
Thurnay Béláné Schu!ek Vilma 

..... . ... 
I 

Egy evangélikus lelkész/eleség, családanya, /estóművész, 

SC ULEK TIBORNÉ MA]OROSS EDIT 

élete, szolgálata és művészete 





TERMŐ CSIPKEBOKOR 

Egy evangélikus lelkészfeleség, családanya, festőművész, 

SCHULEK TIBORNÉ MA}OROSS EDIT 

élete, szolgálata és művészete 

Írta és összeállította: 
Thumay Béláné Schulek Vilma 

Ordas s Lajos Baráti Kör kiadó, 2009. 



Köszönöm testvéreim segítségét, emlékező írásaikat, tanácsaikat, s anyagi áldozatu
kat a könyv megjelenéséhez. 

Köszönöm János öcsémnek az ősök családfájának megrajzolását, neki és Majoross 
Olivér unokaöcsémnek a fénykéPek összegyűjtését, szkennelését. Köszönöm Csorba 
Gábor unokaöcsémnek a leszármazottak adatainak folyamatos gyűjtését és táblázat
ba rendezését. 

Köszönöm Fehér Charlotte-nak a kézirat és a nyomdai szerkesztés lektorálását, gon
dos, alapos munkáját, tanácsait. Köszönöm Bence Juditnak a második lektorálást. 

Köszönöm Perl Andreának a könyv borítójának és tiPográfiájának tervezését, vala
mint férjének, unokaöcsémnek, Perl Jánosnak hatalmas munkáját, a tördelés, nyom
dai szerkesztés gondos elvégzését. Ők vállalták áldozatosan, hogy gazdái lesznek a 
nyomdai megjelenítésnek. 

Nagyon hálás vagyok Schermann Ákosnak művészi fotográfiáiért. Végigjárta testvé
reim otthonait és anyánk festményeit, szobrait lefényképezte, de velünk utazott sok 
vidéki templom berendezését, oltárterítőit is megörökíteni. Sajnos lehetetlen volt min
denhova eljutnunk. Fényképeit szerzői joga védi. 

A meglátogatott gyülekezeteknek is köszönjük a szíves segítséget. 

Köszönöm az Ordass Lajos Baráti Körnek, hogy vállalta a könyv kiadását, terjesz
tését. Köszönöm Zászkaliczky Pál és leánya, Kertész Eszter hasznos korrektúráit. 
Eszternek külön köszönöm a könyvet ajánló meleg sorai t. 

Köszönjük a Magyarországi Evangélikus Egyház Elnökségének, hogy jelentős anyagi 
támogatássallehetővé tette a könyv nagyobb példányszámú megjelenését, elérhetősé
gét a nyilvánosság számára. 

Köszönöm páromnak, hogy a szövegeket igazgatta és rendezgette, a lábjegyzeteket el
készítette, segített a kéPek válogatásában, előkészítésében. Köszönöm, hogy minden
ben, főleg a számítógépes - számomra rejtelmes - technika alkalmazásában mindig 
türelmes és találékony segítőtársam volt. 

A szerző 



AJÁNLÁS 

Majoross Edit nagymamáim generációjához tartozik. Ahhoz a nemzedékhez, 
amelynek tagjai vállukon cipelték a XX. század minden terhét, s akik saját bő
rükön érezték a kárpát-medencei történelem huzatát. Lehetetlen helyzetekben 
is otthont teremtettek, a semmiből is jóllakatták családjukat. Az átrajzolt ha
tárok miatt nem egyszer elszakadtak rokonaiktól. Harcterekről és börtönökből 
várták haza bátyjaikat, fiaikat, férjüket, és messzi országokból jövő hírekért 
fohászkodtak. Bejárták a kiszolgáltatottság és az ínség félelmes mélységeit. 

Ez az életregény mégsem csupán történelmi dokumentum, hiszen az örök 
asszonyi kérdésekre ad hiteles, személyes választ. Majoross Edit is kereste az 
egyensúlyt odaadás és önfeláldozás között, alkotómunka és anyaság között, 
közösséghez tartozás és belső szabadság között. Útkereséseiben biztos iránytűje 
volt. Vallomásaiban szinte tapinthatóvá vált a Szikla, amelyre építette az életét. 

Mégsem szégyenít meg, inkább felemel ez a példa. Megmutatja, hogy 
egyetlen életben összesimíthatóa gondolkodás és az imádság, a belső erő és az 
odaadás. És a legnagyobb küzdelmekben is adatik belső békesség. 

Szépséges leckét kapunk a hit bensőségességéről, a szeretet találékonyságá
ról, az Isten - Illés prófétát is tápláló - hollóira való ráhagyatkozásról és a hála 
alapállás áról. 

Kertész Eszter 

3 



Dr. Schulek Tibomé MajIJrrJss EdÍl 1908-1993 



A SZERZŐ ELŐSZAVA 

Mi késztetett Anyu életének megírására? 
Mi, gyerekei és nagyobb unokái, akik életének része lehetett ő, nem felejt

jük el soha Anyut, Nagyanyót, de egyre többen lesznek a családban, akik már 
alig, vagy nem is ismerték Őt. Ne menjen feledésbe élete! Bár egyéniségét meg
rajzolni nem tudom, de talán megérezzük Őt írásain keresztüL 

Gyerekkorát elbeszéléseiből és öregkori feljegyzéseibőllehetett rekonstruál
ni. Fiatalkorát naplói csodálatos oldalai tükrözik. Asszonykorában teleírta a 
"Pepita füzet" -et saját életéről és rólunk, gyerekeirőL Ez sajnos lezárult 1948-
ban, illetve 1950-ben még megírta Edi születését. Ezután soha nem volt ideje 
naplót írni. De megmaradt néhány, anyjának és apósának írott levele, később 
otthonról elszakadt gyerekeivel is hűségesen levelezett. Ezekből kirajzolódik az 
Ő és családja komáromi élete. Ha nagyrészt rólunk szólnak is, Anyu mindig 
magát adja leveleiben. Sajnos a levelezés abbamaradt szüleink Budapestre 
költözésével, itt még néhány Dolfi néninek írt levél segített életük eseményei
nek leírásávaL Innen már nehezebb dolgom volt, memóriánk nem olyan élő, 
mint a levelezés. Szerencsére Gazsival mindig levelezett anyánk, s ő elküldte a 
leveleket felhasználásra. 

Sokat töprengtem azon, van-e jogom leánykori naplójának egyes részeit 
napvilágra hozni? De ő nekünk adta még életében. Úgy érzem, megajándékoz
za növekvő családját lelke kincseivel, szépséges gondolataivaL Ez az Ő kései 
ajándéka. 

Mi, gyerekei nem maradhattunk ki a könyvből, hiszen anyánk élete értünk 
folyt. Milyen sokkal tartoztunk Neki és milyen keveset tudtunk nyújtani! 

Ide tartozik egy régi történet. Egyszer testvéreim azon vitatkoztak, hogy 
Anyu melyiküket szereti a legjobban. Mindegyikük a leghatározottabban állí
totta, hogy őt, s meg is indokolták, miért. Én csöndben hallgattam, hisz nem 
volt kétségem afelől, hogy engem. Ez teljesen jellemző anyánkra, egyformán 
árasztotta mindegyikünkre szeretetét. 

Tudom, hogy nem egységes a könyv szerkezete, nagyon eklektikus, de csak 
így tudtam az Ő szavait megőrizni. Örülök, hogy kérésemre testvéreim és né
hány idősebb unoka is leírta vagy elmondta kedves emlékeit anyánkróL Ezeket 
beleszőttem az életrajzba. Anyu ma is benne él mindennapjaink életében, 
ahogy Sarolt fogalmazta, csendes, háttérbe húzódó, szolgáló szerepvállalásával 
ott volt és van mindig, de nem úgy, mint egy történet főszereplője. 
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Anyánk vlragai nagyon gyorsan elpusztultak, ra]Za1t nem tudjuk szépen 
másolni, a tárgyak eltörnek, elvesznek, tönkremennek. De nem ezek jelentik 
igazi örökségünket, hanem szüleink hite, embersége, életük példája. Ezt utá
nozni nem tudjuk, a hit Isten ajándéka. Ők is kapták, mi is kaphat juk. A mi 
felelősségünk, hogy továbbadjuk! 

Ez a könyv elsősorban a családnak készült, de úgy érzem, anyánk emléke 
méltó arra, hogy érdekes, gazdag, áldozatos életét mások is megismerjék. Sok 
gondolkodás után és többek tanácsára úgy döntöttünk, hogy anyánk életét és 
írásait közreadjuk, mert ezek sok ember hitét erősíthetik, példát adhatnak az 
élet nehézségeinek elviseléséhez. 

Magyarázat a szöveghez 
Az ősök és a leszármazottak áttekintéséhez családfákat is készítettünk. 
A könyv szövegének törzsét javarészt Édesanyánk naplói, levelei és egyéb 

írásai alkotják. Az Ő szövegeit minden változtatás nélkül, betűhíven, idézet
ként és kurziválva közöljük. Az ő soraiban található zárójeles megjegyzések 
szerkesztői magyarázatok, melyek a kevéssé avatott olvasók számára könnyít
hetik a megértést. A többi családtag szövegeit idézőjelben adjuk közre, ezek
ben az esetleges zárójeles szerkesztői megjegyzések dőlt betűkkel találhatók. 

A szövegközi díszítő motívumok is mind anyánk keze nyomát viselik. 
Kívánom, hogy a könyv olvasása sokaknak okozzon akkora örömöt, mint 

nekem az írása. 

Piliscsaba, 2009 májusa 

Thurnay Béláné 5chulek Vilma 



A Majoross ősök 

ANYÁNK ŐSEI 

A MA]OROSS ŐSÖK 

A családi hagyomány szerint Felvidékről, a Sáros megyei Nagymihályról (Micha
lovce) származik a család, de a régi időkből neveket nem ismerünk. Az ismert 
ősök katolikusok voltak. 

Majoross Mihály (Kassa, 18?? - Kassa, 1849) 
Majoross Mihály, anyánk, Edit dédapja Kassán született valamikor a XIX. 

század elején, meghalt 1849-ben. Kassán városi felcser volt, az orvosi felada
tokat látta el. A Fő utcán lakott, a Vitéz-házban, szemben a Dómmal, a gótikus 
stílusú szép ház ma is áll. Egy Vitéz nevű patikusról nevezték el a házat. A 
múzeummá alakított Miklós börtönben 1944-ben láttuk Majoross Mihály ne
vét az 1848-as nemzetőrség névsorában. 

Izgalmas történeteket mesélt róla nagyapánk, Majoross Ottó. Barátaival 
iszogatott egy éjjel és fogadtak,hogy nem akad köztük senki, aki éjjel el merne 
menni a Dómhoz, mert ott kísértetek járnak. Mihály fogadkozott, hogy oda
megy. Bő "felleghajtó" köpönyeg volt rajta. A dómhoz érve kését belevágta a 
kapuba, hogy igazolja ottjártát. Véletlenül a köpenyt is odaszúrta, s azt hitte, a 
szellemek visszahúzzák. Rémülten rohant vissza barátaihoz, de a dicsőség az 
övé volt, másnap látták a bizonyítékot, a kést a kapuban. Másik alkalommal 
szintén fogadtak barátaival, hogya Rozália temetőnél az aznap felakasztott 
ember hulláját senki nem meri levenni. Mihály elment éjszaka, levágta a hul
lát és barátai elé tette az asztalra. Hogy ennek milyen következményei voltak, 
arról nem szól a történet. 

Frank Franciska Annát vette feleségül kb. 1837 -ben. Tőle született Majo
ross Antal. Anna 1842-ben halt meg 31 évesen tüdősorvadásban. 

Mihály második feleségétől- akinek nevét nem ismerjük - született Sándor 
fia. Tőle származott Majoross Béla sárospataki tanár, akinek négy lánya volt. 

Mihály második feleségétől született második gyermekük, Margit, Benkő 
Vincéné, Debrecenben élt, egyetlen leánya 1945-ben meghalt. 

Harmadik gyermekük, Richárd (Risu bácsi), földmérő mérnök volt Debre
cenben, majd Budapesten. Gyermekei Richárd és Elvira. A fiú, Majoross 
Richárd ügyvéd volt, ő segített Ordass Lajos püspöknek, mikor a szegedi 
Csillagbörtönben volt. 
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Termő csipkebokor 

Majoross Mihály a szabadságharc idején katonaorvosként szolgált. 1849-
ben a bevonuló oroszok behurcolták a pestist az országba, ő is pestisben halt 
meg, betegeitől kapta meg. 

Majoross Antal (Kassa, 1838 - Kassa, 1888) 
Majoross Antal is Kassán született, 1838. november 22-én. A gimnáziumot 

itt végezte a premontreieknél. Azután Pestre került, orvosnövendék lett. A 60-
as évek elején egy március IS-én diáktársaival a Kerepesi temetőben 48-as da
lokat énekeltek, sokat lefogtak közülük. Ő orvostanára tanácsára elmenekült 
mostohaanyjához Sóvárra (ma Eperjes része). Bécsben, majd Grazban tanult 
tovább. Tanulmányait befejezte és visszatért Pestre. Sebészetből, szülészetből és 
nőgyógyászatból szerzett diplomát, de nem volt 6000 forint ja a diploma ki
váltásához. Kassai nagynénjéhez fordult segítségért, aki malomtulajdonos volt. 
A néni ragaszkodott hozzá, hogy adja letétbe pecsétgyűrűjét és egy briliáns 
melltűt, valamint az aranyitkai (Kassától délre) bányarészeket. Mire kiválthat
ta volna a gyűrűt, a néni meghalt, így a családi pecsétgyűrű elveszett. (A Ma
joross családnállevő olajfestményen még látható Antal ujján a gyűrű.) 

Ezután katonaorvosnak jelentkezett. Bruck-KirályhiJára került egy sátor
kórházba. Tüdőgyulladást kapott, mert sátrát beteg katonáknak adta át. Itt 
ismerkedett meg jövendőbeli feleségével, Holiesek Paulával. Betegen haza
ment Kassára, majd felgyógyulása után visszatért a katonasághoz. Mivel az 
1866-os háború már véget ért, Bécsben jelentkezett szolgálatra. Holicsek Paula 
ekkor keresztapjánál, Lovag őrnagynállakott Bécsben, ott is esküdtek meg. 

Először Orsova mellé, Cornica-Revára kerültek, onnan a huszárokhoz Eszék 
mellé, Dárdára, majd Budapestre a 32-esekhez, végül Kisszebenbe (Eperjestől 
északnyugatra, ma Sabinov), a 10-es vadászokhoz. Itt ment nyugdíjba a kato
naságtól. Barátja, Berzeviczy Ignác tanácsára Berzevicén (Eperjestől észak
nyugatra) telepedett le, de ott nem tudtak megélni. Elköltöztek Abaúj várme
gyébe, Lemesre, Kassa szomszédságába. 

Megszületett Majoross Antal és Holicsek Paula első fia, Árpád. Második 
fiuk, Majoross Ottó 1878-ban született Lemesen. Innen a szomszédos Abosra, 
majd Színbe költöztek, végül visszamentek Lemesre. Itt éltek 1887 -ig. 

Egyszer Antalt egy gazdag asszonyhoz hívták a szomszéd faluba, aki azt 
hitte, kolerája van, de csak elrontotta a gyomrát. Kocsit küldtek érte, de nagy 
hideg volt, hóvihar, Antal megfázott, tüdőgyulladást kapott. Mikor már nagyon 
beteg volt, Kassára kívánkozott, nem akart tót faluban meghalni. Pontosan 
tudta a diagnózist, s mondta körülötte álló családjának, mennyi ideje van még 



A M ajo r oss ősök 

lvIajoross lvIihály, Edit dédalJja lvIajoross Antal, Edit nagya/Jja lvIajoross Antal 

lvIajoross Antalné, Holiesek Paula , 
Edit nagyanyja 

Holiesek János, Paula aPja 

lvIajoross Á r/Jád és Ottó édes
anyjukkal 

lvIajoross Árpád és Ottó lvIajoross Árpád, Edit nagybá tyja 
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Termő csipkebokor 

hátra. Mikor már beszélni sem tudott, óráján mutatta, meddig él még. 1888. 
január 3-án halt meg Majoross Antal, a Kálvárián temették el. Katonai teme
tése volt, katonák lapátolták a nagy havat a sírig. A kis Ottó kilenc éves volt 
édesapja halálakor. 

Antalnak különlegesen szép lepkegyűjteménye volt. Barátaival kijárt a Kas
sa körüli erdőkbe éjjel, leterítettek egy fehér lepedőt és viharlámpát tettek rá, 
így odaszálltak a lepkék. Gyűjteményét a kassai múzeumnak adták. 

Özvegye és fiai végleg beköltöztek Kassára, a Fő utcai Vitéz-házba, itt ház
részük volt. Paula kegydíjat kapott, kosztosokat tartott, majd varrással keresett. 
Ottó a helyi felső-ipariskolát végezte. Árpádot a katonaság neveltette, kato
natiszt lett. 

Később Pestre költöztek. Itt ismerték meg a Majoross fiúk Kasper Sárit, 
akinek a csinos katonatiszt, Árpád tetszett. De Árpád Sári barátnőjébe, Ottlik 
Izába volt szerelmes, Iza bátyja, Ottlik Józsi meg Sáriba. (Józsi rengeteg képes
lapot írt Sárinak, még láttuk az albumokat.) Végül Árpádot Gyulafehérvárra 
helyezték, s Ottó elvette Sárit. 

Ottlik Józsi bánatában rosszul nősült. Állomásfőnök lett Piliscsabán, s egy 
reggel valaki vonat alá esett, ő kihúzta, de egy másik vonat őt gázolt a halálra. 

Majoross Árpád 1914-ben, a háború első hetében l esett el századosként Ga
líciában. Őrmestere mesélte, látták, hogy átszúrta egy orosz katona. 

Holiesek Paula (Zágráb, 1845-Marburg, 1914) 
Holicsek Paula nagyapja, Holicsek József Tatán született, az Esterházy 

család porcelángyárában volt alkalmazott. Két nővérét az Esterházyak énekes
nőnek taníttatták. Holicsek József felesége Szaitl Anna volt. Fiuk, Holicsek Já
nos elkerült Zágrábba, ahol már Holitseknek írta a nevét, szűcsmester, majd 
nagykereskedő lett. Vagyonos ember volt. Három feleségétől 24 gyermeke szü
letett. Paula anyja Maretic Amália volt. 

Holitsek János megöregedvén 56000 korona vagyonát szétosztotta gyerekei 
között és egy szeretetházba ment. Nem akart egyik gyerekéhez sem költözni, 
pedig gazdag pap fia is élt Zágrábban. Leánya, Holicsek Paula a kapott 3500 ko
ronából kistafírozta magát. 

HolitsekJános fia, Hans Marburgba költözött (szlovénül Maribor). Neki is szép 
nagy szűcsműhelye és üzlete volt. Ő örökölte apja nemesi címerét és gyűrűjét. 

Az özvegy Paula a kassai évek után Budapestre költözött fiaival, s Ottó es-

l. Az első világháború a monarchia hadüzenetének Belgrádban való átadásával 1914. július 28-<1n tört ki. Oroszor
szágnak a Német Birodalom augusztus l-jén, az Osztrák-Magyar Monarchia 5-én üzent h"dat. Anglia és Francia
ország is hadba léptek, késéíbb más országok is. 



A M a joross ősök 

küvője után náluk élt. Két évig lakott együtt a fiatalokkal, de a két asszony se 

hogy sem jött ki egymással. Ekkor e lköltözött bátyjához, H ans Holitsekhez, aki 

gazdag prémkereskedő volt Marburgban. Ahogy mesélték, Paulának éjszaka be 

kellett zárnia az ajtaját, mert bátyja nehéz természetű, veszekedős ember volt. 

1914-ben, két héttel Árpád fia halá la után meghalt Paula nagymama, szív
rohamban. 

Majoross Ottó (Lemes, 1878 - Budapes t, 1942) 

1878. május 17 -én szü letett. Lemesi emlékei közül többször mesélte, hogy 

pajtásaival méteres vízisiklókka l verték egymást. Széles kőfal vette körül 

kert jüket. Azon járt körbe nagy fehér pulykakakasuk, s nem engedett be 

senkit a házba. Szép nagy kutyájuk is volt, bevásárolni is e l lehetett küldeni 

a boltba, szájában kosárral. Kiskorában Ottó kissé kancsal volt, apja lyukas 

dió t kötött a szemére, így javította lá tását. Lemesen zsidó iskolába járt Ottó, 

mert csak ez volt német ta nnyelvű, magyar nem volt, tót iskolába nem akar

ták járatni. H a esténként összejöttek a szü lőkné l a falusi barátok: pap, pa

tikus, mindig la tinul beszé lgettek. Apja korai halála miatt nem tanulhatott 

magasabb iskolába n. Kassá n érettségizett, majd Budapesten postatiszti is

kolát végzett. 1900-ban Beregszászon, majd Kassán a távbeszélő osztály 

vezetője lett. 1905-től Budapesten dolgozott. Csendes, megbízható tisztvi

se lő volt. Megtaláltuk egy szakmunkáját: "A magyar királyi posta szolgálati 

Majoross Ottó, Edit édesa/Jja Majoross Ott6 és KaS/Jer Sarolw, Edit szülei, esküvői ké/J 
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szabályzata a nemzetközi csomagok légipostai és levél tranzit leszámolása" 
címmel. A Postatisztviselők Országos Kaszinójának választmányi tagja, vala
mint a Kelenföldi Kaszinónak is törzstagja volt. Posta-aligazgatóként ment 
nyugdíjba. 

Kis kert jük volt a Sashegyen, sokat járt ki gyümölcsfáival foglalkozni. 
Ez volt legkedvesebb időtöltése. Szép bélyeggyűjteménye volt, a postán 
hozzájuthatott ritkaságokhoz is. Nem volt olyan társasági ember, mint fe
lesége. Edit lányuk apjához ragaszkodott jobban. Egy HÉV-baleset ké
sőbb gyomorrákot okozott neki, amit türelemmel viselt. Életének utolsó 
nyarán még meglátogatta Edit lányát Kassán. 1942. június 4-én halt 
meg. 

A KASPER ÖSÖK 

A család emlékezete szerint a Kasper ősök Dél-Csehországban, Riegerschlag
ban éltek, parasztgazdaságuk volt. Az első ismert név Anton Kasper (1778-
1836), a napóleoni háborúban az osztrák hadseregben Zahlmeister (pénzkezel6 
tiszt) volt. Felesége Anna Montz (1787-1811). 

Fiuk, Adolf Kasper (1809-1869) az osztrák Deutsch-Wagramban (Bécs től 
keletre) született, útépítési felügyelő volt. Felesége Franziska Ha tzinger (1814 
- ?). Az ő őseiről van a legtöbb adat. 

Franziska ősei az itáliai Ferrarából származtak, már 928 óta ismert a család. 
Dédapja Johann Lazarus Ritter von Ferro, a kölni választófejedelmi gárda had
nagya, felesége Anna M. Kummerscheid. Franziska nagyapja Dr. med. Paschal 
Joseph Ritter von Ferro (Bonn, 1753-?), akinek felesége Franziska von Passel 
(Wien, 1763-?). Franziska édesanyja Maria Katharina edle von Ferro (Wien, 
1790-1875), apja Paul Hatzinger (Wien, 1783-?) építési igazgató, a Szent 
István-dóm renoválója. 

Kasper Gusztáv (Bécs, 1843-Budapest, 1915) Adolf Kasper és Franziska 
Hatzinger fia, Edit nagyapja. 

Bécsben született, a felső-reáliskola után elvégezte a bécsi politechniku
mot, mérnök lett. Tiszt volt az osztrák tengerészetnél, részt vett a schleswig
holsteini hadjáratban 1864-benz , majd a poroszok elleni háborúban 1866-

2. Az 1864 január-áprilisi hadműveletekben Ausztria és Poroszország együtt legy6zi Dániát és kényszeríti, ho!,'Y 
lemondjon Schleswig és Holstein hercegségekr61. 



A K aspe r ősök 

Paul Hatzinger Maria Katharina von Ferro 

Kas/Jer G usztáv, Edit nagya/JJa 

Kas/Jer Gl/ sZláv idős korában Kasper Gusztávné Kunder Ilma, 
Edit nagyanyja 

Kas/Jer Gusztávné Kunder Irma, 
Edit nagyan)1a 

Kas/Jer Gl/sztáv húga, Adoifine, Dolfi 
néni nagyanyja 

LJ 
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ban, kitüntetéseket kapott. 1866-ban1 Marseilles-ben dolgozott a kikötő
dokk építésénél. 1870-ben Budán telepedett le, a Királyi Vasúttársaság fő
mérnöke lett. 1876-ban a budai nagy árvíz idején részt vett a mentésben, a 
család emlékezete szerint ekkor ismerte meg későbbi feleségét, Kunder Ir
mát. Ők a Bomba tér 4-ben laktak (ma Batthyány tér, a ház még áll). Az 
árvíz miatt nem tudtak kimenni a házból, s Gusztáv csónakon vitte nekik az 
ennivalót, az erkélyen adta be. Az árvíz elmúltával aztán egy virágcsokorral 
ismét felkereste Irmát. 

Kasper Gusztáv 1878-ban nősült, feleségül vette Kunder Irmát, tíz gyerme
kük született, közülük öt nőtt fel. Kasper Gusztáv 1915-ben halt meg, amikor 
mindhárom fia a fronton, illetve hadifogságban volt. 

Kunder Irma (1854-1935), Kasper Sarolta édesanyja, Edit nagyanyja. 
A csallóközi Somorján (ma Samorin) született 1854-ben. Apja, Kunder 

György Konrád (?-1866) pékmester volt. Vagy ő, vagy édesapja a franciaországi 
Ansbachból került Somorjára vándorlegényként, s a helyi pékmester család
jába házasodott be. Mivel György második fiú volt a családban, az apai pék
séget bátyja örökölte. Híres volt a somorjai pékség, a jóízű kenyeret Pozsonyig 
szállították lovaskocsin. 

Kunder György felesége Zsákovits Eleonóra Lujza (1828-1901). Az ő édes
apja Zsákovits János (1803-1860), édesanyja Strausz Terézia (1805-?). Terézia 
szép arcképe ovális keretben még látható otthonunkban. 

Kunder Irma és szülei valamikor felköltöztek Budapestre, az 1876-os árvíz 
idején már ott laktak. Nem sokat tudok róla, Anyánkhoz nem ő állt közel, ha
nem egy évvel fiatalabb húga, Sarolta, Öregnéni. Mesélte anyánk, hogy nagy
anyja feketében járt, s amikor meglátogatták, neki meg kellett a fekete kesztyűs 
kezét csókolnia. Nagyon kikapott, amikor a kesztyű fölött a karját csókolta 
meg. Legidősebb lányánál, Irmánállakott özvegyként, 1935-ben halt meg. 

Kunder Sarolta, Eilers Frigyesné (1855-1922) 
Ő volt édesanyánk legkedvesebb hozzátartozója, Öregnéni. Férje 1907 -ben 

meghalt, ő néhány évvel később unokahúgához, Majorossné Sárihoz költözött, 
hogy ne legyen egyedül, s segítsen a gyerekek gondozásában. Anyánk, Majoross 

3. 1866. június 21-én kitört a háború Poroszország és Ausztria, valamint a szövetséges német államok közt a német 
hegemóniáért. Ezzel egyidöben olasz-osztrák háború is folyt. Poroszország a majnai és a csehországi hajszíntéren is 
teljes gy()zelmet aratott, és a dönt(í königgratzi csata után (1866. 07. 03.) a porosz sereg Bécs felé vonult, így az 
osztrákok gyorsan békét kötöttek. A katonai vereség és az államcséíJ veszélye politikai katasztrófát jelentett Ferenc 
József császár abszolút monarchiájára, ennek következménye volt a magyar kiegyezés és koronáds, ami tehát a 
monarchia megmentését jelentette. 



Zsákovits Jánosné Strausz Terézia, 
K,mder Imw nagyanyja 

A K as p e r ő sök 

Kunder Györgyné Zsákovits 
Eleonóra , Edit dédanyja 

Eilers Frigyesné Kunder Sarolta 
Öregnéni, Irma húga 

Kasper Gusztáv családja 

Edit vele lakott egy szobában, hozzá menekült minden bajával, bánatával. Ő 
tanította imádkozni, megértette minden problémáját. Fiatal élete legnagyobb 
bánata volt, amikor Öregnéni meghalt. Portréját emlékezetből festette meg, ma 

is sugárzik a bölcs derű vonásairól, s a szeretet, mely vezette a fes tő ecset jét. (A 
kép Sarolté.) 

Amennyire tudjuk, a Kasper és a Kunder család tagjai evangélikusok voltak. 

15 
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Kasper Béla Kasper Róbert, 1915 Kasper-Kolozs István 

Kasper Gusztáv és Kunder Irma gyermekei 
N agyanyánk mesélte, hogy az A-betűs gyerekek mind meghaltak (Augustin, 

Adolf, Aranka L, Aranka II.). Legtöbbjük torokgyfkban hunyt el. Életben maradtak: 

Irma (később Haffner Károlyné, 1880-1935) gyermekei, Haffner Zoltán és 

Vilma (Muzsnay Józsefné) . 
Sarolta (Majoross Ottóné, 1883-195 1) . 

Béla (1886-1955) . Bécsújhelyen hadapród, az L világháborúban az olasz 
fronton' harcolt. Alezredes, az 50-es években kitelepítették, nyomorban halt 

meg. Nőtlen volt. 
Róbert (1890-1955). A családi emlékezet szerint 14 éves korában valami 

iskolai kudarc miatt megszökött és elszegődött hajósinasnak Fiuméban. Sokáig 

keresték szülei. A Kereskedelmi Főiskola elvégzése után négy évet szolgált ka
tonaként. Banktisztviselő , majd bankigazgató lett . Felesége Borics Irén. Gyer

mekei Kasper Egon és Márta (Tuci, Mayer Lászlóné, akinek lánya Bércziné 
Mayer Viktória) . 

István (1 893-1945) Kolozsra magyarosított. Tisztvise lő volt. Felesége Richter 

Zsófia. Egyetlen lányuk Kolozs Zsófia. A szülők 1945 nyarán tífuszban haltak 
meg. 

Kasper Sarolta Ludovika (1 883-1951) , Majoross O ttóné, Edit édesanyja 
Budapesten született, 1883 . április 6-án. Apja Kasper Gusztáv, anyja Kunder 

Irma. Testvérei: Irma, Béla, Róbert és István (bővebben lásd Kasper Gusztávnál) . 
Sarolta (Sárika, Nagyika) polgári iskolát végze tt, majd egy-egy évig háztar

tási iskolába, majd varró- és fes tőiskolába járt . Kedves virágakvarellj ei marad

tak ránk. A varrás tanulásnak egész életében hasznát vette, ügyesen varrt, min

dig elegánsan öltözött. Az első világháború utáni nehéz években eleinte saját 



A K as p e r ősö k 

Kasper Sarolta, Edit édesanyja, 1898 Kasper Sarolta 

A Kasper szülők Sárival 

maga hímzett, majd matyó asszonyokkal hímeztetett exportra blúzokat, terítő

ket, gyerekruhákat. Később Edit lánya is segített tervezni, másolni. 
Sarolta 1907. október 26-án férjhez ment Majoross Ottó postatiszthez. Ismer

te Ottó katonatiszt bátyját, Árpádot is , a családi legenda szerint Sárinak először 
Árpád tetszett meg. Két gyermekük született, Edit 1908-ban és Olivér 1911-ben. 

Velük élt évekig Sári megözvegyült nagynénje, Eilers Frigyesné, Kunder Sarolta. 
Asszonykorában tevékenyen részt vett a megalakult kelenföldi evangélikus 

egyház életében, nőegyleti elnöknő volt, időskorában tiszteletbeli elnöknőnek 

17 
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választották meg, a templomban réztábla jelezte ülőhelyét a padban, mindig 
odaült. Gyülekezeti jótékonysági rendezvényeken, kirándulásokon gyakran vett 
részt. Szerette a társaságot, sok barátnője volt, családi kártyapartikat rendezett. 

Kb. 1940-ben Budaörsön, súlyos HÉV-balesetben megsérült férjével együtt, 
ennek utóhatása nála mellrák, férjénél gyomorrák volt. 1942-ben férje, Ottó 
nagyapa meghalt. 

Férje halála után sokáig járt gyászban, hosszú fekete fátyolos kalapban. 
Büszkén emlegette, hogy többször összetévesztették Horthy Miklósnévai (Purg
ly Magdolna), aki ugyanekkor gyászolta fiát, Istvánt. 

Egyedül maradt Nagyika, a család Sári nénije. Gyakran hívta magához na
gyobb unokáit, kijárt velük a Rómaifürdőbe, úszni taníttatta őket. 

Sokat segített lányának, amikor Kassára kerültek, heteket töltöttek náluk. 
Nagyika, ahogy unokái nevezték, töméntelen gyerekruhát varrt az unokáknak 
Edittel együtt. Emlékezünk az 1943-as télre, amikor szánkótúrára jött velünk a 
Bankó-hegyre, ahonnan 2 km-es úton lesiklottunk, Nagyika után hosszan re
pült a fekete fátyol, ott sem vált meg tőle. 

Olivér fia ekkor már kultúrmérnök, akinek irodáját évekre befogadta özve
gyi otthonába. Segített Olivérék sok gyerekénél is. Olivér felesége Réthelyi 
Márika. Öt évig nem született gyermekük, aztán szinte évente jöttek: Mihály 
(1941), Mária (1942), Judit (1944), Klára (1945) és László (1948). 

Az ostromot Budapesten töltötte Nagyika, ekkor nem lehetett vele semmi 
kapcsolatunk. Később ismét érkeztek gyönyörű írású, lila tintás levelei. 1945 
nyarán magához vette Kolozs Zsókát, Pista testvérének 18 éves árváját. (Há
rom hét alatt halt meg Zsóka apja és anyja tífuszban.) Zsóka vele maradt Sári 
nénije haláláig. 

1948. október ll-én meghalt fia, Olivér hastífuszban. Ezt a csapást élete 
végéig nem tudta kiheverni Nagyika, fia volt a büszkesége. Özvegyére öt kicsi 
gyermek felnevelése várt. 

1946-ban jelentkezett Nagyika mellén, karján a végzetes betegség, ő azt írta 
róla, hogy súlyos orbánc. Valójában rák volt. Méltósággal titkolta fájdalmait. 
1949-ben egy tanévre nála laktam, de a következő tanévre már nem vállalt. 
Rosszul esett nekem, nem tudtam, hogy milyen szenvedés gyötri. 

1951. január lG-én halt meg. 



A Lenk e úti házb a n 

GYERMEK~ ÉS IFJÚKORA 

A LENKE Ú TI HÁZBAN 

Majoross Edit 1908. október 9-én szüle tett Budapesten. Akkor még a Lágymá
nyosi utca 2/b -ben laktak, oda később Majoross Richárdék (Risu bácsi) köl

töztek. Közben megépült a Lenke úti (ma Bocskai út) szép ház, a Kosztolányi 
Dezső tér sarká n (tervezte Fischer) , és a Majoross család odaköltözött, a nagy 

ház tömb dé li oldalán levő magasföldszinti, napos , háromszobás lakásba. E lakás 
kü lső fa lán van ma elhelyezve Edit egy gyermekkori játszótársának, Supka Gé
za írónak az emléktáblája. 

Itt velük élt Edit nagynénje, Eilers Frigyesné Kunder Sarolta. 1911-ben meg

született O livér, Edit ekkortól Öregnénijével egy szobában lakott. A ház tele 

volt gyerekkel, így igen vidám volt az élet. Játszótársak voltak a Pályi gyerekek. 
Mucival, a legkedvesebb barátnőjével kétéves koruk óta ismerték egymást, a 

négy elemi és négy gimnáziumi osztályt együtt járták. Bátyjai, Gyula, Kari, 

Sanyi is játszópajtások voltak. A ztán a H artmann gyerekek, Kari, Gabi, Elzi 
(aki később Sarolt h úgom anyósa lett). A ház előtt nagy rét és nádas volt, itt 

folyt le a Sashegy vize, a Fadrusz utca sarkán egy fahídon kellett átmenni. A rét 
te le volt sóvirággal, a kelenfö ldi terü letek keserűvizes (magnézium-szulfátos) 

Edit l éves Edit Olivérrel, 191 l 

19 



Termő csipkeboko r 

Edit 3 éves , 1911 Edit, 1911 

Edit és Olivér kalapban A Lenke úti ház kaJJlIjában 
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A Lenke úti házban 

talaj vizei miatt. Ha hideg volt, csúszkálhattak a réten, mindig nedves volt a 
közeli sósfürdőtől. El lehetett látni a Sashegyig, alig volt arrafelé még ház, a 
Duna felé még csak egy állt (a későbbi Fehérvári út 38/a, ahol 1956 után mi, 
Bubáék laktunk). A Körtér környékén állt már néhány ház, így az Átlós út 3. 
(ma Bartók Béla út 53.), ahol Dicsőfi Kató felnőtt, majd később özvegy Thur
naynéként élt és lett anyósom 1956-ban. 

Öregnéni sokszor kiült a rétre a gyerekek közé és szép csipkéket horgolt, s 
közben mesélt. A gyereksereg nagyon szerette hallgatni régi történeteit Somor
járól, az ő nagyszüleiről, hogyan kellett korán megtanulniuk harisnyát kötni, és 
hogyan égett le majdnem a házuk. Voltak ijesztő történetei is: hogyan kellett 
lucaszéket készíteni, s arra karácsony éjjel a templomban ráállni, így meg lehe
tett látni, ki a boszorkány. Meg: a padban szorosan egymás mellé kellett ülni, 
mert jönnek kocsin a Radványi báró lányai, és aki mellé odaülnek, az meghal. 

Öregnéni szobájában volt egy kép a falon, Pozsony és Budapest térképe, 
közepén férjének ijesztő, nagy bajszos, mérges fényképe. (Eilers Frigyes a Duna
szabályozás mérnöke volt.) Ettől a képtől nagyon félt Edit, jobb volt bebújni 
Öregnéni szép régi rézágyába. Az ágy két végén piros függönyök voltak, az első 
világháború éveiben blúzokat varrt belőle Sári mama. Nagy tükör volt a szobá
ban, mosdóállvány lavórral és kancsóval, az éjjeliszekrényen gyertya égett. 
Öregnéni meséi felejthetetlenül széppé tették ezt az időt. Ő magyarul beszélt, 
de német gyermekimára tanította Editet. (Ebből csak a Jézus szót értette ele
inte.) Kedves emléke volt, hogy nagynénje havonta felvitte magával a várba, 
amikor nyugdíj áért ment. Siklóval (akkor még gőzgép húzta) mentek föl, s ő 
kapta meg az "aranypénz" -eket a nyugdíjból, ezek a réz kétfilléresek persze nem 
sokáig maradtak fényes aranyak. 

Érdekes gyerekkori emléke Editnek az első moziélmény. Megnyitották a 
Simplon mozit az Átlós út elején (ma Bartók Béla út 64.), őket is meghív
ták. A tulajdonos titokban felvette, s levetítette, ahogy a család kézen fog
va közeledik. 

Nekik is volt laterna magicájuk (a vetítőgép őse), gyönyörű képes üveg
lapokkal, s egy muzsikáló színházuk. A doboz tetején kellett forgatni a fa csa
varokat, s a Hamupipőke, és Jancsi és Juliska meséjének képei jelentek meg, 
finom zenekísérettel. Mindkettőt ismertük még. 

Mindig szép karácsonyaik voltak. Édesapja díszítette a fát, régi üveggöm
bökkel, angyalfigurákkal, ezalatt anyja és Öregnéni sütöttek. Apja néha kis 
cukrot, vagy gyöngyöt gurított ki az ajtó alatt Editnek. De egyszer nyitva ma
radt az ajtó, míg díszítette a fát, s Edit sírva szaladt anyjához, hogy jaj, fekete 
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az angyal! Kevés játékot kaptak, néha könyvet, babát, babaruhát, ezekkel ké

sőbb babaszépségversenyen díjat is nyert Edit, de az egyetlen kedvenc csak a 
mackó maradt, ezzel ment mindig aludni. (Még mi is ismertük, Gazsi kedves 

játéka volt.) 
Szépen berendezett lakásuk volt, melyet gazdagított Öregnéni néhány régi 

bútora, köztük a nagy barokk szekrény. Nagylánykorában Edit ennek egy titkos 

hasadékában tartotta naplóját, hogy anyja meg ne találja. Szép szőnyegeik 

voltak, köztük egy imaszőnyeg, a falon édesapja régi üt6órája és sok kép, amit 

apja rászoruló festő barátaitól vett. A kredelKen ónmázas söröskancsókészlet, 

sok akkor divatos kínai váza, zsírkő szobrok. 
Sári mama sokszor és nagyon szívesen szervezett társas összejöveteleket, 

amelyekre gyakran jelmezben kellett megjelenni. A gyerekeket ágyba dugták, 

úgy leselkedtek ki pizsamában a mulatságokra. 

NYARALÁSOK MARBURGBAN ÉS ST Á]ERORSZÁGBAN 

Edit gyermekkorában, az első világháború előtt a nyarakat a Dráva melletti 
Marburgban töltötték. Mint írtam, Majoross nagymama bátyja, Hans Holitsek 

gazdag prém- és bundakereskedő volt. A város főutcáján volt a boltja, körben 

nagy tükrökkel, állatbőrökkel. Szép faragott lépcső vezetett az emeletre, a la-

A stájer hegyekben Edit , Olivél; marburgi prémekben 



A Kasper nagyszüléíknél, Terus néninél 

kásba. A karzaton kis próbafülkék voltak, függönnyel, tükörrel, ez remek bú
jócskázó hely volt agyerekeknek. 

Onkel Hansnak volt egy öreg, bogaras fehér dakszlija, a Valdi, és egy vén go
romba papagája, Kokó. Ha a nagybácsi megharagudott húgára, Paula Grószma
mára és veszekedtek, Kokó a nagymama fejére szállt, és jól megtépte a haját. 
Ha az utcán végigvonult a katonazenekar, Kokó repedtfazék hangján velük 
énekelte a Gotterhaltét, a fúvósok a nevetéstől nem tudtak trombitálni. A 
marburgi nagybácsitól sok szép prémet kaptak, amiből Sári mama kabátokat, 
sapkákat varrt. De legnagyobb öröme a gyerekeknek az óriási fehér jegesmed
vebőr volt, szerettek kitömött fején lovagolni, be is horpadt. 

Egy-két hét múlva Ottó papa eljött családjáért és felkísérte őket a stá
jerországi hegyekbe, Bergenthal mellé, ahol egy vadászházat béreltek. Szép 
erdős, hegyes vidék volt, nagy sétákat tettek. Egyszer egy vad bika megtámad
ta őket, lélekszakadva menekültek előle. Szerencsére nem messze volt egy kis 
Mária-kápolna, ahová bemenekülhettek, magukra húz ták a rácsos ajtót, s így 
a bika szarva nem érte el őket. Edit egy másik gyerekkori emléke szerint Ottó 
papa hosszas unszolás után egy pisztolyt vett feleségének, aki nagyon félt a 
hegyen. Úgy gondolta, ha esténként kilő az ablakon, senki sem meri megtá
madni őket. Egy este mégis majd halálra rémült, mert arra ébredt, hogy ka
parják az ajtót. Csak Öregnénivel együtt mert kimenni, s kiderült, hogy csupán 
a csirkék kaparásztak. Ottó papa a nyaralás alatt meglátogatta Holicsek 
nagyapját Grazban. 

A KASPER NAGYSZÜLŐKNÉL, TERUS NÉNINÉL 

Budapesten télen minden csütörtök délután meg voltak híva a Kasper 
nagyszülőkhöz. A felnőttek vacsoráig szaltát játszottak (táblás társasjáték) 
vagy kártyáztak, Olivér elaludt, Edit meg unokatestvérével, Vilussal né
zegette a szép képeskönyveket: a nagy Brehmet, a tréfás Max und Moritzot, 
Wilhelm Busch képeskönyvét, de legszívesebben a nagy, vitorlás hajókról 
szóló albumot. (Gusztáv nagypapa katonaéveiben vitorlás hajón szolgált.) 
Rémüldözve találgatták, vajon megmenekül-e az árbockosárban levő mat
róz a cápáktól? Utána vacsora következett, amely alatt Edittel mindig tör
tént valami. Egyszer a tejbegríz borult az ölébe, máskor meg addig billeg
tette gömbölyű aljú színes üvegpoharát, amíg az feldőlt. A gyerekek azon 
izgultak, hogy csak ne kelljen WC-re menniük, mert az rémes volt, egy 
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Kasper nagypapa Kasper nagymama 

nagy láda , közepén lyukkal és alatta sö tét mélység a másod ik eme lettől a 

pincéig. 
Így múltak el a te lek, Öregnéni mesélésével, korcsolyázással, ródlizással. 

Nyáron, ha nem a réten játszottak, akkor Tiszalucon nyaraltak Terus néniék
nél (Sári mama unokatestvére, Maholányi Kálmánné). Férje vasúti balesetben 

megégett, s Terus néni miután megözvegyült, testvéréhez költözött, Vilus bá

csihoz, aki állomásfőnök volt. Ezek az erdőközi (ma Pohranská Polhora a gö
möri hegyekben, Tiszolcrrisovec és Breznóbánya között) nyaralások kalando

sak voltak. Terus néni fia, Vili remek játszótársa volt a Majoross gyerekeknek. 
Sok csibészséget követtek el. Egyszer leszereltek négy-négy csapágyas kereket a 

szemafor drót járól, deszkára erősítették, s ezzel a gördeszkával gurultak le az 

állomástól a faluba. Vilinek nyolcéves korában nagy kalandja is volt. Elhatároz
ta, hogy elmegy hajtánnyal (kézzel hajtott kis vasúti j á rmű) Tiszolc felé (itt volt 

lelkész 150 évvel korábban Schulek Mátyás). Már messze járt, amikor keresni 
kezdték, és Editből nagy nehezen kiszedték, hogy hová ment. Vilus bácsi leál

lította az érkező vonatot, s maga is felszállt rá, hogy utolérje a szökevényt. Per

sze mind a két gyerek kikapott. Erdőközön sokat kirándultak, tábortűz, málna
szedés és sok játék tette felejthetetlenné ezeket a nyarakat. Nézték a cigány 
patkolókovács munkáját, még rákászni is voltak. 

Egyik nyaralás végén a mamák elaludtak, s lekésték a vonatot. Vilus bácsi 
kijelentette, hogy ha nagyon gyorsan és szépen felöltöznek, felszá llhatnak a 



A Vil á gháború 

Edit rajza: Vili hajtányon 

királyi termes kocsiba, úgyis le kell külde

nie Budapestre, hogyafőhercegéket a Tát

rába vigye. Sári mama gyorsan hófehérbe 
öltöztette csemetéit, hajukat kibodorította, 

s így várták a vonatot. A termes kocsi igen 
előkelően volt berendezve, perzsaszőnye
gekkel, rögzített aranyozott fotelokkal, 

tükrökkel. A gyerekek boldogan rohangál

tak, s minden állomásnál kinéztek az abla-
kon. Az első állomásná l tisztelgett az állomásfőnök, a másodiknál már fehér 

kesztyűsen tisztelgett. N agyon élvezték, csak azon izgultak, hogy tudnak titok
ban átszállni a rendes vonatukra, ha utolérik. De ez Miskolcnál sikerült, s így 

minden botrány nélkül, rendes időben érkeztek haza. 

A VILÁGHÁBORÚ 

1914 augusztusában kitört az első világháború. Mindegyik nagybácsit behívták. 

Majoross Árpád már az első héten elesett, a Kasper fiúk, Béla, Róbert és Pista 

is bevonultak. Béla síj árőr, felderítő parancsnok volt Doberdón (véres csatáiról 
híres hegy az olasz fronton4

). Fogságba esett, sokára került haza. Akkor Editnek 
adta sífelszerelését, csajkáit, kutyaszánját. A sílécet még használtuk Komárom

ban. 

Róbert a hadtápnál szolgált idehaza, szép lován gyakran hazajárhatott. Edi

tet is ráültette volna, de túl nagy volt a ló, s a kislány félt. 
Pista orosz fogságba esett, a szibériai Krasznojarszkba vitték, a Jenyiszej folyó 

mellé. Sokáig nem volt róla hír, csak a háború végén került haza. 

Anna, Kasper nagymama öreg cselédje egy Mária-kép előtt mindig annyi 

gyertyát égetett, ahány fiú fogságban volt. Kasper nagypapa 1915-ben meghalt, 
elvitte a fiai miatti aggodalom. Editet elvitték, hogy még egyszer lássa, éppen 

mosdatták a halottat, nem volt gyereknek való látvány. 
Ugyanígy ment el Grószmama Marburgban, fia, Árpád halála után. Ő volt 

anyja kedvence, Edit is nagyon szerette Árpád bácsit. Emlékezett rá, hogy egy

szer cirkuszba vitte, s mikor ott tűz ütött ki, Árpád bácsi karjában mentette ki 
a kislányt. 

4. O laszország 19 15. május 23-án üzent hadat a Monarch iának. A Doberdó-fennsík nincs messze az Adriától. A Görz 
(Gorizia/Gorica) irányában indíto tt olasz főtámadás itt elakadt, és egy jó évig tartó állóháború alakult ki, nagy 
vérvesz teségekkel. 
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Edit ekkor már iskolába járt, a Váli utcai elemibe, Pályi Mucival, legjobb 
barátnőjével együtt. Elég jól tanultak, jó tornászok voltak, élvezték a jól felsze
relt tornatermet. Edit délután német játszóórára járt, hogy el ne felejtse a nyel
vet. De volt idő Muciéknál nagy játszásra is; egyszer bújócska közben Edit alatt 
beszakadt a kályha teteje, alig tudott kimászni. Majorosséknál meg otthon 
építőkőből várat építettek, s játszottak benne papírbabákkal, művirágokkal, 
Muci kis arany hintójával, Edit arany csészécskéivel. 

A háborús években az élelmezés egyre nehezedett. A gyerekek az iskolában 
kaptak ebédet. Volt gerslis (árpadara) év, sárgaborsós év, aszerint, nút küldtek 
külföldről. De volt konzerv tej is, kis kakaóval. Csajkába kapták az ebédet. A 
legszörnyűbb valami tejleves volt, daragaluskával. Néha szágólevest is kaptak. 
Otthon kicsit pótolták a kosztot, ha tudták. Nem ízlett az étel, de Sári mama 
és barátnői mindig kitaláltak valamit, hamis mézet, szurmai kenyeret, barack 
csemegét, papsapkát, stb. 

HOLLANDIAI UTAZÁS 

Sári mamának volt egy barátnője az egyháznál, Annus néni, mozdulatművész. 
Ő szervezte meg az evangélikus gyerekek hollandiai útjait. Edit (8) az első cso
pontal utazhatott 1917 januárjában, s vele mehetett Olivér (5) is, bár még 
nem érte el akorhatárt. Betegszállító katonai vonattal utaztak, diakonisszák 
kíséretében. Bécsben lázongás volt, lőttek, kerülő úton kellett menniük. Janu
ár volt, de nagyon fűtötték a kocsikat. Edit a harmadik emeleti ágyon feküdt, 
s mivel nagyon melege volt, kinyitotta kicsit a felső ablakot és kidugta a lábát. 
Valamelyik állomáson meglátták, s nagy kiabálás volt, kinek a lába lóg ki. Si
került gyorsan visszahúznia. 

Zevenaarba (a Rajna és a német határ közelében) érkeztek, ott meleg levest 
kaptak, és szétosztották a gyerekeket. Edit és Öcsi Harderwijkbe, az Ijsel-tó -
akkor még tengeröböl- déli partjára kerültek, egy panzió ba, amit két nőtestvér 
tartott fenn, Aali és Art je. Tulajdonképpen csak egy gyereket készültek fogad
ni, mégis elvállalták a testvéreket. Keskeny, többemeletes ház volt, mint a többi 
az utcában. A padlás szinten aludtak, érdekes, mennyezetes ágyban. Szép kert
jük volt, sok virággal. Nagyon kedves nénik voltak, a gyerekek nagyon meg
szerették őket, segítettek is a hölgyeknek a kertben. Editnek nagyon tetszett a 
rebarbara óriásira nőtt, csodaszép virágja. Sokat játszottak, de iskolába is jár
tak, hetenként egyszer, magyar tanítónénihez. Tanultak néhány holland éne-



r 
H o ll andiai utazás 

A hollandiai vendéglátók szúleinél. Edit rajza asszonykorában 

ket, a himnuszt, és kicsit beszélni is. Templomba is vitték őket, de utána szidás 

járt, mert unatkoztak, mocorogtak, nem ültek olyan fegyelmezetten, mint a 

templomi padsorok szélén levő karikákhoz kötött kutyák. Élvezték a gyerekek 

a hétvégi nagytakarítást. A falak világos fából készültek vagy csempével borí

tottak voltak, s mindent lemostak, a házat kívülről vízsugárral, az utcán is fo lyt 

a víz. 

Kisfiúként Urbán Ernő is ugyanebben a városban volt. Együtt jártak Edittel 

iskolába és összebarátkoztak. Erről szól anyánk későbbi írása, ami talán cikknek 

készült a H arangszóba: 

"Harderwijk-ben voltunk, magyar tanítás volt hetenként egyszer. Utána egy 
szeles napon kimentünk a kikötőbe. Rettenetes idő volt. A halász asszonyok, 
gyerekek, öregek ott álltak a parton összekapaszkodva, sírva. Messze látszottak a 
hajók, de nagyon hullámzott a tenger és ellenszél lehetett, nem tudtak közelebb 
jönni. Azt mondták, már régen itt várnak. Ketten Urbán Ernővel kimentünk a 
hosszú, mélyen a tengerbe nyúló móló végére, ott volt egy kis kerítés, és vártunk, 
nagyon sokáig. Nem közeledtek a hajók. Végül annyira fáztunk, hogy vissza kel
lett fordulnunk. De rémülten láttuk, hogy a tenger hullámai már átcsapnak a mó
lón. Tanácstalanul álltunk, majd elindultunk. Az átcsapó hullám után szaladtunk 
egy darabig, aztán megvártuk, míg megint átcsap a hullám, vártunk, szaladtunk, 
újra meg újra. Magunkban fohászkodtunk Istenhez. Ha itt lesodor a víz, nem 

tudtunk volna kiúszni a hánykolódó jéghideg vízben. A móló nagyon mélyen be-
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nyúlt a tengerbe, nekünk egy örökkévalóságnak tetszett, mire kiértünk. Egymásra 
néztünk Ernővel. Egyikünk sem szólt, de ugyanazt gondoltuk: Isten megsegített. 
Megszorítottuk egymás kezét, és derékig vizesen rohantunk haza. 

Ernő teológus lett, együtt voltunk diákszövetségesek. Együtt szerveztük az 
evangélikus konferenciákat. Apuval néhány nap különbséggel indultak 1943 
januárban a Don-kanyarba, váltani tábori lelkészeket. Egyik Novi Oszkol-ba, a 
másik Sztari Oszkol-ba került. Apu épen hazakerült. Ernő gyalog indult el, egy 
német autó sem vette fel őket. Péntek Kálmán, komáromi katolikus pap, az 1950-
es években, egy nap és egy éjjel ment vele egy menetoszlopban, kiabálták egymás 
nevét, de egyszer már nem jött válasz. Ő maga lefagyott és leoperált lábujjakkal 
hazakerült. 

Ha látom Kovács Margit szép szobrát a halászok asszonyairól, mindig ez az 
élményem jut az eszembe." 
Ez volt az első életveszély Edit életében, de nem az utolsó. Idemásolok egy 

másik részletet anyánk naplójából, amit Hollandiáról jegyzett fel: 
"Szerettünk kijárni a nagypapáékhoz. A dűnéken keresztül gyalogolva értük el 

a kis szalmatetős parasztházat. Egy nagy szoba volt, két oldalsó helyiséggel. Az 
egyikben polcokon ételek, a másikban háztartási eszközök voltak. A hosszú falon 
két kétszárnyas ajtó, mögöttük kétszemélyes ágyak, mellettük egy igazi ajtó, ami 
az istállóba vezetett; itt aludt a nagypapa az állatokkal, főleg a lovak miatt. Az 
istálló mögött volt a szép nagy kert. A ház szalmateteje vastagon be volt nőve 
mohával. Hátul sok felfűrészelt fa volt felhalmozva. Nagyszerű buta játékunk volt 
versengeni, ki tudja ügyesebben átdobni az arasznyi rönköket a ház fölött. Egyszer 
én nem vettem észre, és már nem volt időm elugrani a rönk elől. Szerencsére az 
Úristen angyalt küld a buta gyerekekhez, hogy ne történjen bajuk. A rönk oldal
ra fordult, és nem a fejemre esett, csak a nyakamat súrolta végig. Lefektettek a 
szobában, és órákig vacakoltak, míg a sok szálkát kihúzgálták a nyakamból. Sze
rencsére Tante Aali otthon volt és segített. 

Én őt két nappal ezelőtt nagyon megbántottam: a forró-vizes palackról, amir 
éJielre az ágyába tett, lehúztam a védőhuzatot, és ő nagyon megégette a lábát. 
Azért mentünk ki, hogy bocsánatot kérjek tőle. Tante Aali kedvesen megbocsátott, 
majd beszélgettünk, megvacsoráztunk. Nagyon szép volt ez a nagyszoba, ragyogó 
tisztaság, mindenfelé csillogó rézedények a falon. Haza kellett indulnunk, odakinn 
rettenetes vihar volt, óriási hullámok csapdostak a dűnékre. Összekapaszkodva, 
nagy nehezen értünk haza. Olyan jó volt a biztonságos kis padlásszobában Öcsi
vel összebújni a kettős ágyban. Nagyon szerettem Hollandiában lenni, egy egészen 
más világ." 



Élet a háborús összeomlásban 

Kirándulni is vitték a gyerekeket, egyszer Utrechtbe, és egy másik csodás, 
tulipános városba, ahol a vendéglátók rokonai laktak. Érdekes élménye volt 
Editnek, egy éjjel furcsa hangokra lett figyelmes. Egy temetési menet vonult 
végig a városon, elöl a lelkészek fekete ruhában, utána a gyászkocsi, nyitott 
koporsóban a halottal, a lovak fekete csuklyával takarva, fülük se látszott, csak 
a szemüknek volt nyílás vágva. A kocsit nagy tömeg követte, mindenki fekete 
csuklyában, fáklyával. 

Egy kis fapapucsot, úgynevezett klumpát és mesekönyveket kapott Edit 
ajándékba. Sajnos hamar elmúlt a hollandiai három hónap. A hazautazás bé
kés, nyugodt volt. Odahaza sokat kellett az iskolában pótolni, de még csak má
sodik elemista volt. Pályi Muci is kinn volt Hollandiában, volt mit mesélniük 
egymásnak. 

ÉLET A HÁBORÚS ÖSSZEOMLÁSBAN 

A legnagyobb nehézséget az élelmezés és a ruházkodás jelentette. A holland fa
cipő nyáron jó volt, de télen nem. Édesanyja elvitte Editet oda, ahol amerikai 
cipőket osztottak. A gyerekcipők nem mentek fel a lábára, magas szárú, hegyes 
orrú női cipőt kapott, ami egy életre tönkretette a lábát. A hollandok segítet
ték az iskolások étkeztetését, persze sorba kellett állni. Ezeken a finom kakaós 
tejberizseken megerősödtek, a tanulás is jobban ment. De maradt idő játékra 
is, kiszorítóztak, golyóz tak, bicskát dobáltak. Egyik ilyen dobás nyoma egy éle
ten át megmaradt Edit térdén. 

1916. december 30-án volt Károly király koronázása. A szülők elmentek, de 
nagyon korán kellett sorbaállniuk, a gyerekeket nem vitték magukkal. Másnap 
mesélték, hogy a koronázás a Mátyás-templomban volt. A Szentháromság-szo
bornál a király esküt tett az alkotmányra. Aztán a király fellovagolt egy mester
séges dombra, és kardjával a négy égtáj felé sújtott, hogy megvédi a hazát. A 
házukban élt Meyer (későbbi nevén Megyer) bácsi, iparművész tanár a Képző
művészeti Főiskolán. Két koronaőr vitte el hozzá a koronát, mivel Károly király
nak kis feje volt, ki kellett bélelnie vattával és piros bársonnyal. A család át
mehetett megnézni, érdekes volt közelről látni a koronát. Egyszer látták Habs
burg Ottó királyfit, amint anyjával, Zita királynéval hintóban végigmentek a vá
roson. Csodaszépen volt öltözve, sujtásos ruhában, kócsagtollas kalpagban. 
Mindenkinek köszönt, mosolyogva szalutált. Abban az időben nagyon sok gye
reket kereszteltek Zitának meg Ottónak. 
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A háború alatt összegyűjtötték a rézmozsarakat, hogy töltényhüvely t gyárt
sanak belőlük. Mindenki próbált élelmiszert szerezni és a lakásban eldugni. 
Edit rajzolgatott, és kiállítást rendezett a magyar katonák javára. Ebben az idő
ben hónapokon át járt bevásárolni a házbeli Máthé néninek, aki ezért két szép 
Zsolnay kancsóval ajándékozta meg. (Egyik ma Bori lányunké.) 

1918-tól Edit már elsős gimnazista, erről később írok. 
1919. március 21-én a kommunisták kikiáltották a Tanácsköztársaságot. i 

Sári mamáék a WC fölötti szellőzőben kialakítottak egy védőbunkert a gyere
keknek, hogy ha a felnőtteket elvinnék, ők oda bújjanak. Volt ott takaró és éle
lem is. Szerencsére erre nem került sor. 

Augusztus 4-én bevonultak Budapestre a románok. A Fehérvári úton me
ne teltek az ulánusok, lóháton, zászlós lándzsákkal. A vöröskatonák egy ideig 
házukkal szemben, a réten táboroztak, s egy éjszaka mindent otthagyva eltűn
tek. Egy ágyú is állt ott, a házra szegezve. A kapuj ukban állandó őrség állt, 
mégsem vették észre, hogy egy kisfiú játszott az ágyúval, ami visszafelé sült el, 
a szerencsétlen gyereket széttépte. V égre elvonult a tüzérség a rétrC5l, a ház 
lakói fellélegez tek. 

Edit emlékezett Károly király második visszatérési kísérletére. 1921. október 
23-án volt a budaörsi csata. Hallották a lövöldözést, az ablakból nézték a tor
kolattüzeket. Estére elcsendesedett a lövöldözés. Horthy csapatai Károly ki
rályt elfogták, akit aztán száműztek volt országaiból. 

Békés idők következtek, az élet lassan visszatért rendes medrébe. Ottó apa 
felásatta sashegyi telküket, s próbált zöldséget termelni. Sajnos öntözővizet na
gyon messziről kellett hordani, de ebben a gyerekek is segítettek. Edit nagyon 
szeretett az öreg cseresznyefa ferde ágán hasalva olvasni. 

5. Az els6 világháború 1918. november elején ért véget. A Monarchia katonailag és politikailag iisszeomlott és széte
sett, területén új államok alakultak. Budapesten 1918. október 31-én polgári kormány alakult az antantbarát 
Károlyi Mihály elnökletével, amely november l-jét61 köztársasági kormánynak tekintette magát. A felvidéken 
cseh, Erdélyben román, délen szerb csapatok szállták meg a magyar állam mind nagyobb területeit, amit a kormány 
nem akadályozott meg. Az antant hatalmak - ekkor Franciaország, Anglia, Egyesült Államok, Olaszország - újabb 
területi követelései vezettek a köztársaság bukásához. A Kommunista Párt a szociáldemoktatákkal szövetségben 
1919. március 21-én vöröskatonákkal átvette a hatalmat, kikiáltották a proletárdiktatúrát: a Magyar Tanács
köztársaságot. A középosztály, a tisztvisel6i kar félelemben élt. 
A mai,'Yar Vörös Hadsereg felvette a harcot a román és cseh katonai invázióval. A Felvidéken május végén sike
reket értek el, de július végén a román tiszai támadás véget vetett a kommunista hatalomnak. Augusztus 4-én a 
román csapatok Budapestet is megszállták, és az antant parancsára csak novemberben vonultak ki az ország kö
zepéréíl. Közben Bécsben és Szegeden megalakult az ellenforradalmi kormány. A néhány zászlóaljból álló Nemzeti 
Hadsereg szeptemberben Szegedr61 Siófokra vonult, majd november 16-án Horthy Mikl6s ellentengernagy f()ve
zérségével bevonult Budapestre. 1920 februárjában a Nemzetgyűlés nem mondta ki a Magyar Kinílyság megszCÍn
tét, de az államf()i hatalmat Horthy kormányzóra ruházta. 1920. június 4-én a magyar kormány megbízottai aláírták 
a versailles-i Trianon kastélyban a békét, az új, csonkamagyarországi határokkal. Károly kin1ly 1921-ben két ízben 
pr6bált visszatérni a magyar trónra, másodszor csapatai 1921. október 23-án Budaörsnél csatát vesztettek a nem
zeti erfíkkel szemben (1-2 ezrednyi er6lövöldöziitt egymásra). Ekkor Károlyt az antant Madeira szigetére internál
ta, ahol rövidesen meg is halt, a Parlament pedig - az antant követclésre - 1921. november 6-án kimondta a Habs
burg-ház trónfosztását. 



A V e r es P á l n é Gimn áz iumban (19 1 8- 1 926) 

Edit magyar ruhában, 19 18 Igazolványkép, 19 18 Edit "Öregnénije" 

Ottó papa a postáról zsákszámra hozott haza szállítóleveleket, ezeken na

gyobb é rtékű bélyegek voltak. A gyerekek segíthettek leáztatni, szortírozni, és 
jutalmul kaptak egy-két bélyeget. 

Közben a tes tvérek minden gyerekbetegségen átestek. Az öreg Demiánovics 
doktor járt hozzájuk, s már az ajtóból megmondta, hány fok lázuk van. Editnek 

egész, Öcsinek fé l aszpirint írt fel, s persze ágyban fekvést, hideg vizes mellkasi 

borogatást, úgyneveze tt priznicet, gargalizálást és torokbekötést rendelt. Ez 
remek időszak volt, jól lehetett az ágyban papírbabákkal játszani, rajzolni, köny

veket nézegetni. Egyszer O livér nagyon erős orrvérzést kapott, nem tudták 
elállítani. Nem érték el háziorvosukat, ezért Benárd doktort hívták el, akit 

Ottó apa a kelenföldi Kaszinóból ismert. Ö csit akarta ellátni, de közben Sári 

mama elájult, őt kellett feléleszteni. Később tudták meg az orvosról, hogy a tri
anoni békeszerződés egyik aláírója volt6

• 

A VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUMBAN (1918-1926) 

Szaladtak az évek, 1918-ban Edit gimnazista lett. A Veres Pálné Gimnáziumba írat
ták be, Pályi Mucival együtt. Eleinte nem utazhatott egyedül, féltették a kocsik mi

att. Dicsőfi Katóhoz kellett felmennie reggelente, ő hat évvel volt nála idősebb. Egy 
hónapig együtt jártak, de Edit nem szívesen ment, mert Kató mamája, Jolán néni min

denért morgott: "hogy áll a fejeden a sapka, miért nincs rajtad sál, kesztyű" stb. Nem 
mondhatta meg, hogy otthon még volt, de bedobta az ablakon. Persze otthon anyja 

pofonnal várta. Néhány hét múlva egyedül, illetve Mucival mehetett iskolába. 

6. Ez igaz! Gróf Apponyi Albert, a magya r békede legáció veze tője ugyanis nem volt hajlandó maga aláírni a béke
szerződés t 1920. jLlIli llS 4-én, így a Simonyi-Semadam-kormány népjóléti minisz tere, d r. Benárd Ágoston volt az 
eb'yik trianoni aláíró, a más ik Drasc he Lázá r Alfréd , természe tesen fel hata lmazássa l a kormány nevében . 
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A nagyon hideg téli hónapokban villamos bérletet kaptak, Pályi bácsi kísérte 
őket. A Körtéren fordult a villamos, ott kellett felnyomakodni rá. De nagyon 
sokan vártak, nem mindig sikerült. Pályi bácsinak az a remek ötlete támadt, 
hogy a villamos belső oldalára álltak, s kinyitották a vasrácsos ajtót. Az ötletet 
többen is követték. A bácsi előre engedte Editet, aki a még mozgó villamosra 
felkapaszkodott, de rögtön le is csúszott a peron másik oldalán, a rajztábláján, 
a várakozó embertömeg közé. Vele együtt rajzeszközök, vonalzók, ceruzák, zacs
kók röpültek szanaszét. (Akkoriban nem iskolatáskával jártak a gyerekek, ha
nem szíjjal voltak összekötve könyveik.) Szerencsére voltak jó emberek, akik 
nagy nevetéssel összeszedtek mindent. Hazafelé nem kaptak bérletet, drága 
volt. De szerettek a hídon átmenni, olyan szépen úsztak a jégtáblák a Dunán. 

Az alsó négy osztályban jól tanult Edit, de csak énektanárát szerette. Ha a 
leckével megakadtak, mindig volt segítség a házban, a Pályi vagy aBalthazár 
fiúk. Jó műszaki érzéke volt Editnek, öccsével kristálydetektoros rádiót készí
tettek, amikor ez még újdonság volt. 

1922-ben Edit ötödikes nagylány lett. 

SVÁJCI UTAZÁS, 1923 NYARA 

Edit 15 évesen a Vöröskereszt útján ismét kijuthatott külföldre, ez alkalommal 
Svájcba. Leírom naplój ából emlékeit szóról szóra: 

"A IS-ik születésnapom nyarán kimehettem Svájcba Annus néni és Iriett 
svájci lelkész bácsi segitségével. Bernbe kerültem, dr. Müller Bürgiékhez. Feleségét 
nagyon szerettem. Két nagy lányuk nyaralt, csak a velem egyidős fiuk, Péter volt 
otthon. Vele nagyon jól megvoltam, és a bácsi is szeretett kirándulni, és ha az Aare 
vize nem volt 16 fok alatt, akkor nagyszerűen fürödhettünk. Az Iriett kislányok
kal ugráltunk be egy magas dobbantóról a kristálytiszta vízbe. A bácsival pedig 
felgyalogoltunk néha több kilométert az Aare mentén és leúsztunk. A víz remek 
átlátszó, láttuk alattunk a halakat, néha meg is ijedtem, mintha nekem úsznának, 
pedig nagyon mély volt a víz. Néha kétszer is felgyalogoltunk, olyan remek volt így 
leúszni. 

Kirándulásokat is tettünk, a legszebb talán a Blausee-hez tett út volt. Egy nem 
nagy, de csodálatosan tiszta vizű tó, lelátni a fenekére, óriási fenyők tükröződtek 
benne és halak úsztak, s egyéb vízi állatok. Nagyon szép volt körbe evezni. Sum
miswald-ba is kirándultunk, szép dombos, erdős vidék. Csak a bácsival és Péterrel 
mentünk, a néni nem szeretett gyalogolni. Ő inkább otthon maradt és vezette a 



Svá j c i ut azás, 1923 n ya r a 

Csónakázás a Bie/i-tavon Kilátás az ablakból 

háztartást. Abban nekem is kellett segítenem, a terítésnél, törülgetésnél, és a ké
seket is mindig én fényesítettem ki. Az eperágyat is nekünk kellett Péterrel rend
ben tartani. A szobám a padlástérben volt, ott tartották a régi, érdekes meseköny
veket. Ezeket olvasgattam esténként, olyan mások, mint a mi mesekönyveink, tele 
voltak ijesztő szörnyekkel, titokzatos lényekkel. Sokszor alig tudtam elaludni. Az 
ablakomból nagyszerű kilátásom volt a hegyekre. Látszott az Eiger, a Mönch, a 
]ungfrau és a Blümlisalp. Szerettem itt lenni, gyönyörű-szép régi város Bern. És 
a környék is a szép régi fedett fahidakkal, az óriási viadukttal az Aare zuhatagja 
fölött. 

