

A farsang időszaka azért tetszett, mert sokat jártunk vendégségbe, s 
hozzánk is jöttek a rokonok, ismerősök. A farsangi mulatságok után a 
negyvennapos böjt következett. Anyuka nagyon odafi gyelt erre. Nem 
mertem torkoskodni (vagy csak ritkán) a böjti napokon. Húsvétra 
sonkát főztünk és piros tojást festettünk. A locsolkodók kizárólag 
piros tojást kaptak, vagy a közeli ismerősöket süteménnyel kínáltuk.

Boldog gyermekévek, hová tűntetek? Nyolcadik osztályba léptem. 
Végzős lettem. Felnőttem? – futott végig az agyamon. Még nem! Lehet 
örülni a tanulásnak? Igen! Legyen öröm a tanulás! Édesanyám sokat 
biztatott: „Tanulj, te lány, nehogy szamár maradj!” Tanultam szor-
galmasan, mert az év végi eredmény alapján rangsoroltak bennünket 
a kiválasztott középiskolába való bejutáshoz. Emlékszem, akkor is 
volt pályaválasztási tanácsadás. Egyik alkalommal Zentáról jöttek 



e 28 w  q  

q 

kérdőívekkel, amelyeket kitöltöttünk, valamint huzalból valamilyen 
fi gurát kellett megformázni minden nyolcadik osztályos tanulónak. 
A kiértékelésre nem emlékszem.

Nekem az elemi iskola nem okozott különösebb nehézséget, 
mindig kitűnő tanuló voltam. Vuk-oklevelet akkor nem adtak a ta-
nulóknak, a törvény nem irányozta elő. Tanulmányi versenyekre nem 
jártunk, csak a testnevelés keretén belül rendeztek bajnokságokat. 
Imádtam a kézilabdát, már említettem. Szavalni is szerettem, több-
ször szerepeltem, mert erős hangom volt. Az énekkar is működött az 
iskolában. Főleg ebben az iskolaévben mélyebb barátságok alakultak 
az osztályon belül. Az én barátnőm Pósa Irénke volt. A barátság a 
mai napig is tart, sőt komák is vagyunk. Az iskolából hazafelé menet 
sokat beszélgettünk „komolyabb dolgokról”, de bohóckodtunk, olykor 
rendetlenkedtünk a többi társunkkal együtt. Én a temetőnél elfor-
dultam a Cigány dűlőre, velem tartott H. Pista és H. Jóska. Együtt 
folytattuk az utat, mert ők is arra laktak, de távolabb, mint én. Ezek 
a fi úk korán eltávoztak az élők sorából. Két dolgot hiányolok ebből 

Irénke barátnőm
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a korszakból: nem volt alkalmam megtanulni zongorán játszani, és 
nem járhattam tánciskolába.

Amikor elérkezett a tavasz, a természet kizöldült, életre kelt. Az én 
szívemet pedig szorongás töltötte el, a napok rettenetesen pörögtek, 
közeledett a döntés ideje! Tovább kellene tanulnom, de akkor vidéken 
kell élnem, itt hagyva az otthonomat. Vagy ne menjek?! A lányok 
tanyáról, faluból kevesen iratkoznak középfokú iskolába, én kivétel 
legyek? – sokat töprengtem, titokban sírdogáltam. A húgom észrevet-
te, de nem értette, mi az oka, hiszen még csak negyedik osztályos volt. 
Édesapám a továbbtanulást nem igazán támogatta, inkább anyuka 
és a keresztapám, akinek annak idején nem engedte a mama, hogy 
folytassa a tanulmányait, mert gazdálkodót szeretett volna nevelni 
belőle. Soha életében nem lett igazi földműves.

Az otthon elhagyásának gondolata elképesztően rémületesnek 
tűnt a számomra. Egyszerű, de takaros házunk volt. Két szoba, az 
egyik a tisztaszoba, amelyben nem laktunk. Folyosó, konyha, éléskam-
ra, ahonnan nagy létrán fel lehetett jutni a padlásra. Kemence volt a 
lakószobában. Amikor a szár, illetve a tűzrevaló elégett a kemencében, 
szénvonóval igazgatták el benne az izzó parazsat. Kenyeret, kalácsot, 
süteményt sütött benne anyuka. Sok fi nomságot tudott sütni. Szép 
formás, magas kenyerek készültek a keze alatt. Igazi házi kenyér, isteni 
volt a frissen sült kenyér illata. Olykor lepény is került az asztalra. 
Később kandalló váltotta fel a kemencét.

Szép virágoskertet gondoztunk, gyümölcsfákat, szőlőt, kerti vete-
ményeket. Édesanyám egész életén át imádta a virágokat, állandóan 
gyűjtötte őket, cserélte, és árulta is. Öröm volt sétálni a fák, virágok 
között, tavasztól őszig pompázott a ház környéke. Télen a hófehérbe 
öltözött táj ragyogott a napsütésben, vagy éppen a csilingelő szán sik-
lott el egy csapat gyerekkel. Ám az idő könyörtelenül elrohant, május 
20-án elballagott a nyolcadik osztály. Középiskolába írattak, abba, 
amelyiket apuka kiválasztott a számomra, a Vegyészeti Technikumba. 
A rokonságban volt vegyész, ezért én is vegyészetet kezdtem tanulni. 
Szeptember elején elbúcsúztam az otthoniaktól.
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VEGYÉSZETI TECHNIKUM (1965–1969)

A zentai Vegyészeti Technikum diákja lettem. Zenta városát nemigen 
ismertem. A beiratkozás után a szüleim albérletet váltottak részem-
re. Az egykori tanító nénim szüleinél laktam négy éven keresztül. 
A szobatársaim váltották egymást. (Nem miattam.) Elérkezett az 
első nap az iskolában. Emlékezetem szerint ez a nap borzalmasan 
telt! Bejött egy kopasz, hatalmas férfi  az osztályba, leült, és beszélt, 
mondta a magáét. Szerbül beszélt, és hangosan. Semmit, semmit, 
de valóban semmit nem értettem az elmondott szövegből. Ő volt az 
osztályfőnökünk, Crni (Svetozar Radonić). Az iskolába egyenruhában 
jártunk, amely fekete színű klott anyagból készült, végig gombos, fehér 
gallérral. Szigorúan viselni kellett. Sima talpú cipőben járhattunk az 
iskolába, sminkelni, körmöt festeni tilos volt. Nekem nem okozott 
problémát, nem háborogtam miatta, sőt megfelelt.

Nehezen kapcsolódtam be a tanulásba. Úgy éreztem, hogy nem 
nekem találták ki ezt az iskolát. Mellesleg több tanuló kiiratkozott 
már az első hónapban, köztük az egyik tornyosi fi ú is, aki az elemiben 
osztálytársam volt. Nehéz erről beszélni, de a kiiratkozások fő oka a 
szerbhorvát nyelv ismeretének teljes hiánya volt. Az idegen nyelv is 
problémát okozott, de a tanárnő jól kezelte a helyzetet. Nagyon sokat 
szenvedtem a szerb órákon, idegrohamot kaptam néha már az óra 
előtt. Főleg harmadik osztályban, ugyanis ebben az iskolaévben másik 
tanárt kaptunk. A többi tantárggyal nagy gondom nem adódott, en-
nek a feltétele az volt, hogy rendszeresen követni kellett a tananyagot, 
magyarán tanulni kellett. A tanáraink nagy része szaktekintélynek 
számított, és rendesek voltak.

Az osztályfőnököt szerettük (én is szerettem), beszélhettünk hozzá 
magyarul, mindent megértett. Ez nagyon jó volt. Harcolt az osztályért, 
kiállt mellettünk, osztálykirándulásra vitt bennünket. Az osztály nem 
alkotott egy teljes egységet, voltak felületes, kényeskedő tanulók, de a 
segítőkész emberkék, jó barátok többségben voltak. Járt az osztályba 
két szerb ajkú fi ú, akik magyar nyelven hallgatták az előadásokat, 
de szerb nyelven jegyzeteltek és feleltek. Működött. Az egyik tanuló 
vegyészmérnöki oklevelet szerzett, Zenta elismert polgára.
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Az iskolába apuka járt szülői értekezletre és fogadóórára, nem volt 
mindig megelégedve a tanulmányi eredményemmel. Akkor jobban 
ráhajtottam a tanulásra. Sok esetben Surányi Erzsikével együtt készül-
tünk egyes tananyagokból, ezért majdnem minden délután látogatást 
tett nálam. B. Veronka, B. Magda, E. Ági osztálytársaink voltak a 
leginkább segítőkészek, ha megkértük őket, számíthattunk rájuk.

Amikor a harmadik osztályt befejeztem (1968), a nyári szünidőben 
óriási családi tragédia történt. Édesapám motorbaleset áldozata lett 
a közvetlen szomszédunkkal együtt. Nem tudom leírni, hogy akkor, 
tizennyolc évesen mit éltem át. Utólag, ha erre a tragédiára gondolok, 
megállapítom, hogy ő volt az első az életemben, aki fi atalon, negy-
venkilenc évesen távozott az élők sorából, a többi közeli családtag 
azután követte őt, szintén fi atalon. Nagy temetés volt, sokan elkísérték 
utolsó útjára, többek között az osztályfőnököm és az osztálytársaim 

A ballagásom Svetozar Radonjić osztályfőnökkel (1969)
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is. A későbbiekben tanáraim részvétet nyilvánítottak, nagyon meg-
hatódtam, nem voltam felkészülve erre. Az egyéves gyász alatt fekete 
ruhában jártunk. Nagyon belefáradtam ebbe fi atalon. A mai napig 
nem szeretem a feketét, csak elviselem.

Nehéz évek következtek. Családfő és biztos anyagi háttér nélkül 
maradtunk, anyuka negyvenhárom évesen, a húgom a tizennegyedik 
életévében, én pedig alig nagykorúan, de talpon kellett maradnunk. 
Száz hízót tartottunk, nagy feladatnak bizonyult mindennap ellátni 
őket. Sokat besegítettem, míg otthon voltam. Előkészítettem a takar-
mányt, nagy morzsolások, darálás következett, majd sorban a többi 
temérdek munka. G. Lukács bácsi volt a család segítője, napszámosként 
hosszú-hosszú éveken át – míg édesanyám Zentára nem költözött – 
dolgozott nálunk. Minden munkához értett, megbízható ember volt.

Szórakozni nem jártam, a szimpátiák elhanyagoltak, de nem 
mindegyik. L. Pista Szabadkán járt középiskolába, vissza-visszatérő 
plátói szerelem élt közöttünk. Osztálytársak voltunk az elemiben.

Erzsike barátnőm
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Következett az utolsó év a középiskolában. Aránylag rendben men-
tek a dolgok, a kivételekről nem teszek említést. Sikerek és kudarcok 
váltakozása jellemezte ezt az időszakot. Középiskolás korunkban 
ismertük meg a Beatles együttes zenéjét, amelyet én is szerettem. 
Kedvenceim közé tartozott Kovács Kati, Máté Péter, Mišo Kovač, 
Tom Jones, Engelbert Humperdinck, de nem szeretném folytatni a 
felsorolást, hiszen sok jó zenészt és énekest hallgattam szívesen. Az 
érettségire készültünk. A szakdolgozatom témája a bor előállítása 
volt. A csókai borpincében gyűjtöttem az élő anyagot, és szakköny-
veket olvastam. Jelesre érettségiztem, elégedett voltam, tudtam, hogy 
magasabb osztályzatot nem fogok kapni.

Édesanyámmal és húgommal 1971-ben
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Arra gondoltam, mégis jó, hogy nem futamodtam meg az elején, 
meg a családunkat ért tragédia után sem. A nehézségek ellenére is 
diplomás vegyésztechnikus lettem. Az évzáró műsoron én mondtam 
a bevezető szöveget, amely jól sikerült, hangos, magabiztos voltam, 
nagy tapsot kaptam, aminek igencsak örültem. Talán a tudatalattim 
akkor azt sugallta, hogy a későbbiekben próbálkozzak olyan hivatás 
gyakorlásával, amely nap mint nap fellépést, szereplést kíván. Miért 
gondolom így? Minden vágyam az volt, hogy diplomával a kezemben 
állást találjak, és laboratóriumban dolgozzak. Nem sikerült, és bán-
kódtam emiatt. Otthon voltam Tornyoson anyukával és a húgommal. 
Segítettem a ház körüli teendőkben. Kissé unatkoztam, fogalmam 
sem volt, hogy mit kezdjek magammal. A nyár folyamán kaptam egy 
levelet. Erdélyi Ági osztálytársam értesített a levélben arról, hogy 
Szabadkán ősszel megnyílik a Tanárképző Főiskola. Fizika–kémia 
tanárokat képeznek, mert hiányszaknak számított akkor is. Kimon-
dottan jólesett a biztatása és egyáltalán az, hogy gondolt rám.

TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA

Drága jó anyám alig várta, hogy befejezzem a középiskolát, hiszen 
a húgom indult ősszel szintén a Vegyészeti Technikumba. A döntés 
óriási horderejű volt. Az anyagi hátteret biztosítani kell, ezt jól tudta, 
és döntött. Én beiratkoztam a főiskolára, húgom a középiskolába. 
Mindketten vidéken, ő egyedül maradt a tanyán, tele gonddal, mun-
kával. Sokat piacozott, rengeteget dolgozott, állandóan számolgatott, 
kalkulált. Jól csinálta, örök hála érte. Szeretetre méltó asszony volt.

Szabadkán a Kertvárosban laktam, közel az iskolához. Ketten 
voltunk egy szobában. Fürdőszoba nem tartozott az albérlethez. 
A   szobatársam szintén erre a főiskolára járt, csak a szerb–magyar 
környezetnyelvi szakra. Több mint ötven hallgató kezdte el tanulmá-
nyait a fi zika–kémia szakon. Az oktatás magyar nyelven folyt, egyetlen 
kivétel a honvédelem tantárgy volt. A középiskolában is tanultuk ezt 
a tantárgyat, még lövészetre is mentünk. Amikor elsütöttem a puskát, 
a vállam nagyon megfájdult a fegyver visszacsapásától. Osztályzatot 
is kaptunk. Rémes volt!
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Teljesen új világba csöppentem. A várost sem ismertem. Bár Zentán 
is volt sétány, itt nagyobbnak hatott, tele sok vonzó fi atallal. Nagyon 
érdekesnek tartottam. A szórakozásra, ismerkedésre bőven adódott 
alkalom, egyszerűen zajlott az élet. A várost valójában nem kedveltem 
meg, ennek ellenére szép emlékek fűződnek hozzá. Az én városom 
mindig is Zenta maradt.

Amikor először mentünk be az amfi teátrumba előadást hallgatni, 
lenyűgözött a hely. Tetszettek a felszerelt fi zika- és kémialaboratóri-
umok is, ahol a gyakorlatokat végeztük. A középiskolában kémiából 
voltak gyakorlati órák a labiban, de fi zikából olyan eszközöket láttam, 
amelyeket azelőtt soha. A gyakorlati órán megtanultuk a működésü-
ket, méréseket végeztünk, és leírtuk a kapott eredményeket. A végén 
a tanár leosztályozta a munkánkat. Rövid időn belül rájöttem, hogy 
nagy lazításra, sok bulizásra nem juthat idő, mert a kollokviumokra, 
gyakorlatokra fel kell készülni, ezért rendszeresen tanultam. Nem 
volt egyszerű megbirkózni a sok feladattal.

S beiratkoztam a második tanévre. Új tantárgyakat kaptunk. A fi -
zika–kémia módszertanával foglalkoztunk, érdekes volt. Azt tanultuk, 

Fényképem a leckekönyvben
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hogy hogyan kell tanítani. Szerencsés generáció voltunk, jó módszertan-
tanárt kaptunk. A második év nehezebbnek bizonyult. A hallgatóság 
létszáma harmadára csökkent. Felpezsdült az élet a csoportban. Több 
feladat, nagyobb kihívás… Ekkor már módszertani egységeket dol-
goztunk fel, óravázlatokat írtunk közösen, később önállóan. Tanítási 
órákat vezettünk le, egyik hallgató a tanár szerepét játszotta, a többiek 
pedig a tanulókét. Élethű játék volt. Ezután következett a megtartott 
óra elbírálása, elemzése. A kritikát komolyan kellett venni, a hibákat 
kijavítottuk, és leosztályoztuk egymást. Előfordult, hogy megsértőd-
tünk a fejünkre olvasott hiányosságok miatt, de a dolgok így működtek.

A későbbiekben iskolai órákat látogattunk a szabadkai iskolákban, 
azaz hospitálni mentünk. Ezekről az órákról beszámolót kellett írni. 
Az egyhetes tanítási gyakorlatot általában minden hallgató a saját szü-
lőfalujában tartotta. Én mindkét tantárgyból a tornyosi Tömörkény 
István Általános Iskolában tartottam az órákat. Nem volt egyszerű, 
hiszen több rokon és ismerős gyerkőccel találkoztam az osztályokban. 
A tanulók illedelmesen viselkedtek, aktívak voltak az órákon.

A tanulás mellett ekkor már jutott idő a szórakozásra is, hiszen 
–   gondoltuk – ezek az évek soha nem jönnek vissza. Rászoktam a 
cigire, a lazításhoz kellett. Anyuka is tudta. Nagy bulikba nem jártam, 
de séta, mozi, tánc belefért. Kedves fl örtök nélkül milyen lenne a fő-
iskolás élete? A nagy szerelem azonban ebben az időszakban elkerült.

Két évfolyamtársam közül, akikhez közelebb álltam, az egyik –   L. 
Ilonka Hajdújárásról – abbahagyta tanulmányait, férjhez ment. A mai 
napig tartjuk a kapcsolatot K. Teri horgosi társammal, akivel együtt 
készültünk a vizsgákra eredményesen. 1972 tavaszán túl voltam min-
den feladaton, kollokviumon, vizsgán. Általános iskolai tanár lettem, 
végül is ezt akartam. Ezek után az iskolázás nem játék, hanem hivatás 
lesz egy életen át. Milyen a jó tanár? Vajon jó tanár leszek? A tanár is 
egy nagy diák…
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A TANÁRI PÁLYAKEZDÉS

„Gábor diák mélyen elmerülve ül a lócán, 
egy nagy könyv előtte.”
         (Vörösmarty Mihály)

A főiskola befejeztével hazaköltöztem Szabadkáról. Igyekeztem hasz-
nosan tölteni a szabadidőmet, beiratkoztam hát a varrótanfolyamra, 
amelyet Zentán a Munkásegyetemen szerveztek. Ismét Zentán éltem. 
Valóban visszavágytam a városba, ahol kamaszkoromat töltöttem és 
nagykorúvá váltam. A vadgesztenyés Tisza-parti sétány vonzerővel 
bír, Zentánál a Tisza-part mindig szép volt. A városháza is, amelynek 
a tornya messziről látható, és ha felmegyünk a toronyba, akkor az 

Klárika barátnőm
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elébünk terülő látkép lenyűgöz. Tanárságom alatt diákjaimmal is 
többször megtapasztaltuk ezt az élményt.

A varrótanfolyamon eltöltött idő fordulópontot hozott az életem-
be. Megtanultam szabni-varrni. Egyedül varrtam magamnak ruhát 
dzsörzé anyagból, akkor ezek az anyagok voltak a divatosak, könnyen 
lehetett velük dolgozni. Fordulópontot jelentett az új barátságok és 
olyan élethelyzetek kialakulása, amelyekre régóta vágytam. Életre 
szóló barátság szövődött Berta Klárikával, jól megértettük egymást. 
Ő már ismerte a szabás-varrás fortélyait, segített nekem is.

Egy igen nehéz időszak után végre elérkezett a boldogság korszaka. 
Hétvégén eljártam szórakozni, a Tiszti Otthonban táncoltunk. A   bál 
hét órától éjfélig tartott, egy perccel sem tovább. Előtte a korzón sé-
táltunk, nagyon sok fi atal, de minden korosztály képviseltette magát. 
Ekkor csinosan felöltözve megengedték maguknak az emberek ezt a 
kikapcsolódást. A társasági élet jól működött, de udvarlóm nem volt. 
A bál után, akik egy irányban laktunk, együtt hazasétáltunk. Ilyenkor 
Klárikáéknál aludtam, és másnap utaztam Tornyosra.

Férjem, Barsi László legénykorában
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1972 nyarán, az egyik csütörtökön, a tanfolyam után hármasban 
lementünk a népkerti Kioszkba, ahol táncmulatság zajlott. Klárika 
nem jött, ezért én egy másik lánnyal és a párjával mentem, ők hívtak. 
A piros ruhámat vettem fel, amelyet én varrtam. Élő zene szólt, kitűnő 
volt a hangulat. Nagyon jót táncoltam, különben is imádok táncolni. 
Amikor a mulatság befejeződött, a kijáratnál egy fi ú megszólított: „Hej, 
nagylány, jól ráztad!” Egy pillanatra megálltam, de mentem tovább, a 
buszra kellett sietnem. Erről én hamar megfeledkeztem, de nem úgy 
a fi ú. Bizonyos idő eltelte után a Tisztiben felkért táncolni, ekkor be-
mutatkozott. Két év elmúltával ő lett a férjem, a gyermekeim édesapja.

De kissé előreszaladtam az időben. Állasom még nem volt, pedig 
közeledett a szeptember. „Dolgozni kellene, édesanyámat is nagy 
tehertől szabadítanám meg” – foglalkoztatott a gondolat. Próbálko-
zások akadtak, de eredménytelenül. Az utolsó lehetőséget kihasználva 
ellátogattam az oromhegyesi Arany János Általános Iskolába, amely-
nek az igazgatója zentai volt. A fi zikát és a kémiát nem szakképzett 
tanárok tanították, a tantárgyakat a tanítási norma kiegészítéseként 

Az első ballagó osztályom 1974-ben
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szétosztották a tanárok között. A pályázati idő letelte után értesítet-
tek, hogy enyém a tanári állás. Mivel szaktanár jelentkezett, ezért a 
törvény értelmében felkínálták a lehetőséget, amelyet nagy örömmel 
elfogadtam. 1972. szeptember 1-jén elkezdtem tanárként dolgozni.