Aztán a család nyaralni ment, s egy ismerős svájci kislánnyal elmentem a Bieli 
tó mellé, egy francia internátusba. Két francia asszony vezette. Hatan voltunk 
lányok, mi ketten és négy nagylány, az egyik holland. Egymás közt németül be
széltünk, de voltak francia órák, diktálás és beszélgetés. Keskeny, magas házban 
laktunk, csigalépcső vezetett fel a 3. emeletig. Ehhez nem voltam szokva, egyszer 
legurultam végig. Napokig alig tudtam mozgatni a tagjaimat. Kirándulni is men
tünk, a Schasseraal-ra, ez egy magas hegy a ]urán. Szép időben indultunk, de 
ahogy a hegy teteje felé közeledtünk, nagy ködbe kerültünk. Ide-oda tapogattunk, 
de mindig egy tehén hátát, vagy farkát fogtuk meg. Alig tudtunk átvergődni a 
tehéncsordán, de aztán tisztult az idő és fönn a kilátónál ragyogó szép idő foga
dott. Felejthetetlen élmény volt a csodálatos kilátás körben a ]urán. 

Sokat jártunk úszni a Biel-i tóra is . A nagylányok mindig elvitték a csónakot. 
Könyörögtünk, hogy vigyenek magukkal, egyszer megtették, de megunták és ki
raktak minket egy korkkal [parafa úszódeszka] . Egy darabig úsztunk, húztuk a 
korkot magunk után, azután felváltva használtuk, de rettenetesen messze volt még 
a part. Alig bírtunk már úszni, de becsületesen váltottuk a korkot. Egyre nehe
zebben ment már az úszás, alig emlékszem, hogy értük el a partot, csak azt tudom, 
hogy úgy tértünk magunkhoz, félig a vízben, félig a parton fekve. Nehéz út volt, 
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igazán Isten segítsége volt, hogy partot értünk. Még egy szigetet néztünk meg a 
Biel-i tóban, valami híres ember élt ott, és ha valaki közeledett aszigetéhez, ira
taival együtt elbújt az asztal alatti Pincéjében. Nem emlékezem a nevére már. 

Ezután visszatértünk Bernbe és folytatódott az előbbi élet. Péternek közeledett 
a születésnapja, megkérdezték, mi a kívánsága. Annyi tejszínhabos epret kért ket
tőnknek, amennyit csak meg tudunk enni. Meg is kaptuk, ettük, ettük, s már 
majdnem megfulladtunk, de csak-azért-is bezabáltuk. Még tettünk szép kirán
dulásokat, de rövidebbeket, a bácsi dolgozott már. Jártunk Interlaken-ben, a 
Jungfrau alatt. Csodaszép volt. Sajnos eljött a hazautazás ideje, nekem is iskolá
ba kellett mennem. " 
A tanulás az iskolában jobban ment. Emlékezett Edit egy esetre, amikor a 

hátsó padban vidáman szilvát eszegetett, László Lujza néni rászólt, hogy foly

tassa Csokonai versét, s ő úgy mondta: "egy híjját esmértem / Örömimnek még, / 
lila szilvát kértem, / S megadá az ég". [Csokonainál: " Lill a szívét kértem".] Persze 
volt nagy nevetés. Ötödik gimnáziumtól Pályi Muci már kereskedelmibe járt, 
Edit összebarátkozott Zempléni Pircsivel, egyszerre indultak el az iskolába, s 
amelyikük előbb ért el egy bizonyos sarokra, krétával jelet tett a kapura, hogy 
a másik siessen utolérni. Ha volt idejük, számolócédulákat kértek a boltokban, 
komoly gyűjteménye volt Editnek. Nagy divat volt, az üzletek szép képes szá
molócédulákat nyomtattak. (Mi, gyerekei még láttuk anyánk gyűjteményét, de 
a háborúban elveszett.) Az iskolának szép torna terme volt, nagyon szeretett 
Edit tornászni, rúdra és kötélre mászni. Egyszer meghívták a Magyar Torna
egylet vizsgájára, a tornászlányok nagyszerűek voltak mozgásművészetükkel. 
De svédszekrényen Vértesi Kati, a lovon meg Edit bemutatója volt a legjobb. 

Nagy bánata volt a kamasz Editnek, hogy édesanyja sose járatta "normális" 
ruhákban iskolába, mert ő az előkelő, finom, kissé cicomás ruhákat szerette. 
Edit jobb szerette az egyszerűt, mint a flancosat. Mire hazaért, anyukája levág
ta kedvenc ruhája alját és mással megtoldta, vagy prémszegélyt varrt rá. Egy
szer vékony világoskék fonalból horgolt a lányának csipkenlintás ruhát, ami 
üde és csinos volt, de mindenbe beleakad t, s persze emiatt kikapott. 

Öregnéni megtanította Editet kenyeret dagasztani, három keresztet -
Atya, Fiú, Szentlélek - rajzolt a tésztára mindig, úgy tette a szakajtóba. A 
gyerekek vitték a pékhez és hozták haza este a kész kenyeret. Öregnéni 
aztán egyre gyengült, szíve elfáradt. Mikor meghalt, Pályi néni segített meg
mosdatni, kiteríteni. Este Editnek kellett édesanyját elkísérnie a temetőbe, 
megnézni, rendben van-e a ruhája, megfésülték-e szépen. Bizony félelmes 
volt este a halottasházban. Otthon is félt egy ideig, mindig látni vélte nagy-



Svá j c i uta zás, 1923 ny a r a 

Konfimláció Olivér, 1921 Edit Olivérrel, 1923 

Kirándulás a kelenföldi gyülekezettel 

A kelenföldi templom 
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nénje kiterített alakját, de aztán emlékezett kedvességére, szeretetére, s meg
nyugodott. 

EDIT ÉLETE A KELENFÖLDI GYÜLEKEZETBEN 

A kelenföldi evangélikus gyülekezethez tartoztak Sári mama és Edit, de temp
lomuk még nem volt. A Fehérvári úti elemi iskola tornatermében tartották az 
istentiszteletet, a fiatalok a lebegő gerendán ültek, hogy ne lássa őket a pap. 
Ekkor Szűcs Gábor volt a lelkész. Edit 1923-ban a Bécsi kapu téri templomban 
konfirmált, itt sokkal ünnepélyesebb volt, mint a tornateremben. Édesanyja 
szép fehér ruhát varrt neki. 

1926-ban volt a kelenföldi templom alapkőletétele. (Edit nem sejthette, 
hogy Schulek János, a templom tervezője, később apósa lesz.) Raffay Sándor 
püspök és Szűcs Gábor lelkész végezték a szertartást, a cserkészek nagy sátrat 
állítottak fel, ahol a lányok kínálgatták a nőegylet készítette süteményeket. 
V égre épült valami a nagy réten! De még két évig a tornateremben tartották 
az istentiszteletet. Néha ünnepélyek is voltak, Editnek is kellett szavalnia, irre
denta verseket (Eredj ha tudsz, Segítsetek, Mene Tekel, stb.). Egyszer Mokri Eszti 
néni tartott előadást a fiataloknak, aki diákszövetséges volt. Editet nagyon 
megragadta előadása, nagy hatása volt egész életére. Egészen más volt, mint 
amihez szoktak, mindig csak a hófödte Kárpátokról, Trianonról, Erdélyről hal
lottak a prédikációk nagy részében, Jézusról csak húsvétkor és karácsonykor. 
Eszti néni pedig csak Róla beszélt, mint életünk egyetlen megoldásáról. A nlÍn
dennapok Jézusáról beszélt, az értünk meghalt Megváltóról. A nehéz életet 
vele el lehet viselni, mert Ő váltságot ígér. Ez a felismerés nagy hatással volt 
Editre. Elkezdte Luther könyveit olvasni, de nehéz volt a német nyelv s a gót 
betűk, ezért abba is hagyta. Mindig zavarta, hogy apja és öccse katolikusok, 
zavarták a körmenetek, amikbe néha berángatták, s csak a következő sarkon 
tudott meglógni, Muci pedig ment velük tovább. Nem találta a helyét sehol. 

A kelenföldi gyülekezet gyakran szervezett kirándulásokat, az ifjúság és a 
fiatalabb felnőttek bejárták a budai hegyeket. Sári mama is szívesen velük tartott. 

A CSETNEKI UTCAI HÁZBAN 

1924-ben, amikor Edit 16 éves lett, elköltöztek a Csetneki utca l2-be, négy
szobás szép villába. (Éppen ebbe a házba költöztek 1934-ben Thurnay Béla és 



A csetneki utcai házban 

felesége, Dicsőfi Kató, kétéves Béla fiukkal.) Ez a környék is alig volt beépítve. 
Itt már külön szobája volt Editnek, és végre kutyája is lehetett, amit nagyon 
szeretett. A közlekedés nehézkes volt, eleinte lovas kocsi szállított utasokat 
nappal, de este gyalogolni kellett. Később villamost járattak a Villányi úton a 
vasúti aluljáróig (Karolina út) este 8-ig. 

Itt Olivér sok barátra lelt, kicsúzlizták a környék összes gázlámpáját. Egyszer 
nagyon megijesztette nővérét, aki későn ment haza. Váratlanul rádudált egy 
autó közelréSl. Kiderült, hogy Olivér volt, barátaival két erős lámpával és autó
dudával ijesztgették a járókelőket a sötétben. Olivér a ciszter gimnáziumba járt 
(ma Szent Imre Gimnázium), legjobb barátai a Ringer fiúk voltak. (Későbbi 
nevükön Réthelyi Károly és Jenő, húguk volt Márika, aki felesége lett.) 

A Csetneki utcai ház tetején volt egy szélkakas, s egyszer, amikor berozsdá
sodott, Edit kimászott a tetőre, hogy beolajozza, forogjon megint. Pechére épp 
akkor jött két gavallér, Eötvös Dani és öccse, Ali. Gyorsan vissza kellett bújnia 
a padlásra, hogy átöltözhessen. 

Édesapja különféle őszibarackfákat ültetett, lányát is megtanította oltásuk
ra. A kert tele volt virággal, s fügefájuk is szépen fejlődött a ház déli oldalán. 
(Amikor Edit férjhez ment és elköltöztek, a fügebokrokat a kelenföldi temp
lomkertbe ültették át, ma már óriásira nőttek.) Ottó apa élvezte a kertet, Sári 
mama pedig mindig tele volt összejövetelek tervezésével. Vagy látogatni 
mentek, vagy kugli-összejövetel volt, vagy a Mátyás pincében találkozott a 
család. Néha a sógor, Haffner Károly bácsi szerzett operajegyet a városi páholy
ba. Télen síelni jártak, általában a Normafához, és hepehupás lejtéSkön keresz
tül érkeztek le Budaörsre. Nyáron a lágymányosi Duna-partnál a vízen úszó, 
hajó alakú uszodába jártak úszni. Kis hídon kellett felmenni rá, körben fa kabi
nok voltak. Kiskorukban anyjuk piros angin hurkapárnát varrt nekik, felfúj ták, 
jól bedugaszolták, azon úsztak; később már élvezték a szabad Dunát. 

Sári mamának sok barátnője volt, akik lányaiknak házi mulatságokat, 
jelmezbált, kirándulásokat szerveztek. Alapi Istvánné Gizi néni a Marczibányi 
téri árvaház igazgatója volt, náluk ismerkedett meg Edit Eötvös Dani vegyész
mérnök hallgatóval. Ő volt Edit elséS ideálja. Ezeken a táncos délutánokon a 
mamák körben ültek, kibeszélték lányaikat, recepteket cseréltek, vagy a lányok 
készülő stafírungját tárgyalták meg. Sári mama szerette szépen öltöztetni 
lányát, de nem volt vele elégedett. "Te csak vadulsz, féSleg Danival, semmi 
néSiesség nincs benned, nézd meg a többieket, milyen kedvesen néznek a tánco
suk szemébe." De Editnek sose kellett petrezselymet árulnia. Jelmezbálban 
cserkészruhában jelent meg, ebben persze még jobban lehetett vadulni. Édes-
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anyja nem ilyen lányra vágyott. Egyszer, fárasztó síkirándulás után nem akart 

Edit tánciskolába menni, s hogy ne kelljen elmennie, gyorsan megmosta a ha

ját. Anyja Editet a nyitott tűzhelyajtó elé ültette, s haját, hogy gyorsabban 

száradjon, egy párnán kivasalta és sütővassal kibodorította. Szegénynek mégis 

el kellett mennie. A sütővassal mindig hadilábon állt, volt, hogy kislánykorá

ban anyja az asztal körül kergette a forró vasat csattogtatva. 

Editnek lehetett egy régi, kislánykori naplója, amit nem őrzött meg. Később 

különálló lapokra írta naplóját, gondolatait, s ezeket az Öregnénitől örökölt 

nagy barokk szekrény felső részén lévő titkos nyílásba dugta, édesanyja hiába 

kereste mindenhol. (Amikor sok évvel ezelőtt én kaptam meg a szekrényt, egy 

elszáradt sárga rózsát találtam a rejtekhelyen.) Alábbi írása volt az első. 

1926. május 7. 

"Ma azt írtam naplómba, hogy olyan hiábavalónak, fölöslegesnek tartom a 
naplóírást, ha az ember nem meri leírni azt, amit tulajdonkéPpen érez és gondol. 
Most többet akarok leírni, de itt sem lehet mindent. Az emberi szív olyan különös, 
még maga előtt sem mer bevallani némely dolgot, sem hogy le merné írni. Én is 
így vagyok. A gondolat szabad, száll, mint az elszabadult madár, s egyszer csak 
azon vesszük észre magunkat, hogy már megint ott vagyunk, ahová nem is 
szándékaztunk eljutni, s az ember rettenve hívja vissza csapongó képzeletét. Isten 
legszebb ajándékai közé tartozik a kéPzelet. Az ember, ha teste fáradt, törődött, 

ha nem boldog, ha folyton csalódás éri, képzeletének szárnyain elhagyja ezt a sár
golyót, s elröpül más, verőfényes vidékek felé, ahol nincsen szenvedés. A kéPzelet
nek mindez szabad. A legboldogabb emberek egyike - én azt tartom - épen az, 
akinek csapongó, színes, gazdag fantáziája van. Mert amit nem ad meg neki az 
élet, azt megteremti a saját fantáziája. A fantázia lelkünk szép lepkeszárnya, mely 
napsugárban füröszti meg beszennyezett, fáradt lelkünket. Lám, én is milyen 
messze kalandoztam, s gondolataimat nem is győztem leírni. 

Érdekes, sokszor gondoltam már arra, hogy ha én nagyon erősen gondolok 
valakire, akkor az is rám gondol-e? Vagy ha én valakiről álmodom, az is rólam 
álmodik-e? És a két lélek tényleg találkozik? Annyiszor gondoltam erre, vajon mi 
lehet ebből igaz. Ki tudna erre válaszolni? Az, Aki mindent tud. Mennyi érdekes 
titok vesz körül minket, amelyeket ha néha kutatok, mindig Hozzá érek a végén. 
Ebből is látni, hogy Ő a kezdet, s minden út Hozzá vezet. 

De mit akarom én ezt így leírni? Ily csúnyán, pórian leírva minden szép elveszti 
hímporát, mint a virág, ha durva kézzel nyúlunk hozzá. 

Sokszor gondolkodtam arról is, hogy mi a művészet célja. Leírom, mit gondo
lok róla. A művészet célja a gyönyörködtetés, csak az gyönyörködtet, ami szép, de 
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viszont csak az szép, ami tökéletes. Tökéletes viszont csak az, amit az Úr terem
tett, vagyis a természet. 

Nézzük sorra. Mi lenne a művészet célja, hangulatkeltés? Az is csak a gyö
nyörködésből folyik. Vagy a díszítés, de mi díszít? Csak az, ami szép, legföljebb 
ami érdekes. S ami szép, az már gyönyörködtet, tehát bármint is nézem, mindig 
csak arra jutok, hogy a művészet célja gyönyörködtetés. Nézzük tovább. Sokan 
azt tartják, hogy az gyönyörködtet, ami szokatlan, érdekes, és igazuk van, 
csakhogy ami szokatlan, az lehet azért természetes és szép is. Nem kell elcsúfítani 
a természetet, mert szebbet, tökéletesebbet úgysem tud senki sem alkotni, mint 
amit a mi Édes Atyánk alkotott. 

De hiába mondja ezt az ember egy művésznek, nem használ. Ilyen az ember, 
mindig, mint Prométheusz, az égi láng után vágyódik, s bár tudja, hogy nem érheti 
el, s bűnhődnie kell majd, mégis megteszi. Mert minden ember különbnek tartja 
önmagát másoknál, s azt tartja, hogy amit más nem bírt véghezvinni, majd ő 
megteszi. S ez oly bölcsen van rendezve. Mi lenne, ha minden ember elveszítené 
önbizalmát, megálina a fejlődés minden téren, senki nem merne újba kezdeni, azt 
tartva, hogy úgysem tudja véghezvinni. Ez végzetes csapás volna az emberiségre, 
ne add ezt Istenem! 

Harmadszor pedig azt tartom, tökéletes csak az lehet, amit az Úr teremtett. 
Nézzünk meg Például egy csinált virágot és egy liliomo t. Összehasonlítani a ket
tőt nem lehet, borzasztó különbség van a kettő között. Pedig ez csak egy liliom, 
mely hamar elszárad. És ha kimegyünk a természetbe, nem zajos társasággal, 
hanem egyedül, akkor úgy érezzük, hogy Isten itt van velünk, hiszen az Ő 
munkáit csodáljuk. Pedig ezek Istennek csak alsóbbrendű teremtményei. 
Mennyivel inkább gondot visel reánk az Úr, mennyivel tökéletesebbre teremtett 
minket, az emberi testet, nem remekmű-é ez? S ebbe beoltotta az isteni szikrát, a 
hitet, a reményt és legfőbb adományát, a szeretetet. Ezért én nagy véteknek tar
tom az öngyilkosságot, mert azt a testet, melyet Isten remekbe alkotott, tönkreten
ni semmi körülmények közt nem szabad. Nem mi rendelkezünk a magunk életé
vel, mert az nem a miénk, az az Istené, neki tartozunk azt visszaadni, »itt van 
Uram, tisztán adtad nékem, így hozom most ismét elődbe.« Bár ezt mondhatnám 
majd én is! 

Érdekes, hogy mennyire megváltoztam egy idő óta. Magam sem tudom, miért, 
hogyan. A mi Édes Atyánk tudná megmondani, mi ment az utolsó időben végbe 
a lelkemben. Megpróbálom leírni. Én sohase voltam istentelen pogány, de most az 
utóbbi időben nem is voltam különösen vallásos, és ezt éreztem minden téren. A 
tanulás nem ment sehogyan, gondolataim mindig olyan dolgokon jártak, amikre 
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nem szép gondolni. Ezáltal vonásaim eltorzultak, megcsúnyultam, semmi sem 
ment, nem sikerült, írásom hibás volt, gondolkozni és tanulni nem voltam képes, 
fogalmazni nem bírtam, és elmondani valamit a legkevésbé. Ez megdöbbentett, és 
ekkor a Jó Isten csodálatos akaraterőt küldött nekem. Nagypénteken a gyónáskor 
tiszta szívvel próbáltam imádkozni és sikerült, csodálatosan megkönnyebbültem 
minden bűntől megszabadítva. Istenem, de jó érzés ez! És ez az akaraterő megse
gített, nekifogtam a tanulásnak. Oly jól ment, egymás után feleltem jól, dolgo
zatom várakozáson felüli volt, ez ismét új erőt öntött belém, dolgoztam és imád
koztam, s megvan az eredmény. Most érettségi előtt, mikor mindenki izgul, ideges, 
én olyan nyugodt vagyok, megnyertem tanáraim szeretetét, mind rövid hetek alatt. 
Minden lépésemet égi kéz vezérli, érzem, s ez a tudat oly nyugodttá, boldoggá tesz, 
mint amilyen még sosem voltam. 

Kérlek Édes Atyám, tarts meg továbbra is szeretetedben, légy velem továbbra 
is, mint most voltál velem." 
1926 tavaszán fejezte be Edit a gimnázium VIII. osztályát. Csalódott osztály

társaiban, sokan talpnyalók lettek az utolsó hetekben, és csalódott a taná
rokban is, akik nem voltak igazságosak. Elhatározta, hogy ő sohasem lesz talp
nyaló, ez nem férne össze büszkeségével, becsületével. Őt ne lássa sírni senki. 
"Atyám, csak a szeretetet ne vond meg tőlem, mert szeretet nélkül, a Te szereteted 
nélkül semmi vagyok. A szeretet éltet, feledtet, vígasztal, boldogít. Minden jó a sze
retetből jön, mert Te vagy, Atyám a szeretet maga. Őrködj felettem ezen az éjszakán 
is, terjeszd ki rám áldó kezed" - írja Edit naplójában 1926. május ll-én. 

Május IS-én Kossuth munkáit olvasva elgondolkodik: 
"Furcsa világban élünk, az emberek felületesek, fáradtak, kimerültek, nem 

vesznek maguknak annyi fáradságot, hogy embertársaik belsejét, lelkét kutassák, 
megelégszenek a külsővel. A múlttal törődnek legkevésbé, pedig milyen jól esik vissza
pillantani a múltba, ha sivár a jelen. ... Most volna szükség igazán tisztalelkű 
magyar nőkre, hogy a következő generáció, melyet ők nevelnek, már ne legyen 
olyan, mint ez a mai, hanem egy erős, dolgos, egészséges nemzedék, mely majd 
megmenti a hazát. Ezért minden nő tulajdonkéPpeni célja az kellene hogy legyen, 
hogy önmagát minél jobbra, nemesebbre nevelje, hogy majd az életben betölthesse 
hivatását, bátorítással férje oldalán, s gyermekeinek jó nevelésénél. Milyen szép a 
női hivatás, nem szeretnék soha férfi lenni. A nő lelke sokkal gyöngédebb szálak
ból van szőve, a legkisebb érintésre is megrezdül, a nő sokkal fogékonyabb a jó, s 
a szép iránt. S nem szép hivatás-e, ott állni annak az oldalán, akit szeretünk, bá
torítani ha csügged, bíztatni ha fáradt, elsimítani a redőket a homlokáról, mindig 
bíztatni, hogy tőle el ne vegyük a reményt, ha mi már nem is remélünk semmit 
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sem. S ez által egész pályáját megkönnyíteni, nem szép hivatás-e ez? S a másik fő 
hivatás, az a legszebb: fölnevelni a jövő nemzedéket, s ezzel megvetni a jövő 
alaPját, nem magasztos, szép hivatás-e ez? Atyám, add, hogy ezt betölthessem, adj 
elég erőt. Szép reményekkel, hittel, bizalommal indulok a jövő felé, vajon mi tel
jesül be kívánságaimból, amit hiszek, hogy megtörténik majd, s Atyám én hiszek, 
hinni akarok, mert szeretlek." 

Május 31-én volt ballagásuk. Este Edit verset írt naplójába: 

"Isten veled, te édes kedves május 
Isten veled te drága szép leány 
Ki a virágot kezeddel szórod, 
S dalol, virul minden lábad nyomán. 

Fájó szívvel búcsúzom tetőled, 
Útravalód e Pár sor legyen 
Adja Isten, hogy jövőre ismét 
Boldogan, s vidáman jöhess el. 

Hogy ne kelljen jövőre majd annyi 
Megaláztatást s mellőzést tűrnöm, 
Hisz úgy fáj az igazságtalanság, 
Ha megértés nem hajol rá védőn. 

Szép május est, állj meg még egy szóra, 
Ki tudja, hogy látlak-e még újra, 
Virul-e még nékem még több kikelet, 
Boldog leszek-e rónán teveled. 

Vagy már engem ez a nyár megérlel, 
S lelkem majd az ősszel hervad el, 
És a télen már a sírba szállok, 
S tavasszal síromra nyílnak a virágok? 

El veletek, ti sötét gondolatok, 
El, hiszen én még élni akarok, 
Mert én boldog akarok még lenni, 
Gyönge kis sajkámmal csöndes révbe menni. 
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Mert az élet súlyát nem bírja meg vállam, 
De lesz-e majd egy hű segítő társam, 
Kivel éltem boldogan leéljem, 
Én Istenem, oh add meg ezt nékem!" 

A FŐISKOLÁS ÉVEK (1926-1930) 

1926. szeptember 5. 
"A május már elszállt régen, s az érettségin, mitől úgy féltem, már túl 

vagyok. Megpróbálom leírni. Még az érettségi előtt történt, hogy amint lapozam 
a bibliát, épp e szavaknál ütöm fel: »higyj és megadatik néked«. Szívem csor
dultig tele lett. Míly jó a mi Atyánk. Mikor annyira el voltam keseredve, így 
megvigasztal. Azóta csak erre gondoltam, mindig erre a szent igére és töretlenül 
hittem, hogy sikerülni fog a vizsga. Mikor pedig utolsó vasárnap templomban 
voltam, ezt a dalt énekelték: Ki dolgát csak Istenre hagyja. Ez egészen meg
nyugtatott, és úgy mentem neki az érettséginek, hogy bene [jeles] leszek, mert 
megérdemlem, és az is lettem, Isten megsegített. Hála és köszönet érte. Így 
megyek most neki a főiskolának is, hogy belőlem lesz valami. Erős akarattal és 
hittel viszem majd valamire. Hisz fiatal vagyok, tudok küzdeni, dolgozni, fara
gak magamból valakit, ha az Isten is úgy akarja, és nem rendel nekem más sor
sot. De ha úgy lesz, akkor is boldog leszek, mert én nem hírnév után vágyam, 
hanem csöndes boldogság után, én szívesebben engedelmeskedem, mint paran
csolok. 

Az érettségi banketten ott volt Dani és nem tudom, helyes volt-e, ahogy 
viselkedtem, mert bár jó pajtások vagyunk, hazafelé kéz-a-kézben jöttünk, mint 
egy szerelmes pár. Nem kellett volna ezt megengednem. " ... "Hogy iránta milyen 
szeretetet érzek, nem tudom, szeretem, mint bátyámat, pajtásomat, mint végre-

Főiskolások, elöl közé/Jen Dicsőfi Kató, bal szélen Edit Fes tőnövendékek , középen Edit 
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lenül jó barátot, kiért mindent megtennék. De hogy megvan-e bennem az a sze
retet, mely egy életen át tart, nem tudom." 
1926. szeptember 28. 

"Holnap hirdetik ki, hogy felvettek-e vagy sem. Holnap dől el a sorsom, egy 
hosszú életre. Mert ha nem vesznek fel, állásba kerülök valahol. Ezzel pedig egész 
jövőm megváltozik, leszek egy egyszerű kis hivatalnok leány, ki szürkén, egy
hangúan éli le az életét. De ez nem fog megtörténni, hiszem! Föl kell, hogy ve
gyenek, s majd a főiskolán fiatalságom minden erejét, alkotás utáni vágyamat a 
festészetbe öntöm. Megkísérlek mindent, amit a művészet kifejezni képes, amit 
erőm elbír, de azután, túlzásba nem megyek, visszavonulok majd a csöndbe, 
boldogságba, hogy életem célját megvalósíthassam: »légy hű mindhalálig és néked 
adom az életnek koronáját«. Így indulok neki az életnek, »mert senki sem él 
önmagáért« mondja a nagy apostol. Én nem akarok élni magamnak, hanem 
valakinek, kit végtelenül szeretek. De előbb ki akarom önteni mindazt az erőt és 
alkotóképességet, mi bennem van, hogy ne fecsérelődjék el haszontalanul erőm s 

ifjúságom. Így indulok neki az életnek, melyet nem ismerek, de érzem, hogy van 
annyi erőm, hogy szembeszálljak viharai val. Telve vagyok szép álmokkal, remé
nyekkel, elhatározásokkal, miket nem győznék leírni, milyen akarok lenni, mindig 
ideális gondolkodású, aki tud bízni, bár megcsalták, tud remélni, bár csalódott. Ki 
tud szeretni, megbocsátani. Ki fölül tud emelkedni az élet kicsiségein, tud má
sokkal örülni, tud vigasztalni és mindig odaadó és hűséges. Meg akarom tartani 
szűzi szemérmességemet, bár az itt a főiskolán nehéz lesz, ahogy mondják, nő nem 
a műterembe való." 
1926. szeptember 29. 
"Felvettek, hála neked édes jó Atyám, hála neked!" 
1926. október 22. 

"Már egy hónapja járok a főiskolára, oly szép ott, vágyam teljesült, boldog 
vagyok. Most már rajtam a sor, küzdeni, dolgozni. De bár hagynának, egészen 
elrontanak. Talán lesz annyi erőm, hogy visszatérjek a régi Edithez. De hiszen 
most is olyan vagyok itthon és ha egyedül vagyok mint azelőtt, csak ha együtt 
vagyunk mind a főiskolán, akkor vagyunk oly könnyelműek, hogy utólag Pirulnom 
kell. Mikor a Csorba Tibor oly szomorúan néz rám, »de Csipkerózsika!« Szegény 
Tibor, sajnálom ezt a fiút, szeret engem, és én nem tudom őt szeretni. Tibor végte
lenül komoly, kedvesen gondoskodó, mintha bátyám lenne. Őt megbántani bűn 
lenne. Legjobb lesz, ha nem leszek hozzá hideg, hanem maradok a bolondos Csip
kerózsika, de borzasztóan vigyázok, nehogy valamit félremagyarázzon, s remél
jen." 
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1926. december 7. 

"E kis füzet elején azt írtam, a művészet célja a gyönyörködtetés. Mennyire 
nem ismertem én a művészetet. A művészet lelki szükséglet, a művész a lelkéből 

ad mindig, magából ad. Érzem ezt, ha valamit lerajzolok: nem másolom le a ter
mészetet, hanem magamból adok valamit hozzá. Egy arcba a durvult vonások 
helyett valami szebbet, nemesebbet viszek, a nézésébe beleviszem a lelket, a voná
sokra a jellemet, s ha valami ilyet el tudtam érni, az engem gyönyörködtet, de nem 
elégít ki soha. Lehet, hogy mást is gyönyörködtet, de csak a fej maga, s nem tudja, 
hogy én mit akartam, s ebből mit sikerült elérni. Ez az egy vígasztal, a munka, s 
az így elért eredmények, ha a hideg alaktalan agyagból valamit formálok, egy kis 
fejet, mely mosolyog, egy kezet, arcot, melyben élet van; hogy én abból az anyag
ból, abból a semmiből tudtam valamit csinálni , hogy azon a papíron kiformálódik 
lassan egy fej, egy szép alak, ez vígasztal, feledtet, gyógyít és enyhülést ad. 
Tartalmat ad az életemnek, mely most oly üres, céltalan, oly fájó." 
Edit sokáig várta Eötvös Danit, hónapokig nem látta. Vidékre ment dolgoz

ni, s később elvette igazgatója lányát. 

A főiskolán Benkhardt Ágost tanítványa volt, műtermük az Andrássy útra 

nézett . A z egész e lső évben szénnel rajzoltak, ezt könnyebb volt javítani és 

törölni. N éhány idősebb hallgató már festett, szívesebben dolgoztak a tanár

segéd szobájában, o tt a modellek is drágábbak voltak. T óth Sanyi (Apánk uno

katestvére) többször áthívta Editet Glatz Oszkár műtermébe, és hallgathatta a 

mester érdekes magyaráza tát. Glatz pici ember volt, nagyon magas háromlábú 

széken ült. Sokszor találkoztak vele, amikor a földalattin utazott, sose ült le a 

padra, mert nem ért le a lába. Utazás közben magyarázott a növendékeknek, 

még leszállás után is, úgy belemelegedett, hogy leült kis festőszékére az 

Andrássy út közepén, a diákok körülállták, az autók, lovas kocsik meg ki

kerü lték. Egy évig tanította Editék évfolyamát Bory Jenő, nagyon szerették. Jól 

Edit jelmezben 

sikerült szobraikat kiégette. Minden évben más ta

nította a szobrászatot. Volt egy baráti körük (a fény

képen láthatók): Sax Sári, Tolnafi Rózsa, Rázsó Klá

ri, Kardos Magda, Dicsőfi Kató, Molnár, Varga, Klu

esik, Závori Zoltán. Závori tanította Editet karddal 

vívni, nagyon élvezte a kardvívás nemes mozdula

tait . 

A főiskolán is voltak táncmulatságok, de mindig 

jelmezben kellett megjelenni. Itt nem volt nézőkö

zönség, Edit kedve szerint táncolhatott. Egyszer bo-
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hócnak öltözött. Egy alkalommal Veres Pálné gimnáziumi társnője bemutatta 

csinos iker unokahúgait, de Edit kapcsolt, hogy ők öccse osztálytársai (fiúk!) a 

Ciszterből. Magas sarkú cipőben, rövid ruhában, felékszerezve igen jól mutat

tak, a fiúk állandóan táncoltatták őket és hozták nekik a nyalánkságokat. Né

hányan rájöttek a csalásra, de többen végig udvaroltak nekik. Úgy kellett meg

szökniük, hogy el ne verjék őket. 

Naplójában leírja Edit, hogy sokat olvassa Luther munkáit, sorra boncolgat

ja 95 tételét, vitáját Eckkel, tanulmányozza az evangélikus és a katolikus vallás 

tanításait. 

"A két vallás a külsőségekben tesz különbséget, a lényegen változtatni nem 
lehet. Miért tartozzam az egyik vetekedő pártba? Maradok kívül mind a kettőn, 
s megyek, amerre vezérel az Út, az Igazság és az Élet." [Foglalkozott a keleti 

vallásokkal is, és úgy találta, hogy a buddhista vallás külsőségekben sokkal 

egyszerűbb, közvetlenebb, felemelőbb, mint a keresztyén vallások.] "A 

magam útján akarok haladni, s az én lelkemért az egyházam ne vállaljon 
felelősséget, azért én felelek . ... Nem kell evangélikusnak lennem, hogy imád
kozhassak. Talán nem tudom olyan ékesszólóan kifejezni magam, mint az 
imakönyvek, de amit mondok, azt szívből jövően mondom, s néha érdekes vers
ben jön ajkaimra az ima, de ez csak akkor van, ha lelkem mélyéből fohász
kodom. A jó Isten pedig úgy is tudja, mielőtt kérném, hogy mire van szükségem, 
s nem kell cifra beszéddel szóljak hozzá. ( ... ) A legszebb s legigazibb ima az, 
ami már egy párszor előfordult velem, hogy mély álomban imádkoztam, s mikor 
rögtön utána felébredtem, még a lelkembe csengtek az ima egyszerű, közvetlen 
szavai. Ezekben az imákban volt valami nem e földről való, több a rendes 
imánál. Ezt nekem nem tudja megadni egyházam, s a papom, s az ilyen ima 
után következő végtelen lelki nyugalmat sem. (. .. ) Megfogadom, hogy a rám 
bízott gyermeklelkeket a saját vallásukban fogom nevelni, de megmutatom nekik 
a vallásukban rejlő mélységeket, hogy a külsőség nem a lényeg, a ceremónia nem 
fontos, amögött mélyebb érték van, magasztosabb érzelem. Megfogadom, hogy 
nem zavarok senkit hitében. Általában hibára nem hívom föl a figyelmet, csak 
szépségre, jóságra, értékre. Fogadom, hogy amit vallási nevelésemben károsnak 
találtam, attól óvni, amit hasznosnak, azt gyakoroltatni fogom, s amire én úgy 
vágy tam volna, amire lelkemnek oly nagy szüksége lett volna, s mégis nélkü
löztem, azt megadjam másoknak, akiknek meg kell adnom. A jó Isten adjon 
erőt hozzá, hogy amit fogadtam, megtarthassam, akiknek lehet, hasznára le
gyek, és amit felvállaltam, elvégezzem. Ámen." Így írt Edit naplójába 1927. 

július 2-án. 
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Július 7 -én kiment a temetőbe, Öregnéni düledező keresztjére fehér rózsát 
tűzött. Másnap indult els6 művésztelepi táborozás ára, Hej6csabára, nagyon 
félt. Nehezen barátkozott meg a telep életével. 

Hej6csaba, 1927. augusztus 4. 
"Milyen furcsák az emberek. Ma beszélgettem Ancival, milyen szomorú az ő 

sorsa, igazi tragédia, szülei nem tudják, hogy modell. Ő pedig nem akar a szülei 
nyakán lenni, ezért inkább választja azt a kenyérkeresetet, ami ellen lázong a jobb
érzése, a szemérme, nőiessége, mert más választása nincsen. Meghasonlik önma
gával külsőleg, lealacsonyítja magát a modellségig, de belsőleg, lelkileg tiszta szép 
marad, megmarad az az ártatlan széplelkű fiatal leány, ami homlokegyenest 
ellenkezik hivatásával. Talán, ha nem ismeri meg az életnek ezt az oldalát, talán 
ha nem látja maga körül a szennyet, az aljasságot, ha megmarad odahaza a szülői 
háznál, nem lesz ilyen finom széplelkű. Ha nem ismeri, hogy mi a rossz, nem tud 
az ellenkező irányba haladni, és talán a rossz útra indul. Oly bölcs az Isten 
kegyelme, hogy talán éPpen azzal, hogy megmutatja neki a rosszat, elvonja attól, 
hogy bele essék. Az Isten útjai kifürkészhetetlenek és itt vélem igazán látni, hogy 
mindig jót akar. Ezért, ha valakit büntetve látok, mindig erre fogok gondolni." 
Közeledett a hazautazás ideje, Edit gondban volt. Nem jött ki a pénzéb6l, 

akárhogy spórolt, a napi tejet is lemondta. Kollégáinak nem merte bevallani, 
hogy pénzszűke miatt utazik egy héttel el6bb haza. 

1927. szeptember 
"Ismét itthon vagyok. Olyan szép itthon minden, olyan, amilyennek a telepen 

képzeltem, csak Anyuka nem, ő borzasztóan megváltozott, vagy nem is változott, 
csak ilyen volt mindig, és én csak most kezdem megismerni. De miért is hasonlí
tom őt össze Öregnénivel? Borzasztó, hogy mit vesztettem vele. Már 5 éve halott. 
Gyermekkoromhoz tartozik az ő alakja, s a gyermekkor minden szépsége, szere
tete, ártatlansága, öröme és szenvedése ő köré von ragyogást, dicsfényt. Ami lel
kiség, lelki élmény volt gyermekkoromban, az mind az ő nevéhez fűződik. S a lélek 
a több, az értékesebb. Ez fáj nekem, hogy ő többet adott nekem, mint anyám, töb
bet adhatott. Hiszen olyan gazdag volt, hogy szeretetét pazarolta boldog-boldog
talanra; milyen boldog lehet az, aki ilyen gazdag szeretetben. S ez a sok szeretet 
akkor enyém volt, elárasztott vele, mint a napfény meleggel, s én tudtam, hogy ez 
jó, éreztem, hogy fürdik benne a lelkem. S nem volt ez mégsem tudatos, akkor nem 
tudtam, mit jelent ő nekem. Mikor elvesztettem, még akkor sem tudtam, mit vesz
tettem, csak egyszerre borzasztó üresség lett a lelkemben, mintha az, ami eddig 
betöltötte, eltűnt volna. S akkor anyámhoz fordultam, a gyermek, a fiatal leány 
minden keservével, bánatával, gyámoltalanságával támaszt kerestem, vigasztalót. 

47 



48 

Termő csipkebokor 

S nem találtam meg benne. A temetés előtt, mikor 2 napig ki volt terítve, nem tud
tam sírni, úgy jártam, mint egy álomban, várva a fölébredést. Hihetetlen volt ne
kem, az első haláleset, aminél jelen voltam. Fojtogatott a sírás, elszorult a torkom, 
zokogott a lelkem, rettenetesen kínlódtam e két nap alatt. Mikor elvitték, végre 
csöndesen zokogni kezdtem, s úgy éreztem, most jó, egyre könnyebb lesz a lelkem. 
S ekkor anyám kinevetett. Ez olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy nem 
tudtam elfelejteni. Megértettem, megbocsátottam, de elfelejteni nem tudtam. Azó
ta öt év telt el, de nem látott senki sírni. Engem ne nevessenek ki, ne sajnáljon sen
ki. S ez öt év alatt, ha nagyon szomorú vagyok, ha szükség van rá, Öregnéni sze
retete visszajön, megsimogatja a lelkemet. Ha egyedül vagyok, elhagyva, elkese
redve, megbántva, akkor velem van. Egy éjjel azt álmodtam, hogy haza ér kezem s 

itthon két ember fogad, apuka szomorúan, megtörve, alig ismertem meg, s mikor 
ez a szomorú viszontlátás elmúlt, Öregnéni jött elém, nem szólt egy szót sem, csak 
átölelt, s magához szorított. Oly boldog voltam, kisírtam magamat ölébe hajtva fe
jem, s akkor ő összefogta a kezem s imádkoztunk, oly gyönyörű szépen. Nem volt 
ez egy sem az ismert imák közül, egyetlen fohász volt szavak nélkül. Olyan köny
nyű lélekkel ébredtem s olyan jól otthon éreztem magam egyszerre. A szemem 
pedig még nedves volt, a párnám is, sírtam az éjjel." 
1927. október 14. 

"Születésnapom óta már több nap telt el. Rendesen bejárok az Akadémiára 
és dolgozom, nehezen megy a munka, fáradt vagyok, s a gondolataimat nem 
tudom összeszedni. Operában voltam már másodszor. Először a Mignon-t lát
tam, most a Tosca-t. A Mignon-ban Öcsivel voltam, élvezte, az újnak sohasem 
látott gyönyöre látszott arcán. Ragyogó szemével majd elnyelte a színpadot. 
Elmélázva ült, nagy hatással volt rá a zene. Olyan jól esett nekem, hogy egy
szer rám pillantott, hogy engem is érdekel-e. Jól esett, hogy amikor annyira 
lekötötte a zene, rám is gondolt egy pillanatra. A Tosca-ban Apával voltam, 
egykedvűen ült, rajta nem látszott lelkesedés, figyelt a szövegre s a végén azt 
mondta: »hiába nincs szebb zene, mint Verdi«, s fiatalos tűz gyulladt ki a 
szemében; »Aida olyan fülbemászó, s a Zsidónő; hiába, ezek a legszebb operák. 
A Tosca-nak a tartalma buta, mint minden operáé, mind egyforma.« Nem 
értette meg a Tosca-t, nem tetszett neki. Pedig ez a zene úgy ragadta magával 
az embert a felvonásokon keresztül, hogy nem tudtam megítélni semmit, a dísz
letek színharmóniája beleolvadt a zene színhangulatába. Vannak a zenének 
egyes részei, amikor én színeket érzek, ez olyan különös, magamnak sem tudok 
számot adni róla. Egyes díszletek színharmóniája hatása alatt más és más 
hangulatom lesz, s a zene ezt még fokozza, mélyíti, színezi. Sokkal nemesebb-
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nek, jobbnak érzem magam, ha operában vagyok. Ez a zene és a díszlet színe
inek nemesítő hatása. Ilyen hasonló érzésem csak festés közben van. Feledve 
minden földi gond, ami bánt, amit elmulasztottam elintézni, s egy magasabb, 
emelkedettebb pontba jutok." 
1927. november 6. 

"Az Úr Isten kemény csapást mért rám. Ilyen szomorú napjaim régen nem 
voltak. Most egy hete történt. Egy boltban ültünk Anyukával, s akkor meséli ő, 
hogy Ali megőrült s hogy nála ez öröklött baj. Különben is, mondta Anyuka, Dani 
sem volt normális soha, nem volt beszámítható. Tompa zuhanás t éreztem, mintha 
a szívemben összeomlott volna valami. Anyuka csodálkozva nézett rám, hogy én 
ezt ilyen könnyen veszem. Utána órám volt az Iparművészetin, azt sem tudtam, 
mit csinálok, kinek mit felelek, azt tudom, hogy Magda odaszólt nekem: »ma 
olyan szomorú«. S ekkor én kötelességszerűen, hogy ne lássak magam körül 
szomorú embereket, rámosolyogtam, karon fogtam s nevetve, beszélgetve levittem 
az udvarra. Mókáztam, bolondoztam, míg földerüit, de bennem úgy zokogott a 
lélek, az volt az érzésem, elveszítem a józan eszemet. Annyira kimerült az önural
mam, hogy mikor fölmentem a terembe, lehajtottam a fejemet a padra, hogy ki
csit rendbe jöjjek, hogy ne vegyenek észre rajtam semmit. 

Úgy mentem haza, mint egy álomjáró. Itthon Pályi Muci egy partéval várt: 
Juci meghalt. A kis Szobotka Juci, akivel én annyit játszottam. Szegény kis 
árva, elment a szülei után, s itt hagyott minket. 15 éves volt, tüdővész vitte el. 
Egész megkövülten hallgattam ezt a hírt. Másnap az iskolában nem bírtam 
magammal, legalább Juci halálát el kellett mondanom Csorba Tibornak. 28-
án temettük Jucit a Farkasréten. Gyönyörű délután volt, ragyogó verőfény. A 
halottas ház előtt ott álltak az árvák. Sírt mindenki. Nehezen fojtottam el 
keserű könnyeimet, mikor megláttam a koszorúba font árvácskákat. Szomorú 
bársonyos szirmuk mintha Juci sötét szeme lenne, annak volt olyan bársonyos, 
szomorú kedves nézése. Ő volt az árvácska. Fölkísértük a koporsót, elbúcsúz
tatták, letették a földbe. Távol a város oPál ködben úszott. A felhőket vérszínre 
festette a nap, a sírokon fehér krizantémok voltak, s köröskörül sárgán, némán 
álltak a fák. TomPán hulltak a göröngyök, nagy köveket dobtak a koporsóra, 
én egy marék puha földet dobtam rá: Isten veled. Engem az élet hív, egyedül 
sietek el a temetőbő/. A hanyatló nap olyan színre fest mindent, mintha hajnal 
lenne. Alkony itt, hajnal a túlvilágon. Fekete keresztre veti a nap bíborsugarát, 
mögötte opálszínű a város, sárga, vörös nyárfák, hófehér krizantémos sírok. 
Milyen festői. Lám, már az élet, a festészet elterelte gondolataimat Juciról, 
kedves kis halottamró/. S ez a kis halott el tudta venni gondolataimat az élő 
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halottról, Daniról. Otthon már csak, mint halottról beszélnek róla, kezdik el
felejteni. 

( ... ) Este megyek haza Vilustól. Köd fekszi a tájat. Messze égnek a lámPák 
előttem s mögöttem. Távoli, az életemben régen történt dolgok tűnnek elő, mint e 

lámPák a ködben. Amit a lámpa megvilágit, azt már nem látom, de emlékszem rá, 
s el tudom kéPzelni azt, ami volt, hogyan volt akkor régen. Előttem halványan 
égnek messze lángok: céljaim, elérem-e őket vagy sem. Magam körül Pár lépésre 
látok csak, ez jelen időm, ebben élek. Hogy milyen sivár ösvényen állok, azt látom, 
de hogy a jón-e, Isten tudja. Mellettem bokrok, árok. Szúrós tövis megtép az út 
mentén. De csak megyek előre. Hová, merre? S a következő lámPánál mi lesz? 
Elérem-e? Mellettem a ködben messze utak vannak, ösvények, emberek járnak 
rajtuk. Az egyiken jár Ő is. Találkoznak-e valaha ösvényeink? Talán a ködből 
elém toppan egyszer, valamelyik lámpánál, hiszen még van előttem sok lámlJa, 
öröm-napjaim, melyekre épp oly szeretettel nézek majd vissza, mint most a távoli 
lángokra a hátam mögött. S én csak megyek, szebb jövőt építve lelkemben. Érzem, 
hogy az éPület alapja összeomlott, s maga alá temette roncsolt szívemet. A jövő 
kövét én mindig oly magasságba rakom, ahol tartottam, s nem veszem észre, hogy 
üres levegőbe teszem, s az tompa zuhanással esik vissza a többi romhalmazra, még 
egy sebet ütve a szívemen. Úristen, lesz-e ebből a romhalmazból jövő, behegeszti
e Ő e szívet, és segit-e megépíteni az alapját a templomnak, hogy én tovább rak
hassam a köveket. Mert Nála nélkül én csak a levegőbe rakom a köveket. Nála 
nélkül építeni nem tudok. Úristen, Atyám, könyörülj rajtam, adj nekem nagy, 
egész hitet. Ámen." 
1928. február 13. 

"Schulek Jánosnak az előadás án voltam múltkor. Azt hittem, a szívem szakad 
meg. Kassa, a dóm, a bányavárosok. Amik után mindig vágy tam, s amit talán 
nem láthatok meg soha az életben. Eszembe jutott, mikor nyáron aGaradnáról 
megpillantottam a kassai hegyeket, messze kéken a távolban. Robogtam feléjük a 
vonaton, s nem tudtam elérni mégsem őket, mert közben van az átkos határ. 
Regécke vára fölött látszottak hatalmas kék tömegben. Schulek bemutatta vetített 
kéPeken Kassa szépséges dómjá t (1452). Süvege, mely a nagy tornyot fedi, 1757-
ből való. A dóm nem is szimmetrikus s éPpen ezért festői. Mátyás idejében is dol
goztak rajta, az ősök kezének nyomát viseli magán. Ők mindent, ami szép és szent 
volt a lelkükben, azt rápazarolták. Századok hite, vallásos rajongása maradt kőbe 
dermedve ránk, hogy mi, késői utódok levett kalappal, a szívünkben valami fájó, 
szent érzéssel nézzünk rá. Steindl Imre, az országház tervező je megtervezte a 
munka további folytatását. De szép ez így. Majd egy utánunk jövő szebb, neme-
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sebb kor fel tud emelkedni arra a lelki magasságra, hogy méltó legyen folytatni e 
művet. Gyönyörű szárnyas oltára, mint két hívogató kéz nyúlik felém. »]öjjetek 
hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok s én megvigasztallak titeket.« 

Dudits Andor Rákóczi festménye is idegen kézben van. Fölforr a vérem, de 
nem tehetek semmit. A dóm mellett van az Orbán torony. Milyen egyszerű és 
nemes. Mikor megpillantottam, úgy éreztem, hogy én ismerem, hogy láttam már 
régen. Úgy éreztem, hogy csupa kedves emlék fűz hozzá, és hogy szeretem. A 
Mihály káPolnával is így vagyok. Nem tudom ezt az érzést megmagyarázni ma
gamnak, talán őseim emléke? 

A bányavárosok, egy gyönyörű Mária szobor, mint egy álomban vonultak el 
szemem előtt, csak a szívem fájt nagyon. Ott volt Erika néni a fiúkkal, ott volt 
Tibor. Ők biztosan látták már ezeket egyszer, milyen boldogság lenne nekem, ha 
én is láthatnám. Istenem, csak egyszer! (. .. ) 

Láttam a Csók kiállítást, Márffy és Lux is kiállított. Többet vártam Csóktól, 
csak akt jainak a színessége tetszett. Márffy előtt a művészet nem lehet szent. Lux 
Elck végtelen finom női akt ja fehér márványból nagyon tetszett. A téli tárlat nem 
tetszett, nem elég nívós. Az egyik teremben megkapott Gecse Árpád Öreg
asszonya. Csupa lélekkel van festve, csupa kifejezés, az öregség szemrehányó 
tragédiája sugárzott rám a képről, az öregasszony nézéséből. Szép volt Prohászka 
női akt ja. Mihalovits Krisztus levétele szép, sok benne a drámai erő. Deák-Ébner 
kiállította A szolnoki vásár c. képeit, nagyon tetszettek. Sárkány Lóri és Horváth 
Matyi egy-egy kéPpel blamál ták magukat, és minket, Benkhardt növendékeket. 
Edvi Illés Magdás szélmalmos kéPe tetszett még, és érző, mély szívet érzek a 
Koldus és leánya c. kép festőjében, Zemplényi Tivadarban. 

Ma láttam az Ady pályázatra beérkezett pályaműveket. Érdemes volt azért 
élnie, hogy halála után ennyi rossz munkának szolgáljon alapul emléke? Inkább 
ne emlékezzenek, mint hogy így. Csorba Géza munkái monumentálisságukkal 
hatnak, az egyszerű nyers, vad erő kifejezése tetszett bennük. Fülöp Elemér 
munkája, a sziklán ülő Prometeusz, és Beck Ö. Fülöp ülő alakja tetszenek még. 
A többi borzasztó rossz. 

Már nincs egy percem sem, ami az enyém lenne, Apa már megjött." 
1928. április 5. Nagycsütörtök 

"Talán sohasem vártam ennyire a Nagypénteket, mint idén. Olyan lassan jött, 
s most egyszerre itt van, holnap az Úr asztalához mehetek. Valami különös érzés 
fog el, nem tudnám leírni, milyen, soha még nem volt ilyen szent előttem az 
Úrvacsora, mint most, s ezt Tibornak köszönhetem. Nyí/tan merem mondani, 
hogy neki valahogy sikerült visszatérítenie az igaz útra, melyről nyáron szinte 
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letértem oktalan vaksággal. Magamtól talán soká nem jöttem volna vissza ide, 
ahol most vagyok, de visszajöttem volna ha későn is, az biztos. De ő elősegitette 
ezt, hogy mivel, azt magam sem tudom, áldja meg az Isten érte. Talán nem is 
tudja, mit cselekedett. Megadta nekem az első lökést azzal, hogy láttam, hogy ő 
milyen széplelkű és jó, s ez arra késztetett, hogy bepillantsak az én lelkembe. Ez 
kellett nekem. Megláttam, hogy milyen vagyok, s összeszedtem minden akarat
erőmet, hogy megjavítsam magamat. Kicsiségeken kezdtem, hogy itt győzve Krisz
tus útjára juthassak. Nagyon nehéz volt, talán a legnehezebb legyőzni az indu
latosságomat, hogy mindig nyugodt maradjak. Ha Anyuka sokszor igazságtalanul 
szidott valamiért, rettenetes indulatos voltam s tiszteletlen, mikor ok nélkül bán
tottak. Most nem felelek, csak elfordulok, s elmegyek. De hogy mekkora harcot 
kellett vívnom önmagammal, csak a jó Isten tudja. Összeszorítottam a fogamat s 

a szememből sokszor majdnem kicsordult a könny. 
Öcsivel azelőtt, ha ő engem megütött, hamarosan összevesztünk, mert én vissza

ütöttem s szégyenlem, de így volt, pofozkodtunk s teljes erővel ütöttük egymást. ~:n 
minden ütést visszaadtam, ha megbántam is utólag. Röstelltem, de vigasztaltam 
magamat, hogy ő kezdte, ő volt a hibás. Igyekeztem elhallgattatni a lelkiismerete
met. Múltkor nagyon megütött s én nem feleltem egy szót sem, de szikrázó szem
mel álltunk szemben s én már fölemeltem kezemet, mikor valami különös érzésem 
támadt, mintha valaki megsimogatott volna, mintha valaki szelíden szólított vol
na. Kezem leesett, elfordultam, Pár percig álltam ott, majd föl-alá járkáltam, alig 
tudtam elfojtani az indulatot. Öcsi csodálkozva nézett rám, de nem mosolygott, 
komolyan néztünk egymásra, mintha ő is érezte volna, hogy valaki itt járt most 
közöttünk s lefogta az ütésre emelt kezem. Valaki, akit nagyon szerettünk, aki 
régen elköltözött. Legalább nekem ez volt az érzésem. Azóta türelmes vagyok, s 
nem olyan nehéz leküzdenem az indulatot, s türelmetlenséget. Azóta úgy szeretek 
mindenkit, nem vakít el semmi. 

Most felnyitottam a bibliát, és elolvas tam a samáriai asszony történetét jános 
evangéliumából: »Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és 

igazságban imádják.« Az asszony sokakat meg tudott téríteni, mert bizonyságot 
tett a Krisztusról. De nem az ő beszédéért hisznek, hanem mert maguk is hallot
ták Krisztust. Ez a nő hivatása, ezt választom én, bizonyságot tenni Krisztusról 
az életemmel. jó útra térek, hogy másoknak is bizonyságot tehessek. S ha meg
térnek nem az én példámért, hanem magáért jézusért, kinek szent nevében én így 
cselekszem. Uram, engedd, hogy holnap tiszta szívvel járuljak szent asztalodhoz, 
s vehessem magamhoz szent fiad testét és vérét. Bocsásd meg vétkeimet, s add, 
hogy megbocsássanak nekem azok, kiknek én vétettem. Engedd, hogy megtisztul-
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va, fölfrissülve vegyem vállamra az élet keresztjét, s lelkem tiszta legyen ismét, 
Miatyánk!" 
1928. Tavaszi Tárlat 

"Egyre siralmasabb lesz a művészet, nincs, ami lekössön, úgy kell keresni az 
értéket. Benkhardt Ágost cigány alakja igazán tetszett. Nagyon festői és talán 
bravúros. Kittije nem hat jól, nagy tudással és finom lélekkel, elmélyülve festett 
kép, de hiányzik belőle a pillanat friss ereje, tüzes színe, elevensége, ami megkap
ja a festőt és a nézőt egyaránt. ( ... ) Edvi Illés Aladár Balatoni tája egyszerű, 
nemes téma. Talán nem is téma, csak ő volt olyan borús lelkű, mikor megállt a 
Balaton partján, s lefestett egy koPár földnyelvet, s talán nem is vette észre, hogy 
a saját lelki világát festi meg, az hagy mély nyomokat a kéPen. ( ... ) Tibor 
említette, hogy vett egy rézkarcot a tárlaton: Ültünk a babiloni vizeknél és sírtunk. 
Emlékszem a képre, de nem emlékszem már a mesterére. Nagy fények és 
árnyékok játéka volt, sok kifejezés, jó kompozíció. Megdöbbentően tárja elénk a 
sors kegyetlenségét, a csüggedést, megadást. Szeretném még egyszer látni, mert így 
nem nagyon emlékszem rá, mintha egész vízió-szerű volna, úgy rémlik." 
1928. május 13. 

"Lengyel kiállítás a Nemzeti Szalonban, nagyon tetszett. Két kép tetszett ne
kem nagyon. A. Kandinslá: Etetés holdvilágnál (lovak) és egy hajcsár, amint az 
ekhós szekér mellett megy. Tempera, aquarell, fehér kréta stb. kevert technika és 
emellett mégsem technikázás. Talán valami régi emléke lehetett a művésznek, amit 
most vászonra rögzített, valami, amit nem a helyszínen csinált, hanem később, 
ahogy az emlékében élt. Tehát nem másolás, hanem emlékezés, teljesen saját 
magán átszűrve adja elénk. Stryjenska kompozíciója meseszerű, finom. Általában 
van bennük valami, ami engem a norvég s általában az északi néPek meséire 
emlékeztet. Az a hideg, tiszta levegő, nem olyan tüzes a nap, nem olyan a táj, mint 
itt. Van bennük észak babonájából, nem forr úgy a vérük, mint nekünk, bár ben
nük is van indulat, de nem oly fékevesztett, mint a mienk. Úgy érzem, az ő 
művészetük képes lesz haladni ezen az úton tovább, míg a mienknek más irányt 
kell keresnie, hogy haladhasson. A lengyel művészetről ezek után, amiket láttam, 
nagyon jó véleményem van. 

Ma kezdtem el Apukának az 50. születésnapjára egy képet, szinte ihlettel dol
goztam. Nem tudtam, mit festek, nem kínlódtam a színekkel, úgy jött magától az 
egész, frissen, flottan. Meg kellett ezt festenem, szinte lelki kényszer volt. Most 
nagyon tetszik a kép nekem, csak el ne rontsam még holnap. Istenem, bár így 
tudnék mindig dolgozni. Öregnéni kéPét festettem így. Azt is kellett, úgy éreztem, 
hogy muszáj megfestenem, ilyenre festenem, másképp nem lehet. Az Ő kéPe úgy 
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állt előttem, nem tudom őt másképp elképzelni, mint azzal a különös szomorú 
mosolyával, büszke, de szerető nézésével. Mint piktúra talán nem ér semmit, mint 
fej, talán nem jó, de amíg festettem, az nekem olyan boldog idő volt, szinte vele 
voltam, mintha beszélgettem volna vele, mintha ott állt volna mellettem, s fogta 
volna a kezemet, amint rajzoltam, hogy igazán az ő lelke legyen rajt a kéPen. 
Legalább én ezt érzem, ha ránézek. Mást talán közömbösen hagy, de én tudom, 
ki volt ő nekem, tudom, mit vesztettem. Ezt keresem most is, mint egy ember, aki 
valami kincset vesztett el, s keresi. Vagy mint egy kis növény, mely elől elbújt a 
napsugár, s most kínlódik keres, mert nem tud nélküle élni, megfesti magának, 
hogy mindig mementóként álljon előtte: »lásd mid volt, elvesztetted, keress, bo
lyongj, vagy add meg magad, s törj össze a fele úton«. Csak tovább, tovább, nincs 

nyugtom, megállni nem tudok, kell nekem a napsugár, az igazi szeretet, keresem, 
s hiszem, hogy meg fogom találni, a Krisztusban is és a földön is." 
1928. június 6. 

"Csodálatos az eső utáni idő. A levegő nehéz, párás, úgy érzi az ember, hob,ry 
körülfonja. A színek olyan tiszták, üdék, s mégis ha nézem, hamisszínű csillogás 
fed minden levélkét, minden szirmot. A friss üde zöldtől élesen válik el a fa 
derekának sötét, töretlen barnája. Olyan a táj, mint a régi holland festményeken, 
az égalja sárga, csak úgy ragyog, s az ég finom felhői mintha lehelet lennének. 
Valami csodálatos harmónia ömlik el mindenen. S amint nézem, már más lesz 
minden. Változik és mégis ugyanaz. Lassan alkonyodik, Pirul az ég alja, de 
csodálatos, mintha egy színházi díszletet néznék, színeket forma nélkül, és nem 

érzem valahogy a végtelenséget, máskor úgy érzem a világ s a levegőég végtelenét, 
s olyan szabadnak érzem magam, úgy érzem, hogy a végtelenbe látok, ha fölnézek 
a kék égbe. Nem szín az előttem, hanem maga a szabadság, a szeretet, a végtelen. 
Ma a párás alkonyat úgy ránehezedett a lelkemre, s a bíbor felhők mintha holmi 
cifra dísze k lennének, s nem a végtelen hatalom, nagyság és erő megtestesítői. Úl.,ry 
szeretném elvonni őket, mint egy függönyt, mely eltakar valamit, s nem tudok 
miatta szabadulni valamitől, ami úgy a földhöz köt, s nem enged szállnom. ( ... ) 

De már múlik az idő s nem írtam le, amit akartam, az utolsó vizsga-hét 
küzdelmeit. Olyan nehéz beleélnem magam abba, ami már elmúlt. Hála az Is
tennek, hogy elmúlt. Készültem a vizsgákra, de semmiből sem elég alaposan, s 

tudásomra egyáltalán nem számíthattam. Ez már eleve elvette nyugalmamat és 
idegessé tett. A lányoknak az utolsó percig magyaráztam az ábrázolót, ez ki
merített, s elhanyagoltam miatta saját munkámat. A kiállítás sok munkát 
adott, sokszor éjjel maradtam fönn, megírni a kiállítók névsorát stb. Máskor 
meg napokon át nem ebédeltem, mert el akartam tenni a pénzt Tahira. Össze 
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is gyűjtöttem 60 fillért egy héten így, mert közben egy ebédemen paPirost kel
lett vennem. 

Így érkezett el Pünkösd ünnepe. Vasárnap kimentem még utoljára megnézni a 
kiállításunkat, délután tanultam, de már nem bírtam, testileg-lelkileg ki voltam 
merülve. Hétfőn elmentem a templomba, már régen nem mentem ilyen belső 
kényszer miatt. Kimondhatatlanul jól esett. Utána hazakísértek, Tibor és egy ba
rátja, szétbeszélték kissé a fejemet, s ez olyan jó volt, úgy kellett már nekem. 

Másnap volt a bonctan s délután a magyar írásbeli. Már előtte elloptuk a tételt 
s Póc Ilivel kidolgoztattam: Vörösmarty és Arany mint epikusok. Nagyon bántott 
a lelkiismeret, s hétfő éjjel megírtam a másik tételt: Eötvös, mint regényíró. A 
bonctan elég jól ment, puskáztunk szörnyen. Mátyás rengeteget segített. A magyar 
irodalmon ő hozta utánam az elvesztett tételt, mondva: kisasszony, elsült a re
volver. Szemléltetni Horn papa segített, ami nagyon megkönnyítette a munkát. Az 
ábrázolót pedig kidolgoztatta velünk előre, majdnem úgy, ahogy végleg kaptuk. 
Szemléleti után este fél 9-ig magyaráz tam az ábrázolót a lányoknak az Epreskert
ben, ebéd nélkül, étlen, szomjan. A másnapi ábrázoló vizsgán azt hittem, mégsem 
bírom végig. A munkámmal alig lettem készen, mert közben ötfelé magyaráztam, 
sőt odamentem és megcsináltam. 

Másnap szombaton volt az utolsó nap. Délelőtt perspektíva volt, délután ma
gyar szóbeli. Éjjel magyart tanultam. Át akartam nézni még a ferde síkra vetett 
árnyékot is a perspektívából, de nem volt már idő. Magyarból nem vettem át 
Jókait és Madáchot, benn akartam átolvasni délben. A perspektíva vizsga rette
netes volt, néha úgy remegett a kezem, hogy kiejtettem a ceruzát. Jobbra-balra 
segíteni, sőt Kláriét egészen megcsináltam, a magamé elmaradt, a folytonos kér
dezgetések miatt. Rettenetesen kifáradtam, úgy hogy elszédültem és keresztül es
tem a táblán. Három órára lettem készen úgy ahogy, de a nevemet már a lányok 
írták rá, s nem tudtam kisraffozni sem. Körülöttem többen sírtak a kimerültségtől. 
Fölköszöntöttem még a vizsga-biztosakat s azután beültem a kisműterembe tanul
ni. A lányok ebédelni mentek, de nekem nem volt pénzem, s így a szellemi táp
lálékkal kellett megelégednem. Azt az idegességet, ami itt volt: az egyik a sarokban 
imádkozik, a másik az olvasót szorongatja, a harmadik halálsápadtan jár föl alá, 
jaj Istenem, jaj Istenem, sóhajok, nyögések. Nem tudom, hogy volt annyi erőm, de 
olyan jó kedvem volt, bolondoztam és szétbeszéltem egy kicsit a fejüket. Erről én 
úgyis híres vagyok az Akadémián, hogy soha sincs rossz kedvem, s kész vagyok 
mindig arra, hogy másokat vigasztaljak. Azt mondják, ez jó természet, de én nem 
vagyok ezen a véleményen, nem kívánom senkinek ezt a jó kedvet. Csak azt ké
rem, lehetnék egyszer én is szívből vidám. 
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V égre megkezdődik a felelés, jönnek ki a lányok, egyik vígan, másik szo
morúan. Rám is sor kerül, bemegyek, kezemben szorongatok egy patkószeget. 
Vilus ígértette meg velem, hogy mindig magamnál tartom. Most jó volt, leplezte 
idegességemet. Kezembe nyomja Császár »Az Ember Tragédiájának szerkezete, 
felosztása és tartalma« című tételét. Olyan lettem, mint a fal, Madáchból nem is 
készültem, s csak az érettségiről emlékeztem valamire. Összeszedtem minden 
tudományom, előkapartam Baross körmondatát, a homoussiust (1) és a homoiu
siost stb., egy a milliókért és fordítva, hangzatos mondatokat, mindent, amit 
tudtam. Csak nem tudtam összeszámolni a 15 színt, csak 11 jutott eszembe. Rám 
került a sor, nekifogtam. Nem tudom, mit mondtam, csak folyton beszéltem s 
egyszerre azon vettem észre magam, hogy az asztalon a patkószeg, mosolyogtam s 
eltüntettem. Császár azt mondta, elég, s beírta a kitűnőt. Mikor kimentem, nem 
tudtam elmondani, hogyan is feleltem, csak a többiek mondták később, hogy na
gyon szépen, a legjobban, s a legnagyobb hidegvérrel. Megsegített a jó Isten, min
denen túl voltam már. 

Este tértem haza étlen szomjan, de régen voltam ilyen boldog. Öcsitől egy 
csokor virágot is kaptam, oly jól esett." 

MŰVÉSZTELEPEN (192 8 ) 

Ezen a nyáron is volt Edit a miskolci művésztelepen, ez volt az utolsó főiskolás 

korában. Ottó papa írt Árpád bácsi egy volt miskolci barátjának, Ottlyk Ernő 
magas rangú katonatisztnek, hogy törődjön kicsit a lányával. Meg is hívták 

Editet előkelő uzsonnára. De néhány nap múlva, amikor a tiszt úr fehér kesz

tyűs gyerekeivel sétált az utcán, nem ismerték meg Editet, aki nagy festőállvány
nyal a hátán, festékes köpenyben gyalogolt. (Ám sok év múlva a hajdani gye-

Annus. Edit szénrajza Cigányfiú. Edit szénrajza KalalJos fiú. Edit szénrajza 
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Purclék 

rek, Ottlyk Ernő püspök megismerte, ak
kor már mint Schulek Tibornét.) 

Főleg cigány modelleket festettek, na
gyon érdekes arcok voltak. Annus volt az 
egyik kedvenc modellje Editnek, összeba
rátkoztak. Egyszer kiment vele a cigánysor
ra festeni, s meglátott három kis lurkót a fal 
mellett ülni, mezítláb, egyikük csupaszon. 
Alig lett kész a rajzolással, mikor megjelent 

három cigány hatalmas dorongokkal. Szerencsére Annus odarohant és rúgott, 
karmolt, harapott, s kiabált, hogy meneküljön. Így sikerült Editnek a kalandot 
megúsznia. Annus elmondta, hogy agyon akarták verni, mivel hiedelmük sze
rint, ha lefényképezik vagy lerajzolják őket, meghalnak. Később emlékezetből 
megfestette a három purdét Edit. 

Volt egy szegény sorsú, árva évfolyamtársuk, aki nehezen tudta megfizetni a 
művésztelep díját. Edit lefestett egy közeli kastélyt, és társának adta, adja el a 
tulajdonosnak. Ez jól sikerült, a kép ára átsegítette barátját a nehéz nyáron. 
Sajnos nem sokáig tanult velük a tehetséges fiú, tüdőbaj ban meghalt. Editnek 
sok szép képe született itt, a Dudujkáról (hegy), a Hejő-pa takról (ezt később 
olajjal is megfestette). 

A telepen érte a hír, hogy Terus néni bátyja, Vilus bácsi meghalt. Elutazott 
a temetésre, Tiszalucra. Nagyon különös temetés volt. A sírásók megásták a 
sírt, és a szertartás után leeresztették a koporsót, majd eltolták hátrafelé. Utána 
felhantolták a sírt, de nem a halott fölött. Kérdésére elmagyarázták, ez régi 
szokás, hogy a rossz szellemek ne találják meg a halottat. 

Ezután visszament festeni Edit a telepre. Sok képet kellett festenie, Édes
anyja mindig eladta őket, kellett a pénz a buta stafírung hímzésére. Sokat éhe
zett a három hét alatt, a többiek meg dúskáltak az ennivalókban. Edit főisko
láskori képeiből sok ottmaradt a főiskolán, a folyosón felakasztva. Azt hitte, 
még sokat fog festeni, s nem ment értük, mikor végeztek. Sajnos szép tabáni 
akvarelljei sem maradtak meg. Főiskolás társaival rendszeresen jártak festeni a 
lebontás ra ítélt Tabán utcáit, házait. 

1928 nyara, dátum nélkül, a művésztelepről. A címzett nevét nem ismerem. 

"Első igazán őszinte hangú levelem. 
Levelet írtam Irénkének, de olyan lett, mintha napló lenne. Leírom ezért. 
Köszönöm a leveledet, kimondhatatlanul jól esett. De azért ne vedd szó szerint, 

hogy ritkán szándékozom írni, amennyire munkám megengedi, írok. Bocsáss meg, 
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Hejőcsabai miívészte/ep 

hogy csak ceruzával írok, de kinn vagyok a 
patak partján, festegettem, s pihenés közben 
írok neked. Olyan végtelen csönd és nyugalom 
van itt, hogy ha itt ülnél mellettem, olyan jól 
elbeszélgethetnénk, de így csak én mesélek, s 
nem kapok feleletet, az erdő hallgat, nem be
szél. Elmondanám néked, hogy milyen szép itt, 
a nap csillogva játszik a víz tükrén, itt-ott fel-
bukkan egy-egy hal. A víz körei egyre nagyob-

bak lesznek, majd az is elenyész. Úgy zúg az erdő, és mégis mintha végtelen csönd 
volna, az egyedüllét csöndje. Én elmondanék neked minden kis szépséget, mert én 
nagyon sok szépet látok, s te felhívnád a figyelmemet arra, amit én nem láttam 
meg. Te talán mélyebbre tekintenél, s elmondanád azt, amit én csak érzek, de el
mondani nem tudok. Bocsáss meg, hogy így írok, de tudom, hogy ez nem is levél, 
én nem tudok levelet írni, csak gondolatokat írok le. Ha nem így tennék, rettenete
sen zavarna az a tudat, hogy írok, s nem tudnék közvetlen lenni. 

Édes Irénkém, ezt el kell mondanom neked. Mikor eljöttem Tahiból, csupa 
megoldatlan probléma előtt álltam, és kimondhatatlanul gyengének éreztem ma
gamat, de most olyan erős vagyok, szembe tudnék nézni minden veszéllyel. Olyan 
jó érzés ez Irénkém. És ezt nektek köszönhetem leányok és Tahinak. Ti adtátok 
nekem vissza a hitet, hogy lehet küzdeni, s lehet a küzdésnek, harcoknak ered
ménye, mert van Támaszunk. Ez kimondhatatlan erőt önt belém, és még az a 
tudat, hogy énértem is imádkoztok. Ez nekem eddig ismeretlen érzés, hogy van 
valaki, aki értem is imádkozik. Van és vannak többen is. Ennek az imának van 
ereje és ez nem hagy elcsüggedni, és ha még itt-ott kapok egy-két szerető sort, 
akkor tudom, hogy nem szakadtam el tőletek, nem estem ki az imaközösségből. 

Most, hogy így beszélgetek veled, úgy érzem, hogy itt vagy mellettem, s ez megkönnyí
ti, hogy őszinte legyek hozzád. Olyan nehéz nekem őszintének lenni. Régen vol
tam, utoljára öt éve már annak. Azóta elvesztettem azt, akihez őszinte lehettem, 
aki meghallgatott. Öt hosszú év alatt becsukódik a szív, bár tudom, hogy végtelen 
jó volna nekem, ha őszinte lehetnék. Édes Irénkém, tudom, hogy te türelmes vagy, 
nem lehet egyszerre őszintének lennem, majd lassan nekem is nyitott könyv lesz a 
lelkem a ti számotokra. Én úgy éreztem Tahiban, hogy adósotok vagyok. Ti adta
tok nekem, s én nem adtam nektek érette semmit. Ez úgy bántott engem ott, de 
nem tudtam másképp. Pedig nem az volt a hiba, hogy idegennek éreztem magam, 
ó nem, olyan otthon voltam, mint még soha, vagy mint nagyon régen. Ez olyan 
boldog érzés otthon lenni, mikor mindenki szeret, megért, s én csak élveztem ennek 



Műv é szte l e pen (1928) 

melegét, de nem ontottem ki a lelkemet, 
még az utolsó tábortűznél sem, pedig ott 

már csak egy hajszál választott el attól. S 
most itt vagyok Miskolcon, most már meg
tenném, de nem lehet. Most tudom csak, 
hogy mit mulasztottam. Megkaptam az eny
hülés t azért, mert az Isten is meghallgat, de 
az ember testi ember s jól esik, ha egy ha
sonló embernek, egy testvérnek is elmond
hat mindent. Nekem is jól esett volna ott. 

Hejőcsabai táj, szénrajz 

Azt kérdezed, milyenek az emberek a telepen, hát mit is mondjak róluk? 
Kedves, bohém emberek. Csak egy hibájuk van: ritkán követik azt a hitet, ami az 
enyém. Nagyon vallásosak, de az ész vallását követik, és nagyon kevés hiszi kö
zülük, hogy Jézus Isten fia. Istenben hisznek, hozzá fordulnak, de nem gyermeki 
bizalommal, de Jézust nem tudják elkéPzelni máskép, mint egy nagy embert, aki 
különb volt, mint mi, de nem más,mint ember. Nem tudnak gyermekként hinni, 
hinni, mikor nem látnak, nem is tudhatnak. Ez az, ami tavaly majdnem eltántorí-
tott engem. 

Édes Irénkém, később majd megint írok, most már nem lehet többet, a mun
kám hív, máris túl hosszúra szabtam a pihenést. Írjál nekem, mert bár Isten ke
gyelméből megoldódik minden problémám, mégis jól esik a ti szerető szavatok, 
bátorítás minden hír, hogy ne féljek, nem vagyok egyedül. Írj magadról, mit csi
nálsz, minden érdekel engem. Sokszor, sokszor csókollak igaz szeretettel Edit" 
1928 augusztusa, művésztelep 

"Olyan szomorú vagyok, hogy ki sem mondhatom. Anyuka levele egészen el
keserített. Igazán nem akartam semmi rosszat és mégis fejmosást kaptam. Ez úgy 
elvette mindentől a kedvemet. Ha tudná Anyuka, hogy én mennyire spórolok, 
hogy takarítok meg minden kétfillérest. Ha tudná, hogy mióta itt vagyok, alig köl
töttem kenyérre 20 fillért, nem ettem egyszer sem tízórai t, vagy uzsonnát, sőt a 
reggeli tejemet is lerendeltem félliterre. Emellett pedig olyan nagy straPám van, 
eddig 3 kilót leadtam. Sokszor gondolom, ez így nem mehet tovább, én is nyalánk 
vagyok, sokszor alig tudom magam türtőztetni , ha éhes vagyok. Még nehezebb azt 
nézni, hogy Marcsi folyton kapja hazulról a csomagokat, csupa édességet s ez 
mind e lőttem van. Éhesen ülni és festeni, s még akkor előttem áll egy csomó sü
temény, cukorka; ez több, mint amit már egy hónaPja el lehet bírni. Idegileg is ki 
vagyok merülve, és akkor Anyukátói kapok egy ilyen levelet, hogy elveszítem a 
kedvemet, az akaraterőmet, nem megy így a munka. Az örökös krajcároskodás 
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kicsinyessé tesz, nem tudok miatta rendesen dolgozni. Panasznak hangzik ez, pedig 
nem az. Erőt ad ez nekem majd az életre. Ki tudja, milyen élet vár rám. Ki tudja, 
mit rejt a sors, mivel kell megküzdenem, milyen körülményeim lesznek. Ha most 
sokmindenen megyek keresztül, könnyebb lesz elviselnem azt, ami még rám vár. 
Fiatalon jobban edzem magam a csapások elviselésére. 

Egy idő óta úgyis megváltoztam, érzem. Ez nem Tahi hatása, Tahi már csak 
betetőzte ezt a lassú átalakulást. Sokszor nagyon erősen érzem, hogy valaki hatás
sal van rám, s erős akarata lenyűgöz, nem tudok, s nem akarok szabadulni. 
Érzem, amint ez lassan átalakít, magával ragad, s fölemel. Valami nemesítő 
hatással van rám, s emellett saját akaratomból teszem azt, amit teszek. Tudom, 
hogy hatás alatt vagyok, de nekem ez kell, s nem is lehetne másképp, jobban. Jól
eső érzés nekem fejet hajtanom, szeretek engedelmeskedni, bár mindenki nyakas
nak, konoknak tart. Boldog vagyok, ha vezetnek, mert én nem tudok vezetni, s 
magam egyedül menni az úton. Kell, hogy megmutassák nekem az utat. Egy tél 
mennyire megváltoztatott, egy rövid kis idő, mi ez az ember életében, s mennyi 
mindent hozhat, értéket, megismerést. Egy ember, s mekkora hatással tud lenni! 
Az ő akarata elveszi az enyémet, uralkodik fölötte. Belépett az életembe s ura lett 
annak, hatalmas erős hitével, mely talán erősebb, mint az akarata. Ami az övé, 
azt továbbadja, amit kapott, tovább sugározza. Kegyelmet kapott az Úrtól, s ezt 
megismerteti, engem is odavezet. Nem tudom, mit akar, nem tudom, mit tesz s 
hogyan, de érzem magamon, hogy más lettem. Célt adott, amiért küzdhetek, s ez 
a legtöbb, amit ember adhat. Ezt sohasem fogom elfelejteni, sohasem fogom tudni 
eléggé megbecsülni, s megérteni, hogy mit jelent nekem." 
Küzdelmét művészi kibontakozásáért, istenes életének vívódásait olvashat

tuk. Szerelmének kivirágzását és párjának hatását őreá nem célszerű ugyan
ebben az időrendben bemutatni, inkább a lelki események külön vonulatában. 
Ezért most kissé visszamegyünk időben. 

A DIÁKSZÖVETSÉGBEN (1926-1930), 
MEGISMERKEDÉSE TIBORRAL 

1926-27 telén sokat járt Edit korcsolyázni a Feneketlen-tó melletti teniszpá
lyán kialakított jégpályára. Itt történt egy tréfás jelenet. Posewitz Gidi (Tibor, 
a Korompay és Reuss fiúk unokatestvére) lánynak öltözve, szőke copfo kkal 
jelent meg a jégen. Saját unokatestvérei sem ismerték meg. Kedves, lányos arca 
volt, nagy sikere volt a fiúk közt. Mikor este segített valaki lecsatolni korcso-



A Diáksziivetségben (1926-1930) 

lyáját, belenyúlt kebelébe, el6vett egy zsemlét, s majszolni kezdte. Persze utána 
szaladt haza. 

De Edit életében fontos esemény is történt, itt mutatta be neki Hartmann 
Elzi Schulek Tibort. Sokat korcsolyáztak együtt. Kés6bb hozott Editnek Diák
világ című újságot, s mikor ki akarta fizetni, azt mondta ravaszul, hogy csak a 
Hársfa utcában lehet, péntek délután hatkor. Így kezdett el járni Edit a Magyar 
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ) alkalmaira. Olyan jól érez
te magát, hogy odaszokott. Nagy téli konferencia volt a Család utcai reformá
tus templomban, Dics6fi Katussal (kés6bbi anyósommal) együtt jártak oda, 
6ket bízták meg azzal, hogy az el6adókról karikatúrákat készítsenek. 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 1904-ben alakult meg, a 
Keresztyén Diákok Világszövetségének (World's Student Christian Federa
tion) tagjaként, amely 1895-ben felekezetközi egyházi egyesületként jött létre, 
és els6 elnöke, motorja az amerikai John Mott volt. Jelmondatuk - ut omnes 
unum sint (hogy mindnyájan egyek legyenek) - kifejezi ökumenikus missziói 
lendületüket. Alapszabályuk szerint "a diákokat el kell segíteni arra, hogy 
Jézus Krisztusnak, az egyedüli Megváltónak és Istennek a tanítványaivá 
legyenek." 

1928. június 12. 

"A finnek voltak ma itt, fönn voltam velük egész nap Erika néninél [Krom
pecher Ödönné, Schulek Erika, Tibor nagynénje], rég volt ilyen kedves na
pom. Ilyen, amire mindig szeretettel fogok gondolni. Bűn az, ha oda vágy om, ahol 
jól éreztem magam? Bűn, ha nem tudom magam az én szűk kis családomban, 
melyből sajnos kirántott az élet, úgy érezni magamat, ahogy szeretném. Ha nem 
kapom meg azt, ami után vágy om, ha az élet megtépáz, elszakít, vágyakat olt be
lém. Azok közé, akik nekem mindezt megadják. Bűn ez, vagy szabad nekem 
elvágynom a szülei háztól? 

Holnap mennek föl a finnek a várba, úgy szeretnék velük menni, de AlaPi Gizi 
néni jön hozzánk, kötelességem őt festeni. Anyuka nem engedi, hogy lemondjam. 
Nem akarnak elengedni, pedig úgy szeretem a finneket, és különben sem tudnám 
holnap Gizi néni portréját befejezni. De Anyuka azt hiszi, hogy én csak Tibor 
kedvéért megyek el, ezért nem enged. Nem mondja, de én érzem, s ez úgy fáj 
nekem. Ő olyan kedves és jó pajtásom, tudom, hogy megért és elzárnak tőle. El
veszik tőlem a barátság melegét. Ha tudná Anyuka, ez nekem hogy fáj, nem 
tenné. Istenem, adj erőt, hogy határozni tudjak, kötelesség-e az első, vagy a másik 
szintén kötelesség, melyhez még hozzájárul, hogy míg azt teszem, jól érzem magam 
s a lelkem oly nyugodt." 
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1928. június 18. 

"A jó Isten megsegített, elkészültem Gizi néni portréjával. Egész nap a finn 
lányokat kísértem. [A Diákszövetség vendégei voltak.] Olyan kedvesek, ki sem 
mondhatom. Megnéztük a várat, délután kimentünk Aquincumba és utána a 
Római Fürdőbe. Felejthetetlen szép nap volt, gyönyörű naplementét láttunk, olyan 
volt, mint a Dudujka, az ezüstös levegő, az elülső fák sötét lombja, a napsugaras 
kis híd, a virágos rét ezüstös fátyollal volt födve, és messze a hegyek ezüstösen, 
kéken, a nap lebukott, s lassan arany, vörös tengerben úszott. Majd elindult ve
lünk a vicinális Pest felé. Mindennek, ami oly szép, hamar vége van. Megnéztük 
a János vitézt. Finn barátnőimnek állva magyaráztam végig az előadást. Előadás 
után Tibor kísért haza, olyan volt, mint egy jó bátyám, aki vigyáz a kis húgára, 
olyan jó volt hozzám, hogy meg sem érdemlem. Másnap még a kabátomat is el
hozta, amit kölcsön adtam. Valahogy nem tudok róla írni, nem tudom, miért. Ha 
Tiborról kell írnom, nem megy; olyan más lesz minden, mire leírom, hogy úgy 
érzem, hazudtam. Pedig csak a jó Isten tudja, hogy mennyit köszönhetek neki. 

Most nálunk lakik Nagymama, s kétszeresen érzem, hogy nincs már Öregnéni. 
Ő olyan szeretettel nézegette a régi holmikat, s Nagymama kinevet, ha valamit 
ereklyeként elteszek. Elszorul a szívem, ha látom, amint egy ősz öregasszony oda
tiPeg a nagy szekrény hez, mintha őt látnám, de nem úgy nyitja ki, mint ő szokta, 
hanem csak minden szeretet nélkül. Öregnéni mindig megsimogatta s vigyázva, 
gyöngéden csukta be. Este, lefekvésnél nem imádkozik Nagymama, s nekem olyan 
borzasztó, hogy Öregnéni ágyában fekszik egy ősz asszony, hasonlít rá, hisz test
vére, de nem pótolja azt, akit elvesztettem; nem bújhatok oda hozzá, nem gyújtja 
meg este a gyertyát, hogy annál imádkozzék, majd engem is imádkoztasson, s 
megcsókoljon. A villanyfény soha sem olyan, mint a pislogó mécs vagy a gyertya
világ, amelynél fehér hajával olyan volt, mintha glória övezné. Megvan a régi 
imakönyv, ha valami bánt, most oda menekülök, úgy megszerettem. Kikeresem 
Öregnéni imáját, amit kicsi koromban tanultam tőle, és akkor úgy érzem, mintha 
most is gyermek lennék, mintha nem hagyott volna el, mintha velem lenne. Olyan 
boldog vagyok, ha visszatér álomvilágban legboldogabb korom, mikor még ölébe 
vett, mikor még szeretett, gondolt rám valaki. 

Erről most eszembe jut hirtelen, hogy Tibornak micsoda hatalma van fölöttem. 
Néha szinte úgy érzem, hogy kényszerít hogy rágondoljak, kényszerít hogy meg
forduljak ha utánam jön, ok nélkül más úton megyek haza, s más villamosra szál
lok mint ahogy akarnék, mintegy idegen akarat hatása alatt, s vele találkozom 
ilyenkor. Tegnap reggel nem tudtam elfelejteni a János vitéz tilinkóját, és mindig 
eszembe jutott, mennyire tetszett az neki, s délután tudtam meg, hogy ő is egész 



Táhorozás Tahiban, 1928 jú!iusa 

délelőtt azt dúdolta. Olyan különös ez, és nem tudok, nem akarok ellenállni. Nem 
tudok ellentmondani, előtte megtörik a dacom, én magam töröm meg. Jól van ez 
így, lassan érzem, hogy jobb leszek az ő barátságának hatása alatt. Holnapra 
ígérte, hogy értem jön és megnézzük a vitézzé avatást." 

TÁBOROZÁS TAHIBAN, 1928 JÚLIUSA 

"Tegnap érkeztem meg, de nagyon komplikáltan. Pócsmegyertől gyalog jöttem, 
és éjjel, Erzsike esküvő je után nem aludtam semmit. Sokat kaptam ez alatt az egy 
nap alatt, valamit, amit mindig nélkülöztem, ami után vágy tam, s mint délibábo t 
nem értem el. Az a kedvesség és szeretet, amivel itt fogadtak, szinte idegen volt 
nekem. Megfélemlíti az embert ez a sok-sok jó is. A szeretetet mostanáig mindig 
úgy kerestem, s most olyan sokat kaptam, mintha kisütött volna a napsugár sok 
év után. Eeva Mikkola [a tábor finn vendégelőadója] előadást tartott, s ott a 
nagy cserfa alatt a lemenő nap fényénél úgy ültünk, mintha várnánk, hogy egy
szerre megjelenik Jézus fehér ruhában a cserfa tövénél, a lemenő nap glóriát fon 
a feje köré és hallatszik a szó: »boldogok a lelki szegények«. 

Ezek az énekek a konferenciai énekeskönyvünkből kimondhatatlanul szépek, 
az ember érzi az Úr lelkét, amint megáll közöttünk. Más itt az ima, más itt az 
ének. Valami több, mint amit rendesen nyújt az élet. A tegnaPi nap oly sokat 
adott, hogy nem is tudtam a mélyére hatolni, megérteni s megszeretni mindent. Kis 
János tartott előadást az eltorzult Krisztus kéPről. Eszembe jutott Leonardótól az 
egykéPűek. Az egyik a tökéletes szeretet, a másik a tökéletes tudás. Az egyik 
Krisztus, a másik az Antikrisztus. A tudás mindent megismer, a szeretet mindent 
megbocsát. Krisztus kéPe a mi szívünkben él, csak az a kérdés, a tudás, vagy a 
szeretet Krisztusa. 

Este voltam életem első tábortüzénél. Istenem, miért is nem voltam már három 
éve is itt? Elmulasztottam valamit, ami már nem jön vissza. Eljön, de más, mint 
amilyen akkor lett volna, mert én is más vagyok. 

Hétfő 

Bibliaóra, az újjászületés kérdése. Csupa szépség a madárdalos erdőben, de 
úgy érzem, hogy csak egymáshoz közeledtünk, de Istenhez nem. Nagyon belemé
lyedtünk a predestinációba. Én többet akarok, fölemelkedni, mélyebbre szállni, 
küzdeni mindig a cél felé. Kell-e tanulni, vagy a szeretet megadja a tudást is, 
egymásból folyik a kettő? Miért van az emberek közt bizalmatlanság? Addig nem 
találhatják meg a teljes szeretetet. Én, bár mindig szidtak ezért, előbb bíztam, s 

csak azután ismertem meg. Miért látják bennem mindig a festőt, s az embert talán 
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csak érzik, de nem becsülik meg. ( ... ) A teológia levegőjéről is volt szó, hibáz
tatják, s ez olyan rosszul esik nekem. Egy-két rossz képviselője egy szép eszmének 
elronthat mindent. 

A szabad imádkozás az egyetlen, ami igazán őszinte, igazán közvetlen, s a 
soproni teológia tiltja. Pedig ez az ima jön igazán a szívből. 

Nagyon szép elhatározást tettem, lassan érlelődött meg bennem. Miskolc, a 
telep, kicsit félek tőle. ( ... ) Szorongó érzés fogott el, ha arra gondoltam, nem
sokára el kell mennem innen, ahol olyan jól éreztem magam, ahol olyan szellem 
volt körülöttem, ami után mindig vágy tam. Itt minden szentebb, minden mélyebb. 
Szinte brutálisnak tűnik, hogy ezekről az érzésekről írok. 

A "Nirváná" -ban 
A tábor alatt volt egy völgy, Nirvánának nevezték. Már régen le akartam 

menni, úgy vonzott valami, talán a regényessége. Talán az, hogy egyedül legyek, 
vagy néha nem bírok magammal, mozognom kell, le kell az indulatoknak vezetőd
ni valahogy. Korán keltem, még mindenki aludt. Csöndes volt a tábor. Megmos
dottam, a friss hideg víz úgy felfrissített, hogy ki szerettem volna szaladni a világ
ból. Nemsokára már a Nirvána szélén voltam s leereszkedtem. Eszembe jutott a 
hindu nirvána, a teljes megsemmisülés, a halál, a nyugalom, az egybeolvadás, s 

tele lett a lelkem örömmel, itt minden élt, dalolt. Ébredezett az erdő, vadgalamb 
búgott, pillék röpködtek, egy bogár zúgott a bokrok alatt. Hallgattam előrehajol
va, mit mesél az erdő. Susogott, dalolt minden. Annyi életerőt éreztem magam
ban, hogy leszaladtam végig a mederben, kőről kőre ugrálva, szökellve, a zu
hogókon leugorva. Úgy örültem az életnek. Elfelejtettem a Nirvánát, dúdolva 
mentem tovább, szerettem volna mindent a keblemre ölelni. Miért is nincs itt 
Tibor, hogy elmondanám neki, milyen szép itt minden, ő úgy élvezné. Utánozni 
próbáltam a gerlét, s nevettem, hogy nem sikerült. Megálltam hallgatózni. LJ gy 
éreztem, kiles em a természet csodás szépségeit, minden titkát. Hallgatóztam, 
messze feketerigó fütyült, mintha hívott volna. Visszafütyültem neki. Egyre kö
zelebb hangzott a hívó fütty, felelgettünk egymásnak. De egyre szomorúbb volt az 
én válaszom, majd megszakadt a szívem. Boldogan füttyentett a rigó, egyre kö
zelebb és közelebb, én pedig egyre szomorúbban. Feszülten figyeltem előre, vártam 
valakit. Istenem, ha megnyíltak volna a bokrok, s a párját hívó kismadár előttem 
állt volna. Zokogó szívvel álltam ott s nem feleltem többé a hívó szóra. Kerestem 
az utat kifelé a szakadékból. Nem sütött már olyan szépen a nap, nem volt már 
olyan szép a Nirvána, nem láttam már semmit, elfutotta szememet a könny. Rám 
nehezedett az egyedüllét. Irtózatos kínlódással fölkapaszkodtam a meredek par
ton. Megtépett a tüske, megcsúsztak lábam alatt a kövek, már-már fönn voltam, 
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amikor majdnem visszazuhan tam, mikor finom női kéz nyúlt kezem után s kisza
badított a tüskék közül. Egy lányka ült a Nirvána szélén, ölében bibliájával. Le
ültem mellé, szólni sem tudtam, ő szeretettel nézett rám, s fölolvasta a mai napra 
való bibliai részt. Az egyház lányairól volt szó, hogy legyenek olyanok, mint a 
fehér oszlopok, melyek a templomot tartják. Elhatározás érlelődött meg bennem, 
hogy olyan leszek, mint az oszlop, fehér, erős, tartom a templom hajóját. Oszlopa 
leszek az Istennek, a hitnek, a szeretetnek, erős fehér oszlopa." 
A tábortüzek általában nagyon vidámak voltak, volt népdal, tréfa, és ami

kor belefáradtak, csendes esti áhítat és egy-két esti ének zárta a napot. 
Az utolsó tábortűz Tahiban 
"Morzsaszedegetés. Ott fekszem a tűz mellett egyedül s belebámulok. Lobogó 

lángok, pattogó szikrák, mintha millió szentjánosbogár szállna felém. Szinte per
zselik arcomat. Mély csend, mindenki várja, hogy a másik a maga kis morzsáit 
megmutassa a többieknek. Úgy érzem, megkönnyebbül az, aki már kiöntötte 
lelkét. Bennem is szavakba fonódik, amit érzek, úgy érzem, szinte versben, pat
togó rímmel, mint a szikrák az arcom körül. Már elmondtam mindent magam
ban, ami a lelkemet nyomta, már ima alakjában felszállt Istenhez, úgy érzem, égi 
kéz simít ja el homlokom, de nem tudok szólni, néma maradok. Belül éget a könny, 
úgy szeretnék elmondani mindent, úgy megkönnyebbülnék, de elfojtam. 
Könnyüljön meg más, nem veszem el tőle ezt. Én viszem tovább a terhet. Ma
gamban beszélek, s nézem a tüzet. Megpróbálom leírni, amit akkor magamban 
elmondtam, néha szó-szerint emlékszem rá. 

»Édes testvéreim, oly nehéz szólnom, pedig úgy szeretném kiönteni a lelkemet 
elétek. Olyan régen nem mondhattam el senkinek, ami a szívemen volt, hogy most 
különös érzés fog el, hogy ilyen jó lelkek is vannak a világon, akik engem is meg
hallgatnak, vannak, akik értem is imádkoznak. Én rettenetes lelki harcok után 
jöttem közétek, de már megharcolt harco k után. Zajgott a szívem, küzdöttem, 
megaláztam magam, talán nem mondom el, min mentem keresztül, hiszen mind
egyikőtöknek voltak lelki harcai. Én is végigküzdöttem az enyémet. De a lelki 
egyensúlyom még nem állt helyre, csak valami vihar utáni nagy csönd volt a 
lelkemben. Csönd, mely borzasztóbb, mint a legrettenetesebb vihar. Ide jöttem 
közétek gyógyulást, szeretetet, jóságot keresve. Keresve azt, amit öt év előtt elvesz
tettem. Ami után vágy tam és sehol nem találtam meg. Ez az öt év megrabolta 
tőlem a nyugalmat, az imát, s mindenre pazaroltam a szeretetemet, mindenkire, 
de úgy fájt bennem valami. Az összegyűlt s el nem sírt könnyek, öt év minden 
keserve bánata, mint egy szikla feküdtek a lelkemen. Úgy éreztem, ha csak egy
szer kisírhatnám magamat, ha egyszer szeretettel fordulnának hozzám, mindez 
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jobb lenne, le esne ez a rettenetes teher. S most, hogy a lelki küzdelmek után fárad
tan, lelkemben ezzel a rettenetes csönddel idejöttem közétek, mintha rám sütött 
volna a nap, a szeretet fogott körül. Olyan volt, mintha Isten ide vezetett volna 
közétek, hogy általatok megadja azt, amit elvesztettem. Testvéreim, köszönöm 
nektek, hogy ilyen jók voltatok hozzám, hogy ennyire szerettetek. Kérlek, imád
kozzatok értem is, az én utam nehéz, göröngyös út, ha innen elmegyek, nem lesz 
részem szeretetben, kietlen út, ahol járok, sokkal, sokkal több ott a kísértés, hitem
re, szeretetemre gúny a válasz, ha összekulcsolom a kezem, mosolyognak rajtam. 
Imádkozzatok értem, s én kérem az Istent, áldjon meg mindannyiatokat, hogy így 
szerettetek, nem is tudjátok, mit cselekedtetek velem. « 

Eddig tartott belső imám, s amint visszagondolok rá, úgy érzem, akkor ezek 
mögött a szavak mögött még több érzés volt, mint most. Az érzéseket nem lehet 
leírni. Eeva Mikkola mellém ült, s én egészen elmerülve néztem a tűzbe, elfelejtet
tem mindent, ami körülöttem volt s egyszerre csak elfutotta szememet a könny, s 

zokogva borultam le a földre. Öt év óta először. Kimondhatatlanul jól esett, úgy 
rázott a zokogás, hogy Eeva átkarolt később s egész este nem hagyott egyedül. Ez 
volt életemnek hosszú idő óta talán a legszebb estéje. Édes Atyám, adj még nékem 
sok ilyen szent estét, ámen." 
A Tahi-konferenciákhoz kirándulások is tartoztak, a Vöröskőre, a Hétfor

ráshoz vagy Visegrádra. Vasárnaponként az erdő szélén tartottak istentisztele

tet, az evangélikusok Tibor javaslatára fehér nyírfa keresztet állítottak fel. 
Olyan ünnepélyes, szép volt egy ilyen együttlét Isten szabad ege alatt. Kisebb, 

meghitt konferenciákat a vezetőknek Csia Sándor bácsi nyaralójában tartot
tak. Eeva Mikkolával sokáig levelezett Edit, énekeket, kottákat is cseréltek. 

Kedves akvarellt festett róla. 
Álmatlan éjszaka. (Dátum nélkül, otthon.) 
"Hogyan lehet, hogy valakinek akkora akaratereje van, hogy lenyűgözi aka

ratomat, parancsol nekem. Különös eset történt velem. Lefekszem este, eloltom a 
villanyt, s nem tudok elaludni, hányódom az ágyban, fölkelek olvasni, nem megy. 
Előveszem a Bibliát, írok a naplómba, ismét lefekszem, s nem tudok egy gondo
lattól szabadulni. Szeretném egyszer Tibort prédikálni hallani, olyan jó volna. 
Ebből teljesen megismerném. Gondolataim szállnak, egyik a másik után, de az ő 
alakjától nem tudok elszakadni. Olyan érzésem van, mintha kényszerítene vala
mi, hogy rá gondoljak. Végtelen csönd vesz körül. Kinyitom az ablakot. Sötét van 
még és nagy, nagy csönd. A gázlámpa különös zöld fényt vet mindenre. Itt-ott fel
hallatszik a Pitypalatty csattogása, egy álmos cirpelés, mint mikor egy gyermek 
álmában gagyog. Talán megmozdult a fészek mellett egy ág, s ez ébresztette fel a 
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madárkát. Már a fejem fölé értek azok a csillagok, melyek keleten indultak el az 
éjbe. Nézem őket, keresem az enyémet. A Sas-hegy fölött olyan ragyogó egy csil
lag, s a hegy belevész a homályba. Olyan szédítő így az égbe nézni, végtelen nyu
godt leszek. Lassan csöpög az eső, szinte különös zenéje van, hozzá suhognak a 
fák, megzörren egy-egy ág. Az éj misztikus zenéje magával ragad. Nem tudok 
szabadulni a gondolatoktól. Mintha Tibor kényszerítene, hogy virrasszak, s ne 

tudjak, csak rá gondolni. Ilyen érzésem még sohasem volt. Lassan Pirkad, ott ülök 
még mindig az ablakban, mintha egy jó barát álma fölött virrasztanék. Ébredezik 
a szellő, a madarak, itt a reggel s meghozza nekem az álmot. 

Délután fölmentem Erika néniékhez teniszezni. Amint megyek a Ménesi úton, 
az éjszakát már rég elfelejtve, egy padon két fiatalembert látok. Amint melléjük 
érek, egy mondatot hallok: "hja, az álmatlan éjszaka!" s utána elfojtott nevetést. 
Pillanat alatt eszembe jutott az éjjel. Honnan tudják ezek, hogy virrasztottam? 
Nem tudok magamnak számot adni semmiről. Tenisz közben egyszer csak 
megemlíti Tibor, hogy fáradt, mert egész éjjel virrasztott a beszéde mellett, azt írta. 
Megdöbbentem, mi ez. Talán ő is észrevette rajtam a meglepődést, bár igyekeztem 
leplezni. Csodálatos ez az eset. Megkaptam a magyarázatot, miért kellett virrasz
tanom a jó baráttal munkája közben. Szívesen virrasztok máskor is így. De ez az 
erő, ami Tiborban van, amivel le tud kötni egy más akaratot, megfélemlít." 
Folytak a nyári és téli konferenciák, Edit egyre több felelősségteljes munkát 

vállalt. Egyszer Mády Zoli bácsi egyik konferencián alig olvasható cédulát nyo

mott a kezébe azzal, hogy tartsa meg helyette az előadást. Edit nagyon megré

mült, de Zoli bácsi ránézett: "Miért vagy ilyen hitetlen?" Hiszen ő készült, és 

imádkozik ezért az előadás ért. 

Ózd,I928. 

"Kedves levelet kaptam, Lengyel Angéla hív magához Ózdra. Végre együtt le
hetek valakivel, aki szintén volt Tahiban, elbeszélgethetünk ezekről a mindket
tőnknek drága, feledhetetlen szép napokról. Az első este, amelyet náluk töltöttem, 
mély nyomot hagyott bennem. Imádkozó család, egymást szerető kedves emberek. 
A közös szombat esti imánk csodálatosan szép volt. Angéla imádkozott, utána 
énekeltünk s felolvasta az Úr prófétai imáját. Azután sokáig beszélgettünk. Más
nap elmentem a vasárnapi iskolába, Marcsekné tartotta. Ez volt az első ilyen 
élményem. Csupa szép gondolattal mentem el, elgondoltam, én milyen lennék; úgy 
szerettem volna, ha én tarthattam volna a vasárnapi iskolát. És csalódtam. 
Unottan ment a magyarázat, mint mikor a tanító alig várja, hogy vége legyen az 
órának s hazamehessen. Mintha a tiszteletes asszony gondolatai egészen másutt 
járnának, unottan, fásultan magyarázott, egykedvűen. Nem emelte ki a gyereke-
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ket az iskolapadból, nem emelte fel őket a templom padjáig. Hétköznapot adott 
nekik, megrabolta őket egy vasárnaptól. Miért nem lehettem én az ő helyén? 
Megszenteltem volna nekik ezt a napot, kiemeltem volna őket a hétköznapok 
szürkeségéből. Odavittem volna kis lelküket a Jó Istenhez, együtt térdeltünk volna 
elé. 

Utána Marcsek prédikált. Képzeletemben egy szikár, vékony alakot látok ma
gam előtt, lobog a tábortűz Tahiban, s hallom a szót, mi van az ember lelkében, 
ha Krisztus beléP: forradalom . ... Nem fogom elfelejteni, most is könny gyűlik a 
szemembe, mint akkor, Tahiban. Utána Luther-szövetségi gyűlés volt, Angéla 
beszámolt a nyári konferenciánkról. Itt-ott adta csak a lényeget, kitérőkkel beszélt, 
nem szívvel és lélekkel. Nem volt semmi hatása, pedig sokat vártam tőle. 

Délután megnéztük a vasgyárat. Sötét, füstös épületek, hatalmas hangárok. 
Gyorsan besötétedik, nem látszik más, mint a tűz vörös fénye. Alattunk tűzkígyó 
szalad, érzem tüzességét, hatalmas sustorgás hallatszik és leválik a kígyó egy része, 
szikrázik, dübörög, majd minden megy tovább. Egy üres hangárban megállunk, itt 
már nem lesz ma munka. Olyan, mint egy alvó szörnyeteg, hatalmas csapágya
ival, fönn óriás karok csüngenek mozdulatlanul. A félelmetes erő most alszik. 
Tovább megyek, lenézek a kohóba, vakító kráter, fortyog benne a vas, nem tudok 
szólni. Micsoda hatalmas erő lehet, ha még meg sem tudom közelíteni, s ez az erő 
mind az ember hatalmában van. Az Úr föléjük rendelt minket, urai vagyunk az 
erőknek. S ha ezek az erők fellázadnának ellenünk? Kiöntik az egyik kohót, forró 
tüzes folyó ömlik ki hatalmas sugárban, mozdulatlan fénycsóva, dübörgő erő. A 
katlant fölemelik óriási karok, az elevátor karjai, s kiöntik a vasat formákba. 
Fekete obeliszkekként állnak, a tetejükön sugárzó szikraözön a forró vas. Meg
indul a kisvonat, s elvonul a szikrázó obeliszksor. Csodálatos tűzijáték, a munka 
festői szépsége. Szépség, munka, játék, hol kezdődik az egyik, és hol végződik a 
másik, ki tudná megmondani. Ha én ott élnék, mennyi szépre ösztönözne. Más 
lennék, ez a gyár átalakító hatással volna rám. Utána átmentünk az új gyárba. 
Modem gépek, csempézett falak, nem érzi az ember a nyers erőt, mint odaát. 
Minden remeg, de nincs semmi szépség, legalábbis számomra ebben a hatalmas 
erőben. Itt csak csodálni tudok, de gyönyörködni nem. 

Esténként Angéláéknál mindig hosszú ima. Miért kell ez, megszokott szólás
módok, szóképek, hosszú könyörgések. Engem úgy kielégít az én kis esti imám, 
hozzáfűzöm azt, amit még kémi akarok. Napközben sokszor imádkozom sza
badon. Így szoktam meg, senki sem mondta, nem így tanítottak, de nekem így 
szívből jön. Angélánál ezt nem éreztem, a nyilvánosság előtti ima szavai kifésü
lődtek, nem olyan bensőségesek, mint Tibornál. Nála érezte az ember a keresetlen 
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őszinteséget és azt, hogy szavainál sokkal mélyebben érez, s a szavak csak kis 
részét fedik annak, ami benne van. Mikor először hallottam imádkozni, megre
megett bennem valami, hogy lehet akkora hite valakinek, ezt én még sohasem lát
tam." 
1929 nyarán Erika néni elhatározta, hogy Tibort meg kell házasítani, nem 

maradhat egyedül. Szerinte két lány jöhetett számításba, Edelgard Schmidt
Bauerle Stuttgartból- Riecke rokon, jól ismertük, gyógytornász lett, nem ment 
férjhez - és Edit. Meghívta a lányokat Tiborral együtt Balatonlellére, a kis vil
lába; Schulek nagymama (Schulek Frigyesné Riecke Johanna) is ott nyaralt. 
Kedves együttlét volt, Edelgard hamar átlátta a helyzetet, de Erika néni nem 
sejtett semmit. Tibor és Edit nagyon vigyáztak, ne vegyék észre kapcsolatukat. 
Edit meghallotta egyszer, Erika néni panaszkodott nagymamának, hogy a lelkét 
is kiteszi, még főz is rendszeresen, és nincs eredmény. Erika néninek még vár
nia kellett, amíg megtudta, hogy Tibor már nincs egyedül. 

Tibor ekkoriban jelentkezett tábori lelkésznek, átadta Editnek a Diákszövet
ség utazó titkári feladatát, amit 1930/31-ben látott el. 1930-ban egy évig Edit a 
Diákvilág cÍmű újság egyik szerkesztője is volt. A Keresztyén Leány Egyesület 
titkárságával is megbíz ták egy évre, 1931/32-ben. Nem volt könnyű, hét közben 
a főiskola, hétvégeken pedig gyakran utazás vidéki csendesnapokra, valamelyik 
gyülekezetbe, vagy tanítóképzőbe, főiskolára. Többször szolgált együtt T úróczy 
Zoltán későbbi püspökkel, valamelyik lelkésszel vagy Tiborral. Egyszer a győri 
öregtemplomban volt nagy leányegyleti konferencia. T úróczy és Tibor valahol a 
környéken voltak, Edit állt az oltár előtt, és a zsúfolt templomban a 144. zsoltár 
12. verséről beszélt: "leányaitok olyanok legyenek, mint a templom mintájára 
kifaragott oszlopok." (Emléke a Tahi Nirvánából.) Az első sorban Kapi püspök 
fehér feje kedvesen bólogatott. Nagyon izgult Edit, főleg, amikor a karzaton 
meglátta T úróczyt és Tibort. Kapi püspök meg lehetett vele elégedve, mert 
Sopronba és Kőszegre is magával vitte. Ott a püspök nővére házában szállt meg 
Edit. Régi török kori ház volt. Faragott falépcsőn kellett felmenni a padlásszobá
ba, ahonnan két kis keskeny, farácsos ablakon át nézhettek ki aháremhölgyek. 

Érdekes emléke volt Editnek, amikor Apostagon tartottak konferenciát. Az 
esti istentisztelet előtt megszólaltak a harangok, s elindultak otthonról a hívek. 
A férfiak kalapjuk mellé tűztek egy égő gyertyát, s mikor beültek apadokba, 
mindenki maga elé tette a gyertyát. Istentisztelet végén lassan szétszéledt a 
hívek serege a kalap mellett égő gyertyákkal, sokáig lehetett látni a távolodó 
fényeket, majd a harangszó is elhallgatott. 

Ennek az estének a hangulatát írta meg Edit 1930 áprilisában: 
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"v égigsuhansz a falun. Csöndes már, leszállt az est. Még egy-két kútgém csiko
rog, lépések hangzanak, azután kékesszürke fátyol húzódik a nap elé, kis bíbor
csíkot hagyva csak szabadon. Lassan kerengve száll a gólya fészke fölött, míg Pár
ja eligazítja maga alatt a tojásokat. Azután megáll féllábon a fészke szélén, szét
néz még utoljára méltóságteljesen a falu fölött. ( ... ) 

Nehezen küszködve mész fölfelé a sötétedő torony lépcsőn, meg-meghajlik alat
tad a vékony fadeszka. Fölülről lassan megkondul a harang. Érces hangú, kicsiny 
harang lehet, szegény a gyülekezet. Mintha lelke sem volna a harangnak, olyan 
üresen kong a hangja. V égre fenn vagy a toronyban, fölötted áll - innen alulról 
olyan hatalmasnak látod - a harangozó. Kopott, öreg, csak int, hogy menj a másik 
oldalra, s húzza a kötelet gépiesen tovább. Elnéz messze a falu fölött, s most látod, 
érzed, van a harangnak lelke, ez a fáradt öreg beleönti a saját lelkét a harang kon
dulásába, és Isten Lelkének üzenete száll tovább a falu fölött. Ez lehet az öreg 
napi imája. Úgy érzed ugye, hogy megzavartad, de ő nem is lát talán. Szívd a 
lelkedbe a képet, mert még egy-két kondulás, és a gépiesen mozgó öreg megeleve
nedik, nagy erővel tartja vissza a kötelet, még egy-két ideges ütés, és megáll a 
harang. Még hintál a nyelve, de már nem szólhat, mert elszállt a lélek, a falu fö
lött, a csöndes lakokba, aszívekbe. 

Ne menj le most a rozoga lépcsőn, kövesd a lelket, szállj vele egyszer, most 
megengedtetett, máskor úgyis testedbe zárva meg sem érzed azt sem, ha nálad 
kol)og. 

És szállt a lélek a falu fölött. Már leszállt az este majdnem-sötétje, már gyúl a 
csillag egymás után, már végigsöpör az esti szél is a kihalt, csöndes falusi utcán. 
Bekopog a lélek minden házba, és odaáll minden szív elé. Megkérdezi őket, mit 
csinálsz ma este? Megremeg minden szíva lélek előtt, visszacsendül benne a 
harang szava, és valami vonja, úgy vonja. Miért vannak mégis kőszívek? A ha
rangszóra mégsem érzékeny minden szív. Kemény szívek, hozzátok hiába megy a 
lélek, vagy mégsem hiába? Ott állsz a lélek mögött, és úgy remeg a szíved, amint 
látod, hogy a kőszíveken is szelíden kopog. Semmi válasz. Csöndesen tovább men
tek, és a lélek olyan titokzatos, te úgy hiszed, hogy szomorú talán. Végigmentek a 
falun, az utolsó házhoz is, s most megint hallod a harangot, nem is egy, három szó
val hív. Megfordultok, a lélek gyorsan visszaindul, hogy ott legyen a harangszós 
házban, hogy mint házigazda fogadja a hozzá betérőket. 

Te maradsz az utcán, a falu szélén egyedül a sötétben és megindulsz lassan a 
torony felé. De nem mész soká egyedül, kis leány ka megy előtted, öreg anyókával, 
a kis házakban egymás után alusznak el a lámpák, és az utcácskákon apró fények 
indulnak el, a lángragyúlt szívek; olyan gyenge, pislogó a lángjuk, föllobban min-
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den szélsuhogdsra, ami folyton incselkedik körülöttük. Csoddiatos, nem tudja el
oltani a pislogó ldngokat, mennek tovdbb, minden keresztútndl többen és többen, 
egyenesen a torony felé. Pici ldngok, mint egy csapat fénybogdrka imbolyognak 
egy akarattal a templom kapuja felé, s viszik a fdradt testet maguk utdn. Az ajtón 
fény ragyog ki hívogató lag a sötétbe, s ott dll ím a lélek mosolyogva, vdrva, mindég 
vdrva. 

S mikor az utolsó is bemenvén leült a padra, s maga elé tette égö kis szívét, 
szomorúan zdrja be az ajtót a lélek. Még mindég nem jött el az, akit vdrt, mindég 
vár még a lélek valakit. Tegnap még téged vdrt hidba. Ülj le mdr te is, tedd le a 
szívedet, s ldsd, alig pislog úgy, mint a többi. Gyér vildgdndl alig ldtod a zsoltdrt 
olvasni. Énekelj, nézd, mdr egész jólldtsz, csak énekelj, tovdbb, tovdbb. Föllép a 
pap az úrasztaldhoz, csak úgy vakít a két hatalmas szemsugdr, kérlelhetetlenül 
tiszta fénye beesik lelked sötét ablakdn, s vildgdndl megldtod aznapod. Ugye meg
borzadsz, nézed, hogy dobog, vérzik, sajogva lobban a ldngja. Nem ldtsz a mdsik 
oldalra, pedig szeretnél, ott ülnek mind, kikkel együtt élted dt ezt a mai napod; alig 
ldtod őket, most közétek dllt a lelkiismeret vildga élesen, parancsolón, bele kell a 
lelkedbe nézned. A pap olvassa az igét. Nézd, a lélek végigsuhan a templomon, 
olyan jósdgos, a szeretet maga, végigsimít forró homlokodon, s te leboruls Z el
csendesülve, érzed, hogy fölötted is kiterül a hófehér szdrny, lepereg a lelked salak
ja, csöndes leszel. Nyugalmat kérsz mdsnak is, magadnak is, a hófehér szdrny 
alatt önzetlenül tudsz imádkozni. És? Előtted ég, most tiszta a ldngja, most csön

des a bolondos, fdjó kis jószdg, és ld tod a lelket, mosolyogva néz rdd. 
Fölzúg az ének, szívednek ldngjdndl te is ld tod a zsoltdrt. »Tebenned bíztunk 

eleitől fogva«. Énekelj, énekelj! Azutdn még csöndesen dlddst oszt a lélek. Vedd a 
szíved, s eredj, mindenki megy, most mdr nem szdllhatsz, gyalog kell menned 
együtt a tömeggel, mely lassan szétszéled. Még egy darabig látod a lángokat, amint 
eloszolnak az utca fokdn, aztdn sötét lesz, te is elrejted a hétköznapok szürke 
köpenye alá lángoló szíved. Ismét csönd lesz, áthatolhatatlan sötét a falusi utcán. 
Ballagj fdradt vdndor a pocsolydk között, ne félj, ha nem ldtsz is, hogy beszennye
zed magad. Melletted is jdr egy lélek, mögötted is vannak, vigyázva rád, és fölöt
tetek a Lélek hófehér szdrnya kiterjesztve védőn minden éjszakdra. « 

Sokat utazott Edit, nagyon élvezte a főiskolás-egyetemista konferenciákat. 
Járt Szarvason, Aszódon, Szombathelyen, Békéscsabán, sokat emlegette a bé
késcsabai nagy templomi istentiszteletet, ahol egyszer Tibor prédikált. A pré
dikáció után a szószékről kellett a házasulandókat hirdetni. A lelkész nagyon a 
lelkére kötötte Tibornak, hogy vigyázzon, el ne tévessze a szöveget. Megkülön
böztetést tettek ugyanis X.Y. "hajadon leány" és X.Y. "leány" között. Ha elté-



Táborozás Tahiban, 1928 jú!iusa 

veszti, abból nagy baj lett volna. S mivel 15 párt hirdettek, a hiba megeshetett 
volna. 

Békéscsabán született Edit Az idő cÍmű írása, egy íven találtam a napló lap
jai között. 

1930 áprilisa 
"Lenn álltam a torony alatt, és úgy szerettem volna megnézni az időt. Mert itt 

látni és hallani lehet az időt. Este, ha arra jársz, fönn a magasban megszólal egy 
hang, és száll a városka fölött messze, s még el sem halt egészen, amikor ismét hal
lod és megjelenik a torony járókája sarkán egy gubás alak, belefú a szarvba, és 

megy tovább, még egyszer fú, azután csönd lesz. Hová lett az alak? Ha nem tudsz 
aludni, töprengésedből felzavar a kürt négyes szava, és félálmodban magad előtt 
látod a gubás alakot. Úgy szerettem volna felmenni ebbe a toronyba, s megnézni, 
ki az, aki a városka álmára ügyel, ki az, aki oly magasan áll fölötte s mosolyogva 
nézi kicsinyességeit? Ki az, vagy kik azok? Egy ember van oda száműzve, vagy 
megosztja vele valaki ezt az éber vigyázást? Olyan titokzatos nékem ez az öreg 
torony, a város paraszti együgyűségében az egyetlen romantikus álomdarab. 

Leszállt az este, sőt az éjközép is, és úgy rámnehezült a napi gond, eltűnőd
tem mindenen, ami aznap szép volt és sikerült. Jó volt a beszédem talán, jól 
esett látni a csillogó leányszemeket, s egy könnybelábadt szempár oly sokat 
mondott, azt, hogy a szívének beszéltem, s ez oly jól esett. S mégis, ideláncol
va Csabára, oly árva a lelkem, a borozó papok közt. Keserűség önt el, mert 
másnapi csodálatos frázisaikat nem bírom bevenni. Az az egy-két ember, aki 
szív és lélek, elvész ezek között, csak én járok hozzájuk melegedni. És most 
messze szállok gondolatban, Duna menti kis faluba, ó azok szentek ezekhez 
képest. Ott minden szívj óság, szeretet, ott lehetett melegedni a lángnál. Miért 
nem lehetek ott? Így csak végigsuhan a lelkem közöttük, megsimít minden 
homlokot. Az álom ott talált és otthagyott közöttük. De egyszercsak hallom a 
kürtszó t, eszembe jut ismét Csaba, és olyan vágy fog el, elmenni oda, ahol a 
város éber lelke vigyáz, és megkérdezni őt, hogy igazán milyenek ezek a csaba
iak? Még egy percig időzöm az apostagiak közt, de már halványul az arcuk, s 

mire az utolsó kürtszó is elhal, én már a torony alatt állok. Kiáltok föl, de 

hasztalan, az idő süket talán. Körüljárom a tornyot, újból kiabálok, kérek, s 

végre ledobban elém valami vasdarab. A kapuhoz megyek vele, és hosszú 
kísérletezés után, végre enged a zár a furcsa kulcsnak. Rozoga lépcső visz fel 
a toronyba, forduló vár rám forduló után, se vége, se hossza, majd galambok 
szállnak a lecsüngő hosszú kötél körül. V égre már látom a célt, fölöttem kis 
fény szűrődik le, még egy forduló, egy meredek lépcső, s már fenn vagyok egy 
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kis szobában. Két alak ül a félhomályban, arcukat nem látom, bár tesz-vesz 
az egyik. Nem felelnek a köszönésemre, talán nem is él6 emberek. Furcsa kis 
szoba ez, négy ajtaja van, s rá van írva krétával, nagy, otromba betűkkel, 
észak, kelet, dél, nyugat. Épp úgy, mint az Isten csodás világában az ember a 
maga otromba pokróc nyelvén nevet ad annak, ami végtelen, csodás. És 
ezeken a fehér krétával felírt betűkön megütközöl, mert magad ezek fölé 
kéPzeled. A sarokban egy boglyas tűzhely áll, mellette fújtató. Hányszor me
legedhetett itt szótlanul a két ember a téli éjszakákban, tüzüket vigyázva. Nem 
beszélnek semmit, egymást már szemük villanásából ismerhetik. De amikor 
idekerül közéjük valaki onnan, ahonnan elszakadtak, hát nem örülnek neki. 
Egy pesti lány, és rá sem néznek. Hát már olyan magasról néznek mindent, 
hogy semmi sem érdekes? Olyan füstös a szoba, én azt hittem, hogy itt szél jár, 
és ez a poros alföldi város egyetlen pontja, ahol szabadon szívhatom a por
mentes levegőt. Kimentem a járókára. Körülöttem a végtelen vidék, messze 
látok, és mégse látok semmit, sötét foltok, talán néhány fa, fehér házak lát
szanak, aztán semmi más. A másik oldalon ugyanez, semmi, semmi. Petőfi, mi 
volt neked ezen olyan csodásan széP? Az ég igen, az felséges, hatalmasan borul 
rám, de ezt a végtelen semmit nem bírom, ez szédít, olyan üres. Ha sokáig itt 
lennék, bennem is megakadna a szó, mint a két tűzőrben. Milyen más, ha az 
embernek mást és mást hoznak a napok, ha vannak hegyek, völgyek, aszott 
sivatagok, ha némely óra, mint perc elröpül, és vannak percek, melyek örökké 
tartanak. Itt, az idő hatalmas géPe szolgálatában minden negyedóra egyforma, 
s ez a két ember olyan, mint egy régi óra figurái, kiket a rugó mindig kihoz és 
visszahúz. Nekik nem szabad szállni gondolatban a róna felett; nyughatatlan, 
álmodó lélekre; kit a magasbatörés vágya hoz ide a toronyba, nem bízza az idő 
a jelzőtülkét. 

A város néma, csendes, nem fél a tűztől senki sem, két jó embergéPre, kiknek 
nincsen vágyuk sem, van bízva az idő és a vigyázás. Te álomlélek, eredj tovább. 
Csavarogj addig, amíg megleled azt a helyet, amit neked rendelt a sors, hogy meg

pihenj. Fiatal vagy, lábaid erősek, csitítsd el a lelked csend utáni vágyát, talán jön 

idő, mikor elérheted. Most menj tovább, vándordiák. Oszd szét, amid van, s hidd, 
hogy adtál valamit, s hogy kaptak is, jó neked ezt hinni, így már nem céltalan az 
áldozat és igazad van talán. Eredj tovább, vezess tovább. 

A városra mély csend borul, a nagy toronyban üt az óra, s a járókán megjelenik 
a tűzőr. Négyszeresen hangzik bele az éjszakába a tülök szava. Vigyázok rátok, ne 

féljetek. Jólesőn fekszem a puha ágyba, hiszen vigyáz a város fölött az idő szolgája." 
Három kis cédulát találtam a napló lapjai közt: 



Truskawieczben 

Dátum nélkül. 

"Csodálatos vagy Uram. Lelkem, ha akar, meg van kötve, nem szállhat. De 
néha Te viszed a szárnyadon, s akkor ott lehet, ahol szeretne, a Te akaratodból. 
Uram, ez a Te akaratod? 

Csodálatos vagy Uram. Most engedsz hozzá repülni s lelkem simogatva leng
heti körül, s ha testben mellette vagyok, lecsendesül bennem minden, szavam 
nincs. Uram, mi a Te akaratod?" 
Békéscsaba, 1930 virágvasárnapján 

"Csodálatos vagy Uram. Ha gondolkozva nézem önmagam, ebben cselekedve 
összetörsz. S ha öntudatlanul megyek fény felé, végigsimítod lelkemet. Csodálatos 
vagy Uram. Ha csöndes erőt adnak a körülmények, gondolataim messze visznek, 
hová mennem talán, Te tudod, nem szabad, s ha míg körültem minden csendes, 
lelkem elpihen Tebenned. 

Csodálatos vagy Uram. Szócsövül használsz, ha úgy akarod, s öntudatomat 
annyira elveszed, hogy nem én beszélek, s magam nem tudom néha, hogy mit. 
Csodálatos vagy Uram." 
Debrecen, 1930. április 26. 

,,( .. , ) Uram, azt mondják, hogy bűn az, ha nem beszéd által szolgállak 
Téged szüntelen. Uram, de szívem oly hideg így, s az éltem szétesik, bár Benned 
maradok. Uram, Te akarsz valamit velem is tudom, de nem látom tisztán 
átmenet-e ez, vagy egész életem ide vonod? Azt akarod Uram, hogy utazó legyek, 
átmenve mindig a lelkeken, de pihenés rám itt a földön nem vár, egy meleg tűz
hely nem köt le? Uram, nem érzem tisztán a sorsom, nem tudom vágy-e az csupán 
ami csendre hív, csak egynek szolgálva, vagy akaratod, melyet megérze k homá
lyosan? Uram, Te akarsz, parancsolj, s enged tenéked szolgád, nem tudok már 
semmire vágyni, nincsen bennem más, mint az: legyen meg a Te akaratod." 

TRUSKAWIECZBEN 

1930-ban Lengyelországba, Truskawieczbe küldték ki Editet a MEKDSZ dél

kelet-európai konferenciájára. A többi magyar küldött Urbán Ernő, Sztehló 

Gábor és Biberauer (Bodoky) Richárd voltak. 

Útlevelét Tibor váltotta ki, amelyben Sári mama kedve szerinti fénykép 

volt, agyonbodorított frizurával, mesterkélt beállításban, amiért Edit nem sze

rette ezt a fényképét. Tibornak gratuláltak az útlevélosztályon a csinos lányhoz, 

ami bosszantotta, hiszen érzései még csak ébredeztek. 
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1930. május 2. 

Társaival utazik Edit a felvidéki tájakon, 

elnézi a vonat ablakából elé tűnő vidéket. 

"Lombosak az erdők, nevető világos zöldek, 
nem gondolnak az őszre, ami majd eljön, s letép 
minden díszt. Közöttük már fenyők is állnak, 
sötéten, komoran, üzenetek itt éppúgy, mint a 
diákszövetségesek a társaik között. Kimagasla
nak, örökké zölden, de olyan árván, egyedül. 
Lejöttek a hegyről a hasonlók közül és itt olyan 
társtalanul áll némelyik, komoly fenségében. Fe
nyő vagyok én is? Vagy nékem lefújhatja lomb
jaimat egy csípős őszi szél? Ki tudja, de én 

hiszem, hogy nem." 
Truskawiecz a régi Galíciában, fenyvesek közt fekvő kis fürdőhely volt. A 

lengyel diákszövetségesek nagyon melegen fogadták őket. Az e lőadások, be

szélgetések is értékesek voltak, ezt a genfi világszövetségi központ küldötte 

vezette. 

Naplójában írt az ortodox templomokról és vallásról, amit ott látott Trus

kawieczben. 

"Minden templom, a maga misztikájával, mint fátyol terül a lélek nyitott
ságára. Ortodox elvek. S józan, hideg emberei az egyháznak uralkodnak meleg 
szívek, érző lelkek fölött. Krisztus messze van! Ha Isten nem szólna hozzánk, 
egyedül árván kellene az egyház elhullajtott morzsáin tengenünk. Micsoda sze
génység! Hol van a lélek szárnyalása, hol van Isten magához emelő keze? Nem 
érzik ezek soha az isteni Lélek simogatását elárvult, fáradt szívükön. Mennyivel 
több a mi örökségünk, Uram. Nálunk nem érzik annyi politika, annyi emberi. 
Nálunk csak a mi emberi gyarlóságunk áll az Isten és miköztünk, és míly súlyos 
ez is, áthághatatlan a kegyelem nélkül. De ezeknek nincs vígasztalóként a kegye
lem tudata. Pszichológia, miszticizmus, milyen száraz és félrevezető dolgok, a tisz
ta szárnyalás helyett. Mennyi külsőség és mind csak áltatása a léleknek, mert az 
árván alszik mindemögött. Micsoda boldogság Uram, így protestáns módra dol
gozhatni Krisztussal a diáklelkekért. 

Az ortodox lélek minden szépet templomának ad. Minden arany, kép, virág, s 
mi szép csak van, odakerül, mint engesztelő áldozat. A kicsi szürke templom belül 
csupa pompa. Rettegve lép be ide minden lélek és nagyon alázatosan. Homlokuk 
a földet éri, riadva vetik magukra a keresztet. Csak a pap nyugodt, kutató tekin-



Tru s kawi ecz ben 

tetű ember. Vajon a lelke is ilyen csöndes, mint egy havas hegycsúcs? Álmodó 
lelkű, riadt hívei közt ő a józan, hideg ész. A miszticizmusnál fogva rabul ejti őket 
és nincsen szabadulás. Goszpodi pomiluj! Lélektelen, remegő könyörgés, vagy el
fojtott, s néha felsíró ének. A tömjénfüst betölti a templomot. Megkezdődik a mise. 
A hamis hangok megszépülnek és többszólamú kórussá fonódnak össze. Lassan 
át/wt egy érzés mindenen, valóságként a sok misztikumon keresztül, a magára 
eszmélt ember Isten előtt áll, Goszpodi pomiluj! Uram irgalmazz! Így szépül meg 
a templom, itt kezdem érteni a lelkét a rítusnak. Uram, ezek a Te szegényeid. 
Ébreszd fel őket, add meg nekik a Kegyelem tudatát. Uram, látom a Te aratáso
dat, látom, hogy fehérek a mezők már, de nem tudom, hogy ki lesz, aki az aratá
sodba beállna, hol van az a munkás. A mi missziónkat nem látom közöttük. A mi 
utunk még nem ez. 

Uram, mit keres ennyi gondolkodó, mély észember között egy álmodó? Elküld
tél engem, én jöttem, hoztam magammal örömet, dalt, szárnyaló imákat, és itt 
lágy tollú szárnyak helyett nehéz acél szárnyaim vannak. Súlyos gondolatok haj
tanak fölfelé és érdekelnek, elmerülök bennük, visznek tovább. Én értem, bírom 
követni az ész és szavak játékát, a nagy elmék lépcsőfokain keresztül, de azután 
nem bírom tovább és szívem, lelkem szárnyán továbbmegyek, ahol dal, szépség, 
erő van, ahol nincsen logika, nincsen skatulya rendszer, ott vár rám a szeretet, s 
onnan erőt merítve megint visszajöhetek. 

Uram, fáradt, árva szolgáid vagyunk. De Te tudsz vígaszt adni s új erőt. Te 
megsimítod a fáradt lelket, és az ismét lendülve száll tovább a Te szolgálatodra. 
Könyörgöm Hozzád, ha úgy akarod, adj itt a földön csöndes munkatere t fáradt 
szolgádnak. Tedd örömteljessé fenyőfa sorsát, szívét-lelkét erősítsed s gyógyítsd 
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meg Uram. Én hiszek erődben, csodákat csinálsz, ha úgy akarod." 
Egy ideig levelezett Edit egy görögkeleti lelké ss zel. 
Hazafelé útban meglátogatták Krakkót, nagy hatással volt rájuk a krakkói 

gettó szomorú nyomorúsága. Utána az ezeréves wieliczkai sóbányát is megnéz
hették, bányavasúton utaztak hét emelet mélységbe, a barlang fehéren csillogó 
sófalai között. Csónakáztak földalatti tavon. 

A Magas-Tátrán, Poprádon és Kassán át utaztak haza, Kassán megálltak, 
szívük fájt a történelmi emlékekkel teli város utcáin járni, ami már nem tarto
zott hazánkhoz. 

Ránehezedett a kétféle hivatás, szolgálat, munka: a festőé és a lelki mun
kásé. De úgy érezte, lezárult egy korszak életében, a festőtanulóé, és lelki szol
gálat felé halad, párja oldalán, akihez egyre közelebb kerül. 

1930. június 15. 
"Utoljára érettségin álltam ilyen nagy vizsga előtt. S azóta mi történt? Az a 

munkaláz, amivel akkor dolgoztam, átalakult egy belső kűzdelemmé önmagammal 
szemben, Istennel szemben, Istenért, békességért. És a harcban segítő kezet küldc5tt 
az Úr, mely vezetett csodálatos útakon, mind közelebb, közelebb. Ezalatt mi történt? 
Nem lett csöndesebb a lélek, a legbelsőbb harcait vívta-vívta, letört, s ismét fölállt a 
Krisztus által, ki most már belekapcsolódott az életébe. Mentem tovább, az ima 
segített, hitem is erősödött, magam is nőttem, és átértékelődött minden, de minden 
körülöttem. A toprongyos modellért úgy fáj a szívem és sötét kusza a rajz, ami róla 
készül, a lélek lát, a lélek szenved, ezt megtagadni munkám sem tudja. Megteremti 
körülöttem a segítő kéz a munkakört, a csodálatos szépet és nekem csak bele kell áll
nom; és jönnek az alkalmak, és nékem csak mennem kell, csak engedelmeskednem. 
Külsőleg így, igen, de belül a teher egyre nő. Minden elhangzott panaszt, minden két
séget továbbviszek. És ezek csak gyűlnek, s amint a rajzbakon ülök, lelkek és 
kérdések rajzanak körül, s ezek mind meglátszanak a rajzaimon, majd lassan az 
energíám átalakul, és oda fordítódik, ahová várják, ahonnan levélkék érkeznek 
válaszra várva, kicsi kérdések, de nekik most fontos, válaszolni kell rá. [Konfe
renciás lányok levelei.] Múlnak a napok, s ha leszáll az est, indul a válasz a kér
désekre, s a csöndes álom elkerül, zúg a fejemben minden, ami aznap szép volt és 
ami fájt, és elém jönnek a leányarcok, mosolyogva, sírva. S azután, ha minden el
csendesül, jön a gond, súlyosan, a jövő, a holnap, melyet sűrűn takar az idő, de 
sötéten csillog át rajta mégis a sejtés. Azután színezem, szépítem, ez az én örömem, 
míg az imám s a színes jövőálmodások megvigasztalnak, az álom elborít. De az idő 
már az éj felén is régen áthalad, mire a virrasztó lélek elcsendesül. 

Így múlnak a napok s nehezedik az út. Most visszatekintve nem látszik már a 
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kisebb göröngy, ami akkor úgy megsebzett és kisebb 
a hatalmas szikla, amit megmásztam, a szakadék 
sem látszik, ami majdnem elnyelt. Derengő fél
homály ül mindent így visszatekintve, csak a nagy 
fénycsóva látszik, ami itt-ott elözönlött rajtam, más 
semmi, pedig néha milyen áthatolhatatlan sötétség 
volt körülöttem. Az idő egy szakasza folytonos 
munkában telt el, s hol a látszatja? Öröme, fájdal
ma mind-mind elmúlt. Jó, hogy elmúlt, újrakezdeni 
önerőmből nem merném még egyszer. Ezen sem az 
vitt át, hanem felső erő, s a segítő kéz bátorításai 
egyengették útamat. Nem, ne még egyszer, elég 

Bodoky Richárd, Edit, Urbán Emő 
a kassai dómnál, 1930 volt! Rettenetes érezni, hogy bennem szétszaladt az 

útvonal, és mégis végig kell futni, bár a lelkem más
felé von. De most lezárult ez az útszakasz, s most itt állok, elvenni az év jutalmát. 
Jutalmát az energiámnak, tehetségemnek, erőmnek, munkámnak, mely 
átértékelődve dolgozott, s csak töredéke maradt ott, ahol a sorsom fordulata talált, 
s mit becsülettel befejezni, már félszívvel, nagyon nehéz. Most, amikor mégis min
dent megtéve, amit bírtam, itt állok fáradtan az út végén, vajon hogyan kapom 
meg a jutalmat? Isten kezébe van minden letéve, ima segít engem, tudom, s nem 
az én imám. Vajon kapok- e díjat az út végén, s ez a díj is átértékelődik-e? Hiszen 
mit tettem másutt, nem tudom, úgy érzem, ez az év lemorzsolódott a kettős út 
kiegyenlítésében. Megtettem mindent, amit lehetett, úgy érzem, mert belül nyu
godt vagyok. Az utolsó napok nem egy szorgos munkást, hanem egy fáradt, el
csigázott embert vittek tovább a célig. Elérkeztem, bármilyen legyen a jutalmam, 
el tudom fogadni zúgolódás nélkül. Csöndes most minden, a kettős út lezárult, 
megpihenhetek, más utakra térek. Ez csak egy kapu, ami alatt át kell haladnom, 
s mint a mesében, aranyeső vagy szurok hull majd rám. Én megtettem, amit tehet
tem, beleszámítva gyarlóságomat. A bűnöm súlyos, de most nem tudok visszagon
dolni rá, hol és mit mulasztottam, mit vétkeztem. Elérkeztem elcsöndesülve, s 
most leteszek mindent, nem viszem tovább a magam terhét. Úgy érzem, a lelkem 
már átrepült a kapun s nem érzem rajta a szurok súlyát. Igen, átrepült a kapun a 
lelkem, s most másokért könyörögve már a jövő felé száll. Már magára vette a 
mások terhét, és a kapu előtt hagyta a magáét. Száll tovább, mert van egy segítő 
kéz, amit meg kell hálálni, akiért könyörögni kell, aki épp úgy áll egy kapu előtt, 
mint ő, aki épp úgy lezárta az élete egy szakaszát már. S most, mikor át kell lép
nie a kapun, magára veszi mások terhét, igazgatja mások sorsát, elsimít görön-
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gyöket mások útjából, de a sajátját nézi-e? Simít ja-e? Magáért könyörög-e? Száll 
a lelkem tovább, hagyom szállani, könyörögjön, igen, ne térjen már vissza a kapu 
elé, az eredmény pedig, ó Uram, ne sújtsa le a szárnyalását!" 
Egy időben a Tiszántúlon kísérte Molnár Mária református diakonissza nő

vért, aki külmissziói útra készült a Pituli-sziget melletti, emberevők lakta szige
tekre. Egymillió korona gyűlt össze az útiköltségre. 

Az utolsó főiskolai évben nagyon sokat dolgozott Edit, a kötelező rajzokat 
éjjel készítette el, sokat utazott konferenciákra, készült az ottani előadásaira. 
Néha találkozniuk is kellett Tiborral, valahol a Sashegy oldalában. Szerencsére 
a tanulás és a vizsgákra való készülés könnyen ment. 

Otthon sokat segített Edit édesanyjának, aki ügyes vállalkozó lett, hollan
diaiak számára hímzett és hímeztetett blúzokat, gyerekruhákat, később fej
kötőket. Edit tervezte és rajzolta a mintákat, és pauszpapírra rajzolta, lyukasz
totta, s kék porral átdörzsölte, átmásolta az anyagra. Ez igen fárasztó és szem
rontó munka volt, de kellett a pénz. 



Eljegyzés, esküvő (1930-1933) 

ELJEGYZÉS, ESKÜVŐ (1930-1933) 

1930. június 30-án, egy szép kora nyári napon Edit és Dicsőfi Kató megkapták 
főiskolai végbizonyítványukat, diplomájukat, s boldogan rohantak volna haza, 
de a kapuban Tibor várta őket. Elvitte a két szőke festődiplomást cukrászdába, 
s onnan csak Editet kísérte, ha nem is haza, de a kedves Sashegyre. Sok volt a 
megbeszélnivalójuk, hisz mire várnának tovább? Már régen érezték, hogy ösz
szetartoznak, de családjukban titkolták. Egyedül Karácsony Sándornak vallot
ták be szerelmüket, aki mosolyogva mondta, hogy ez nem titok előtte. 

Tibornak apjával kellett először beszélnie, majd leánykérőbe is mennie, Edit 
szüleihez. Ottó papa megértő, kedves volt, de Sári mama nem sejtett semmit, 
váratlanul érte a dolog. Annyi barát járt a házhoz. Kicsit meg is volt sértődve, 
hogy nem tudott az alakuló kapcsolatról. 

1930 július-augusztusában Tibor több hétre Sopronba utazott, a teológián 
lakhatott, gyűjtötte az anyagot doktori disszertációjához, Bornemiszához. Edit
tel sűrűn leveleztek, akkor még egy nap alatt célhoz ért egy levél. Néhány részt 
kiírok levelezésükből. Érdekes, hogy jegyességük alatt tegezték egymást, ké
sőbb mégis visszatértek a magázódáshoz. 

Edit levele: 

"Drága jó Tibor! 47. zsoltár 

( ... ) Öcsit nem engedték el Anyukáék kirándulni, és ez még jobban elvadítot

ta. Egészen a barátai között él, itthonra csak a szomorú és mérges türelmetlenség 

marad. Hozzám csak akkor jön, ha baj van. 

Bocsáss meg, ha hosszú leszek, de annyi minden szorult belém, el kell mon

danom. Amikor Veled vagyok, úgy repül az idő, és úgy elcsendesül bennem min

den, hogy hallgatok. Ú gy látom, Öcsinél is ez a hiba. Mi megszoktuk, hogy Anyá

ékhoz mindennel mehetünk, csak a legbensőnkkel nem, s én is, mióta meghalt 

Öregnéni, egész magambanjáró lettem. S most, hogy Nálad olyan igaz megértésre 

találtam, még alig bírom elhinni, hogy ez való. Nálam az is nagy dolog, hogy 

elmondhatom valakinek azt, hogy valami szép, hogy oly szép, ha lemegy a nap. 

Ilyesmiről sosem beszélhettem senkinek, hát még arról, hogy lelkem is van. Öcsi is 

elvadult a háztól, mert nem talált megértést. Apuka nap mint nap összetörtebb, 

Any ánál semmi megértést nem talál. Csak velem szokott néha elbeszélgetni. 