Oromhegyes (Trešnjevac) eddig ismeretlen falu volt számomra. 
A   későbbiekben úgy hallottam, hogy a csúfneve Tetűhegyes (Tető-
hegyes). A Zenta–Magyarkanizsa úttól három kilométerre fekszik 
Adorján és Tóthfalu között. Az iskola – amelyet később Kis Ferencről 
neveztek el, 2015 óta pedig újra Arany János nevét viseli – a falu leg-
magasabb pontján helyezkedik el, mellette a Szent Mihály főangyalról 
nevezett római katolikus templom. Az iskola az első perctől tetszett, 
vannak kabinetek, jó hangulatú az egész intézmény. A tantestületben 
sok volt a fi atal, kezdő tanár, én huszonkét évesen kezdtem a pályámat. 
Első benyomásként elmondhatom, hogy a tanulók tisztelettudóan vi-
selkedtek, talán félénken is. Osztályfőnök lettem a hetedik osztályban. 
Nagy kihívást jelentett, hiszen az osztályfőnök munkája a mai napig 
összetett és maximális odafi gyelést igényel.

Osztálytalálkozó harmincötév elteltével Oromhegyesen
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Oromhegyesen albérletben laktam Julival, aki tanítónőként a 
titkári teendőket végezte az iskolában. Remek, barátságos ember. 
Hétvégén hazautaztam, meglátogattam anyukát és a húgomat. Ta lál-
koztam a párommal, aki hét közben is ellátogatott hozzám, amikor 
ideje engedte. Ilyenkor vasárnap este tértem vissza a faluba, mert 
hétfőn reggel hét órakor kezdődött a tanítás az iskolában. Általában 
végiggyalogoltam a három kilométer utat a lakásomig, mert busz a fa-
luba nem járt be. Izgalmas és megterhelő volt csomaggal a hosszú séta.

Minden tanítási órára kötelezően írni kellett előkészületet, óraváz-
latot. Ez ma is így történik. A tanítás, a tanári hivatás nehéz feladat, 
számomra is nehéznek bizonyult a kezdet. A tanulók hozzáállásán 
mindig sok múlik, az oromhegyesiek jó gyerekek voltak. Az osztály-
főnöki teendők, a naplóvezetés, az osztályfőnöki órák levezetése, a 
szülők fogadása az iskolában új dolgokat jelentettek a számomra, sok 
izgalommal jártak. Emlékezetem szerint a szülők jóindulattal fordul-
tak hozzám, gyakran tanácsot is kértek. Tapasztalat híján nagyon oda 
kellett fi gyelni, nehogy felsüljön a tanárnő.

Mindkét tantárgyból tudományos versenyekre is felkészítettem 
a tanulókat. A második iskolaévben már első helyezettem is lett, 
amiért az idősebb kollégák irigykedve néztek rám. Ebben az évben 
díjat kaptam a pedagógusnapon, könyvvásárlási utalványt. Sok-sok 
könyvet válogathattam össze, s én nagyon boldog voltam. A tanügyi 
tanácsosok Szabadkáról rendszeresen látogatták az alsó és felső tago-
zaton dolgozó pedagógusokat. A munkánkról jelentést írtak, amely 
nyilvánosságra került a tantestületben. 1974 májusában elballagott az 
első generációm. Sok előkészülettel, izgalommal járt a szervezés, persze 
nem ismertem a tradíciókat sem, mégis minden sikeresen lezajlott.
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HÁZASSÁG

Ha megkérik a kezed, és igent mondasz, akkor új útra lépsz. A nők életé-
ben az eljegyzés és főleg az esküvő magasztos dolog. Ez az a nap, amelyet 
sokszor úgy emlegetnek: az én napom. Tavasszal már elkezdődtek az 
előkészületek, hogy idejében a helyére kerüljön minden. Úgy terveztem, 
hogy az esküvő legyen egyszerű, mégis elegáns és különleges. A nagy 
nap 1974. augusztus 3-án érkezett el: csodaszép, forró nyári nap. Van 
valami mélységesen megnyugtató abban, ha két ember egy szép nyári 
napon esküszik örök hűséget egymásnak. Egyházi esküvőt nem tartot-
tunk, mert a kommunista hatalom komolyan befolyásolta az emberek 
döntéseit, nem szerettük volna az állandó munkahelyünket elveszíteni. 
Ernest Hemingway mondta: „Talán semmi sincs szebb a világon, mint 
találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, 
akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek 
egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.”

A fiatal pár a szülőkkel
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Férjem, Barsi László, Barsi István és Erzsébet (született Nagyabo-
nyi) fi a 1947. január 22-én első gyermekként jött a világra. A jó nevű 
zentai Pap Pál inasiskolában volt szakelőadó. Albérletben laktunk, 
ahol fürdőszoba nem volt. Fél év múlva találtunk egy tágasabb és kissé 
komfortosabb albérletet, ahol olajkályhával fűtöttünk. Az egyik télen 
kilyukadt a tartálya, azt még most sem felejtettem el. Utazó tanerő 
lettem, összefogtunk többen, és egy autóval utaztunk váltásra. Az 
első autónk egy új Fityó volt. Gazdaságos és menő autónak számított, 
sokáig kibírta nálunk.

A Barsi családban három gyermek született, László után 1948-
ban Ilona, 1952-ben pedig István. Ilona kötött legelőször házasságot. 
A   kapcsolatunk igazából soha nem volt mély. Két gyermeke van, Ernő 
és Nóri. István és Jolán házasságában egy fi úgyermek született, Zoltán. 
Jó volt fi atalnak lenni, szórakoztunk, éltük a társasági életünket, de 
a munkahelyen is megálltuk a helyünket.

1975 nyarán a húgom is férjhez ment Óbecsére. Férje Szabó Imre, 
kellemes, barátságos fi atalember. Ekkor már terhes voltam az első 
gyermekünkkel. A terhességet jól viseltem, betegszabadságon nem 
voltam. Az új tanévet is elkezdtem, és az első félévet lezártam az is-
kolában, és persze mindennap utaztam. Olyan büszke voltam a szép 
kis terhesruháimra, amelyek piros és kék pöttyösek voltak. A kéket 
jobban szerettem. Tél lévén nadrágot is viseltem.

Az egyszobás albérletünkben tervezgettük a bútorok átrendezését, 
hely kellett a kiságynak és egyéb holminak. Minden rendben ment. 
A   tél akkor hideg és havas volt. Előkészítettem mindent, mert amikor 
elérkezik a pillanat, menni kell a szülészeti osztályra. Február 13-án 
este kártyáztunk kettesben a párommal, de én feszengve ültem. Bi-
zonyos idő eltelte után közöltem a jó hírt: indulni kell! 1976. február 
14-én, hajnali négy órakor gond nélkül világra jött egy csöpp kislány. 
A szülésnél csak a bábaasszony volt jelen.

Az én életem akkor kezdődött, amikor a gyönyörű, sűrű fekete 
hajú lányom megszületett. Azt gondolom, sok nőtársam egyetért ezzel 
a véleménnyel. Amikor a gyermekünk megszületett, az élet dolgai új 
értelmet nyertek. Egy élet kezdődött, boldogság, öröm, amely soha 
nem múlt el, nem múlhat el! Még fi atal koromban kiválasztottam egy 
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lánynevet, és elhatároztam, ha lányom születik egyszer, akkor Anita 
lesz a neve. Így is történt, a férjem szó nélkül elfogadta. Szerintem 
jó választás volt, ez a név illik az egyéniségéhez: Barsi Anita. Mindig 
boldog voltam, amikor ezt a nevet hallottam.

Készültem a baba érkezésére, olvastam, fi gyeltem, mert más lehe-
tőség nem volt. Az anyává válást mindenki másként éli meg. Anita jó 
kisbaba volt. A folyamatos gondoskodás és odafi gyelés nem merített 
ki. Jól evett, nem nyafogott, szeretett fürödni. Hideg idő volt akkori-
ban, de mi azért mindennap sétáltunk. Amikor a kocsiban kitoltam a 
friss levegőre, szinte azonnal elaludt. Egyszer séta közben odalépett a 
kiskocsihoz egy idősebb néni, belenézett a kocsiba, meglátta a bebu-
gyolált csöppséget, és azt mondta: „Fiatalasszony, megfázik ez a pici 
baba, nagyon hideg van!” Úgy megijedtem, hogy hazáig futottam vele, 
és két napig nem mertem kivinni a szobából. Elmeséltem a férjem-
nek a történetet, ő megnyugtatott: „Látod, hogy semmi baja nincs 
a babának!” Elmúlt nyolc hónapos, amikor először belázasodott, ez 

Anita hathetesen
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nagyon emlékezetes maradt számomra. Anita nem volt félős baba, ahol 
megfordultunk, a kislány mindig velünk volt. Nem mászott, minden 
ruhácskája ép maradt. Szeretett a rekamién billegve hintázni, sőt a 
fekete-fehér tévét is fi gyelte. Járni is könnyen megtanult.

Időközben más események is történtek. Azt terveztük, hogy házat 
fogunk építeni. A férjem elkapta a házhelyet a szüleitől a családi ház 
mellett, és 1976 nyarán megkaptuk az építkezési engedélyt. Olyan 
házat engedélyeztek csak építeni, amely – később jöttünk rá – az 
erőnket messze meghaladta. Akkor azonban már benne voltunk a 
nagy munkában.

Amikor ismét elkezdtem dolgozni az iskolában, akkor dadát fo-
gadtunk a kicsi mellé, aki szerette a kislányt, és Anita is elfogadta a 
változást. Előfordult, hogy dada nélkül maradtunk, akkor kivittem 
Tornyosra édesanyámhoz, utána Oromhegyesre az iskolába, és tanítás 
után vissza. Nagyon szeretett a falun a nagy udvarban, szalmakazlak 
között játszott, jól megvolt. Az volt a megszokott rend, hogy a húgomék-

Anita tíz hónaposan
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kal együtt minden vasárnap az anyukához mentünk ebédre. Ezek ma 
is csodálatos emlékek. Két gyereket terveztünk, s úgy gondoltam, hogy 
hamarosan ismét elérkezik az ideje a gyermekáldásnak, mert később 
„megfeledkezünk” róla. A második gyermekemet hordtam, amikor 
1977-ben elhagytam az oromhegyesi iskolát, és Zenta községbe kerül-
tem. A felsőhegyi és a tornyosi iskolában kaptam órákat. Egy hónapot 
dolgoztam, azután szülési szabadságra mentem. Az akkori igazgatónak, 
Bleszkány Józsefnek szóvá is tették, hogy nem kellett volna állapotos 
tanárnőt felvenni a megüresedett munkahelyre. Közben elkezdődött 
a házunk építése. Kölcsönt vettünk fel, és lassacskán haladt a munka.

Ismét tél lett, körülöttünk havas táj, hideg. Elérkezett a nap, amikor 
életet adtam a fi unknak, aki 1977. november 23-án éjfél után fél kettő-
kor jött világra, szintén problémamentesen, a bábaasszony segítségével. 
Nem tudtuk előre a kis jövevény nemét, lányunk már volt, bizony fi úra 
gondoltunk – és úgy is lett. Amikor a szülészet ajtajában a férjemmel 
közöltem a tényt, ő csak megfordult, hármasával vette a lépcsőfokokat, 
és elviharzott. Második látogatás alkalmával Anitát is elhozta, ő csak 
nézte, nézegette, hiszen huszonegy hónapos volt. Nehezen döntöttünk 
az öcsike keresztnevéről, de végül a Róbert nevet kapta. A családban 
Öcsinek szólítottuk mindannyian felnőtt korában is. Anita keveset 
beszélt még, és érdekes szavakat mondott, nagyon tetszett nekem.

Amikor a kórházból hazamentem a picivel, és letettem az ágyra, 
odament hozzá, sóspálcikával kínálta, és mondta: „Ecsike, teszék!” 
Aranyos szavak, mondatok, amelyeket lejegyeztem, íme: tentinéni 
– tentikélni; ecsi – öcsi; káká – kenyér; szinom – fi nom; áva – áha; 
szürdesz – fürdesz; kobász – kolbász; budika – bugyika; szegíced – 
segítsed; tocsi – kocsi; kocsolom – csókolom; kocsoládé – csokoládé; 
elszodott – elfogyott; póci – cipő; cilabida – cigaretta; zsidó – dió; 
születyem – szülinapom; Palinta – Melinda; Tónika – Nórika; Nernő 
– Ernő; Zimri – Imri; Ecsike elébredt – Öcsike felébredt; Ecsike el-
gombolta anyucit – Öcsike kigombolta anyucit; cica elgurult – cica 
elfutott; megyünk mamába – megyünk mamához; nem bíjom – nem 
bírom; fája popijam – fáj a popim; add ide a fogamat – add ide a fog-
kefémet; megkamota a szúnyog – megcsípte a szúnyog; addá nekem 
kucolót – adjál nekem cukorkát.
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Öcsike is jó kisbaba volt, akárcsak a nővére. Evett, aludt, szépen 
fejlődött. Anita visszaszokott a pelenkára, ez érthető volt számomra. 
Tél lévén őt is pelenkáztam. Akkor még forraltuk, mostuk a textil-
pelenkákat. (Amelyeket a neves zentai textilgyár készített.) A mai 
napig is van belőle a szekrényben, még mindig felhasználható. Anita a 
kisöcsit rendezgette, játszott vele, szerették egymást. A későbbiekben a 
járókát nagyon tudta „hajtani”, és gyorsan mászott. Minden nadrágja 
rövid időn belül kilyukadt, persze azok is, amelyek Anitától marad-
tak vissza épen. A mászásnak különböző sebességi fokozatai voltak, 
még rükverc is. Persze járni még nem tudott, mert csak nyolc-kilenc 
hónapos lehetett.

Ezzel kapcsolatban egy kiváló sztorira emlékszem: egyik délután, 
1978 nyarán látogatást tettünk Tornyoson a Keceli családnál, a déd-
mamához is benéztünk a szobába. Ő egy magas, tornyos parasztágyon 
feküdt. Megszólította a kis gyerkőcöket. A fi am úgy megijedt, hogy 
szinte kiugrott a kezemből, és a másodperc töredéke alatt berükvercelt 

Öcsike tíz hónaposan
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az ágy alá, pedig ott sötét volt. Mindenkiben megállt a lélegzet, de egy 
másodperc múlva úgy nevettünk, hogy azt leírni nem lehet, különösen 
a keresztapám, aki hosszú éveken át felidézte ezt az eseményt.

Még egy emlékezetes esemény történt ezen a nyáron. A férjem és 
én úgy döntöttünk, hogy iskolakezdés előtt pár napra elmegyünk Ma-
gyarországra, fürdőbe. Anitát visszük magunkkal, Öcsikét Tornyoson 
hagyjuk a mamánál. A mama elfogadta. Elutaztunk, elmúlt egy nap, 
két nap, de tovább nem bírtuk, jöttünk haza, annyira hiányzott az 
öcskös. A mama mesélte, hogy amikor a szobában voltak, és fektetni 
akarta, állandóan csak az ajtót fi gyelte, arra várt, hogy az ajtóban meg-
jelenünk. Sírt a mama is, a gyerek is, mi pedig izgultunk a messziben. 
Ezek után a családi vakáción mindig együtt voltunk, erre próbáltunk 
odafi gyelni. A gyerekek szülinapját minden évben megünnepeltük, 
ekkor összejött a szűkebb rokonság és a legközelebbi barátok.

Szép kis ruhákat varrattam vagy vásároltunk nekik. A legszeb-
beket még ma is őrzöm. Robika még nem volt tíz hónapos, amikor 

Finom a papsipka! Mama az unokákkal (1981)
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bölcsődébe került, Anita pedig kiscsoportos napközis lett. Mivel 
délelőtt dolgoztam egész évben, így reggel én vittem őket, délután 
két és három óra között mentünk értük. Nehéz szívvel hagytam ott 
őket, különösen a fi amat, mégis ez volt a legjobb megoldás, amikor 
mérlegre tettük a lehetőségeket.

Tornyoson a Tóth mama beleunt a gazdálkodásba, ezért úgy dön-
tött, hogy eladja a tanyát, és Zentára költözik. A terve sikerült, 1979-
ben megvette a házat Zentán, de csak 1980 májusában költözött be. 
Elhatároztuk, hogy mi négyen is a mamához költözünk. Szűkösen 
voltunk, két család bútorát kellett elhelyezni, szekrény tetején szekrény 
volt, de megoldottuk. A gyerekeknek az apjuk emeletes ágyat készí-
tett, így fértünk el a kisszobában. Korábban, az albérletben a kislány 
aludt a kiságyban, a fi am meg mellettem a rekamién. Minden este úgy 
aludt el, hogy a jobb kezem kisujját morzsolgatta. Erről kénytelen volt 
leszokni, amikor a mamához költöztünk, mert az emeletes ágy alsó 
részén feküdt, Anita felül. Az új ágyban az első este nehezen aludt 

A két testvér (1980)



e 50 w  q  

q 

el, felemelte a kis fejét, fi gyelt, visszafeküdt, párszor megismételte. 
Nagyon sajnáltam. Megbeszéltük vele az előállt helyzetet, két és fél 
éves volt, nehezen, de talán megértette ezt a nagy változást.

Röpdösött a gólya Szabóék háza felett. Húgom anyai örömök elé 
nézett. Lívia lányuk 1979-ben, Zsolti fi uk 1982-ben született. 

Még Tornyoson történt: Luca a mamánál nem rakott minden 
pogácsába és papsipkába pénzt. A gyerekek és a felnőttek is sok po-
gácsát megettek ahhoz, hogy pénzt gyűjtsenek. Öcsike mocorgott, 
nézelődött. „Mit keresel, kisfi am?” – kérdeztem. Kiderült, hogy a 
pénzét kereste. Mindannyian lázasan keresgéltünk, de a pénz sehol. 
Egyszer csak észrevettük, hogy a bal keze ökölbe van szorítva. „Nyisd 
ki a kis kezed!” – kértem. Hát ott volt a pénz, beleizzadva a tenyerébe. 
Mindenki megnyugodott ezután.

Anita a melegkúti óvodába járt Tóth B. Klárika óvó nénihez. 
Szeretett óvodába járni. Rendszeres foglalkozás, szép munka folyt az 
intézményben. Sok verset tanultak. Az egyik versike nagyon tetszett 
a kislánynak, napról napra szavalta, állandóan ismételte:

„Kácsa, kácsa, piros kácsa,
ki a párját nem találja,
keressen magának.”

Egyszer nagy örömmel jött haza, és mondta: „Tudok szerbül!” 
„Mit, kislányom?” „Liba.” (Hleba.) Az iskolára Hajnal Erzsike óvó 
néni készítette fel a csoportot. Kiváló munkát végzett, jól felkészítette 
a gyerekeket. Színvonalas gyermekműsorokkal örvendeztette meg a 
szülőket, nagyszülőket.

Robika is óvodaköteles lett, Marika óvó nénihez került. Ő a többi 
fi úval együtt rosszalkodott, hiányosan csinálta meg a feladatát, nem 
ült a helyén. Egyszer otthon azt mondta, hogy ő nem tudja lerajzolni 
azt, amit az óvó néni mond. Erre az apja azonnal rajzolt a papírra egy 
puskát (véletlenül sem cicát vagy fecskét), ezután a mi fi unk gyártotta 
a puskákat az oviban. A magaviselete is javult, mert ha mi, szülők 
tudunk a problémákról, akkor azon vagyunk, hogy megkeressük a 
megoldást. Nagycsoportos korában Böbe óvó nénihez került. Ekkor 
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már szerepelni kellett, és jól viselkedni is meg kellett tanulni. Eb-
ben az időszakban kapta meg az első szemüvegét, amely igen magas 
dioptriájú volt. Szomorúan viselte az elején, de megszokta. Tudott 
vigyázni rá. Vészhelyzetben mindig lerakta. A későbbiekben Robi 
védjegye lett a szemüveg.

A Népfront téren, a Jézus szíve templom előtt naponta összejött a 
gyereksereg, zengett tőlük a környék. Szombat délutánonként mindig 
várták a lakodalmat, illetve az esküvőt, mert nyári időszakban minden 
héten tartottak esketést a templomban. Cukorkát, pénzt gyűjtöttek 
a gyerekek. A pajkosság nem ismer határokat, négykézláb a betonon, 
lábak közt átmászva igyekeztek minél többet összeszedni. Nagyot 
csalódtak, ha a menyasszony és a násznép nem volt bőkezű, erről 
beszámoltak a gyerekek.

Robi védjegye lett a szemüveg
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GYERMEKEINK ISKOLÁBA INDULTAK 

Anita számára véget ért az ovis korszak, 1983-ban beírattuk az első 
osztályba. Tudott olvasni és írni is. Érdeklődő volt, kikövetelte a 
törődést. Várta az iskola kezdetét. Márki Mária fi atal, szép, jó fellé-
pésű tanítónő volt. (Sajnos évekkel ezelőtt eltávozott a földi életből.) 
Ő   vezette az 1. b osztályt. Kedveltük a tanító nénit, jó matekos volt, 
de minden területen hatékonyan foglalkozott a tanulókkal.

Robi egy évvel később, 1984-ben lett iskolaköteles. Az érdeklődési 
köre más volt. Nem érdekelte az olvasás, írás, mi, szülők pedig hagytuk, 
az iskolában majd megtanulja. Ő sokat játszott, autózott, épített a 
padlón, a szőnyegen tevékenykedett, állandó mozgásban volt. Imádta 
a focit. Kazinci Jolán, egykori osztálytársam az elemiből, kapta az 
1. e osztályt. Jó képességű gyerekek jártak ebbe az osztályba. Abban 
a tanévben öt tagozaton tanultak az elsősök: két szerb, három magyar 
tannyelvű osztályt nyitottak. Visszagondolva az akkori időszakra, 
Öcsi nem rajongott az iskoláért. Valamilyen szinten megszűnt az ő kis 

A két testvér (1984)



q  e 53 w

q  

komfortzónája, több lett a feladat. Nehezebben oldódott, kezdetben 
még a nevét sem írta le a tanító néninek, pedig otthon le tudta írni.

Viszonylag gyorsan felzárkózott, szépen megtanult írni, olvasni. 
A nővére is nevelgette, anyáskodott felette. Ezzel nem is volt gond. 
A cipőfűzőjét is Anita kötötte meg otthon, az iskolába pedig Öcsi 
cipőhúzó kanalat vitt, így oldotta meg a problémát. Bezzeg, amikor a 
tanító néni észrevette a turpisságot, másnapra házi feladatként többek 
között a cipőfűző bekötésének technikáját is el kellett sajátítania. 
Végső ideje volt! A fi úsereg egy-két kivétellel egy húron pendült, 
hancúroztak, igazi kis zsiványok voltak, teli jókedvvel. A tanító néni 
jól kezelte az előállt helyzeteket, kitűnő munkát végzett.

Házat építeni, főleg pénz hiányában, nagy felelősség. Mi vállaltuk, 
kölcsönt igényeltünk mindketten. Lassan épült a ház. Kérdezgették 
is a gyerekek, főleg Anita: „Mikor költözünk már a másik házba? Jó 
itt lakni a mamánál, de nincs elég helyem!” Mivel mindkét gyerkőc 
iskolás volt már, valóban helyhiánnyal küzdöttünk. A férjem rengeteg 
időt töltött a munkahelyén, a gyárban szellemileg és fi zikailag egyaránt 

Családi házunk
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kimerült, betegszabadságra is kellett mennie. Időközben lehetőség 
adódott, és beiratkoztam az úszóiskolába. Amire gyerekkoromban 
nem volt lehetőségem, most, 34 éves koromban tanultam meg: úszni. 
Ez boldogsággal töltött el.

1986 májusában végleg átköltöztünk a saját házunkba, a Đura 
Jakšić utca 26/A szám alá, az Alvégbe. Tíz év kellett hozzá, hogy ál-
maink teljesüljenek. Egy egészen új világ nyílt ki előttünk. A család 
minden tagjának volt saját szobája, a szülőknek intim szférája. Ám 
a ház fenntartása költséges volt. Ahhoz, hogy közepes szintű életkö-
rülményeket biztosítsunk a családunk számára, a pedagógusi és az 
ételgyári fi zetés nem volt elegendő. Mellékjövedelem után néztünk, 
pedig nem éltünk nagy lábon. Ez az ország az én életemben sem nekem, 
sem a családomnak eddig nem nyújtott elviselhető életkörülményeket. 
Úgy látszik, ehhez szerencse kell!

Ismét új kihívások előtt álltunk. Anita osztályfőnöke a fi atal 
an gol tanárnő, Ujházi Éva, míg Robi osztályának (persze egy évvel 
később) Burány Julianna magyartanárnő lett, aki az osztály kivezetése 
után nyugállományba vonult. Nem könnyű a váltás a gyerekeknek, 
de a szülőnek sem. Tisztában kell lenni azzal, hogy más szabályok, 
követelmények, új helyzetek vannak a felső tagozaton. Az iskolakezdés 
ekkor is nagy változást jelentett, mint pedagógus szülőnek nekem is 
voltak aggodalmaim. Egyes tanulók nehezebben viselik a folyamatos 
terhelést, de talán többségben vannak azok, akik zökkenőmentesen 
haladnak előre, némelyek pedig nem hajlandók a feladatok elvégzésére.

A lányom olyan tanuló volt, aki önállóan dolgozott, szépen teljesí-
tett. A változásokat jól kezelte. A fi am, emlékeim alapján elmondha-
tom, a változásokat, a terhelést nehezebben vészelte át, ehhez időre volt 
szüksége. Voltak kedvenc tanárai, amely tárgyat viszont nem annyira 
kedvelte, abban a teljesítménye is csökkent, motiválni kellett a jobb 
eredmény érdekében. Természetesen Anitának is voltak kedvencei a 
tantárgyak közül, de nem a testnevelés, mint ahogy azt általában a 
gyerekek vallják.

Én továbbra is ingáztam a tornyosi és a felsőhegyi iskola között. 
Egyik iskolaévben elvették tőlem a fizikaórákat Felsőhegyen, és 
műszaki órákat kaptam Tornyoson, pontosabban az összes műszaki 
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órát nekem osztották. Sok órám volt. Szerettem a műszaki órákat is, 
szépen dolgoztak a falusi gyerekek, tudtak dolgozni, a szerszámokat 
használni. Akkor jöttem rá, milyen jó tantárgypárosítás volt a fi zika és 
a műszaki ismeretek. Az a tanuló, aki a fi zikát kevésbé tudta, műszaki 
órán jól dolgozott, a legszebb munkákat adta. Ugyanis kevés elmé-
letből álltak az órák, inkább gyakorlati dolgokkal foglalkoztunk, sok 
egyéni munkát készítettek a tanulók. Bevallom, nem az előírt tanterv 
szerint dolgoztam, hanem egyénit kreáltam. Sok munkát fektettünk a 
közlekedés oktatásába is, mégpedig eredményesen. Osztályfőnökséget 
is rám ruháztak.

Mindamellett napközis tanár is voltam, de nem szerettem azt a 
munkát. Mégis e pár év alatt jelentős események zajlottak le. A No-
vem ber 11. iskola vezetője 1984 őszén azzal a feladattal bízott meg, 
hogy legyek kísérője a 4. a osztálynak, segítsek a tanító néninek, akire 
komoly feladat várt. Letenkára készült az osztály. Letenka a Fruška 
gora nyugati részén helyezkedik el, Szerémségben. Ezen a településen 
működött a természet iskolája. Csodálatos hely volt, ahol az ország 
(az akkori Jugoszlávia) különböző helységeiből találkoztak a hasonló 
korú diákok. A jól szervezett programok, kirándulások varázslatossá 
tették a többnapos tanulással egybekötött vakációt.

Milyen a Fruška gora ősszel? Festői, a fák levelei különböző színek-
ben pompáznak, lenyűgöző a látvány. Még két alkalommal kísértem 
osztályt Letenkára, 1985 tavaszán, 1987-ben télen, februárban. Három 
alkalom, ősz, tél, tavasz – nem tudok választani, mindegyiket meg kell 
élni. Én megéltem, ezúttal is köszönöm az élményt. Vesna, Slavinka, 
M.   Erzsike tanító nénik, jó volt veletek. Palicson is működött természet 
iskolája, 1987-ben két alkalommal – Kató és B. Erzsike tanító nénik 
osztályaival – kísérőként ott is jelen voltam. Remek volt! Lányomat 
Letenkára, fi amat Palicsra vihettem az osztállyal, jól érezték magukat.

A nagy álmom beteljesedett, a Május 25. Általános Iskola munkás-
tanácsa 1988. április 19-ei határozata alapján fi zika–kémia tanárként 
az Emlékiskolába helyeztek. Az iskolát és a nevelői kart valamennyire 
ismertem, mert helyettesítettem az előző évben a betegszabadságon 
lévő idős kollégát. A következő, 1988/1989-es iskolaévben az 5. c osztály 
osztályfőnöke lettem. Ők is 1977-ben születtek, mint a fi am. Dallos 
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Ferenc volt az Emlékiskola vezetője, aki a kórházból adott utasításokat 
a munka menetéhez. Neki köszönhetem, hogy osztályfőnök lettem.

Bár tizenhat éves munkatapasztalattal rendelkeztem, több isko-
lában dolgoztam, tanítottam fi zikát, kémiát, matematikát, műszaki 
ismereteket, háztartástant az addigi pályafutásom alatt, ez a lehetőség 
új kezdetet, új esélyt jelentett számomra. Szárnyakat kap az ember ott, 
ahol jól érzi magát. Márpedig én az Emlékiskolában huszonhat évig jól 
éreztem magam. Szerettem az iskolát! Még ma is szeretem. Az iskola a 
találkozás helye. Perpetuum mobile. A jó iskolában hatékony a tanítás. 
Életszerűek, változatosak a tanítási órák. Nem minden tanár gonosz és 
könyörtelen. Az életre, a jóra, a szépre nevelünk, ez az elvem. A közhie-
delemmel ellentétben a diákok nagy része szeret iskolába járni, függetle-
nül a tanulmányi előmenetelétől. Az iskolában ugyanis nem csak tanul-
ni kell, lehet barátkozni, játszani, alkotni, sőt szerelmek is szövődnek.

Igazán örültem, hogy osztályfőnök lehettem az 5. c-ben. Milyen 
közösséget szeretne az oszi? Kedves, összetartó csapatot. Segítőké-

Az 5. c osztály (1988/1989)
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szek, szorgalmasak, színes egyéniségek, aktívak legyenek a tanulók. 
Szeptemberben nagy izgalommal vártam az első szülői értekezletet, 
az alkalmat, hogy a szülőkkel is megismerkedjem. Alig ismertem 
valakit, hiszen én a város ellentétes részén lakom, távol az iskolától. 
Igyekeztem jó benyomást kelteni, mindig arra törekedtem, hogy bi-
zalommal forduljanak hozzám. A tanulókkal kellő távolságot tartot-
tam, de meghallgattam őket, a felmerülő problémákat megoldottuk. 
A fogadóórákat szerettem, fontosnak tartottam, hogy a szülőkkel 
elbeszélgessek, nyissunk egymás felé, együttműködjünk.

Gyorsan elrepült a négy év, a ballagásra készültünk. A fi úk tarka 
inget választottak, de a leányzók nehezen döntöttek, illetve nem dön-
töttek, ezért fehér blúz és fekete szoknya lett a ballagási öltözékük. 
Mivel a fi am ugyanazon a napon ballagott, szinte ugyanabban az 
időben, nekem fájó volt, hogy a ballagásán csak pár percig lehettem ott.

Anita előző évben elballagott. A gimnáziumot választotta, ahol a 
tanulmányait folytatni szerette volna. A bejutáshoz komoly felvételi 

Húsz év múlva (2012-ben)
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vizsgát kellett tenni. Szorgalmasan készült, és sikeresen helytállt, a 
több mint száz felvételiző közül ő lett a második a ranglistán. Nagyon 
büszkék voltunk rá. A gimiben jól tanult, erős osztályuk volt, kitűnő 
átlageredménnyel végzett ő is, az osztály is. Robi is pályaválasztás előtt 
állt, ő a közgazdasági középiskolát választotta. A barátai közül senki 
nem jelentkezett ebbe az iskolába. Számunkra is rejtély maradt, hogy 
miért döntött így, nem nyilatkozott erről. A felvételit sikeresen letette, 
de abban az évben sok tanuló újra felvételizett augusztusban. Nem 
tudom, hogyan folytassam… Nagy nyomást érzek a mellkasomban. 
Fájdalommal telt meg a szívem.

JÖNNEK A BETEGSÉGEK

„A kemény idők soha nem tartanak sokáig. 
A kemény emberek igen.”
              (Robert Harold Schuller)

Érthetetlen, hogy az erős, mosolygós, jóképű férjem negyvenöt évesen 
a szemem előtt sorvadt el! Fáj a szomorú valóság. Két évvel azelőtt 
még minden másként volt, a kórházi kezelése után együtt nyaralt a 
család Cserkeszőlőn. Huszonegy év eltelte után jutottam el ismét erre 
a fürdőhelyre, jó volt emlékezni. A párom egészségi állapota változó 
volt. 1991 őszén betegsége folytán nyugdíjazták.

1992. július 17. Helyszín: a zentai kórház. A délelőtti órákban 
beszélgettünk, a férjem és én. Sok mindenről esett szó. Ő beszélt, én 
hallgattam őt. Később jöttem rá, egyfajta útbaigazítás volt ez. Emlí-
tette az édesapja végakaratát, amelyet a halálos ágyán tett, beszélt a 
testvéreiről. Nem szeretném folytatni, mert az eltelt hosszú idő után 
is felzaklatnak az események, nem fedem fel a beszélgetésünk teljes 
tartalmát. „Ha valami történne velem, nagyon vigyázz, ellenőrizd 
körülötted a dolgokat! A gyerekeink nagyon rendesek, tanuljanak.” 
„Ne fáraszd magad, lesz még időnk a beszélgetésre!” – mondtam neki. 
Olyan jól nézett ki, nem panaszkodott, nyugodt volt.

Hazafelé menet örültem, mert változást láttam rajta. Nagytakarí-
tásba fogtam, a padlásnál kezdtem. A délutáni órákban rossz hírrel jött 
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a sógornőm, aki nővérként dolgozott a kórházban. Agyvérzést kapott 
a párom, a jobb fele lebénult, az állapota súlyossá vált. Megrendültem 
a hír hallatán, a gyerekeknek nagyon nehéz volt elmondani, és beszélni 
a valóságos helyzetről. Bár a kórház orvosa korábban felvilágosított: 
„Nagyon sajnálom, de legyen a legrosszabbra felkészülve!” Senkinek 
nem mertem elmondani, csak őrlődtem belül. Abban bíztam, hogy a 
diagnózis téves, hiszen olyan fi atal volt, fel kell épülnie, hogy együtt 
vezessük ki gyermekeinket a nagybetűs életbe. Hosszú vívódás után 
úgy döntöttem, hogy július 25-én, szombaton délután Anitával és 
Öcsivel kimegyünk látogatóba az apucihoz. (Ő ugyanis nem szerette, 
ha betegen, leépülve látják őt a gyerekei, ezt tudtuk mindannyian.) 
A   látvány döbbenetes volt. Egy élet a vége felé közeledett. A látogatás 
után szótlanul, bánatosan ballagtunk hazafelé.

1992. július 26-án, vasárnap este nyolc órakor véget ért egy élet, az 
Ő élete. Akkor értem a kórházi szobája ajtajába, amikor a monitoron 
még láthattam az utolsó szívdobbanását. Két nap múlva helyeztük 
örök nyugalomba. Sokan elkísérték utolsó útjára. Felnőttként sem 

Férjem temetésén a közeli rokonokkal (1992)



e 60 w  q  

q 

könnyű szembesülni az elmúlással, de kamaszként nagyon nehéz 
feldolgozni az édesapa elvesztését. Próbáltam erős lenni, de a lelkem 
nagyon fájt, a vigasztaló szavak sokszor kevésnek bizonyultak.

Apósom 1982-ben bekövetkezett halála óta közösen gazdálkodott 
a férjem az öccsével. A férjem távozása után a következő évben a közös 
gazdálkodást felszámoltuk. Tisztességes elszámolás nem jött létre 
közöttünk, ez várható volt. Mit tehettem, elfogadtam, amit felkí-
nált, hiszen ő, a testvér lett az „Úr”! A kapcsolat a két család között 
leépült, szinte teljesen megszűnt. Féltem a sógoromtól. Felháborító, 
rossz emlékek maradtak bennem. Én sokáig őrzöm a rajtam esett 
sérelmeket, nem felejtem el. A kemény idők talán örökké tartanak, 
én azonban kemény ember vagyok, ilyennek kell lennem. A diákjaim 
azt hitték, hogy szigorú vagyok, mert megköveteltem bizonyos rendet, 
de magammal szemben is ezt tettem. Ez az én igényem. Tisztelem az 
emberi minőséget! Hogyan sikerült helytállnom? A kihívások soroza-
ta állt előttem és gyermekeim előtt. Többször a lehangoltság lett úrrá 
rajtam, de nem mutattam senki előtt. Minimális családi nyugdíjat 

Ballagás a középiskolából (1995, 1996)
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folyósítottak a kiskorú gyerekeim részére. A hatalom nem szégyenlett 
így viszonyulni a csonka családhoz, az árvákhoz. Az akkori tanári 
fi zetésemről jobb nem beszélni.

A hiperinfl áció időszakában az emberi elme beteggé vált, az enyém 
is. Rohantam öt márka után, vagy ötven forintot vettem a fi zetésem-
ből. El akarom örökre felejteni!!!

A középiskolás nagy gyermekeim jól tanultak, nem voltak nagy 
igényűek, nem buliztak, a diszkót nem igazán kedvelték. Szerencsés 
anyuka voltam és vagyok. Persze sokat aggódtam, de ez a szülők sorsa. 
Kiszakadni a mindennapok eseményeiből, a rohanásból lehetetlennek 
tűnt. Állandóan ugyanaz történt. Beletemetkeztem a munkába, sok 
feladatot vállaltam magamra a munkahelyemen a háztartási teendők 
mellett. Sosem változtak a dolgok, csak forogtak körbe a mindennapok 
mókuskerekében. A megélhetésünk tőlem függött.

Jó pár évet tudtam (tudok) magam mögött, volt rálátásom az éle-
temre, hittem abban, hogy az eredmény nem marad el. Még túlélésnek 
is kevés volt! Megakasztani a mókuskereket? Hogyan? A mai napig 
várok és várunk erre a pillanatra. Töprengek… Meggondoltam magam, 
teszek valamit a jobb élet reményében! Gyaloglás közben mosolygok, 
sőt már nevetek. Na, ennél is elmentek otthonról – gondolják a velem 
szembejövők. Eljárok szórakozni. Imádkozom, az ima erőt önt éle-
tembe. Igen! Ritkán jártam templomba, de a vallásunkat gyakoroltuk. 
Apjuk halála után a gyerekek elsőáldozók lettek és megbérmálkoztak.

Elmúlt három év, Anita 1995-ben elballagott a gimnáziumból. 
A ballagást szépen megszervezték, színvonalas műsort adtak. Meg-
hatódtam, mert közben arra gondoltam, hogy az apja nem láthatja 
a ballagó lányát, mint ahogy sok évvel ezelőtt engem sem látott az 
édesapám. Egy évvel később felsorakozott a Közgazdasági Közép-
iskola véndiákjainak serege, végigsétáltak a város központjában, és 
szép műsorral búcsút intettek az iskolának. Az élet iskolája sokkal 
nehezebb lesz, mint az eddigi iskolás évek. Hiszen vonzhatja őket a 
pénz, a siker, a karrier. A szülők álma, vágya mindenkor az, hogy a 
gyermekük haladjon a kitűzött cél felé. Az enyém is ez volt.

Következtek gyermekeim egyetemi évei. Anita a szabadkai Építő-
mérnöki Karra, Robi a Közgazdasági Karra iratkozott. Ez azt jelen-
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tette, hogy két év elteltével teljesen egyedül maradtam a nagy családi 
házban. Anita ritkábban járt haza, de Robi minden hétvégén. Lányom 
az első évben albérletben lakott, később két zentai évfolyamtársával 
a kollégiumba költözött. Menzai étkezés következett, meg ami ezzel 
járt. Jól haladt, de sokat dolgozott. Fiam is a menzán étkezett, persze 
pótlásként a hazai kosztra is számított. Ő nem igazán szerette az új 
környezetét, azt hiszem, az egyetemet sem, csak nem nyilatkozott róla.

Nem tartoztam a félős anyák közé, ez sokat segített rajtam. Időm 
nagy részét most is az iskolában töltöttem, viszont vártam a hétvégét, 
mert akkor jöttek a gyerekek, mostunk, vasaltunk, főztünk, barátok 
jöttek hozzánk, eseménydúsan telt általában a hétvége. Robi bará-
taival – főleg a télen – emlékezetes kártyapartikat játszottunk. Az 
ebédlő nagy asztalát körbeültük, és römiztünk. Ilyenkor töretlen jó 
hangulat uralkodott a Barsi-házban. Tiszta szívemből vágyom valami 
hasonlóra ma is. (…)

*

2015. szeptember 18-án, egy pénteki napon Zenta központjában a 
parkban ültem, közel a szökőkúthoz. A földből két sorban hét-hét 
vízsugár tört elő. Díszkivilágítással még látványosabb, babákat tolo-
gató anyukákat, nagymamákat, gyerekeket, szerelmeseket vonzott. 
Romantikussá varázsolták a helyet. Csodálatos napos idő volt, közel 
35 fok. Nem tudni pontosan, hogy mennyi ideig élvezhetjük a vénasz-
szonyok nyarát, ezért úgy döntöttem, hogy ma is lemegyek a Tiszára, 
egy kicsit fürödni és a D-vitamin-hiányomat pótolni. Találkoztam 
egyik volt osztálytársammal a középiskolából, akivel negyvenhat éve 
nem láttuk egymást, külföldön keresett boldogulást.

A Tisza, a szőke folyó… A felszínén már hetek óta egybefüggő sző-
nyeget képez a  békalencse. A folyó vize lassú és meleg, ezért szaporodik 
ez a vízinövény. Kissé kellemetlen a fürdőzők számára, de nem káros, 
ezért kár lenne kihagyni az élményt. A mai napon ihletet kaptam az 
emlékeim írásának folytatásához. Egy férfi nak köszönhetően, aki nem 
is tud róla. Tizennyolc éves voltam, amikor megismertem, de az élet 
vihara elsodort bennünket egymástól. Újra találkoztunk.
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A DIÁKVERSENYEK

„Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskolá-
itokban megismertek, sok nemzedék műve, 
amelyeket a föld minden országában lelkesült 
igyekezettel és nagy fáradozásokkal alkottak 
meg. Mindezt örökségként teszik majd a 
kezetekbe, hogy azokat átvegyétek, tovább 
képezzétek, és egykor gyermekeiteknek becsü-
letesen továbbadjátok.”
                (Albert Einstein)

A fi atalok körében a természettudományi tantárgyak nem eléggé 
népszerűek. A fi zika és a kémia nem könnyű a tanulók számára. 
Nem egyszerű elsajátítani, megérteni és alkalmazni a tanultakat. 
Mégis vannak diákok, akik megmérettetnek e tudományágakban is, 
különböző szintű versenyeken bizonyítanak. Az alapos felkészülés-
sel, az eredményes szerepléssel sikerélményt szereznek maguknak, az 
iskolának és persze a tanáruknak.