Olyan szomorú látnom, hogy Apuka, aki mindég olvasott és érdeklődött minden 

iránt, s búvárkodott valamiben, lassan odahagy mindent. Anyukám nem tudta 

segíteni Apát. 
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Ilyenkor csupa reménnyel és hittel nézek a mi kettőnk élete elé, és hiszem, hogy 
mindég barátokként is egymás mellett fogunk állni. 

Mostanában én főzők itthon, a lányunk beteg. Egy dolognak örülök: Anyuka 
mindent lemér és könyvből főz. Én úgy látszik, nem tőle örököltem az érzéket a 
főzéshez, mert egész jól eltalálok mindent érzés szerint. Úgy kiPirulok a tűz mel
lett, hogy csak. Öcsi szerint egész jól áll. 

Ma délután Erika néni hívott föl segíteni, mert elutaznak Csákvárra. Rám bíz
ta meg Jucira az emelet rendbeszedését, letörölgetését. Rég álltam olyan tanácsta
lanul és zavartan, mint Nagyanyád és a Te szobádban. A feje tetején állt ott min
den, hiszen E rika-néniék is használták. Úgy-ahogy rendbetettük, de még sok kí
vánnivaló maradt hátra. Majd ha kettesben leszünk, kiPótolom. 

Drága Lélek, leveleddel elvittél magaddal Sopronba. Nagyon sokat imádko
zom Érted és hiszem, hogy két ember imája, összeforrva, kettős erőt ad. Meg lesz 
áldva a munkád, nem lesz hiábavaló. ( ... )" 
Edit levele, 1930. július ll. 
"Drága jó Tibor! 52. zsoltár 

( ... ) Ha leülök a zongorához, vagy dúdolni kezdek, úgy elszorul bennem vala
mi. Hosszú ez az augusztus nagyon. Tudod, én még mielőtt leveled megjött volna, 
már úgy csendben döntöttem magamban. Azt hiszem, egészen egy akaraton va
gyunk. Ha én már évek óta állásban lennék, akkor leszolgálnám a 10 évet, és 
egész életünkben jó lenne az a nyugdíj segítségnek. Így azonban az első 10 éve t 
mindig az otthontól távol tölteni: nagyon rideg, s minden körülöttünk megérezné 
azt, hogy csak félidőben vagyok otthon. Ú gy örülök, hogy Te is inkább ide döntöt
tél. Nem kényelmesség tőlem, hogy nem akarok állásba menni, így a leányegylet
ben nehezebb lesz, de nagyon szeretném ezt az évet becsületesen leszolgálni. 
Olyan nagy kedvem és olyan sok tervem van jövőre itt, ezen a téren is. Nagyon 
nehéz itthon megmagyarázni, hogy inkább most mondja le a protekciót Apuka, 
mint később. Anyukám sehogyan sem tud megérteni, pedig én tudom, hogy ha az 
állásom és a lány egy le ti munkám összeütköznének, akkor én az utóbbi mellett 
döntenék. Különben is elég volt egy ilyen széthúzós év, többfelé helytállni, olyan 
megfáradt lesz az ember. 

Szinte irigyellek Téged, Tiborkám, a Te szép nyugodt, beosztásos életedért. 
Úgy vágy tam egész évben erre. A beosztás megvolt ugyan, csak a nyugalom nem. 
Reméltem, hogy a nyáron mindkettő meglesz. Jól esne, mert még rám fér a pi
henés. Most lemértem magam, s bár kicsit már összeszedtem magam, mégis megi
jedtem. Tudtam, hogy fogy tam, de hogy ennyit, azt nem gondoltam. Nagyon fá
radt lehettem az év végén, nehezen tudom összeszedni magam, hamar kifáradok. 
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Nagyon nehezek voltak az utolsó hetek. Az utolsó héten össze is estem vagy két
szer, úgy szedtek össze az utcán. Ezzel még nem mertem Neked eldicsekedni. Most 
azonban úszni járok unokahúgommal és unokanővéremmel, s ez úgy erősít, hogy 
lassan visszanyerem régi rugékonyságomat. Risu bácsi [Majoross Richárd] leg
jobban szeret maga mellett tudni. Ricsi novellákat ír, és mindent megbeszél velem. 
Regény terveket szövünk együtt. Öcsi inkább az unokahúgocskáját, Elvirát szereti. 
Nekem is hűséges társam Öcsi most. Segítettem neki filmjeit előhívni, s a sötétben 
kettesben aztán beavattam titkunkba. Most segít kémkedni Anyukáék körül, és 
elsimít sok mindent, amikor nem vagyok ott, és rólam beszélgetnek. Nagy gyerek, 
csupa jóakarat, csupa szív, de kiforratlan még. De most olyan jó az ő megértése 
és szeretete, oly sokat segít. 

Nagy takarítás t tartottam a szekrényemben és előkerült a titkos rekesz tartal
ma is. Átnézegettem. Micsoda sok kislányos csacsiság. Az első pillanatban el akar
tam dobni, de meggondoltam, hogy helyenként komolyabb is, és mégis odaadom 
Neked, ítélkezz fölötte. Mennyi nehéz napnak, mennyi tusakodásnak az emléke 
van azokban a sorokban, és mennyi gondolat van bennük. Csupa idealizmus, csu
pa melegség és szeretet van bennük, és a vágy az igazi szeretet, az igazi hit megis
merése után. Csupa keresés. Majd lassan nyugodtabb lesz, lecsöndesül. De a vé
gén megszakad. Amióta fönn jártunk együtt a hegyen, azóta nem írtam semmit. 
Azóta nagy csend és békesség van bennem. Azóta nem kell a megértést a hideg 
paPíroson keresnem. Az a néhány oldalas töredék, ami az életemről mostanáig 
megmaradt, lezáródott, nem tudnám folytatni, más lesz ezután minden. Együtt 
visszük majd mindennek örömét és terhét. ( ... )" 
Tibor levele, 1930. július 17. 58. zsoltár 

"Szivem! 
( ... ) Kicsi elzárkózott virágom, fogok-e én tudni annyi napot, meleget sugá

rozni feléd, hogy előttem egészen és mindig megnyíljál? Amit a vizsgák előtti 
rosszulléteidről, ájulásaidról írtál, nagyon megdöbbentett. Tudom, hogy Isten 
segítségével hamarosan rendbejöhetsz, de látod, az nagyon fájt, hogy csak két 
hónap elteltével vallod be nekem. Édesem, meg tudnád-e fogadni azt, hogy 
nem lesz ilyen többé? Hogy nem fogsz elhallgatni előlem olyat, ami akár gon
dot, aggodalmat, akár bosszúságot is jelenthetne számomra. 

Ne félj Edit, nem leszek türelmetlen. Hogy én többet engedtem magamból 
megláttatni Veled, mint Te énvelem, nem bánt, mert értem a zárkózottságodat 
és látom múlását. De ha az én gyarlóságom zárna el előlem, az kétségbe ejtene. 

Jó Anyádat minden leveledben említed. Úgy érzem, ő ma a Te legnagyobb 
problémád. Ezt nagyon értem, de a mostani tendencia nem nyugtat meg. Ugye 
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azt nem kell hangsúlyoznom, hogy nem néztem meg az anyát, mikor a lányát 
megkértem. Örülhetnék annak a sorodnak, hogy "érzem, hogy minden nap távo
lodom tőle feléd". Kicsi Szívem, Te az enyém vagy, ennek konzekvenciáját tu
dom, napról napra jobban levonod. De Édesem, Anyádat én soha nem fogom 
tudni helyettesíteni. 

Isten egyszer számon fogja kérni Tőled, miért nem ismertetted meg ővele az 
evangéliumot, ha már olyan kegyelemben részesített, hogy Neked ajándékozta 
előbb. Anyádnak kapnia kell Tőled, azt meg távolodva nem teheted. Visszaad
hatja ő még azt számtalanszor. Nekünk is, unokáinak is. Szegényeknek úgyis 
csak egy nagyanyjuk lesz. Szeretnék most kezedet átkulcsolva Veled imádkozni. 
( ... )" 

Edit levele, 1930. augusztus 13. 

"Drága jó Tibor! 
( ... ) Tudod, néha egész álomszerűnek tűnik nekem a mi szerelmünk. Rá kell 

pillantanom a gyűrűmre, vagy elővenni a fényképedet, mert alig bírom hinni, 
hogy való. Ha rápillantok a kezemre, mindég csodálkozom, hogy ujjamon van 
Nagymamádtól kapott gyűrűd, tehát nem álom, olyan melegség önt el egyszerre. 
Mikor most leveledben eljegyzésről, esküvőről írtál, kétszer is el kellett olvasnom 
a sorokat, oly végtelen kegyelemnek tartom azt, hogy egymáséi lehetünk, túlárad 
bennem az öröm és a hála, s alig hiszem, hogy nem álom. Azáltal, hogy oly so
káig jártam egyedül, és volt lelkierőm sokmindenhez, több mint amennyi átlag 
lányoknak lenni szokott, és hogy Isten erős hitet adott, sokszor gondoltam arra, 
hogy akit az Úr erősít, azt egyedüljárónak teremtette. Ez a gondolat sokszor úgy 
kínzott, s most, hogy megéreztük, hogy más az akarata, ezt a gondolatot nehe
zen tudom felejteni. S emiatt tudok alig hinni abban, hogy nem álom az, ami ke
gyelem. ( ... )" 
Edit levele, 1930. augusztus 20. Szent István napja 61. zsoltár 

"Én édes Lelkem! 
( ... ) Úgy érzem, már fáradt vagy egy kicsit. El tudom gondolni, milyen na

gyon nehéz lehet ott szobádba zárkózva egyedül olvasni azt a nehéz könyvet. Meg 
talán én sem voltam mindig hűséges társad az imában. Tudod, itt-ott lankadok a 
munkádért való imában, hogy azután újra egész lelkemmel tudjak azért is imád
kozni. Veled vagyok mindég, de legszívesebben még jobban Veled szeretnék lenni. 

Az édesanyámmal szemben nem állok azért olyan tragikusan, mint múltkori 
levelemből kiolvastad. Az biztos, hogy azáltal, hogy a Tied vagyok, nem küszkö
dök annyit a bizalmáért, mint eddig, mindazt, amit eddig megkapni csak vágy tam, 
megadtad és megadod nekem. De a szeretetemet iránta nem veszítettem el. Nem 
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keresem benne a barátnőt, mint eddig, de hidd el, nagyon szeretem édesanyámat; 
ha nem szeretném, nem kínlódnék ennyit a gondolatokkal érte. Istennel szemben 
az evangéliumért érzem a felelősséget, amit rám tett, s talán az ő segítségével egy
szer fogunk tudni adni lelkileg is az édesanyámnak. De ugye azt el tudod kéPzel
ni, hogy amikor Anyukám sokmindent már sejt is egy kicsit, neki is nehéz. De ha 
egyszer kimagyarázhatunk mindent, egy nagy örömnapot adunk szüleinknek és 
hiszem, hogy közelebb kerülünk a szívükhöz. Édes Tibor, köszönöm, hogy Anyám
mal szemben is imára kulcsoltad a kezemet. 

( ... ) U gye mi úgy fogunk élni, hogy mert nagyon szeretjük egymást, sokat 
megbocsátunk kölcsönösen. Lesz elég megbocsátani valód. Most már biztos álmod 
fölött virrasztok. (. .. )" 
Tibor egy doboz cikláment küldött Editnek, gumósat is, virágot is. Életük 

folyamán, talán erre emlékezve, sokszor hozott feleségének ciklámencsokrot. 

Tibor levele, 1930. augusztus 23. 64. zsoltár 

"Édes Szívem! 
Lehet, hogy hamarabb leszek már N álad, mint ez a levél. Kedden már Pes

ten leszek. Szerda reggeli póstával várom az utasítást, hol és mikor találkozunk. 

Drága angyalom, mit szólsz, hogy virágaink milyen kedvesen keresztezték 

egymást! Remélem legalábbis, hogy már megkaptad. Egy volt kiscserkészem két 

délelőttön elvitt a hegyekbe és hűségesen segített a ciklámen-szedésben. A 

végén annyi lett, hogy három dobozba se fért, s még magamnak is maradt egy 

nagy csokorral. Itt áll előttem, és csendesen illatozik. Ha ránézek, a másik 

három jut az eszembe. Anyám kedvesen felelt a küldeményre és jóízűen reagált 

a tréfás célzásomra, hogy nemsokára háztartási és főzőiskola vezetésére fogom 

felkérni. A másodikat Ica kapta [a diákszövetségi iroda vezetője, valami vita 

volt közöttük]. Hát a harmadik csokor tulajdonosa hogyan fogadta? Nem volt 

megbotránkozva, hogy úri házát ilyen közvetlenül megrohantam? Kicsi Szívem, 

minden szálat Rád gondolva szakítottam. Hogy hiányoztál nekem akkor az er

dőben! No, két év múlva talán már együtt jöhetünk ide nyaralni. 

Sokszor csókol és nagyon örül a viszontlátásnak a rosszabbik feled." 

Edit válasza, 1930. augusztus 24. 65. zsoltár 

"Drága Lélek! 
Kimondhatatlan örömöt szereztél nekem. Szinte szégyenlem magam a kirán

dulási ákombákom szarkalábakért. De aznap volt két hónapja, hogy fenn jártunk 
együtt a hegyen s muszáj volt valamit a levélbe tennem. Most meg tele van a 
szobám ezzel a lágy, fínom illattal. Édes turbékolóm, eladósodom Veled szemben, 
hogy fogom mindezt visszaadni kedvességre, szeretetre váltva Neked. Nekem 
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nincs kedvenc virágom, de a ciklámen a legkedvesebbek közé tartozik. Felidézted 
bennem a rég elmúlt felvidéki nyarakat, amikor még ott játszottam a patak part
ján. Akkor éreztem és szerettem meg ezt az illatot. Összenőtt bennem az erdő 
susogásával, a haraszt zizegésével, amit azóta alig éreztem. Mindig úgy éreztem, 
hogy az erdő visszavár és a hegyek. Most már kettesben fogunk visszamenni. És 
most, amíg még nem mehetünk, eljött hozzám az a SZépség, illat, fínomság, ami 
után vágyom, ami Téged körülvesz, a Te szerető, meleg szíved sugallatára. ( ... ) 
Kis szobámba csupa színt és illatot varázsoltál, s oly nehéz, hogy ezért csak pár 
köszönő sort írhatok. Most is itt állnak vázákban körülöttem, míg írok Neked. Az 
erősebb gumókat kiültettem a kertbe, egy kisebb gumó itt van nálam cserépben, 
kis bimbója már ki is nyílt. Lelkem, ha Te tudnád, milyen örömet okoztál. Kicsor -
dult a könnyem, mikor egy percre egyedül voltam, s kiemelhettem őket a skatu
lából, s magamhoz vonhattam. De régen nem történt ez meg velem. Csókollak ér
te százszor, hogy megosztottad velem a Te kömyezeted szépségét. Egy ilyen szerető 
szívvel félsz Te attól, hogy nem tudsz majd elég szeretetet adni nekem? Jaj, de 
nagyot nézett az egész család, Nagymama is épp itt volt. 

( ... ) Ugye hiszed Te is azt, hogy az Isten azért adott melléd, hogy a lágyságom
mal mindég kiegyensúlyozzam a zordságodat. Én ugyan nem is tudlak zordnak el
képzelni, de azt mondják, olyan is vagy néha. Te pedig az erős határozottságod
dal, egyenességeddel támogass. Lásd, én nem félek az én lágyságomtól, mert hiszek 
a Te segítő szeretetedben. Higyj Te is abban a szeretetben, amit az Istentől Teirán
tad kaptam, hogy ki fog egyenlíteni sokmindent. Nézd, én nagyon tudok uralkod
ni magamon, és biztos lehetsz, hogy ha Te zord vagy, énbennem lesz mindég annyi 
szeretet és erő, hogy ki tudjalak egyensúlyozni. Ha pedig én leszek rosszkedvű és 
türelmetlen, a Te szereteted fogja áthidaIni ezeket a perceket. Imádkozom azért, 
hogy egész életünkön át elfogulatlan kritikusod lehessek, amivel mindég melletted 
legyek. ( ... ))) 

1930. szeptember B-án tartották eljegyzésüket. 
S elkezdődött a fiatal pár sok kedves gondja: bemutatkozó látogatások mind

két családnál, lakáskeresés. Találtak egy megfelelő kis lakást, a Szarvas Gábor 
út 9-ben. Két szoba, személyzeti szoba, konyha, egy szép nagy zárt veranda és 
kis kert. János papa megőrizte Tibor számára a korán elhunyt feleségének ter
vezett bútorokat, szép szecessziós ebédlőt és hálószobát, ezeket Timkó, házi asz
talosa felújította. Konyhabútor akadt Edit anyai örökségében, a szép oszlopos 
kredenc és a somorjai tűzvészen átesett festett fehér barokk asztal. Részletre 
vettek Lingel gyártmányú íróasztalt és könyvszekrényeket, ezek a mai modern 
ízlésnek is megfelelnek. Szép napos, kedves lakás volt első otthonuk, tele virággal. 



Eljegyzés, esküvő (1930-1933) 

Eljegyzés, 1930. szeptember 13. Edit menyasszony Edit 1931-ben 

Erika néni, Tibor nagynénje egyszer megkérdezte az ifjú házasokat, hogyan 

élnek, van-e adósságuk? Tibor elmondta, hogya könyvszekrényeket és a Hó

man-Szekfűe részletre vették. Erika néni elújságolta az egész családban, mi

lyen könnyelműek a fiatalok, ilyen drága virágot vettek. 

Edit levele, Tahi, 1930. október 29. 

"Édes jó Lelkem! 
Na így sem írtak még levelet, a földön hasalva egy petróleumlámpa vilá

gánál. De nappal nem lehet, mert még gyanút fognak. Köszönöm a leveledet, 
nehéz munkás napjaidból kiszakított percek, így annál jobban estek. [Tibor 

akkor szegődött el tábori lelkésznek, kiképzése n vett részt és már szolgált 

is.] Amint soraidbóllátom, örömmel és készen indulsz neki a munkának. Lesz 
rajta áldás, és a feltorlódó sok prédikációdnak is örülök. Egy pillanatig sem volt 
meg bennem az az érzés, hogy szegény Bornemisza ... Ez most előbbre való, 
amaz pedig majd azután tesz próbára mindkettőnket. 

Csodálatosan szép kirándulásunk volt a visegrádi várba. Általában nagyon 
szép idekinn, bár alig tudtam festeni. Reggel olyan csodás Pára száll aDunáról, 
mely megezüstöz mindent, s úszik a piros, sárga lomb benne. Majd lassan, ha 
feljebb emelkedik a nap, ledobja ezt az ezüstöt a fűre, ott csillog tovább. Azután 
felkerekedik a szél, csak úgy téPi a fűzest, lengenek az ágak a szélben. Délfelé 
eláll a szél. 

A visegrádi erdő nagyon csöndes, tiszta avar már, és amint halad a szerpen
tin fölfelé, a Salamon torony után egészen koPár az erdő. A magas sudarak kö
zött csöndesen, táncolva hullanak a levelek, mint egy lassú eső. Csönd, végte
len csönd. Olyan, mint a Torbágyi úton, csak Valaki hiányzik, és akkor mit ér 
a csönd. Az egész csodás táj opálszínű, misztikus rajzával, ködös bizonytalansá-

7. Hóman Bá lint-Szekfű Gy ula: Magya r T örténet. I - VII. kötet. Budapest, 1928. 
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gával, mélyen futó szeszélyes felhőivel. 
Azután szép az este is , azt itt külön élve
zem. Lassan minden felveszi az én ked
ves, fínom, bizonytalan színeimet. A lila 
átömlik a barnába, s minden felett vala
mi átfogó kékesszürke szín van. Ilyenkor 
olyan kékek a hegyek. Olyan színtelenül 
színes minden. Kár, hogy alig tudok az 
idő és a hideg miatt festeni. 

De most már jó éjszakát, Kedves. 
Áldjon meg az Isten a munkádon keresz
tül. De azért tartsd fenn velem is a zsol
tárközösséget. Ez most egy összekötő kap
csunk. 

Szeretettel ölel-csókol a most egy ki
csit sokat álmodozó Párod." 

Az esküvő 1932. május 26-án, csü

Esküvő, 1932. május 26. törtökön, úrnapján volt. Ez volt a nem
rég elkészült kelenföldi templomban 

az első nagyobb esküvő . Az első lelkész, Szűcs Gábor már nem élt , Szántó 

Róbert volt az esketőjük. 
A Majoross családnál nagy volt a kés zülődés, a barátnők s Sári mama 

barátnői ellátták tanácsokkal őket, de Editet nem lehetett befolyásolni, 

egyszerű vonalú ruháját maga tervezte, és hiába hozatott anyja fodrászt a 
házhoz, nem engedett divatos frizurát csináltatni, maradt megszokott laza 

kontyánál. 
A templom zsúfolásig megtelt, hisz renge teg barátjuk, rokonuk volt mind

kettőjüknek. A lelkész a következő igével áldotta meg őket: "Egymás terhét 
hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. " (A prédikációt lásd a 

Függelékben. ) 
A Ludovikás aksok (a katonai akadémia növendékei) sorfala közt vonul

tak ki a templomból, Edit fátylát Kovács Zsuzsi, Magdus és Kolozs Zsóka 

fogták, s míg a gratulációkat fogadták, majdnem lerántották a fejéről. Oda
kinn kicsit csepergett az eső, de mikor a kapuhoz értek, csodálatosan szép 
szivárvány ragyogott előttük az égen. Ezt sokszor emlegették életük foly a

mán. 



E lj egyzés, esküvő ( 1 930- 1 933) 

A fiatalok az esküvőn: l .: Schulek (Sulyok) Imre, 2.: Korompay György, 3.: Reuss László, 4.: Kováts Sári, 5.: Korompay Andor, 
6.: ifj. Majoross Richárd, 7.: Majoross Olivér, 8.: Mikuleczky Anna, 9.: Reuss Éva, 10.: Muzsnay józsef, ll. : Salacz Pál, 
12.: Salacz Oszkár, 13.: Reuss Endre, 14.: Krom/Jecher juci, 15.: Salacz Oszkárné, 16.: A. Tóth Sándor, 17.: Majoross Edit, 
18.: Schulek Tibor, 19.: Valla Edit, 20.: Muzsnyayné Haffner Vilma, 21.: Majoross Elvira, 22.: Posewitz Guido, 23.: Schulek Dóra 

Az idősebbek az esküvőn: l .: Salacz Pál, 2.: Valla Edit , 3.: Sa lacz Oszkárné, 4.: Sa lacz Oszkár, 5.: Kováts j István, 
6.: Majoross Ottó, 7.: Szántó Róbert, 8.: id. Majoross Richárd, 9.: Majoross Olivér, 10.: Schulek jános, ll.: Schulek 
Jánosné Székács Me/inda , 12.: Kas/Jer Gusztávné, 13. Majoross Edit, 14. : Schulek Tibor, 15.: Majoross Ottóné 
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Nászút Parádon 

Haffner Károly nagybácsi igazgatói autója 

vitte őke t haza, ahol már meg volt ünnepé
lyesen terítve a családnak. Sári mama barát

női segítettek, hogy minden szép legyen. Ala
pi Gizi néni hozott három szép vázát, és ben

ne vízililiomok tették különlegessé a terítést. 

Sok fénykép készült az idősebb és fiatalabb 
generációról. Nászúton a Mátrában, Parádon 
voltak. 

ELSŐ ÉVEK A SZARVAS GÁBOR ÚTON 

Azután megkezdődtek a hétköznapok. Tibor bejárt a hűvösvö lgyi Ludovikára, 

Edit vezette a kis háztartást, szabadidejében sokat kézimunkázott, díványpár

nákat tervezett és hímezett. Ekkor készíte tt Tiborról egy nagyon kedves szén
rajzot. Részt vett még a diákszövetségi munkában is. 

Hamarosan megtartotta Tibor mostohatestvére, Salacz Pali is esküvőjét 
Valla Edittel. Az előkelő esküvőre új ruhát nem tudtak venni, Edit befestette 

krémsárgára saját esküvői ruháját, elegáns volt benne. Néha nagy ünnepség 

volt a Ludovika Akadémián is, pl. Horthy Miklós neve napján, Edit hosszú 
fekete bársonyszoknyás magyar ruhát varrt magának, saját maga hímezte ki a 

pruszlikot óarany fonállal, úrihímzéssel. Szép régi csipke akadt a családban, 
abból készült blúz és kötény. (Nekem és húgaimnak ez lett a konfirmációs ru

hánk, fehér szoknyával.) 
1933. szeptember 4-én megszületettem én, első gyermekük; Vilma Luj za 

Ludovika Anna névre keresztelt Apu. De a családban Bubának hívnak. Anyu 

akkoriban egy erdélyi regényt olvasott, ahol a kisbabákat bubának nevezik. 
(Ettől kezdve szüleimként és nem keresztnevükön írok róluk .) A Gyáli úti ka

tonakórházban születtem, véletlenül ugyanott szülte meg Anyu barátnője, 
vitéz Thurnay Béláné Dicsőfi Kató második gyermekét, Kálmánt, éppen akkor, 
szeptember 2-án. Volt öröm és csodálkozás, hogy egy szobában lehettek. Thur

nay Béla gyakorlott apaként segített apámnak akakis pelenkákat összecsoma
golni. (Haza kellett vinniük szegényeknek.) Itt találkoztunk életünkben elő

ször én, a néhány napos csecsemő és az ifjabb Thurnay Béla, Kálmán másfél 

éves bátyja, akit édesanyját látogatni vittek be. A rossz nyelvek szerint a kis 
Béla sírva fakadt, amikor engem meglátott, talán megérezve "szomorú" sorsát. 



El ső é vek a Sz a rvas Gábor úton 

Buba keresztelő je, 1933. okt6ber. 29. 
: Majoross Ott6, 2.: lány Gusztávné, 3.: Schulek]ános, 

4.: A. Tóth Sándor, 5.: Schulek Tiborné, 6.: Schulek Tibor, 7.: Buba, 
8.: Majoross Ottóné, 9.: Muzsnayné Haffner Vi/us 

Anyu Bubájával, 1934 Kerekecske-gombocska 

Anyu tíz nap után hazamehetett kislányával, velem. A kis lakás ekkor va
lóságos virágoskertté vált, annyian hoztak nekik virágot. Anyu lefestette kisbu
báját a virágok között, valamennyi virágnak tündér- vagy manóarca volt. Nap
lót vezetett rólam. Apu segítgetett a babaápolásban. Amíg Anyu szoptatott, 
Apu a készü lő Bornemiszából olvasott fel neki. Azt hiszem, jót tett nekem az 
anyatejjel együtt beszívott irodalmi táplálék. 

Sok kedves ceruzarajz, akvarell készült a kis Bubáról. A következő nyáron 
egy-két hetet Balatonlellén töltöttünk a Krompecher-villában, Apu hétvége
ken látogatta kis családját. Ott volt dédmamám is, Schulek Frigyesné Johanna 
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Riecke. Anyu sokszor ült mellette, s kérte, hogy meséljen kislánykoráról vagy 
a későbbi időkről. Esténként füzetébe feljegyezte ezeket a kedves történeteket. 
Johanna dédmama németül mesélt, sohasem tanult meg rendesen magyarul. 

NÖVEKEDIK A CSALÁD, ÉLET A HŰVÖSVÖLGYI 
HÁZBAN (1934-1940) 

Schulek Alfréd szemorvos professzor nagybácsi nehéz anyagi helyzetbe ke
rült, el kellett adniuk Lipótmezei úti házuknak a második emeleti lakását és a 
kert felét. Kosztos diáklányokat vettek magukhoz, hat gazdag vidéki úrilány t, 
hogy anyagi terheiket csökkentsék. Anyu kijárt rendszeresen bibliaórát tartani 
a leányoknak. Végül rendbehozatták az alagsorban lévő virágtárolót, egyéb 
helyiségeket, és 1934. november 29-én odaköltöztünk a Lipótmezei út 7 -be (ma 
Vadaskerti út, a házat János nagyapa tervezte). Háromszobás szép lakás alakult 
ki családunknak. Apu szobája, az ebédlő és a hálószoba. Ennek volt egy kis 
emelt kiszögellése, Anyu birodalma, ott állt íróasztala - sok szép képeskönyv és 
játék készült rajta - és egy fotel a szoptató lépcsővel. Bizony erre hamarosan 
szükség is lett, 1935. március 5-én megszületett Mátyás. Amíg Anyu kórházban 
volt, Nagyikánál (Sári nagymama) laktam, s két napot Thurnayéknál is. Volt 
nagy öröm, amikor hazajöttem és megláttam a testvérkét. Mindig cirógattam, 
néha kitakartam, s volt, hogy púderrel beszórtam, de nemcsak Matyit, hanem 
a fél szobát is. Ennél rosszabb volt, amikor cinkkenőccsel kentem be Matyi 
fejét, a babakocsit, íróasztalt, padlót. Csak olajjal és benzinnel tudtak mindent 
megtisztítani. 

1935-1936 telén szamárköhögés t kaptunk, csúnyán "húztunk", hány tunk. 
János nagypapa - ahogy mi neveztük, Ópapa - felajánlására kimentünk Viseg
rádra levegőváltozásra. Ő ott egy parasztházat bérelt, és ott lakott mint a Má
tyás-palota ásatásainak vezetője8 • Anyut mindig elhívta a Salamon-toronyba, 
hogy segítsen összeragasztani a kiásott cserepeket. Mi, gyerekek Ópapa házve
zetőnőjére, Gizára maradtunk. Giza nagyon szigorú volt velem, nem szerettem. 
Mikor rosszalkodtam, Mátyás királlyal fenyegetett, hogy elvisz. Éjjel is sokszor 
felsírtam: "jön Mátyás király!" 

Nyáron Alsógödön nyaraltunk a Majoross nagyszülőkkel, élveztük aDunát. 
Anyunak ekkor sajnos koraszülése volt, esti fürdetésnél megemelte a fatekn{5t. 
A baba nem maradt életben. Engem óvodába adtak, hogy Anyunak könnyebb 

8. Schulek János találta meg 1934 szilveszterén a visegrádi királyi palota füld rejtette romjait és vezette az ásatSst, 
feltárást, rekonstrukciós munkákat haláláig, 1948-ig. 



Növeked ik a csa l á d, é l et a hűvösvölgyi h ázba n (1934-1940) 

Buba, Matyi a Majoross nagyszülőkkel, 1935 Alsógöd, 1936 

A Schulek család, 1936 
Matyi hóemberrel, 1936 

legyen; hamar megszoktam. Ebben az időben készült néhány szép szobor, Buba 

és Matyi közös portréj a, könyvtámaszok szintén rólunk. S Apu, amint a Bor
nemiszát írja, egyszer bagoly képében, egyszer pedig mint hosszú szakállú törpe 

egy nagy fóliánson térdelve: "így fog kinézni, mire elkészül a könyvvel." Anyu 
karakteres Luther-feje is ekkoriban készült, több példányt öntöttek belőle, egy 
Erdélybe is eljutott, Járosi Andor lelkészhez. Az agyagszobrokat Gorka Géza 

nógrádverőcei műhelyében égették, Gorka nemes mázával borítva. 

1937. szeptember 4-én volt Anyu öccsének, Olivérnek az esküvője Réthelyi 
Máriával, Márikával. Házasságuk első éveiben nem született gyermekük, aztán 

évente jöttek: Mihály (1941), Márika (1942), Judit (1944), Klára (1945), 
László (1948). Ők egyedüli unokatestvéreink, milyen kár, hogy mindig oly mesz

sze laktunk egymástól. 

1937. október l-jén megszületett Gáspár öcsénk. Izgalmas volt, hogy beér
nek-e a kórházba, mert a Gyáli úton leeresztették a sorompó t. Apu egy dara

big várt, az tán kiszállt a taxiból és ijesztette a sorompóőrt, hogy ha nem intéz
kedik, szülő feleségét hozzá viszi be. Persze azonnal nyitotta a sorompó t. Gazsi 

93 



94 

Te rm ő cs ipkeb oko r 

Anyu és Buba, 1936 karácsonya 

Majoross Olivér, 1935 Majoross Olivér és Réthelyi Márika 
esküvő je, 1937 

Etetés a lépcsőn 

Buba. Anyu rajza 

A Majoross szülők a jegyespárral 



Növekedik a család, élet a hűvösvölgyi házban (1934-1940) 

kicsi baba volt, de igen eleven jószág, a szülésznő keze közül szinte kiugrott für
detéskor, alig tudták elkapni. Anyu születésnapján mi, testvérek is bementünk 
a kórházba, és együtt vittük haza a kis Gazsit. A Horthy Miklós híd felavatás 
előtt állt, teljes zászlódíszben, de a honvédségi kocsit átengedték. Én reklamál
tam, hogy miért csak Gazsit hoztuk haza, Sárit miért nem? Akkoriban ugyanis 
még nem lehetett a születendő gyerek nemét előre tudni, így szüleink két nevet 
emlegettek előttünk. Most már ketten kényeztettük a kistestvért, nélkülünk 
nem volt fürösztés, szoptatás. Novemberben a helyőrségi kápolnában volt 
Gazsi keresztelője. Először láttuk Aput Luther-kabátban. Ekkor megjegyeztem: 
"ugye az Apunak csak a feje volt igazi?" 

N agyon kedves húsvétokra emlékezem ebből az időből. Emlékszem egy 
cukortojásra, amibe bele lehetett kukucskálni, barika képe volt benne. Min
dig kaptunk egy élő fehér nyuszit az édességek mellé. Egyszer Matyi a nyu
szit bedobta a vaskályhába, szerencsére már nem fűtöttünk. A nyuszi szép 
szürke lett, nagyobb baja nem történt. Néhány hét után elajándékozták a 
nyuszit, addigra elég volt a szagából. Egy esős húsvétkor nem építhettünk 
fészket a kertben, Apu szobájába "jött a nyuszi", a tojások a sarkokba voltak 
dugva, és az ajándékok, az Ópapától kapott piros köténykék a csilláron lóg
tak. 

1938. június 22-én volt apánk doktori vizsgája Sopronban. Matyinak szöget 
ütött a fejébe a dolog: "Miért tanul Apu? Miért lesz doktor bácsi? Ugye nem 
csinál majd velem semmit Apu?" 

Ebben az időben sokat kirándultunk, Gazsit babakocsiban tolta Anyu, Ma
tyi és én kis hátizsákban vittük a tízórait. Általában a Gugger-hegyre, néha a 
János-hegyre mentünk vagy a Vadaskertbe. Ott mi játszottunk, Anyu meg szép 
akvarelleket festett az erdőkről vagy rólunk. Emlékszem, egyszer nagy zivatar 
kapott el minket, Anyu a pokrócot feszítette ki fölénk. 

Ezen a nyáron Matyival mindketten skarlátosak lettünk. Ekkoriban még 
hathetes zárlat volt, Anyuval be voltunk zárva a hálószobába. Nekünk csodá
latos időszak volt, egész nap nekünk mesélt, velünk játszott anyánk. Sok papír
babát, hajtogatott állatot készített, amit végül el kellett égetni a szigorú előírá
sok miatt. Gazsira Nagyika vigyázott, ő az ablakból hívta sírva anyját: "Meme, 
meme!" 

Emlékezem az esti altatásra, a hálószobában égtek a gömbölyű bronz lám
pák, adventben kék angyalos transzparens volt előttük. Anyu sokszor énekkel 
altatott, kedves énekünk volt: "Az éj ím érkezik, beborítja a földet, az Úr nem 
távozik, megvilágosít minket. Te vagy, ó Jézusom, én napom s világom." 
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1939. március IS-én apánk bevonult Nyíregyházára, onnan Munkácsra, 
Husztra menetelteP. Anyánk egyedül maradt a három kisgyerekkel. "Gazsival 
könnyű, de Buba kiszámíthatatlan, sír, dühös, nem lehet az okot megtalálni. Matyi 
féltékeny, irigy méregzsák. De tudnak nagyon kedvesek is lenni. Minden nap elhatá
rozom, hogy nyugodt leszek Isten segítségéve!. De minden jó szándékom megtörik a 
dacukon. " - írja Anyánk naplójában. Matyi néha dühösen toporzékol ("porzé
kol", ahogy csúfoljuk) . Egyszer nem bírtak vele a szülők, s Apu kitalálta, hogy 
elkéri tőle a dühöt. Matyi oda is adta a kezébe, s kérte, hogy zárják be egy szek
rénybe. A mérge elmúlt, de más alkalommal már a kertbe vitette ki, vagy mesz
szi helyre kellett eldugni. 

Az emeleten lakó diáklányok, Papp-Váry Elemérné (az akkor divatos Ma
gyar Hiszekegy szerzője) lánya, a Szentiványi lányok, Szulkovszky Maritta és 
Schulek Dóra számára most is tartott anyánk bibliaórát, s ők rajtunk tanulták 
a fürösztést, a pelenkázás t. A sok lányiakó miatt Sulyok Imre (akkor még Schu
lek) hozzánk járt reggel borotválkozni, mosakodni. Akkor már zene akadémista 
volt. Borotválkozás közben mindig négynegyedes dallamokat dúdolt. Anyánk 
rávette, hogy próbálja meg triolával, de ez nem volt kedvére. Fredi bácsi (Imre 
és Dóra apja) esténként locsolta a kertet, de a szeme már romlott, néha belo
csolt az ablakunkon. 

1939. július 28-án megszületett Sarolt. Anyu éppen nagy barackbefőzésbe 
kezdett, amikor be kellett mennie a kórházba. Így N agyi ka fejezte be a mázsá
nyi barack eltevését Bözsivel, kedves segítőnkkel. Sarolt volt a legnagyobb sú
lyú, gömbölyű kisbaba, mi többiek soványak voltunk. Nyugodt, békés baba 
volt, nem okozott gondot. Míg Anyu kórházban volt, én Nagyikáéknállaktam, 
Matyit és Gazsit Jolán néni (Frédi bácsi felesége) vállalta. Én boldog voltam, 
hogy kislány született, Matyi viszont sírt és nagy jelenetet rendezett, hogy miért 
nem Ágoston lett? (Apánk elhatározása szerint a fiúgyermekek a Schulek ősök 
neveit kapták, időrendben.) 

Matyi mindig kitalált valami eredeti játékot, pl. "Játsszunk végállomásosdit! 
Üljetek le, én meg egy zászlóval sétálok az asztal körül és ordítok." Ez Gazsinak 
is tetszett, a lepkefogóval kezében masírozott Matyi után. Ez kedvenc játék volt 
a Felvidék visszacsatolás a idején is, ordítottuk: "Mindent vissza, Kassát vissza!" 
Matyi mindig spekulált. "Ha sok pénzem lesz, veszek egy autót, ha még több, 
akkor egy villamost, de ha annál is több, akkor egy vonatot. De a legjobb lesz, 
ha megvesszük a Corvin áruházat!" 

9. Schulek Tibor fCílelkészt az I. lovasdandárhoz vezényelték protestáns tábori lelkésznek. A magyar hadsereg csapa
tai 1939. 03. 15-én megkezdték bevonulásukat Kárpátaljára, mivel Csehszlovákia Hitler második támadása követ
keztében széthullott. 



Növekedik a család, élet a hűvösvölgyi házban (1934-1940) 

Anyu leírta egy nap krónikáját 1939 őszén. Apu Kárpátalján volt szolgálat

ban, csapatnál. Anyu egyedül volt a négy kicsivel. 

"Háromnegyed hétkor ébresztő. Közelharc, még cipős től is visszabújnak az 
ágyba. Jajgatás, hideg van, mosdás stb. Negyed nyolctól háromnegyedig reggelizés 
noszogatással. Utána rohanás az iskolába, bekukkantunk az osztályba, aztán 
átmegyünk az óvodába. Majd vásárlás és sietek haza megnézni a postát: Tibor írt, 
nem írt? A postát elintézem, rakodok, szoptatok. 11 előtt indulok Gazsival a pos
tára, Bornemisza könyvekkel, stb., utána a gyerekekért. Még egy kicsit játszunk a 
kertben, fél egykor ebéd, kikapással egybekötve, tart a végtelenségig, de legalább 
háromnegyed kettőig. Közben persze Matyinak nagy kell. Gazsi és Matyi aludni 
mennek, Buba leckét ír. Én szoptatok, levelet írok, Buba ír, ábrándozik és kotyog. 
Egy jó óra alatt elkészül a 6-8 sor leckével. Utána neki is aludnia kellene. Kicsi 
kell, nagy kell, stb. Végül megunom, felkelhetnek. 4-féI5-kor Gazsi is ébred. Öl
tözni egyik sem akar, inkább hancúrozni. Uzsonnázás közben majdnem 6 óra lesz. 
Buba leszalad az Apunak írt levéllel. Robogóznak [roller], tricikliznek. Gazsi: 
,>én is tint«, utánuk vonul. Saroltot fürösztöm, szoptatok, vendég jön, vagy mosok. 
7-kor vacsora, de boldog vagyok, ha 9-re ágyba kerülnek. Akkor egy kis szabad 
idő. Ők még elkotyognak egy darabig, végre csönd lesz. 1 O-kor ültetem a kisfiúkat, 
álmosak, majd beleesnek a bilibe. Szoptatok, olvasok, s végre elolthatom a vil
lanyt, hogy reggel fél 5-kor kitoljam a hálóból a kis bőgőt, s 6-kor a szoptatással 
újra elkezdjek egy napot." 
Ősszel iskolás lettem, nem nagy kedvvel jártam. Matyi megtanult visszafelé 

olvasni a sor végén kezdve az olvasást. Sok betegség volt a télen, nekem kará

csony előtt súlyos vesegyulladásom volt. Répási doktor bácsi megengedte, hogy 

szenteste még otthon maradjak, de másnap bevonultam az Új Szent János kór

házba. Naponta háromszor injekcióztak, nagy cirkuszt rendeztem minden alka

lommal. Apu behozott egy pici műkarácsonyfát a legkedvesebb lombfűrészelt 

angyaikáimmal. Két hétig feküdtem benn, de otthon súlyosan visszaestem, 

majd kitört rajtam a bárányhimlő. Nem is mehettem iskolába húsvétig. A többi 

testvéremen két hét múlva tört ki a bárányhimlő, még a kis Sarolton is. Nehéz 

tél volt, alig fűtöttek, Matyi kétszer is a tüdőgyulladás szélén volt, de betegen 

feküdt mindenki - Apu is -, Anyut kivéve. 

Nagy tél volt az 1939-es, a járda szélén méteres hófalak voltak. Anyu em

bermagasságú hóembert készített a kertben, Bum-bum bácsinak neveztük. 

Később hóboszorkányt is épített, mellette varjú és macska álltak. 
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BUDAKESZI (1940-1941) 

Frédi bácsiék kénytelenek voltak eladni a nagy Lipótmezei úti házat, szüleim
nek lakást kellett keresniük. Szerettek volna egészségesebb helyen lakni, mint 
a nyirkos Hűvösvölgyben. Így kerültek Budakeszire, ahol a Fő u. 136. alatti 
parasztházat bérelték. Mivel fürdőszoba, WC nem volt, át kellett alakíttatni a 
házat. Aput ismét behívták, 1940 nyarán az Erdélybe készülő10 Gyorshadtest
ben szolgált mint protestáns vezető lelkész. Így Anyu megint egyedül maradt a 
gyereksereggel, az építkezés ellenőrzésével s a csomagolás sal. Ebben szülei so
kat segítettek. Ottó nagyapa segített a tervezésben, tárgyalt amesterekkel. 

Nyáron néhány hétre szétoszlott a család. Anyu Matyival és Sarolttal Pécel
re ment Terus néniékhez (Maholányiné, Nagyika unokatestvére), én Átányra 
Bözsivel, Gazsi meg Nagyikához. 

"Rengeteg élménnyel tértek haza a gyerekek, Matyi sok vonatot látott, még 
elsötétített katonavonatot is, Gazsi a városi járművekről mesélt, Buba legnagyobb 
élménye a sok állat volt, kis bivalyok, kiskacsák, gólyák, és elsősorban a tekintetes 
asszony 360 libája. Egymást túlkiabálva meséltek, de a végén Buba győzött azzal, 
hogy »én még ganajt is tapostam!« Ezt Matyi nem értette s nem tudta még a sín
autóval sem túllicitálni." 
Így emlékezik Anyu naplójában. 
A költözés előtt két nappal, július 17 -én Apu is hazaérkezett, szerzett kato

nai autót és embereket a költözködéshez. Sajnos a költözés után vissza kellett 
mennie a csapathoz, éppen csak berendezkedtek. Sarolt ezalatt Nagyikánál 
volt, s ott tanult meg járni. Vidám, nyugodt gyerek. Anyu így ír Saroltról és 
rólunk: 

"Bubát és Matyit nagyon szereti, de Gazsitól fél, ő nagyon irigy rá, ha lehet, 
fellöki. Matyi, Gazsi szintén hadilábon vannak. Matyi parancsolgat Gazsinak, a 
kicsi meg »csak azért sem« álláspontra helyezkedik, leveti magát a földre, vagy 
harap. De ha Matyinál meglát valamit, azonnal elveszi, és ordítva engem hív se
gítségül. Buba, Gazsi aranyosak együtt és Buba, Sarolt is. Matyi, Sarolt meg kü
lönösen szeretik egymást. Buba, Matyi között óránként átlag egyszer dörgés és vil
lámlás van. Ha azonban valamelyik hiányzik, a másik vigasztalan. Főleg Matyi, 
ő kétségbe tud esni, ha nincs otthon Buba." 

10. 1940 júliusában a magyar kormány Hitlerhez fordult, hogy Németország támogassa az Erdélyre irányuló magyar 
területi követeléseket. A román kormány elutasítása után a német és olasz külügyminiszter döntCíbírói ítéletet ho
zott Bécsben 1940. augusztus 30-án, amelynek értelmében Észak-Erdélyt és a Székelyflildct Magyarországhoz 
csatol ták, Dél-Erdély pedig a román állam része maradt. Ezután a román csapatokat kivonták. cl magyar hadsereg 
szeptember elején harc nélkül bevonult a megítélt területre. Schulek Tibor f(ílelkészt ekkor a bevonulást végrehaj
tó Gyorshadtesthez vezényelték, így maga is ment a csapattal. 



Bud a k esz i (1940- 1 9 41) 

Erdélyi címeres sárkány. Anyu ceruzarajza saját művéről 

"Augusztus l 3-án szép délutánjuk volt a gyerekeknek. Kinn voltunk Viseg
rádon, a Schulek Frigyes és János bronzplakettet leplezték le [a Salamon-to
rony sé taútján]. Buba és Matyi is velünk jöttek. Olyanjó, hogy Tibor is velünk 
lehetett, egynapi szabadság-meghosszabbítás t sikerült kapnia. Nagyon boldog 
volt a két kis Schulek unoka. Büszkén emlegették, hogy először ők mehettek föl 
a Schulek úton. Megnéztük az ásatásokat is, és es te holdvilágnál mehettünk 
haza. Papa soká integetett utánunk a kompnál. Olyan meghatott volt. Zsitvay 
és mások is szépen köszöntötték fel , és ő közvetlen, őszinte szavakkal válaszolt. 
Hogy mindig a munka a fontos és nem az egyéni érdek. Ezt tartotta a nagypa
pa és ezt ő is. »A mű megmarad, az egyén eltűnik « stb. Nem tudom, mi marad 
meg minde bből a gyerekek emlékében. Felérték-e, hogy mit jelentett az ünnePély 
nekik?" 
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A gyerekek élvezték az átépítéssel járó felfordulást. Egyszer az udvar köze
pén álló nagy diófa köré kivitték az összes ablakot, hogy megmossák. Szereztem 
valahonnan olyan gyufát, amit bármilyen érdes tárgyon meg lehetett gyújtani. 
Nagy okosan az ablakok mögé bújtam, és élvezettel elgyújtogattam a doboz 
gyufát. Persze a felnőttek hamar észrevették. S hogy mi történt aztán, ki tudja 
már, de lOO-szor le kellett írnom: "Gyújtogatni és hazudozni nem szabad." 

Kedves emlék, hogy egy szép augusztusi estén Anyu elvitte két nagy gye
rekét a svábhegyi csillagvizsgálóba. Alkonyatkor indultunk, hogy sötétben ér
jünk fel. Kulin Gyurka bácsi, egy kedves diákszövetséges barát volt az intézet 
igazgatója, megengedte, hogy Matyi húzza félre a kupola héj át. Sokat mesélt 
Gyurka bácsi az égitestekről. Hazafelé izgalmas volt a sötét erdőn keresztül 
menni, zseblámpa világánál. 

Szeptemberben bekerültem a budakeszi zárda iskolájába. Nem szerettem 
oda járni, mindent másképpen tanítottak, mint a régi iskolában, a betűket fer
dén kellett írni, s másként formálni. Szorongásomban minden reggel rámjött a 
hasmenés, pont indulás előtt, akármilyen korán keltettek. Így aztán folyton el
késtem. 

Anyu naplója, 1941. március 5. 
"Matyi születésnapja. Ópapa táskát, tolltartót vett neki, roppant büszke rá. Ma

gától megtanult írni és olvasni. Néha ugyan jobbról balra ír, de ír és élvezi. Tovább 
nem töri magát, de ezen a nehéz kezdeten egyedül verekedte át magát. Annyit kín
lódott, míg sikerült a betűket összeolvasnia, de vasakarattal sikerült, s most nyug
szik babérain, nem strapálja tovább magát. Buba kézimunkázni kezd, és a hang
ja is javul. Most sok öröm van velük, csak én vagyok fáradt és rosszkedvű néha, 
sok a gond, sokat fázunk, nincs fa, nincs pénz. Élünk egyik napról a másikra ki
csinyesen, s én nem tudok eleget játszani agyerekekkel. " 

" 1941. március 22 -én megjött végre a hivatalos értesítés, hogy áthelyezték Ti
bort Kassára. Volt nagy öröm és tervezgetés. Nem tudom, minek örültem jobban, 
hogy Kassára mehetek, vagy hogy szabadulhatok Budakesziről. Apu felutazott 
Kassára lakást keresni, s hazajött egy kertes villa hírével. Én már megrajzoltam a 
gyerekszobába a frízt. Aztán terveztük, hogy lesz egy pulink, és tyúkokat fogunk 
tartani. Mindenkinek lesz egy tyúkja, és Apué lesz a kakas. Buba fehéret szeretne, 
Gazsi galambot, Matyinak pulykát ajánlgatunk. Majd megpukkad mérgében, 
csak akkor kap kedvet, mikor megmondjuk, hogy annak a tojás áért több pénzt 
lehet kapni. 

Sajnos nem kaptuk meg a házat, s Tibor most újra fölutazott. Nagyon nehezen 
várom haza. Március IS-én ment el. Buba hűségesen imádkozik érte minden este. 



--------- ---------------------

Budakeszi (1940-1941) 

Este imádkoznak a gyerekek. Kis Sarolt összeteszi a kezét, és kerek szemekkel 
néz rám, s mondja, hogy »amma«. Gazsi, a komédiás már előre nevet. Okvetlen 
rosszul mond valamit, vagy lerövidít. Pl. azt, hogy »vigyázz Buxton bácsira, és 
add vissza Erdély másik felét«, azt így mondta múltkor: »vigyázz Buxton bácsi 
másik felét ámen«. »De Gazsi« szidom össze »mit mondasz?« Rám néz és kijelen
ti, hogy a Buxton bácsi másik fele a Buxton néni, s azzal nevetve befordul. Matyi 
mindig spekulál, s most kitalálta, hogy ha azt mondja, add meg, hogy legyen béke, 
akkor nem kell annyi mindent mondani, abban minden benne van. Buba hadar, 
de hűséges. Két napja imádkozik azért is, hogy nekünk is legyen egy kisbabánk. " 
Anyu csinált nekünk egy szép sárkányt, egy hatszögletes erdélyi címert. Mi-

vel nem lehetett becsomagolni és nem vihettük magunkkal Kassára, megkap

ták a Thurnay fiúk, Béla és Kálmán, amikor nálunk jártak elbúcsúzni. Kicsit 

bizony sajnáltuk tőlük. 
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s Z É P KA S S A I ÉV E I N K (1 94 1-1 945 ) 

1941. május 2. Kassa 
"Egyedül utazom Kassára! Tibor még EszékenIl [bevonulás Délvidékre], 

Buba kanyaró után lábadozik, s majd egy hét múlva jön utánam. Engem a türel
metlenség hajt, s a reménység, hátha odaér a bútor és kirakathatom vasárnapig. 
Az úton hiába próbáltam olvasni, az utolsó napok erőfeszítései, a vágy és ter
vezgetés Kassáról, mindent lekötöttek bennem. Az eső egész úton szemereg, Kassa 
fölött teljesen beborul. De ahogy a vonat a pályaudvar felé kanyarog, s én vágy
va nézem a kibontakozó várost, szétszakadnak a felhők s egy kicsi résen rám süt 
egy kis napkéve. Ez derűt, bíztatás t ad. Amint beérek, megtudom, hogy a bútoros 
vagon egy órával előttem befutott. Szombaton kirakodunk, izgalmas. Hat ember 
támogatja a magasra felrakott stráfkocsit, hogy bele ne forduljon a Csermelybe. 
Rossz nézni, mennyire dűl a rossz út miatt, de minden rendben megy. 

Egy hétig egyedül rakodok. A végén már kedvetlenül, nem tudok és nem aka
rok egyedül dönteni némely dologban. Így inkább a kertnek fekszem neki. Anya 
nem jöhet utánam, Matyi is kanyarós lett, s nála van. Most már alig támad föl 
bennem a kérdés, miért? Annyi minden történt velem az utóbbi hetekben, annyi
szor kérdeztem, miért és a válaszok csodálatosan megnyugtatóak voltak. Miért 
kellett elmennie Tibornak? Mi lesz velünk addig? [Azt nem is írja Anyu, hogy 
utolsó hónapban van a kis ötödikkel! l S mégis megy minden, érzem az Úr ke
gyelmét s megtanulok jobban imádkozni. Tibor nagy napokat élhet át. Miért 
kapott Buba pont most kanyarót? Szétszaladtak a gyermekeink: Matyi Anikóhoz 
[diákszövetséges barátnő: Türk Barnabásné, az első magyar pékmesternő], 
a kicsik Terus nénihez Pécelre. Miért? Matyinak szép emlék marad az Anikónál 
töltött idő, a két kicsi jól megvan, én pedig összehasonlíthatatlanul könnyebben 
csomagoltam a beteg Bubával, mintha mind a négy ott lett volna. Anyuka ren
geteget segített, s más segítség is akadt. Buba nagyon könnyen esett át a betegsé
gen. Hétfőn még nem tudtam, hogy kedd reggelre kapok-e autót és katonát a 
költözésre. Miért nem megy nekem semmi sem simán? És akkor a hitre kellett 
támaszkodnom és megrendelni a vagont, s hinni, hogy meg lesz az autó is. Ment 
minden szépen, simán. Azután Matyi is megkapta a kanyarót, ismét egy miért. De 
jól van így, jövőre nem fogják hazacipelni ezt a betegséget a kicsiknek. 

11. 1941. április 6-án megindult a német támadás Jugoszlávia és Görögország ellen. A magyar kormány engedélyé· 
vel a német csapatok Magyarország területén keresztül is felvonultak. Ma!''Yarország megszegte a Jugoszláviával 
kötött barátsági szerződést, és belekeveredett a háborúba német oldalon. Ezért Teleki Pál miniszterelnök április 3-
án öngyilkos lett. 5-én a magyar csapatok is megindultak és Bácskában harcolva jutottak el a Tisza torkolatáig. A 
baranyai háromszöget, Eszéket (Osijek) és a Muraközt is megszállták. 



Szép k assa i évei nk (1941-1945) 

Kassai házunk A Csermely hídján 

A Csermely-patakban, 1944. Anyu rajza Saralt, Kata a nyírfák alatt, 1944. Anyu rajza 

Egy hét múlva megjött Tibor Bubával, volt nagy öröm. Istenem, végre együtt 
Kassán. Egymást átölelve járjuk be kis birodalmunkat és vesszük birtokunkba ezt 
a sok szépet. Másnap megjöttek a kicsik. Aranyosan örülnek mindennek, de na
gyon elromlottak, lesz még dolog velük. Következő vasárnap Anya is megjött Ma
tyival, addigra már rendben vagyunk. Szép itt, ilyen szép otthonunk még nem volt. 
Csak a telet is bírjuk, akkor minden jó lesz. JJ 

Leírom, hogyan emlékezem erre a szép kassai otthonunkra, az Erzsébet 
királyné part ll. szám alatti kertes villára. A cím is mutatja, hogy patak 
partján laktunk. A kert előtt folyt a Csermely-patak, nyáron nem mélyebb 
fél lábszárnyinál, de ha a hegyekben esett, akkor megvadult, megáradt, 

akár másfél méteresre is. A kristálytiszta patakocska barna áradattá válto
zott, s nem egyszer elsodorta a hidakat. A mienk jól volt megépítve, nem 
vitte el az ár egyszer sem. A hídon át léphettünk az előkertbe. Baloldalt ki
lenc nyírfa állt őrt, és a kertben volt néhány szép díszfa, köztük kedves 
babarózsafám, kerek grupp virágokkal, szép pázsit, néhány fenyő, ami ne
künk sűrű sötét erdőnek tűnt. Anyu adott nekünk saját kiskertet, ahol ker
tészkedhettünk. 
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Tíz lépcső vezetett fel az első verandára, onnan nyílt az előszoba. Abból 

jobbra a gyerekszoba, szép nagy, napos helyiség, szemben az ebédlő, onnan bal

ra Apu dolgozószobája, jobbra a hálószoba. Szemben egy fedett veranda. Az 

előszobából nyílt még egy folyosó, onnan a konyha, kamra, cselédszoba, WC s 

a vendégszoba bejárata. A fürdőszoba a gyerekszobából nyílott. Az egész ház alá 

volt pincézve, legalább hat furcsa helyiség, számunkra nagyon izgalmas helyek. 

Később a bombázások alatt nagy hasznát vettük. 

A ház mögött volt a nagy gyümölcsöskert. A méreteit nem tudom, de volt 

vagy tizenkét barackfa, négy almafa, ringló- és szilvafa benne. Egyik oldalán vé

gig fehér és piros ribiszkebokrok álltak; rengeteg szörp lett a termésből. Az 

almából finom boszorkánykását készítettek: sült alma tojásfehérjével és cukor

ral habosra keverve, soha nem untuk meg. Egyik évben annyi barack termett, 

hogy több mázsányit eladtunk, az árán vette Anyu a gyerekszobába a kakukkos 

órát. A kert hátsó sarkaiban két hatalmas jegenye állt, köztük pedig egy óriási 

szomorúfűz. Az ágai belelógtak a kert mögött folyó Kis Hernádba - másik 

nevén Malom-árok. A kerítés mentén lehajló spirea bokrok alagutat alkottak, 

ide jól el lehetett bújni. 

A kicsiknek nyaranta a Csermely-patak volt jó játszóhelye, de mindig 

jéghideg volt. Néha teknőbe ültek, s mi nagyok tologattuk öket. A Malom

árokban csak felnőtt jelenlétében úszhattunk, remek volt - bár tilos - a vízbe 

lógó fűzfaágon hintázni. Egyszer le is tört egy nagy ág, de az örangyalok vigyáz

tak ránk. A vízhez vezető ajtó le volt lakatolva, hogy ne eshessünk bele a mély 

folyócskába. 

1941. június 5 -én megszületett a kis Kata. Kilenc napig volt Anyu a kórház

ban, a bábaképzőben. Számunkra félelmes volt neve: a vasorrú bába jutott 

eszünkbe róla. Velünk többiekkel addig Nagyika volt és Ella, akit édesapja ho

zott hozzánk segítőnek Boldogkőváraljáról. 

Anyu naplója 1941 júniusában 

"Már nagyon izgultam, hogy hazamehessek. Vasárnap beszélt Tibor először 
rádión. Megszöktem volna, ha nem eresztenek haza. Olyan szép ez az otthon. 
Feküdtem a díványon, hallgattam Tibort. Furcsa érzés volt először hallani meleg 
zengésű mély hangját a rádión. Az Isten országa s a mustármag. Minden szót 
beittam. 

Azután még egy Pár nap, és bizony kevés a pihenés. Anya a következő szom
baton hazamegy s egyszerre csak rám szakad megint a nemszeretem idő. Miért, 
miért'?" 



Kassa bombázása, a háború 

KASSA BOMBÁZÁSA, A HÁBORÚ 12 

"Kassa bombázása: 1941. június 26. Tibor éPpen bement Bubával és Gazsi
val a városba. Gazsi szemüveget kap, orvosnál voltak. Én Katával a karomon, s 
Matyival, Saroittai a gyerekszoba ablakánál álltam, mikor szörnyű robbanások, 
utána éles lövések, rézsut a fejünk fölött 3 gép húz a Bankó felé. Gépfegyvertűz, 
szirénázás és a légelhárító ágyúk félelmes hangja. Megkövülve álltunk az ablak
nál. Mintha valami összemarkolta volna a szívemet. A város felől sűrű szürke fel
hő emelkedett az égnek. Mi történt? Hol vannak az enyémek? Örökkévalóság, mi
re hazaérnek. A postáról éPpen elmentek, amit aztán bombáztak. Az evangélikus 
lelkészhez mentek be, hallottak, láttak mindent. Délután ismét szirénázás, a ve
randáról nézzük, hogy lövik a gépet. A gép fordul, lebukik, aztán eltűnik egy fel
hőben. Később megtudjuk, hogy magyar gép volt, milyen jó, hogy megmenekült. 
Másnap elmentünk megnézni, mi történt. Rettenetes látvány. Emeleteket tört át a 
bomba. Ép ablak nincs a környéken. A tüzérlaktanya vaskapuja meggörbülve. Az 
őrség katonái lábukon sérültek meg repeszdaraboktól. Éppen váltás volt, hármuk 
lábát amputálni kellett. 

Csodálatos menekülésekről beszélnek az emberek. Egy gyermek közelében 
bomba esett le, a légnyomás ráborított egy hordót s a gyermek megmenekült. A 
bábakéPző és a gyermekmenhely nem kapott egy szilánkot sem. Még most is ástak 
ki halottakat, s egy nő összezúzott arcának fénykéPe ki van téve, nem tudják ki ő. 
Borzasztó látvány. Mindenki biztosra veszi, hogy a cseh légionisták tették, állítólag 
megigérték a kivonuláskor. Azután egy éjszakai riadót élünk át. Oly jó, hogy Tibor 
itt van. A gyerekek nem ébredtek fel. Péntek délelőtt jön haza Tibor a hírrel, hogy 
megint menni kell. [A hadsereggel Ukrajnába.] Szombat este utazik. Csomago
lunk. A három nagy gyerekkel kikísérem. Ők vidámak. Én nagyon nehezen tudom 
csak a könnyeket visszatartani. Sőt nem is. Tibor nyugodt, elgondolkodó. Istenem, 
mi elé megyünk, mikor látjuk ismét egymást, mekkora lesz a próba? Olyan nehéz 
szívvel eresztem most Tibort, úgy félek az orosztól! " 
1941. július 12. Egy nap Kassán 

"Egyformán telnek a napok, és mégis változatosan. Reggel beragyog a nap az 
ablakon s a szél [mert az mindig fúj Kassán] ingatja a mi óriási fűzfánk ágait. 
6-kor megszoptatom kis Katát, elaiszunk közben mind a ketten. Arra ébredek, 
hogy Gazsi is mellém bújik. Azután fölkelünk, öltözünk, reggelizünk. Sarolt már 

12. 1941. június 22-én a német hadsereg megtámadta a Szovjetuniót. Június 26-án ismeretlen harci gépek bom
bázták Kassát és Munkácsot, erre Bárdossy miniszterelnök bejelentette a hadiállapotot. A magyar hadsereg is csat
lakozott a német támadáshoz: a Gyorshadtestet Galíciába, Ukrajnába vezényelték. A támadás előrehaladt, a 
ze.ooo [6s Gyorshadtest azonban elveszítette harci és szállító járműveinek jelentős részét, így novemberben kivon
ták és hazavezényclték. 
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tíz perccel előbb az asztalnál ül és jajgat, »alla hamma, hamma!« »Itt a ham
ma« jelenti ki megdicsőült mosollyal, ha végre valami ehető kerül az asztalra. 
Gazsi Párná t kér, arra telepszik, megkeresi a terítőn a monogramot, szopja két 
ujját s »papaj« (kaparja a hímzett monogramot). Végre reggelizünk. fél 9-kor 
megjelenik Hilde [német asszony, próbált németre tanítani minket, de mi 
sokszor elbújtunk, egyszer az előszobai kabátos szekrénybe, majd megful

ladtunk a molyirtó szagától], ő is hozzánk telepszik. Ekkor megjelenik a 
postás, van nagy öröm, ha hoz valamit. Beülök a karosszékbe szoptatni. A nép 
elvonul a kertbe. Megjelenik Sarolt: »itt fáj«. Meg kell csókolni, elvonul. Beront 
Gazsi, tutul, »a Matyi bánt«, Matyi az ajtóból grimaszol. Lekapom őket. Végül 
Buba jelenik meg, hogy a ciPője szorít, kér másikat. De ez se jó, az se jó, e;..,ry 
másik kötény t kér, köss em meg. A szoptatásnál ugyanis fontos a nyugalom. Na, 
most indulunk vásárolni. Gazsi, Matyi velem jönnek robogóval. Buba Hildével 
sóskát szed a kertben. Sarolt is segít, enni. Borsót hozunk, kifejtjük. A gyerekek 
falják nyersen. Végre elkergetem a segítségeket. Tízórait kapnak, Hilde készíti. 
Buba elmerült egy mesekönyvben, s mire előkerül, a kenyere nincs sehol. Végre 
meglelem Saroltot, a gyerekszobában ül, egyik kezében kenyér maradékok, a 
szája teletömve. Másik kezét hátradugja, benne Buba kenyere, de már lenyalta 
a lekvárt. Te etted meg Buba kenyerét? »Nem, Ázsi vót« tolja az egészet Ga
zsira. Néhány repeta után jönnek könyörögni, hogy a Csermely be mehessenek. 
Végre megengedem. Indián üdvrivalgással kivonulnak. Sarolt utánuk, s egy 
óvatlan pillanatban ruhástul beleesik a patakba, s jön vissza, mint egy ázott 
ürge. Beparancsolnám őket, de nem jönnek. Szerencsére kutya kerül elő vala
honnan nagy csaholva, s a két kicsi rémülten menekül befelé. Végre Bubát, 
Matyit is sikerül bevezényelnem. Szárítkoznak, hancúroznak, s engem 5 per
cenként hívnak igazságot tenni. Hilde megterít, Sarolt megint odaül várni. Nagy 
mosda tás után végre asztalhoz ülhetnek a gyerekek. De hová lett Gazsi szemü
vege, az én hatodik gyerekem? Nagy keresés, végre Gazsi kijelenti, hogy a he
lyére tette, mert mocskos volt. Az ebéd simán megy, néha egy pohár víz dől föl, 
néha összevesznek. »Buta vagy« »mindig te«, »csönd legyen« »Sarolt, ne dobd 
le« »Gazsi egyél«, »Buba ne beszélj annyit«, »Matyi, ne könyökölj« stb. 
Azután Sarolt és Gazsi aludni mennek, csak persze Saroltkát mosdatni kell, a 
füle is sóskás. A nagyok Hildével németet tanulnak, de hamar megunják, jaj
gatnak. Utána postás játék. Buba fönn a verandán, Matyi lenn. Buba valamit 
vesz magára, ő a királylány. Egy madzagra kötött kosarat eregetnek föl-le, azzal 
leveleznek. Végül már csomagokat küldenek, az egész játékpolc tartalma a kert
be vándorol. 



Kassa bombázása, a háború 

Én szoptatok, írok, s mire Sarolt után nézek, rémülten látom, hogy úgy lát
szik, a babáját akarja tisztába tenni. Körül minden púderes, kezében a vazelin, 
elől-hátul jön belőle. Csak ránézek, és már sírva menekül. Néha rám nyitja az 
ajtót valaki, vagy gazozzuk a kertet. A gyerekek bemennek hajót úsztatni a kád
ban. Mire utánuk megyek, már úszik minden. »Gazsi, milyen a hasad, Matyi, 
mit csináltál?« Sarolt látva, hogy itt baj lesz, menekül, de elcsúszik, s belehasal 
a legnagyobb vízbe. Erre még én vígasztalom. A banda a lucskos hajókkal s vizes 
lábakkal menekül, összevizezve a szép parkettát, ki a kertbe. Én utánuk, hát a 
homokba másztak. No, a vizes ruhák jól néznek ki. Végre vacsorázunk. Buba 
mesél, s nem eszik, mire mi kész vagyunk, ő még kér, éhes. Gazsi kérdez, »miért, 
miért? «, vég nélkül és még szopja ujjait. Matyi magyaráz, mert ő mindent tud. 
Hogyan lehetne békét csinálni, vagy hogy lehetne legyőzni az ellenséget? »Bölcs 
rabbi« - jelenti ki Buba, erre kitör a méreg Matyiból. Gazsi mulat, s Matyi még 
mérgesebb, csak Sarolt nem szól semmit, tömi magát. Azután be a kádba, le csu
takolom a népet. Egy sem akar kijönni. A vizet gyorsan leengedem, mert ször
n)'ű. 8 óra: a gyerekek összebújnak Buba ágyában. Felolvasok egy Lunde János 
gyerekprédikációt, s utána a mai textus t a biblia-olvasó útmutatóból. Kicsit 
beszélgetünk, azután aludni mennek. Sorban imádkoznak. »Apu ammen« 
mondja Sarolt. Persze még kotyognak, Gazsi elkezdi: »Mikor jön haza Apu? 
Miért ment el? Csukd be az ablakot, félek. Ha Apu hazajön, akkor nyisd ki.« 
Matyi is spekulál: »Hány tonnás hajót süllyesztettek el? Mennyi az a tonna? Egy 
búvár lemenne, megkötné a hajót egy kötéllel s daruval kihúznák? « Buba: 
»Anyu, nekem is adj egy kicsit szopni, csak egy kortyot. Miért nem?« - Végre 
csend lesz. Én még írok, szoptatok. Eljátszom Katával. Ilyenkor egymásé va
gyunk. Elnézem kis arcocskáját, s érzem, hogy egyre jobban vágyódom az Ágos
ton után. V égre Kata is elalszik, körbejárom az ágyacskákat, s végre olvasok, s 

Tiborral vagyok kicsit. Vele alszom el. Éjjel sokszor riadok, Buba, vagy valame
lyik másik gyerek beszél. A szirénázások óta sokszor előfordul. Ilyenkor ijedten 
ébredek, de hamar elalszom, hiszen fáradt vagyok, s holnap újra kezdődik egy 
nap. Kereteiben ugyanolyan, mint az előző, de a gyerekek gondoskodnak a vál
tozatosságról. " 
1941. július 18. 

"Aranyos volt ma este Gazsi. Már szundított, mikor egy rádiójáték végén trom
bitaszó volt. Felült és átszellemült pofival kijelentette, hogy »ez az én kedvencem, 
katonák«. Érdekes, hogy ő hogy élvezi a zenét. Ősszel az erdélyi indulót szerette 
nagyon hallgatni, azóta ha indulót hall, jelenti: erdélyi induló. De újabban rájött, 
hogy mégsem az, s azóta azt mondja: »másik erdélyi induló«. 
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Nem tudok szabadulni a gondjaimtól Tiborért. Mindig körülötte forog minden 
gondolatom. A háztartás néha feledékeny en megy. Pedig itt is sok bajom van. El
Iának ragályos kiütése van, semmihez nem nyúlhat, így minden rajtam van. Úgy 
vigyázok, hogy a gyerekeknek semmilyen holmijához ne nyúljon, ne főzzön. Ő meg 
buta és mindent megfog. A gyerekeket folyton lizoformmal mosom, csak elkerüljük 
a bajt! - Tibortól jönnek a hírek. Tudom, merre jár, de mégse tudok semmit. Nem 
élet ez így. Ő nem él velünk, mi sem vele. S elmúlik életünk egy nagy és egész 
életünkre kiható része és eseményei külön-külön. Pedig az együtt átélt dolgok mély 
kapcsolatok. Nem tudom magam beleélni az ő helyzetébe, és ő sem tudja magát a 
miénkbe. S a gyerekeknek nagyon hiányzik az Apu ittléte, irányítása. Úgy bánt 
néha, ha elalszom ima nélkül. De éjjel annyiszor riadok föl arra, hogy Tiborral mi 
van, s izgulok. Csak ima után tudok megint elaludni. Levelet írni is olyan nehéz. 
Neki annyival nagyobb s más gondja s nehezebb élete van most, mi nagyon messze 
szakadtunk. " 

1941 augusztusa 
Ottó nagyapa néhány hetet lányánál pihent. Betegségét türelemmel viselte, 

ez volt utolsó látogatása Kassán. Anyu sokat volt vele, meséltette őseir61, 

gyerekkoráról. Este leírta apja emlékeit, ennek alapján ismerjük a Majoross 

ősöket. 