Mindenképpen el kell mondanom: a tanulók túlterheltek az 
iskolában, ezért nincs idejük belemélyedni egy-egy tudományos kí-
sérletbe, vagy kibővíteni a tudásukat a kedvenc tantárgyuk keretén 
belül. Főleg az általános iskolás tanulókra igaz, az értelmi képességük 
ugyanis kibontakozóban van, és fáradékonyak a pubertáskor miatt. 
Iskolánkban a tehetséggondozás nagy múltra tekint vissza. Akkredi-
tált kiváló tehetségpont voltunk és vagyunk. A pályafutásom során 
már kezdő tanárként is fontosnak tartottam a tehetséges tanulókkal 
való foglalkozást, a különféle hazai és külföldi – elsősorban magyar-
országi – versenyeken való részvételt.

1972-ben kezdtem tanárként dolgozni. Éveken át megszerveztük 
az oktatási minisztérium által jóváhagyott versenyeket. Fizikából 
és kémiából a verseny két részből állt. A versenyzők először tesztet 
oldottak meg, a kérdések a tananyaggal kapcsolatban voltak, de 
logikai kérdéseket is kaptak. Ezután pedig azt a kísérletet végezték 
el, amelyet a kupacból kihúztak. A kísérletet magyarázni is kellett, 
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és a szakzsűri kérdéseire válaszolni. Az elért pontokat összesítették, 
és rangsorolták a tanulókat. A későbbiek folyamán ezen tantárgyak 
versenyén a tanulók számítási feladatokat oldottak meg, amelyek 
egyre nagyobb kihívást jelentettek a versenyzők számára. Eredményes 
versenyzőim minden tanévben voltak községi, körzeti, tartományi 
szintű versenyeken. 1994-ben a köztársasági versenyre is eljutott egy, 
ma már fi zikus diákom, s ez akkoriban szép eredménynek számított. 
Vegyészmérnök-, villamosmérnök-, kémiatanár-, fi zikus-csillagász, 
gyógyszerészpalántákat tanítottam. Idővel jelentkeztünk a magyar-
országi versenyekre is, ahol sikeresen megmérettettünk. Néhány 
alkalommal a Curie országos kémia-, valamint az Öveges József 
országos fi zikaversenyen is jól szerepeltünk. A tanulóim örültek, ki-
hívást jelentett számukra a megmérettetés, és az idejükkel is jobban 
gazdálkodtak. A magyarországi versenyeket azért szerettük, mert a 
versenyfeladatok játékosak, érdekesek, életszerűek voltak, élményt 
jelentett a megoldásuk a versenyzők számára.

Az első fizika–kémia tábor... 
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A vajdasági szintű versenyek közül a Dr. Ribár Béla-fi zikaverseny 
és a Kovács Sztrikó Zoltán tiszteletére szervezett fi zika–kémia ta-
nulmányi verseny volt a kiemelkedő. Ez utóbbi 2003-tól a Vajdasági 
Magyar Pedagógusok Egyesülete és más hazai és külföldi szakmai 
szervezetek támogatásával a GENIUS – a tehetséges diákokért moz-
galom keretében került megszervezésre. Ezekre a versenyekre 2001-től 
2011-ig készítettem fel tanulókat, ezért 2012-ben GENIUS Arany 
Men tor díjban részesültem. Ezt azok a pedagógusok kapták, akik 
legtöbbet tettek a vajdasági tehetséggondozás terén. Boldog vagyok, 
mert szívügyemnek tartottam a tehetséggondozást Csizovszki László 
fi zikus kollégával együtt.

Az iskolákban eltérő szinten ugyan, de mindig működött és 
ma is működik a tehetségfejlesztés. Az odafi gyelő, gyakorlatias, jó 
ítélőképességű tanár felfedezi a tehetségeket, és foglalkozik velük. 
A tehetséggondozás és a fi zika–kémia tudományként és tantárgy-
ként történő népszerűsítése Vajdaságban magyar nyelven az 1990-es 

...amelyet Vass Ferenc kisoroszi kollégával közösen vezettünk 
(Kátai-tanya, 1999)
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évek második felében kezdődött el. Éveken keresztül részt vettem 
a tehetséggondozó szaktáborok szervezésében. 1995-ben meghívást 
kaptam a szegedi matematika–fi zika szaktáborba, majd 1996-ban 
ismét. Némi tapasztalat birtokában ezt követően idehaza is sikeresen 
megszerveztük és nagy szeretettel lebonyolítottuk a táborlakókkal 
a foglalkozásokat. Ezt követően a Th urzó Lajos iskolában is tábort 
szerveztek. Az érdeklődő tanulók a környező és a zentai iskolákból 
jöttek. Ezen táborok mindig sikeresen zárultak. A fi zikával és a 
kémiával mindenhol találkozhatunk, fontos szerepet játszanak a 
mindennapi életünkben. A tudósok és a tanárok nagyon szeretnék, 
hogy mindannyian megértsük a természet törvényeit. A kísérletek 
elvarázsolják a közönséget, beavatnak bennünket a tudományok 
rejtelmeibe. A   tanulók imádják a kísérleteket.

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS

„Annyi bizonyos, hogy az oktatást mindig is a 
társadalom életfunkciójaként fogták fel, mely 
úgy marad fenn, hogy generációról generá-
cióra átad mindent, amit az emberiség saját 
magáról megtanult. (…) Az oktatás a rendel-
kezésünkre álló leghatékonyabb eszköz arra, 
hogy meg formálhassuk a jövőt, vagy – sze-
rényebben fogalmazva – hajónkat a kedvező 
áramlatokat követve és a zátonyokat lehetőleg 
elkerülve a jövő felé kormányozzunk.”
                                               (Delors, 1995)

A nyaralás örök élmény! Ma is szép emlékeket őrzök a családi nyara-
lásokról. A csodálatos tenger, a napsütés, a Balaton vagy akármilyen 
kirándulás összekovácsolja a családot, együtt örül, vigad és játszik. 
Sok éven át erre nem volt lehetőségünk. Azok a kegyetlen kilencvenes 
évek! Ellenben alkalmam adódott magyarországi továbbképzésekre 
eljutni. Nevezhetem munkajellegű nyaralásnak, de még így is megérte! 
A továbbképzések szükségesek, és a lehetőségekkel élni kell. Így tettem 
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én is. Magyarországon Budapesten, Nyíregyházán és Debrecenben vet-
tem részt szakmai továbbképzéseken, de eljutottam Erdélybe is. Ezek a 
képzések nagyon tetszettek, jól éreztem magam, feltöltődtem, barátkoz-
tam, új ismeretségeket kötöttem, tanultam, tapasztaltam. A tanításban 
alkalmaztam az új ismereteket, újításokat, amelyeket elsajátítottam.

Akkoriban már egyes iskolákban volt internetelérési lehetőség, 
de a mi iskolánkban még hiányzott. A számítógépek használata nem 
volt elterjedve, ezért én az írásvetítőt alkalmaztam az óráimon, de 
a hazai szemináriumokon is ezek az eszközök voltak használatban. 
Videokazettákat is használhattam volna, de lejátszó sem állt rendelke-
zésre. Szegeden a szaktáborban kaptam a fi zikatanításhoz kazettákat, 
amelyeket tíz év után átírattam CD-re, és bemutattam a tanítási órán. 
Igen megkedvelték a tanulók. Keveset tudtam a számítógépről, nem 
is szerettem, de a tanárnak legalább alapszinten el kellett sajátítania 
az alkalmazását. Nekem 2007 óta van saját gépem.

Tankönyvet nem írtam, de gyakorló tanárként nem voltam meg-
elégedve azokkal a tankönyvekkel, amelyeket a tanórákon kötelezően 

Továbbképzés Mátrafüreden (2003)
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és kizárólag használni kellett. Tartalmilag és esztétikailag is kifogá-
solhatóak voltak. Az első fontos szempont, hogy kinek íródnak a 
könyvek. A tankönyvet szeresse a diák! Amikor a tanuló azt mondja: 
„De szép ez a könyv!” – akkor szívesebben veszi a kezébe. A külalak-
ja, a fontos részek kiemelése, érthető színes ábrái, jó olvashatósága 
jobban vonzzák még a tantárgyat kevésbé kedvelő diákokat is, mi 
több, a szülőket is. Tanári pályafutásom során többféle tankönyvet 
használtam. Magyar nyelven 2004-ben, majd 2008-ban jelentek meg 
az első, színes ábrákkal, grafi konokkal szépen szerkesztett fi zikatan-
könyvek. A fi zikát hosszabb időn át tanítottam, mint a kémiát, ezért 
beszéltem csak a fi zikakönyvekről, azonkívül a fi zikát három évig 
tanulják a gyerekek, a kémiát pedig két évig. Még ma is árad belőlem 
e két tantárgy iránt a szeretet.

Lapozgattam egy fi zikakönyvet, azt, amelyből én nyolcadik osz-
tályos tanulóként az 1964/65-ös iskolaévben tanultam. A hetvenes 
évek első felében, 1973–74-ben pályakezdőként, az első generációm 
oktatásakor használtam azt a fi zikakönyvet. Néhány tanulóm nevét 
– ceruzával bejegyezve – megtaláltam benne. A hatodik osztályos 
tanulók részére 1986-ban jelent meg az első fi zikakönyv.

AZ OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOKRÓL

Az osztálykirándulás maradandó élmény. Megszervezni szerteágazó 
feladat, a felelősség óriási. A kísérő tanárok állandó, éjjel-nappali fel-
ügyelete és következetessége döntően befolyásolja a tanulók zavartalan 
kikapcsolódását. A cél a jó hangulat, az eddig ismeretlen vidékek 
felfedezése, jelen esetben országunk nevezetességeinek megismerése, 
szépségének értékelése.

1968 tavaszán – középiskolás koromban – osztályfőnökünk egyik 
órán szép tervvel lepte meg az osztályt. Ez a többnapos osztálykirán-
dulás tervezete volt, körutazás, felölelve Jugoszlávia köztársaságait, 
Szerbiát, Bosznia-Hercegovinát, Horvátországot, Montenegrót és 
Macedóniát. Szlovénia nagy kerülő lett volna, oda nem jutottunk el. 
Csodálatos napokat töltött együtt az osztály! Szarajevó az óriási ba-
zárjával félelmetesnek hatott, ekkora vásárt azelőtt soha nem láttam!
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Milyen a tenger? Az Adria kék, sós, hatalmas?! Nagyon izgatott 
voltam, hiszen nem láttam még „őfelségét”! A végtelennek tűnő 
kékség nyugodt és gyönyörű volt, a nap sugarai fürödtek benne. Most 
a miénk, az enyém is, két napra! Fürödtünk, megkóstoltuk a tenger 
vizét, valóban sós! Dubrovnikban, a nevezetes üdülőhelyen, az esti 
séta során a szerelmespárok ölelkezve, egymásba fonódva andalog-
tak a város pompás fényözönében. Hallgattuk a tenger muzsikáját. 
Montenegróban a különleges Sveti Stefan-félszigetet csodálhattuk 
meg, majd a Kotori-öblöt elhagyva Macedónia határa felé vettük az 
irányt, Szkopjéba mentünk. Ma is magam előtt látom a régi vasúti pá-
lyaudvar romjait, a nagy óra mutatóit, amelyek a földrengés perceiben 
megálltak, megőrizve a borzalmas tragédia időpontját. Múzeum az 
áldozatok emlékére: 1963-ban nagy erejű földrengés rázta meg a várost.

Hosszú utat tettünk meg, míg Macedónia és Albánia határvidéké-
hez érkeztünk az Ohridi-tóhoz. A hatalmas víz partján fekszik Ohrid 
város, ahol számos bizánci stílusú templom maradt fenn. Körbejártuk 
a várost és a templomokat, a látvány lenyűgözött mindannyiunkat. 
Gyorsan elröpült az élményekben gazdag kirándulás. Középiskolai 
tanulmányaink során ellátogattunk a zágrábi Kraš csokoládégyárba 
is. Végigvezettek bennünket az üzemeken, ahol megismerhettük a cso-
koládé előállításának fázisait. Kellemes csokiillat áradt körülöttünk. 
A látogatás végén fagyival kínálták a vajdasági tanulókat.

Már említettem a kirándulások fontosságát, s most két kirándu-
lásról írok részletesebben, amelyeket tanárként éltem át. A szépséges 
Jugoszlávia rengeteg látnivalót nyújtott. Szerettük bejárni a tájait. 
Miután a politikai körülmények jelentősen megváltoztak, 2000-től 
az osztálykirándulások már csak Szerbiára korlátozódtak. 2005-ben 
kétnapos kiránduláson vettünk részt. Útirányunk: Zenta, Resavai-
cseppkőbarlang, Manasije kolostor, Lepenski vir, Galambóc vára és 
Zenta.

A Resavai-barlang – jelképe az anya gyermekével – a Resava folyó 
mentén, a Beljanica-hegység déli oldalán található, s hazánkban a 
legősibb barlangok közé soroljuk. A jégkorszak előtt, nyolcvanmil-
lió évvel ezelőtt kezdett kialakulni. A legidősebb cseppkövek kora 
negyvenötmillió év. 1962-ben fedezték fel, a feltárása tíz évig tartott, 
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és 1972-ben nyitották meg a látogatók számára. Hossza négy és fél 
kilométer, de a látogatók csak nyolcszáz métert nézhetnek meg. A   bol-
tozaton függő cseppkövek a sztalaktitok, az álló cseppkövek pedig a 
sztalagmitok. Növekedésük nagyon lassú és szinte kiszámíthatatlan. 
Látogató, ne bántsd a cseppkövet!

A cseppkőképződést Harsányi Kálmán így írja le egyik költemé-
nyében:

„Holtabb e kőnél, mely előtte élt már
És szomjan itta, s szomjan issza most is
A felhők mézét, a patak tejét
A szikladajkák emlőin keresztül,
Míg csappá nőtt parányi kristály-teste,
Sudárrá fejlett, oszloppá dagadt,
Árboccá nyúlt, s torony lesz majd belőle,
Mely nekiront e roppant boltozatnak,
Kifúrni vágyva, hogy meglássa egyszer
Szép mostoháját, a dicső Napot.”

Mi, zentaiak a Tisza szerelmesei vagyunk, de ezen a kiránduláson 
alkalmunk adódott a hatalmas és szépséges Dunát Galambóctól 
Kladovóig végigkísérni. A Vaskapu (Đerdap) Európa egyik legnagyobb 
szorosa, Románia és Szerbia természetes határa. Hogyan keletkezett? 
Több millió évvel ezelőtt, amikor a Pannon-tenger borította az egész 
Bánátot, Szerémséget és hazánk más részeit, a Đerdap sziklái akadá-
lyozták meg, hogy a tenger lefolyjék a Fekete-tengerbe. A víz szintje 
a Pannon-tengerben jóval magasabb volt, mint a Fekete-tengerben, 
de a Đerdap kemény sziklái így is nagy akadályt képeztek. A Pannon-
tenger végül mégis utat tört magának, és a Đerdap-szoroson át lefolyt. 
Most a Duna ömlik át rajta, de a kiemelkedő sziklák akadályozták 
a hajózást. Ez a probléma megoldásra várt, mert a tengerig kellett 
kihajózni. Ezt a gondot a XIX. században Széchenyi István és Vásár-
helyi Pál oldotta meg, azóta zavartalan a dunai hajózás. A Đerdap I. 
1964–1972, a Đerdap II. 1977–1984 között épült.
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A szívemet elégedettség töltötte el, amikor 2006-ban és 2010-ben 
ugyanazzal a programmal a hetedik osztályos tanulók számára sike-
rült megszervezni egy háromnapos kirándulást. Útirányunk Zenta, 
Čačak, Mokra Gora, Zlatibor és a Tara-hegység volt. Belgrád után 
Šumadiját érintve Čačakon álltunk meg. A környéken tizenkét ak-
tív, ma is működő kolostor található, volt hát mit megtekinteni. Az 
Ovčar–Kablar-hegyszoroshoz érve a XVI. században épült Vavedenje 
(jelentése: megérkezés, Mária megérkezése) kolostort néztük meg, 
amelyet Sveti (Szent) Sava és apja, Simeon építettek. A Blagoveštenje 
kolostor a XVII. században épült, amelyben a legrégibb könyv a XIV. 
századból való. Ez a kolostor az Angyali üdvözlet nevet viseli. Gyönyö-
rű hely. Az Ovčar–Kablar-hegyszorost a Nyugat-Morava alakította ki, 
nyolc kilométerre terül el Čačaktól. Zlatiborban a Sirogojno falut és 
múzeumot jártuk végig, ahol a Zlatibor környéki szerb nép hagyaté-
kát őrzik. Mi két család gerendaházait – szobáit, használati tárgyait, 
kellékeit, főzőedényeit, gyümölcsaszaló helyiségeit, méhkaptárait – 
nézhettük meg. Zlatiborban a városi piacon vásároltunk, én egy szép 
gyapjúmellényt vettem, melyet ma is féltve őrzök.

A további utunk Mokra Gorába vezetett. A šargani nyolcas! Itt 
éltem át a kirándulás legszebb élményét. Mokra Gora falut Zlatiborhoz 
közel, Szerbia és Bosznia-Hercegovina határán találjuk egy völgykat-
lanban. Három hegy veszi körül, a Zlatibor, a Tara és a Šargan. Innen 
indul a Ćira vonat hatvan centiméter nyomtávú síneken. Ez az egyik 
legszebb vasútvonal a világon; 1974-ig Mokra Gorán keresztül vezetett. 
Ez a keskeny vasút Užicén és Višegradon keresztül Belgrádot Szaraje-
vóval kötötte össze. A Ćira vonat Mokra Gora és Šargan között tizen-
három kilométer hosszú, felújított, nyolcas alakú pályán közlekedik, 
miközben huszonkét alagúton, tíz hídon és viadukton halad át. Itt, a 
šargani nyolcason vonatoztunk! Útközben több állomáson megállt, 
kiszálltunk, és csodálhattuk a táj szépségét! Jatarén vízesést láttunk. 

Emir Kusturica azt mondta: „Egy olyan várost gondoltam ki, amely 
úgy néz ki, mint amelyikben mindig éltek. Pedig soha nem éltek.” 
Drvengrad (Gerendaváros, Kremna falu) Emir Kusturica fi lm rendező 
városa. A Mećavnikon építette meg, és 2004-ben ezen a helyen forgatta 
a Život je čudo című fi lmet. Az egész várost bejártuk, megnéztük az 
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utcáit, a tereit, amelyeket hírességekről nevezett el: van Maradona, 
Čkalja utca és Nikola Tesla tér is.

A Tarára indultunk, a Drina mentén haladtunk előre. Az idő ked-
vezett, napsütésben jártuk körül a Tara Nemzeti Parkot, ahol Európa 
legszebb, leggazdagabb növényzete, fenyőfái találhatók. Láthattuk a 
negyven méter magas szerb lucfenyő, a Pančić omorika egyetlen példá-
nyát, mert egy van belőle. Kívántunk valamit, megsimogattuk, és vártuk, 
hogy beteljesüljön. Ezzel persze koránt sincs kimerítve a kirándulások 
listája, bárhol is jártunk az országban, utunk emlékezetes maradt.

ÖZVEGYEN

„Ne menj előttem, lehet, hogy nem tudlak követni.
Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni.
Gyere mellettem és légy a barátom.”
                     (Albert Camus)

Az ember társas lény, párt választ magának egy életre. De az élet nem 
viseltetik együttérzéssel irántunk, elveszi tőlünk a szeretett személyt, 
a férjet, az édesapát. A kedves lénye, a mondatai, a nevetése, egy-egy 
jellegzetes gesztusa idővel elhalványul, de a szeretetét megőrizzük 
emlékeinkben. Én hiszek benne, hogy Ő örökre velünk marad. Mú-
lik az idő, és mi lassan elfelejtünk élni. Átértékeljük az életet, a saját 
életünket. Ezt tettem én is. A baráti köröm időközben leszűkült, 
mindenki tette a dolgát. Azok a barátok, akik házasságban, kapcso-
latban élnek, másként tengetik életüket, mint az özvegyek. Ezt nem 
könnyű elfogadni, de ez az igazság. A kilencvenes évek derekán egy 
rendezvényen találkoztam Preradov Eszterrel, aki szintén özvegy volt 
már. Én őt nem ismertem. Megszólított, és elkezdődött közöttünk a 
sok évig tartó barátság.

A barátságról sokan írtak már, hiszen nagyon fontos szerepe van 
az emberi kapcsolatokban. Cicero szerint „az élet mit sem ér barátság 
nélkül”! Lépésről lépésre épült fel a barátságunk. Színesebb lett az 
 életem, az életünk. Hosszú tartalmas beszélgetések, közös kirándulá-
sok, színházi előadások, egyéb kulturális programok, imaórák, teadél-
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utánok követték egymást. A magányos esték átalakultak hangulatos 
estékké. Kedves barátnőm, köszönöm!

Idézek Preradov Eszter egyik leveléből: 

„A közelmúltban meglátogattál. Ígéretet tettem, hogy hozzájá-
rulok emlékeid leírásához pár sorral. Hosszú út volt a miénk, és 
most nem akar kisütni a nap, hogy könnyebben tereferéljünk veled. 
A   részletekről majd Te fogsz írni. A beszélgetéseinket érzem tar-
talmasnak, bizalmasnak, ez volt, ami összekötött bennünket, és a 
jókedvünk, nem pedig az egyedüllét. Akkor van az ember egyedül, 
amikor Istentől eltávolodik. Én ezt soha nem szeretném megélni. 
Sokat változott életünk, de erősek vagyunk, és legyőzzük lelkünk 
bánatát. Te ezt nagyon is megélted. A család és az otthon melege a 
legfontosabb az életünkben. Köszönöm, hogy részese lehetek gon-
dolataimmal ennek az írásnak, ahol drága fiadról, Robiról megem-
lékezel! Ugye tudod, Robi, hogy nagyon kedveltelek! […] 
         Eszter”

ISMERKEDÉS

Hat év gyorsan elrepült, észre sem vettem. 1998 tavaszán az egyik 
hetilap Ismerkedjünk rovatában elolvastam egy kellemes hirdetést. 
Felbátorodtam, és írtam a jeligére. A levél mindössze pár szóból állt, 
és alatta egy telefonszám. Különösebben nem foglalkoztam a témával, 
mert sok egyéb dolog lekötötte a fi gyelmem, és már előre eldöntöttem, 
hogy bármilyen közeledést visszautasítok, mint más alkalmakkor is. 
Egyre gyakrabban fordult elő, hogy arra gondoltam, mégsem kellene 
egyedül, pár nélkül leélni az életem. Sok biztatást is kaptam az is-
merőseim köréből: „Járj nyitott szemmel, ismerkedj, hiszen minden 
emberi tragédia mögött ott rejlik a jó, egy segítő kéz, egy kedves szó, 
ami hitet, erőt ad.” Az érintés, a simogatás hiányzott. Talán még va-
laki értékel, kölcsönösen kiegészítjük egymást – ilyen gondolatok és 
érzelmek kavarogtak bennem. Így ismerkedtem meg 1998 áprilisában 
Kleman Andrással, aki nyugdíjasként Topolyán élt egyedül. Fiatalos 
külsejű, víg kedélyű, bőbeszédű embernek ismertem meg. Nagyon 
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egyedül volt, az egyetlen fi ával már régóta nem ápoltak jó viszonyt. 
Gyermekeim kedvelték, főleg a fi am. Sok időt töltöttünk együtt.

András házasságot kezdeményezett. Az ajánlatán meglepődtem, 
de elfogadtam. Még abban az évben, szeptember 24-én házasságot 
kötöttünk. Ez a lépés nem tetszett Rudolf fi ának, minden erejével 
küzdött ellenünk. Két év múlva férjem azzal a gondolattal foglal-
kozott, hogy házat cserél, a topolyait zentai házra. 2000 áprilisában 
azután létre is jött a házcsere; elégedettek voltunk. Ugyanebben az 
évben Kiskunhalason házat vásároltunk. Szépen rendbe tettük, min-
den hétvégére odautaztunk. Eseménydúsan telt hát ez az esztendő. 
Szegeden családegyesítés címén bevándorlási kérelmet nyújtottam be, 
2005. augusztus 30-án azután megkaptam a magyar állampolgárságot 
is. Az állampolgári eskü letételekor melegség öntötte el a szívem.

Huszonéves gyermekeim még nem szereztek felsőfokon oklevelet. 
Kissé keseregtem, komolyabb munkához való hozzáállást szerettem 
volna kérni tőlük. Ez a szülő feladata: kérjen és adjon! Vagy fordítva? 

Robi Emesével
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A szerelem és a tanulás gyakran járnak külön utakon, így volt ez a 
mi családunkban is. 2000-ben Anita elköltözött a szülői házból, és 
élettársi kapcsolatba lépett valamikori diákommal, Mikus Zoltánnal. 
Albérletbe költöztek, s én őszintén mondhatom: nem örültem ennek 
a döntésnek. Robi szerelme Budapesten tartózkodott, ott volt mun-
kaviszonyban. A kapcsolat intenzívnek tűnt, levélhegyek érkeztek 
Pestről Emesétől, és levélhegyek mentek a fővárosba. 

2001 nyarán azután végre megtörtént a leánykérés a Barsi-ház-
ban, szeptember elsején Zoltán eljegyezte Anitát. Szép kis eljegyzési 
bulit szerveztünk. Anita itthon készült a vizsgáira, Zoli dolgozott, 
Robi készült Újvidékre, mert ott folytatta tanulmányait. Mindenki 
számára volt feladat.

Ezen a nyáron a férjem beteg lett. Állandó segítségre szorult, ön-
állóan nem tudott magáról gondoskodni. Mivel az egészségi állapota 
rosszabbodott, így a fi am és én személyautóval vittük át Zentáról a 
kiskunhalasi kórházba. Onnan helikopterrel szállították át a szegedi 

Anita leendő férjével
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szívsebészeti klinikára. Katéterezésen esett át, infarktust nem kapott. 
A Kleman családból senki nem látogatta meg sem a kórházban, sem 
odahaza. Még rágondolni is kellemetlen. A kórházi elbocsátás után 
Kiskunhalason maradtunk, később jöttünk Zentára.

Róbert fi am 2002 tavaszán Újvidéken – pénzügy és számvitel 
szakirányon – sikeresen befejezte a pénzügyi főiskolát. Óriási meg-
könnyebbülést és örömöt jelentett ez a számomra. Oklevéllel a kézben 
talán könnyebben boldogul a fi atal munkaerő, gondoltam én lelkesen. 
Csakhogy a kötelező katonai szolgálatot is be kellett terveznie abban 
az évben. A férfi ak életének fontos állomása a katonaság. A kötelező 
sorkatonai szolgálat a legények számára nem népszerű, a szolgálat 
letöltése után viszont sokat mesélnek erről az időszakról. Sőt évekkel 
később is. Vajon miért oly felemelő a katonai életről mesélni? A   höl-
gyek mivel rukkoljanak elő?

Búcsúzott a nyár, s búcsúzott a fi am a civil élettől, megkapta ugyan-
is a katonai behívót. Vranjéban kellett katonai szolgálatot teljesítenie. 

Zsolti a bérmakeresztapjával, Robival
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A város az isten háta mögött, Dél-Szerbiában, a Dél-Morava mentén, 
ötszáz-hatszáz kilométernyi távolságra fekszik az otthonunktól. Nagy 
izgalmamban a térképen is alig leltem meg. 2002. szeptember 1-jén 
vonult be a kaszárnyába, és 2-án öltötte magára a katonai egyenruhát. 
Nagyon hiányzott az Öcskös!

Készültek a katonai eskütételre, s én alig vártam, hogy utazhassunk, 
hogy találkozzunk vele. Anita lányom, a testvérem, a fi am barátnője és 
én már előző nap útnak indultunk, mert az eskütétel szeptember 21-én 
a délelőtti órákban zajlott le. Gyönyörű, verőfényes nap volt, ragyogott 
a természet körülöttünk. A látogatóba érkezett emberek vidámak 
voltak, a katonák szépen felbarnultak. Mindenki mosolygott. Az én 
fi am volt a legszebb katona, arca sugárzott a jókedvtől. A ceremónia 
a protokoll szerint zajlott le, utána következett a lazítás, a hazai koszt 
elfogyasztása. Később rendszeresen leveleztünk, néha telefonált is. Úgy 
emlékszem, a kilenc hónap alatt egyetlenegyszer látogatott haza. A   ki-
érdemelt szabadságot a legvégére hagyta, 2003. május 12-én leszerelt.

Robi fiam Vranjéban
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„Szerbusz Édesanyám!

Megkaptam a levelet, amit írtál, nagyon örültem neki. Ma szom-
bat van, délelőtt dolgoztunk, most pedig a fegyvereinkre és a többi 
dolgainkra vigyázok. Különben zajlik a katonaélet, most annyi 
változás van, hogy este a zászlót nem 19-kor, hanem 17 órakor 
engedjük le. Délelőtt ebédig kiképzésen vagyunk, ami ebédig tart. 
10,30-kor van a marenda. Majd ebéd után 17-ig valamit takarítunk, 
vagy lődörgünk, 17–19-ig általában most már szabadok vagyunk, de 
nem nagyon lehet okosan kihasználni, mert kint vagyunk a sötétben 
és ülünk a padokon. A kiképzést nem mondhatom, hogy változott 
volna, én strelac vagyok a harckocsin, mint ahogy már mondtam is, 
az ehhez kapcsolódó dolgokat tanuljuk. Sokat tisztítjuk a puskát. 
Rengeteget készültünk október 31-re, akkor volt a páncélos egységek 
napja, volt hülyeség elég. A díszlépés kicsit unalmas volt. Elmúlt.

Fűtésünk még nincs, de én egyelőre nem fázok. Az időre nem 
panaszkodhatunk, száraz időnk volt, illetve van, reggelente és 
esténként azért hideg van, de nappal szerencsére süt a nap.

A kaja többek között ugyanaz, néha unalmas, van, amikor nem 
vacsorázok, de nem vagyok éhes. Mivel valamivel több szabadidőnk 
van, többet megyünk a kantinba, kávézunk. Fociztunk két délután, 
volt alkalmunk, ki is használtuk. Voltunk Bora Stanković házában, 
ahol élt. Tetszett a ház nagyon, kb. százéves, de jó volt. Majd vol-
tunk újra moziban, néztünk egy hazai filmet […].” 2002. nov. 2.

A sorkatonai szolgálat letöltése után a nyár folyamán álláslehetőség 
után nézett a fi am, ebben én is segítettem neki. A kínálat szűkösnek 
tűnt, az ígéret nem! A jó nevű Metals Bankba vették fel az ifj úsági szer-
vezeten keresztül órabérre (éhbérre). Évi szabadság nélkül dolgozott, 
szerény anyagi juttatás mellett. Szorgalmas volt, sokat dolgozott, s ezt 
a főnökei ki is használták. Később állandósították a munkaviszonyát. 
A munkaköre bővült, a felelőssége nőtt, a bére maradt. A munkáját jól 
végezte, szerették, az ügyfeleinek a köre bővült. Cége 2010-ben már 
mint Vajdasági Fejlesztési Bank működött, 2013 derekán azonban 
egyszerre megszűnt létezni. A dolgozók az utcára kerültek, a fi am is.
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LAKODALOM

2002. szeptember 1. Ez a dátum már eddig is fontos szerepet töltött be 
az életemben, de most újból nagy jelentősége lett, mert ekkor kezdett 
Anita tanárként dolgozni Zentán, a November 11. Általános Iskolá-
ban. Jó matekos volt alap- és középfokon is. Egyszer csak kipattant 
az agyából, hogy jelentkezik matematikatanárnak, pedig a mérnöki 
egyetemet még be sem fejezte. Matematikatanár-hiány volt akkor is, 
később is, így sikerült bejutnia az iskolába. Feltalálta magát, de se-
gítséget is kapott. Azt mondta nekem egyszer: „Nehogy azt gondold, 
hogy tanár leszek!” Nem vitatkoztam vele, de később még visszatérek 
erre a témára. Én nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert ez fej-
lődést, előrelépést jelentett számára még akkor is, ha nem a szakmáját 
gyakorolta. Anita az oktatásban maradt a következő iskolaévekben is, 
ekkor azonban már a Th urzó Lajos Általános Iskolában is dolgozott.

A 2003-as évhez kötődik még egy fontos esemény, szeptember 20-
án Anita és Zoltán házasságot kötöttek. Miután a fi atalok beszéltek a 

Anita és Zoltán esküvőjén 2003-ban. Balról jobbra: Robi Ágival, én 
férjemmel, Andrással, húgom férjével, Tóth nagymama, húgom lánya, Lívia, 

párjával, Györggyel
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nagy elhatározásról, elkezdődött a szervezés. A lakodalom színhelyéül 
a zentai Papuli vendéglőt választották. A lányom a keresztapját, Ba-
lassa Ferencet kérte fel Tornyosról násznagyának, aki büszkén töltötte 
be ezt a tisztet. Értette a dolgát. A násznép negyven főből állt.

Eljött hát a nagy esemény, a nap ragyogott, szívünk örömteljesen 
dobogott. A szülői álom beteljesült, a lány kirepül a családi fészekből. 
A szemünk könnybe lábadt, mert egy halvány árnyékot észleltünk: 
az édesapa nincs jelen. Az Alfa Romeo díszben állt, s a gyönyörű 
menyasszonnyal elindult az esküvőre. Polgári szertartás volt. Nem 
maradhatott el az a szép szokás, hogy a kislányok kosarukból rózsa-
szirmot szórtak a menyasszony lába elé. A lakodalom kellemesen, 
színvonalasan, jó hangulatban telt. A menyecsketánc után a bulizás 
hajnalig tartott.

BÁNATTAL A SZÍVÜNKBEN

Miért? Szükségszerű, hogy öröm után üröm következzen? Oly keveset 
örülünk, inkább a bánat él a lelkünkben! Édesanyám napjai fogytak, 
a család érezte, hogy valami véget ér, számára bekövetkezik az örök 
pihenés időszaka. Annyit, de annyit dolgozott életében a családjáért 
és önmaga fenntartásáért. Hála, örök hála érte. 2003. november 
2-án távozott oda, ahol élete egyetlen párja, testvére, veje várt rá. 
A   tor nyo si temetőben nyugszik. Bánattal a szívünkben folyt az élet a 
megszokott medrében. A férjem többet tartózkodott Kiskunhalason, 
mint Zentán. Mindennap jöttek-mentek az üzenetek, véletlenül sem 
maradt ki egy nap sem. A mobiltelefonok világát éltük már! A fi ával 
azonban továbbra sem tartotta a kapcsolatot.

Mindkét gyermekem munkaviszonyban volt. Lányom a házaséletet 
gyakorolta, és tanult a munkája mellett. Fiam Áginak udvarolt. Ez 
a kapcsolat a katonasága előtti időszakban bontakozott ki. Párom 
2003-ban hatvanhét éves volt, amikor elhatározta, hogy számítógépet 
vásárol. Unaloműzés címén sikerült elsajátítania alkalmazásának a 
fortélyait, s attól kezdve a számítógép rabja lett. Ennek előnye az volt, 
hogy lekötötte a rengeteg szabadidejét. Szép levelekkel lepett meg. 
A   nyári szabadságom nagy részét együtt töltöttük Kiskunhalason. 
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Éltük mindennapjainkat, jártunk a gyógyfürdőbe, kikapcsolódtunk. 
Bizony nagyon rám fért, mert a sok rohanás, munkahelyi és egyéb 
feladat felborította az egyensúlyt az életemben. Pörögtem (szükség is 
volt rá), de éreztem, hogy meg kell tanulnom pihenni! A későbbiekben 
is nagy szükségem volt rá.

A 2004/2005-ös iskolaévben már hatodik osztályba járt az egyik 
kedvenc csoportom. Gondolataim között felötlött, ez a generáció lesz 
az utolsó, amelyet kivezetek az Emlékiskolából. Az osztályfőnöknek 
nem szabad rangsort állítania a kivezetett osztályai között, de a 
nyugdíjaskor közeledtével valami változik érzelmileg az osztálya iránt. 
Szerintem ezt mindenki átérzi, ha eljön az idő. A tanulók huncutkod-
tak, a bőröm alá bújtak, én meg hagytam. Tudták, hogy nagy harcos 
vagyok, kiállok értük a különféle helyzetekben, de szükség is volt rá. 

Egyre gyakrabban szól a zene, az éltető, a gyógyító zene. A csönd 
sokszor félelmetes. A munkám nagy részét zenehallgatás mellett vég-
zem. Platón szerint a zene „lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat 
ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt ad a szom  orúnak, 
derűt és életet, mindennek”.

2005-ben a tél váratott magára, mintha csak január közepén kez-
dődött volna a hideg. Az igazi mínuszok február elején, első felében 
érkeztek. A téli szünidő is véget ért, legtöbb időt Halason töltöttem. 
Bemutatom ezt a várost. Én nagyon szerettem. Igen, múlt időben 
írtam, nem véletlenül. Személyes sérelmek kötődnek hozzá.

A dél-alföldi régióban, Bács-Kiskun megyében, a Kiskunságban 
fekszik a világhírű halasi csipke városa. A halasi csipkemúzeumban 
szebbnél szebb csipke van kiállítva. A csipkevarró asszonyok készítik 
ezeket a remek darabokat. Mindenkinek ajánlom, hogy ne hagyja ki 
a múzeum megtekintését, ha Kiskunhalason jár. Lenyűgöző látvány. 
A   gyógyfürdő is remek kikapcsolódást jelent a lakosság és az oda 
látogató turisták számára. Én sokszor ellátogattam ide, kellemes 
időtöltés volt. Zentáról kocsival a Szabadka–Tompa útvonalon kö-
zelítettük meg.

Februárban férjem agyvérzést kapott. Akkor is Halason tar-
tózkodott. Este lett rosszul. Azonnal értesítettek, hogy kórházba 
szállították. Iskolám igazgatója tudomásul vette az előállt helyzetet, 
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és a beleegyezésével másnap kora reggel már utaztam Kiskunhalasra. 
Zentáról Szegedre és onnan autóbusszal tovább. Kocsival nem mehet-
tem, mert itthon is szükség volt rá, az útviszonyok is rosszak voltak: 
fagyott, hó és jég borította az utakat. Hetekig maradtam a férjem 
mellett, emiatt a tanításból kimaradtam. Mindannyiunk örömére az 
állapota fokozatosan javult. A fi a ekkor sem látogatta meg (ehelyett egy 
gyalázkodó levelet írt). A feladatok halmaza a fi amra és rám zúdult.

A BALESET

A zentai városháza előtt kerékpároztam, hazafelé igyekeztem tanítás 
után. Általában kocsival jártam, ritka kivétellel, mint ezen a napon 
is, kerékpárral. Lassan haladtam, egyszer azt tapasztaltam, hogy be-
szorult az első kerék az úttesten tátongó lyukba, és eldőltem. 2006. 
december 14-én történt, kellemes idő volt. Autó nem jött mögöttem, 
így nem gázoltak el! A bal kezemre estem. Azonnal éreztem, hogy nagy 
a baj, mert nem tudtam felemelni, szabályosan lógott ki a kabátujjból. 
Egy arra járó polgár elkísért az egészségházba, onnan a kórházba 
szállítottak, de protekcióval, mert kéztörés esetén mentő nem vehető 
igénybe. A doktornő gyerekeit tanítottam, ezért sikerült. A röntgen-
felvétel után a technikus aranyosan megjegyezte: „Maga aztán jobban 
nem is tudta volna megtervezni a keze szétroncsolását!” Köszönöm, 
jólesett! Mivel délután volt, a szakorvos már nem rendelt, így az 
ügyeletes Nem Nevezem Meg Doktor rögzítés nélkül hazaküldött két 
eltört csonttal a kezemben, azzal, hogy másnap reggel jelentkezzek az 
ortopéd szakorvosnál. Nem mellesleg, az ő gyerekeit is tanítottam. 
Biztos elfelejtette… Az átvirrasztott éjszaka borzalmasan telt!

Másnap a fi am elkísért a kórházba, szerencsémre a legjobb orvoshoz 
kerültem. Csak jót hallottam róla! A kórházban maradtam, és vártam 
a műtét időpontját. A beosztás alapján lehetett tudni, hogy melyik 
nap és melyik időpont az enyém. A műtétet megelőzően koplalás és 
kevés folyadék, majd semmi az altatás miatt! Eljött a nap, a megadott 
időpont, délelőtt tíz óra. Röviddel tíz előtt a kezelőorvosom, akinek 
a műtétet kellett végeznie, váratlanul, idegesen megjelent az ajtóban, 
és közölte, hogy a műtét elmarad, és nem tudja a következő időpon-
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tot – azzal elviharzott! Bénán álltam egy helyben, közben valaki a 
kezembe nyomott egy nagy csésze kávét. Egy hörpintésre megittam, 
megráztam magam, mint a vízzel leöntött pincsikutya, és a folyosóra 
indultam, hogy körülnézzek. Észrevettem, hogy a nővérek kísértek 
a szemükkel, suttogtak, mert többen ismertek, kíváncsiak voltak a 
fejleményekre. Egyszerűen azt éreztem, hogy szurkolnak nekem. Az 
egyik kedves ismerős nővérhez fordultam tanácsért, hogy lehetséges-e 
a főorvossal beszélni. Igennel válaszolt, sőt biztatott. (Ő évekkel 
később a borzalmas mentős baleset egyik áldozatává vált. Az örök 
világosság fényeskedjen neked, Ilonka!)

A folyóson a csapóajtóhoz érve összefutottam a közkedvelt sebészor-
vos úrral. A feltett kérdéseimre válaszolt, majd megkérdezte, hogy hon-
nan ismerem őt. „Doktor úr, az édesanyjával az Emlékiskolában együtt 
dolgozunk!” Tíz perc múlva szólítottak, hogy a műtőbe kell mennem, 
mégis lesz műtét. A nővér szaladt utánam, és odasúgta, ne áruljam 
el, hogy nem sokkal előtte megittam a nagy adag kávét. Elaludtam, a 
műtét sikeres volt, hálával tartozom a doktor úrnak, a műtős nővérnek, 
aki valamikor jó diákom volt az oromhegyesi iskolában. Az osztályon 
mindenki örült, hogy a „merénylet” nem sikerült sem a doktor úr ellen, 
sem ellenem. Miután felébredtem, meglátogatott a főorvos úr. (Az ő 
gyerekeit is tanítottam.) A tanítványaim meglátogattak a kórházban, 
beszámoltak az iskolában és az osztályban zajló eseményekről. A félévi 
osztályzatokat is a kórházban zártam le. A naplókat kollégám és egykori 
kedves tanítványom, Nagy Abonyi Pali hozta el.

Már 2007-ben jártunk. A gyerekeim gondoztak a balesetem után, 
főleg a fi am, mert ő volt a házban. Segítségre szorultam. Autót, ke-
rékpárt sokáig nem hajtottam. Gyalogosan vagy taxival közlekedtem. 
A   másik kezem pedig túlterheltem, ezért azzal is gondjaim támadtak. 
A férjem hazajött látogatóba, de nem sokat törődött velem, rövid időn 
belül visszautazott Kiskunhalasra. Bűnömül rótta fel, hogy az úton, 
kerékpározás közben nem fi gyeltem eléggé. Az agyvérzése után válto-
zások álltak be nála. Nagyobb elvárásokat támasztott irányunkban, 
de képtelenség volt állandóan a kedvében járni. Ez az időszak fordu-
lópontot hozott az életemben, de a házasságomban is. A háttérből 
megindult a szervezkedés a férjem exneje és a fi a részéről, féltették 
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a Kleman-vagyont. Én a páromtól a vagyonából akkor semmit nem 
kértem, csupán közös életet. Kár, hogy mások ezt nem értékelték!