1941 augusztusa, Anyu levele Nagyikának: 

"Olyan szomorú, hogy nem vagytok itt. Buba még soká sírt, mikor elmentetek, 
végül meséltem, míg megnyugodott. Azután fölébredt Saroit, és ő kezdte a sírást, 
futkosott a lakásban és kereste, hol »Napapa, Dágyi?« Utoljára jött Gazsi, de ak
kor már Buba segített vigasztalni. Este segített teríteni Saroit, s képzeld, a kicsi 
Apa helyére odatette a kék üveget. Majd ingatta a fejét, hogy nem kell." 
1941. augusztus 24. Apu írja Krivoj Rogból: 

"Szívecském! Torkos Laci hadapród-őrmester, régi kedves cserkészem hol
nap repülőgépen Pestre megy bevásárolni. Ő viszi ezt a levelet. Ma kaptam 

Szent Istvánkor írt levelét. Köszönöm a részletes tudósításokat, kimondhatat

lanul jól esik legalább erre a rövid olvasó időre kikapcsolódni ebből az itteni 
szörnyű világból. Bizonyára vette már azt a híremet, hogy súlyos bélhuruttal10 

napig kórházban feküdtem, eleinte 40-41 fokos lázzal. Már jól vagyok, sok szol~ 
gálatom is volt a katonakórházban. Köszönöm kis Bubám levelét is. A Kata 

szoptatása hogy megy? Mennyi a súlya? És mennyi a Magáé? A fényképezőgé
pet ne küldje, nem keresem az emlékeket. Néha szeretnék mindent elfelejteni, 
amit átéltem. V árom az igeolvasó kalauzt, írja le kérem. Kéréseim: fogpiszkáló, 



Kassa bombázása, a háború 

fekete cipőpaszta, a körgallér bélése, mosószappan, olcsó cigaretta (cseretárgy

nak) . A gyerekeket sokszor csókolom, különösen a kis pogány Katámat. ( ... ) 

Sok-sok csókkal, hűséges Párja." 

Házas korukban mindig magázódtak; csak most fedeztem fel, hogy míg je

gyesek voltak, tegezték egymást. 

1941. augusztus 24. Anyu naplója: 

"Tegnapelőtt 22-én egész nap nagyon nyugtalan voltam. Folyton azon izgul
tam, hogy Tiborékat bekerítik az oroszok, vagy egyéb baj lesz. Rettenetes rossz 
érzésem volt, s este mikor lefeküdtem, éPpen a Filippi levélI, 12-21. verseket 
olvastam. »Híressé lett az én fogságom, ... bízván az én fogságomban, ... mert 
nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség.« Ebben a nyugtalan lelkiállapot
ban ez roppant hatott rám. Könyörögtem az Istennek, térdeltem az ágyam előtt 
sokáig, könyörögve bíztatásért, s mikor ismét kerestem a Bibliában bíztató szót, 
elém jött Dániel 11. rész 31-35. »és a néP értelmesei sokakat oktatnak, de hul
lanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig.« Nem tudtam elalud
ni. Könyörögtem Istennek, azután megint elaludtam, s éjjel újra s újra ébredtem 
és könyörögtem. Másnap reggel fél 5-kor ébredtem, s tovább tusakodtam Istennel. 
Azután elkezdődött a nap. A Bibliát már nem mertem kezembe venni. A nap 
folyamán elcsitult bennem lassan a nagy félelem és csak egy szorongó érzés ma
radt meg. Este a Filippi levélI. rész 24-25. verseken nyugodtam meg. »De e test
ben megmaradnom szükségesebb ti érettetek, és ebben bízva tudom, hogy meg
maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és 
örömötökre. « Folyton az volt az érzésem, hogy Tiborral baj van, és nekem kell őt 
visszakönyörögni az Istentől." 
Apánk valóban nehéz körülmények közt szolgált Ukrajnában, és súlyos be

teg is volt, bár hamar jobban lett. Éppen akkor, amikor Anyu megérezte és kö

nyörgött érte. A tábori postai levelezőlapok lassan jöttek, Anyánk csak sokára 

nyugodhatott meg. 

1941. szeptember 4. Apu levele: 

"Bubánk születése napján. Édes kis Pároml Számolgatom, hogy hányat töltöt

tünk együtt kis elsőszülöttünk születése napjaiból. Legfeljebb felét. Idén itt csü

csülök a Dnyeper kanyarban, tavaly meneteltem Erdély felé, tavalyelőtt Nyíregy

házán voltam a lovasdandárnál, 1938-ban meg Maguk voltak Lellén sarlach után, 

és cseh riadalmak közt. Pedig én a gyerekek születése napját mindig Anyukájuk 

ünnepévé akartam tenni. Szegény kicsi Párom, mire ez a lap hazaér, már két gye

reket kell reggelenként iskolába készíteni. Remélem, Matyi úrfi nem fog olyan ko

médiát csinálni, mint a Buba. Sok-sok csók, öt kis pulyánknak is, Aputól." 
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1941. október 3. Apu levele: 
"Édes egy Párom! Váratlan öröm ért: egy vezérkari repülőszázados, Pogács 

tanár a repülős akadémián, megy haza és viszi e sorokat, meg egy-két aprósá
got. Így hát születésnapi levelem talán mégis időre érkezik haza. ( ... ) Édesem, 
minden gondolatom Magánál van, s igazán sajnálom, hogya teherhordozásunk 
egyenlőtlen. Azért minden rosszból valami jó is származhat, mi is meg fogjuk 
egyszer tudni, miért kell éppen nekünk, 5 gyerekes szülőknek külön lennünk. 
A két fényképnek kimondhatatlanul örülök. Ha Maguk tudnák otthon, hogy 
mit jelent a fénykép a távollévőnek, minden levélben küldenének. Születése 
napja alkalmával külön is számtalanszor csókolom. A jó Isten adjon sok er6t, 
hitet és bátorságot az elkövetkező esztendőre is, hogy párja és a gyerekek legna
gyobb áldása maradjon ezután is. Hűséges szeretettel Tibor" 

Csak november 16-án ért haza a frontról Apu. A gyorshadtest harceszköze
inek nagy részét elvesztette, ezért novemberben kivon ták a frontról és haza
szállították. December 9-én keresztelte meg már féléves Kata lányát. Addigra 
odaértek a keresztmamák, Türkné Anikó néni és Zsigmondyné Zsizsi néni. 
Otthon volt a keresztelő. Sarolt nem győzte bámulni Aput a Luther-kabátban, 
többször beleszólt a prédikációba. Kis Kata nem sírt, de sokat mocorgott, Zsizsi 
néni alig győzte a szép brokáttakaróval takargatni. A szertartás végén Gazsi és 
Sarolt megitták a maradék keresztvizet. Apu szigorú akart lenni, de elnevette 
magát, szegény Kata, még a keresztvizet is sajnálják tőle. Anikó néni ünnepé
lyes ebédre hívta meg a családot a Bankóra az étterembe, Anyu izgult gyerekei 
miatt, de egy pohár víz feldőlésével megúszták. 

Szeptembertől már Matyi is járt iskolába, én harmadikos lettem. Iskolánk az 
evangélikus elemi iskola volt, 2-2 osztatlan osztállyaI. A III-lY. osztályban Imo
lay Zoltán tanító bácsi tanított. V égre nem Strausz Frida, aki nagyon kegyet
len volt; ő az L és II. osztályt tanította. A Malom-árok partján mentünk iskolá
ba, de amikor hideg lett, és ez Kassán hamar beállt, sült krumplit kaptunk a 
zsebünkbe, és a Kovács utcán át mentünk, ott nem fújt olyan erősen a szél. A 
Miklós utcát elkerültük, mert ott lakott valamikor a hóhér, az utca fölött ívelt 
át a lakása. 

Télen korcsolyázni jártunk, mi nagyok. Anyu megint gyönyörű hóembere
ket épített, volt egyszer két méter magas hóangyalunk is. Karácsonyra megér
kezett Ópapa, varázsvesszővel kereste, hol álljon az ágya. Nagyon érzékeny volt 
Ópapa földalatti vízfolyásokra, nem tudott aludni, ha nem jó helyen állt az 
ágya. Mi gyerekek nagyon igyekeztünk jók lenni, amíg nálunk volt, mert a zajt 
is nehezen bírta. 



Kassa bo m bázása. a h áború 

Anyu Karával, 1942 A Schulek család, 1942 

1942-ben nem írt Anyánk naplót, nyilván sokkal nyugodtabb lelkiállapot

ban volt, mert otthon volt Apu. Találtunk viszont leveleket, amelyekben be

számol az eseményekről. 

1942 márciusában a tulajdonos el akarta adni a házat a fejünk fölül. Türk

né Anikó ígérte, hogy segít eladni Apu legénykori Maros utcai lakását. Végül 
is nem tudom hogyan, de megvették szüleink a házat. Kassai lakosok lettünk, 

"Ottó nagyapa falujában", ahogy emlegették. Barátjuk, Eőry Lajos megtervezte 
a ház kisebb átalakítását, kiszélesíttették az első verandát, kényelmesebb lép

csőt építtettek. Hálából Anyu mintás csempés kemencét tervezett Eőryéknek . 

Többször kirándult a család, néha "tányérvadászatra" vitt minket Apu, a 
közeli tót falvakban vett szép hollóházi, telkibányai tányérokat. Egy késő éjsza

kai kirándulásról redves, korhadt fát vittünk haza, sokáig néztük esténként, 

hogy foszforeszkál. Volt egy szép kirándulás Jászóra, a premontrei apátsághoz és 
a cseppkőbarlangba. Sulyok Imre és menyasszonya, Bodolay Márta voltak ve

lünk, Imre akkor katonaként Kassán szolgált és pár napos szabadságot kapott. 
Több rokon, ismerős kereste fel szüleinket, így Korompay György, Dicsőfi Béla, 

Kováts Kálmán. 
Körülbelül ebben az időben érkezett hozzánk Papp Marika, 18 éves kedves 

nagylány, testvéreivel együtt menekítette édesapja Kassára Zentáról (Délvidéken 
csendőri és katonai razzia folyt kivégzésekkel, féltette gyerekeit). Szüleink befo

gadták Marikát családtagnak, velünk maradt 1945 nyaráig. Nagyon szerettük. 
Áprilisban Anyu felutazott Pestre, hogy nagybeteg édesapját láthassa. Ga

zs it, Saroltot vitte magával, Sarolt egy hetet Zsizsi néninél volt. 1942. június 4-

én meghalt Ottó nagyapa, a szüleink elutaztak a temetésére, Budapestre. 
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A nyár folyamán néhány hetet Nagyikánál töltöttem, akkor már a Bercsényi 
utca lO-ben lakott. Kijárt velem a Rómaifürdőre, úszni taníttatott. Néhány 
napot keresztanyámnál, Vilusnál is laktam. Nagyikával megnéztük a bombázás 
másnapján a Zilahy-villát a Himfy utcában, majd a Lopos áruházat. (Ez volt 
Budapest első bombázása.) A kitört ablakokon kilógtak a játékok, hintaló, ba
bák, ez bennem mély nyomot hagyott. Nagyikával és Zsókával együtt utaztunk 
vissza Kassára, Zsóka kamaszként szívesen játszott velünk, gyerekekkel, előad
tuk a Rómeó és Júlia néhány jelenetét parodizálva. 

Anyu levele Nagyikának: 
"Gazsi és Sarolt két rettenetes kis imposztor, örökké rosszaikodnak, nem lehet 

őket rendes játékra bírni. Vagy kotyvasztanak a konyhán, vagy egymás után ro
hannak és ordítanak, beülnek a zongora alá, és butaságokat mondanak egymás
nak. Vagy az egyik feláll a díványra, és buta verseket mond, mialatt a másik buk
fencezik. Azt mondják, ez színház és jókat kacagnak. Múltkor jót nevettem raj
tuk, tomboláztunk a gyerekszobában, a két kicsi közt ültem, és már alig bírtam ki, 
olyan rossz szag volt. Kérdem, ki volt? Egyik sem. Végre megsokallottam, elővet
tem egy doboz gyufát és mondtam, hogy meggyújtom, és aki bűnös, annak hátul 
meggyullad. Azt a Páni félelmet, Gazsi és Sarolt ordítva a fürdőszobába menekült, 
alig lehetett őket a játékba visszacsalogatni. Buba könnyei csorogtak a nevetéstől, 
Matyi kánkánt táncolt kacagva. Nagyon nehéz az ellátás, sokan vagyunk és a 
népség jó étvágyú. Most köles lisztet szereztem, és feles be keverem liszttel. Másfél 
ki/óból gyúrok tésztát, mindig elfogy. Egy hónapja alig kapok tejet, a gyerekek 
hetek óta rántott levest vagy teát reggeliznek. Műmézet és sajtot főzök. " 
Kapott a család egy kis fekete pulit, Pajtás lett a neve, nagyon szerette min

denki, legjobban Gazsi. Ő az új családtag. 
Gazsi egyik emléke, hogy együtt jártak a városban ketten Anyuval, s Gazsi 

egy játékbolt kirakatában meglátott egy lovas katonát, barna volt a ló, és a 
rajta ülő katona levehető volt. Teljesen beleszeretett, s nagyon könyörgött 
Anyunak, hogy vegye meg neki. N agyon drága volt, még ma is emlékezik 
Gazsi, hogy 6 pengő. Anyu mégis megvette neki, csak meg kellett ígérnie, 
hogy senkinek nem mondja meg az árát. Így ez közös titkuk maradt. A lovas 
katona átvészelte a háborút, s Anyu oda tudta adni neki sok év múlva, még 
ma is megvan. 

Anyu ebben az időben alig ért rá festeni, néhány vázlat vagy akvarell a 
gyerekekről, egy olajkép Bubáról és Matyiról a kertben ülve, de készült sok szép 
képeskönyv, lombfűrészelt fajáték és gyönyörű papírbaba. S persze kötött-hor
golt-hímzett ruhácskák, mellények. 



Apu újra a fronton (1943. január - július) 

Szép karácsonyest volt, együtt ünnepelt a család. Nekem és Matyinak nagy 
lelkiismeret-furdalást okozott, hogy megles tük Apu szekrényében a karácsonyi 
ajándékokat. (Most már be merem vallani.) Szilveszterkor mi nagyok fenn
maradhattunk éjfélig, másnap jöttünk rá, hogy az órát átállították, lO-kor koc
cintottak velünk. 

APU ÚJRA A FRONTON 13 (1943. JANUÁR JÚLIUS) 

1943. január 12-én apánkat újra frontra vezényelték, ez volt legveszedelme
sebb szakasza életének. Mint később megtudtuk, éppen indulásakor kezdődött 
el az oroszok doni támadása, amely áttörte a magyarok front ját. Az első levél 
csak február 3-án érkezett, épp apánk születése napján. 

Óriási szerencséje volt apánknak, hogy útjukban elakadtak. Aki egy-két 
nappal előbb ért ki, belekerült a don-kanyari nagy ütközetekbe, visszavonulás
ba és odaveszett. Ez történt szüleink barátjával, Urbán Ernő evangélikus lel
késszel, akit tartalékosként hívtak be és vezényeltek a frontra, és aki még ja
nuárban eltűnt. 

Apu a hátráló parancsnokságra vonult be. Neveket, címet nem lehetett 
írni, így ír 1943. január 20-án: "Nem jutottam el végállomásomhoz. Guszti bá
csi családjánál rekedtem. Egyelőre nem hiszem, hogy megtaláljon a posta. 
Imádságainkban azért találkozunk Isten trónusa előtt." (Guszti bácsi: Jány 
Gusztáv, családja: hadseregtörzs.) 

Matyinak volt egy jeges kalandja, barátjával, Sztehló Bandival ment haza az 
iskolából. Ő a folyó túlsó partján lakott. Megszokták, hogy elváláskor a híd 
csőből készült vas korlát jába kiabálva még társalognak egymással, de most a hi
deg miatt Matyi nyelve odafagyott, ömlött a vér a szájából szegénynek, mire 
letépte magát a jeges vascsőről. Anyu ugyancsak megijedt, mikor fia hazakerült. 

1943. március 27. Apu levele a frontról: 
"Édes Párom! Örülök, hogy megint olyan enyhe vírusú sarlachot sikerült 

Katának kifognia, mint annakidején a két nagynak. Rettentő sok teher van 

Ll. A moszkvai csata hidarca után a németek 1942-ben Ukrajnából indítottak er(ís támadást a Volga és a Kaukázus 
irányába. Ehhez Magyarországtól katonai segítséget követeltek. Áprilisban kivonult a 2. magyar hadsereg, 200 ezer 
ember, kisszámú és korszerLÍtlen harckocsival, repül6vel, els(í világháborús gyalogsági és tüzérségi fegyverzettel, 
páncéltör(í ágyúk nélkül, f(íképp lovas szekér szállítással, fel nem töltött létszámú hadosztályokkal. A magyar had
sereg jelent(ís veszteségek árán július végén elérte a Dont, ott támadása végképp elakadt. Ősszel és télen váltották 
a frontszolgálatosIlk egy részét, így került Schulek Tibor protestáns féílelkész januárban a doni frontra egy hadtest, 
késCíbb a II. magyar hadsereg vezet(í tábori lelkészi beosztás ában. A sztálingrádi csata után az oroszok január 
közepén indítottak támadást a beásott magyar hadsereg ellen. Áttörték a fronto t, a magyar hadsereg fele elpusz
tult, a meneküli5 katonákat Ukrajnában szervez ték újjá tavasszal. Schulek Tibor júliusig szolgált a csapatoknál. 
Rédetesebben lásd a szerz(í Édesapánk, Dr. Schulek Tibor. OLBK Budapest, 2006. címLÍ könyvében. 
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Magát, Ídes, a jó Isten tartsa meg erőben, főleg a kis Zsuzsika érdekében. (Zsu
zsika Ágoston személyében született meg néhány hónap múlva.) Nem is na
gyon értem, hogyan vehette még a lányegylet gondját is magára? Drága kis Pá
rom, a jó Isten adjon tovább is erőt a kereszthordozáshoz. Ő őrizzen meg mind
annyiunkat. Különösen a Zsuzsikára vigyázzon. Szeretettel csókolja hűséges 
Párja" 

Tavasszal óvodába került Gazsi és Sarolt. Gazsi otthon hangos-rossz, az óvo
dában pedig csöndes-szótlan volt, nem érezte jól magát. Sarolt idehaza bőgős 
volt, mindent elvett a többiektől, ott pedig aranyos, kedves, csacsogó volt, na
gyon szerették. Gazsi kijelentette, hogy holnaptól csak a lányok mehetnek 
óvodába. Nem jártak sokáig, sok időt elvett a kísérgetésük is. 

1943. április 6. Apu levele a frontról: 
" ... Tegnap meglátogattam legfőbb gazdánkat [vitéz Jány Gusztáv vezérezre

des, hadseregparancsnok], mert kelés volt a lábán s nem tudott templomba 
jönni. Kérdezte, hogy meggyógyultak-e már a gyerekek? Ellenkérdéssel felel
tem, hogy honnan tud a betegségükről? Hát a felesége írta. Nagyon kedves 
volt. Megállapodtunk abban, hogy az asszonyoknak otthon gyakran nehezebb, 
mint nekünk idekint, s inkább nekik kellene Signum Laudisokat [kitüntetés] 
kapniuk." 

1943. május 22. Oroszország, Apu levele: 
"Drága Ajándék! Úgy számítom, hogy ezt a levelet 25-én fogja kézhez kap

ni, tehát a »mi napunb-nál egy nappal korábban. Ha azonban hétfőn írok, 
már el is késnék egy-két nappal. Vigyék hát ezek a sorok szívemnek minden 
szeretetét és háláját. 

Most lesz 13 éve, hogy megkértem a kezét. 39 éves vagyok, tehát az éppen 
egyharmada az életemnek, amit együtt töltöttünk. Nem tudok eleget hálát 
adni a jó Istennek ezért a13évért. Mennyi szeretetet kaptam én ezalatt az idő 
alatt Magától. Milyen drága, hűséges élettársam volt ezalatt a hosszú idő alatt! 
Nem volt egyetlen nap, hogy haragban mentünk volna aludni, sőt nem emlék
szem, hogy komolyabb nézeteltérésünk lett volna. 

Mennyi vihar, örvény és zátony között megy mások hajója, a mienkét Isten 
csodálatos békességben vezette. Pedig életünk körülményei kezdettől fogva ne
hezek voltak, a gondtalanságot sohasem ismertük, s külső örömök szórakozás
ban, pihenés ben nem igen tarkították életünket. 

Köszönöm Ídes, köszönöm, hogy olyan szerényen beérte velem, és azzal a 
kevéssel, amit nyújthattam Magának. Köszönöm, hogy olyan maradéktalanul 
az enyém, és csak az enyém lett; hogy teljességgel felvállalta családomnak min-



Apu újra a fr o nt o n (1943. január - j ú liu s) 

den jó tradícióját, hogy megajándékozott gyere

keinkkel, és hogy olyan odaadó, áldozatos Anyu

kájuk nékik. 
Még normális körülmények között is az édes

anyák sorsa a nehezebb. 1939 óta, tehát már ötö
dik esztendeje annyiszor kellett hivatásomnál fog

va magára hagynom, az egyre növekvő gyerek

sereggel. Adja a jó Isten, hogy a tenger küszkö
dés, gond és bánat után az öröm és nyugalom 

ideje is eljöjjön mielőbb a Legjobb Édesanya szá
mára is. 

Lám azok közül, akik leányéletének legkedve

sebb osztályosai voltak: Katus és Eszter mennyi
vel nehezebb sorsra jutottak (Thurnay Béláné, Urbán Ernőné megözvegyül

tek) . Nem szabad azért megszűnnünk hálát adni a mennyei Atyának, hogy a 

mi életünket így vezeti. 
Csókolom drága Ajándékom, forró szeretettel és csókolom szerelmünknek 

öt drága gyümölcsét. A hatodikat pedig Isten különös oltalmába ajánlom. 
Tibor" 

1943. június 14. Anyu naplója: 
"Rohannak az évek. Ismét egyedül vagyok öt hónapja. Még egy van hátra. 

Bárcsak az már könnyebb lenne. Sok nehézség volt ez öt hónap alatt. Gazsika el
törte a kulcscsont ját. Matyival birkóztak, elesett. Éppen Tibor hadrakelése napján. 
Utána Hollóházára mentünk, meghívott Szakmáry gyárigazgató, festhettem a kerá
miákra, amennyit akartam. Gazsikát is vittük magunkkal, a vállán nyolcas kötés 
volt. Egy hétig éltünk kinn, rendes ellátásunk volt. Közben jöttek a hírek a nagy 
áttörésről, és én belefeküdtem a festésbe, munkába, hogy ne halljak semmit és ne 

kelljen gondolkodnom. De egy belső idegesség meglátszik mindenen, amit csináltam. 
[Sok szép váza, tál, bonbonier stb. született ott, meg feketéskészlet. Ami tet

szett az igazgatónak, lemásoltatta, a tárgyakat elvihette anyánk. Voltak szép 

kobaltkék tálak, arany festéssel. Háborús témájú bögréket is kellett festenie, s 
a polgármesternek egy címeres tálat. Még a gyerekek is festhettek a gyárban, 

különleges élményünk volt.] Sokat ródliztak Nagyikával, s a felkötött karú Ga
zsival. Matyi úgy látszik uralkodni akart a falusi gyerekeken, de ők nem hagyták 
magukat, s az úrfit ródlistól bedobták egy mély patakmederbe, szúrós bozót közé. 

Azt hiszem, kedves emlék lehetett a gyerekeknek a Hollóházán töltött hét. Ha
zajövet az orvos kiderítette, hogy Gazsika csontja rosszul forrott össze, el kell törni 
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és megszögezni. Szerencsére elmentem egy másik orvoshoz, és az jól megnézve 
megnyugtatott, hogy a csont jól együtt van, csak még nem csontosodott jól össze, 
a gyerek vékony csontúsága és a téli táplálkozás miatt. Erős vitamin kúrára került 
Gazsi és Pár hét múlva már jól használta karját. Bukfencezett a hintán vidáman. 
Így aztán megnyugodtam. Nehéz volt a felelősséget egyedül hordozni. Anyuka is 
hazament. 

V égre nehéz hetek után megjött Tibortól is az első lap, éppen a születése nap
jára. Olyan jó érzés volt. Február nyolcadikán levehettem Gazsiról a kötést. Azu
tán egy-két nyugalmasabb hét után Buba ismét a fülét kezdte fájlalni. Szegény 
gyerek három hétig kínlódott, nem akart orvoshoz menni, nem fájt annyira. Végre 
egy hirtelen rosszullét után felszakadt a dobhártya és most eljárogattunk Bubával 
fogorvoshoz és fülészhez. [Ezek a fülfájás éjszakák emlékezetesek nekem, 

Anyu türelmesen melegítette fülemet az éjjeli lámpával és mesélt, míg el·· 
aludtam.] Ezzel bizony minden második délelőtt elment. Otthon közben nem 
ment semmi munka, Ella egyedül nem önálló. 

Közben Matykó születésnapja is elérkezett. Szegényt épp a nap tiszteletére 
belökték a Malom-árokba. Még állt a jég, beszakadt a fiú alatt. Nehezen küsz
ködte tovább magát a folyton beszakadó jégtáblák közt, míg nagy sokára arra 
ment egy nagyobb fiú és kisegítette. Alaposan megijesztett Matyi, amikor jégcsa
poktól zörgő kabát jában hazaért. Kiderült, hogy az a bizonyos fiú »nesze a múlt
koriért! « kiáltással lökte be. Szóval Matyi már összeakaszkodott vele. Ezt a jeges 
fürdőt szerencsére kis köhögéssel megúszta. A március 15-iki ünnepségen a sza
valókórusban már szavalhatott. Szegény Buba még ezen sem vehetett részt. Ne
hezen javul a füle. Március 16-án Kata lázas lett, másnap Sarolt is. Kicsi Kata 
sarlachos lett, Sarolt és Gazsi nem kapták meg. A nagyok nyolc napra ki lettek 
tiltva az iskolából. Keserves napok következtek. Kata elég jól volt, semmi szín alatt 
nem akart ágyban feküdni. Matyi összeférhetetlenségével megkeserítette az éle
tünket. Nagycsütörtökön szabadultunk Katával a zárlat alól. De az utolsó hét alig 
jelentett elkülönítést. Isten kegyelme őrizte meg a két másik kicsit, hogy nem kap
ták meg. Kata a végén nagyon aranyos volt. Kiült az ajtóba a kis rózsaszín pap
lanára és elénekelte tiszta hangocskáján minden tudományát. »Jaj de jó a habos 
püpemény« és "Pajtás, pajtás jötte vejem, fajkantyúmat összevejem ... « stb. [Tu

dott gyerekdalokat is, de ezeknek nagyobb sikere volt.] A testvérek két léPés
nyire ültek a földön és élvezték húgocskájukat. 

Közeledett az Anyák napja. Frida tanító néni nagyszabású ünnepet akart, a 
gyerekek nagyon kimerültek a sok próba miatt. Buba a színdarab főszereplője, 
mint forrás tündér, karénekes és táncol is a csoportban. Még rádiós szavalásra is 
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befogták. Ebéd után 3-ra kellett visszamenniük próbára, 7-fél 8-ra értek haza, 
agyonfárasztva, dresszírozva. [Az iskola jó félórányira volt.] Azután vacsora és 
tanulás, néha l O-ig. Hiába szóltam Fridának. Buba az utolsó napokban már 
sírva borult az asztalra leckeírás közben. Május 16-án megvolt az ünnepély, 
kifogástalanul szép volt, de egy mosolygó gyerekarcot nem lehetett látni. Rá volt 
írva arcukra az idegesség, agyonhajszoltság és a rettegés Fridától. Buba nagyon 
szép volt, mint forrás tündér, Matyiék helyesek, mint gond-manók. Mindkét gyerek 
nagyon szépen szavalt. [Nekem még ma is félelmetes emlékem, hogy szaval
nom kellett a kassai rádióban a Nemzet árvája című hazafias verset. A bu
dapesti rokonság mozgósítva lett, ültek a rádió mellett, és meghatódva hall
gatták, ahogy el-elcsukló hangon szavalok. Azt hitték, elérzékenyedtem a 
versen, pedig csak Frida tanító néni karmai vájtak bele a vállamba.] A bi
zonyítványok szépek voltak, a két nagy egyedül utazhatott Pestre. Buba anyám
nál van, Matyi egyelőre Ópapánál, onnan majd Dórához megy. Izgulok miattuk." 
Levél Nagyikának: 

"A kert és a Csermely sok örömöt ad. Egy nagy zivatar után Matyi a parton 
robogózik, a robogó [roller] alsó része beleesik a patakba, mérgében utána dobja 
a másik felét is. A szomszédok is kiszaladnak a nagy bőgésre. Sarolt cipőjét is el
vitte a patak. 

A lányegylet felvállalta egy sebesült katona ellátását, szállást persze én adtam. 
De a lányok látogatják, etetik őt. A két kicsi mindig húzat ja magát vele a kisko
csiban. Buba sokat van Kovátséknál, Annu a legjobb barátnője. Sokszor vannak 
nálunk a barátok, nagy tombolázás, kirakózás van. Kata napról napra aranyo
sabb, egyre többet beszél. Sok baja van a pulival, mindig bosszantja. Persze az 
nem hagyja magát és elkapja Kata bugyiját, vagy a kislány elszabadul a kutyus 
fogaitól, elkapja Pajtás farkát, most az vonít keservesen. Ma látja, hogy kakukkol 
az óra, elém áll a kicsi: »látta kakuka ement«, ez már egész komoly mondat, ugye? 
Kis Kata most már néha ragokat is tesz a szavak végére. Neki van a legkékebb 
szemecskéje. Kis vékony, Gazsi-féle gyerek lesz, azt hiszem. A sarlach után na
gyot nőtt, az arcocskája szép piros, de ő is érzékeny bőrű gyerek. Szembeszáll Ga
zsival, Saroittai, nem hagyja magát, fele annyit sem sír, mint Saroit. Merész, csu
pa energia, keményfejű kis pocok, nehezen barátkozó." 
1943. augusztus 6. 

"A déli gyorssal érkezett meg Tibor Matykóval. Tibor Sopronból jött, ahol egy 
hetet töltött. Előtte már másfél hetet töltöttünk együtt a hathónapos távollét után. 
Szóval megjöttek. Ebéd után még elrakodtunk és elbeszélgettünk. Negyed hatkor 
azután bementünk a bábakéPzőbe és háromnegyed hétkor itt volt már a kis Ágos-
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ton. Nagykezű, nagy lábú, nagyorrú sovány Pici baba. Gazsi megjegyezte, azért 
született, mert imádkoztam érte. Csak Sarolt nem volt megelégedve. Mikor egy
szer benn volt, és hozták a két kis babát szopni, kiderült a nagy bánat. Tiltakozott, 
ne vigyék el a másik gyereket. Nagy faggatás után kijelentette, hogy Ágostont 
a Gazsi kérte és kapta, hol van az a baba, akiért ő imádkozott? Mikor meg
magyaráztuk, hogy nincs másik, keservesen sírt s dacosan hallgatott, nem felelt 
semmi kérdésre. Otthon azonban ő a kicsinek leghűségesebb dadája. Kis Kata 
kissé féltékeny, mikor behozták hozzám Ágostont szopni, mellém feküdt ő is. 
Azóta egyszer elém állt és szopni kért, mikor csodálkozva ránéztem, zavartan 
elvonult. " 
Nagyika jött segíteni, sok ruhát varrtak agyerekeknek, Ópapa vett több 

vég anyagot. Ősztől gimnazista lettem, elég messzire kellett járnom. Apu egy 

hétig járta Kárpátalját, Máramarost. Az orvos tanácsára engem, Matyit és 
Gazsit befektettek a katonakórházba, mandulakivételre. Négyágyas szobát 

kaptunk, velünk volt felváltva Anyu vagy Nagyika. A fájdalom eltörpült a 

jó mulatság mögött: nem beszélgethettünk, csak kopoghattunk, fagylaltot 
kaptunk, mindenki mesélt nekünk, a fennjáró katonák is beültek mesélni. 

A három nap vidáman telt el. 
Az 1943-as tél nagyon hideg volt. Egyszer nagy ródlizás volt a Bankó

hegy tetejétől a városig (kb. 2 km-es út). Nagyika vezette az egyik ródlit, fe

kete gyászfátyla hosszan lobogott utána. Hirtelen egy teherautó jött szembe, 
sikerült botokkal az árokba kormányozni a szánkókat. Nagyika képes lett 

volna még egyszer visszamenni a hegyre, de Anyu nem állt kötélnek. 
Télen Anyu életnagyságú Sztálint készített hóból, Apu hozott orosz ábé

céskönyvet, abból vette a mintát. Nem mertük túl sokáig megtartani, szét
hógolyóztuk. Ezen a télen voltunk mi, a két nagy, először színházban. A Já
nos vitézt és a Három a kislányt néztük meg. Karácsony előtt Apu bevitt hár

munka t a katonakórházba, betlehemest játszottunk a szegény csonka-bonka 
katonáknak. Akkor láttuk életünkben először, hogy a felnőttek is tudnak 
sírni. 

Otthon szép karácsony volt, együtt lehettünk. Ebben az évben is meg

kaptuk a nagy házat, amit Ópapa még apánknak csináltatott gyerekkorában. 

Majdnem két méter magas összerakható faház volt, benne lecsapható asztal 
és pad. Minden évben másnak volt berendezve, pékbolt, újságos bódé; egy
szer királyi palota volt, akkor koronákat és királyi ruhákat készített Anyu 

hozzá. Persze liftnek vagy börtönnek is használtuk, Ópapa nem kis megrö
könyödésére. Karácsony után néhány héttel aztán mindig eltűnt a házikó. 
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Matyival kicsit összeomlottunk lelki

leg, amikor nyáron megtalá l tuk a 

padlás egy félreeső zugában. 
1944 március-áprilisában Apu ismét 

Kárpátalj ára u tazott. Március 19-én a 
németek megszállták Magyarországoe4

• 

Mi, gyerekek nem értettünk semmit, 

csak az ideges hangulatot éreztük. A 
nagyobbik rádiót eldugták a szülők a 

padlás rejtekhelyén, Apu tőrös botját be
A tahi táborban a kassai csoport, 1944 

dobták a Hernádba, az ezüst evőeszközt elásták a padláslépcső alatt. 
Sok német sebesültet is szállítottak a frontról. A súlyos állapotban lévők itt 

kerültek kórházba, Apunak rendszeresen 4-5 temetése volt naponta. 
1944 nyarán váratlan ajándékként szüleinket hívták meg táborvezetőnek 

egy tahi diákkonferenciára. Megkérték N agyikát, jöjjön erre az időre Kassára, 

vigyázni a három kicsire. Matyi, Gazsi és én velük mehettünk, s ha nem is vet
tünk részt minden előadáson, szép élményünk maradt a konferencia. Két nagy

lány és Sztehló Matyi utazott velünk Kassáról. Budapestet már bombázták, fő

leg légi aknákat dobtak le. Itt idézném Kovácsházi Zelma lelkész levelét, amit 

Anyu halálakor írt, visszaemlékezve diákkori emlékére: "Nagyon szerettem, 
tiszteltem és csodáltam Édesanyátokat. 1944 nyarán Tahiban ismertem meg, s 
igazában úgy jelenik meg ma is - minden későbbi találkozás ellenére - a sze

mem előtt, ahogyan akkor láttam őt a GH-barakkból ki-be járni tündér
mozgású, nyúlánk, könnyed, lenge alakját. Szellő borzolta szőke haját, röpítette 

szoknyáját. Va lamelyikőtök mindig éppen feléje futott otthagyva a játékot, 

vagy éppen tőle visszafelé szaladt, folytatni a játékot. .. Ez a bennem élő kép 
teljesen azonos testvéreteknek a gyászistentiszteleten elhangzott szavai nyo

mán támadt képpel az édesanyáról, akitől nem lehetett olyat kérni, amit nem 
teljesített volna." 

Ősszel váratlan vendégek érkeztek kassai otthonunkba: Tanító Béla tábor

nok hadtestparancsnok a feleségével. A gyerekszobában a megszokott csatatér, 
mindenki maszatos, Anyu kétségbeesetten vonult be az előkelő vendégekkel 

Apu szobájába. Talán a kisangyal segített, de percek alatt átöltözött mindenki 
egyforma kockás ruhába, ingbe; a nagyok megfésülték a két kislányt, a fiúk 

14. 1943 végén a Káll ay- konnány, látva, hogya háború elveszett, különbéke iránt tapogatózott az angoloknál. 1944 
márciusában a szovjet hadsereg már a Kárpátok előtt támadt. Hitler tárgya lásra hívta Horthy kormányzót, fogva 
tartotta, és eza latt német csapatok e llenállás nélkül megszállták Magyarországot. Horthy kinevezte a németbarát 
Szrójayt miniszte relnöknek. Ezután megindult a zsidók gettóba gyűjtése és Né metországba hurcolása . 
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minden elöl levő játékot besöpörtek a fiókokba. Ünnepélyesen bevonultunk 
sorban a vendégeknek köszönni. Anyu nagyon boldog volt. 

Egyszer együtt kirándultunk Eőryékkel, nagy tejeskannákba málnát és szed
ret gyűjtöttünk. Az Ottília menedékházban aludtunk. Az erdőben egy ejtőer
nyőt találtunk. Később hallottuk, hogy nagy merészség volt a hegyekbe menni, 
sok partizán járt már ott. 

A várost egyre gyakrabban bombázták, az iskolába járás nehéz volt. A dél
előttök csendesek voltak, de a negyedórás tanítási órák után sietni kellett haza. 
Volt, hogy engem hazafelé menet félúton ért a szirénázás, és egy osztály társam
hoz menekültem. Nagy monopolyzásba kezdtünk a pincében, ezalatt Anyu ott
hon nagyon aggódott miattam. A Fő utcát iskolába menet ki kellett kerülnünk, 
a lámpavasakra partizánokat és katonaszökevényeket húztak föl. Október 
közepén aztán teljesen bezárták az iskolákat, a gimnáziumból katonakórház 
lett. 

1944 novemberében lassan közeledett a front. A tisztikar nagy része elme
nekült nyugatra, de a hadtestparancsnok, néhány tiszt és apánk utolsó percig 
maradtak. A tiszti családokat vivő vonat kilenc nap alatt csak Léváig jutott. 
Padláson, pincében tároltak élelmet a szüleink, dohány is volt, a közeli do
hánygyár a környék lakói közt szétosztotta raktárát. Bevásárlásban, sorban ál
lásban segítettünk mi, nagyok. 

1944. december 16. Anyu naplójából: 
"Kassa három oldalról körül van zárva. Az orosz már csak 20 km-re áll. Min

den reggel megjelenik 1-2 repülő, és meggéppuskázza az állomást. Ma reggel az 
ablakból néztük. A gép levágott az állomásra, egy ikergéPpuska lőtte. Csillogva 
szálltak a tüzes golyók két sorban szemben a géPpel. Az tüzelt, aztán eltűnt. Egy 
géPet sem lőttek még le. Ez már mindennapos látvány lesz." 
1944. december 18. 

"Utolsó hét karácsony előtt. Imádkozva indultam a hétnek, amit bizony nem 
mindig szoktam megtenni. Vásárolni mentem be a városba. Mindent elintéztem, 
váratlanul kaptam zsírt, Matyinak is meg tudtam venni az utolsó autót. Utamban 
egyik riadó a másik után ért. De mentem nyugodtan hazafelé. A Tímár utcánál 
ismét elfogott egy riadó. A géPek annyira zúgtak, hogy nem mertem már hazasza
ladni. Egy ismerős arcú néni állt a Nagymama vendéglője kis keskeny dufartjában 
[keskeny hosszú kapubejáró], mellé álltam. Pár percig álltunk egymás mellett, 
amikor egy 13-14 éves forma fiú szaladt ki a házból, fejvesztetten szaladt ide-oda. 
Féltem, hogy kirohan, már robbanások hallatszottak mindenfelől. Magamhoz 
öleltem a gyereket, s a nénivel szemben levő kis ajtómélyedés be húztam. Két-há-
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A Schulek család, 1944 A Sc/IUlek család, 1944 

Nagyika, Vilus néni, Buba, 1944 

rom erős robbanás, azután egy, vagy 10 méterre tőlünk. A földre rántottam a fiút. 
Rémes nagy pukkanás, por, füst, légnyomás, de semmi bajunk nem történt. A néni 
azonban megsebesült a combján, ruháján keresztül állt ki a csont. Rémes! Segít
ségért szaladtam a dohánygyári blokkba, s végre egy katona segítségével hordágyat 
szereztünk, majd szekeret is és elvitték. Szegény másnapra meghalt. Evangélikus 
volt, özv. Dulovits Jánosné, onnan lehetett ismerős nekem. Mikor elvitték, meg
ölelt a fiú, »köszönöm néni". Most utólag látom, hogy én mit köszönök neki: ha 
nem jön oda, én a néni mellett maradok a robbanás irányában. Csak később vet
tem észre, hogy a kabátom gallérját is átszakította egy szilánk, átment a gallér leg
vastagabb részén és a hajtókán, a vastag erdélyi bőrmellényemen, és a nyakam
ban lógó kis aranykeresztet is letörte. Egy kis zöld folt és jókora fülzúgás maradt 
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csak utána. Tiborral visszamentünk, de csak nagy halom törmeléket találtunk. 
Soha még ennyire nem éreztem, hogy Isten kezében vagyok. A kabátnak ennél 
vastagabb helyét nem tudtam volna kikeresni s még a kereszt is védett." 
1944. december 20. 

"Az aknázás állandó lett. Gyönyörű napsütés van, s míg elmegyek a kenyérért, 
2-3 riadó is elér, de a repülők hamarabb átmennek rajtunk, mint a sziréna meg
szólal. Egy kis félelem maradt bennem, úgy küzdök ellene. A Géza fejedelem úton 
mentem haza, már ismét zúgnak a gépek, nincs hová beállni. Szaladok, s leesik a 
gombom a kabátról. Pillanatokig küzdöttem magammal, míg végre lehajoltam a 
gombért. Hiszen úgysem lehet a baj elől elszaladni. Ezt tudom, és mégis úgy kell 
kérni az Istent, hogy vegye el rólam a félelmet. A lakásban nem félek, csak az 
utcán. Pedig néha rettenetesen zúgnak a repülők fölöttünk. Múltkor is a kony
hában főztünk, s Gazsi feljött a Pincéből valamiért. Annyira alacsonyan húztak 
át fölöttünk, hogy lekuporodtunk a földre. Pár perc múlva kinéztem, és a veran
dán állt egy szép nagy karácsonyfa. Tibor vette és az a katona hozta el, aki segitett 
a szegény nénimnek hordágyat és szekeret szerezni. 

A tüzérségi tűz is rettenetes. Az ablakok úgy remegnek. Néha azt hiszem, nem 
bírják az ablakok tovább. A Sztálin-orgona szinte vég nélkül szól. 12 km-re van
nak az oroszok. A gyerekek a Pincében vannak Marikával, a tűzhelyben fűtünk, 
ott játszanak, csak délután jöhetnek fel, vagy mennek a kertbe, amikor csend 

" van. 
1944. december 24. 

"Ránk köszöntött a karácsony napja. Tiborral templomban voltunk korán reg
gel. Heten voltunk. Csak az oltár elől prédikált Tibor. A tüzérségi tűz már kora 
reggel óta nagyon erős, mintha ma akarnának betörni. A sziréna is megszólalt, 
gépzúgás, robbanások. Az egész belsőm reszket. Csak úgy zúg a templom kupolá
ja. Rettenetes kísérő zene. De talán még sohasem éreztem ennyire, hogy az egész 
kis gyülekezet, mint egy szív, egy lélek kapaszkodik bele Tibor szaván keresztül az 
imába, Isten kezébe. Tibor utána a katonakórházba ment, én pedig haza, de alig 
tudtam hazavergődni. Csak úgy repülnek a géPek és zuhannak az aknák. Az 
uszoda utcája kapott négy aknát, a színház előtt, a dómmal szemben is potyogtak 
aknák, a Gizella parti kaszárnya négyet kapott, és persze főleg az állomás. Minket 
már szépen körül aknáztak. Nagy nehezen hazaértem. Bubával és Matyival dí
szítettük a fát. Közben többször álltunk a vastagabb fal mögé. Olyan jó érzés volt, 
mikor Tibor beléPett a kapun. Ha együtt vagyunk, mindjárt minden jobb. Ebéd 
alatt ismét jöttek a géPek. Kezünkben megállt a kanál. Egymásra néztünk, ránk 
zuhan? Nem? Minden nap ajándék, minden nap kegyelem. Lassan sötétedik, el-
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csendesül minden s ránk borul a csendes, békés karácsonyeste. Soha még így nem 
éreztük ennek az ünnepnek örömét, áhítatát. Csodaszép ajándék, mélységes 
élmény volt." 
1944. december 29. 

"Az ünnep első napja még nagyon súlyos volt, de azután beborult az ég és egy 
csöndes hét következett. Havas, szép világ. A gyerekek élvezik a kertet, a sok já
tékot. Itthon maradunk." 
1945. január 3. 

"Ma jöttem haza a kórházból. Még az aknaszilánk utóhatása. 30-án nagy 
vérzéssel kórházba kerültem. Pedig szerettem volna még egy kis Ágostont, egy kis 
pajtáskát a picinek. De hát nem lehetett. A szilveszter estét a kórház Pincéjében 
töltöttük. Nem tudtuk, hogy a németek üdvlövéseket adnak le, azt hittük, parti
zánok törtek be a városba. Eleinte csend volt, aztán szirénáztak. Idehaza jobb, 
nyugodtabb vagyok." 
1945. január 8. 

"Megvagyunk még csendesen. Szinte hihetetlen, hogy így élünk. Élelmezési 
gondokkal küzdve, de mégis együtt. Körülöttünk zúg az őrült világ. Az utcán 
akasztott emberek lógnak a lámPákon. Budapesten tombol a harc. Mi lehet Anyá
val, Papával, Olivérrel, és a sok ismerőssel és rokonnal? Rémes hírek keringenek, 
mi lehet igaz? Élnek-e még? Ottmaradtak? Van-e mit enniük? Szorongó szívvel 
hallgatjuk a rádiót. S velünk mi lesz?" 

BEVONULNAK AZ OROSZOK 

1945. január 17. 
"Délben Tibor azzal a hírrel jött haza, hogy menniük kell. Másnap reggel nyolc

ra készen kell lenni. Pakolunk. Közben jött egy asszony azzal a hírrel, hogy cukor
répát utalnak ki a gazdaságiban, meg krumplit, csak kissé fagyos. Matyival ki
mentünk a kis szekérrel. Tibor még beszalad t a kiutalásért, még hús-utalást is ho
zott, ellát minket még utolsó percben, kis Párom! Megraktuk a két zsákot Matyi
val, de alig bírtuk ráemelni a szekérre, szerencsére egy ember segített. Amint haza
értünk, az a hír jött, hogy estére leáll a villany, a gáz és a víz, éjjel robbantanak. 
Mi lesz velünk? Este utolsó bibliaóra a tiszti családoknak. Jézus búcsúzása. »Új 
parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek.« Énekek, ima. Szomorúan 
ülünk együtt. Isten kezébe kapaszkodunk imánkkal. Nehéz szívvel megyünk haza. 
Utolsó vacsora a családdal, meggyújtjuk a gyertyákat a karácsonyfán. Éneke-
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lünk, mindenki kedves énekét, ima. Szomorúan megyünk aludni. Éjjel robbaná
sok, talán a síneket robbantották. Két óra felé aludtunk el, nagy nehezen. Úgy 
ránk nehezedett a jövő gondja." 
1945. január 18. 

"Tibor megy. Nyolcra már bementünk, de csak tizenegy órakor indultak, ket
ten egy gépkocsin. Talán Iglón át Poprádra. Borús az idő, szállingózik a hó. Bár
csak így maradna, a repülők talán nem támadnának, és nappal talán nem olyan 
nagy a partizán veszély. Kétszer, háromszor visszamentünk, olyan nehezen tudok 
elválni Tibortól. Isten óvja őket! A robbantások, különösen az alagút robbantása, 
mint rémes lehetőség áll előttünk. Lassan leszállt az este. A gáz és villany leállt. 
Szerencsére vizünk van. Ha az alagutat robbant ják a németek, a Hernád medré
be dől a hegy, s az kiönt, majd medret változtat. 

Gyertyafénynél ülünk, szorongó szívvel. A tüzérségi tűz erősödik, néha kivá
gódik egy ablak. A hálószoba i megrepedt. Néha nagy robbanás hallatszik, délről 
vörös az ég. Ismét robbanás, lángol valami, talán a malom. A verandáról nézzük. 
Nagy füstfelhő száll az ég felé, vörös fény. Énekelünk, imádkozunk. Ruhástól fek
szünk le. Rettenetes erős a tüzérségi tűz. Úgy bőgnek a gránátok felettünk. Nem 
lehet messze a német üteg. Mindig hallok egy autót suhanni, vagy motorkerékpárt, 
s amint megáll, megszólal az üteg. Pár ablakot kivág a légnyomás. Körbejárok, 
becsukom. Mindenki alszik, de nagyon nyugtalanul, csak szegény kis Gazsi, a kis 
beteg nem tud elaludni. Ismét rettenetes detonáció, egész világos lesz. Kinézünk, 
talán az állomás vagy raktárak égnek. Magasra száll a füst, és a lángok vörösre 
festik az eget. Mintha gépfegyver szólna, úgy ropog minden. Közben állandóan 
szól az üteg. Figyelem a sivítás t, némelyik szinte bőg. Isten kezében vagyunk. Az 
üteg hajnalra elhallgat, a detonációk is ritkábbak. Mi minden robbanhatott? Mi 
lesz reggelre? Amint kivilágosodik, kimegyek az utcára, de senki nem tud semmit. 
Egyszer csak jön a hír, a Fő utcán vannak az oroszok. A mi utcánkat is elérik, 
előttünk vonulnak. Kata egy óvatlan pillanatban kisétál a pincéből, megnézni a 
lóháton bevonuló oroszokat. Rémülten hozzuk vissza." 
1945. január 19. 

"Délben német gépek zúgnak a város felett, egész alacsonyan. Bombázás és 
gépfegyverezés. Aztán csend lesz, lassan sötétedik. Orosz katonák jönnek hoz
zánk. Nem tudunk velük beszélni. Orosz gramofonlemezeink segítenek a hangu
laton. Elmennek, jön három tiszt. Itt hagyják a kardjukat, pokrócukat, hogy majd 
éjszakára visszajönnek. Közben német üteg lövi a várost. Sápadtan állunk. Nem 
tudom, mit tegyek, lemenjünk-e a Pincébe. Az egyik orosz altiszt a falakat mére
geti, mutogatja, hogy maradjunk. Gazsi 39,8 lázzal fekszik. Áthúzom az ágyát az 
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ebédlőbe, hogy legalább együtt haljunk meg. Az oroszok elmennek a városba, 
újabb három jön, házkutatást tartanak. Talán rádióleadót keresnek, nem értjük. 
Elvisznek néhány levelezőlapot és Tibor katonaruhás kéPét. Engem felvisznek a 
padlásra, hátamba szorított puskával, hogy nincs-e adó. Ócska kis rádiónkra csak 
annyit mondtak, hogy »toje ronda«. A pincében, a sötétben lovakba ütköztünk. 
Közben meglátták az előbbi katonák kardját és elvitték. Könyörögtünk, adják 
vissza, visszajönnek érte az orosz tisztek, de nem adták. Mi lesz ebből? Nem
sokára beállt az udvarra két szekér, két ágyú, nyolc katona. Gulyáslevest, teát, 
kenyeret adok. Visszajön a másik három is, nehéz megmagyarázni, hogy nem mi 
dugtuk el a kardjukat. Este ismét megindul az üteg, egész közelben csapódnak be 
a gránátok. Csak nem a kertben lévő ágyúkat akarják eltaláini? A padló remeg 
alattunk. A petróleumlámpát egész kicsire csavarom. Némán nézünk egymásra. 
»Nicsevo«, mondja az egyik orosz. Magamban imádkozom. A gyerekek is rémül
ten kapaszkodnak belém. Aztán lassan csend lesz, ritkábban hallani a rémes fü
tyülést, a lecsapódás hangja is távolodik. Tibor merre járhat, Istenem! Éjszaka ru
hástól dalünk le. Az ebédlőben tízen alusznak, én már második éjszaka nem al
szom. Figyelem a lövéseket és találgatom, ez orosz? ez német? De messze van a 
reggel. Hajnal felé egészen csend . lesz, hála Istennek." 
1945. január 26. 

"Ma be kellett adnunk a rádiónkat. Élünk csendben, egyik napról a másikra. 
Gazsi már felkelt, csak Bubának fáj a füle. Remélem, nem rosszabbodik. 19-ről 

20-ra virradó éjjel tisztán hallottam, hogy megszólít Tibor, álom volt. Tegnap éjjel 
pedig világosan láttam, hogy sebesülten fekszik, s vígasztalt, hogy nem súlyos a 
sebe. De a gyerekekkel mindig annyi gond van, hogy nincs időm bánkódni." 
1945. február 4. 

"Tegnap volt Tibor születése napja. Milyen szép volt ez a nap tavaly. 43-ban 
l)edig éPpen aznap kaptam az első levelet tőle. Mikor lesz ez most? 

Bubát bevittem másodikán Kukánhoz a kórházba, nagyon fájt a füle és beláza
sodott. Tegnap hazahoztam, itthon kezeljük, talán elkerüljük a felszúrást. Tegnap, 
hogy kimentem a városba, úgy rám zúdult minden. Itthon úgy élek, mint egy kis 
szigeten, elzárva a világtól. V égre hallottam Pestről híreket. Budán még mindig 
harcok vannak. Viszontlátom-e Anyát, Papát, s a többieket? Milyen kegyelmes 
volt hozzánk Isten, Kassa aránylag simán esett át. El sem tudjuk képzelni, mi lehet 
Budapesten. Annyit gondolok rájuk. A szemben lévő háziakkal is most beszéltem 
először. A ház és az udvar öt találatot kapott. Öt katona halt meg és három ló 
még most is ott fekszik. Két katonát is a kertben temettek el. Körülöttünk min
denütt zuhantak a gránátok, csodakéPpen maradtunk meg épségben. " 
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Ideírom Matyi korabeli írását, iskola helyett Anyu íratott velünk időnként 
kis dolgozatot: 

"Kedden reggel fél 9-kor kimentünk Téhányba Zseni nénivel, az undok 
vénkisasszonnyal, Bubával, Marikával és a szánkókkal krumplit venni. Bemen
tünk az első házba, de ott nem adtak krumplit. Tízóraiztunk. Egy orosz katonát 
megkérdeztünk, hogy hol lakik a bíró? Ühüm, mondta a katona, mire Zseni 
vénkisasszony azt mondta, hogy ez a tunyaság jele. V égre kaptunk krumplit. 
Hazafelé Zseni, a pimasz, nem engedett pihenni egy percet sem. Azt mondta, 
hogy nehéz az élet, életre kell nevelni a gyerekeket, és önzők vagyunk, ez pedig 
azt jelenti, hogy nyomorék. És kiszolgáltat juk magunkat. Amikor elváltunk, el
vettem tőle a tejet. - Mit mond most az én Matyikám - kérdezte tőlem Zseni 

,; o" nem. 

AZ UTOLSÓ IDŐK KASSÁN, A KIUTASÍTÁSl\ 

1945. február 19. 
"Körülöttünk zúg minden, mi élünk csendesen. A magyarok elküldéséről ál

landóan szó van. 24 órán belül, március l 5-ig, stb. Három napja hozta az újság, 
hogy Budapest teljesen orosz kézre került. Remélem, hogy lesz már hír Anyáék
ról. Hiszen az egyetlen hely, ahová mehetünk, ha innen kitesznek. A tegnapi új
ság azonban azt hozta, hogy tífusz zárlat alá került Budapest. Állítólag Kassa is 
hamarosan erre a sorsra jut. Villany még mindig nincs, élelmiszer szinte semmi. 
Kenyérért szoktunk kiállni reggel négytől hétig, de már félünk, munkára vittek a 
sorbanállók közül negyvenet. Máskor a Fő utcán járók közül szedtek össze em
bereket kaszárnyát takarítani. Mi lenne a hat kicsivel, ha engem elvinnének? Ma 
Gazsit vittem ki a kórházba, a szemüvege miatt. Talán még kapok üveget hozzá. 

Verik a szemközti ház kapuját, a puli nagyon ugat. Úgy figyelünk, szinte a 
szívverésünk is hallatszik. Tegnap éjjel román beszállásolás volt a környékün
kön. 

A zsoltárokkal térek aludni, azokkal vígasztalódom, az Isten olyan csodála
tosan tartja bennem a lelket." 

15. Az 1945. április 5-én közzétett csehszlovák kormányprogram - Bcnes-dekrétum - szerint a szlovákiai magyar 
kisebbség kollektíve felelős Csehszlovákia 1939-es felbomlásáért. Ezért a magyarokat megfosztották állampol
gárságuktól, kizárták a politikai pártokból, és magyar parasztok nem kaphattak földet. A volt magyar állam magyar 
tisztviselőit és közalkalmazottait elbocsátották, az 1938 után odatelepülteket pedig kiutasították az országból. Arra 
törekedtek, hogy a magyarokat teljesen kitelepítsék, dc a négy gy6ztes hatalom potsdami konferenciája (1945. 
augusztus 2.) ezt nem engedte meg nekik. A magyarok csehszlovák állampolgárságát és politikai életben való 
részvételét 1948-ban visszaállították. 



Az utolsó idők Kassán, a kiutasítás 

Március 1. 

"Imolayné [az evangélikus tanító felesége, férje katona, a harmadik gyer

meke még csecsemő] jött hozzám sírva, kétségbeesve. Pakolnia kell, fejenként 50 
kg-os csomaggal, 24 órán belül menniük kell. Gidóhoz [Mohr Gedeon evangé

likus lelkész] mentünk, majd onnan tovább. Az orvos ék jönnek szembe velünk, 
sírva. Nem fogadnak a hivatalokban, nincs segítség. Én S betűs vagyok, talán pár 
napot még nyerünk. Pakolunk, sütök. [Ellát még januárban hazavitte az édes

apja.] Majorosné lehúzza lábáról a hóciPőt Bubának, neki még egy van. Nagy a 
hó, viharos szelek fújnak. Síró vagy büszke csoportok mennek a téglagyár felé, ott 
gyűjtik a magyarokat. Ott áll a gyerekszobában a hat kis hátizsák és a két iskola
táska. Mindenki velem érez, imádkoznak értünk. Én csodálatos erőt és békességet 
érzek. Este a 31. zsoltárt olvassuk és énekelünk: »Ki csak Istenre dolgát hagyja«. 
A gyerekek sorra kérik az összes versét, s megértik sorról sorra az értelmét, mint 
még soha. »Kezedre bízom lelkemet Uram, te váltasz meg engemet ó uram, hű
séges Isten!«" 
Anyu levele Ópapához április végén: 

"Március l-én szakadt ránk a nagy rémület, hogy a magyarokat kidobják, úgy, 
mint a zsidókat. Akkor még nem kellett mennünk, a sok gyerek megmentett, nem 
kellett a hóvihar ban útnak indulni. Időt is nyertem, s a mozdítható holmink egy 
részét kivittem a házból. Bútort sajnos nem lehetett szállítani, nagyobb csomagok
kal is elfogtak az utcán." 
Március 5. 

"Imolaynénál már leltároztak, de egy hónap halasztást kapott. Nekem is jelent
keznem kellett, megkaptam a sárga cédulát. Mi lesz? Egymás kezébe adják bará
taink a kilincset, olyan sok szeretetet kapunk." 
Március 10. 

"Kérvényem a rendőrségen elveszett, most újat írtam, s odaadtam Etának, aki 
segítséget ígért". [Eta kilétét nem tudtam kinyomozni.] 

Március 15. 

"Nincs meg a kérvény, jártam emiatt a rendőrségen. Nem engedi meg Isten, 
hogy rajta kívül bárki be is belekapaszkodjam. Ezt világosan érzem, és mégis járok 
a kérvény után. Lukácsék ülnek a rendőrségen. Orosz autón akartak megszökni, 
s elfogták őket. Mi lesz velük? Ott ülnek összetörve a folyosón." 
Március 19. 

"Eta meghalt. Délután kellett volna hozzá mennem a kérvényért. Szegény, 
nem bírta idegekkel. Az Úristen megint kihúzott a lábam alól valamit, amibe 
kapaszkodni akartam. Jártam a lakásán, hátha ott a kérvény, de nem tudtak róla. 
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Ne bolygassak semmit, várjak. V árok, Isten tartja fölöttünk kezét, minek is ag
gódnánk?" 
Március 26. 

"Erzsikéék az éjjel orosz autón kiszöktek. A sógora volt itt érte. Úgy belesaj
gott a szívem, ők már túl vannak rajta. Éjjel razziák voltak. Körülöttünk zörgés, 
dörömbölés volt éjfél felé, mi valahogy kimaradtunk. Házkutatás is volt nálunk, 
Rauscherék elásott dohányát keresték, valaki jóakaró jelenthette, két délelőtt ás
tak, míg végre megnyugodtak." 
Március 29. 

"Majorosék elmentek, Idrányiék is, nehéz körülmények között. El kellett men
nem pénzt beváltani. Marika reggel 7-re a repülőtérre ment dolgozni. Egyedül van 
otthon a hat gyerek. Egy órakor értem haza, csak tudnám, hogy jól tettem-e a 
beváltás t? Hittem, hogy itt tart még Isten egy darabig, ha Ő is akarja, és beváltot
tam pénzt. Takarítottunk is húsvétra. Eddig hitben álltam, most megpróbálok hit
ben jámi. Olyan ingadozó k az első lépések. Megtudtam, hogy T lakását lefog
lalták, de nem izgat. Békesség van bennem, hála Istennek. Állandóan fülemben 
cseng a 42. zsoltár: »Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem. 
Imádság az én életem Istenéhez.« Így van, s Tibor imája is tart minket. Ő merre 
járhat? Múltkor mellettem ült álmomban, fogta a kezemet s nem szólt. Egy idő 
múlva mesélni akartam neki, ami velünk történt, erre rám nézett: »majd később, 
most még nem lehet«. Felébredtem, de még sokáig rajtam éreztem a tekintetét. " 
Március 30. nagypéntek 

y égre van ismét villany. Reggel hétkor jártam a rendőrségen az igazolvány 
miatt, de nem kerültem sorra. Marika a repülőtéren dolgozik. Mindnyájan temp
lomban voltunk." 
Március 31. 

"Fél ötkor kelünk. Buba kenyérért áll sorban, én dagasztok. Marika templom
ba megy, s utána a repülőtérre. Hatra megyek a rendőrségre, sorra kerülök. Fél 
nyolckor felváltom Bubát, 9 után kerülök haza. Akkor kap csak reggelit a kis néP. 
Főzők két napra. A gyerekek szépen segítenek." 
Április 2. húsvéthétfő 

"Tegnap Marika volt a gyerekekkel templomban. Ma öntözni voltak a fiúk. 
Igyekeztünk békés, szép húsvéto t élni. A gyerekek élvezték, nem érzik a bajt, ve
szedelmet. " 
Április 3. 

"Olivér üzent, hogy szeretne értem jönni. Pillanatra átvillant rajtam az öröm, 
hogy jó lenne szabadulni, és a gondot letenni, de mégis belátom, hogy még nem 
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szabad, ki kell tartanom. Matyi nagyon megijesztett, talált egy gyújtózsinórt, rob
banókupakkal és a végét bedugta a vaskályhába. Nagyot robbant, tele lett az 
ebédlő hamuval. Bár csak tanulna ebből Matyi. " 
Április 12. 

"Ismét hiába jártam a kérvényem miatt. Többen tanácsolták, hogy próbáljak 
kiszökni, akkor több holmit vihetnénk magunkkal. De itthon, hogy belegondolok a 
dolgokba, egyre jobban látom a tengernyi nehézséget. Bár megadná nekem Isten 
Tibort ehhez a költözés hez. Erőmet érzem, messze túlhaladja." 
Április 15. 

"Nagyon sokat gondolkodom, s nem tudom, mi lenne a bölcs és okos dolog. 
Mindenki lebeszél az illegális elmenetelről. A határról rossz hírek jönnek. Nem 
merem mozdítani a holminkat, akkor még jobban kockáztatnám. És ha eddig hit
tem és maradtam, most hitetlenség lenne, ha mennék. A kertet beültettük krump
lival, s maradok. Este olvastuk a gyerekekkel József történetét. Utána Matyi meg
jegyzi, hogy látod Anyu, a Bibliában is az van, hogy ne féljetek itt hagyni a ti házi 
eszközeiteket. Hátha mégis mennünk kell." 
1945. április 16. 

"Kora reggel, 7 óra talán. Marika kenyérért áll sorban. Mi még ágyban va
gyunk. Két milicista jön be egy detektívvel, azzal, hogy fél óra alatt be kell csoma
golni és elhagyni a lakást. Én pillanatok alatt felkaptam a ruhámat, s a milicista 
tiltakozása ellenére kiszöktem a házból. Pietrohoz szaladtam [talán polgármes

ter?], Marikát is vittem magammal a péktől, féltem, ha ő hazamegy, felöltöztet
tetik vele a gyerekeket és kiteszik őket a házból. Pietro azonban elutazott. Sógora, 
Murtin a pénzügyről megígérte, hogy segít, de csak egy óra múlva, még más dolga 
van. Innen Fábryhoz szaladtam futva, féltettem a hat gyereket, mi lesz addig 
velük? Marika Kádashoz szaladt, az ő szlovák ismerőséhez. Homola Olgi csat
lakozott hozzám, Fábrynál maradt őt megvárni, én Kádassal a rendőrségre men
tem. Csak 1 O-kor lehet bemenni. Várunk. Az előszobában gyűlnek a síró, kétség
beesett magyarok. Hosszabbítás, kérvény, semmi nem használ. 10-kor beme
gyünk, Bél Mátyás titkár beljebb küld, a kapitányhoz, ő azonban nem irgalmaz. 
Muszáj menni. Kimegyünk, éPpen jön Fábry. Kádassal autóba vágják magukat, 
s mennek a minisztériumba [akkor Kassán volt a szlovák kormány], én a sar
kon várok. Telik az idő, Gidó is álldogál velem egy darabig. Hosszú percek, 
félórák. Végre jön Kádas. Nincs segítség, minden felelős ember elutazott, csak vég
rehajtó tényezők maradtak itt. Ördögien eltervezték. 

Hazamegyünk. A ház tele nénikkel. Főznek, rakodnak, nagy a fejetlenség. 
Ágostonkát valaki úgy öltöztette fel, hogy két lába került egy nadrágszárba, járni 
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sem tudott szegény. A milicista türelmetlen, Kádas csitítja. Ruhát kér, odaadom 
neki Tibor szmokingját. Szép lesz benne, de jó lenne meglátni. Csomagolok. Ide 
kapok, oda hívnak. Mindenki tesz-vesz, a kezem ügyéből mentik el a holmikat. 
Mire keresem, már nincs törülköző a háznál. A milicista háromszor enged ki hol
mit a házból. Fuvaros jön, vállalja a csomagok szállítását. A milicista nem enge
di, s különben is lebeszélnek, mindent ellophat. Megy a pakolás. »Editkém, van 
egy kis paprikád, kukoricát tudnál még adni, hol a lekvárod? « stb. Ó édes önzet
lenség. Csoda, hogy egyáltalán össze tudtunk csomagolni. Minden gyerek egy já
tékot vihet, Buba kedves babáját a milicista hátizsákjából kunyeráljuk vissza. Zse
ni néni élelmet rak egy zsákba: zsír, liszt, méz, cukor, kenyér, stb. bedobálva, s a 
végén beleszúrja az esernyőmet. A milicista már türelmetlenül jár utánam. Menni 
kell. Még utoljára végigjárom otthonunkat. Indulás. Lepecsételik a bejáratot. A 
nénik sírnak, mi megyünk. Buba még megsimogatja babarózsafáját. Pajtás, a puli 
ott ül kinn a hídon, sírva simogat juk meg. [Jóval később mesélték, hogy nem 
fogadott el ennivalót senkitől, sokat vonított, végül baloldali szomszédunk 
megmérgezte.] A kis szekér elindul kis batyunkkal. Sztehló Bandi segít húzni. 3 
zsák, 6 kis hátizsák, 2 iskolatáska, ez minden, nem bírunk többet. Még egy kispár -
na sincs velünk. 4 óra tájban érünk a rendőrségre, kiverekedjük, hogy Marika is 
jöhessen. Bugacek kapitány kegyesen megengedi, menjen, eggyel kevesebb. A lány
gimnázium tornatermében gyűjtik a magyarokat. Bemegyünk, letelepszünk a föld
re. Nagy felfordulás, több száz ember. Körülvesznek minket, sok az ismerős. Új
váriék is ott vannak reggel óta, hét gyerekkel. Újvárinak súlyos gyomorvérzése 
van, ma kellett volna operálni, de nem volt kegyelem. Ott ül sápadtan, kés{íbb 
bejuttatnak neki egy összecsukható ágyat, pokrócot. Jönnek-mennek az emberek, 
időnként egy csoportot elvisznek, autóra raknak. Mi várunk. Polster Márta [a 

későbbi Schréter Ferencné] is ott van, 3 ápolttal a Bethesdából. [Szellemi fo
gyatékosok egyházi intézménye.] Mindenki meséli a maga történetét, s számol
gatja, mit hagyott otthon. Mi összerakjuk aholminkat, vacsorázunk, énekelünk, 
Bibliát olvasok. Úgy érezzük, a teremben levőket megnyugtatja kicsit az ének. A 
gyerekek lefekszenek a zsákokra. Klári kétszer is bejön, tejet hoz a gyerekeknek és 
pénzt nekem. Az éjszaka nehezen telik, a gyerekek lassan elalusznak, de Gazsi és 

Sarolt folyton leguruinak a zsákokról. Mi felnőttek beszélgetünk, szundítunk 
egyet-egyet. A milicisták hangosan szórakoznak. Végre lassan világosodik. 

Megérkezik a teherautó, kivezénylik az embereket, akit csak lehet, rázsúfol
nak. Indulunk, egymásba kapaszkodunk a nyitott teherautón. A Horthy téren 
Bözsi jön szembe, soká integet utánunk. Ő önzetlen volt, és Homoláék, Schmid
ték, de a többi néni nem egészen. A határon, Hidasnémeti szélén leszállítottak. 
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Vámvizsgálat. Minden zsákot, táskát át akartak vizsgálni, szerencsére sokan vol
tunk, és Marika ügyesen nyüzsgött, némely hátizsákot többször vitt be megmutat
ni, és amit elvettek volna, a keblébe dugta, alaposan meghízott a végére. Így is 
elvettek egy ezüst poharat, bőrt, gyufát, stb. Élelmet nem volt szabad vinni, a mi
licista meglátta Katát, amint ül a Zseni néni csomagolta zsák mellett és nyalja a 
kicsurgó mézet. Szerencsére nem szólt, mosolygott. 