A baleset után hónapokig nem dolgoztam az iskolában. Az órá-
imat senki nem helyettesítette, nem folyt a fi zika–kémia tanítása. 
Nyolcadik osztályom diákjai nagyon vártak vissza, ezért a saját fele-
lősségemre márciusban visszamentem dolgozni. Rengeteg feladat várt 
rám, alig győztem elvégezni: a ballagás előkészületei is elkezdődtek, 
a középiskolába való beiratkozás körül is sok bonyodalom adódott. 
Kiskunhalasra nemigen tudtam elutazni. A kezem sem jött teljesen 
rendbe, mert a karomba beillesztett két fémpálca egyre inkább zavart, 
úgy éreztem, hogy a könyökömnél kibújnak a bőrömön keresztül. 
Októberben újabb műtét várt rám. Mindezek unalmas prózai dolgok, 
de megtörténtek.

Szorongással a szívemben többször eszembe jutott, hogy ebben az 
évben az iskolából kivezetem az utolsó generációmat. Nagy lendülettel 
szerveztük a ballagást, mert jól kellett sikerülnie! A ballagás egyben a 
gyermekkor végét és a felnőtté válás kezdetét is jelképezi. A végzősök 

Anita lányom okleveles építőmérnök lett (2007)
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az iskolájuktól, eddigi életüktől is búcsút vesznek. Igyekeztem, hogy 
szép emlékkel távozzanak! Jól sikerült, ez elégedettséggel töltött el. 
Közben a nyugdíjba vonulásra gondoltam. 2007. november 1-jétől 
lettem nyugdíjas, de a hivatásszeretet és a fi zikatanár hiánya 2014-ig 
még az Emlékiskolában tartott.

2007-ben eladtuk édesanyám házát, és megvásároltam azt az 
ingatlant, amelyben ma is élek. Elhagytam hát azt a családi házat, 
amelyet első férjemmel építettünk. Nem volt könnyű, de erről 
senkinek nem beszéltem. Mivel a szemközti házban folytattam az 
életem, így könnyebb volt elviselni az emlékek súlyát. Anita lányom 
2007 novemberében megszerezte az építőmérnöki oklevelet. Tízes 
osztályzattal sikeresen megvédte diplomamunkáját. A család jelen 
volt a szakdolgozat megvédésén, nagyon büszke voltam rá.

Másnap Újvidékre utazott, hogy beiratkozzon a természettudo-
mányi egyetem matematika szakára, hiszen továbbra is tanárként 
szeretett volna dolgozni, s ehhez oklevél kellett. Rengeteg munka, jól 
szervezett tanulás, kitartás kellett hozzá. Minden hétvégén előadások 

A 8. b osztály ballagása 2007-ben
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vagy vizsgák voltak, hét közben pedig tanítás és tanulás. Persze pénz 
nélkül mindez nem működött volna, a jó természetű férjének is szerepe 
volt a sikerében. 2009-ben azután a matematikai karon megszerezte 
a hőn áhított oklevelet. A család akkor is jelen volt a szakdolgozat 
megvédésén. A legmagasabb osztályzatot kapta! Muszáj ezt leírnom, 
hiszen én is tanárként dolgoztam, és osztályoztam a tanulók munkáit, 
tudását, ez is munkaköri kötelessége a tanárnak.

2007-ben a férjem Kiskunhalason a családi házból egy lakásba 
költözött. A telet ott töltötte, de amikor kitavaszodott, visszavágyott 
Zentára, 2008-tól azután egyre többet tartózkodott a városban. Én 
imacsoportba kezdtem járni, ahova Eszter barátnőm ajánlott be. Az 
Árpád-házi Szent Erzsébet Kamilliánus Család tagja lettem és vagyok 
máig is. 2009 tavaszán az egyik imaórán szóba került Međugorje, a 
nevezetes hercegovinai zarándokhely. Az imacsoport vezetője – akinek 
nagy tisztelője vagyok –, Gyura Emília megszervezte az utat, és 2009. 
május 4-e és 9-e között ellátogattunk a Mária-jelenések színhelyére. 
Mielőtt azonban a zarándokútra elindultam, eladásra bocsátottuk 
az emeletes családi házat, amelyben a fi am lakott. Őt bíztam meg a 
ház eladásával. Két nap múlva megállapodtak, s elkelt a családi ház.

MEĐUGORJE

„Első és alapvető hivatásunk a szeretet, 
melyre mindnyájunknak válaszolni kell.”
                                           (Elvira nővér)

Međugorje csodálatos hely, ahol a lét imává változik. A jelenés történe-
te: 1981. június 25-én hat fi atal – négy lány és két fi ú – Bijakovići faluból 
valamivel tizennyolc óra előtt elindult a Jelenések hegyére (Podbrdo) 
a vakító fény irányába. A fényben egy női alak jelent meg, aki köze-
lebb hívta őket. A Boldogságos Szűz Mária jelent meg a fi atalok előtt. 
Ők odaszaladtak, letérdeltek és imádkoztak. A jelenés néhány percig 
tartott, közben a Szűzanya szólt hozzájuk, azt követően többször is!

Međugorje ma már világjelenség. Évek óta a Szűzanya üzenetét 
olvasom, amely minden hónap 2-án és 25-én jut el hozzám elektro-
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nikus formában. A Szűzanya üzenete 2015. november 2-án: „Drága 
gyermekek! Ma mindnyájatokat hívlak: imádkozzatok a szándékaimra. 
Veszélyben van a béke, ezért, gyermekeim, imádkozzatok, és legyetek a 
béke és a remény hordozói ebben a békétlen világban, ahol a sátán támad 
és minden módon megkísért. Gyermekeim, legyetek erősek az imában 
és bátrak a hitben. Veletek vagyok, és közbenjárok mindnyájatokért 
Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. (…)

Szűz Mária, a hit Édesanyja! Te, aki hűséges maradtál Isten ígére-
téhez és szavaihoz, a legnehezebb pillanatokban is járj közben értünk. 
Ne hagyj el bennünket akkor sem, amikor mi eltávolodunk tőled, és 
elfelejtjük jelenlétedet. Ne hagyj el akkor sem, ha szívünk érzéket-
lenné válik édesanyai jelenlétedre. Te boldog vagy, mert hitted, hogy 
beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Imádkozz velünk 
értünk, hogy le tudjuk győzni a sátán kísértéseit és támadásait. Te 
ismered legjobban a hit kísértéseit, mert magad is átélted azokat, és 
előrehaladtál a hit útján.

Neked ajánlok, Mária, Édesanyánk, minden nemzetet s helyet, 
ahol háború van, és mindazokat, akik gyűlöletben élnek. A Te ke-
zedbe helyezem életünket, családjainkat, hogy az a béke uralkodjon 
benne, amely az ima által az Úrtól érkezik. Közbenjárásodra add, 
hogy megszülessen szívünkben a döntés, hogy teljes szívvel elfogadjuk 
hívásodat, és növekedjünk a hit útján. Ámen.” Nem jut eszembe szebb 
szó, nem is lehet leírni azt az óriási élményt, amelyben e pár nap alatt 
részem volt. Ezt a valóságban kell megélni!

A Hírvivő című katolikus hetilapban 2009 májusában jelent meg 
a levelem, amely talán túlfűtött érzelmekkel van tele, de ez voltam 
akkor én!

„Gondolatban ott voltam Međugorjéban, a gondolat szárnyán 
oda repültem Međugorjéba többször, sokszor. Elképzelésem nem 
volt a helyről, de hívott valaki! Mária hívott! A Béke Királynője! 
Amikor május 4-én este hat és hét óra között a međugorjei Szent 
Jakab-templomban első alkalommal megpillantottam Mária arcát, 
éreztem, tudtam, hogy eddig hiányzott az életemből ez az érintés, 
ez az öröm, ez a boldogság, amelyet akkor először éreztem életem-
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ben. Órákig mozdulatlanul álltam volna azt kívánva, hogy ezen 
érzések ne hagyjanak el. Mária, ne hagyd, hogy színüket veszítsék 
az emlékeim, inkább erősödjenek! Érzem a közelséged! Jóságos és 
tiszta vagy!

A rögös út Križevacon komoly megpróbáltatás volt! De megcsi-
náltuk mindannyian, imádkozva, csöndben, bizakodva. Lélekben 
erősödtem. A félelmem elmúlt. Köszönöm, Emília, hogy a kezed 
foghattam a lefelé vezető úton. Vicka! Csodálatos ember vagy! Az 
embereket szeretni kell, az életben sokat kell nevetni, örülni, ezt 
tanultam tőled. Imádkozni másokért és önmagunkért.

Szűz Mária, hozzád indultunk! Vidáman haladtunk a Jelenések 
hegyén. Nagyon vártál bennünket! Éreztük, hiszen már Međugorjéba 
való odaérkezésünkkor szivárvány jelent meg az égbolton. Üdvözletet 
küldtél! Ó, Béke Oázisa! Köszönöm, Istenem, hogy szeretsz bennün-
ket. Máriát küldted hozzánk, hogy megmutassa a boldogulás és béke 
útját. Köszönjük, Mária, a gondoskodást, a törődést!

Međugorjétól kissé távolabb, Tasenicán, a Szent Antal-temp-
lomban Oszkár atya misézett. A gyermeki öröm megélésében 
részesültünk! Köszönöm és köszönjük! Szentlélek Isten, jöjj a 
szívünkbe! Erősítsd meg a mi hitünket, hogy téged mindjobban 
szeressünk. Köszönjük, Anyánk, anyai gondoskodásodat és szerete-
tedet, amelyet felénk kinyilvánítottál. Reményt és örömet sugárzol! 
Köszönöm, köszönjük!”

Ezt követően minden évben vártam a tavaszt, hogy Međugorjéba 
utazhassak. 2013-ig, öt éven át, minden esztendőben ott jártam. Két 
éve kimaradt az életemből, de egyre gyakrabban töprengek azon, 
hogy ismét el kell utaznom oda, ahol megtapasztalom: „Nincs na-
gyobb és gazdagabb királyság az emberi szívnél.” 2011. június elején 
azután újabb, óriási élménnyel g azdagodtam. XVI. Benedek pápa 
Horvátországban tett apostoli látogatást. Rómából repülőgéppel 
érkezett Zágrábba, és én ott voltam a horvát fővárosban, sokan, nagy 
izgalommal vártuk Őszentségét. Elérkezett a pillanat, eljött közénk, 
mindannyiunk örömére. Két méterre álltam Tőle, hihetetlen, majd-
nem érintettem a kezét. Ez maga volt a boldogság!
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AZ ÚJ ÉLET KEZDETE

Ismeretségből kapcsolat vagy fl örtből szerelem, nem tudhatom, de 
nagyon örültem Bea és Robi kapcsolatának. Kiss Beáta csókai szüle-
tésű, szintén a bankban dolgozott. Sokan nem érzik az elkötelezettség 
utáni vágyat, múlik az idő, és átlépik a harmincadik életévüket. Ők 
ketten megértek erre a kapcsolatra, amely számukra az új élet kezde-
tét jelentette. Bea, a szép és fi atal özvegy mesélt az egymáshoz való 
közeledésükről, az egymásra találásuk öröméről, az együtt töltött 
rövid közös életükről. Látásból régebbről ismerték egymást. Miután 
befejezték tanulmányaikat, mindketten bankban dolgoztak Zentán. 
Laza kapcsolatban éltek, külön-külön. Viszont egymástól függetlenül 
az újvidéki főiskolán levelezőként újabb szakirányra iratkoztak. 

Valaki súgott nekik, vagy Robi saját agyszüleménye volt, hogy Beával 
közösen készüljenek a vizsgákra. 2008 szeptemberétől délutánonként, 
a munkaidő után együtt tanultak. A tanulás sokszor éjszakába nyúlt. 
Ilyenkor Bea felolvasta a tananyagot, ezt követően átbeszélték, Robi 
pedig lejegyezte. Mondta is nekem néhányszor, hogy igen hatékony 
a közös tanulásuk. Bea később mosolyogva mesélte, hogy sokat vic-
celődtek, nevettek, ami felejthetetlen élménnyé tette a tanulást. Robi 
kifogyhatatlan volt a viccekből, öröm volt a társaságában lenni, kiváló 
hangulatot teremtett, jókedvre derített, szórakoztatott. Ha az anyag ér-
telmezésében gondjaik támadtak, Robi megjegyezte: „Hepehupás, mint 
Dél-Dakota!” Ekkor kitört a nevetés, a feszültség oldódott. A barátság 
elmélyült közöttük, egyre jobban megismerték egymást, hiszen heteken 
keresztül összekötötte őket egy könyvekkel, jegyzetekkel teli asztal.

Szilveszter napja is elérkezett. Külön társaságban várták az újévet, 
ám ekkor bekövetkezett a régen várt fordulat: éjfélt ütött az óra, 
Bea sms-t kapott Robitól. „If you say run, I will run for you.” (Ha 
bólintasz, én lépek.) Szép történet, de a folytatása még szebb! Január 
19-én Zentán az egyik szórakozóhelyen találkoztak, ahonnan a legény 
illendően hazakísérte a lányt. Az első csók lett az a pecsét, amely 
meghatározta a további életüket.

Én személyesen Bálint-napon ismertem meg Beát. Az iskola szer-
vezésében a diákokkal együtt, busszal opera-előadásra utaztunk Új-
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vidékre. Robi a későbbiek folyamán sokat huncutkodott, elcsábította 
Beát. Sokfajta meglepetést eszelt ki. Mindig nagy örömmel valósította 
meg, amit kiagyalt. A fi gyelmes, szerető férfi  mellett a nő nőnek érzi 
magát! Örülök, hogy még léteznek romantikus, nőtisztelő férfi ak, és 
hogy a fi am ebbe a csoportba tartozott.

Az összeköltözés szépen alakult: egy-két ruhadarab ott maradt a 
nagylánynál, amelyeket éppen mosni kellett! Fokozatosan ürült Robi 
szekrénye a családi házban, egyszer csak a szekrény is költözött! Vé-
gül az egyik délután arról beszélt nekem, hogy új alapokra helyezik a 
kapcsolatukat. Első lépésként egy fedél alatt fognak élni, a folytatás 
azonban a jövő zenéje! A zene hamarosan rabul ejtette a szíveket, a nyá-
ron görögországi utazásuk során élvezhették egymás társaságát. Az ősz 
folyamán házat vásároltak Zentán. Elérkezett a percnyi pontossággal 
megtervezett időpont, 11. hónap 11-e. Ehhez a dátumhoz kötődik a 
Márton-napi libalakoma. Alkalmas nap a leánykérésre. Én aznap érte-
sültem róla, beavatott a fi am. Többfogásos ebédet készített, az asztalt 
szépen megterítette. A bejárati ajtóra függesztett papíron egy utasítás 
állt: „Figyelem! Tessék kopogni egy ismert ritmust! Köszönöm!” Mi-
után Bea megérkezett, átöltöztek szép ruhába, és csak ekkor léptek be 
együtt az ebédlőbe, ahol a megterített asztal várta őket. Következett a 
gondosan kiválasztott vers, amelyet Robi elszavalt Beának:

Dsida Jenő
A kis virág

Árnyékos erdőn
Bolyongtam én,
Sötétzöld sátor
Borult fölém.

Egy kis virágot
Találtam ott,
Amely csillagként
Világított.
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Utánanyúltam,
De kérve kért:
„Ne ölj meg! Nagy kár
Egy életért!”

Gyökérrel együtt
Kivettem őt,
Elültetém a
Házunk előtt.

Kertünk csendjében
Lel most hazát,
S virulni fog még
Sok éven át.

„Hozzám jössz feleségül?” – kérdezte. „Igen!” – hangzott a válasz, 
miközben a gyönyörű virágot és kedvesét magához ölelte.

Az idő soha nem áll meg, fut velünk. Munkával, tervezgetésekkel 
teltek a napok. A fi atalok az eljegyzést szervezték, két ember közösen 
tervezett útján a döntő lépést. 

2010. április 17-én a szülői házban gyülekeztünk, a vőlegény, a nász-
nagyék, a lányomék és én megérkeztünk Csókára, a Móra-házba, ahol 
szeretettel fogadtak bennünket. Robi pompás eljegyzési kosarat adott át 
a választottjának. Megtörtént a gyűrűhúzás és a jegycsere. Következett 
az ebéd, a szórakozás. Nagyszerűen telt a nap.

Tavasz volt, szép élményekkel a szívünkben nagy lendülettel tevé-
kenykedtünk. Az iskolában, a bankban, a kertben, a mezőn, minde nütt. 
Az imént még bárányfelhős volt felettünk a kék ég, de egyszerre sötét 
felhők tornyosultak, és nem csak az égen. Kialudt egy élet csillaga. 
Várható volt, de szorongó érzések uralkodtak bennem! Nem csak 
bennem. A Jó Tündér segített továbblépni. A jegyespár az esküvői 
előkészületekkel foglalkozott. Sok volt a tennivaló, viszonylag rövid 
idő állt rendelkezésre. Tombolt a nyár, nyíltak a kedvenc virágaink: 
muskátli, rózsa, dália, szegfű, kanna – ebből hatvan tő nyílt abban 
az évben a kertemben. A lány- és a legénybúcsú lezajlott. Szép nap elé 
néztünk. A lakodalom előtti est emlékére:
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Devecsery László
Nyári este

Minden muzsikál!
Csodaszép, csodaszép!
Ágak közt a fészek
pelyhes menedék.

Virágok kelyhében
tündérek ülnek, 
s csendesen nékünk,
nékünk hegedülnek.

Az esküvő – az ifj ú pár napja – legyen felhőtlen! 2010. augusztus 
21-ére tűzték ki az esküvőt. A nagy napon Bácskából Bánátba indult 

Bea és Robi az esküvőjük napján
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a násznép kikérni a menyasszonyt. Amikor megérkeztünk a szülői 
házba, a vőfély, H. K. Jácint körbenézett, de nem lelte a menyasszonyt, 
ijedten megkérdezte: „Hol a menyasszony?” Ő pedig a boldogságtól 
ragyogva, lassan lépkedett le a lépcsőn, csatlakozott a vőlegényhez és 
a násznéphez. A kocsisor elindult Zenta felé a népkerti Kioszk ven-
déglőhöz. A szülők szívélyesen fogadták a száznyolcvan fős vendég-
sereget. A polgári esküvő után az egyházi szertartást a menyasszony 
szülőfalujában, Csókán ft .  Mellár József atya vezette le. A misén a 
csókai egyházi kórus énekelt.

Ismét Zenta irányába indultunk, de amikor a Tisza-hídhoz ért a 
násznép, lelassult a kocsisor, és az újdonsült házaspár kiszállt az autó-
ból. A hagyomány szerint a menyasszonyt a vőlegény (ha úgy tetszik, 
az asszonyt a férje) ölben átviszi a hídon, méghozzá azért, hogy ne 
menjen vissza többé a családi házba, illetve hogy hű legyen hozzá. Az 
ifj ú pár belépett a lakodalmi terembe, köszöntésük után fergeteges 
tánc, mulatozás kezdődött. Vacsora után, éjfél körül a gyertyafény-
keringőt járva hagyták el a színhelyet. Következett a menyecsketánc. 
A jó hangulat, mulatozás hajnalig tartott. Két nap múlva repülővel 
Mallorcára utaztak nászútra. A nyaralás jó hangulatban, kellemesen 
telt, az emlékek bennük örökre megmaradtak.

Szeptemberben a húgoméknál is lakodalmat tartottak. Lívia 
lányuk tízévi kapcsolat után házasságot kötött a szimpatikus Gyuri-
val. Szép lakodalom volt. Robi fi am felhőtlenül szórakozott, remek 
hangulatban. Sosem felejtem el. Így emlékezünk vissza.

TIZENKÉT ÉV

Az ember különböző életszakaszokban sok szépet, de sok keserűséget 
is megél. Tizenkét évvel ezelőtt negyvennyolc éves voltam, a párom 
hatvankettő. Nem számított, mert az élni akarás bennünk munkált. 
Nem most kellett volna eltávoznia, tudom, érzem. Beszélgettünk a 
temetésről, úgy általában: urnatemetés – jó gondolat! Élete utolsó 
három hetében nem lehettem mellette. Tudom, hogy várt, erre utaló 
jelzéseket tapasztaltam. Sajnálom! Egyszerűen elhurcolták az otthoná-
ból, nem fogta fel, mi történik körülötte! Már késő volt, visszaút nem 
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adatott meg! Félt az elmúlástól, amely 2010. július 12-én embertelen 
körülmények között következett be.

Még mindig 2010-et írtunk, szeptembertől ismét tanítottam az 
Emlékiskolában. Örültem, hogy újra tagjává válhattam a munkakö-
zösségnek, ahol mindig is jól éreztem magam. Szép élmények sorozatát 
éltem meg, amikor naponta találkoztam a gyermeki örömmel, kacajjal, 
olykor csintalansággal, mert ez is belefér az iskola, a tanulók életébe. 
Valóban, ez a generáció volt az utolsó a pedagógusi pályafutásom során, 
akiket büszkén, immár nyugdíjasként kivezettem. A hetedik osztályt 
2009-ben kezdték, s az igazgatónő megkért, hogy vállaljam el az osz-
tályfőnökséget a 7. b osztályban. Természetesen örömmel fogadtam 
a felkérést, titokban valami mégis aggasztott: két évig fi atal, helyes 
kolléganő vezette az osztályt, most pedig jövök én, közel a hatvan-
hoz. Emlékeztem, az elmúlt iskolaévben, óraközi szünetben többször 
benéztem az osztályba. Ilyenkor azt tapasztaltam, hogy gyerek még a 
csilláron is lógott, a tanári asztal pedig sétatérként vagy háborús csaták 
színhelyéül szolgált, mi több, a padlón is folyt a birkózás. Amikor meg-
láttak az ajtóban, akkor igazították a sorokat! Soha nem szóltak vissza!

Ennek ellenére szimpatikus volt az osztály, ismertem őket, mert a 
fi zikát már tanítottam nekik még a hatodik osztályban. A tanítási órá-
kon minden rendben ment, kifejezetten aktívan viselkedtek, én pedig 
szerettem az ilyen tanulói hozzáállást. A bemutatkozás jól sikerült, 
szépen fogadtak, komolyak voltak, fi gyeltek rám. Szokták mondani: 
az ördög nem alszik! Az iskolaév első hetében osztályelnököt válasz-
tottunk. Titkos szavazás mellett döntött az osztály. Mindenki annak 
a tanulónak írta a nevét az üres cédulára, akiről azt gondolta, hogy 
alkalmas osztályelnöknek. Amikor feldolgoztuk a szavazatokat, igen-
csak meglepődtem, de az osztály egy része is szabályosan szédelgett. Az 
történt, hogy az a tanuló kapott legtöbb szavazatot, akiről mindenki 
tudta, hogy nem alkalmas erre a feladatra. A helyzetre gyorsan kellett 
reagálnom. Megkérdeztem az illető tanulót, hogy esetleg vállalná-e 
az osztályelnökséget. Egyértelműen nemmel válaszolt, s az osztály 
fellélegzett. Erre én azt mondtam: „A kézírások alapján azonosítani 
fogom, hogy kik azok a tanulók, akik komolytalanul álltak a szava-
záshoz!” Nem kellett azonosítani őket, mert lesütött szemmel ültek 
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a padban. Erről többet nem beszéltünk, de nem is alakult ki még 
megközelítően hasonló helyzet sem. Jól vizsgázott az osztályfőnök, 
de jól vizsgáztak a tanulók is!

Az Isten küldte hozzám ezeket a gyerekeket! Tudom, túlzásnak 
tűnik, de ezeket a gyerekeket lehetett oktatni, tanítani és nevelni. A   jó 
pedagógus a szívét, lelkét kiteszi a tanítványaiért, s nem mondhatja: 
„Bal lábbal keltem, rossz seprűre ültem!” Az osztályfőnök munká-
jának fél sikere a szülők támogatásától függ, s én a  szülők részéről 
mindvégig megbecsülést, segítséget kaptam. Az egyre inkább tapasz-
talható tanulási, magatartási gondok megoldásának egyik kulcsa az 
együttműködés. Az iskolával szembeni bizalomvesztés vagy a túlzott 
elvárások terhe őszinte beszélgetésekkel tisztázható, feloldható. A fo-
lyamatokat a pedagógus és a szülő szemüvegén keresztül kell néznünk. 
Diákjaim már a nyolcadik osztályba jártak. Ők húszan, a 8. b-ből. 
Ismét végzős osztályt vezettem. Az osztályhoz és az osztályfőnökhöz 
egyaránt melléje szegődött a szerencse; a tanulók között nem volt 
kiskirály, magatartászavaros és gyenge képességű. Eseményekben, 
történésekben gazdagon telt ez az év.

Az idő utolérhetetlen, akkor is csak rohant és rohant, mint mindig! 
Lendülettel vártuk a meghitt karácsonyi nyugalmat, az új évet. 2011-be 
léptünk, elkezdődött az iskolában a második félév. Ez az időszak min-
dig húzósabb az első félévnél, mert időben is hosszabb, és kezdődnek a 
tantárgyversenyek előkészületei és a versenyek lebonyolítása. Nyolcadi-
kosok lévén megtörtént a fényképezés az osztálytablóra és az albumba. 
Nagyon jó képeket készített a fényképész, nekem nagyon tetszettek. Az 
album szép és művészi kivitelezésű lett. A tanulók a szülőkkel közösen 
a ballagási ruha színét és anyagát is kiválasztották: a kék színre, a te-
remtő színre esett a választás, az ég és a tenger színére. Jó választásnak 
bizonyult. A kék szín szimbolizálja a bölcsességet, reményt, türelmet, 
békességet, bizalmat, érzelmileg befolyásol bennünket.

Nyíltak már a hóvirágok, a tavasz hírnökei, újra ébredt a természet. 
Új erőre kapott fi atal és idős egyaránt. Mosolygott ránk a természet. 
Sok feladat adódott, de a mindennapi tevékenységeinknek megvolt 
az értelmük. A boldogság kulcsa az aktív életvitel. Az üres, tartal-
matlan életet soha nem szerettem, és nem szeretem ma sem. A jókedv 
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se fagyjon meg soha! Szerveztük a ballagást, hajráztunk az év végi 
jó eredményért. Készültünk az érettségire. Az érzés felemelő volt! 
Szálltak a lufi k a magasba.

A tanárnak van kedvenc diákja, s ez így van rendjén. Nekem is 
volt, főleg a saját osztályomban, mindig, minden generációból. Nem 
feltétlenül kitűnő tanuló, a lényeg, hogy erről senki az osztályban ne 
vegyen tudomást. A kiválasztott sem. Megfi gyeltem őket, hogy ki 
milyen reálisan közelít a problémák megoldása felé, milyen őszinte, 
segítőkész vagy rendreutasító. Nagyon sokat segíti az ilyen jellemű 
tanuló az osztályfőnököt és persze a társait is. Előfordult, hogy az 
osztálytalálkozón elárultam a titkomat, volt ám meglepetés!

ÚJ OTTHONOMBAN

A családi ház árából mindkét gyermekem ingatlant vásárolt. A lányo-
mék 2009 őszén már odaköltöztek a saját házukba, a fi amék később. 
A lányomék otthona szép, kellemes ház volt. Felújításra szorult, saját 
igényüknek megfelelően tették otthonossá. Szerettek ott lakni.

A 7. b osztály, az utolsó generációm (2010)
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A házban megteremtették a kellemes hangulatot. Robiék 2011 júliu-
sában átköltöztek a Tisza-parti negyedik emeleti lakásból a Lev Tolsztoj 
utca 11. számú házba, amely hatalmas, ezért az egyik részt bérbe adták 
két diáklánynak. Én nem tartottam jó ötletnek, mert az új helyen a 
fi atalok legyenek kettesben. Még ma is ez a véleményem. A   házat rendbe 
tették, jól nézett ki, és jött a tél, tombolt a szibériai eredetű szélvihar, 
sokfelé havazott, ötven centiméter magas hóréteg is kialakult. Emlék-
szem, egy pótkocsi csutka volt az udvaron leöntve, teljesen belepte a hó. 
A hó alól kapargáltuk ki, mert begyújtani, tüzelni kellett.

Eszembe jutott egy régi történet, elmesélem, mert emlékezetes, 
ide illő. 1984. február dereka volt, azért tudom, mert arra a hétvégére 
terveztük Anita szülinapjának megünneplését.

Tornyoson dolgoztam. Péntek délután volt, sűrűn, nagy pely-
hekben esett a hó. A tornyosi temetőben eltemettük egy kedves, jó 
tanulónkat, aki tizenöt évesen baleset áldozatává vált. Megrázó törté-
net. A hó egyre csak esett, vastagon állt már az utakon, hófúvások is 
keletkeztek. A buszállomáson veszteglő busz elindult Zenta irányába. 
Többen voltunk utazó tanítók, köztük két terhes kismama is. Ne-
hezen közlekedett a busz, a rendőrök csak Híressorig engedték, ott 
kiszálltunk, és bementünk a nevezetes Rózsa Sándor kocsmába. Már 
sötétedett, és mi éhesek, szomjasak, fáradtak voltunk. A kocsmában 
meleg volt, készségesen kiszolgáltak bennünket, ételt, italt kaptunk. 
Egyesek vizet, teát, mások erősebbet, bort fogyasztottak, mindenki 
a saját belátása szerint. Aki többet fogyasztott az erősből, az asztalra 
borulva elaludt, és úgy várta a pirkadatot. Hosszú volt az éjszaka, 
legtöbben a kismamák miatt aggódtunk, de ők hősiesen viselkedtek, 
semmi gondjuk nem adódott. Reggel, amikor már az utakat vala-
mennyire letisztították, kisbusszal vittek bennünket tovább. Igen ám, 
de az egyik „nem terhes” kolléga nem tudott a lábára állni. Ő volt a 
pityókás. Nagy igyekezettel betettük a kocsiba, és elkezdtem masszí-
rozni a combját, mert görcsben volt. A munka közepette ránk nyitotta 
valaki az ajtót: „Jó reggelt, tanárnő!” – és egyszerre néma csend lett. 
Az egyik diákunk volt, Cs. Attila, aki csak üdvözölni szeretett volna 
bennünket. Mindenki zavarba jött, de végül olyan nevetés tört ki, 
hogy attól még a kolléga lábában is feloldódott a görcs.
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A jó idő beálltával elviselhetőbbé váltak a körülmények a házban, 
szép volt a kert, mindennek volt helye, mégis úgy döntöttek, hogy 
eladják, nem vállalják tovább a fenntartással járó költségeket. Közben 
új családtag költözött a házba, egy pajkos vadászkutya, a Rigó. Robi 
tanította, nevelte, együtt sétáltak, bicikliztek, úsztak a Tiszában, 
nem csoda, hogy a szívéhez nőtt. Közben a ház elkelt. A fi am régóta 
szeretett volna a város szívében, a Tisza-parton egy otthont, s ez most 
sikerült is. Ám amíg ez megoldódott, két-három hónapig nálam laktak, 
hogy azután novembertől a szépen felújított lakásban folytassák az 
életüket. Ezután könnyebbnek érezték a mindennapjaikat.

Az iskola, a tanítás még mindig központi helyen szerepelt az éle-
temben. Alkonyodik, s ez a körülmény nekem tetszik. Az utóbbi pár 
évben sokat utaztam Európa-szerte. Jártam kellemes fürdőhelyeken, 
a tengerek hullámzúgását hallgattam, ami felettébb megnyugtatott. 
Barátokkal, ismerősökkel együtt pihenni mentünk. Ültem sötétedő 
ég alatt az Égei-, a Fekete-tenger partján, de aki az Adria szerelmese, 
aki megtapasztalta annak tiszta, kék gyönyörűségét, az hűséges maradt 

Élmény az Égei-tengeren
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hozzá. Én az Adria szerelmese vagyok, sós vizének üdesége testemet, 
lelkemet átjárta. A közelében egyedül is boldog lehet az ember.

Az élet a maga sajátos ritmusában zajlott, úgy éreztem, hogy 
rendben van körülöttünk minden. Talán mégsem?! Unokára vágy-
tam. A szűkebb családban Csenge volt az első jövevény a Barsi ágon. 
Törékeny nádszál. Nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy 
Líviáék, húgom lányáék a gólyát várták. 2012 októberében azután 
megszületett Julika.

„Azért, mert szerettek,
jöttem a világra,
S lettem új fény, csillag,
szülők boldogsága!
Szeressetek mindig igaz szer  etettel,
A kincsetek vagyok,
pici kincs, de ember.”
                            (Hegedűs Julika)

Robi szakmát tanul a mamától
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Az új évet tervezéssel kezdjük, vagy az elmaradott terveket pótoljuk. 
Így történik ez általában. A változatosság kedvéért kacsákat nevelek. 
Az előző években csirkéket, gyöngyösöket is neveltem. A   gyön gyikéket 
nagyon szerettem, vad, de nagyon okos állatkák. A veszélyt, az idegent 
hangosan kikiabálják. Rikácsolnak. Amikor engem láttak, megnyu-
godva vették tudomásul, hogy odavalósi vagyok. Előtte a másik házban 
éveken át sok-sok kacsát tartottunk. A baromfi  gondozásával nem volt 
baj, csak a levágással. Édesanyám, Isten nyugosztalja, nagyon értett 
ehhez a munkához. Robi unokája, akit ő mindig Öcsikének szólított, 
megtanulta tőle a szakmát, és szerette is csinálni.

Az élet mindig tartogat meglepetéseket, olykor kellemeseket, de 
tele van bizonytalansággal is. Emlékszem, a bizonytalanság érzése élt 
bennem a međugorjei tartózkodásom ideje alatt mindvégig. Most is 
szépen telt, de én vártam, hogy hazaérkezzek. Miután itthon körül-
néztem, fellélegeztem. Vasárnap volt, amikor Anita lányom egyedül 
beállított hozzám. Elsírta magát: „Zoli elment” – mondta. Tíz év 
után valami véget ért. Békében váltak el: „még szereted a másikat, 
csak nem tudsz vele élni”. Barátok maradtak.

2013-ban a Vajdasági Fejlesztési Bankot felszámolták, a fi am mun-
kanélküli lett. Hogyan tovább? Előfordul, hogy az emberek önhibáju-
kon kívül kerülnek kilátástalan helyzetbe. Ez történt most is. A fi am 
kiváló képességeit sokan értékelték, ajánlást kapott egy magyarországi 
üzleti partnertől. Július végén megalapította a saját cégét, amelynek 
vezetése komoly odafi gyelést követelt. Sokat olvasott, előadásokra 
járt, képezte magát, közben sikeres ügyletek futottak le. Megtanulta 
a legfontosabb tőzsdei szabályokat, érdekelte, hogyan lehet a tőzsdén 
pénzt keresni. Az év végére rendelkezett már biztos elképzeléssel a 
jövőről. Az újságírói tanfolyamot is befejezte. Az újságírás, egyáltalán 
az írás ifj úkora óta vonzotta őt, volt is érzéke hozzá. A stílusa remek 
volt, szerettem az írásait olvasni.
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HIHETETLEN

2014. január 3., péntek. Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi, vagy 
mégsem? A másodperc töredékére is akarok emlékezni! Halogattam, 
de eljött az idő, hogy ne rejtegessem magamban a történetet. Különben 
is a halogatás viszi el a legtöbb energiát az élettől. Voltak pillanatok 
a délelőtti órákban, amikor félelmet éreztem, megmagyarázhatatlan 
érzések lettek úrrá rajtam! Előkészültem a tortasütéshez, mert 5-én 
van a születésnapom, amely ebben az évben vasárnapra esett. Megün-
nepeljük – így döntött a család. Azok a halvány, mégis rémisztő érzé-
sek elröppentek, amikor délelőtt tíz óra után megjelent nálam Robi 
fi am. „Nem vetted fel a telefont, és a Skype-on sem jelentkeztél! Úgy 
aggódtam!” – mondta. „Itt vagyok, látod, készülődök a szülinapra!” 
„Beszélgessünk!” – mondta. „Jó, nemsokára kisül a piskóta, utána 
szabad vagyok!” – válaszoltam.

Az utóbbi pár hétben úgy éreztem, hogy a fi am hozzám való 
kötődése erősödött! Bementünk az ebédlőbe, teáztunk, csemegéz-
tünk. Mintha könyvből olvasott volna fel, mesélt és beszélt, mondta, 
magyarázta a terveit az élethez, a fennmaradáshoz, helyesen, okosan, 
életszerűen, reálisan. Jó volt hallgatni, mert láttam fantáziát az el-
beszélésében. Ebéd után elmentünk a dolgunkra, de később ismét 
találkoztunk náluk. Mi ketten voltunk, mert Bea dolgozott. Kávézás 
mellett folytattuk az eszmecserét. Előjött a gondolatai közül egy kissé 
megdöbbentő, de aranyos megjegyzése: „Te anyuci, ne maradj egyedül, 
keress magadnak egy megértő társat, kerüld a magányt, mert az sok 
gondot okozhat!” Már alkonyodott, amikor elköszöntem tőle. Em-
lékszem arra a jellegzetes mosolyára, amelyet naponta az életünkbe 
hozott. Igen kényes téma, egyedül élek, de nem szeretnék magányos 
lenni, ürességet érezni! – ilyen gondolatok foglalkoztattak az úton 
hazafelé. 

Szól a zene, a pánsíp csodálatos hangja a fülembe duruzsol. Csen-
desedj el, szél, simuljon el a tenger vize! Írnék, de nem látok, patakzó 
könnyeimtől homályos a szemem! Felszakadnak a sebek, amelyek még 
be sem gyógyultak, véreznek sokáig, örökké. Elfáradtam.
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„Letészem a lantot. Nyugodjék.
Tőlem ne várjon senki dalt.
Nem az vagyok, ki voltam egykor,
Belőlem a jobb rész kihalt.”
                         (Arany János)

Este lett, szép, csendes este. Szinte néma. Hat óra múlt. Kopogást 
hallottam az ablakon, mint oly sokszor, naponta. A fi am volt. „Hozok 
vizet Anitától! Jövök nemsokára!” – mondta. Előtte a hajam mostam. 
Szárítottam, amikor meghozta a szűrt vizet. Integetett. Az ablakon 
keresztül néztem, és én is integettem. És elment, alakját elnyelte a sö-
tétség. Ajtót nem nyitottam, nem kísértem ki, mint más alkalommal. 
Nem. De miért nem? Válasz nincs! Nem lesz soha!

Már szendergésre gondoltam, pedig nem szoktam korán lefeküdni. 
Kimerültséget éreztem. Egyszerre megszólalt a telefon, Anita hívott. 
Felvettem, de elejtettem, olyan kétségbeejtő zokogást, jajveszékelést 
hallottam, csak mondatfoszlányokat. Öcsi, Öcsi, gyere értem, anyuci! 
Forgott velem a föld, nem tudtam, mi történt. Mennem kellett, hívott, 
borzalmas dolog történhetett! Nem igazán emlékezem, hogyan, de 
odaértem a lányomhoz. Beült az autóba, reszketett. Kérdeztem, hogy 
vigyem az orvoshoz, vagy az öcsköshöz menjünk? Bólintott, hogy 
igen, hozzá! Ekkor már nagyon rosszat sejtettem. Felvillantak előt-
tem, szinte peregtek a pillanatképek. Novemberben a születésnapján 
rosszullét környékezte. Ott volt a szűkebb rokonság náluk, hiszen 
együtt ünnepeltük a 36. szülinapját. A nap végén már csak Anita, 
Bea és én maradtunk, de az állapota ekkor kétségbeejtő volt. Utólag 
már tudom. De átment rajta, mentőt nem hívtunk, nem engedte. 
Míg élek, nem bocsátom meg magamnak! Amikor ismét kivirult, 
viccesen megjegyezte: „Azt hittem, a Szent Péterrel fogom inni a 
kapucsínót!” Megdöbbentem, de erről azután soha nem beszéltünk! 
Ő nem akart beszélni!

Hosszú volt az út a Tisza-partig, rohantunk fel az épület lépcsőin. 
Kinyílt az ajtó, és akkor azt hittem, megnyílik alattam a föld! A fi am, 
az én drága Robi fi am ott feküdt a padlón, piros felsőben. Nemes 
és szép volt, nyugodt arccal mosolygott. Szólítottam, szólítgattam: 
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„Öcsi, ne, ne menj el, mesélj, mi történt!” Nem szólt hozzám, senki-
hez! Leültem mellé, simogattam úgy, mint kicsi korában, úgy, mint 
felnőtt korában, fogtam a kezét, a keze meleg maradt, de a teste lassan 
kihűlt. A rejtély ködében távozott, az örök fénybe költözött! Még 
egy százalék esélyt sem kapott az élettől. „Nem volt melletted senki, 
nem vigyáztam rád! Mennyit féltettelek, mégsem vigyáztalak meg!”

Az élet egy hosszú verseny, nem sikerült kitartanod, nem akartál 
a hazugság tengerében fuldokolni! „No pá, én mentem!” Oly sok-
szor mondtad, hát most elmentél! Egy mondatot mindig őrzök a 
szívemben: „Majd találkozunk, halljuk egymást!” Utolsó órádban 
is ezt jelezted, amikor távoztál, de örökre, a családi házból. Jöttek és 
elvitték. Ennyi íródott számodra a Sors könyvébe! Ó, édes Istenem, 
a vallásos álmodozásom nem tart megszállva! A hitem, a meggyő-
ződéses hitem a fiam halálával megrendült! Megdöbbent a város, 
futótűzként terjedt a megrázó tragédia híre. Megrendülés, gyász 
uralta az emberek szívét.

URNATEMETŐBEN

Urnás temetés mellett döntött a család. Legyen méltó az emlékéhez. 
Csendes és méltóságteljes. Hiszen oly fi atalon tört ketté az élete. 
A   hamvasztás az újvidéki krematóriumban zajlott. A hamvaival az 
urnát özvegye az ölében tartotta a hazavezető úton. Így volt együtt a 
család. Az asztal körül csendben üldögéltünk. Gyertyák és mécsesek 
lángja sercegett, némelyik szikrát vetett vagy pislákolt. Ismét előkerül-
tek a zsebkendők, könnycseppek peregtek az arcokon, rá emlékeztünk. 
Imádkoztunk. Életünk része volt, mindannyian nagyon szerettük. 
Még mindig a családi házban volt, napokon át, mellettem bal felől 
az ebédlőben, az asztalnál. Éjszaka az ágyam mellett éreztem. Aggó-
dó volt a tekintete. Létezik halhatatlanság? El akartam engedni, de 
maradt a temetés napjáig.

Egy hét múlva került sor a temetésre. Péntek volt ismét. Fél kettőre 
tervezték a temetési szertartás kezdetét. Dél tájékán elindult a rész-
vétet nyilvánító emberek tömege. Egy szál rózsával a kezükben jöttek 
és jöttek, csak jöttek, én más dimenzióban éreztem magam, az erőm 
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fogytán volt. Ekkor Oszkár atya a részvétnyilvánítás felfüggesztését 
kérte, és elkezdődött a szertartás. Egykori igazgatónője és barátja bú-
csúzott tőle. A búcsúztató szép volt, utoljára az elvesztett gyermeknek, 
férjnek, testvérnek megadta a végső tiszteletet. A végtelenbe nyúló 
gyászmenet elindult az urnafal irányába, a kórus énekelt. A menet 
élén vitték az urnát, a mosolygós fényképét Bea, személyes tárgyait 
(szemüvegét, óráját) Anita és én, az édesanya. Az urnafülkében kapott 
örök helyet, megnyugvást. A csodálatos hangú Regina énekelte, oly 
meghatóan, szívhez szólóan:

Kell még egy szó,
mielőtt mennél.
Kell még egy ölelés,
ami végig elkísér.
Az úton majd néha
gondolj reám –
ez a föld a tiéd,
ha elmész visszavár!
Nézz rám és lásd,
csillagokra lépsz,
nézz rám, tovatűnt
a régi szenvedés,
hol a fák az égig érnek,
ott megérint a fény.
Tudod jól, hova mész –
de végül hazatérsz!
Szállj, szállj sólyom szárnyán
három hegyen túl;
Szállj, szállj, ott
én várok rád,
ahol véget ér az út…
Úgy kell, hogy te is értsd –
nem éltél hiába.
Az a hely, ahol élsz –
világnak világa.
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Az égig érő fának
ha nem nő újra ága,
úgy élj, te legyél –
virágnak virága!