Hideg, fagyos reggel volt, még hófoltok az úton. 4 kilométeres gyaloglás várt 
ránk az első magyar faluig, Tornyosnémetiig. 16 Matyi elfáradt, letette a hátizsákját 
az út szélére, még jó, hogy kiderült és megtaláltuk. Dr. Kiss Lajos református lel
készék fogadtak be, szívesen láttak, pedig Polster Mártáékkal együtt 12-en vol
tunk. Csirkét öltek, jó ebédet kaptunk. Segítettek a paplányok az élelmiszeres 
zsákot rendbe hozni az esernyős merénylet után. Másnapra forspontot [lovas sze

keres szállítás] ígértek, de az oroszok 15 napig minden fuvart betiltottak. Átmen
tünk Göncre dr. Farkas Elek esperes segítségét kérni. Másnap reggelre meg is ígér
te. Éppen a templom előtt ültünk Mártával, csendben imádkozva, amikor megér
kezett a szekér. Nagy nehezen felszálltunk és elindultunk. Göncön, Telkibányán 
át Pálházára értünk. Szállást nem kaptunk, de egy fiatal katolikus lelkész szalmát 
szerzett és az iskolában a padlóra szórta nekünk, így alhattunk. 20-án indultunk 
tovább Sátoraljaújhelyre. Ott Sexty Zoltán evangélikus lelkész segített étellel, pi
henéssel. Kimentünk az állomásra, megtudni, hogy juthatunk tovább Nyíregyháza 
felé. Az állomásfőnökhöz mentünk tanácsért. Végignézett rajtunk, s azt mondta, 
Pestre nem mehetnek, csak vonat tetején. De menjenek nyugodtan Csapra. Rá
nézett döbbent arcunkra és elmosolyodott. Ez az egyetlen lehetőség, menjenek 
nyugodtan, az Isten megsegíti magukat. 

Reggel indultunk, üres kocsiban. Délután értünk Csapra. [Szovjet határállo

más]. Kerestem ennivalót, nem volt. Megszólítottam egy vasutast, nem tud-e vala
hol éjszakára szállást. Rám nézett: »azonnal induljanak, holnap reggelre semmijük 
sem marad, ha itt maradnak.« Rohant egy tehervonathoz, beszélt a vezetővel, éppen 
indulni akart. Sót szállítottak ömlesztve a vagonokban. Jött még egy vasutas, egy-két 
utas, agyerekeket felrakták a sóra, Mártáékat az egyik, minket a másik vagonba. 
Az utolsó csomagot már a mozgó vonatra dobták föl. Barátságos ruszinok voltak 
útitársaink, Máramarosból hozták a sót. Nagyon hideg volt, odakinn mindenütt hó. 
Az ömlesztett só is jéghideg volt, deszkákat tettek rá. A vagon közepén egy vas lám
paoszlopban tüzeltek, a vagon tetején szállt ki a füst. Elhelyezkedtünk, takaróba, 
kabátba csavarva. Megkínáltak étellel is. Reggel derült ki, hogy minden csomag 

16. A trianoni határok a szovjet bevonulással de [acto visszaálltak, majd a párizsi békeszerződés (1947. február 10.) 
újra rögzítette azokat. 

131 



132 

Termő csipkebokor 

megvan, kivéve Ágoston pelenkás iskolatáskáját. A vonat lassan haladt, Záhony 
mellett megállt. Buba és Matyi leszálltak, hogy egy létfontosságú tárgyat keressenek. 
Hamarosan egy katonai sisakkal tértek vissza, de használatba vételekor kiderült, 
hogy szegény katona fejlövést kapott. A második sisak magyar katonáé volt, ki kel
lett cserélni egy oroszra. Így a másféléves Ágostonnak törekednie kellett a szobatisz
taságra. A vonat többet állt, mint ment. Két nap múlva értünk Nyíregyházára. " 
Nekünk, gyerekeknek izgalmas kaland volt mindez, nem féltünk, tudat 

alatt éreztük, hogy anyánk hite mindenen átsegít. Életünk talán legszebb idő
szaka zárult le Kassán, sajnos szomorú körülmények között. 

Ide írom le Mohr Gedeon kassai evangélikus lelkész versét, amit 1947 -ben 
küldött el szüleinknek. 

ÜZENET 
a Schulek-családnak 

Nem tudom, Hozzátok innen 
Hogyan juthatnak el a hírek, 
Hadd üzenem hát: kertetekben 
Ismét megnőttek anyírek. 
A fák alatt új virágok nyílnak, 
De a ház most is a régi, 
Viharok járása közt az Úr 
A Ti számotokra védi. 
Ahogy a minap arra jártam, 
Megálltam a nyírfák alatt, 
Néztelek Titeket a múltból, 
És a vidám gyerekhadat. 
Utánatok sarjadzanak a fák, 
S két évvel messzebbre látnak. 
Talán egészen Tihozzátok, 
Hogyha hinni lehet a fáknak. 
Az idő, lám egyre változik, 
Egyszer meleg, máskor lehül, 
De üzenem: a fákon az is a Tiétek, 
Az az új darabka ott felül! 

Kassa, 1947. június 27. 



Nyíregyháza (1945. április - július) 

NYÍREGYHÁZA (1945. ÁPRILIS - JÚLIUS) 

1945 áprilisa, Nyíregyháza 
"Egyenesen Túróczy püspök úrhoz mentünk, egyedül volt otthon. Mikor meg

látta a fáradt, szutykos bandát, gyorsan befűtött a fürdőszobába, húzta a kerekes 
kúton a vizet. Lecsutakoltuk a népet. Felesége, Idus néni is megjött, terült az asz
tal. Mire Juci és Olivér [Tibor unokatestvére, Krompecher Juci és férje, Joób 
Olivér lelkész] előkerültek, addigra Rőzséék [id. Rőzse István lelkész] elvitték 
Saroltot, Balczóék [Balczó András lelkész, az öttusázó édesapja] Gazsit, Matyi 
meg T úróczynál maradt. Mi többiek Olivéréknél kaptunk egy szobát. Hat nap 
volt az út Kassától Ny íregy házáig. Végre egy kis nyugalom várt ránk. Nem tud
tam, csak jóval később derült ki, hogy a gyerekeket azért vették le rólam, hogy fel
nevelésüket vállalják, mert az volt a hírük, hogy Tibor meghalt. Egy diakonissza 
árulta el. Szerencsére csak két nehéz hét várt rám, s megjött a hír Tibortól, hogy 
Pozsonyban van, s amint lehet, jön. De ez nehéz két hét volt. 

Az út Kassától Nyíregyházáig úgy ment, hogy Isten minden nehéz pontra állí
tott egy angyalt segítségül, aki átadott minket a következőnek. TulajdonkéPpen fe
lejthetetlen, csodálatos napok voltak. 

Szerencsére Olivérék lakása elég nagy. Marika sokat segít a gyerekek körül. 
[Joóbéknak akkor három gyermekük volt, a negyediket várták.] Oli a tanya
bokrokat járta, ott szolgált, onnan hozott élelmet a családnak. Nekem még van 
pénzem, azzal segítem a háztartást. A diakonissza testvér főz. A gyerekekkel néha 
elég nehéz, a mieink érzik, hogy ez nem az ő otthonuk. Máskor meg nagyon jól 
játszanak egymással. Juci dolgozik, mint védőnő, sokszor van erős migrénje. A 
pénz kevés, nekifogtunk papucsot, szandált gyártani. Eleinte csuhé volt a talpa, 
később spárgát fontunk, ebből varrtuk össze a talpat, erősebb volt. A felső rész az 
itt divatos mintásan szövött pólyakötő szalag. Nyíregyháza apraja-nagyja e nyá
ron ezekben szaladgált. Marika és Buba is megtanulták a spárga fonását, hurko
lását. A gyerekek áPrilis végétől iskolába jártak, ez a tanév bizony nagyon rövid 
volt, a gyerekeknek sokat kellett pótolniuk. 

A kassai holmink sorsa is izgat. Engedélyt kérek az utazásra, megkapom, Ma
rikával indulunk május 26-án. A kisvasút elvisz Újhelyig. Innen gyalog, estére 
érünk Mihályfalvára. Az állomás tele emberekkel, itt gondoljuk eltölteni az éjsza
kát. De amint beesteledik, néhány kassai férfi azt tanácsolja, hogy induljunk el, 
ők elvezetnek, át a hegyeken, aki meri vállalni az utat. Félő, hogy az oroszok éjjel 
kicsi robotra elvisznek, és onnan ki tudja, van-e visszaút. Mi ketten Marikával in
dulunk. Nehéz hegymászás úttalan utakon, néha Pihenő. Lassan megvirrad. Dél-
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re érünk a Hernád partjára és fájó lábainkat a vízbe lógat juk. 67 km út van mö

göttünk. Marika a nővéréhez megy, én Homoláékhoz. Ők már küldtek motorral 
a ruháinkból Hollóházára. Én is, Marika is több réteg ruhát veszünk magunkra, 
és valamennyi csomagot is sikerül magunkkal vinni. Az utcán alig merek járni. 
Fejemen kendő, fekete szemüveg. Egy orvos megísmer, halkan köszön. Asszonyok 
fogadnak egy kocsit, azzal indulunk Újhely felé. A milicisták megállítanak, a szok
nyám alól kilóg a másik, de nem vesznek el semmit. Haza megínt hosszú, nehéz 
az út, de érdemes volt. Másodszor Matyival szöktem át július 7-én. 
Matyi erre így emlékezik: 
,,1945 nyarán együtt mentünk Anyuval Kassára. Már nem emlékezem, ho

gyan, valószínűleg gyalog a határtól. Anyu valami hivatalban megpróbált elin
tézni valamit, én közben bemásztam lakásunk pinceablakán és találtam egy 
nagy zacskó kávét. Hallhattam, hogya kávé mekkora kincs, így büszkén és bol
dogan magammal vittem. Nemcsak az derült ki, hogy csekély értékű árpakávé 
volt, de még sikerült elejtenem és szétszórnom nagy részét." 

Én nagyon meg voltam sértve és irigykedtem, hogy Matyi mehet Kassára 
Anyuval, nem én, a legnagyobb. Jóval később fogtam fel, hogy egy serdüléS 
lánynak jobb volt, hogy nem utazott az orosz katonákkal tele vonaton. 

"A legrosszabb a harmadik út volt [július IS-én értek vissza], amikor Mari
ka öccsét hoztam magammal, gyalog mentünk. Akkor sok mindent elvettek tő
lünk, Schulek Frigyes kitüntetését, ezüstöt, amit a kassai barátok már nem mertek 
tartani. Akkor már Sárospatakig lehetett utazni. Felszedtem az áthozott ruhákat 
Hollóházán. Patakon Szunyi [Eőry Lajos] nővérei szereztek kocsit Nyíregyházá
ra. Sajnos, mikor előállt a kocsi, a holmimon ültek a falusi nénik, de sok szép hol
lóházi tányér eltört alattuk." 
Kassán a házunkon régen feltörték a pecsétet, a könnyen mozgatható bú

torokat, pl. Anyu antik íróasztalát, villanyvarrógépét, szőnyegeket, dísztár
gyakat, stb. a jó szomszédok "megmentették" maguknak. Egyik szomszéd
asszony Anyu pongyolájában nyitott neki ajtót. A másik szomszéd meg fe
nyegetően lépett fel, hiába látta Anyu nála a bútorokat. A legértékesebb 
dísztárgyak, Gorka- és Zsolnay-szobrok, ezüsttál, vázák, szőnyeg és szőttesek, 
és az értékesebb könyvek Trézánénál voltak elhelyezve, akinek férjét Apu a 
börtöntől mentette meg. Sajnos ő csak néhány apróságo t és 40 cseh nyelv ű 
(!) könyvet adott vissza, mondván, hogyeltörtek a dísztárgyak. Egyik alka
lommal Anyu véletlenül benézett a kassai kerti WC-be, két nagy zsák volt ott 
telepakolva ágyneműnkkel, ruhákkal. Úgy látszik, a következő éjszakára ké
szítették elő. 



Debrecen (1945. július - 1947. január) 

"Közben megnehezedett az életünk Nyíregyházán. Túróczy püspök börtönbe 
került, Matyi élete a szomorú családnál nehéz lett. Mi Jucival jól kerestünk a 
szandálokkal, de a sok gyerek igen fárasztó volt. Ú gy határoztam, hogy elmegyek 
Majoross Béla bácsiékhoz Sárospatakra a három naggyal. Katát a Sulyán-bokor
ban vállalta egy család, Ágoston Marikával maradt. Kisvonattal, gyalog és komp
pal jól eljutottunk. A három Majoross nagylánnyal jól megvoltak a gyerekek. So
kat fürödtünk a Bodrogban, a gyerekek kilószámra gyűjtötték a kagylót, kacsa
eledelnek. Élveztük Sárospatakot, Béla bácsi, aki a református gimnázium tanára 
volt, mindent megmutatott. Felesége, Margit néni egy nap elindult meglátogatni a 
debreceni rokonokat. Otthon felejtette az esernyő jét és ebben a hőségben nem bír
ta volna az utat lovas-kocsiban. Egyik lánya, Pipi hazaszaladt az ernyőért, de 
mire visszaért, elment a komp. Én fogam között az ernyővel átúsztam a Bodrogon, 
így megoldódott a probléma. 

Még két hetünk volt Nyíregyházán, mikor végre megérkezett Tibor." 
Levél Nagyikának (még májusi): 

"Megint adhatok életjelt magunkról. Tibort már nagyon türelmetlenül várom. 
Nélküle nem merek visszamenni Kassára, holminkért. Azután nagyon szeretnék 
innen is tovább kerülni. Persze minden Tiboron és az ő életlehetőségein múlik. 
Ú gy szeretném, ha vele együtt bemehetne Marika Kassára és kihozna még szük
séges holmit, ha lehet. Én addig itt próbálnék venni olajat, lisztet, stb. S azután 
Pestre próbálnék jutni. Nagyon szeretném tudni, mi lenne jó esetleges pesti életünk 
számára. Matyi püspök úréknál van, most várják azonban Rozsnyóról kitelepített 
lányukat családos tul, gondolom Matykót visszakapom. Azt hiszem, megértesz 
engem, hogy nagyon szeretnék nálad lenni, nehéz vendégnek lenni ennyi gyerek
kel. Tibort kimondhatatlanul várom, bár tudna sorsunkon segíteni. Jól, vidáman 
bírok mindent, de ... Az a de mindig ott van. 

A gyerekek egészségesek. Ágoston édesen kezd kotyogni. A három nagy iskolás 
pótolja lassan a tanulnivalókat, de Bubának sok-sok munkába kerül. Könyvet is 
alig tudtam szerezni nekik." 

DEBRECEN (1945. JÚLIUS - 1947. JANUÁR) 

Debrecen, 1945 júliusától 
"Tibort Debrecenbe helyezték. Ő taliga-forma szekeret bérelt, s holmink tetejé

re ülve Marika öccsével, Péterrel utazott Debrecenbe. Mi vonattal mentünk. Ma
rikáéktól elbúcsúztunk, hazamentek Zentára. Minket a Pavilon laktanyában he-
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lyeztek el, két szobát kaptunk, honvédségi emeletes vaságyakat szalmazsákkal, s 
még némi bútort. [Emlékszem, Anyu rögtön hozzáfogott a sivár laktanyai szo
ba szépítéséhez, néhány akvarelljét celofánpapírba burkolva felszögezte a 
falra.] Ebédelni az első napokban Guci nénihez jártunk [Benkőné Majoross 
Margit, Anyu rokona, akkoriban halt meg egyetlen lánya]. Amíg a többiek 
ebédeltek, Buba vigyázott a laktanyában a kis Ágostonra. Az ablakban várták a 
családot, s Ágoston ablakos tul kiesett a kertbe. Neki nem lett baja, de mikor Buba 
utána ugrott, összevagdosták az üvegcserepek. Nem sokáig maradhattunk a lak
tanyában, egy délután orosz katonák lefoglalták maguknak. Szerencsére Tekus 
Ottó, aki a nyugatra menekült Pass László helybeli lelkészt helyettesítette, és 
Dönsz Tivadar vallástanár befogadtak minket a parókiára. Egy nagy, 8 m hosszú 
alkóvos szobát kaptunk. Ottó szerzett kiskocsit és elhúztuk holminkat. Az udvar
ban volt az iskola, ősztől már Gazsi és Sarolt is odajártak. Matyi a református 
kollégiumba járt, Buba meg a Dóczyba. Eleinte a püspöki palotában voltak az 
osztályok, később kimentek az oroszok a gimnázium épületéből, s visszaköltözhet
tek, nagy meszelés után." 
Annyi kukoricát még életünkben nem ettünk, mint akkor, hol puliszkaként 

sült hagymával, hol egészben megfőzve melasszal. Kedvencünk a málé volt, 
tepsiben sütötte Anyu. A kukoricát mi morzsoltuk le. A csutkával tüzeltünk, 
órák hosszat főztük a takarmánykukoricát, míg ehetőre puhult. Süteményt is 
sütött Anyu, mi csak melaszos kutyaguminak becéztük. 

"Ottó sorkoszton volt a gyülekezetben, mindig hozott a gyerekeknek egy kis 
élelempótlékot. A nagyok kijártak Tiborral az állomásra, énekelni az érkező ka
tonáknak. Lehet, hogy a vérhast ott szedték össze. Csák Judit doktornő gyógyszer 
híján káposztalével gyógyította őket. Egyszer nálunk szállt Túróczy püspök bör
tönőrével együtt, mikor az Debrecenből visszakísérte a nyíregyházi börtönbe. 
[Gondolom, tárgyalása volt Túróczynak, s este már nem volt vonat juk.] 

Kedves időszak volt, a lelkészekkel nagyon jóba voltunk, a gyerekekkel sokat 
tréfálkozott Ottó. Villany nem volt, délutánonként a Régi Magyar Istenes Énekek 
darabjait tanultuk, minden nap egy éneket. Sok népdal t, balladát is megismertek 
a gyerekek. Itt történt, hogy valaki csöngetett. Ágostonka szaladt ajtót nyitni, de 
túl kicsi volt hozzá. »Nyitok, nyitok, csak emelj fel!« - kiabálta ki a vendégnek. 

Olcsón hozzájutottunk racka juh gyapjához. Nagyon büdös volt, tele bo
gánccsal, sokszor át kellett mosni. Megtanultuk Bubával, hogyan kell kézzel 
felkártolni. Kaptunk kölcsön rokkát és megtanultunk fonni. Egész jól sikerült, 
sajnos az ebből kötött pulóverek nagyon szúrósak voltak. A gyerekeknek nem 
volt semmi játéka, babát faragtam Sarolt-Katának, mozgat ták kezüket-lábu-



Debrecen (1945. július - 1947. január) 

kat. Buba nagyon boldog volt, születésnapjára papírbabát kapott csodálatos 
ruhákkal. 

A paplakból megint tovább kellett mennünk, húsvét után hazajött a lelkész
család. A Péterfia-Iaktanyában helyeztek el minket, ide már néhány bútorunkat 
is elhozhattuk Hollóházáról. Tető nem volt a fejünk fölött, csak földdel volt borít
va a mennyezet. Minden esőnél csurgott. Tele volt a lakás pincebogárral, ezeken 
4 kacsát tartottunk. A fizetést Tibor babban, olajban és kukoricában kapta, utób
bi egy részét egy fuvaros megvette a lovainak. 

A laktanyaudvarban szökött katonák voltak, akiket az orvos mentett meg a 
kivégzéstől. Ezek sokat játszottak a gyerekekkel. Kocsit hajthattak, négynek em

lékszem a nevére, Gazsi kedvence i voltak, Ica-Laci, Szellő-Cigány. Katonaze
nekar is volt, az udvaron gyakoroltak, a gyerekek sokat bosszantották őket. A 
tamburmajor háttal volt, a gyerekek bolondoztak, ugráltak, a trombitások a neve
téstől nem tudtak fújni. 

Egyszer méteres gazbó l sátrat építettek, s ott aludtak, éjjel kísértetnek öltözött 
katonák ijesztgették őket, hajnalban meg bekergették a sátorba a malacokat. Bu
ba, Matyi és néhány tisztgyerek kedvenc szórakozása volt, hogy a szemétdomb 
alatt talált puskagolyókból kiszedték a puskaport, és az üres legénységi zuhanyo
zóban meggyújtották. T öbb gázálarc volt tele puskaporral. 

Egyszer Révész Imre református püspök felesége, Anyóka [Váró Margit] ná
lunk járt. Meglátta, hogy csomagolópapíron, fakanál nyelével nyújtom a tésztát. 
Hazaszaladt és hozott nekem gyúródeszkát és sodrófát. A kezében fogta, a bicik
lit a térdével kormányozta. Másik kedves segítség Rombauerné Paula néni volt, 
aki gyakran eljött, összeszedte a lukas zoknikat, és megjavítva hozta vissza. 
Mondta, hogy mindig unokákra vágyott." 
Apu a két nagynak egész nyáron angolórákat tartott. Matyi készült Sáros

patakra, engem pedig meghívtak Új-Zélandra, Calgaryba (Gregory Kenneth 
lelkész-katonatiszt és gyülekezete). Először az egész családot hívták, sokáig ki 
volt téve a család fényképe templomukban. Apu nem akart menni, engem meg 
nem engedtek ki. 

Az élet nehéz volt, a gyerekek folyton betegeskedtek a nyirkos lakásban, enniva
ló alig volt. Előfordult, hogy Apu egy heti fizetésén egy zöldpaprikát tudott venni. 

Dr. Csák Judit gyerekorvosunk segítségével Anyu kettőnk leromlott egész
ségét is anyavér injekcióval igyekezett helyrehozni. Először Gazsi kapott né
hány fecskendőnyi anyavért, amikor hónapokig köldökkólikában szenvedett, 
aztán később én, amikor középfül- és tüdőgyulladás váltogatták nálam egy
mást. Különös érzés volt látni és érezni, hogy Anyu a vérét sem sajnálja tőlünk. 
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A PÉCSI ESZTENDŐ (1947) 

Januárban Aput minden kérése ellenére Pécsre helyezte Soltész Elemér tábori 
püspök, mi még maradtunk Debrecenben. Kata és Ágoston kanyarósak lettek. 
Anyunak szegénynek ismét volt egy vetélése, Anyóka és Paula néni segítettek 
távolléte alatt. Egyszer viszont Anyunak kellett segítenie egy barátnője szülé
sénél, érte küldték a nagyobbik testvért, mert az orvos nem érkezett meg idéí
ben. 

Néhány hét múlva én is Pécsre kerültem, Apu beíratott a Notre Dame 
Gimnáziumba. Az evangélikus Baldauf Otthon kollégiumában laktam. Itt Pé
csett került sor május 26-án a konfirmációmra is. Erre az ünnepre Anyu is el
jöhetett. Sikerült a két óvodás t, Katát és Ágostont a Fébé diakonisszák hűvös
völgyi gyermekotthonában elhelyezni néhány hónapra. Nyáron Gazsi is odake
rült egy időre. Itt látott életében először gömbvillámot, az étkezőasztalukat 
megkerülte és szétpukkant. Saroltot tavasszal Nagyika vette magához, onnan 
járt a Fehérvári úti iskolába. 

Nyárra összekerült a család. Szüleink pécsi barátai, Cserháti Sándor 
bácsiék átadták Damjanich utcai villájukat, amíg ők vókányi tanyájukon 
töltötték a nyarat. Halkereskedése volt Sanyi bácsinak, a tanya közelében 
halastavak voltak. Egyszer meglátogattuk őket, nagy élmény volt szalmaka
zalon aludni. Többször küldtek be a tanyáról halat vagy dinnyét. A házuk
ból esett ki Ágoston másfél emeletnyi magasból, szerencsére homokos hely
re, egy mély gödör mellé. Azzal jött vissza: "ne haragudj, Anyu, de kiestem, 
mert halásztunk." 

Ősszel kaptunk egy nagy szobát a Baldauf szeretetotthonban, befért hét vas
ágy, egy-két kis vasszekrény, és egy asztal pár székkel. Ebédet az otthon lakói
val együtt kaptunk. Mária nővér volt a konyhás, tőle tanultuk a "diakonissza 
szelet" recept jét. A gyerekek iskolába jártak, jóban voltak Szentágothai János 
orvosprofesszor lányaival. Ők az egyetem egyik irodájában laktak. Izgalmas 
látvány volt a folyosón elhelyezett sok spirituszos üveg, embriókkal, emberi 
szervekkel. Sokat kirándultunk, sok barátunk volt: Zsolnayék, Sikorszkyék, 
Cserhátiék, Székelyné Gabi néni és mások. Ősszel a Vöröskereszt segítségével 
Gazsi és Sarolt Dániába kerültek. Sarolt Koppenhágába, Farkas Zsuzsival, Ma
tyi pataki barátja húgával együtt, egy gyáros nővéréhez. Nagyon szerette a 
lányokat a néni, csak éppen a kutyája fésűjével fésülte hajukat, hiába tiltakoz
tak. Gazsi vidékre került egy papcsaládhoz. Sajnos a dán nyelvet mindketten 
hamar elfelejtették. 



A pécsi esztendő (1947) 

1947 nyarán apánkat a honvédségtől nyugdíjba küldték, de mivel fiatal 
volt, nem kaphatott semmi nyugdíjat. Angol- és németórákat adott. Minden 
püspöknél jelentkezett, hogy lelkészi állást kapjon. A család egy évig teljes bi
zonytalanságban élt. 

1947. október vége 
" Engedély t kaptam, hogy Kassán maradt ingóságainkat kihozzam hivatalosan. 

Ezek főleg bútorok voltak. Akkor jártam utoljára házunkban. Még egy asszony 
csatlakozott hozzám bútoraival Engel főorvos holmijának egy részét, s az egyház
fi bútorainak felét is felraktuk a szekérre. Magasra tornyozott szekerekkel értünk 
a határra. Az iratokkal minden rendben volt, de a határőrök még több pénzt kö
veteltek a fuvarosoktól. Az egyik alkudozott, a másik hozzám szaladt, s azt mond
ta, üljek a bakra, valami csúnyát mondott, hogy azt kiáltsam a lovaknak, teljes 
erővel húzzam meg a kantárt, és akkorát üssek rájuk, amekkorát tudok. A lovak 
iszonyú erővel megugrottak, a fuvaros feldobta a sorompó t és mellém ugrott, a 
másik kocsis utánunk szaladt és felugrott. Egy lövést kapott a bútor, de mi már 
messze voltunk. Berakodtunk az állomáson a vagonba és elindultunk Miskolcra. 
Itt Ferenczi Miska és felesége Margócsy Erzsike [régi diákszövetséges barátok, 
Ferenczi Mária és Ilona szülei] segítettek. A hozott idegen holmit levették, hogy 
majd átadják a tulajdonosoknak, engem lefektettek. Vasúti kocsinkat nem akarták 
tovább engedni, mert hibás, szikrázik a kerék. Ezt Miska megjavíttatta, így elin
dulhattunk. 

Reggel értünk Pestre, Apu, az útitársnő férje és az egyházfi vártak. Az asszony 
bútorát elvitték, Apuék elmentek fuvarost keresni. Közben a vagont a bútorokkal 
kitolták egy külső vágányra. Egy vasutas azt tanácsolta, menjek ki utána és hozas
sam vissza, mert ha nem érem el időben, nagyon messze viszik. Elindultam az őr
házakhoz, azt mondták, a hatodiknál van. Vonatok rohantak szembe velem, sose 
tudtam, sínek mellett vagy sínek között járok. Rettenetes érzés, hogy robog felém a 
vonat, és nem tudom, elgázol-e. Végre elértem a hatodik őrházat és avagonunkat, 
visszatolták, de álmomban se térjen ez vissza. Síneken azóta is félve megyek át. Itt 
már átadhattam minden gondot Tibornak. Pécsett levittünk mindent az egyetem 
pincéjébe, itt persze amit a ládák rései közül ki lehetett húzni, azt ellopták." 
Elképzelni is nehéz, hogy bírta ezt anyánk végigcsinálni, kilencedik hónap-

ban volt JánossaL 
1947. december 17 -én megszületett János. 
Anyu levele Ópapának: 

"Legnagyobb örömöm az volt, hogy huszonnegyedikén délelőtt hazaeresztettek 
a klinikáról. Együtt lehettünk mindnyájan a fa körül, illetve eggyel többen, mint 
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tavaly. A gyerekek, de főleg a kislányok kimondhatatlanul boldogok a kis János
kával. Úgy szeretik, dédelgetik. Sarolt már tisztába is tudja tenni, Buba pedig fü
röszti is. Nem mondom, drukkol néha, de vitézül megcsinálja. Karácsony után 
sokszor jött vendég, a gyerekek be vannak zárva a szobába a rossz idő miatt, sokat 
kell foglalkozni velük, hogy okosan töltsék idejüket. Szerencsére Jánoska nagyon 
jó, szinte nem is sír. Anyuka ittléte óriási segítség, sokat dolgozik, hogy rendben 
tudja tartani a családot. Ez nem is egyszerű, ha kilencen vagyunk egy szobában, 
és minden gyerek előszed valamit, s mikor el kellene rakni, nincs rendes helye sem
minek. Bárcsak ne tartana már soká ez az élet itt. De az nagy segítség, hogy nem 
kell ebédet főzni. 

A szép karácsonyi ünnepnapok után még egy kedves, csendes szilveszter este 
volt agyerekekkel, meghívtunk három nagyobb lányt az árvák közül. Hatodikán 
megtartottuk a keresztelőt. Tibor prédikált aznap, utána volt a keresztelő. A hat 
gyerek ott ült az első padban, olyan megható volt. Cserhátiéknál [ők a kereszt
szülők] volt az ünnePi ebéd. Kedves, meghitt együttlét volt. A kicsi is nagyon jó 
volt. " 
Sokat voltam beteg, főleg a fülemmel. Nagyon sovány is voltam, s nem tud

tam Apuval kijönni. Nehéz volt egy szobában élni kilencünknek, végül Apu 
talált egy kedves távoli atyafit, illetve feleségét. Entz professzor felesége, Elzi 
néni befogadta a kamaszlány t (14 éves voltam) egy-két hónapra, ami igen jót 
tett nekem is, a családi békének is. Igazi békebeli koszt volt náluk, ehettem, 
amennyit akartam, s alhattam a kis cselédszobában. Sajnos annyira összegyűl
tek hiányzásaim, mulasztott napjaim az iskolában, hogy áprilisban ki kellett 
maradnom. Tekus Ottó lelkész barátunk akkor friss házas volt, a répcelaki bel
missziói otthon vezetője, Apu kérésére meghívott hízókúrára. Néhány konfe
rencián is részt vettem, pl. napköziotthon-vezetői tanfolyamon. Sokat segítet
tem a kertben, háztartásban, lelkileg is helyre zökkentem. 

Katát elvitte a vöröskereszt Dániába, három hónapra. Ő már Komáromba 
érkezett haza, s elfelejtett magyarul beszélni, csak sírt. Persze nagyon hamar 
eszébe jutott anyanyelve. 

llo~lA.o~li 
~ 



A pécs i es z te nd ő (1947) 

Az árván maradt Majoross unokatestvérek: A család Nagyikával, 1949 
Misi , Mári, Jutka, Klári, Lacika 

Az utolsó Karácsony Nagyikával, 1949 
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ÉLETÜNK A KOMÁROMI PAPLAKBAN 

(1948- 1965) 

1948 tavaszán Szabó József püspök segí
tett, és a komáromi kis evangélikus gyü

lekezet meghívta apánkat lelkészének. 
Többen aggódtak, hogy fog ott megélni a 
lelkész hét gyermekkel. A lelkészlakás a 

gyülekezeti terem fölött volt, egy szobá

ja még romos állapotban. Így is három 
szép szoba volt beköltözhető, idővel a 

negyediket is renoválták. Szép nagy gyü-
A komáromi parókia mölcsös és díszkert is tartozott a paró-

kiához. Nagy öröm volt, amikor annyi év után saját bútorainkkal, illetve annak 

maradékával berendezkedhettünk. 

1948. július 4-én volt apánk beiktatása, Szabó József püspök végezte. Há
rom nap múlva, július 7-én agyvérzést kapott Ópapa, íróasztalára borulva ta

lálták, már nem élt. Még ott volt a beiktatáson és láthatta unokáit. Büszke volt 
Jánoskára. Lakását elvette az állam, nem lehetett megmenteni. De bútorait el·· 

hozták, így be tudtuk rendezni a nagy lakás t Komáromban. 
Kicsi gyülekezet, kevés fizetés, de mégis apánk itt lett hagyományos gyü le

kezet lelkésze, anyánk meg most lett igazi papné. Apu nagy lelkesedéssel szer

vezte a gyülekezetet, Anyuval együtt rendszeresen jártak látogatni. Hamar ba
rátokra találtak Pataki László felügyelőben és feleségében, Dórában, Dankó Jo

lánban és másokban. A gyerekek baráti köre is hamar kialakult . Ágoston egy
szer elcserélte aranygombos kék kabátját Pettkó-Szandtner Ali ugyanolyan, 

csak tökéletes állapotban lévő kabát jával. Édesanyja kétségbeesve kereste fel 
Anyut, cseréljék vissza a kabátokat. A fiúk a legjobb barátok lettek, csatlako

zott Ali nővére, Erzsébet és az unokates tvérek, Lévay Kati és bátyjai, majd 

Trombitás Ágnes, de ők a nagyobbakhoz tartoztak. 
Szeptemberben mi, a két nagy elutaztunk iskolánkba, Matyi Sárospatakra, 

én Budapestre. A Márvány utcai Fébé internátusban laktam. Gazsi, Sarolt és 
Kata Komáromban jártak iskolába. 

1948. szeptember 27. Anyu levele: 

"Édes Vilmuskám! Már régen készülök írni, de a munka bizony nagyon sok. 
Az itthoni gyerekhad nem jelent nagy segítséget, gondolom, elkéPzeled. Reggel ret-
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tenetes nehezen ébrednek. V égre megnyugodva megyek reggelit készíteni, s mire 
visszamegyek a szobába, Gazsi ül a dívány szélén, és mint egy jegesmedve úgy 
bólogat. Kata Jánoskájával egy másik ágyba vonul, Sarolt nem talál valamit, és 
így semmit nem csinál. Ágoston nem tud felöltözni. Néha azonban felöltözve, bá
jos mosollyal jelenik meg a láthatáron, ilyenkor biztosan becsinált. Mosdás, fog
mosás? A reggelinél mindegyik mást kér, mint amit beöntöttem a bögréjébe. Köz
ben mindjárt 8 óra, az iskolások elvágtatnak. Azután Ágostonnal vásárolok, Já
nos káva l takarítok és főzök. Roppant praktikus dolog, mindenkinek ajánlom. 
János nagyon szereti a földet feltörölni, bármit, bármivel. Jön-megy az egész lakás
ban négykézláb. Úgy nyílik az eszecskéje. 

Szemben az iskolaudvaron látom néha a gyerekeimet felvillanni. Gazsit teljes 
sebességgel SZáguldva, Sarolt vagy 3 barátnővel öleikezve sétál, és eszik, Kata ma
gában sétál, nézdegél, eszeget. Olyan más ez a két kicsi lány. 

Ebéd mosogatással, utána mindent kitalálnak, csak tanulni ne kelljen. Gazsi 
füle az autóknál, Katáé a Jánoskánál, Sarolt is nehezen fog neki. Végre készen 
vannak. Egy karéj kenyér uzsonnára, és eltűnik a banda a kertben. Múltkor vé
letlenül meghallottam, hogy Ágoston magyarázza testvéreinek: »Most jól bekenem 
a kezemet dió héjával, akkor legalább nem kell mindig megmosni.«" 
Október ll-én nagy tragédia történt, Anyu öccse, Olivér bácsi váratlanul meghalt. 
Sarolt erre így emlékezik: "Csendes volt a ház, csak Anyu meg én voltunk a 

lakásban. Én az ebédlőben tanultam, Anyu a másik szobában varrt. Hetek óta 
aggódott öccséért, Olivér bácsiért, aki hastífuszban betegedett meg; úgy tűnt, 
hogy betegsége enyhe lefolyású, Anyu szombaton még meglátogatta, jót beszél
gettek. Egyszer csak Anyu halálsápadtan jött át a másik szobából, s mondta: 
meghalt Olivér. Én értetlenül kérdeztem, hogy miért mondod ezt, Anyu? Azt 
válaszolta, hogy lecsúszott az asztalról Olivér bácsi fényképe és összetört. Bu
dapesten, Nagyika hálószobájában egy kis asztalon állt egy színes üvegmozaikos 
réz képkeretben Olivér bácsi fényképe. Még most is magam előtt látom, olyan 
jellegzetes képkeret volt. Ezt látta és hallotta Anyu képzeletében lezuhanni. 
Sajnos jól érezte, rövidesen megérkezett a távirat Olivér bácsi haláláról." 

Olivér egyetlen testvére volt anyánknak, s most apja után őt is elveszítette. 
Akkor láttam először sírni Anyut. Nagyika soha nem heverte ki egyetlen fia 
halálát. Márika néni, a fiatal feleség támaszát veszítette el, és öt kisgyermek 
maradt édesapa nélkül. 

1949 június eleje, Anyu levele: 
"Édes Bubám! Már napok óta készülök neked írni. Vasárnapra, június 19-re a fi

úk konfirmációjára okvetlenül várunk, Nagyikával együtt. Örülök, hogy nem en-
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gedted levágatni a hajadat. Ne engedj beleszólást az életedbe. Én sem engedtem an
nakidején. Csak te több szeretettel csináld! Mintha én írtam volna azt a levelet, amit 
te írtál. Ugyanez volt az én helyzetem is Anyuka és a rokonsággal szemben, mint 
neked. De nekem nem volt kire támaszkodnom. Csak homályosan vágyódtam. " 
1949 karácsonyára már egyedül, Nagyika nélkül utaztam haza. Ő kikísért a vo-

nathoz, de olyan tömeg volt, hogy többek segítségével az ablakon mász tam be, a 

csomagomat Nagyika nyújtotta fel. Komáromban aztán családi díszfogadtatás várt, 

mindig külön meglepetés volt, kik jönnek ki elém. (Matyi Patakról más időben 
érkezett.) Ha hó volt, szánkóval húz ták kis csomagomat és valamelyik kicsit. 

1950 tavasza, Anyu levele: 

"Édes BuMm! Már napok óta készülök neked írni. Azért írom a Fébé interná
tusba, mert ez csak neked szól. Nagy örömet szereztél a néPnek a Pici csészékkel 
és az ólomkatonákkal. Ma vasárnap délután van, Apu Füzitőre ment istentiszte
letre, Sarolt és Kuka [Jánoska] levonultak Dezső bácsihoz, az egyházfihoz, hátha 
megszületett már a kis kecske. Kata meg tanul. Olyan jó ez a csend, kihasználom, 
és beszélgetek a nagy lányommal. Úgyis olyan keveset tudok beszélgetni veled. 
Meg szeretném osztani az örömünket és gondunkat. Örülj velünk. Biztosan úg;lis 
sejted már, június végére kistestvérkét várunk. A kis nyolcadikat. Én már nem 
akartam. Féltem a sok fáradságtól, és nagyon nehezen tudtam lelkileg beilleszked
ni ismét, és örömmel várni a kicsit. Isten akarata azonban oly csodálatosan ke
resztülhúzta és megtörte az én nem-akarásomat, hogy engedelmesen belesímultam 
az Ő akaratába, s már szeretettel és örömmel várom a kis nyolcadikat. Ha az Is
ten valamit akar, akkor nekünk nem szabad ellene szegülni. Ezt beláttam s öröm
mel vettem a gyermeket, akit Ő mindig áldásnak nevez a Bibliában. Azt terveztük 
Apuval, hogy ha kislány lesz, a névadás gondját rátok bízzuk. Apu még házasság 
előtt kikötötte a fiai névsorát, s így most Tibor jönne. De a rend kedvéért most 
kislány lenne soron, hátha az lesz. Úgy gondoltuk, rátok, két nagyra bízzuk a 
névadás t. Levelezd le Matyival, de a kicsiket is bevonhatjátok. Tudom, hogy ami 
nyolc részre oszlik, még kisebb lesz, mint eddig volt. De ha visszatekintünk az 
életünknek különösen az utolsó 5 évére, csak hálával és szeretettel tudunk gondol
ni az Úrra, aki életünket igazgatta. Álltunk már hátizsákkal a hátunkon határ
kőnél, az otthon minden reménye nélkül. Rá bízzuk a kicsi testvérke sorsát is. Sok 
sok szeretettel csókol Anyu. " 
1950. június 17. Anyu naplójegyzete: 

"Edi baba reggel negyed kilenckor megszületett. 2700 gr nehéz és 50 cm hosz
szú, olyan, mint a többiek voltak. Szőke, kékszemű, elég nagy orrú. A kislányok 
igen örülnek, ők lányt vártak. Most helyreállt az egyensúly, 4 fiú, 4 lány. Matyiék 
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Edi megszüleLetl, 1950 Edi keresZLelője, 1950 

/ 

/ 

Anyu, 1950 Ka ta, János és Edi koronákkal, 1950. Anyu rajza 

az Ő családjukba számítják a csöppet. De azért Kata a fő pesztra. János nincs elra
gadtatva, igen morcos arccal szemléli. Egyszer ki is jelenti, amikor sír, hogy »vidd 
vissza Szőnybe ! « Lassanként azonban úgy megszereti, hogy egy hét múlva már 
senkit sem enged a közelébe, úgy őrzi kinn a kertben." 
Megszületett legifj abb testvérünk, Edi. Mégis Edit lett, bár Matyi nagyon 

szerette volna, ha Erzsébetnek nevezzük. Anyu fáradt volt, s gyengébb, mint a 
korábbi szü léseknél. Én még kötelező gyakorlaton voltam, de mire Anyut haza

engedte Pataki Laci bácsi a szőnyi kórházból, én is hazaértem. De olyan kevés 
az, amit egy gyerek segíthet, emlékszem, a mosdókagylóban fürösztöttem Edit, 

tisztába tenni már a húgaim is tudták. 
Anyánk soha nem volt félős, de egyszer Sarolt nagyon megijesztette. Kovács 

bácsi, az egyházfi méhészkedett. Egyszer adott Saroltnak jó néhány here méhet, 
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s megtanította, hogyan vegye őket a szájába. Így is tett Saralt (11 éves volt), s 
a sötét előszobában szájába vette a heréket, és benyitott a napos ebédlőbe, ahol 
Anyu Nagyikával beszélgetett. Ahogy kinyitotta száját, zümmögve repültek ki 
a herék, a kicsik sikoltoztak, de Anyuék is nagyon megrémültek. Húgomnak 
meg kellett ígérnie, hogy ilyet máskor nem csinál. 

1950. szeptember 10. Anyu naplója: 
"Remek eset volt. Valamiért a kassai jelmezekről esett szó, a király-ruhákat és 

koronákat emlegettük. Kata rém sajnálkozik, hogy már nem emlékezik rá, de jó 

lenne, mondja. Éppen végze k a mosogatással, bemegyek a szobába, hát Kata 
büszkén mutatja remekműveit, iderajzolom Edi és János fején e remek demokra
tikus megoldásokat." 
Nem született már több bejegyzés a pepita naplófüzetbe, de sok régi levelet 

találtam, ami alapján ezt az időszakot felidézhettem. 
1950. október 10. Anyu levele Bubának: 

"Nagyon köszönöm hosszú leveledet, fénykéPedet és a szép hímzett biblia-to
kot. Ha tudnátok, milyen öröm ilyen hosszú levelet kapni, gyakrabban írnátok, te 
is, Matyi is. Örülök, hogy keresed velem illetve velünk a közösséget, kapcsolatot. 
Tudom, hogy nagyon nehéz az első léPést megtenni, de nagy áldás lesz, hogy 
megtetted, és ha tovább is megmarad. Az én életem egyik legnagyobb bánata, hogy 
Anyuka felé sohasem mertem megtenni elég bátran a lépést, s ha néha bátorta
lanul próbáltam, helytelenítésre találtam. Így aztán sohasem lett Anyuka és én 

közöttem közösség. Nekem is és neki is ez nagy szegényedés, egy életen át. Én is 
diákszövetséges közösségből kerültem ki, ez a közösség más színű és másforma 
volt, mint a tietek ma. De az élet változik, máskép nyilatkoznak meg lelki meg
mozdulások különböző időkben, s mások különböző korú embereknél is. Tudod, 
nekem itt néha nagyon hiányzik a közösség. Most Etelka testvér és Dankó Csöpi 
jelentenek nekem sokat ezen a téren. De magam mögött érzem még mindég a régi 
diákszövetséges [ma már Baráti Mozgalom] közösséget, annak erejét. Ha néha 
találkozom egy-egy tagjával, nem hiányzik az a 10-15 év, ami közben elmúlt, úgy 
beszélgetünk egymással, mintha tegnap találkoztunk volna. 

Apuval megvan a közösségem, de tudod, először is nem akarom őt apró gond
jaimmal terhelni, mikor úgyis van neki elég, azután pedig tudod, Apu mennyire 
nem beszédes, néha nagyon nehéz őt beszélgetésre bírni. Ez néha még ma is fáj. 
De Apu olyan természetesnek veszi, hogy én kevés szóból is megértem, hogy úgyis 
ugyanazt akarom, mint ő, hogy feleslegesnek ítél minden megbeszélést. Ezt abból 
látom, hogy mennyire meg van lepve, ha én néha máskép gondolkozom. Néha 
ilyenkor eszembe jut Reményik verse, a Sínek. »Mint az egy sín, a lélek oly 
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magányos ... Egyedülség a szívnek valósága '" Egymás mellett és mégis egyedül 
... Olykor vonat jár a síneken, Fensőbb gondolat, fensőbb szeretet, S a sínek ben
ne összecsengenek. « 

Sokszor hiányoltam én is már a veled való közösséget. A naplómat is azért ad
tam kezedbe, hogy lásd, nem akarok számodra a múltamban sem más, mint nyi
tott könyv lenni. 

Mégegyszer köszönöm, hogy gondoltál rám. Köszönöm a szép hímzést, de leg
főkéPen azt, hogy tettél egy nagy léPést felénk. Isten segítsen minket, hogy ezen ál
dás legyen." 
1950. október 16. Anyu levele: 

"Édes Bubám! Őrült izgalom volt a napokban: Jánoska eltűnt. Mindnyájan 
futottunk keresni, még a Pettkó-Szandtner család is. Egy órás izgalom után Sarolt 
megtalálta Kukát a vasúti feljárónál, rettenetesen bőgve. Katáért akart kimenni 
az állomásra. Szombaton én tartottam az esti istentiszteletet, mind lenn voltunk a 
templomban. Jánoska az imát szószerint, hangosan utánam mondta. 

A gyerekek jól vannak, megvagyunk. Csak ne lenne olyan nagy a drágaság, 
olyan nehéz a beszerzés. Bármennyire igyekszem, nem tudom magam utolérni. 
Már karácsony ra tervezgetnék, de el sem tudom képzelni, hogyan fogom terveim 
kis részét is megcsinálni. A szoptatás annyira fáraszt, este alig bírok fennmarad
ni, pedig ez az egyetlen alkalmas munkaidő. Először egy flanell-kéPet akarok meg
festeni, hogy ádvent első vasárnapjára indulhasson a karácsonyi történet a gyerek
bibliakörben. Kevés az erő, kevés az idő, s ez olyan keserves. Tervem és vágyam 
pedig rengeteg. Az állandó fáradtság keserít. Még a magános bibliaolvasásom is 
úgy szenved miatta (illetve én szenvedek és szegényedek). Este elálmosodom, 
reggel nem tudok idejében magamhoz térni. Esténként most gyakran van éneklés 
és áhítat. Gazsi sokat komédiázik, de sokkal fogékonyabb mostanában. A »Lelki
pásztor imádsága« füzetből szokott Apu felolvasni, s én, bár nem szeretem az ol
vasott imát, ehhez olyan jól tudok kapcsolódni. 

Van eífj nagy örömöm is mostanában. Nehéz leírni, de talán megértesz. Gye
rekkorom óta kísértés em a fantáziám. (Persze nagy segítségem is.) Sokszor szóra
koztam vele, hogy mi lenne, ha így vagy úgy történne. Játéknak tekintettem min
dig, bár sokszor éreztem, hogy nem szabad a gondolatokat olyan hiábavalóságok
kal futni hagyni. Mostanában, hogy sokat voltam magamban, esti retusálásoknál, 
ismét sokszor játszottam vele, mi lenne, ha külföldre kerülnénk, ha nagyobb kere
setem lenne, stb. De azután sikerült sok könyörgés után megutálni, s megsza
badulni, s most olyan jó, annyival okosabb és hasznosabb gondolataim jönnek. Az 
életem meggazdagodott. Örülj velem. Mert nehéz volt szabadulni. A gondolat az, 
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amin olyan nagyon nehéz uralkodni. Tudod, hajlam, kielégületlen, teljesíthetetlen 
vágyak, a nehéz sors ból való szabadulás vágya, az Apuval való kibeszélgetés hi
ánya, stb. hajtottak bele a fantáziálgatásba. Örülnénk, ha október 31-re haza 
tudnál jönni, furulyázni kéne az ünnepségen. Szeretettel csókol Anyu" 
1950 telén, Anyu levele: 

"Édes BuMm! Már tegnap akartam írni, de későn végeztem a munkákkal. Szó
val képzeld: tegnap reggel éppen az ágyban tárgyaltam Apuval, hogy mégsem kelek 
fel korábban és nem megyek le tej ért és semmiért, mert csak fogy a pénz, hogy 
legalább kenyérre fussa Pár napig. Öltözködés közben morfondíroztam, hogy sze
gény gyerekeknek mit adjak a kenyérre, megint élesztőpástétomot? Ekkor csönget
nek és beállít Valkó László száki gazda azzal a hírrel, hogy volt a faluban egy eladó 
disznó, ő megvette nekünk. Itt a passzus, holnap vágják. Törlesszük, ahogy tudjuk. 
De ő olyan világosan kapta az utasítást felülről, hogy minket ne hagyjon az ínséges 
tavasz elé menni disznó nélkül, hogy nem sokat gondolkodott, hanem cselekedett. 
Alig tudtunk szóhoz jutni, képzelheted. Apu és Sarolt ma elutaztak érte, és most 
este jöttek meg. Már majdnem minden el volt készítve. 105 kilós zsírdisznó volt. 
(Még sohasem volt disznónk. ) Holnap zsírolvasztás lesz, és sózás meg májas hurka 
készítés. Most persze ránk szakad a 2100 Ft törlesztése. Apunak van egy fekete 
nadrág anyaga, azt kellene eladni, s még nem tudom, mit. A fizetésből nem tudunk 
törleszteni. Segíts nekem a mellékelt kis igés lapok és karácsonyi levelező lapok ter
jesztésében! Ugye, milyen csodák sorozata az életünk?" 
1950. december 9. Anyu levele Bubának: 

"Az volna a kérésem idén tőled, hogy Apunak és nekem ne csinálj semmit, 
hanem csak Nagyikának. Anyám rosszul van. Múlt héten írt Sztehló Gábor 
bácsi, hogy az OTI-ban volt vizsgálaton, ahol a felesége dolgOZik, s azt mondta 
Nagyika orvosa, hogy rövid hónapok, vagy hetek múlva elveszítheti az eszmélerét, 
illetve világosságát, az agyon keletkezett daganatok miatt. Nagyira sokat gondo
lok nehéz szívvel és tehetetlenül. Nem lehet mást tenni, mint kémi az Urat, hogy 
ne engedje bele őt ebbe a szenvedésbe. Tudom, ha kérjük Tőle, Ő megteheti. " 
1951. január 26. Anyu levele: 

"Édes BuMm! Ma két hete, hogy Nagyika meghalt. Itthon annyi minden sza
kadt rám, azt sem tudtam, hol kezdjem. Rajtam pedig kitört a fáradtság. Még a 
karácsony előtti és az ünnepek strapája, és az utolsó hetek lelki feszültsége. Azt a 
hetet, amit Anyuka mellett töltöttem, soká fogom kiheverni. De akármilyen nehéz 
is volt, mégis jó, hogy így volt, mert tudom, hogy végigjárta az utat és hazaért. 
Sokat beszélgethettem már veled is erről, s most utólag is mindig azt látom, hogy 
úgy történt minden, ahogy ott Pesten láttuk. Az igék is olyan csodálatosan iga-
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zolják. Ő végre kimondta az »Igen, Atyám«-ot, s akkor Isten a kezébe vette és 

formálta, s ő csodálatos türelemmel engedelmesen engedte. Amin az ő életének 
hangsúlya volt, annak mind teljesen (a másik végletbe átcsapva) , le kellett kop
nia. Sokszor elnéztem a körmét, amint egyre kopott le róla a lakk, s az utolsó 
napon már nem látszott. Nem értettem, miért olyan barnásszürke a haja, s a 
rakodás közben megtaláltam a »Henna« hajfestéket. Annak is le kellett kopnia. 
Frizurájából és arcából egy kis nagymama arc lett, ami ő sohasem akart lenni. 
Ttidom, ha () életében vállalta volna ezt a kedves kis öreg, varrogató nagymama 
sorsot, akkor nem kellett volna ezt az utat végigjárnia, de hálás vagyok Istennek, 
hogy nem hagyta, hanem még az utolsó időben így formálta, mert tudom, hogy így 
az Övé, hogy hazavitte. Mikor könyörögtem, hogy ne tartson már soká a szen
vedése, az volt az Útmutató igéje: »Fiaimat, kezeim munkáját bízzátok csak re
ám!« és a halála napján: »Béketűréssel nyeri meg lelketeket« Nehéz erről írni, 
szóval jobb lenne. Isten veled nagylányom. Anyu" 
1951. február 13. Gazsi levele: 

"Kedves Buba! Remélem jól vagy, mert én nem. Sajnos vasárnap fogót ját

szottunk, Sarolték beszaladtak a házba, én utánuk szaladtam és nekiugrottam 

az éppen becsukódó ajtónak. Az ajtó is nagy svunggal ment és én is, így a kezem 

egészen elromlott. Szé5nyben megvizsgál ták (röntgen segítségével) és megál

lapították, hogya csuklói forgók felett szabálytalan helyen mind a két csont 

eltörött. Három hétig gipszben lesz, nagyon szokatlan, de majd megszokom. 

u.i. Jánoska nagyon helyes. Ha kérdezzük, mi lesz a foglalkozása, ha nagy 

lesz, azt mondja: »pap bácsÍ«. Sokat prédikál, feláll a székre és kiabál: »vilá

gosodjatok gyermekeim«. Közben a kezével áldást oszt, mint Apu. Így folytat

ja: »álljatok fel lelkipásztorok, énekeljetek lelkipásztorok!« Utána a Miatyánk

ból mond egy pár szót. Nagyon helyes, pláne, ha prédikál." 

Etelka testvér kedvence volt János. "Arany Jánosom", mondogatta neki. De 

ha rossz volt, akkor Bádog János volt a neve. 

1951 tavaszán volt az els6 jelzés Anyu levelében arról, hogyaszívével kis 

gond van. Lábon hordott ki egy influenzát, lázas is volt, de nem vallotta be, 

még nagymosást is csinált ezalatt. 

"Kicsit kalimPál a szívem, főleg estefelé, ha már nagyon fáradt vagyok. Apu 
most egy hétig Csákváron evangelizál, ha hazajön, kimegyek Szőny be, nézzen meg 
Laci bácsi, nincs-e valami bajom, de addigra biztos elmúlik." 
1951 tavasza, Kata levele: 

"Múltkor Edivel és Jánossal elmentem sétálni, és visszafelé a sarkon nem 

nagyon figyeltem az Edire, és é5 rosszul ült a kocsiban és kiesett. Egy k6be beü-
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tötte a fejét, és úgy ömlött a vér belőle, hogy Anyu úgy megijedt, rögtön át
ment vele Edi keresztapjához. Pataki Laci bácsi csak bejódozta. Hogy érkeztél 
meg? Olyan furcsa volt nélküled a ház. Küldök kis pénzt (spricc-munkát szí
nezek), vegyél Edinek két zoknit, s ha marad, Jánosnak katonát. De ha nem 
elég, tegyél hozzá." 

Saralt így emlékezik erre a régi időre: "Örökké dolgozó, alkotó anyánk úgy 
tudott mindig hozzánk fordulni, mintha semmi dolga nem lenne. Ha kértük, 
diktált bevezetést, vagy befejezést a dolgozatunkhoz, vagy rajzolt gyönyörű kör
tét, vagy madarat a biológiafüzetünkbe, hátha jobb jegyet kapunk érte." 

1951 novembere, Anyu levele Bubának: 
"Régen készülök neked levelet írni, de nem jutok hozzá. Apuék az új énekes

könyvet [Cantate! Énekeljetek!] csinálták. Látástól vakulásig benn ültek a se
gédlelkésszel Apu szobájában, még dúdolnunk sem volt szabad, mert zavartuk 
őket. Csakhogy elment már a kézirat! Azután tyúkvésZ volt, rettenetesen el voltam 
keseredve. Sok ismerős a környéken már minden tyúkját levágta. Én igen oda
voltam, hiszen ez volt a reménységem, a kukoricaföldünk munkájának értelme. 
Szerencsére Mariska néni éPpen nem volt itt, amikor nálunk kezdődött a baj, s 

Kovács [az egyházfi] lusta volt levágni. Úgy döntöttem, hogy megpróbálom meg
gyógyítani, és ultraszeptilt adtam be a beteg tyúknak. 3 nap múlva meggyógyult. 
Persze a betegség vagy 10-en végigment. Fönn a lakásban volt egy láda, ez volt a 
tyúkszanatórium. Naponta 3-szor ultraszeptil, torok ecsetelés paprikás zsírral és 
hipermangános ivóvíz, mivel nem tudtak megtanulni gargalizálni. Így megmentet
tük az összeset. Csak egy kicsit kell majd levágni, mert a tanoncok megdobálták és 
megvakult, rettenetesen idétlenül mozog. Most már remélem, túl vagyunk a bajon, 
a kis jércék szép nagyok, szépen kárálnak, remélem ebben a hónapban elkezdenek 
tojni. Az eklézsia kétségbeejtően szegény, se tojás, se tej már 2 hete, se cukor, se zsír, 
rémes, csak az vígasztal, hogy néhány nap múlva itt a fizetés és akkor Pár napig 
jobb lesz." [Sajnos később kiderült, hogya 10 jércéből 8 kakas lett.] 
1951 ősze, Anyu levele: 

"Ma este kellene Fóton lennem. Fáj a szívem érte, hogy lemaradtam. Mindig 
felbukkan bennem a miért. Jánoska vasárnap belázasodott, és este már csupa 
kiütés lett. Tudtam rögtön, hogy sarlach. Most harmadik napja fekszik. Láza 38 
fölött van, délelőtt alacsonyabb, akkor vidámabb, de délután bágyadt. A diák
szobát kiürítettük, ott fekszik, hogy ne kelljen kórházba mennie. Nagyon nehéz 
már az első két nap, mi lesz hat hétig? Unatkozik, csönget, kiabál. Én egyebet sem 
teszek, mint ki-be szaladgálok, és kezet mosok. Tele van szegényke kiütéssel, hány, 
sokkal erősebben kapta meg, mint ti, vagy Kata. 
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Miért, miért? Ma van kedd este, most kellene tartanom Fóton a bibliaköri 
előkészítŐt. Biztos püspök úr tartja helyettem. De miért nem mehettem el? Azért, 
hogy míg kicsik a gyerekek, ne akarjak semerre sem menni? Vagy ez a Sátán műve, 
ő akadályoz? Jánoskának vegyél vagy csinálj valami szórakozni valót, sokat kell 
magára hagynom. Olyat, amit le lehet mosni, vagy el lehet égetni. Összeszedtük a 
ház összes golyóját, ólomkatonáját. Katának megígértem, hogy veszek neki kis 
babát. Edi eltörte a kis négert és a másikat is. Most olyan kedvvel varrogat a két 
nyomoréknak ő is, meg Sarolt is a szép négerjének, s Kata így mindig bánatos, ha 
egymás mellett látja őket." 
Jánoska skarlátos lett. Anyu nagy gondban volt, a gyereket el kellett külö

níteni a többiektől, folyton hatósági ellenőrzést kaptak. Az öt gyereket is el kel
lett látnia, Aput is, a gyülekezetben is volt munkája. Én Vass Anikóéknállak
tam szeptembertől. Gondoltam egy nagyot és megkértem igazgatónőmet, Új
váriné Adrienne nénit, akiről kiderült, hogy régi diákszövetséges, hogy enged
jen haza két hétre, Jánoskát ápolni. Nehezen, de megengedte, bár érettségi 
évében voltunk. Anyu mondta, hogy alig kellett mesélnie Jánosnak, ő talált ki 
meséket, jó stílusban, nagyszerű kiszólásokkal, remekül. A kismalac és a farkas 
mesét több variációban mondta el. 

Jánoska kedves beteg volt, mire hazaértem, nem volt már olyan súlyos az 
állapota. Jól szórakoztunk, rengeteget meséltem, rajzoltam, ő remek fantázia
játékokat talált ki, pl. hurkapálcikákból csillagokat készített, ezek voltak ágyán 
az őrző angyalok. Ha aludt, kimentem a többiekhez. 

Mikor eltelt a két hét, még Csöpinél voltam egy hétig, ne fertőzzek, aztán 
Somlai Zsuzsa barátnőmtől jártam iskolába még egy-két hétig, Vassék féltették 
fiukat, Karcsit a fertőzéstől. 

Anyu levele: 
,;végre János zárlata is letelt, Szabó doktor felszabadította, már csak a tanácsi 

ellenőr [az elem, ahogy Jánoska nevezte] hiányzott, de hiába vártuk. Végül 
üzent, hogy mossuk le Jánost és vigyük ki a szobából. Volt nagy öröm, a gyerekek 
pillanatok alatt tüzet raktak, hogy a le nem mosható dolgokat elégessék. János azt 
se tudta, sírjon vagy nevessen. A két kislány összeveszett, melyik öltöztesse János
kát. Gazsi aznap reggel meghozta neki a hintalovat. Az elem három nap után 
üzent, hogy nem ér rá, fertőtlenítsük magunk a szobát. 

Imrével [Bohus] ma sokat tárgyaltam, azt mondta, szeret fúrni-faragni. Úgy 
tervezzük, hogy Ágostonnak egy asztali footballt, Jánoskának pedig egy tivolit 
eszkábálnánk. Kérlek, segíts a problémáknál, nézd meg egy játékboltban, milyen 
méretei vannak kb. egy tivolinak és hogy helyezkednek el a szögek? 
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Tegnap megkezdődött az esti előadás-sorozat. Előtte eg;y félórával Sarolt be
kapcsolta a kis lámpáját, hog;y papírbabát rajzoljon, és kivágta a biztosítékot az 
egész házban. Épp ott volt az orvos, írta az igazolást, a hívek is g;yülekeztek. 
Szerencsére volt g;yertya a háznál, s a g;yerekek karácsonyfa g;yertyákkal álltak 
sorfalat a lépcsőházban és az előszobában. 

Mariska néni nem jön eg;y hétig, megbeszéltem a g;yerekekkel, hog;y fölváltva 
főznek. Tegnap Kata: borsó leves, paprikás krumpli, vacsora: Ágoston: sült krump
li, retek. Ma Sarolt: krumpli leves, rózsa tészta; vacsora Saroit: lecsó krumplival. 
Egész jól sikerült minden, csak a rózsa tésztát mikor kisodorta és megkente, rossz 
irányba tekerte össze Sarolt, rettenetes vastag valami lett belőle. Szerencsére sz.ét 
lehetett még tekemi valahog;y. Ágoston nem akart egész nap sem teríteni, sem 
leszedni, mert ő már annyi jót cselekedett a vacsora-főzéssel, többet nem volt haj
landó." 
1952 tavasza, Anyu levele Bubának: 

"A Kó igen elszemtelenedett [papagáj]. De sajnálom bezárni a kalitkába a 
haszontalant. Legújabb szórakozása, hog;y a füleket csipkedi. Borzalmas érzés, az 
ember egész lúdbőrös lesz. Gazsinak 31-ére meg kell tanulnia cigánykerekezni. 
Fején kipárnázott sapka, Párnák a földön, Gazsi g;yakorol. A március 9-i ünnePé
lyen ő olvasta föl dolgozatát: »Miért szeretem Rákosi Mátyást?« Ágoston kis 
gond-g;yerek mostanában. Békétlen, kapkodó, dühös, rendetlen, stb. János és Edi 
helyesek, de sokat vannak magukra, míg én főzők a konyhában. Ma pl. két baba 
szemét szúrta ki Edi. Vag;y olyan rendetlenséget csinálnak, azt sem tudom, hol 
kezdjem a rakodást. Azt mondják, búcsút játszottak. Edi eg;y doboz ciPőpaszcát 
kent a lábára, szerencsére nem volt tele. Sarolt rengeteget olvas. Múltkor az Egri 
csillagokat olvasta, s késő este lévén oltania kellett, pedig a döntő ostromnál tar
tott. Igen el volt keseredve. Másnap rag;yogó arccal jött haza, »megkérdeztem a 
tanár úrtól, hog;y elfoglalta-e a török Egert? « Íg;y azután kibírta délig. Gazsi kicsit 
többet tanul, Kata is többet, de rettenetes lassan. Jánoskát meghívták kereszt
szülei, Sulyok Imre bácsiék tavaszra egy hétre Budapestre. Igen boldog volt, de 
Apu azt találta mondani, mivel főleg az állatkertnek örült, hog;y »csak ott ne fog
janak«. Azóta állandóan izgul: hog;y lehet-e azt csak kívülről nézni, vag;y inkább 
ne menjen el, vag;y mekkora ketrecek vannak? Eg;y nag;y és benne sok kicsi? Mert 
akkor ő csak a külső nag;y ketrecnél fog megállni, stb. Igen mulatságos jósZág." 
1952. május 9. Anyu levele: 

"Édes Bubám! Sarolt is és mi is mindnyájan várunk a konfirmációra. Anyagilag 
íg;y-se és úg;y-se tudunk megélni, úg;yis mindeg;y. Legalább te leg;yél itthon. Matyi 
megérti, hog;y őt nem tudjuk olyan messziről hazahozatni. Sarolt izgul, sokat tanul. 
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Ma nagy fába vágtuk a fejszénket. A tyúkok mindent kikaparnak. Végre vet
tünk kerítést, csak cölöp kellett. Ma délután Saroittai fölmásztunk a kiszáradt 
nagy fára. Gazsi asszisztált. Rettenetes nehéz volt. Többször voltam azon a pon
ton, hogy lemegyek, mert nem bírom. Két ág letört alattam, míg fűrészeltünk. 
Sarolt tartotta bennem a lelket. Pedig neki is megsérült két ujja. A legrémesebb az 
volt, hogy bár mindenkit bekergettünk, s mikor már majdnem dűlt a fa, megjelent 
Kuka. Hiába kiabáltunk, hogy menjen be. Egy rettenetes reccsenés, és az óriási fa 
alig egy méterre tőle esett le. Ha ott marad, ahová lejött, a lépcsőn, bizony kar
vastag ágak ütötték volna meg. Sokáig nem tudtunk lejönni a fáról Saroittai, 
annyira remegtünk mind a ketten. János is elmenekült sírva. Azért nem mennék 
fel még egyszer, az biztos. 

RéPcelakról megérkezett Kati és Pötyi gyorsvonattal. Sürgöny jelezte érkezé
süket. Remekül utaztak, csak valami nézeteltérésük lehetett az úton, mert Kati 
úgy megtépte Pötyit, hogy búbja és háta ma is kopasz. Azóta szorgalmasan toj
nak, s én veszem a gyerekeimtől a tojást, s a cigányassszonytól a szenet. Roppant 
jó üzlet. Pünkösdre új oltárterítőt készítek, Ópapa nagy bordó függönyeiből. Még 
meg kell rajzolnom, s nagyon izgat a pamut kérdés. Nagy örömöt szereztél a kot
tákkal, Gazsi első nap nekilátott a bölcsődalnak [Sulyok Imre: Boróka bölcső
dala l, és beleszeretett a Trubadurba, egész nap annak második felét játssza. Már 
könyörögtem, kezdje elölről, de csak a trillás részt élvezi és játssza hol mélyen, hol 
magasan. Látom, zene bohóc lesz belőle. Még a Haydn üstdobütés és a harangjá
ték izgatja a fantáziáját. Engem más részek vonzanak. 

Edi nagyon nyűgös mostanában, öt foga is jön egyszerre. Néha este 11 óra táj
ban hagy egy kicsit békében. Pedig mindig úgy várom az estéket, mikor zavartala
nabbul dolgozhatok valamit. Apu mindig kinevet, mikor mondom, hogy ma még 
nem csináltam semmit, és nem vagyok hajlandó vele korán lefeküdni. Kajos Já
nosnak festettem ki egy csomó képet, meg Veöreös Imrének rajzoltam. Sok mun
kám volt vele, de kell néha valami mást is csinálni, nem csak stoppolni és főzni. 
Ez nekem szolgálat és öröm is egyben. Segíts Saroltnak valami konfirmációi aján
dékot venni!" 
Körülbelül ebben az időben vette át Anyu a kántori feladatokat Mica néni

től. Ő nem merte tovább vállalni, megfélemlítették, de templomba járt még 
egy darabig. Ez új kihívás volt anyánknak. Tanult gyerekkorában zongorázni, s 
emlékszem, Kassán néha zongorázott nekünk, s énekelte a szöveget, így tanul
tunk meg néhány régi magyar dalt. (Apu csak gyomoskertnek nevezte a Dalos
kert című kottát, pedig szép virágénekek is voltak benne.) Chopint, Schubertet 
is játszott Anyu emlékeim szerint. De azóta sok év szaladt el zongorázás nélkül. 
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Nem volt könnyű feladat a harmóniumozás t megtanulnia, ideje is alig volt 
gyakorlásra. Az meg külön nagy "segítség" volt, hogyakántori padra mindig 
melléült egy-két gyereke, s a legváratlanabb pillanatban megnyomtak valamit. 
Az is előfordult, hogy János vagy Edi elaludt és ráesett a billentyűkre. De 
állandó izgalmat pulikutyánk, Bogár okozott. Odafönn a lakásba volt bezárva, 
de hallotta a hangokat. Ha a harmónium szólt, elkezdett ő is "énekelni", tutul
ni, s néha nem vette észre, hogy már nem énekelnek a templomban. Ilyenkor 
egy gyereket kellett gyorsan felküldeni, hallgattassa el. 

Hogy Bogárról esett a szó, le kell írnom, mennyire szerette őt anyánk. "Ő 
nem kutya, hanem puli!" A szeretet kölcsönös volt, pl. ha nem voltunk otthon, 
Bogár Anyu ágyára feküdt, és csak akkor ugrott le róla, ha hazaértünk. Nagyon 
gyakran együtt festettek, Anyu karosszékére felugrott, s Anyu háta mögött 
kényelmesen elhelyezkedett. Jó meleget adott, de anyánk a szék szélén tudott 
csak ülni. Nagyon hiányzott neki, amikor Pestre költöztek. Nem lehetett eme
letes lakásba vinni, el kellett ajándékozni. 

1952-ben érettségiztem, utána meghívhattam három kedves barátnőmet 
Komáromba. E néhány nap alatt rengeteg élményben volt részük: padláson 
alvás kísértetjárással, fürdés a Dunában, de elsősorban a sok testvér és a vidám 
tréfálkozás volt barátnőimre nagy hatással. 

Valószínűleg 1952 tele, Anyu levele Bubának: 
"Apu tegnap Győrben járt, nagyon exponált helyen áll ő. [Egyházi ellenzéki 

beszélgetések.] Bizony sokat kell imádkozni értük most. Az az érzésem, hogy 
még sok mindent fognak keresztülvinni egyházunkban, sok ember fog még szen
vedni. Mi is, ki tudja, mi felé megyünk? De tudom, hogy az Ő akarata nélkül sem
mi sem történhet velünk. 

A gyerekek minden nap elmennek korcsolyázni vagy síelni. Alig várom, hogy 
vége legyen a télnek, nem megy a tanulás, nem lehet őket semmire használni. 
Azután örökké sírás van, kevés a korcsolya, csak 3 Pár van, és 2 sí. Nehéz igazsá
got tenni köztük. Ródli is csak egy van. Közben a ciPőjük kiszakad, elázik. Mind 
a két lány elszakította a nadrágját. Ez a két betyár most állandóan nadrágban jár, 
a piros-fekete blúzzal. Remekül néznek ki benne, de nem lehet levakarni róluk, 
hogy kimossam. Edi végkéPP nem tudja őket megkülönböztetni, még véletlenül 
sem mondja jól nevüket. Katát Lalónak nevezi, Saroltot meg Tatának. 

A gyerekek farsangi ünnepre készülnek. Sarolt Béke Apó lesz egy színdarab
ban, koronával, palásttal. (Aputól csizma, fekete nadrág, az én bordó kulim 
arany dísszel, arany öv, a fekete-arany indiai terítő mint palást és korona.) Gazsi 
méltóságán alulinak tartja, hogy jelmezt vegyen föl. SaroIttaI elhatároztuk, hogy ő 
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a jelmezbálon fizikai földrajz lesz. Az én sötétkék szoknyám a tenger, rajta vá
szonból a világrészek. Világoskék blúzom az ég, rajta csillagok, az övön 8 óra, a 
zónaidők, s még valami a fejére. Csipet nagyon aranyos. Eleven, kotyogó, úgy nyí
lik az agya. Mesél, jókat mond, kicsit majom, kicsit hiú. Igen élvezzük. Itthon 
megvagyunk, írhattam volna fel, hogy megfagyunk. Nagyon rossz a szenünk, a 
fa is rossz és kevés. Most már bebújtam az ágyba, hogy melegebben legyek, ezért 
ilyen az írásom. Gazsi órákat zongorázik naponta, múltkor igen boldog volt, a 
templomban átvette tőlem az utójátékot. S mikor én a hívekkel kimentem, min
denki csodálkozott, hogy ki orgonál. Nagyon megdicsérték. Mica néni [a zongo
ratanárnője] boldog volt, végre látja munkájának eredményét." 
Gazsi emlékszik, hogy Mica néni előtt Anyu kezdte őt a zongorával megis

mertetni, és évekkel később ő tanította harmóniumozni is. Az utolsó komáro
mi években ő vette át anyánktól az istentiszteleten a harmóniumjátékot. Ő 
őrizte meg Anyu lánykori kottáit, a Schubert-dalokat zongorára átírva és Cho
pin-darabokat. 

A hideg teleken sokat szenvedett a család, vacak volt a kályha, a szénben 
több volt a kő, mint a szén, Anyu beköltöztette a konyha tűzhelyét a lányszobá
ba, a fiúk is odaköltöztek. Kata levelében olvasom, hogy egy időben János és ő 
a zongora alatt aludtak, mert az ebédlő melegebb volt. Mindenféle kísérlet 
volt, pozdorjával, fűrészporral is fűtöttek, ezek elég veszélyesek voltak. 

A gyerekek gyakran kijártak a RüdigeHóra korcsolyázni. Ágoston sokszor 
jött haza derékig vizesen, mert beszakadt alatta a jég. Apu haragudott: "már 
megint a Rüdiger Dóra? Miért barátkozol vele?" Persze volt nagy nevetés és 
csúfolódás. Síelni néha Dunaalmásra mentek. 

Leírom, milyen munkákkal keresett pénzt Anyu otthon. 
Talán az első volt a gyülekezetek részéről megrendelt karácsonyi és húsvéti 

lapok készítése. A leggyorsabb a spriccelő technikával való gyártás volt. Anyu 
vastag, erős papírra megrajzolta a motívumokat, pl. Máriát profilban és a kis 
Jézust a jászolban, fölötte csillaggal. A rajzot kivágta, ráhelyezte a levelezőlapra, 
és drótszitán keresztül fogkefével festéket permetezett a lapra. Így a kép alatt 
fehér maradt a motívum. Ezt lehetett több színnel variálni, vagy fenyőágacská
val is takarni. Némi festés, majd kézzel írt szöveg került a képre. Az 50-es évek
ben semmiféle egyházi levelezőlap vagy kártya nem volt kapható, sok gyüleke
zet rendelt Anyutól. Ahogy nőttek a gyerekek, intenzíven bekapesolódtak a 
munkába, nekik is kellett kis pénz. Nagyon keveset kért Anyu ezekért a mun
kákért, inkább szolgálatnak tekintette. Barátok, rokonok számára készültek a 
szép transzparensek, pauszpapírra festett betlehemes vagy más képeket, ezt is 
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díszítette spricceléssel. Vastag kartonból volt a keret, szép karácsonyi dísz volt, 
ha gyertyát állítottak mögé. 

Az Új Harangszó című evangélikus hetilap gyermekrovata számára hosszú 
időn át írt Anyu saját rajzaival illusztrált történeteket. Ezek közt volt történel
mi elbeszélés is, de leggyakrabban gyerekekről, rólunk szóltak, bizony magunk
ra ismertünk. A rajzok meg letagadhatatlanul hasonlítottak ránk. Szerencsére 
nem ismertek minket szerte az országban. Megjelent egy kis képes füzet is Két 

gyermek karácsonyi álma címmel, szövegét Koren Emilné írta. Sajnos pénzszűke 
miatt csak egy színben nyomták. 

Nagyon szemrontó munka volt, amikor Pazár László fényképész megkérte 
Anyut, hogy retusálja fényképeit. Vasárnaponként járt Laci bácsi a környező 
falvakba fényképezni, és a következő héten szállította a képeket. (Apu neki kii

lön tartott istentiszteletet, hogy elérje vonatát.) Idővel színezést is rendelt, ezek 
bizony elég giccses munkák voltak, de jobban fizetett. 

Csak saját magunknak, illetve barátoknak-rokonoknak készültek a szép lombf(í
részelt karácsonyfadíszek, betlehemek. Volt mennyei zenekar, népviseletes angyal
és pásztorsereg, hópelyhek és jégcsapemberkék, Mikulás és napsugárgyerek. 1()

bozból is sok érdekes karácsonyfadíszt készített Anyu, nem fogyott ki az ötletekből. 
Kialakult a textilfestő munkája is anyánknak, a festéket Budai Marcella né

nitől vette. Eleinte gyerek- és női zsebkendőket festett, óvodában, bölcsődében 
árultuk. Lehetett monogrammal is rendelni. Volt, aki abroszt, szekrénycsíkot 
rendelt. 1956-ban bejelentkezhetett hozzánk Anyu pesti lakosnak, s akkor a 
Nemez- és Rostfeldolgozó Vállalatnak dolgozott, tulajdonképpen éhbérért, de 
ez állandóbb munkát jelentett, és a minimálnyugdíj lehetőségét biztosította. 
Művészi tehetségét nagyon csúnyán kihasználták, terveztettek vele zsebkendő
és babafőkötő-mintákat, de egy fillérrel sem kapott több pénzt értük, mint a 
festésért. Biztos valaki más vette fel a tervezői díjat. 

Időszakos keresetet a ballagási szalagok festése jelentett. Vidéken nagy divat 
volt ballagáskor a csokrokat festett szalagokkal díszíteni, megfelelő szövege t is 
rendeltek a szalagokra. 

Később gyönyörű selyemsálakat és terítőket festett, batik technikával. Kü
lönlegesen szépek voltak, némelyik avar ötvösmotívumokkal. Sajnos ezekből 
alig maradt a családban. Amikor Ittzés Mari barátnőm meghalt, és betegségéért 
a párolgó festék belégzését okolták, Anyu sem festett többet ezzel a festékkel. 

Szegény anyánk mindent elvállalt, pl. úttörőzászlót "Hűség a párthoz" feli
rattal, de ennek ellenkezőjét is, elsőáldozási emléklapokat. 1956 végén a Kos
suth-címeres jelvények készítése jelentett anyagi segítséget. 



Megnéíttünk mi, gyerekek 

Legszebb művészi munkái anyánknak az oltárterítők voltak. Talán a komá
romi pünkösdi oltárterítő volt az első, amit készített. Ópapától örökölt vörös 
függönyre rátét technikával varrta a tizenkét apostolt szimbolizáló lángnyel
veket, s föléjük a galambot. A szószék terítőjén az egyház hajója volt, emlék
szem, az én papucsombóllett a hajó teste. S jöttek a rendelések falusi és városi 
gyülekezetektől, különböző liturgikus színekben készültek az oltárterítők. A 
tervezést mindig Apuval közösen végezték, sokat beszélgettek a szimbólumok 
jelentéséről. Először kis méretben lefestette Anyu, s elküldte a rendelőnek, 
csak utána fogott hozzá a hímzéshez. Nehéz volt abban az időben megfelelő 
anyagot illetve hímzőfonalat találni. Néha otthon festettük meg a fonalat. 
Volt, hogy csak tervet kértek, s a gyülekezetben valaki vállalta a hímzést, 
ilyenkor Anyu küldött mintát, milyen öltéseket kell alkalmazni. A magyar népi 
hímzések technikáit használta mindig. Még öregkorában is kértek tőle oltárte
rítő-tervezést és hímzést, ekkor Edi sokat segített neki a hímzésben. A levele
zést az oltárterítő-rendelésekről megtalál tam, szinte mindig Apu tárgyalt a lel
készekkel, egész szakértő lett a különféle anyagokat illetően. Ötven körül van 
a száma az országban az Anyu terveivel készült oltárterítőknek, legnagyobb 
részt az Ő kivitelezésében. 

Templombelső-tervezésük is volt, szintén szüleink közös munkája: a sitkei, a 
tokorcsi és részben a fóti templomok berendezését tervezték. Erről külön írok. 

MEGNŐTTÜNK MI, GYEREKEK 

Érettségi után szerettem volna a bölcsészkarra, muzeológus-régésznek menni, 
persze származásom miatt nem vettek fel. Az a tény, hogy X-kategóriások vol
tunk (tehát nem munkás, nem szegényparaszt még csak nem is néphez hű hala
dó értelmiségi), mindegyikünk továbbtanulását nagyon megnehezítette. Végül 
szüleim kassai barátja, Sziklai Laci bácsi segítségével, aki a szlovák tanszék ve
zetője volt, felvettek az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolára, könyvtáros 
szakra. A következő évben Matyi felvételében is ő segített. Az Üllői úti Luther 
Otthonban laktam egy évig, amíg meg nem szüntették. Két kedves barátnőm
mel, Ittzés Marival és Koczor HiveI éltünk együtt, s szűkös kenyerünket mindig 
megosztottuk. 

1952. június 15. Anyu levele Bubának: 
"Nehéz nap volt a tegnapi, megjött a te lapod és megjött Sárospatakról az ér

tesítés, hogy államosították az iskolát. Én nagyon kértem Istentől a te felvételedet 
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az egyetemre, de mindég úgy, hogy az legyen, ami neked javadra válik. Ha most 
ez így történt, nem zúgolódom, hiszen a te dolgod az Úr kezében van, s ha így 
történt, így lesz jó. A jövőnket nem látjuk, irányítani sem tudjuk. A pesti egyetemi 
évek kimondhatatlan nehézségeket rejthetnek magukban. Szerettelek volna még 
gondtalan, boldog diáknak látni. De azért azzal is számolni kell, hogy az érett
ségivel lezárult egy gondtalan diákélet. Tudom, hogy a tiéd nem volt csupa öröm 
és gondtalanság, de most mégis tovább mész az életben, egyre tovább, s ha az Úr 
útján haladsz, fel kell venni egyre jobban az Ő keresztjét és indulni, amerre Ő 
akarja. Ezt így könnyű leírni, de nehéz élni. Én is nagyon nehezen tudom vállal
ni a nehézségeket és a szenvedést. Pedig tudom, hogy ezt is örömmel kellene, és 
mégis minden idegszálammal vágyom a magam és a Ti számotokra itt a földön is 
gondtalanabb, boldogabb életre. Tudom, hogy te is úgy leszel boldog ember, ha bele 
tudsz simuini Isten akaratába, és be tudod tölteni azt a feladatot, amit Urad jelöl 
ki számodra. Nagyon várunk már haza. Sok szeretettel csókol Anyu" 
A Sárospataki Református Gimnáziumot államosították, Matyi ősztől a ko

máromi gimnáziumba járt, igazgatója sokat üldözte, életét nagyon megkeserí

tette. 
Matyi emlékezése: 
"Csak a vakáció kat, s azoknak is csak egy részét töltöttem otthon 1946 és 

1952 között, így ha beszélgetni akartam Anyuval- és ezt nagyon szerettem -, 
erre többnyire a konyhában kerülhetett sor. Ha már ott voltam, próbáltam se
gíteni. Ezért van az, hogya család azon kevés férfitagjai közé tartozom, akikről 
nem idegen a mosogatás, krumplihámozás, befőzés, sőt a főzőcske sem. 

1952-ben hazakerültem Komáromba az utolsó gimnáziumi évre. Mivel nem 
akartam Nyergesújfaluba vonatozni, ahol humán tagozatú gimnázium volt, 
különbözeti vizsgát kellett tennem ábrázoló geometriából. Volt rá gyenge 4 he
tem. Minden tanár minden tárgyból engem, az új fiút feleltetett (27 feleletem 
volt szeptemberben, mind jeles), és emellett kellett az ábrázoló vizsgára készül
nöm. Anyu tanult ábrázolót a főiskolán a '20-as években, felfrissítette emlékeit 
és segített. Csak az indulás volt nehéz, hamar belejöttem. Volt rá eset, hogy 
bejött a szobámba a konyhából három fakanállal a kezében, úgy szemléltette a 
döféspontot meg a vetületet. Nagyon megszerettem az ábrist, néhány év múl
va Pöszinek magyaráztam az egyetemen. De különösen a 60-as évek első felé
ben volt fontos számomra, amikor az Április 4. Gépgyárban a géplakatos szak
vizsgámra készülve Sarolt egyetemi tankönyvéből (Vörös) tanultam a gépraj
zot. Az Április 4-ben az utolsó munkahelyem a lemezkiszabó műhely volt, ahol 
bizony jobban értettem a rajzokat, mint a technikus főnököm." 



M eg n 6 ttünk mi, gyer e kek 

A Sc/Julek család, 1953 

1953 januárj ában Anyu elutazott Apuval Pusztavámra, evangelizációra. 

Apu háromszor prédikált, Anyu kántorizált. Ott is aludtak, Apu szekérrel to

vábbment még két helyre, Anyu haza ment, de nagyon jólesett neki kikapcso

lódnia a taposómalomból. 

1953 februárja, Anyu levele Bubának: 

"Matyi a pályaválasztás kérdése miatt még mindig világfájdalmas. Beszéltél 
vele? Sokkal többet kellene imádkozni érte. De most az én imádkozó életem is úgy 
meglanyhult. Este fél 1 körül nagyon fáradt vagyok, elalszom. Reggel éPpen csak 
ébredek, és muszáj már felkelni . Apuval mostanában csak különleges alkalmak
kor imádkozunk együtt, Ő most annyira a munkájának él, s nálam sokkal koráb
ban fekszik. Úgy fáj ez néha. Olyan nagyon jó volt együtt hordozni a terheket; mind
nyájatokat külön-külön, hiszen mindnyájunk élete olyan nagyon bizonytalan. A z 
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élet is egyre nehezebb. De most kaptunk egy mázsa krumplit Szákról. Ha ez nem 
jött volna, nem tudom, mit ennénk. Egyre nagyobb gond a mindennaPi ebéd. Né
ha rettegve gondolok a tavaszra, ennyi gyerekkel koplalni rettenetes lenne." 
1953 húsvétja előtt, Anyu levele Bubának: 

"U gye tudod, hogy az életedet nem magad irányítod, s ha most nem is látsz 
tisztán, ha keresel is, Ő tudja a sorsodat. Tudja, hogy lesz-e élettársad, s ki lesz 
az. Tebeléd csak a vágyat oltotta, s ez hajt, hogy keressed, de Ő majd segít meg
találni. Az én életemből egy dolgot tudnék ajánlani tanácsként. Mindég nagyon 
fontosnak tartsd, hogy nagyon szeressed azt, akihez az életedet kötöd. Én azt 
hiszem, hogy a mi szeretetünk fontosabb a férfi szereteténél. Nagyobb próbáknak 
is van kitéve, és a mi és az egész család súlypontja rajta van. A férfi a munkájá
ban is talál kielégülést, ha a szeretet meggyengül. De nekünk ez család-összetartó 
kapcsot jelent, ha az asszony nem szeret, széthull a család. 

Szállást szívesen adunk vándor biciklisták számára. [Barátaimnak a Deák 

téri ifjúságból.] Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudsz hazajönni az idén, ez az első 
eset, hogy nem leszel itthon húsvétkor. 

Képzeld, tegnap elvitték Schneidert a Temető utcából. A népbolt kirakatában 
látható a spájzuk és a csempészett holmik, cipő, töltőtoll, biciklialkatrészek. A ba
konyszombathelyi pap is itt járt tegnap, ügyészségre idézték hasonló ügyben. Bo
kod ellen is ment följelentés liszt miatt. Talán mégis jobb szegénynek lenni." 
1953 tavasza, Anyu levele: 

"Matyi, Gazsi és Sarolt felváltva vizsgáznak. Német főigazgató állandóan fúrja 
Matyit. Szóvá tette, hogy miért Matyi konferált egy ünnePély en. Pár hét múlva Ma
tyi vezette a torna-edzést a beteg Paulik tanár helyett; berontott a diri és »öt percen 
belül takarodjatob modorban kidobta Matyit és társait, s patáliát csinált, hogy 
miért nem mindjárt egy plébánost állítanak ide. Azóta osztályfőnöke is undok vele. 

Jánossal és Edivel nehéz most, hogy kitavaszodott. János sokat csavarog, s min
dig csinál valami rosszat. De hazudni nem tud. Múltkor délben a vízelzáró csapról 
volt szó, ő elkezdett sírni, hogy »azt nem fogjátok tudni kinyitni, senki ember nem 
tudja«. Tele szórták agyaggal. Múltkor majdnem fölgyújtották a disznóólat stb. Csi
pet pedig mászik. Ablakra, mosdóra, létrára, fákra. Mióta jobb az idő, állandóan 
vetkőzik. A múltkori melegekben volt olyan nap, hogy négyszer vetkőzött csupaszra 
és éPpen indult kifelé, mikor elkaptam. Nehéz kis népség, de igen mulatságosak. " 
1953. május elsején a kelenföldi és a Deák téri ifjúság többnapos túrát szer-

vezett, amelyet Thurnay Béla vezetett, és amely éjszakai kapaszkodással kezdő

dött az esővíztől örvénylő Holdvilág-árokban, majd másnap reggel fel a Dobo

gókőre. Katát is meghívtuk, otthon sokat mesélt róla. 



M eg n éí tt ü nk m i , gyerekek 

Anyu ablakban 

Matyi 1953-ban érettségizett Komáromban, 

őt is a budapesti Apáczai Csere J ános Pedagó

giai Főiskolára vették fel, magyar-történelem 
szakra. A Vásárhelyi Pál utcában lakott Czeg
lédy Rózsi néniéknél albérletben, ahová a kö

vetkező évben én követtem, majd 1956-ban 
Gazsi is lakott ott, két hónapig. 

Minden nyáron tele volt a ház, akármilyen 

nehéz idők is voltak. A Majoross unokatestvé
rek közül többen nyaraltak nálunk, majd Reuss 

Zsófi , Jász Klári, Tóth Katica, Dániel Gabi és 
öccse, átutazó biciklisták, Somlai Zsuzsa barát-

nőm, Czeitler Piroska , Zsolt Zsuzsa, Vass Karcsi 
és Anikó, Német Gábor, a Kajos gyerekek, Türk Enikő stb. 

Sarolt nem tudta kimondani az r- e t. A hároméves Edi elhatározta, hogy 

megtanít ja nővérét, és órákig türelmesen ült az ölében és gyakorolta vele ezt a 
nehéz hangot. A dicsőség végül is az övé lett, bár Sarolt tanulta meg. 

1953. szeptember 26. Sarolt levele: 
"Képzeld, torokgyíkjárvány van, már 20-an betegek. A néma szabó lánya 

meghalt, s még 2 fiú. A két általánost már bezárták. " Gazsi utóirata: "Sajnos 
nincs kilátásban az, hogy a mi iskolánkat is bezárj ák, még csak egy beteg van." 

1953. november 2. Gazsi levele: 

"Kedves Matyi, képzeld mi történt velem. Szombaton fél három óra körül 
elütött egy autó. Bíró tanár úr elküldött egy liter tejjel a feleségének. Ő nem 

volt otthon, ezért visszafordultam. Nyugodtan mentem 8-10 km sebességgel, 

amikor egy orosz autó 40-50 km/óra sebességgel befordult, minden jelzés nél
kül. Ha fékezek, rám megy az autó. Így rátapostam a pedálra. A bicikli hátulj a 

beakadt az autó sárhányójába a nyereg tájékán. Én e lőredőltem, a térdem jól 

bevágtam a kormányba, a tej fele rámdőlt. Az autó megállt, de a szemem tele 
volt tejjel, nem láttam jól. Az autó elindult, de le tudtuk olvasni a rendszámot, 

ott volt egy barátom. Egy biciklistát elküldtem rendőrért , egy másik biciklista 
tudott oroszul, s vele és a rendőrre l bementünk az orosz parancsnokságra. El

vállalták abiciklim megjavíttatását. Sajnos kénytelen vagyok mindenhová gya

log járni, ez a legrosszabb az egészben ." 
1953 őszétől az O rlay utcában laktunk Koczor Ilivel albérletben Sebeszta 

Szidonka néninél. A Deák tér után most már a kelenföldi ifjúságba jártam. 

"Baráti kapcsolatunk" Bélával rohamosan bontakozott. 
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1954. június 5-én volt eljegyzésünk Komáromban. Ezt nagy és komoly leve
lezés előzte meg, Béla Aputól kérte meg a lánya kezét, én meg Anyunak val
lottam meg érzelmeimet. Béla húga és édesanyja is leutaztak Komáromba. Bé
lát csak Apu, Matyi és Kata ismerték, de a többiek is gyorsan megbarátkoztak 
vele. Anyu meg Kató mama (Dicsőfi Kató) régi barátnők voltak. Edi büszkén 
mondogatta mindenkinek, hogy sógornő lett. 

A jegygyűrűk Nagyika és Béla édesapja gyűrűiből készültek, egy barátunk 
készítette illegá1isan (az aranyművesség is állami monopólium volt). A gyű
rűket arra a svédországi ezüst berakásos tányérra helyezte Apu, amit ő kapott 

Kató mamától Béla édesapja temetésekor. 
1954. május 16. Ide írom Anyu válaszlevelét, olyan szép. 

"Édes Bubám! 
Nem gondoltam, hogy ilyen hamar elvándorol a gyűrűd (200 éve öröklődött 

lányágon egy kopott gyűrű, annak adta a lány, akit életre szólóan megszeretett) , de 
nagyon boldog vagyok, mert Te boldog vagy. Jó helyre adtad, hiszem, Bélát én is 
megszerettem, bár még kevésszer találkoztunk. Egy kicsit azért szomorú is vagyok, 
én még mindig reméltem, hogy csak sikerül még együtt laknunk valahol, és akkor 
nekem még lesz nagylányom. De ha Téged boldognak tudlak, akkor az mindennél 
több. Nagyon sokat gondoltam arra és imádkoztam érte, hogy Te boldog otthonra 
lelj. Kimondhatatlanul fájt nekem, hogy Neked 14 éves korod óta nem volt ottho
nod, és évről-évre másutt hányódtál. Olyan boldogság és megnyugvás nekem, hogy 
elindulsz az otthon felé, és ameddig azt eléred, addig sem vagy egyedül, mert sze
retsz és szeretnek. Bárcsak itt lenne már a pünkösd, hogy végre beszélgethessünk 
Veled, Veletek. A hímek az egész család apraja-nagyja örült. Szép időszak köszönt 
Rád most. Szép menyasszonynak lenni, de sokszor nehéz is. Várni kell, bizonyta
lan a holnapunk. De Isten összevezérelt Titeket, és Ő tudja, meddig kell vámotok, 
és majd megadja, hiszem, a lehetőséget és a segítséget a következő lépéshez is, 
mindég jobban, csodálatosabban, bölcsebben, mint ahogy mi reméljük. Isten áld
jon, vezessen mindkettőtöket. Sok szeretettel csókol és vár Édesanyád" 
1954. július 5. Anyu levele Bubának: 

"A vizsgádnak nagyon örülök. Féltem, hogy nem mersz nekimenni. A füled 
dolga nagyon bánt. Úgy reméltem, hogy már kinőttél ebből a bajból. Hiszen évek 
óta nem volt komolyabb bajod vele. De remélem, hogy te is úgy leszel, mint én, 
hogy éPpen az eljegyzésem után betegedtem meg, elég súlyosan. T üdőmet is féltet
ték. Képzelheted Ópapát és Mamit, milyen kétségbeesett arccal, rosszat sejtve jöt
tek engem nagy csokrokkal meglátogatni. Rettenetes érzés volt. Se azelőtt, sem 
azóta nem voltam komolyan beteg. Mikor elmentek, részvéttel simogatták meg 



Megnőttünk, mi gyerekek 

Aput, » Te még maradj itt a menyasszonyodnál, szegény fiam!« Rémes volt. Ahogy 
olvastam a leveledet, úgy előttem volt megint a kassai ház, a szobák, a Te fülfájá
sod, a melegítés a lámpával, azóta sem gondoltam rá. Szegény kislányom. Meg
nőttél, s most magadra maradtál a fájdalommal. Olyan jó, hogy Béla melletted van. 

Edi múltkor Dóra néninél volt, s valamit mesélt neki. »Ezt megírjuk Bubának« 
mondta Dóra néni. »Nem a Bubának kell írni, hanem a Bélának, mert mi elad
tuk Bubát. A Béla meg akarta venni és mi odaadtuk neki. Csak János nem akar
ta eladni.« Dóra néni mesélte nekem, jót mulattunk Csipetkén. " 
1954. július 17. Anyu levele (ekkoriban súlyos árvíz volt a Dunán): 

"Édes Bubám és Bélám! Nehezen jutok íráshoz, egészen felfordult családi álla
potok vannak, mióta a gyerekek dolgozni járnak. Sarolt, Kata, Ágoston és holnap
tól Gazsi is kijár az almásfüzitői dunapartra, amíg az áradás tart. Most már nem 
emelkedik a víz, de úgynevezett buzgárok törnek fel. 21 dömper dolgozik egy cso
mó kubikossal. Kata és Erzsébet krumplit hámoznak, kb. naPi 1 mázsát. Ágnes 
telefonügyeletes és lóg. Sarolt a konyha-irodát vezeti, s szintén nem törik le a dere
ka. Ágoston vizet hord a kubikosoknak. Az egyik kislányt fél 5-kor keltem, hogy 
elérje a vonatot. Persze nógatni, segíteni kell, hogy elinduljon. A másik kettőt 6-
kor keltem, s pakolok rengeteg karéj kenyeret. Eddig 12 karéjt vittek, ma emelés t 
kértek. (Ebédet kinn kapnak.) Mióta a víz árad, este jönnek csak haza 10-12 -14 
órás munkaidő után, 9-1 O-ll-kor. Ma vasárnap is rendes munka volt. Persze alig 
győzöm őket pucolni, szárítani, ha hazaérnek éhesen, fáradtan. Én pedig, mióta 
ilyen korán kelek, csak fél munkaerőnek érzem magam. Legszívesebben elaludnék 
a nap bármely szakában. Már alig várom, hogy vége legyen. Ők is rettenetesen 
fáradtak, de a jó kereset reményében nem hagynák abba semmi szín alatt. Szeren
csére most nem kell öntözni, de kell gazozni és kapálni. Ezért hallgat hát Komárom! 

Matyi megkért, hogy hívjam meg Pöszit augusztus utolsó két hetére. De jó 
lenne, ha ti is lejöhetnétek akkor egy kicsit. Nagy diplomáciai tárgyalások voltak 
Apuval. Matyi Pösziről egyáltalán nem mer Apuval beszélni, mindent nekem kell 
közvetíteni. Nem tud Apu beletörődni a dologba. Szóval Komárom hallgat, de so
kat gondol rátok. Csipet és János most azzal mennek aludni, hogy az ima végére 
beleveszik, hogy legyen Buba-Bélának szép lakása. (Csipi mindig hozzáteszi: »de 
gyönyörű! «)" 

Matyi komolyan udvarolt Bede Erzsébetnek, Pöszinek. Már Sárospatakon osz
tálytársak voltak, és Pöszi is Debrecenben járt egyetemre, matematikatanári szakra. 

Nyáron a kelenföldi ifjúság többnapos kirándulást szervezett a Bakonyba, 
Anyut is rábeszéltük, s Kata is jött velünk. Anyu nagyon jól érezte magát, régó
ta nem kirándult. 
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1955. január 18. Anyu levele Bubának: 
"Csak annyit akartam írni, hogy emlékszel-e, ma 10 éve jöttek be az oroszok 

Kassára. Tegnap 10 éve ment el Apu, este égett az állomás raktára. Fütyült fölöt
tünk a sok lövedék. Ma 10 éve már oroszokkal ültünk az asztal körül, s ahogy 
becsapódtak a lövedékek, megremegett a petróleumlámpa az asztalon. S a házku
tatás, az ágyúk a kertben stb. Este beszélgettünk a gyerekekkel, Gazsi és Sarolt 
még emlékeznek, Kata nem, igen kicsi volt, Ágoston még kisebb. Tíz év, átéltük. 
De jó lenne, ha ... , még ilyen tíz évet nem bírnék erővel, egészséggel már. 

Olyan nehezen haladok a munkáimmal, úgy látszik, most jön ki rajtam a ka
rácsonyelőtti túlhajtott munka fáradtsága. Olyan jó lenne egyszer normális em
beri életet élni, s nem kapkodni, éjszakázni, mindent egyedül vállalva, semmivel 
sem elkészülni időre, minden hónapot kétharmad részben Pénz nélkül húzni át, 
mindég mérgelődni a sparherd, a tüzelő hiány vagy a rossz poros kormozó vacakok 
miatt. Tudod, úgy szeretnék ebből megszökni néha, és mégis érzem, hogy ebben az 
életformában annyi csodát lehet megélni. Csak olyan fárasztó már." 
1955. május 29. Anyu levele: 

"Nagy öröm ért minket, Apuval készítettünk a tokorcsi imaház belső beren
dezésére tervrajzot. Ezért a gyülekezet küldött három kosár élelmet. Soha jobbkor, 
üres volt a speiz, és még krumplit sem lehet kapni sehol. Lisztet, cukrot, tojást, kol
bászt, kis szalonnát és zsírt kaptunk. Nagy segítség, a drága júniusi hónapon és 

most május végén átsegít minket. Nekem sok rajzolni valóm lesz ezzel kapcsolat
ban, de nagyon érdekel a munka, remélem szép lesz. Oltár, szószék, pal)i pad ter
vezése' mindegyiken faragott szimbólumok és oltárterítők. Ilyen munkánk volt ta
valy a sitkei imaház belső tervezése, ott is minden a terveink szerint készült, na
gyon széPen." 
Körülbelül egy évvel később, Anyu dátum nélküli levele: 

"Most jöttünk haza Tokorcsról. Vasárnap istentisztelet után, délben indultunk 
Igmándra, ott is szolgált Apu, utána PáPára mentünk a kedves bakonyi kisvasút
tal. Ott voltunk Sanyiéknál [A. Tóth Sándor] éjjel fél 2-ig, onnan mentünk 
Cellbe, és délelőtt tovább Józsa Marciékkal Tokorcsra. Csodaszép, üde tavaszi 
nap volt. A környékbeli papok mind odajöttek, Tekusék is. Az oltár és a többi be
rendezés nagyon szép lett. Olyan jó érzés: valamit, amit papíron ceruzávalleraj
zoltunk, megvalósulva látni. A faragások igen szépek. A fája gyönyörű cseresz
nye, abetétek dióból vannak. Igen nagy örömünk volt! Kedden jöttünk haza, és 

itt találtunk egy kanyarós Csipit, igen elesett állapotban, lázasan. Se nem eszik, 
se nem iszik már harmadik napja, igen lefogyott. Gondolom, pár nap múlva János 
kerül sorra." 



M eg n éítt ünk mi, gyere k e k 

Apu írja: 

"A terveink valóban szépen valósultak 

meg. Fóth bácsi, a faragóművész remekelt. A 

predelián a Bárány rejtett fényforrású meg

világítás a nagyon jól sikerült. Az egész telje

sen újszerű, modern ízlésű megoldás." 

1955 . július 4. Anyu levele Bubának: 

"Napjaim elég mozgalmasak, nem jutok 
íráshoz. Reggel fél 5-kor keltem a dolgozókat s 
akkor én is kapálni megyek. Minden munka, 
vásárlás rám marad. Este jön haza a néP éhe
sen, már öntözni sem tudnak, mert fáradtak. Bakonyi túrán , 1954 J' 

Múlt héten elvitte Apu Ágostont Szombathely-
re, alapos kiviZsgálásra, fél 4-kor indultak. Péntek hajnalban Matyi és Gazsi 
indultak Patajra. Előtte éjfélig szereltük Gazsival a géPeket. Hét végén én már 
csak alva tettem-vettem a házban. Most szerdán megyek Ágostonért, és akkor haza
hozom Katát és Csipetet is Nagysimonyiból. [Tekus üttóék hizlalták őket . ] 

jankóról akartam még írni, még ilyen gyerekünk nem volt. Valami furcsa, inga
járatú esze van. Újabban azzal szórakozik, hogy keres olyan szavakat, amelyek 
ide és oda ugyanolyan értelműek , vagy legalábbis értelmük van. Minden nap talál 
újat. Pl.: kosarasok, üresek, lábaik, találat, integetni, stb. Ma kipróbáltuk, hogy 
mondtunk neki fordítani szavakat. Alig mondtuk ki, máris mondta visszafelé. 
Apu a végén könyvből olvasott neki, mi nem tudtuk gyorsan fordítva mondani. Ő 
meg csak rávágta. A végén már ilyeneket olvasott fel neki Apu fordítva, mint: Rio 
de janeiro, Elektropalis , keletázsiai, stb. Mire az utolsó szótagot olvasta, jánoska 
már visszafordította. Fura kis koponya. Elneveztük retúrfejű gyereknek. Üje Fru
ter, mondjál<. a testvérek." 
1955. augusztus 29. Anyu levele: 

"Édes Bubám és Bélám! Apu tegnap Ácson istentisztelet után biciklin látogat
ni ment, hirtelen eltörött a villa és A pu arcra esett. Eszméletét vesztette, úgy vit
ték be Borzáékhoz, onnan mentő vitte Szőnybe. Nálunk Pár percre megállt a men
tő, beszélhettünk vele. A kórházban ismét elvesztette eszméletét. Agyrázkódása 
van, nem súlyos, fogából egy darab letört és átszakította a felső ajkát. Össze kel
lett varrni. Az orra nagyon megdagadt, arcán, kezén sok zúzódás van. Most reg
gel benn voltam nála, nagyon fáj a feje, nehezére esik a beszéd. Még a héten benn 
marad. Istenem, csakhogy nagyobb baj nem történt." 
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1955. szeptember 2. Anyu lapja: 
"Ma délelőtt kitoltam a két kicsit biciklin Apuhoz Szőny be. Már szépen javul. 

Szerda óta lelohadt az arca, a szája is. Csak a kedve rossz és fáradt." 
1955. október 9. Anyu levele Bubának: 

"Ma megjött a születésnapi csomagod, nagyon köszönöm. Tudod, ez egy olyan 
ajándék, ami állandóan hiányzott már nekem. [Fogalmam sincs, mi lehetett a 
csomagban, talán pénztárca!] De bár sohasem kellene. Életem megnehezítője, 
az állandó anyagi gond. Tudom, hogy jobban meg kellene tanulni hitből élni, de 
olyan nehéz. Mikor mindig elfogy a pénz és nincs meg, amikor kellene, csak min
dég az utolsó pillanat után. De úgy látszik, az én életemnek ez a keresztje, ez a 
pénztelenség. Vannak nehezebb keresztek. Matyi is írt, s akkor derült ki, hogy ma 
van a születésnapom, rettenetes kesergés lett a vége, mindenki elfelejtette. Szeren
csére én gondoltam rá, és sütöttem egy tortát, ezzel megvigasztalódtak. 

Gazsi ma egy DISZ ünnepségen eljátszott két Schubert dalt, tomboló sikere 
volt. Nagyon bánt, hogy még mindig nincs állásod, anyagilag nem tudok segiteni. 
Minden pénz elfogyott, Katának sem tudunk ciPőt venni." 
1955. november 25-én volt Matyi eljegyzése Bede Erzsébettel, Pöszivcl 

Dunapatajon, ahol édesapja volt a református gyülekezet lelkésze. Apu és Anyu 
is leutaztak az alkalomra. 

1955 decembere, Apu levele: 
"Lázas élet folyik a házban, Anyu már rám sem néz, csak zsebkendőket, ken

dőket, transzparenseket és karácsonyi lapokat lát. Még Sarolt, olykor Kata is éj
félig spriccelnek. Hogy lefekszik-e Anyu, vagy nem, azt csak onnan sejtem, 
hogy reggel még alszik, amikor negyed nyolckor riasztom a népet. Szóval hadi
állapot ez, hajsza a kenyér után." 

1956. február 9. Anyu levele: 
"Borzasztó ez a hideg. Egész nap cipelem fel a vizet a Pincéből és le a bilit, és 

Csipet még el is rontotta a gyomrát, tehát naponta 5-ször. Három napig meg
próbáltuk menteni a helyzetet, és fűtöttünk a tanácsteremben és izzó fűrészporos 
ládákkal az alsó WC-ben. Végre annyit elértünk, hogy a mi WC-nk valamelyest 
lefolyik, de közben forrasztó Pákával is olvasztottuk a csövet. Rémes a helyzet. 
Reggel 4-5 fok van a lakásban, délben 13. A kádba befagyott a víz, s most még a 
gázpalackom is kifogyott, csak jövő héten kapok. Apu mostanáig vitézül fűtött és 
cipelte a szeneket, de ma igen rosszul érzi magát, feje, gyomra fáj. Móci néni tüdő
gyulladással fekszik, hozzá is leszaladok néha tűzre rakni. Ma délelőtt még a 
Kovácsék malaca is elszökött, s nem voltak otthon. Apuval kergettük a kertben, 
már majdnem megfogtuk, mikor kicsúszott a kezünkből és mi nagyot estünk a 



Megnőttünk mi, gyerekek 

hóban. Fényképezni kellett volna. A mosógépet még nem tudtam kipróbálni, pedig 
nagyon sok a mosnivaló, de nem győzném a vízhordást és áztatni, öblögetni sem 
tudnék hol, minden befagy. 

No de most már térdenállva írom a levelet nektek. A hideg miatt az Apu kály
ha melletti komód jára hurcolkodtam dolgozni, s itt csak térdelve lehet. De ez stílu
sos, mert a füzitői oltárterítőt festem, s azt úgyis így kell. Ugye Fra Angelico volt 
az, aki térdenállva festette képeit? Szombat dél van, most jöttek haza a gyerekek. 
Az iskolában többen összeálltak, s Rimás [tanár] vezetésével csoportos utazási 
kedvezménnyel indulnak síelni és ródlizni Dunaalmásra. " 
1956. május 6-án volt esküvőnk Bélával, Apu végezte a szertartást a ke

lenföldi templomban. Az egész család ott volt, utána a násznép Apu meghí

vására a Gellért téri eszpresszóba vonult, egy kávé ra és briósra voltunk meg

híva. Akkoriban ezen senki nem csodálkozott. Salacz Tamás, úgy látszik, 

mégiscsak kevesellette, és egy nagy tálca mignonnal járt körbe. Másnap Kató 

mam ánál voltunk mind ebéden, rizst és esküvői tortát Anyuék hoztak Komá

romból. 

Ennek a tortának külön története van. Tavasszal beállított egy ismeretlen 

cukrász Anyuhoz, s kérte, hogy fesse ki japán mintával az általa cukorból ké

szített két nagy vázát, cukrászversenyre készült vele. Anyunak rengeteg egyéb 

munkája volt, s végül Apu kikötötte, hogy meglesz a vázafestés, de a májusi 

esküvőre kérünk egy szép tortát. Anyu sokat kutatott japán minták után, de 

elkészült a két váza és az én esküvői tortám is időben, sőt váratlanul még 200 

forintot is adott a cukrász. Nem gondolhatta, hogy a család szemében angyal
lá lépett elő. 

A Bartók Béla út és a Vásárhelyi Pál utca sarkán kaptunk albérletet, búto

rozott szoba, bejárata a háziak által is használt fürdőszobán át. A negyedik 

emeleti erkélyről átláttunk Béla édesanyja lakására. Volt egy dívány is a szo

bánkban, így ha kellett, tudtunk szállást adni a családtagoknak. 

1956 júniusa, Anyu levele: 

"Édes Bubám, Bélám, Pöszim, Matyim! 
Nagyon kérlek, imádkozzatok sokat Ediért. Igen súlyos állapotban van. Aláza 

állandóan 40° körül volt, szombaton még Ágoston doktor nem látott semmit, de 
mivel a láza maradt, vasárnap U grint hívtam. Délelőtt még ő is bizonytalan volt, 
de délután már biztos volt abban, hogy diftéria, és bevitette Győrbe. Mire oda
értünk, kiderült, hogy még sincs hely, és így Csornára kellett vinni. Szegény kicsit 
nagyon kimerítette a hosszú út. Ott egy fiatal ügyeletes orvos várt, s az telefonon 
beszélt a főorvossal. Megint kapott szérumot és 3 óránként penicillint. Közben 
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éjjel fél 11 lett. Ú gy volt, hogy a hajnali vonattal haza kell mennem, s addig ott 
meghúzhatom magam. Rettenetes érzés volt ott egyedül. Törtem a fejem, ki is len
ne itt ismerős. A belgyógyász főorvos Ferenczi volt, régi szőnyi orvos. Szerencsére 
a nővér igen kedves teremtés volt és felhívta. Még ébren volt, s mikor elmondtam 
neki mindent, első kérdése az volt, hogy milyen a gyerek pulzusa. Ezt elfelejtették 
megnézni, azonnal megnéz ette a nővérrel, s az ijedten jött vissza, hogy nem tudja 
megszámolni, csak remeg a pulzus és nem ver. Azonnal levágta a kagylót és félóra 
múlva ott volt a gyermekgyógyász. Szívgyengeség állt be, azonnal kapott Edi injek
ciót, csöppeket és egész éjjel állandó felügyeletet. Engem pedig ott tartott ma délig. 
Reggel aztán azt mondta Ferenczi, hogy szerencse, hogy felhívtam, mert ezzel a 
rossz szívvel ki tudja, mi történhetett volna az éjjel. Ma reggel mindkét orvos meg
vizsgálta. A nyakmirigyek igen duzzadtak, a legsúlyosabb diftériája van. Még kb. 
három naPig igen izgalmas a kicsi állapota, s utána majd elválik, mi marad utána. 
Ferenczi szerint legyünk elkészülve szív-komplikációra. Megígérte, hogy ha már 
nem pozitív, de még a szív miatt kezelésre lenne szüksége, kb. két hét múlva átteszi 
a kicsit Szőny be mentővel. Most értem haza, olyan fáradt vagyok és kimerült a 
sok izgalomtól. Mindig magam előtt látom a kis letargikusan fekvő Csipit. Olyan 
rémes. Úgy lefogyott, még a kanyaróból is alig jött ki. Az Úristen könyörül raj
tunk. A tegnapi ige is úgy megvigasztalt. 

Sok-sok szeretettel csókollak mindnyájatokat és imádkozzunk mind Ediért! 
Anyu 

U.i. Apu most jött haza Tatáról, s telefonált Csornára, a láz kicsit lejjebb 
ment, csak nem akar enni a gyerek. " 
1956. június 22. Anyu lapja: 

"Édes Bubám! Edi megjött. Szegénykém csont és bőr, és még nyelvgyulladása 
is van, de olyan kedves, fönn van és játszik. Ha lehet, a labdát hozd meg neki és 
olvasnivalót. " 
1956. július 13. Apu levele: 
"Bead tam a derekamat arra nézve, hogy Anyu a cukorkampány megin

dulásakor Ácson munkát vállaljon. (Így majd felveszik agyerekeket napközi
be.) Nekem ez kimondhatatlanul fáj, de nem állhattam többé ellen, mert hi
szen valóban döglesztő a helyzet. És sajátságosképpen egyre rosszabbodik." 



1956 forradalmi éísze 

1956 FORRADALMI ŐSZp7 

Komáromban nem voltak harco k októberben. Az első híreket Apu hozta Bu
dapestről, ott volt éppen október 23-án. A család rádiója éppen nem műkö
dött, gyorsan megcsináltatták. Felvonulások, beszédek voltak ezekben a na
pokban, az emberek inkább a Pestről érkező híreket hallgatták. A munkások
hoz csatlakozva a komáromi diákok is kivonultak, s ledöntötték a szovjet 
"hősi" emlékművet. A 13 éves Ágoston felült barátaival egy teherautóra, in
dultak a környező falvak szovjet emlékműveit is ledönteni drótkötéllel. Mikor 
órák múlva hazaért, az aggodalom miatt jókora atyai pofon várta. Anyu százá
val gyártotta a kis Kossuth-címeres jelvényeket, kartonra volt rávarrva a festett 
címer. A gyerekek is segítettek elkészítésében. Egy trafikos vállalta a terjesztést, 
még a rendőrök is hordták a sapkájukon. A forradalom leverése után vékony 
fekete szalag került rájuk. 

November 4-én hajnalban Kata arra ébredt, hogy erős benzinszag van, és 
valami furcsa morajlás hangzik. Akkor jöttek át a hídon Szlovákiából az orosz 
tankok. Rémülten ébresztette szüleinket. Egy esti lövöldözésre emlékeznek 
testvéreim, a kertből nézték a város fölött áthúzó lövedékeket. Kata nem is 
mert fönn a lakásban aludni, Edivel lenn maradt az egyházfiéknál. Másnap 
derült ki, hogy Igmánd felé egy kukoricás nem volt letörve, s valahonnan kecs
kék szabadultak a kukoricatáblába, s a száraz kukoricaszárak hangosan zörög
tek, ettől ijedtek meg az oroszok. Azt hitték, hogy itt vannak a forradalmárok, 
vagy erre menekülnek a nemzetőrök. Egy szomorú következménye azért volt a 
vaklármának, egy vasutas másnap rámekegett egy orosz katonára, és az lelőtte. 
Ő volt szegény az egyetlen áldozata Komáromban a forradalomnak. November 
4-én orosz tank állt meg a ház előtt, s a tornyát forgatta hol a parókia, hol az 
iskola felé. Apu kézen fogta Edit, s odament a tankhoz, mondván, hogy az oro
szok szeretik a gyerekeket, s valahogy megmagyarázta a katonáknak, hogy ez 
templom, és ide jönni fognak emberek. Végül csak Szabó Laci bácsi, a gondnok 
jött el hűségesen, s a család vett részt az istentiszteleten. Az oroszok viszont 

17. A Budapesti Mlíegyetem diákgylílése 1956. október 23-ára tüntetést szervezett a lengyel megmozdulások támo
gatására a Bem szoborhoz. A diákküldöttek meghívták az üzemek dolgozóit is a felvonulás ra. Hatalmas tömegtün
tetés jött létre, amely délután a Bem térről a Parlament elé vonult és hangosan követelte, hogy Nagy Imre vegye 
át a kormányt. Este a Magyar Rádió székházánál az államvédelmi alakulatok beleléíttek a népbe, amikor be akarták 
olvasni a forradalmi kiiveteléseket. Vidéken hasonló megmozdulások történtek, egyetemisták, helyi értelmiségiek 
és munkásemberek vezetésével. A forradalom a pártreformtól fokozatosan a demokratikus népi-nemzeti szabad
ságkövetelések felé haladt. Közben helyi harcok folytak fegyveres csoportok és szovjet alakulatok között, de a kom
munista (magyar és szovjet) fegyveres erők visszahúzódtak. November 4-én hajnalban az id6közben felvonult szov
jd hadsereg csapatai általános támadást indítottak a forradalom fegyveres erői ellen, és gyorsan átvették az ország 
katonai ellenCírzését. A Nagy Imre-kormány elvesztette a hatalmat, tagjait internálták, és Kádár János alakított 
szovjethlí nlunkás~paraszt kornlányt. 
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szabályosan, laposkúszásban megtámadták az iskolát, gondolták talán, hogy 
laktanya, s elfogták a benn lakó pedellus t és az igazgatóhelyettest. Sajnos egy 
19 éves fiút, Ács Lajost kivégeztek 1959-ben Budapesten, a 301-es parcellában 
nyugszik. Kiskatona volt. Szüleié volt az Ács vendéglő, még gyászolniuk sem 
volt szabad, de tudta az egész város. 

Gazsi elsőéves volt a Műegyetemen, láttuk november elején barikádot épí
teni a Körtéren, aztán hazament biciklivel Komáromba. November 14-én ba
rátjával, Pálfy Mikivel elindult a határra. Apu lelkészi körleveleket gépelt, cím
zett, hogy a határszéli lelkészeknek vigyék, ez volt az ürügy, ha elkapják őket. 
Két folyót, illetve csatornát kellett átúszniuk, mire Ausztriába értek. Gazsi sze
retett volna a német rokonokhoz vagy Angliába a keresztapjához kerülni, de 
mire kiért, nem vállaltak több magyar menekültet ezek az országok. A tábort 
nem volt szabad elhagyniuk, így elfogadta a belgák ajánlatát, akik tíz diákot 
vállaltak a leuveni egyetemen, szállást a Mindszenty Home adott. Gazsinak so
káig nem volt ösztöndíja, az otthon szerelőjeként kapott szállást, kosztot. Fran
ciatanulásra fogták őket, de a flamandot is meg kellett később tanulniuk. 

November 20-án váratlan szállóvendéget kaptak szüleink. Schay Géza ke
lenföldi barátunk készült disszidálni édesanyjával, de aznap csak Komáromig 
ment a vonat. Elmesélték, hogy a Fehérvári úti lakásukat ránk hagyták, cseré
be látogatnunk kellett az idős nagymamát. "Jól döntöttem, vagy nem?" - kér
dezgette Ágnes néni vacsoránál Anyutól. A gyerekek nem mertek egymásra 
nézni, úgy izgultak, hogy a miénk legyen a lakás. (A miénk lett, s 13 év múlva 
ki is u talták nekünk.) 

November végén Anyu felutazott Budapestre Ágostonnal, hogy a fiú lássa 
legalább a nyomait a forradalomnak. Leveleiben aggódik értünk, nem va
gyunk-e veszedelemben, vagy otthon ülünk és sztrájkolunk? Nagyon vártak le
velet Matyitól Debrecenből és Gazsitól a "szabad világ" -ból. 

1956. december 20. Anyu levele: 
"Köszönöm kedves hosszú leveleteket, a küldött karácsonyi kincseket és az anya

gi segítséget is. Jánoskának megtartottuk a születésnapját. A kolbásznak igen örült. 
Játékot nem tudtunk neki venni, de igen nagy ajándékot kaphatott, ami boldoggá tet
te. Móci néni kapott Marokkóból egy gyönyörű gumitalpú cipőt, s azt megvettük ne
ki. Még radírozni is lehet vele. No de a legnagyobb újság az, hogy Gizgaz [Gazsi] 
írt végre egy rövid levelet. Szerencsésen kiértek KapuvámáI, de két folyót úsztak át. 
Írja, hogy a lágerből nem engedték ki, Ritta nénit [Kasper rokon] nem látogathat
ta meg, Angliába nem tudott kijutni. Nem tehetett másként, Belgiumba ment. Mat)'i 
hallgat. Jobb lett volna, ha vele lett volna, mégis tudott volna beszélni. 



"Fortélyos félelem igazgat" (1957) 

Mi itt megvagyunk, sok hajszával, sorban-állással. Tegnap szénért álltunk ko
ra reggeltől délutánig, 2 mázsa eredménnyel. Minden időm a háztartással és a 
jelvénykészítéssel megy el. Ha ez nem lenne, nem tudnánk megélni. Most 1312 
Ft-nál tartunk és újabb 340 darab van készülőben. De így saját gyerekeim szá
mára alig marad idő, s a karácsonyvárás sok szépsége elvész a kenyérkereset igá
jában. De hát most ennyi gond és aggodalom között úgysem lehet igazi karácsony. 
Hiszen az országban hány ember van rettenetes körülmények között, s minden 
nap hozhat új bajt. Itt is elfogtak két embert a gyárban, s hiába harcol értük a len
gyár. Füzítő nagyobb tömegénél fogva eredményesebben küzd. 

Isten segítsen mindnyájunkat békésebb napok felé. Úgy vágyom emberibb, s 

békésebb életre, ahol nem kellene ilyen hajszoltan élni, lehetne egymás lelkével is 
törődni, s örömszerzésre is maradna idő. No de az igazi karácsonyi öröm és bé
kesség a külső körülményektől nem függ, azt tudom, s kívánom, hogy Isten adja 
meg azt Nektek is, nekünk is, és Matyi, Gazsi, Pöszinek is a távolban. Őrizzen 
meg továbbra is mindnyájunkat, hiszen olyan csodálatosan megtartott ebben a 
viharban. Nagyon szomorú vagyok, hogy idén nem jöhettek karácsonyra haza, de 
így okosabb." 
Matyiról sokáig nem tudott a család. Debrecenben az Egyetemi Forradalmi 

Bizottmány társelnöke lett. Ott nem voltak harcok, mert a forradalmiak meg

egyeztek az ávósokkal, hogy laktanyájukban maradnak. Már október végén lát

ták a tankok százait vonulni Szolnok felé, így látszott a harc kilátástalansága. 

Matyit a Városi Forradalmi Bizottmány Hajdúböszörménybe küldte, hogy ott 

beszédet tartson, ismertesse a helyzetet. 

November végén menyasszonyával Dunapatajra utaztak. Karácsonyra együtt 

mentek Komáromba. Matyinak emlékezetes volt a szilveszteri éjféli istentisz

telet. Az utak tele voltak menekülőkkel, szilveszterkor többfelé megnyitották a 

határt. A templom majdnem tele volt, a prédikáció után elénekeltük a Szó

zatot. Ekkor lett Matyi biztos abban, hogy nem mennek nyugatra, mert ő "nem 

angol gyerekeknek akar Shelley t tanítani, hanem magyaroknak Vörösmartyt és 

Kosztolányit." 

"FORTÉLYOS FÉLELEM IGAZGAT" (1957) 

Matyit debreceni tanárai Hgyelmeztették, hogy soron kívül tegye le vizsgáit, 

mert feljelentették, s ki tudja, mi vár rá. Matyi nyugodt volt, hisz nem követett 

el semmit, de a vizsgáit letette. Az államvizsgát azonban már nem tehette le. 
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Tervezgették Pöszivel az esküvőjüket. Elkészültek a meghívók, már címezni 
kezdték a borítékokat augusztus 4-i esküvőjükre, amikor július 27-én Komá
romban két rendőr megjelent a parókián és Matyit megbilincselve elvitte. 
Anyu éppen vásárolt, s hiába szaladt utána, már nem láthatta fiát. Október 23-
án volt Debrecenben a nagy kirakatper, amelyen Matyit öt évre ítélték. A 
hajdúböszörményi beszéde volt a fő vád ellene. Az a társa volt a vád tanúja, aki 
ott mellette uszító beszédet mondott, míg Matyi Böszörményben fegyelmezett
ségre biztatta az embereket, de azok egy évvel később már nem tudták, melyik 
egyetemista volt a felforgató. 

Havonta küldhettünk kis csomagot Matyinak a börtönbe. Emlékszem, 
Anyu kockacukrot is tett bele, s tőlünk kért porrá tört fehér vitaminokat, amit 
a cukor pora közé kevert. Pöszi távolból, a börtönablakkal szemben az ábécé 
mutogatásával érintkezhetett egyszer-egyszer Matyival. 1958. szeptember 16-
án volt a fellebbezés tárgyalása a Markó utcában. Itt, a bíróság folyosóján 
láthattuk Matyit bevonulni őrei közt a terembe. Csíkos rabruha, bilincs, ő sá
padt, sovány, de tiszta. Három évre mérsékelték az ítéletet, s ezután Pesten, a 
Kozma utcai börtönben volt, fordítóirodán dolgozhatott jó társaságban: Darvas 
Ivánnal, Mensáros Lászlóval együtt. 

Itt előre sietek az időben. 1959. április 8-án szabadult Matyi amnesztiával. 
Április 4-től fokozatosan engedték el a politikai foglyok jó részét. Nagy izga
lommal vártuk, hogy Matyi köztük lesz-e. Pöszi a börtönnélleste, mikor kien
gedték, aztán együtt jöttek be hozzám a Kálvária téri könyvtárba. Soha nem 
felejtem el, milyen öröm volt látni, majd fellöktem gyerekolvasóimat, hogy 
megölelhessem. A kollégáim talán sejtették, mi történt, de erről nem lehetett 
beszélni. 

Másnap hazautaztak Komáromba, a család örömét nem lehetett leírni. Em
lékszem ma is Anyu levelére: "Bubám, küldj kérlek citromot, hadd tápláljam Maty
kót!" 

1959. április 26-án tartották esküvőjüket Dunapatajon, az eredeti esküvői 
értesítést küldték ki, a dátumot áthúzva és kijavítva. Erről később. 

Ideje már Dolfi néniről is írnom. 
1957 februárjában jelentkezett levelével Anyunak egy addig teljesen isme

retlen rokona, Adolfine Deabis, nyugdíjas rajztanárnő Bécsben. Anyu nagyap
ja, Kasper Gusztáv húgának a lánya, aki ekkoriban 80 év körül járt. Elhatározta 
a forradalom után, hogy segít nyugdíj ából a magyar rokonokon. Havonta kül
dött csomagot, amiben élelmiszer mellett mindig volt valami kedves játék is a 
gyerekeknek, vagy lehetett rendelni, ami szükséges. Halála után visszakerültek 
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a neki írt leveleink, így ezek közül is tudtam válogatni, idézni. Érdekes, Dolfi 
néni soha nem küldött magáról fényképet, meg se látogatott minket. Állítólag 
nem volt szép, sohasem ment férjhez. De hogy a szíve aranyból volt, az biztos. 

Most idézek egy leveléből - Anyu fordításában -, amelyben magáról írt. 
,,( ... ) Én idegen, dehogyis! Az én anyám volt Edit nagyapjának kedvenc 

testvére, ő pedig legkedvesebb nagybátyám! Hogy aztán forradalom, két há
ború, határzár, tízéves megszállás a rokonságot elfújta, mit csodálkoztok ezen? 
Nos, nincs könnyű élet mögöttem - és mégis nagyon szép volt. 

Apám meghalt hat héttel születésem után, pedagógus anyám nagy gonddal 
nevelt. Az első női gimnázium tanulója voltam, ének-, zongora- és hegedűokta
tásban részesültem, nyelveket tanultam. Korcsolyázásban, úszásban nagy örö
möm volt. Főzést anyámtól tanultam. Betegség miatt félbe kellett szakítani ta
nulmányaimat, majd anyám lett évekre súlyos beteg, 26 éves koromra magam
ra maradtam. Fel kellett újra venni félbemaradt tanulmányaimat. Óraadással 
kellett, úgy mint Gáspárnak, az életet biztosítani. Aztán alkalmaztak egy reál
gimnáziumban, és miként Saroltnak, éjszaka kellett tanulnom az államvizsgára. 
Ömlerem hát gyerekeitek minden küszködését. 

Tanáraim segítettek, mint Ágostont az övéi. Meghívtak összejöveteleikre, 
ahol szívesen látott voltam és boldog. Így kerültem művészkörökbe, hiszen én 
is elvégeztem a női akadémiát. (Ösztöndíj am volt.) A professzorok küldtek, 
használjam ki a két szünidei hónapot utazásokra. Így megismerek idegen orszá
gokat, művészetet, embereket, mondták. Így kerültem Olaszországba, Jugoszlá
viába, Svájcba, Párizsba. 

Aztán jött a náci kormányl8. A háború utolsó évében sokat éheztünk. Egy 

óra gyaloglás az iskolába, tátika és vadsóska volt a főzelék, a villák szegélyén 
szedett csipkebogyó a kompót. Megmentőm napi félliter kecsketej volt a szom
szédasszonytól és néha egy drága tojás. A kormánytól bab. Ekkor kaptam várat
lanul és aztán hónapról-hónapra egy ötkilós kosár almát Gasteinből, a gyümöl
csös kofától, akitől mint nyaralók naponta gyümölcsöt vásároltunk. Csoda 
volt, hogya háború utáni megszállás idejénl9 is minden hónapban megérkezett 

az elzárt Alsó-Ausztrián át. És a kosár alján minden alkalommal fél kiló vaj 
lapult. Ennek a gyümölcsös asszonynak fogalma se lehetett arról, lát-e valaha 
is pénzt ezért, de megtette. Láthatjátok tehát, hogy minden időben voltak se
gítő emberek. Amikor nálunk már csend volt, mert kimentek az oroszok, írt 

18. 1938. március lZ-I3-án Ausztriába német csapatok vonultak be, a nemzeti szocialisták átvették a hatalmat, az 
osztrák demokrácia megbukott, és Ausztriát a Német Birodalomhoz csatolták. 

19. 1945-ben Ausztriát is és külön Bécset is szovjet, amerikai, brit és francia megszállási övezetekre osztották, és a 
zónahatároko!1 igazoltatás folyt. Ez a mcgszállás 1955-ben szűnt meg Ausztriában. 
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nekem Maritta (másik bécsi rokon): »Magyar rokonaink bajban vannak. On
kel Gusztáv leszármazottai, segíts! Ha egyikünk teheti, te vagy az, a nagy nyug
díjaddal!« (Nevetnem kell.) De valóban így van, a nyugdíj elég nagy, én taka
rékos vagyok, nincs senkim, marad elég. Azt hiszem, a mi Úristenünk hozzátesz 
a pénzhez. 

Viszont-ajándék tőletek: Jó dolog vicenagymamának lenni! Az ember kap 
minden hónapban kedves levélkét Edittől vagy Tibortól. A gyerekek írnak 
nyaralóhelyükről. Kis Edittől jönnek festmények, Jánostól, Bélától vasúti pá
lyatervek, aranyos fényképeket kapok. (Hálás köszönet a keresztelői képekért.) 
Vilma csinos, vidám fiatalasszony lett. Mátyás és Béla is egészségesebben néz
nek ki. Elért Ágoston valamit? És hogy van János? Megszokta az internátust? 
Mit hallotok Gáspárról? 

In herzlicher Zuneigung (Szívélyes vonzódással): Dolfitok" 
Dolfi néni egészen csodálatos nagy-nagynéni volt. Lehet, hogy 6 is élvezte, 

amikor össze ragasztható kis házakat, templomot, kis emberkéket, majd később 
a Marklin-vasút darabjait küldte apránként, majd kivágható indiánokat, papír
babákat, sünibabákat is, a hasznos élelmiszerek, margarin, finom sonkaszerű 
szalonna, kávé mellett; vagy kérés szerint pizsamát, tréningruhát, úszósapkát, 
bicskát is. 1957-tőI1969-ig jöttek havonta a csomagok, nagyon nehéz éveken 
segítve át a családot, mindegyikünknek sok örömöt is okozva. Isten áldja meg 
érte! Halála után megkaptuk hagyatékából festményeit és neki írt leveleinket. 

1957. november 14-én megszületett fiunk, Thurnay Bence, szüleink első 
unokája. Jó dolga volt, ha Komáromba utaztunk, minden testvérem vele ját
szott. Anyu meg mindig segített, ha szükség volt rá, betegsége utáni lábadozás 
vagy az én betegségem esetén. Bence nagyon szeretett Komáromban lenni, 
gyorsan megszokta a helyet. Volt, hogyapulival egymás szájából húzták ki a 
piskótát. A következő években legnagyobb öröme az öntözőcs6 volt. Anyu írta, 
hogy ez egy dajkával ért fel, órák hosszat locsolgatott vele, főleg, ha valaki meg
jelent a kertben. Nagyapóval aludtak délután, a dívány mellé párnákat tettek 
le, mert gyakran legurult. 

Anyu levelei Dolfi néninek: 
1958. január 2. 

"Az iskola megkezdődött, s most van hó és jég, a szünetben nem volt. Sarolt 
Budapesten tanul, síel, úszni jár munka előtt. Laboratóriumban dolgozik. Kata 
gimnazista, de nem akar ottmaradni, minden vágya, hogy gyermekáPolónő legyen. 
Hobbija a gyufaskatulya gyűjtés. Már 300 db van a falra szögezve, olyan, mint 
egy faliszőnyeg. Ha van, küldj neki üreset. Van török, belga, még egy orosz tank-
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ból kidobott is. Ágoston 14 éves, jól tanul, legnagyobb öröme a fotózás, maga ko
píroz, szeretne ezzel pénzt keresni. Csak kevés az ideje. Kórusba jár, sportol, olyan 
fiú, mint a diákregényekben van. Haját csodálatosan fésüli, de cipőt nem pucol. 
Tükör előtt nyakkendőt köt, szeret táncolni járni. Azután hazarohan, bécsi rádiót 
hallgatni, remek táncmuzsika van az autós utazóknak. Én a déli harangszót hall
gatom, Tibor meg a 7 órás híreket. János 1 O éves, jól tanul, rajzol, fest, épít, a 
több ládányi nagy faépítőt még dédapja készíttette. V árakat, hajókat éPít vagy 
kaszárnyát a katonáknak, és az indiánok támadják őket. Ruhákat kreál és indián 
életet él a barátjával nyáron a kertben. Pöszi meglátogatta Matyit, még két hónap 
van talán a tárgyalásig. Pár percig tudott csak vele beszélni, jó diáktársaságban 
van, tanul angolul és németül, Bibliája vele van. Fordítanak is, ezért kap 200Ft
ot, ebből levonják a kosztot, lakást és a jó felvigyázást. Edi 7 éves, jól tanul, csak 
lassan. Babájával megy aludni, segít nekem a festésnél, de mesélni kell neki köz
ben." 
1958. április 

"Csomagod megint örömnap volt. De a mi örömünket az élelmiszerért elhomá
lyosította a gyerekek öröme. A remek összeragasztható dolgok, templom, házak, 
erdő és a festői flotta. Bár János játszik a legtöbbet, azért mindennek van tulajdo
nosa. Nem egyszerű elosztani, jó, ha néha meghatározod a tulajdonost. Kérlek, 
küldj géptűket és Jánosnak lombfűrészpengét. Élvezi, hogy kéPeket fűrészel szét 
összerakós játéknak. " 
1958 nyara 

"Edi szeretettel küldi neked a kis lepke-rajzokat. Képzeld, Gazsi több barátjá
val Londonba ment tavasszal. A többiek autót béreltek, de ő keresztapjához ment. 
A fiúk előtt egy kislány szaladt át az úton, félrekapták a kormányt és ütköztek. 
Ketten meghaltak, a többi súlyosan megsebesült. Gazsit nagyon megrázta a dolog, 
könnyen ott lehetett volna ő is köztük. Kérlek küldj nekem piros anilin festéket, 
fekete-fehér kéPeket színezek fényképészeknek, elég jól keresek vele. Sok a dolgom, 
a gyerekek nőnek, Edi ruhái rövidek. A fiúknak mindig csak folt kell a nadrágjuk
ra. 200 fénykéPet színeztem, és rengeteg sza lago t festettem ballagók csokrára. Ré
gen a templomokba is elballagtak, most ez tilos. Gyereknapra készülünk, Edi Csip
kerózsika lesz, papír rózsákkal. János meg indián, régi cserkészinget díszítünk, csak 
a tollal vagyok bajban, hol fogok tudni egy pulykakakast megkopasztani?" 
1958. augusztus 20. 

"Kis Bencével vagyok itthon, aranyos gyerek. Szülei és a mi 3 gyerekünk a Mát
rában táboroztak. Ágó és Sarolt tovább mentek, a többiek és Laci, öcsém kisfia itt 
vannak. Egyidős Jánossal, remekül játszanak együtt, minden játék elől van. A gye-
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rekek sokat mesélnek, 70-en voltak 10 sátorban. Béla, Vilma és két fiatal lelkész volt 
velük. [A kelenföldi ifjúság tábora volt, Bagolyirtáson.] Kirándultak, főztek, 

énekeltek, játszottak, tábortüzet gyújtottak, Ágó minden tréfában benne volt. Úgy 
hívták, »Ötker, a világos fej«. [Dr. Oetker korabeli sütőporreklámja.] Haja kifa
kult a naptól, ő barnára sült. Kata meg a kislányok kedvence volt, rendbe rakta a 
sátrat, felvarrta a leszakadt gombokat. Mindig vittek neki szedret vagy nyalánksá
got a hátizsákból. János volt a vicc-csináló a tábortűznél. Az éjszakák hidegek vol
tak, mindent magukra vettek. Egy hideg éj után a kisfiúk sátora teljes zászlódíszben 
állt, mint egy hajó. Mi az, befolyt a víz? Nem, kifolyt ... Sokat nevettek a gyerekek 
és meséltek, csatakiáltásokat ordítottak, énekeltek. Mint mesélték, utolsó nap bete
mettek egy árkot, és kiírták fölé: »Itt nyugszik Lat Rina, élt 2 hetet«." 
1958. december 30. 

"Összejött a család, l O-en voltunk az asztal körül. Bélának hamarabb vissza kel
lett mennie, a lányok még 5 naPig maradhatnak. Bence pedig nálunk marad egy hétig. 

24-én egy kis ünnePi műsort rendeztünk karácsony ra a gyülekezet gyereke
inek. Vilma és János 2 szólamban játszottak karácsonyi énekeket szoprán és alt 
furulyán. Bence sokat játszott az ajándékaival. De a budapesti gyerekeim nagyon 
fáradtak voltak. Kata vegyes osztályon dolgOZik, 40 kisgyerek, és 7 nagy J.5 év kö
rüli fiú. Egyszer egyedül volt szolgálatban, és a 7 nagy fiú, felkötött karral, stb. 
segített neki akicsiket etetni, öltöztetni, hogy kész legyen, mire a doktorok Jönnek. 
A vizsgája a legjobban sikerült. Sarolttól egy édes kis réz kelyhet kaptunk, és egy 
fényképtartót műanyagból, egyedül készítette. Kedves meglepetés volt, és az is, 
hogy Kata operációknál is segít. Béla és János összeállították a betlehemet 6 gyer
tyával, s így a királyok szépen körben járnak. Bencének kicsi a cipője, tudnál se
gíteni? Én még egy szemfelszedő tűt kémék. Olyan jó, hogy Te vagy nek.ünk és 

örömmel-gonddal hozzád fordulhatunk." 
1959. március 24. 

"A néger falut nagyon élvezte a nép, még nincs kész, nekem kell még segíte
nem. Jánossal csináljuk a házat Edinek, Edivel a négerkéket Jánosnak. Jánost 
csak ll-kor tudtam ágyba küldeni, mert a szélmalom nem lett kész. Az asztala 
tele szerszámokkal, csak hiányzik neki Gazsi, ő volt ilyen fúró-faragó. Most én se
gítek neki. Csak kevés az időm. Ágoston inkább vívni megy vagy sportol. A linó 
munkába lassan belejöttem. Most húsvétra 1000 lapot készítettem. A lányok ha
zahozzák Kisbencét, mert nálunk áPrilis 4. a húsvéti szünet. Matyiról jó hírek 
vannak, fordítással keresett valamennyit és persze könyveket vett. Csomagot kap
hat időnként, így a Te csomagodból hozzá is került. Gazsi 4-5 oldalt írt motorokról 
stb. s a végén magáról annyit, hogy jól van. Nálunk a Húsvét remek ünnep, tojá-
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Anyu a szilidi-tónál Anyu fest Sziliden 

sokat festünk, a fiúk verset tanulnak és öntözni mennek a lányokhoz. Délután a 
fiúk vidám hangulatban, de gyomorfájással jöttek haza, a lányok meg átöltöztek, 
mert nagyon illatoztak a különféle parfümöktől. " 
1959. április 19. 

"Matyi itthon van! Sápadt, sovány, sok mindenen ment keresztül. Boldog na
pok ezek vele, sokat mesél, most Dunapatajra utazik Erzsébethez. Tele vagyunk 
tervekkel, ötletekkel. Milyen jó az Isten hozzánk, hogy erre az örömnapra készül
hetünk. 20 hónaPig volt börtönben Matyi, de értékeli és rácsakadémiának tartja 
ezt az időt. Szeptemberig fordítana, s akkor keresnének munkát Erzsébettel 
együtt. Vilma utolsó hónapban van, sokkal fáradtabb, mint Bencével volt." 
1959. április 16. Anyu levele Gazsinak Leuvenbe: 
"Édes Gazsink! V érzik a szívünk, hogy nem írsz, és nem tudjuk elképzelni, miért 

teszed ezt velünk. Ha tudnád, milyen rettenetes így hír nélkül maradni, mennyi ide-
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gességet és rettegést okoz, nem tennéd. De mi éPpen úgy szeretünk, mint eddig és 
annyit, talán még többet gondolunk Rád." 