Ezután még hosszan, sokáig fogadtuk a részvétnyilvánításokat! 
A földkerekség minden embere végső búcsút vett Tőle! A testemben 
leírhatatlan fájdalom honolt. A fi am halálával értettem meg, hogy az 
élet véges. Vártam, hogy kopog az ablakon, a tekintetem oly sokszor 
az ablakra szegeztem, és látni véltem, hogy jön. De a valóság szomorú 
volt mindig. És újból csak várom, hogy kopog az ablakon, és beköszön. 
De Ő örökre elpihent a csillagok alatt.

„Egy tragikus pillanat megölte a szívedet,
amelyben nem volt csak jóság és szeretet”
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„Drága Tanárnő, kedves Márta!

Eddig képtelen voltam megszólalni a döbbenettől, és még most is 
nehezen jönnek a sorok, kérem, nézze el nekem, mélységesen meg-
rendített a hír Robiról… Ha azt mondom, együtt érzek és részvé-
tem, ezek csak szavak, és meg sem közelíthetik azokat az érzéseket, 
amelyeket egy anya érez a gyermeke elvesztésekor. Erre nincs sem szó, 
sem gyógyír, sem enyhülés. Vigasz van csak, hogy valahol valamikor 
találkozhatnak majd, nekem az álmok szoktak enyhülést hozni (de 
hangsúlyozom, nem gyermekről van szó, hanem anyukáról). Akik itt 
maradtunk, nekünk az a feladatunk, hogy a körülöttünk élő szeret-
teinket még inkább szeressük, törődjünk velük, öleljük meg őket.

Maradtunk még, mert Isten vagy Akárki még játszadozni szán-
dékozik velünk, vagy feladatot rótt ránk, amelyet végig kell csinál-
nunk. A fájdalmak, akár testi, akár lelki, sokszor kibírhatatlanok, 
és értelmetlennek tűnnek, de megtanulhatunk belőlük építkezni. 
Tudom, hogy nagyon furcsán hangzik, és sok esetben közhelyesnek 
is, de nálam működött. A zene és az írás többedszerre rángatott ki 
a gödörből, kérem, írjon, és hallgasson zenét, sírjon bátran, ha kell, 
sokat, üvöltsön, panaszkodjon, beszélgessen, ha tudok, segítek! 
Bár messze vagyok fizikailag, de lélekben mindig közel éreztem (és 
érzem is) magam Önhöz, függetlenül a történtektől. Nem sajnálat 
kell, hanem ölelés és segítő kar, amibe kapaszkodni lehet.” 
(Gál Hedda, 2014. január)

„Kérem, Tanárnő!

Legyen most erős! Minden emberi szó kevésnek bizonyul, együtt 
érzek magával, nagyon megrázott a hír. Kérem, hogy Isten ereje 
tartsa meg és vigasztalja meg. A mai angliai istentiszteletet Robiért 
ajánlom fel. Bocsásson meg önmagának és Istennek is. Isten szereti 
Önt továbbra is.” (Nagy Anasztázia, 2014. január)
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Ő – GYERMEKKÉNT, KAMASZKÉNT, FELNŐTTKÉNT

„Mit főzzek, kisfi am?” „Kampótot, mama!” Oly sokszor megkérdezte 
a mama, a válasz hosszú időn át mindig ugyanaz volt. Imádta a Tóth 
nagymamát, sokat incselkedett vele, egyik kedvenc szórakozásaként 
mindig lehúzta, lerántotta vagy kioldotta a fejkendőjét. Utána elbújt, 
és fi gyelte, hogy a mama hogyan reagál a csínytevésre. 

Hároméves lehetett, Tornyosra utaztunk busszal. A jármű egyik 
felén két sor ülés, a másikon egyesével sorakoztak. Anita, Öcsi és én 
egymás mögött ültünk. Az egyik pillanatban hátrafordult hozzám 
a kisfi am, és nagyon komolyan megkérdezte: „Mit jelent az, hogy 
igazgató? Én az akarok lenni!” A lányom segítségével, eléggé körül-
ményesen tudtam csak megmagyarázni.

Amikor így hármasban végigsétáltunk Tornyoson a Cigány dűlőn, 
eljöttek elébünk az ismerősök. Amikor a nagymama már Zentán 
lakott, ő is sokszor kiutazott Tornyosra az unokákkal a testvéréhez, 
ilyenkor még többen leálltak beszélgetni. 

Gépkocsink, a Sárga Villám négyéves korában került a családba. 
Az apa és a fi ú keresztelték erre a névre. Húsz évig szolgált bennünket, 
nagyon szerettük. Kétszer kellett „kalapálni”, de megérte, hű maradt 
hozzánk mindvégig. Jókat lehetett ralizni vele. 2010-ben nehezen 
váltam meg tőle. A diákok már messziről látták a sárgát, amikor kö-
zeledett az iskolához, nem tudtam észrevétlenül besurranni.

Már említettem, hogy pár évig a Tóth mamánál laktunk, szűkösen 
ugyan, de szép évek voltak. A mama volt otthon a gyerekekkel. Ő álta-
lában a konyhában ténykedett, ám feltűnt neki, hogy a gyerekek nagy 
csendben vannak a lakásban. Bement a szobába, hogy körülnézzen. Hát 
volt mit látnia, Anita és Robi a kandalló mellett a falat fúrták. Úgy 
gondolták, hogy megviccelik a mamát azzal, hogy átfúrnak a szobából a 
konyhába. Ez utólag igen viccesnek tűnhet, de akkor a mama majdnem 
szívrohamot kapott. Amikor én megláttam, alig tudtam magamba foj-
tani a nevetést, olyan mókás volt a látvány. Szigorú szülő voltam, ezért 
megbeszéltük a történteket. Egyébként nem voltak ők rossz gyerekek, 
de hasonló korúak lévén, az ötletek gyorsan megszülettek egyikük vagy 
a másikuk fejében. Ilyen volt a sakktábla története is.
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Valaki a családtagok közül feltette a sakkot az akkori fekete-fehér 
televízió tetejére. Hogy ki volt közülünk, már nem tudnám megmon-
dani. A tévé egy kis szekrényen állt, az pedig egy másik kis asztalon. 
Öcsike azonban a sakktáblát szerette volna elérni, ezért felmászott 
az asztalra, majd a kis szekrényre. Bizonyára kapaszkodott a tévébe 
is, és mielőtt a sakktáblát leemelte volna, lerántotta a készüléket! 
Ebből tragédia is lehetett volna! A gyerek nem sérült meg, a készülék 
továbbra is működött, csak egy bukfencet vetett. Sosem felejtem el a 
rémületet a szemében, nagyon megijedt.

Úszóiskolába járt mindkét gyerek. Azon a nyáron Anita hat-, Öcsi 
négyéves lett, nagyon pici volt még, de nagyon akart menni az uszo-
dába. Nem egy csoportban úsztak. Anita félt, de gyönyörűen siklott 
a vízen, azonnal felfi gyeltek rá. Robikát meg alig láttuk, mindig a víz 
alatt volt. Már néha féltettem is. A vizsgán a medencét keresztben 
úszták át az apróbbak, ő a víz alatt. A későbbiek során jártak úszó-
edzésekre, Anita gyorsan otthagyta, de Robi rendszeresen járt. Jó 
úszó volt, már versenyekre is elvitték.

Egy tavaszi vasárnapon is úszóversenyt tartottak Bánátban, ahová a 
szülők vitték a gyerekeket. Korán kellett ébredni. Azt terveztük, hogy 
a verseny után Becsére megyünk a húgomékhoz ebédre. A mama már 
pár napja ott tartózkodott náluk. Amikor a fi am kibújt az ágyból, és 
lelépett a szőnyegre, felkiáltott: „Víz van!” Kiugrottunk ám az ágyból 
mi is! Bokáig ért a víz az egész házban. A szőnyegek kígyószerűen 
mozogtak a lábunk alatt! A mosógépet éjszaka bekapcsoltam, a cső 
lecsúszott a kivezetőről, a víz meg csak folyt, folyt, mert a víznek az 
a dolga. Amikor rájöttünk, hogy mi történt, a párommal egymásra 
néztünk, egy szót sem szóltunk, hanem kicibáltuk a szőnyegeket, 
majd söprűt, lapátot, vedret ragadtunk, és hordtuk a vizet, töröltük a 
padlót! A szobákban a parkett néhol fölpukkadt, de mit lehetett tenni. 
A versenyre odaértünk, a gyerkőc kielégítő eredménnyel szerepelt.

Nagy gondot jelentett, hogy a mamának hogyan mondjuk el a 
történetet. Azt akartuk, hogy maradjon még Becsén a másik lányá-
nál, de ő richtig haza akart jönni. A gyerekek suttogtak, amiből a 
mama megérezte, hogy valami nincs rendben. Nem tehettünk mást, 
elmondtuk, hogy mi történt odahaza. Körülményesen adtuk elő: 
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„Tudja, mama, most olyan tiszta minden, friss a levegő a házban, a 
szekrények alig nedvesek, a szőnyegek az udvaron száradnak.” A mi 
jó mamánk nagyon haragudott. Mivel azonban akkoriban nem esett 
eső, a szőnyegek szépen megszáradtak, a parketta sem csicsegett már, 
amikor ráléptünk, így lassan helyreállt a rend a házban. Van tanulsága 
a történetnek? Úgy vélem, mindenki akkor mos, amikor ideje van, de 
a gépet nem tanácsos mosás közben otthagyni.

Anita zeneiskolába járt, fuvolán játszott. Nem csinálta túl lelkesen, 
de végül befejezte a tanulmányokat a zenedében. Robi kicsi korától 
kezdve imádta a focit, eljárt a Bognár tanár úr vezette edzésekre. 
A   tanár úr népszerű volt akkor is, és még ma is az, a gyerekek nagyon 
szerették. Emlékezetes maradt a család számára a kis focista első 
edzése; olyan izomláza lett, hogy fájdalmakra panaszkodott. Persze 
hittük is, nem is, a nővére ellenkezésképpen igyekezett megnevettetni 
őt, de a gyerek könyörgött: „Ne, ne, nem bírom, értitek, mindenem 
fáj!” És valóban szenvedett. A családom sportrajongó volt, futball, 
autó- és motorverseny, vízilabda, kosárlabda, atlétika, úszás, minden 
érdekelte őket. Apuci és én is kísértem a mérkőzéseket, a versenyeket. 
Néhány éve azonban már nem követem a sporteseményeket, legfeljebb 
az olimpiát és a világbajnokságokat.

Robi gyermekkorától foglalkozott futballcikkek, -képek, -könyvek 
gyűjtésével, de a motor- és autóversenyzés is érdekelte, és felkutatott 
mindent, ami a sporttal kapcsolatos volt. Tizenéves korában, elsősor-
ban a sporton keresztül megismerte a világtérképet. A mama is igen 
kedvelte a Formula–1 versenyt. Kedvence a piros Ferrari és „Suhamer” 
pilóta volt. A fi am Mika Häkkinenért rajongott, akit csöndes győz-
tesnek is neveztek, a McLaren–Mercedes Formula–1-es istá lló pilótája 
volt. Jómagam Michael Schumachernek szurkoltam mindig, ő volt a 
kedvencem. Valentino Rossi, az olasz motorversenyző, Gary Lineker 
angol középcsatár voltak a példaképek a fi am szemében, valamint 
az angol foci a Manchester United csapattal az élen. Mi a versengés 
lényege? A sportversenyben nem csak az a lényeg, hogy nyerj, az is 
fontos, hogy kit győztél le!
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Szilágyi Domokos
Ragyogj

Elaludtak a fák,
a levelek libegnek,
az álmok tudnak várni,
az álmok nem sietnek.

Tudjál álmokra várni,
ahogy ők tudnak várni rád,
az éber csak így nem
csalja meg magát.

A levelek fölött
álmodó fények úsznak,
az álmok fölragyognak
a fények elalusznak.

Aludj fényekkel együtt,
ragyog j álmokkal együtt.

2014. február 1-jén reggel fél hatkor ajtónyikorgásra ébredtem. 
Kinyílt az ebédlő udvar felőli ajtaja, és én Robit láttam az ajtóban. 
A hálószoba felé nézett, amelynek az ajtaja szintén nyitva volt. Mosoly 
ült az arcán. Megnyugodva látta, anyuci nincs egyedül, Anita lányom 
mellettem feküdt az ágyon. Becsukta az ajtót, és távozott. Ezen a 
reggelen nagy hó esett, a viharos szél hófúvásokat rakott az utunkba. 
Az aggódó fi ú megjelent. Azóta is meséljük róla, hogy önzetlen volt, 
hogy vidám természetű és emberien őszinte. Gyermekként is bajnok 
volt, társasági ember, józan és okos, jellegzetes mosolyával valahogyan 
mindig a társaság középpontjába került. Nem múlik el a nap, egyetlen 
óra sem, hogy ne gondoljak rá. Hiányzik, pótolhatatlanul hiányzik 
egy rész belőlem.

Néhány héttel később megkezdődött a tanítás, és én újra az iskolá-
ban voltam. Nehezen szántam el magam. Féltem. Hogy mitől? A   ta-



q  e 111 w

q  

nulókkal való találkozástól, az összeomlástól. Hogy bírom-e, elég erős 
vagyok-e? Nem hittem a belső, hamisan suttogó hangnak, hogy nem 
lesz erőm végigvinni a tanévet! Az iskolai légkör rövid időre elfedte a 
borús gondolataimat, s ezért köszönettel tartozom a diákoknak, akik 
oly sokszor látták, hogy végiggördülnek a könnycseppek az arcomon, 
az óra menete azonban soha nem borult fel. Mindenki tette a dolgát, 
igyekeztünk, dolgoztunk, mert ebben az iskolaévben történt meg 
először, hogy a nyolcadikosok öt tantárgyból érettségiztek, köztük 
fi zikából is. A ballagás után eldöntöttem, hogy pontot teszek a tanári 
pályám végére. Az igazgatónő felkérésére, hogy még egy évet maradjak, 
nagy szívfájdalommal mondtam nemet.

VÁRATLAN FORDULAT

„Valahányszor új helyre jutunk, új világ 
ébred bennünk is.”
                                       (Harriet Lerner)

Valaki megy, valaki jön – az anya megy, a lánya jön. Az élet minden 
órája tartogathat meglepetést, hozhat váratlan fordulatot. Nagy dönté-
sek elé állít, amikor nem számítunk rá. Bátorság kell a változtatáshoz! 
Anita lányomat 2014-ben felkérték az Emlékiskola igazgatóhelyettesi 
munkakörének betöltésére. Új kihívások sorozata várt rá, de igent 
mondott. A szülő oly sokszor aggódik, aggódtam én is, féltettem 
őt, mert már csak ő maradt nekem. Nagy elszántsággal dolgozott, 
szervezte az iskola életét, s teszi azt azóta is, szívvel-lélekkel. Új és 
új ötletekkel viszi előbbre a közösséget. Az igazgatóhelyettesi szerep 
élete részévé vált, szinte új otthont teremtett magának. Közben az idő 
rohant, elérkeztek az ünnepek is. Majd a karácsonyi fények csillogása 
is alábbhagyott, üres a karácsony a fi am nélkül! Mégis imádjalak, élet?

Jött az alattomos kaszás, a hirtelen halál, váratlanul elragadta 
szeretett hozzátartozónkat. Esélyünk sem volt felkészülni rá. A fekete 
a gyász színe, nem szeretem. Pedig elegáns a fekete ruha, rám azon-
ban nyomasztóan hat az állandó viselete. Erzsébet magyar királyné 
a haláláig gyászolt, élete végéig csak feketében járt. Ő is elveszítette 
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a szeretett fi át. Egy évig hordtam a gyász külső jelképét, szívemben 
azonban örökké gyászolom a gyermekemet. Az utcán a szemekben, az 
arcokban folyton őt kerestem, és keresem ma is szüntelenül. A   környe-
zet sem igazán tudja, hogyan viszonyuljon a gyászolóhoz. A vigasztaló 
szavak olykor enyhülést hoztak, de a legtöbbet az jelentette, amikor 
átöleltek és együtt sírtunk. A létezésünk ezen az apró bolygón csak 
egy csepp a tenger vizéből. Csillogunk a nap fényében, de óvakod-
junk a vakító fény közelgésétől, mert fönnáll a veszély, hogy örökre 
megszűnünk létezni. Maradjunk szerények, és öleljük át egymást! 
Mert a szeretet forrósága éltet! A mélyponton átbillenni nem könnyű. 
Eszembe jutnak V. M. Melánia tisztelendő nővér szavai: „A Jóisten 
valami rossztól mentette meg!” Az életnek a legnehezebb időkben is 
értelmet kell adni, csodálni a természet szépségét, alkotni, nevetni, 
örülni, egymáson segíteni! Az élet csodálatos, élvezzük minden pil-
lanatát! Cselekedjünk!

Az utódaink jelentik a jövőt, vigyázzunk rájuk! Barsi Boglárka 
(2014) és Hegedűs Anna (2015) apró jövevények, a szűkebb családunk 
üdvöskéi, mindkettő a szülők szeme fénye. Juhász Gyula írta egyik 
versében:

„A gyermek szeme
a jövő tükre.
Jaj annak,
aki elhomályosítja.”
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NYUGDÍJAS-BÚCSÚZTATÓ AZ EMLÉKISKOLÁBAN

„Elmúlik, mint száz más pillanat
S tudjuk mégis, múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak.”
                         (Végh György)

2015. március 6-án elbúcsúztam az iskolától, és a fi zika–kémia szakos 
kollégák is elbúcsúztattak engem. Most újra lehunyom a szemem, 
újra elképzelem azt a világot, amelyben éltem. Gondolatban ismét 
átrepülöm a napokat; rengeteg volt a tennivalóm. Amit tettem, szívvel-
lélekkel tettem, most hát ideértem! Visszanézni a múltba és búcsúzni 
mindig nehéz. Köszönöm az együtt töltött csodálatos éveket! Abra-
ham Lincoln szerint: „A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi 
év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben.” Törvény-
szerű, hogy minden lefelé esik, az ifj úból lesz az agg. Társaim lettek a 
könyvek és a zene. Hallgatom a zenét, mielőtt a dal végleg elillanna.

Elbúcsúztam a fizika–kémia szakos kollégáktól
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Viszont megkérdem: szabad-e újra szeretnem, szerelmesnek len-
nem, de úgy igazán?! Vagy csak görnyedten eltotyogni a hónap végéig, 
és felvenni a haszontalan nyugdíjat? Szabad-e kívül-belül ragyogni, 
borzongani az érintéstől? „Vannak idők, amikor saját fényünk ki-
alszik, és egy másik embertől kapott szikra kell, hogy újra lángra 
kapjon” – mondta valamikor Albert Schweitzer. Nem is tudunk 
róla, ha egy szerelem nem teljesül be. Elengedtük, valamikor régen. 
Értékeket eldobunk.

Múltak az évek, hosszú, szép, tartalmas, sokszor nehéz évek, de 
éreztem, hogy Ő az, akinek még mellettem a helye, hozzám tartozik. 
Arra a rezgésre vagyok beállítva, amely bevonzotta Őt! Kerestem, 
megtaláltam, ő is keresett, de én voltam a bátrabb. A találkozást fel-
idézni is nehéz, mert az áldott pillanatban áramütés érintett, amelyet 
túléltem ugyan, de csak azért, mert a magas frekvenciájú áramok nem 
halálosak. Mosoly ült az arcokra? Azonos rezgésszámra hangolódni 
csodás dolog. Ez nem csak fi zika, ez a biztos szerelem. Nem korfüggő. 
Igaz érzelmekkel táplálni egymást. Az életem új értelmet nyert.

Katona Bálint
A maradék idő

Szeretni még egyszer,
halálosan, aki vár.
Mosolyt venni még,
mielőtt a bolt bezár.
Napot látni még,
mielőtt az est leszáll.
Élni még egy kicsit,
mielőtt még a szív megáll.

Utoljára valakiben
hinni volna jó,
ne vesszen kárba
a kimondatlan szó.
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Örülni valaminek,
ami szép, ami jó,
mielőtt a szívben
esni kezd a hó…
Mert a maradék idő
már nem eladó…

AMIKOR A SZELLEM KISZABADULT A PALACKBÓL

2016. január 5. Két hatos egymás mellett – 66! Szép számok! Régen 
vágytam egy hangulatos napra. Összejött. Ülök a gyógyfürdőben, szép 
pillanatokra gondolok. Életünk eseményei folyamatosan változnak. 
Kiemelem a legszebbeket, ezek az enyéim! Példaképem Marie Curie, 
az asszony, a tudós, az anya, „akit a hírnév nem rontott el” (Ève 
Curie). Szerény, önfeláldozó és nagyon okos. Az ő életét nehéz lenne 

Felhőtlen boldogság Az anyaság boldogság
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élni. Minden ember a saját életét éli. Nem születtem tehetős családba, 
életem során sem voltam tehetős. Volt tanulás, fl ört, szerelem, renge-
teg munka, házasság, gyermekáldás, özvegyi sors, gyerekeit egyedül 
nevelő szülő. A boldogság és a bánat mérlegét a sors nem engedte 
egyensúlyban tartani! Pedig boldognak kell lennem, hogy a földiek 
és az égiek is nevetni lássanak. 

Éltem, élek! Egy kérésem van: én már nem akarok temetni!
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q q  Barsi Márta
LELKEMBŐL 

Negyvenkét évet tanárként dolgoztam.   Fi-
zika–kémia tanár vagyok. Már nyugdíjas. 
Nagy útra indultam, ki nem taposott ösvé-
nyen. A nemzet napszámosaként szeretnék 
egyszerűen, méltón írni családomról, ma-
gamról, felhasználva összegyűjtött jegyzete-
imet, mindezt azért, mert emlékezni akarok. 
Annyi mondanivalóm van, szép és szomorú 
emlékek, emléktöredékek sorakoznak az 
emlékezetemben, el kell döntenem, hogy 
honnan kezdjem.
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