Anyunak nagyon sok levele kezdődött hasonló szavakkal, de ekkor kivéte
lesen volt oka Gazsinak a hallgatásra. Autóbaleset érte, agyrázkódást szenve
dett, utána évekig fejfájás kínozta. 

1959. április 27-én volt Matyi és Pöszi esküvője, az egész család leutazott 
Dunapatajra, az én állapotomra való tekintettel kofahajón (utolsó hónapban 
voltam Balázzsal). Délelőtt Apu prédikált, az esketést Bede Gyula bácsi végez
te. Ünnepélyesen vonult be a család, a fiatalok kettesével, engem eldugtak, 
mert nem hoz szerencsét egy terhes anya. Nagy lakodalom volt, 50 rokon és 50 
fő presbiter házaspár. A presbiterek egy-egy tyúkkal és tortával járultak hozzá. 
Gyönyörű tortaépítmények voltak grillázsból, pl. templom- és bibliaformájúak. 
Minden fogás előtt köszöntő rigmus t mondtak népviseletes fiatalok. 

1959. május 20-án született Thurnay Balázs, keresztelője Komáromban volt, 
végigbőgte. Ő is részesült a nagyszülői szeretetben, gondoskodásban. Nagyon 
sok baj volt a fülével, Anyu többször hívta Komáromba levegőváltozásra. 

1959 szeptemberében első nyugati rokonként Tante Anna (Dölker), Apu 
édesanyjának húga látogatta meg a családot. Apu nagyon várta, de lázas beteg 
lett nagynénje érkezése után, így Anyu kísérgette; egyszer én is mentem velük 
autóval a Balatonra. 

1959 októberében Apu karja megmagyarázhatatlan okokból igen erősen 
fájt, a szőnyi orvosok nem találták okát, csontvelőgyulladástól tartottak. Moz
gatni is alig tudta, befektették a szőnyi kórházba, begipszelték a karját, elájult 
a fájdalomtól. Anyu járt ki hozzá látogatni. 

1957 -59 közt Sarolt, majd Kata nálunk laktak, nagy segítség volt nekem. 
Utána a kelenföldi parókián kaptak Ágostonnal együtt egy kis garzonlakásban 
helyet, segíteniük kellett cserébe a templomtakarításban, hólapátolásban stb. 

1959. január 3. János levele Dolfi néninek: 
"Kedves Dolfi néni, ilyen izgalmas karácsonyom még nem volt. Csak né

hány apróságot kaptam. Már el is keseredtem, mikor végre a zongora alatt meg
láttam a csodás kis vonatot. Egy barátomnál már láttam hasonlót, de ott csak 
a papának volt szabad azzal a drága játékkal játszani. Vacsorázni csak nehezen 
mentünk, és éjjel kettőig játszottunk a vonattal. Mindent felállítottunk, amit 
eddig kaptunk, házakat, templomot stb. Életemben ilyen szép ajándékot nem 
kaptam! Kézcsók, János" 

Apu folytatja: "Remekül játszanak a vonattal. Várat és alagutat építenek, 
János Gazsi Marklinjéből mágneses emelődaru t épített hozzá. Béla feladatokat 
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ad a fiúknak. Matyiék írtak, ha a baba fiú lesz, jönnek ők is játszani. Februárra 
várják az első fiú unokát. (Értsd: Schulek-fitJ) Kata jól vizsgázott, Sarolt mester
vizsgára készül. Matyi dolgozik és hegesztővizsgára készül, Pöszi laboránsként 
dolgozott, majd ősztől a Leövey Klára Gimnáziumban taníthat. Bubáék lakása 
nagyon hideg, nappal 13-15 fok. Gazsinak Aachenben nyolc vizsgája lesz." 

1960. február 29-én született Schulek Ildikó, Matyiék kislánya. A kelenföl
di egyháznál kaptak kis szolgálati lakást, ahol mint egyházfi szolgált Matyi, 
emellett villanyszerelő volt. 

1960. március 29. Anyu levele Dolfi néninek: 
"Gazsi félévi vizsgái sikerültek, s most kirándulás ra készül, megnézi k Belgi

um legnagyobb barlangját. Utána egy norvégiai konferenciára megy. Most Bach 
kottákat kér. A lila oltárterítővel kész vagyok, Buba segített. Most egy zöldet 
kezdtem el. Edi és János kézimunkáját megkaptad? Délután próbálják ki a kis 
vasút Pályáját, amit küldtél. Nincs még egy ilyen Tante, mint Te! Mindent 
összeragasztottak és most várják Bélát, Ágót és talán Matyit a húsvéti nagy já
tékra. " 
1960 nyarán Walter bácsi és Gertrud néni Fritzcel Magyarországra jöttek. 

(Tante Annának a fia, dr. Walter Dölker, stuttgarti orvos.) Két hétig Tihany
ban laktak szállodában, Anyu-Apu is velük voltak, csak Apu hétvégeken haza
ment prédikálni. Bélának megsérült a szeme, így nekem kellett kirándulást 
vezetnem a 14 éves Fritzcel, Jánossal és Béla húgával, Katival a Bükkbe. Egyik 
hétvégén mi is lementünk Tihanyba, Béla Jánossal sátorban, én Bencével Apu 
ágyában aludtam. Nagy élmény volt a szállodai kényelem. 

Anyu Írta Tihanyból: 
"Én nagyon jól érzem magam. Ilyen pihenésem nem volt, még talán lány ko

romban sem. Tudjátok, azért fantasztikus, hogy én itt vagyok és pihenek, még 
eddig nem csináltam semmit, se nem hímeztem, se nem kötöttem. De jó lenne min
den nyáron veletek egy hetet Pihenve tölteni." 
1960 nyara, Anyu levele Bubának: 

"Sokat imádkozunk kis Balázsért. Isten megsegíti. Csak legalább e nagy baj 
után már meggyógyulna a kisfiú. [Súlyos középfülgyulladással volt kórházban, 
úgy volt, hogy lékelni kell a koponyáját, de megúszta.] Ha túl van rajta, ide 
kell adnod jó levegőre. A te dolgod is szíven ütött. Úgy éreztem, hogy kiegyensú
lyozottabb tudnál lenni, ha dolgozol, és most ennyi piszkálódás van a könyvtár
ban. De hiszem, hogy Isten intézi a sorsodat, és Ő talán másképp látja a dolgot, 
és nem akarja, hogy a két kis fiad Kató [együgyű, de rendes bejárónőnk] és a 
bölcsőde hatása alatt nőjön fel, s így talán a kis Ildinek is Te leszel apótmamája. 
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Tedd minden gondodat az Úr Jézus kezébe, Ő megsegít. És ha most nem is látod, 
jót tud kihozni minden bajból." 
1961. május, Anyu Dolfi néninek: 

" Nagy on köszönöm a palettát és a festékeket, legalább 10 éve nem festettem, 
nem megy eléggé. Bence képe elég jó lett, Ágóé kevésbé. Váratlanul ért ajándékod. 
A napokban Pesten voltam munkáért, középiskolai sportverseny volt éppen. Ágos
ton rúdugrás ban aranyérmet kapott, 3,75 m. Büszkén ültem a helyemen, s a 
győztes fiam ott állt középen, tornacipő nélkül, lyukas zokniban. A ciPőjét ellop
ták, csak az ugráshoz kapott egyet kölcsön. Most lesz az írásbelije Ágostonnak, de 
nagyon kedvetlen, megmondták a tanárok, hogy úgysem továbbít ják felvételi ké
relmét." 
Valóban nem vették fel Ágostont a Testnevelési Főiskolára, csak majd har

madszorra. Pestre ment, Kasper Róbertné Irén néniéknéllakott. 
1961 nyara, Anyu levele, mikor Szatmáron voltunk Bencével, az ősi Thur

ner-házban: 
"Sokat gondolunk rátok. Balázs jól van, ebben a rettenetes melegben egész nap 

locsol a kertben. Teljesen pucéron, mert a nadrág 2 perc alatt vizes. Legszíveseb
ben az embereket locsolja, élvezi, ha menekülnek a víz elől. Már rájött a betyár, 
hogy ha bedugja az ujját a csőbe, messzebbre megy a víz. Egyvégtében beszél, 
beszél. Egy-egy értelmes szó, és körülönti valami csuvas szöveggel. Néha dühro
hamot kap, ha nem tudom megérteni, mit magyaráz. Ha Kata este hazajön a 
kórházból, nem lehet róla levakarni Balázst. 

Ágó nagyokat úszik és délelőttönként segít a ház körül, János szintén. Most 
kirándul Ediékkel a Cuha völgyben. Holnap jönnek haza Kajos Anikóval. 

Képzeljétek, nagy családi esemény van. Bogárnak van 5 kis kölyke, nagyon 
szépek és Bogár jó kismama. Képzeljetek el engem, mint bábát. Hálóingben, szem
üveggel, könyvvel kezemben guggolok egy sámlin Bogár mellett, s olvasom a tudni
valókat, simogatom Bogarat, ölemben a már megszületett kiskutyákkal. Aranyos 
látvány, Bogár fekszik, s a szőre között 5 kis farok mozog. Balázs nagyon élvezi 
őket. Apu már napokkal előtte elolvasta a könyv tudnivalói t, s rémülten szaladt 
ki egy német óráról, hogy a Bogár kaparja az ajtót, biztos kölykezni akar. Majd a 
keresztcsont ját kell simogatni, melyik lábánál is van? Az elsőnél? Volt nagy neve
tés, majdnem megsértődött Apu." 
1961. december 21. Anyu levele Gazsinak: 

"Elmúltak az ünnepek. Idén Bubáék és Matyiék nem jöttek. Matyi mint egy
háZfi szolgálatban volt, Bubáék meg szilveszterre jönnek. Tudod, hogy karácsony
kor mindig emlékezünk az elmúlt év eseményeire és emlegetjük a távollévő család-
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A bővülő Schulek család, 1962 

Anyu Bogór kölykeivel, 1961 A Börzsönyben, 1964 

A Börzsönyben , 1964 Festőiskola az unokáknak, Börzsöny 
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tagokat. Érted egy kicsivel többet is imádkozunk, hiszen olyan távol vagy. Az ének 
közben emlegettünk Téged külön is. Van egy Pár karácsonyi ének, amit nem lehet 
komolyan énekelni, mindig eszembe jut, ahogy te komédiáztál vele. Pl. a Kirje
kirje kisdedecske kezdetű éneknél megkérdezted, hogy ki az a ded? S az ének végét 
úgy énekelted: a lobogótól megmentettél. [A pokoltól szó helyett.] 

24-én délután megvolt a gyerekek karácsonya. Csak egy Pár szavalás volt, 
mert csak kicsik vannak. A végén János hegedült. Nagyon széPen sikerült. Walter 
bácsitól kaptam egy jó harmónium-kottát, abban volt egy szép darab. Megbe
széltük, hogy másnap az istentiszteleten is eljátsszuk Jánossal. De reggel a gyerek 
szörnyű hascsikarással ébredt, kiegyenesedni sem tudott. Mondtam, hogy ez csak 
hisztériázás, de ő váltig állította, hogy hánynia is kell. Így fennmaradt a lakásban. 
Az első ének után felmentem érte, hátha jobban van, de csak fogta a hasát jajgat
va. 10 órára azonban már semmi baja nem volt, és ebédre már jól bezabálhatott, 
azzal a feltétellel, hogy jövő vasárnap eljátssza a darabot." 

APU FÉLREÁLLÍT ÁSA 

1962 júniusa nagy változást hozott a család életében. Szóljon erről Apu levele, 
amelyet Budapesten élő gyermekeinek írt: 
"Kedves Gyermekeim! 

Bizonyára komoly meglepetést fog jelenteni Mindnyájatoknak az alábbi köz
lés, amelynek gyakorlati következményei egyelőre még teljesen áttekinthetetlenek. 

Tegnap délután megjelent nálam esperesünk, Selmeczi János, és közölte ve
lem, hogy az utóbbi tatai lelkészi munkaközösségi ülésen elhangzott három fe
lelőtlen kijelentésem miatt, amellyel az állam és az egyház közötti jó viszonyt 
veszélyeztetem, fegyelmi eljárás készül ellenem, amelynek megindulásakor fel 
fognak függeszteni és ítéletileg állásomból elmozdítani. Még bizonytalannak 
látszik, vajon nyugellátásban részesülhetek-e majd. 

Előzmények: Tatán pünkösd előtti héten kétnapos lelkészi munkaközösségi 
ülés volt. Egyik előadás ilyenféle témáról szólt: Lelkészi feladataink ma. Az elő
adás vége felé érkezett közénk Káldy püspök. A hozzászólások folyamán kb. a 
következő, most az ÁEH által inkriminált szavaim estek: 

1. A szocializmus sok alkotása igen helyeselhető, de nem mindenben járha
tunk vele. Így elfogadhatatlan a "jó" -nak az a meghatározása, hogy az "a felis
mert szükségszerűség" (és most jön a kifogásolt rész:) mert így ma oltárt állí
tunk, holnap exhumálhatunk ... 
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2. Nem érthetünk egyet a születéskorlátozási rendelkezésekkel, így nemzet
gyilkosság. 

3. Más népi demokráciában nincs ilyen abortusz-rendelkezés, csak Románi
ában szabad magyar nőkön végrehajtani. 

Az ÁEH információ i elég precízek, mindössze sajnálatos és veszedelmes 
hangsúlyeltolódással az egyáltalán nem szándékolt irányba: lázítás a rendszer 
ellen. Hogy ki volt a buzgó informátor, arról fogalmam sincsen. Esperesünk 
mindenesetre nagy legorombításban részesült, amiért megtűrte az ilyen hangot, 
és szavai szerint Káldy Zoltánt is felelősségre vonták az ÁEH-ban, hogy miért 
nem tett erről jelentést nekik. 

Anyu, aki a kis bajokat sokszor túlzott pesszimizmussal hordozza, a nagy ve
szélyben megint csodálatosan helytáll, akár csak '45-ben, a kassai kitelepítés 
idején. Akkor se tudtuk, hogy mit hoz a jövő, ma sem tudjuk. Azt azonban 
tudjuk, hogy Isten kezében vagyunk, és hogy "azoknak, akik az Istent szeretik, 
minden javokra van". 

Az esperesem által vázolt kilátások valószínűségét én is 95%-osnak tartom, 
azért gondolatainkat főleg ilyesmi foglalkoztatja, persze ötlettelenül: innen hova? 
Mi lesz a számotokra őrzött rengeteg holmival? Nem lesz-e Nektek károtok az én 
megbélyegzésemből? Mi lesz a kenyerünk, hogy a két kicsit még felnevelhessük? 
A júliusi kongrua (669 Ft) máris elmaradt. S mihelyt erről hivatalosan is érte
sítenek, elmarad majd az SZTK-jogosultság is. Szóval van probléma elég, de nem 
csüggedünk. Van, Aki vigyáz ránk. Annak őriző kegyelmébe ajánllak Titeket is. 
Komárom, 1962. július ll. 
Szerető Édesapátok" 

Minket teljesen váratlanul ért, s hihetetlennek tűnt, hogy ilyen megnyilat
kozásért egy lelkészt fel lehessen függeszteni. A család fizetés nélkül maradt. 
Eleinte még a családi pótlékot is letiltották. Ha nem érkezett meg a kirendelt 
helyettes lelkész, Anyunak kellett rövid istentiszteletet tartania. Apu hátul ült 
a kántori szék mögött, de mindig részt vett az istentiszteleten. 

1962. augusztus 31-én született lányunk, Thurnay Bori. Az ő keresztelését 
külön esperesi engedéllyel és csak szűk családi körben végezhette apánk. 

Még előzőleg, augusztusban meglátogatták szüleinket Walter bácsiék, s néhány 
budapesti nap után őket is meghívták Egerbe, ahol szállodában foglaltak szállást 
egy hétre. Apuék egy szóval sem árul ták el, hogy milyen nagy bajban vannak. 

1962. augusztus 12. Idézek Anyu Gazsinak írt leveléből: 

"Az utolsó reggelinél mondta Gertrud néni, hogy most sokkal nyugodtabb szív
vel megy el, mint két éve, mert mindannyian sokkal jobban, és kiegyensúlyozot-
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tabban nézünk ki. Erre aztán megmondtuk, milyen viharfelhők vannak a fejünk 
fölött. Egy darabig szóhoz sem jutottak. 

Walterékkal jártunk Szilvásváradon és Aggteleken. Mindkettőnek nagyon örü
lök, hogy láthattam. A BaradIa barlangba ]ósvafőről is bementünk, itt sokkal 
szebb, csillogóbb, nincs elfeketedve a fáklyáktól, mint a másik oldalon. Rád gon

doltam. Itt mi kényelmes járatokon át mentünk, villanyvilágitással. De Te ... El 
sem tudom képzelni, hogy tudtatok szifonokon keresztülvergődni, lámPákkal, 
élelemmel, ruhákkal." [Gazsi egy franciaországi barlangtúrán vett részt.] 
1963 tavaszán több hetet tölthettem a három gyerekkel Komáromban, ak-

kor nem voltam már állásban. Augusztusban pedig Anyu nagy utazására került 
sor, Walter bácsiék meghívták őt és Gazsit is, hogy hét év után találkozhas
sanak. Ez igen nagy örömöt jelentett mindkettőjüknek. Szép kirándulásokat 
tettek Walter bácsiékkal. Így Vöhringenbe (Schwarzwald) Onkel Ottóhoz, aki 
Apu édesanyjának testvére volt, akkor nyugdíjas lelkész. Nagyon gyönge volt 
már, alig tudott beszélni. Egy füzet volt az ágya mellett, abba írtak látogatói bú
csúzó sorokat. Anyu Goethe Wanderers Nachtliedjét írta be, és Apu fordítását 
magyarul, emlékezetből. Ezalatt a három hét alatt én láttam el a család otthon 
lévő tagjait, és persze ott nyaralt az én családom is. 

1963 nyara, Anyu levele: 
"Édes Bubám! Csodálatos nap ez a mai. Reggel egy sürgöny: »Vizsga sikeruelt 

Gazsi meernoek.« Utána egy órával a másik: »Hurraa Aagoot felvetteek!« Alig 
tudok másra gondolni, és kimondhatatlanul boldog vagyok. Tegnap este a Lózun
got olvasva éPpen Gazsira gondoltam, hiszen tegnap vizsgázott, s képzeld, ugyan
az a textus volt, amit megjelöltem az 1957-es sikertelen vizsgájakor. (Róma 5, 3-5.) 
»A reménység nem szégyenít meg.« Ezt akkor aláhúztam, és nagy elkeseredésem
ben ígéret, reménység, vigasztalás volt. S most, 6 év múlva Isten emlékeztet erre a 
csodálatos ígéretére. Olyan csodálatos és világos. Akkor is Ő szólt, tegnap is, meg
ismételve. Csak 6 évig kellett reménykedni, hinni és imádkozni! Csodálatos az 
Isten. Úgybeleremegek ilyenkor, ha ennyire kézzelfoghatóan megszólít. " 
1963 nyara, Anyu levele Bubának: 

"Balázs és Ildi betegség után Komáromban lábadoznak. Nagyon szeretik egy
mást, de akadnak nézeteltérések. 

Ildi mindig tündéres játékot akar, Balázs valami vadabbat. Ildit mindig fe
leségül kell venni, mert ő a leggyönyörűbb a tündérlányok közt. Balázs néha 
unja az esküvősdit, és kijelenti, hogy elvarázsolja Ildit szipogó orrú malaccá. 
Ildi persze zokogva megy panaszkodni. Próbálok énekeket tanítani nekik, de 
figyelmetlenek. Külön kis világuk van, abban élnek, és dumálnak, dumálnak. 
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Ildi gyorsabban tanul szöveget és dallamot, Balázs azonban kedvesebb társas 
lény." 
Egyszer nagyon kiborították Anyut a gyerekek. Évek múlva is emlegette. El

ment velük vásárolni, és a két csibész azt játszotta végig az utcán, hogy hülye
gyerekek. Nyelvük kilógott, nyáluk csorgott, fejük rángatózott, s szörnyű han
gokat adtak ki. Nagyanyó (ekkor már így szólították) hiába könyörgött nekik, 
a helyzet egyre rosszabb lett. A járókelők szánakozva nézték Schulek nénit. V é
gül mellékutcákon át rohant velük haza. 

Balázs még ma is emlékezik arra, hogy ha Nagyanyóéknál volt, gyakran fel
tették neki kedvenc gramofonlemezeit. Liszt Mazeppáját, Mozart Kis éji zené
jét, vagy Muszorgszkij Éj a kopár hegyen című darabját. Nagyanyó a története
ket is mindig színesen, izgalmas an elmesélte neki. Utóbbiból pl. hogy gurulnak 
ki a kis ördögök egy kosárból. 

1964. Még mindig Komáromban élt a család, fizetés, családi pótlék és min
den remény nélkül. A pesti gyerekek albérletben, kollégiumban. Tulajdonkép
pen ekkor éltük meg egész világosan, hogy "minden gondotokat Őreá vessé
tek." Apu angolt-németet tanított, de ez nem volt állandó bevétel, Anyu is hol 
kapott munkát, hol nem. De a régi diákszövetséges barátok gyakran segítettek, 
néha ismeretlenektől jött egy zsák burgonya, máskor "Sareptai Illés", vagy 
"Király Dávid" küldött pénzt. 

Anyu, ha volt munkája, a festett zsebkendőkkel teli kofferral érkezett Pest
re. A kelenföldi pályaudvaron szállt le a vonatról, s hogy spóroljon, nem szállt 
át a Körtéren, hanem a töltés mellett jött gyalog. Fehérvári úti lakásunk abla
kából többszáz méterről felismertük, csodálatosan könnyű járása volt. (Lát
szott, hogy jó táncos volt fiatalkorában.) Rohantunk elé, kis triciklin, rollerral 
a fiúk, én Borsival a karomon. Mindig hozott valami maga készítette ajándékot 
agyerekeknek, képeskönyvet, kötött holmit stb. S ha nálunk szállt, megtalál
ta a varrnivalót, mesélt a gyerekeknek, mindig ünnep volt jövetele. Engem is 
megtanított zsebkendőfestésre, segített, hogy legyen kis zsebpénzem. 

1964. március 26-án megszületett Matyiék második gyermeke, Erika. 
Nyáron meglátogatta a magyarországi rokonokat Posewitz Réka, Apu uno

kahúga, aki Genfben élt, szinkrontolmácsként szolgált nemzetközi konfe
renciákon. Végiglátogatta apja rokonait, de ahogy mondta, Apu és Anyu csa
ládjában érezte magát legjobban. Apu kilencedik gyerekének fogadta: "de a 
helyed nem a sor végén van, hanem Kata és Ágoston között" - mondta. El
vitték Visegrádra, a Szilidi-tóra, nálunk is lakott Budapesten. A barátság azóta 
is tart. 
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1964 júliusában Bori két hetet töltött Anyuéknál, míg mi kassai barátnőm
nél, Kovács Annuéknál nyaraltunk a Felvidéken, Torna-GÖrgőn. Anyu érezte, 
hogy nagyon hiányzik nekünk a kislányunk, borítékban színes kis rajzokat 
küldött róla, amint alszik, játszik a pulival, vagy öleli hattyúját. 

Anyu betegsége után októberben egy hetet töltött Nagybörzsönyben Katá
val. Sokat sétáltak, Anyu festett. Egy hétvégén mi is meglátogattuk a gyerekek
kel, Anyu őket is tanítgatta rajzolni, festeni. 

Anyánk mindig segítette cigány barátait, akkor is, amikor nekik sem volt, 
ezt ők jól tudták. Nagyon megható volt, hogy amikor megtudták, hogy Schu
lekék elköltöznek, eljöttek ünnepélyesen elköszönni. A vajda fekete ruhát öl
tött, s megígérte, hogy Budapesten is felkeresi őket, meg is tette. Egyszer küld
tek Budapestre szárított bodzát, jó füstös szaga volt. 

Ide, a komáromi fejezet végére írom le Anyu feljegyzését, bár sokkal később 
írta, mikor Edi már nagylány, talán menyasszony volt, a '70-es években. Edi 
elmondta Anyunak, ő meg leírta. 

"Edi beteg volt, lázas, fáradt. Nem tudott elaludni, lakás-gondok is ránehezed
tek. Az éjszaka csendjében, hogy múljanak az órák, felidézte gyerekkorát, érzelmi 
emlékeit testvéreivel. Nem kis történeteket, csak az érzelmi kapcsolódás t. 

»Buba. Megjön Pestről. Mindég hoz neki valami apróságot. Leülnek az ágyra 
egymás mellé, s ő mesél, kis énekeket, mondókákat tanít. Nem mint testvér, ha
nem mint édesanya a kislányával. Átöleli, s mesél. 

Matyi. Ritkán jön, komoly nagyfiú. A kicsi lány nem kötődik hozzá érzelmileg. 
Gazsi. Az emlékek: vidámság, repülés fölfelé. Hazajön, fölkapja, - hopp lá -

nyakában viszi, biciklin repíti, földobja, elkapja. Ha zongorázik, ő a zongora alá 
bújik, s fölötte zengenek a hangok. Egyszer mély álmából ébred, földrengés van. 
Gazsi kikaPja az ágyból, magához szorítva tartja. 

Sarolt. Csupa mozgás, barátok, sport. A kislánnyal nem kötődik. 
Kata. Mindég úgy látja, hogy kitárja a karját. Bármikor hozzá futhat, meg

öleli, megérti, törődik vele, magával viszi, védi. 
Ágoston. Kamasz fiú. Soha nincs otthon, tele van barátokkal. A kislánnyal 

nem tudhat mit kezdeni. 
János. Az igazi testvér. Játszanak, veszekszenek. ÉPítik a vasutat, a várost. Ez 

az igazi testvéri kapcsolat.«" 



Budapesten él a család 

BUDAPESTEN ÉL A CSALÁD 

1965 márciusában budapesti tanácsi lakást utalt ki az állam Apu számára. A 
szükséges anyagi forrás egy részét az az összeg tette lehetővé, amelyet ekkor ka
pott Apu Schulek János Mátyás-templom felújítási terveiért, amit 1950-ben le
foglaltak, majd felhasználtak. Az egyházvezetés is segített a bérlakás kiutalás á
nak megszerzésében. (Rossz volt a lelkiismeretük?) József körút 71-73., három
szobás, személyzetis lakás. A parketta tele volt a forradalmi harco k okozta 
sérülésekkel, egész közel volt ugyanis a Corvin köz és a Kilián laktanya. 

N agy munka volt a csomagolás Komáromban, én is hazamentem segíteni, 
Apu nem bízta volna másra énekeskönyv-gyűjteményét. Pesten az öt gyerek 
boldogan költözött haza, a lakás ismét otthonná vált. Anyu mindig csodálatos 
tehetséggel, érzékkel rendezte be otthonainkat. De neki magának, az utolsó 
éveket kivéve, soha nem volt külön szobája; itt is az ebédlőben volt a rekamié
ja, egy virágtartó állvánnyal kissé elválasztva, takarva. Pedig többször kellett 
már pihennie, de soha nem panaszkodott. Ahogy írja: "Életem nem könnyebb, de 
szebb. Gyerekeim gondját és örömét átélem. Segítünk egymásnak, s ez jó." Apu lejárt 
Komáromba, állatorvos barátjánál töltött két éjszakát és folytatta nyelvóráit. 
Nyáron a komáromi nyelvórák szüneteltek, s ősztől már nem járt vissza, jelent
keztek Budapesten is tanítványok, jónéhányan a teológusok közül kerültek ki. 

Apu útlevélkéreimét egyházi ítélete után rendszeresen elutasították. 
1965 nyarán szép utazásra hívtuk meg Anyut. Bencével és Balázzsal utaz

tunk, Bori Kató mamával maradt. Constantában, a román tengerparton talál
koztunk Ponner Ildivel, Béla unokatestvérével. Ő szerzett fapados szállást. A 
gyerekek kétségbeesésére csak török budi volt, kísérni kellett őket, féltek, hogy 
beleesnek a lukba. Néhány nappal később Sarolt és Kata repülővel utánunk 
jöttek, kevés szabadságuk volt. Élveztük a tengert. Egyszer kishajóval Manga
liába mentünk, erős déli szél fújt, a hullámoktól vizesek lettünk. A hajókázás 
sokáig tartott valami katonai gyakorlat miatt, Anyu szegény nagyon rosszul 
bírta. Máskor nagy sétahajóval utaztunk a Duna-deltába, itt akkor tetőzött a 
zöldár. Nagyon érdekes volt látni a szétterült Duna árjában megmaradt kis szi
geteken álló házakat, a gyerekek a vízbe lógatták lábukat. Régi görög ásatáso
kat is láttunk, majd este Tulceában óriási vacsora következett, minden fogás 
hal volt. Ez már sok volt a jóból, kikészült a gyomrunk. Hétvégére lejött Buka
restből Ponner Jancsi, s meghívott minket Mamaiába egy előkelő étterembe 
vacsorázni, táncolni. A gyönyörű terítékhez hiányzott a szalvéta, erre Jancsi így 
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szólt a pincérhez: "Külföldi vendégeim azt kérdezik tőlem, mit használjanak 
szalvéta helyett?" 

Anyu otthon maradt a fiúkkal. Gyöngyházszínű hajnalban gyalogoltunk ha
za szép húgaimmal, mezítláb a homokos tengerparton, medúzákat kerülgetve, 
nem járt még a troli. Szállásunkhoz közeledve alig hittünk szemünknek: Anyu 
ült a parton, és festette a gyönyörű napfölkeltét. 

Egy napot és egy éjszakát Bukarestben töltöttünk. Jancsi kis lakásában száll
tunk, mint a heringek, úgy aludtunk. Másnap a lányok hazarepültek, Ildi elvit
te Szatmárra a fiúkat, és mi, Anyu, Béla meg én kis dél-erdélyi körutat tettünk. 
Emlékszem, mennyire élvezte Anyu Brassót és Nagyszebent, a régi városokat, 
az ősfák közt megbúvó szebeni kempinget. Mikor beléptünk a nyolcszáz éves 
szebeni nagy templomba, a Silbermann-orgonán Bach muzsikája szólt. Kolozs
várott Béla nagynénjénél, Évánál szálltunk, majd a TAROM társaság régi két
motoros repülé5gépén repültünk Szatmárra, libaiegelőn szállt le a gép. Ott Elza 
néni (Béla apai nagynénje) és Ildi fogadtak szeretettel. Néhány nap pihenés 
után hazautaztunk a fiúkkal együtt. 

1965. szeptember 23. Anyu Gazsinak: 
"Közeledik a 28. születésnapod. Mennyi minden történt ezalatt a 9 év alatt 

Veled, velünk, Matyival stb. Eszembe jutott, hogy mint kamasz-gyerek mindig azt 
mondtad, én vagyok a monsieur! Ki gondolta, hogy így lesz? Isten éltessen Ga
zsim, Ő segítsen meg továbbra is. Csak arra kérem Őt, de Téged is, hogy ne sza
kadj el tőlünk. Hiába van nekem itthon még 7 gyerekem és 5 unokám, Te te vagy 
és hiányzol. Én igyekszem mindig mindenkiről úgy írni, hogy magad elé képzelhesd 
őket. Ú gy szeretném, ha Te is így írnál magadról, örömeidről, gondjaidról. " 
Gazsi nemsokára eljegyezte Danielle Dumont-t, a levelek ezután kettőjük-

nek szólnak. 1965 decemberében Montrealban házasságot kötöttek. Dany Nor
mandiából Kanadába települt lány volt. Csak hét év múlva ismerhettük meg 
idehaza, de Anyu előbb, mert Gazsi meghívta Montrealba Paddy születése után. 

1965. december 13. Anyu Danynak, Gazsinak: 
"Szeretném, ha sokat tudnék Rólatok. Ha legalább így, levélen keresztül 

megismerhetném Danyt, az én új kislányomat. Szeretném épp úgy ismerni és 
szeretni, mint Téged. Ismerni örömeit, vágyait, tulajdonságait. Amennyire le
het, közel érezni magunkhoz, bekapcsolni a nagy családi körbe. (. .. ) Gazsim 
és Danym, Isten áldjon meg és segítsen meg mindkettőtöket, adjon boldogsá
got, megértést és maradjon kettőtök mellett mindég. Ő a harmadik, aki mindég 
megelégít, ha szomjúhoztok vagy elfáradtok, és vezet egy életen át, Hozzá, ha-

" za. 



Bud a p es t e n é l a cs a l ád 

Anyu szobasarka Anyu, Apu, 1965 Anyu, 1966 

Nyaralás Constamában, 1965 Hajóval az árvíz elömötte Duna-deltában, 1965 

Anyu minden levelében beszámol Gazsinak testvéreiről, elsősorban Ágos
ton és János rúdugrási eredményeiről. A szülők lassan rúdugrási szakértők let

tek, Apu angol cikkeket fordított Ágostonnak. Ágó részt vehetett a Budapes

ten tartott Univerziádén, egyéni csúccsal kilencedik, magyarok közt második 
lett. Ezen és sok más versenyén ott izgultak szüleink és mi, testvérek is. 

1966 nyarán szüleink váratlanul kelet-németországi nyaralási lehetősé
ge t kaptak, Falkenhagenben, Berlintől északkeletre, tavak mellett egy egy

házi üdülőben. (Ekkor a szocialista országokba szóló útlevelét még nem vet

ték el Aputól.) Nagyon szép, kőből rakott kora gótikus temploma volt a fa
lunak, Anyu háromszor lefeste tte különböző nézetekben, de a papék elkér

ték a képeket három gyerekük számára. Így még kétszer lefestette, hogy 

maradjon maguknak is, de örült, hogy beleugratták a festésbe. Oly sok éve 
már csak zsebkendőfestésre volt ecset a kezében. Fürödni csak egyszer tud

tak, nagyon hideg volt a víz. Gyönyörű fenyőerdők voltak a vidéken, sok 

gombát gyűjtötte k. Végül három napot tölthettek Berlinben és Potsdam-
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ban. Anyu nagyon élvezte a Pergamon Múzeumot, a gazdag antik gyűjte
ményt. 

Jánost felvették a Műszaki Egyetemre, de előtte egy évig katonai szolgálatot 
kellett teljesítenie. 

1966 novembere, Anyu Gazsinak, Danynak: 
"Sokat gondolunk Rátok és várjuk a sürgönyt. Szívesen lennék a segítségetekre. 

Tudom, ilyenkor milyen jó volt, ha sürgönyöztem Édesanyámnak, és ő Pár hétre 
befutott, különösen a kassai időkben, amikor az ötödik-hatodik apróságot vártam. 
Nagyon nagy dolog gyermeket várni, ilyenkor bekapcsolódik az anya Isten teremtő 
erejébe-rendjébe, s ez nagyon nagy öröm, felelősség, szenvedés. Segítsen meg ben
neteket a mi Urunk nagy szeretetével, erejével." 
1966. december 17 -én megszületett Gazsiék fia, Schulek Patrik (Paddy) 

Montrealban. 
1966 decemberében két eljegyzés volt, Sarolté Lányi Györggyel, majd Katáé 

Csorba Istvánnal. Nagy élvezettel készítettünk gyönyörű tálakat Anyuval az el
jegyzési vacsorákra, különleges díszítésű kocsonyás- illetve hidegtálakat. Gyere
keink régi házasító rigmusokkal, énekkel köszöntötték az ifjú jegyeseket. Anyu 
már megkapta a repülőjegyét Gazsitól, december 27-én indult Montrealba, hogy 
segíthessen Paddyéknál. 

Apu írja karácsonyi levelében Gazsiéknak, milyen boldog az első fiúunoka (!) 
születése miatt. (Azt nem számította, hogy nekünk már volt két fiunk, mert 
azok nem Schulekok!) Írja, hogy a nekik szánt ajándékok gyűlnek, reméli, 
időben megérkezik Anyu útlevele. "A család legnagyobb ajándéka, hogy le
mondunk Anyuról 3-4 hónapra. El se tudjuk képzelni, ez hogy fog menni, de 
mindnyájan szeretettel vállaljuk." 

Gazsinak szép emléke az, amikor 1967-ben Anyu pár hónapra meglátogat
ta őket Montrealban. Igyekeztek sok szépet megmutatni neki, de nagyon kicsi 
autójuk volt, egy kétszemélyes MGB. Kirándulásokon Anyu és Gazsi ültek elöl, 
hátul volt egy kicsi csomagtartó, pont akkora, hogy Paddy kosarastul belefért. 
A kardántengelyre pedig tettek egy párnát és azon ült Dany. De Anyu lábánál 
legtöbbször a pulijuk is ott szorongott. Sok szép utat tettek meg együtt, Otta
wa, Toronto, Quebec stb. Quebecben éppen farsangi ünnep volt, amikor a 
Szent Lőrinc-folyón csónakokkal versenyeztek a sportolók, a jégtáblák között. 
Izgalmas volt, néha ki kellett venniük a csónakot a vízből és gyalog vinni a 
jégen. Jártak a Niagara-vízesésnél is, persze oda nem vitték Paddy t. Tavasszal 
nyílt meg a világkiállítás, Gazsi szerzett jegyet a megnyitóra is, többször meg
nézték, nagyon élvezte Anyu. 
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Anyu, Gazsi, Paddy, Pajtás, 1967 Anyu a Niagara-vízesésnél, 1967 

Dany így emlékezik Anyu montreali látogatására: nagy hatással volt rá Anyu 

kedvessége, mindig mosolygott, sokat mesélt otthoni családjáróL Gyakorolta a 
franc ia beszédet, pedig kislánykora óta nem használta. Szerette a várost, min

denben meglátta a szépséget. Több akvarellt festett, Paddy t, a Pajtás kutyát, egy 

kis házikó t, amit az ablakból látott. Sokat segített, Danyt magyaros ételek készí
tésére tanította, még Gazsi kedvenc tortája, a dobostorta sütésére is. Szerették 

volna, ha még marad anyánk, de otthoni családja már nagyon várta. Paddy ke
resztelőjére szép csipkés ruhát varrt, ugyanebben keresztelték a többi testvért is. 

Dany bevallása szerint sokkal jobban kijött Anyuval, mint saját anyjávaL 

1967 máj usában érkezett haza Anyu MontrealbóL Az első héten folyton 
csak mesé lt arról az izgalmas, szép, idegen világróL 

Dolfi néninek írja : 

"A mágneses poláris hideg miatt mindenünk mágneses lett. Dany fínom fran
cia konyhát vezetett. Hétvégeken kirándulások Gazsival: Ottawa, Toronto, Quebec. 
Hosszú utak, sok beszélgetéssel. A kis Paddy keresztelő je a lett templomban volt. 
Hatszor voltam kinn az Expón, minden ország művészetének legjavát küldte. 
Utána néhány napot Londonban voltam [Mária Kegarnál], jártam Cambridge
ben, Windsor ban, a British Museumban. London csendesnek tűnt Montreal után. 
A sok élmény megzavart, a szívem még egy kicsit Gazsival, Danyval s az édes kis 
Paddyval van. Ki tudja, mikor találkozunk újra. Most a 35. házassági évfor
dulónkat tartjuk, a lányok sokat dolgoztak, kedvesen vártak." 
A június - július mozgalmas időszak volt, Ágoston megszerezte testnevelő

tanári diplomáját. Ekkor volt Katáék esküvője, majd három hét múlva Sarol

téké is. Apu eskette őket a kelenföldi templomban, Bencze Imre lelkész enge
délyéveL A két nagylány kirepült a fészekből! Anyunak nagyon hiányoztak lá

nyai, de időnként meghívták a szülőket kis otthonukba vacsorára. János lesze
relt. 
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Edi húgom így emlékezik: 

"Tizenhét éves voltam, mikor Sarolt és Kata férjhez mentek. V égre én voltam 
az egyedüli lány otthon. Ezt nagyon élveztem, úgy gondoltam, most én vagyok 

Anyunak az egy szem lánya, és ez remek érzés volt. Múltak a hónapok, minden 
nagyon jó volt. Egyszer csak Anyu megszólal: »Katám, légy szíves hozd be a ... !« 

Megdöbbentem, de szó nélkül megtettem, amit kért, hiszen csak én voltam ott, 

akihez szólhatott. Egy másik alkalommal mondja nekem: »Sarolt, szaladj le a bolt
ba!« Nem értettem. Haragszik rám, már nem szeret, már a nevemet sem tudja? 

Hogy keverhet össze engem a nálam tíz évvel idősebb nővéreimmel? Napokig 
emésztettem magam, szólni azonban nem mertem. Ez a névcsere egyre gyakrab

ban fordult elő. Aztán lassan megszoktam, hogy én lehetek Kata, Saroit, olykor 
még Buba is, a kérés nekem szól. Néhány év is eltelt, mikor egyszer rájöttem, hogy 

mi is történik. Egy időben Anyu többször Katának szólított. Nem sokkal később 

megtudtam, hogy Kata nincs jól, orvoshoz jár. Ezután kezdtem jobban figyelni a 
testvéreimre. Rájöttem, hogy Anyu gondolatai akörül a nővérem körül forognak, 

akivel éppen valami gond van, és ilyenkor önkéntelenül engem is azon a néven 
szólít. Ezután mindig figyeltem, ha nem az én nevemen szólít, mi lehet a gond a 

nővéreimmel. Bizony ettől kezdve már nehezen tudtak eltitkolni előlem dolgokat, 
és Anyutól sem vettem rossz néven, ha nem Edinek szólított." 

1968. április 9-én megszületett Lányi Kati, május ll-én Csorba Péter, majd 

május 30-án Schulek Kati Montrealban. Így szegény Nagyanyó azt se tudta, 
hová menjen segíteni. Gazsiék júliusban Vancouverbe költöztek. 

1968. július 16. Apu Dolfi néninek: 

"Bocsánat, hogy kések a köszönettel. Edit elesett, és eltörte a jobb kezét. Dep
ressziós voltam, hogy már nyolcadszor sem engednek ki nyugatra. Azután rám

tört egy nátha arcüreggyulladással, nagy fájdalmakkal. Nekem most kevés órám 
van, ezt megérezzük. Atlétikai cikkeket fordítok, ami hoz egy kicsit a konyhára." 

1968. december 27. Anyu Dolfi néninek: 

"Együtt akartunk lenni karácsony ünnepén, de ez egyre nehezebb. Buba gyerekei 
a gyerekkórusban énekelnek Kelenföldön, Pityu, Kata és Edi a V árban. Így nálunk 
24-én délben l-kor volt ajándékozás. 21-en voltunk együtt, énekeltünk, Tibor olvas
ta a karácsonyi történetet és megbeszéltük, mi történt az elmúlt esztendőben, mit 
köszönhetünk Istennek: három unokát, Bence gyógyulását a nagy műtét után. Sokáig 
énekeltünk a szép fa alatt, amit kassai segítségünk, Ella küldött Abaújszántóról. A 
gyerekeknek is jó hangjuk van. Boldogan bontották ki ajándékaikat. Mindenki két 
testvérének adott valamit. Egy nagy doboz maradt a végére, egy aranyhörcsög volt 
benne, Bencének vettem Pár hete. Láttad volna a szülők arcát, Buba megrémült, Bé-
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Nagyanyó Lányi Katival, 1968 Lányi Katival, Csorba Péterrel, 1969 

la leírhatatlan grimaszt vágott. A hörcsög már 3 hete nálunk élt, János meg én nehe
zen adtuk tovább. Bence nagyon szereti a szelíd, kedves állatot, s a szülők is megszok
ták. János egy kiállító termet tervez. Edinek van egy lemeze a kórusukról. " 
A három hét alatt Anyu nagyon megszerette a hörcsögöt: míg festett, a hör

csög az asztalon szaladgált, néha a karj ára is felszaladt. Később vette észre Anyu, 

hogy kardigánja fagombjait lerágta a huncut állat, és a kályha mögé dugta. 

Itt mondom el, hogy a Karácsony mindig központi helyen volt családunk 
életében. Akármilyen nehéz évek voltak is, Anyu mindig varázsolt ajándékot, 

ünnepibb eledel t. Komáromban még mindenki megajándékozott mindenkit, le
gyen az egy festett kép vagy egy hímzett könyvjelző. Emlékszem, Matyi legalább 

képletesen akkor is kapott ajándékot, amikor börtönben volt. Lombfűrészelt 

betlehemet készítettünk, János fűrészelte , Anyu meg én festettük . Budapesten, 
ahogy tovább növekedett a család, a szülőkön kívül két-két testvér kapott aján

dékot, évente váltakozva. Később át kellett tenni a családi karácsonyt decem
ber 25-re. Ma már december 27-én tartjuk, de lakásban már nem férünk el, a 

kelenföldi gyülekezet tanácstermében gyűlünk össze éneklésre, tombolára, s 

csak egy-egy testvérnek adunk ajándékot, oly sok a keresztgyerek és más aján
dékozandó. 

1969 augusztusában Ágoston és Szkalla Edit házasságot kötöttek az óbudai 
plébániatemplomban, Apu és a plébános együtt eskették őket. A vitorlás bará

tok egy vitorlát feszítettek a fejük fölé kivonuláskor. Eleinte a József körúti la

kásban laktak, megvettek a szomszéd nénitől egy szobát, és összenyitották a 
családi lakássa l. A lányszobában már csak Edi maradt, szekrénnyel zárták le a 

szoba végét, külön kij áratot biztosítva a fiatal házasoknak. 
1969-ben unokák is születtek, szeptember 23-án a tizedik, Thurnay Bar

nabás, október 17 -én pedig Lányi Tamás . 
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Itt írom le Posewitz Réka, póttestvérünk emlékeit anyán król. Réka Buda
pesten született, Németországban majd Venezuelában nőtt föl, Kanadában is 
tanult, Münchenben járt tolmácsiskolába, Genfben telepedett le. 

Anyuval1963-ban találkozott először Stuttgartban, egy családi találkozón. 
Éppen akkor volt Stuttgartban országos virágkiállítás is, amit együtt néztek 
meg a rokonok. Réka két idős nagynéni mellé csatlakozott, akik legszimpati
kusabbak voltak számára. A két néni Krompecherné Schulek Erika és anyánk 
voltak. Réka emlékezete szerint a nénik valami kis kerítésen is átmásztak, 
hogy magokat gyűjtsenek a bokrokról, virágokról. (Ezt élénken el tudom kép
zelni.) 

1964 nyarán Réka járt Magyarországon, hogy az itteni rokonokat megis
merje. (Erről már írtam.) 1968-ban vett Chambésyben, Genf külterületén egy 
kedves parasztházat, s ettől kezdve többször meghívta Anyut pihenni. Réka a 
Genfi-tó partján álló ENSZ-székházban dolgozott mint tolmács. Munkába 
menet elvitte Anyut a tó melletti parkba, s ő több szép képet festett a tóról. 
Vitte kirándulni is, egyszer a Jurába, ahol tehéncsordába keveredtek, s Anyu 
megijedt, mondván, hogya magyar bikák veszélyesek. Ott látott napelemes 
házakat, sokat mesélt itthon róla. Réka elvitte vásárolni, hogy válaszszon 
valamit magának, de anyánk nem akart semmit, hanem amikor meglátta a 
Tintin-könyveket, abból boldogan választott. (Persze itthon az unokáknak 
adta.) 

Egyszer, amikor Anyu Rékához utazott, az állomáson, a randevú helyén nem 
találta meg őt Réka. Körberohant mindenütt, majd hazament. Legnagyobb cso
dálkozására látta, hogy Anyu benn ül a szobában a szófán. Elmesélte, hogy nem 
találta Rékát, felült egy buszra, az elvitte Chambésybe, és bemászott a mindig 
nyitott ablakon. Ez nem lehetett könnyű, a fal 80 cm vastag volt, s az ablak sem 
volt alacsonyan. Ez egy jellemző történet, itthon nem mesélte el nekünk Anyu. 

Lánya, Kyra születése után is hívta Réka Anyut, s ő akkor is tevékeny volt, 
szép függönyt varrt a baba szobájába. Egyszer Monte Carlóban kellett tolmá
csolnia Rékának, elvitte Anyut is, útközben Avignonban szálltak meg. Monte 
Carlóban anyánk vigyázott a babakocsiban fekvő Kyrára, s a konferencia szü
ne tére odatolta a parkba, hogy Réka megszoptathassa. 

Réka emlékei szerint is anyánk mindenre nyitott volt, minden érdekelte, meg
tanulta pl. a lábmasszázst Rékától. Mindig kitalált valamit, amivel örömöt szer
zett. Humora, kedvessége Réka barátait is elragadtatta. 1984-ben Mallorcára is 
meghívta Réka Anyut, s több szép kirándulást tettek, de ekkor már idős volt, 
nem tudta élvezni a tengert. 
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1970. június 4-én született Csorba Gábor. 
A küzdelmes, nehéz évek, szünet nélküli munka következményei mutatkoz

tak, anyánk szíve megsínylette. Aritmia, majd pitvarfibrilláció jelentkezett, egy
re gyakrabban. De Anyu soha nem panaszkodott, mikor mégis kiderült, hogy 
rosszul van, már nagy baj volt a szívéve!. A Belklinikán feküdt kivizsgáláson, 
nehezen bírta a gyógyszereket, nem hitték el neki az orvosok, hogy gyerekadag 
kell neki. 

Anyu sokat olvasott, az igényes szépirodalom mellett nagyon szerette az út
leírásokat is. Komáromba is sok könyvtári könyvet vittem neki, pedig akkor 
igazán nem volt ideje. Budapesten még többet olvasott, s szívesen és színesen 
beszélt olvasmányairól. Akkor kezdtek megjelenni a sci-fik, Anyu versenyben 
olvasta őket Bence unokájával. 

1971. május 29-én született Schulek Csaba, Ágostonék első fia. 
Júliusban volt János és Reischl Andrea esküvője a zugligeti Szent Család

templomban. Ezen is két lelkész szolgált, apánk és Kozma Imre atya. János And
reáékhoz költözött, így egyedüli gyerekként Edi maradt otthon még egy darabig. 

Az év utolsó napján született Schulek Réka Vancouverben. A kis Réka még 
csak három hónapos volt, amikor Dany a három gyerekkel megérkezett Buda
pestre. Gazsi munkát vállalt Zairéban, s nem akarta családját odavinni. Eleinte 
Anyuéknállaktak, majd Saroltéknál. Nyáron Ágoston segített a Balatonnálla
kást bérelni, felváltva voltunk mi is velük, nem volt könnyű Danynak a három 
gyerekkel, magyartudás nélkül. 

1972 júliusában Katáék Anyuval és két kisfiukkal a bolgár tengerparton 
nyaraltak. Kata erre így emlékezik: 

"Anyu nagy örömmel csatlakozott hozzánk bulgáriai utazásunkhoz. Péter 
négy-, Gábor kétéves volt. A 36 órás utat vasúton, hálókocsiban tettük meg. 
három ágy volt egymás fölött, nappalra a felsőket lehajtottuk, így kényelmesen 
utaztunk, élveztük a szép tájat. Várnából taxi vitt a szállodába, ahol szép, ten
gerre nyíló, erkélyes szobát kaptunk. 

A tengerpart finom, homokos volt, sokat fürödtünk együtt, vízibicikliztünk. 
Anyu festett a tengerparton és a szálloda erkélyéről is, mindig volt nézőközön
sége. Kirándultunk a közeli hegyekbe, megnéztük a remetebarlangokat. Útköz
ben medvetáncoltatókkal is találkoztunk. Egyik nap hajóval Nessebarba kirán
dultunk. Sajnos viharos idő volt, a hullámok nagyon dobálták a hajót. Először 
Anyu lett rosszul, majd egymás után mindegyikünk, kivéve Pityut. Mikor végre 
kiszállhattunk, Anyu kijelentette, hogy inkább gyalog megy vissza (kb. 30 km), 
de nem száll hajóra. Szerencsére busszal vissza tudtunk menni. 
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Hamar elmúltak a szép napok, pedig a tengert és a teljes kiszolgálást szíve
sen élveztük volna tovább is. Repülővel utaztunk haza, s amikor megérkeztünk 
Budapestre, azzal a hírrel fogadtak, hogy megszületett Sarolt kisfia, András." 

1972. július lO-én született Lányi András. Danyék még Magyarországon vol
tak, így ő lett a keresztanyja. 

Kata és Pityu telket vettek Gödöllőn, majd kis faházat építettek rá. A család 
szívesen járt oda, Anyu különösen szerette, segített a berendezkedésben, füg
gönyöket, terítőket készített. Sok képet is festett ott. Később vettek Katáék egy 
pici házikó t az övék mellé, csak egy heverő és egy kisasztal fért el benne, de ott 
nyugodtabban alhatott Anyu, mint a házban, ahol már négy gyerek volt és 
gyakran egy-két vendég is. 

1973. február 10-én született Jánosék első gyermeke, Schulek Orsolya. Má
jus 8-án meg Ágostonék lánya, Schulek Rita. 

Anyunál sajnos állandósult az aritmia. Nagyon nehéz volt a pihenésre rábe
szélni. 1974-ben befektették a Bajcsy-Zsilinszky Kórházba, nagynevlí, evangélikus 
orvoshoz, aki eleinte gyógyszeresen próbálta az aritmiát megszüntetni, majd elek
tromos átütést, sokkolás t alkalmazott. Nagyon féltettük, olyan rémes volt őt látni, 
ahogy védtelenül, gyengén feküdt az intenzív osztályon. A siker csak öt napig tar
tott, ismét visszaállt az aritmia. Ezután már nem törődtek vele a kórházban. 

Míg Anyu kórházban volt, megszületett János és Andrea második gyer
meke, Schulek Emese, április 2-án, húsvétkor. Szeptember 22-én pedig meg
született Katáék harmadik fia, Csorba Gergely. 

Ezen a nyáron Matyi új autójával szép felvidéki kirándulás ra vitte szülein
ket, Erika is velük volt. Árva vára "kapitánya" átadta nekik a kaputorony fölöt
ti szobát lakhelyül, s szép kirándulásokat tettek. Voltak Árva-Nagyfaluban 
(Velicna) , ahol a Schulek ősök éltek, és sok más szép helyen. Apu kutatta az 
ősök adatait N agybiccsén (Bytca), ahol össze voltak gylíjtve a parókiák anva
könyvei. Anyu többször lefestette Árva várát különböző nézetekből. Aztán 
Krakkót is megnézték, úgy indultak haza. 

1975 nyarán keletnémet lelkész barátunk meghívására Oberweissbachba 
utaztunk Barnabással. Anyu és Kató mama repülővel jöttek. Egy hét alatt so
kat festettek a thüringia i hegyekben a "repülő nagymamák". 

1975. december 27-én jött a világra Schulek Ágota, Jánosék harmadik kis
lánya, szüleink huszadik unokája. 

Ha áttekintjük, Gazsi élete nagyon kalandos volt, és nem volt könnylí. 1972-
ben, míg a családja Budapesten volt, ő Nyugat-Afrikában tíz országban is dolgozott. 
1974-75-ben Zairéban vállalt munkát, családjával együtt ott élt Konakryban, amíg 



Budapesten é l a család 

Katáékknl Bulgáriában, 1972 Bulgária. Péter, Gábor csónakban 

Gödöllő, homokvárépícés·, 1972 Gödöllői szép napok, 1974 

Rickn pillana!. Gödöllő, 1975 Szlileink Gazsival, Danyval, 1974 

Unokák közt, 1974 Anyu mindig köt 
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Angola meg nem támadta az országot. 1976-ban Milánóban éltek hosszabb ideig, 
míg felkészült a következő munkaprogramra, Iránba. Anyut Milánóba is meg
hívták, szép utakat tettek együtt. (Velence, Firenze, Róma, Isola Bella stb.) Mi is 
tölthettünk két szép hétvégét velük olaszországi körutazásunkon. Gazsi kérte 
Anyut, hogy egy fénykép alapján fessen képet egy afrikai tájról. Erre reagál Anyu. 

1976. május, Anyu Gazsinak: 
"Örülök, hogy tetszik az afrikai kép. Elég rossz bőrben voltam egészségileg, 

amikor festettem, de igyekeztem a színeket inkább a dia-képekhez hangolni. Most 
sokkal jobban érzem magam. Végre rájöttem, hogy nem szabad Krasznói néni 
(házukbeli orvosnő) barátaihoz, idős jó nevű professzorokhoz mennem, akiknek 
nevük hírük nagy, de már öregek és nem haladnak a korral. Most a Salacz fiúk 
egy barátjához járok. 40 éves, törekvő komoly ember. Egész másképp kezel. Lehet 
vele beszélni, meghallgat, nem nagyképű, nem túl gyógyszer-párti. Szóval azóta 
sokkal jobban vagyok és tudok bízni benne. Köszönöm a gyerekek szép rajzait. " 
Gazsi 1976-tóI1978-ig Iránban dolgozott, családjával együtt volt. Amikor a 

sahot elűzték, és szűk lett a világ a fehéreknek, katonai repülőgéppel szállítot
ták el őket is, de sok holmijuk ottmaradt. A kimentés előtt utoljára összejöttek 
a protestánsok, imádkoztak és együtt vettek úrvacsorát, a gyerekek is. Vissza
mentek Milánóba, majd Vancouverbe. 

Spanyolországban (Barcelona, Madrid) is dolgozott Gazsi, ott már Majával, 
második feleségével élt. Madridban Sarolték és mi is élvezhettük vendég
szeretetüket 1998-ban. Utolsó munkaéveiben az USA-ban tervezte a hírközlési 
láncokat, majd ismét Vancouverben élt. 

1976. május 18-án született Schulek Dávid, Ágostonék harmadik gyermeke. 
Decemberben Edi és Fleisz István kötött házasságot. Apu eskette őket Ke

lenföldön. Ágostonék már elköltöztek, így ők laktak együtt Anyuékkal a József 
körúton. 

1976-ban volt életünk egyik legszomorúbb karácsonya. Anyu nagyon be
teg volt, 200-as pulzus, tüdőben felgyűlő víz. A Sportkórházba került decem
ber 20-tól vízkeresztig. Nyilván agyonhajtotta magát, az unokáknak készített 
gyönyörű állatokat, kb. 60 cm nagy kutyákat, cicát, mackót, mindegyiket fel
öltöztette, különlegesen szépen sikerültek. Barnabás még iskolás korában is a 
Bandzsa kutyával aludt és kirándult. Ott ültek a játékállatok a karácsonyfa 
alatt, sírva néztük őket, de nem adtuk oda agyerekeknek, megvártuk Nagy
anyó gyógyulását. Emlékszem, szenteste tilos volt a látogatás, átmásztam a 
kórház kerítésén, úgy lopakodtam be Anyuhoz fenyőgallyal, gyertyával. Ma
gasra felpolcolva feküdt, békésen, tiszta tekintettel. Kérésére próbáltam éne-



Bud a p es t e n é l a c sa l á d 

Oberweissbach, 1975 Anyu az Olasz Alpokban 

Anyu az olasz tengerparton Paddyval, 1975 Folytathatom? 

kelni neki, de könnyeimet nyelve rettentő hamis r a sikeredett, végül Anyu le 
intett: ne kínlódj! 

1977. március 12-i levelében írja Anyu Gazsinak: 

"Apu is, én is megvagyunk. Egészségileg jobban, mint tavaly, de azért csak 
öregszünk évről évre, és én ezt mindig elfelejtem, s csak akkor kapok észbe, ha már 
túl sokat csináltam, s nem élek elég okosan. " 
Május 3-án Anyu Gazsinak: 

"Az a baj, hogy én megérzem, ha veletek gond és nehézség vagy baj van, tu
dom, hogy ilyenkor szoktatok elhallgatni. Ezért gondolok még sokkal többször 
rátok. 
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Nálunk most Apu okozott izgalmat. Veseköve volt, nagy görcsökkel. Éjjel két
szer kellett kihívni az ügyeletes orvost. Másnap vizsgálatra mentünk és kiderült, 
hogy cukrot is találtak. Szerencsére nem nagy fokon, de diétáznia kell, ebből neki 
csak a jó fekete kenyér és a sok szörp hiányzik. A másik nagy baj, hogy már több 
orvos figyelmeztette, hogy le kell fogynia, kevesebbet enni, s napi 1-2 órát sétálni, 
mozogni, mert a szíve nem bírja. Ez nagyon nehéz probléma, mert az íróasztalát 
nem szerelhetem kerekekre, sétálva nem lehet olvasni, stb. Tanítványai is ide jár
nak, nem az utcára. Fiatal kora óta nem szeretett sétálni, kirándulni, csak nagy
néha. Ezt nem tudom, hogyan fogom elérni. Fogyasztó teát vettem neki, de olyan 
jókedvvel issza, hogy az is hizlalja." 
1977. december 23-án született Ediék első fia, Fleisz Péter. 
Anyu minden testi gyengesége mellett is igen tevékeny volt. Ha egy nap 

csak a háztartásban dolgozott, este kijelentette, hogy: "ma nem csináltam sem
mit." Mi volt számára a valami? Az alkotás. Kötés mindig volt a kezében, gyö
nyörű norvégmintás pulóverek, sapkák, mellények készültek sorozatban. Fal
védőket festett rafiára, meg gyerekmércéket. Díványpárnákat kaptak az uno
kák, teknős meg bölényfej alakút. Mikor a kisfiúk iskolások lettek, kedvenc ük 
volt a hörcsögalakú nyakban lógó igazolvány tok. Hímzett tarisznya, falvédő 
virágszedő copfos kislánnyal, meg ágy mellé akasztható zsebes tároló, gyönyörű 
királylány alakban a lányoknak, apród vagy indián formában a fiúknak. Készül
tek mesekönyvek minden családnak, képes tombolatáblák, amik ma is min
dünknél használatban vannak. Még tányérokat is festett egyik évben, mese
képpel vagy a fiúknak Schulek-címerrel. Hímezett díványpárnákat is, szép er
délyi mintákkal. A zsebkendőfestést már abbahagyta, kis nyugdíjra tett szert 
addigra. Oltárterítőket még mindig rendeltek tőle, később Edi segített a hím
zésben. Nem tudok mindent felsorolni, amit tündérujjaival készített. 

Egyik kórházi tartózkodása után Anyu nagyon gyenge, elesett volt. Elhoztuk 
hozzánk a Damjanichba pihenni, erősödni, én nagyon el voltam keseredve, múl
tak a napok, és ő csak feküdt letargikusan. Gondoltam egy nagyot, és megkértem, 
segítsen megjavítani egy szétmálló selyemkendőt. Anyu fölkelt, s kezdte kivágni a 
hímzett virágokat, kérte, másnap vegyek anyagot, amire rávarrhatja azokat. EttC)1 
kezdve kinn üldögélt a fotelban, napról napra erC)södött, frissebb lett. 

1978. március 21-én megszületett Katáék legkisebb fia, Csorba János. 
1979 nyarán Danynak operációja volt, kérte, hogyagyerekeket vállalj uk el. 

Természetesen szeretettel vállaltuk C)ket, de végül csak Paddy jött egyedül. FC)

leg Katáéknál és nálunk volt, nagyon jóban volt Péterrel és Barnabással. A Ba
latonnál is töltöttünk együtt egy hetet. 



Anyu Kuvaitban 

Dunavarsány, Anyu gumimatracon, Emese, 1980 Parádsasváron Bubával, 1981 

Augusztusban Kirchheimben (Teck) , Helláéknál (Dr. Sigel, Riecke roko

nok) nyaralt anyánk egy-két hetet, szép képeket festett a "német Fudzsi-jamá"
ról, vulkáni kúpról. Utána Rékához utazott Genfbe. 

1980. július l2-én született Ediék kisebbik fia, Fleisz Márton. 
Novemberben Matyi feleségül vette Harka Saroltát. (Matyi és Pöszi elváltak 

egymástól.) Matyi írása : "Nagy szorongás volt bennem, amikor bejelentettem 

Anyámnak a válásunkat. De egyetlen szemrehányó szót vagy tekintete t nem 
kaptam tőle. Világosan látta, hogy ennek az idegőrlő, áldatlan helyzetnek véget 

kellett vetni. Sári is félt az első találkozástól, amelyre a Dunán került sor. 
Nagyon boldoggá tett, hogy Apu is, Anyu is, a testvéreim, lányaim és az unokák 

is nagyon hamar megszerették Sárit. Sári hamar elment, de jó, hogy ha kevéssel 

is, de túlélte Anyut. Nagyon meggyötörte volna, ha megéri Sári halálát." 
Anyut baleset érte, egy j árdaszegélykő borult a lábára, és eltört egy csontja. 

Hetekig gipszben volt, s amíg nem járhatott, Katáék felvitték magukhoz a 

Svábhegyre, kényszerpihenőre. A gye rekek boldogok voltak, Nagyanyó sokat 
mesélt és rajzolt nekik . Korábban is felment Anyu egy-két napra Katáékhoz, 

vágyott a körútról a zöldbe. Többször kirándultak a Normafa környékére . 
1981. Már jöttek a dédunokák is. Thurnay Bence feleségül vette Horváth 

Esztert, Apu eskette őket a Torockó téri református templomban. November 6-

án megszületett kislányuk, Thurnay Dorottya, szüleink első dédunokája. 
Márciusban asztmám gyógyítására beutalót kaptam Mátrafüredre. Egy hétig 

Béla volt velem, egy hétre Anyut hívtam meg. Hideg tavasz volt, Anyu próbált 

festen i, de a festék megfagyott és elcsúszott a képen. Sokat sétáltunk, s Béla 
elvitt minket Trabanttal Parádsasvárra, ahol Anyuék hajdan nászúton voltak. 
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ANYU KUVAITBAN (1982) 

1982 februárjában Ágoston meghívta Anyut Kuvaitba, ahol az atlétikai váloga
tott edzőjeként dolgozott. Ágó erre így emlékezik: "Anyu mindig hihetetlenül 
fogékony volt az újra, az érdekes, egzotikus, izgalmas dolgokra. Évtizedeken 
keresztül járatta és olvasta rendszeresen az Élet és Tudományt, majd az Univer
zum folyóiratot. Olvasmányait úgy adta át nekünk, gyermekeinek s később uno
káinak, hogy az szinte megelevenedett előttünk, számunkra is átélhetővé vált. 

Részben ezért született meg bennünk az ötlet, hogy kuvaiti tartózkodás unk 
második évében kivittük magunkhoz egy hónapra, abba az izgalmas, európai 
ember számára egzotikus világba. Biztosak voltunk benne, hogy élvezni fogja az 
arab világot. Kuvaitban csak februárban és márciusban van európaiak számára 
igazán kellemes idő, így esett a választás 1982 februárjára. 

Nem sokkal a tervezett utazás előtt Anyu a szívével kórházba került, így bi
zonytalanná vált az általunk is nagyon várt találkozás. Ismerve Anyánk akarat
erejét, meggyőződésem, hogy a várt kalandos út iránti vágy is segítette, gyorsí
totta gyógyulását. 

Ha még kissé gyengélkedve is, de a tervezett időben megérkezett, négyórás 
repülőút után. Izgatottan vártuk a repülőtéren a három gyerekkel, Csabával, 
Ritával és Dáviddal, akik alig várták, hogy megmutathassák az ő izgalmas vilá
gukat Nagyanyójuknak. A heti egyszeri MALÉV-járat érkezése mindig ese
mény volt a magyar kolónia számára, hiszen ezzel jöttek a hírek, a levelek, az 
új jövevények, a családtagok, s egy-egy üveg elrejtett ital. A repülőtérről haza
felé kis kerülőt beiktatva már sikerült valamit megmutatni Kuvait csillogásá
ból, a csodás palotákból, a pompásan kivilágított belvárosból. 

A következő napok, hetek gyorsan és eseménydúsan teltek. A gyerekek bol
dogan mutatták meg iskolájukat, a Kuwait English Schoolt, ahová valóban 
igen szívesen jártak, és a sportpályákat, ahol én dolgoztam. Hétvégeken kirán
dulásokat szerveztünk barátainkkal a sivatagba, mely ilyenkor virágzik, a ten
gerpartra, ahol a vízbe egyedül Nagyanyó ment be combközépig, hogy elmond
hassa itthon: volt az Arab-öböl vizében. Előző télen még a mi gyermekeink is 
bementek január, februárban a jéghideg, kb. 16°C-os tengerbe, de egy forró ku
vaiti nyár után ez már jegesnek tűnt számunkra. 

Nagyanyó fényképezés helyett, ahol csak lehetett, leült festeni, és szép kis 
akvarelleket készített a tengerparton, a sivatagban, illetve Kuvait egyik leg
modernebb mecset jénél. Ez utóbbi festés érdekesen alakult. Anyu már látta ezt 
a mecsetet, s tervbe vette lefestését. Autóvalodavittük, s mivel nekünk másutt 



Anyu Kuvaitb a n 

Kuvait , Anyu fest, 1982. február Kuvait, ruhavásár 

volt dolgunk, magára hagy tuk a parkban. Hogy lelkiismeretünket megnyugtas

suk, kézzel-lábbal elmagyaráz tuk az ott tüsténkedő pakisztáni kertésznek, hogy 
Anyu miért van ott, s kértük, vigyázzon rá. Valamit megérthetett belőle, mert 

amikor egy jó óra múlva visszaértünk, ők már javában "beszélgettek" egymás

sal. Természetesen a szép akvarell is elkészült, ma is kedves emléket jelentve 
számunkra. 

Alig vártuk, hogy az egyik legérdekesebb helyre, a pénteki piacra elvihes
sük. Az első pénteken ez nem sikerült, mert egy váratlan homokvihar bezárt 

bennünket a lakásba. Februárban ez ritka, inkább a nyár beköszöntekor érkezik 

ez a sűrű ködre emlékeztető homokfelhő. 
A pénteki piac egy igazi ázsiai, illetve arab különlegesség. Itt minden kap

ható, a bárány tól a perzsaszőnyegeken és érdekes arab régiségeken, beduin hasz
nálati tárgyakon, illetve kínai vacakokon át az akkor még újdonságnak számító 

színes televízióig. Itt muszáj alkudni, mert különben nem vesznek komolyan. 

Hihetetlenül jó a hangulata, mindenki érti a másikat, jöjjön a világ bármely or
szágából. Anyu teljesen belefeledkezett ebbe az igazi keleti zsibvásárba. Az al

kudozást ránk bízta, mert mi az egyesztendős arab tapasztalatunkkal felére, 
harmadára alkudtuk le az árakat. Talán ez volt az egyetlen hely, ahová többször 

is el kellett őt vinni. 

Mivel Anyu mindig értékelte, szerette a mesterembereket, elvittük a fővá
rostól messzebb fekvő Doha Village kikötőjébe, ahol ősi módon, kézi szerszá

mokkal készítették a tradicionális kuvaiti halászhajókat, a dhow-kat. Itt is jó
ízűen tárgyalt a hajóácsokkal, akik örömmel mutatták meg mesterségük forté

lyait. Érdekes volt, hogy milyen szívesen és tisztelettel fogadták a számukra tel
jesen szokatlan érdeklődés t egy idős hölgy től a férfi társadalomhoz szokott 

beduinok és távol-keleti munkások. 
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Kuvait, bazáTsoT 

Kíváncsian vártuk, hogyan reagál az 

Arany Soukra, az aranyat árusító boltok 
tucat jaira. Tudni kell, hogy az arab höl

gyek kilószámra hordanak magukon 

arany ékszereket, mert ez az ő magántu
lajdonuk, amit válás esetén magukkal 

vihetnek. Anyu reakciója kettős volt. 
Ahogy szinte minden európai hiszi, elő

ször meg volt róla győződve, hogy a 

kirakatokban lévő rengeteg fénylő csin-
gilingi az mind bizsu. Amint megtudta, hogy az mind 18 karátos arany, legyin
tett rá, tovább nem érdekelte. Tudjuk, sosem hordott arany ékszert. Így aztán 

rám maradt a feladat, hogy ezüstöt árusító boltot keressek, mert egy kis 

ezüstláncot elfogadott volna. Hát ilyet találni majdnem olyan nehéz volt, mint 

az ötvenes évek Magyarországán teli húsboltot. 
Kedves szokás volt a magyar kolóniában, hogy családtag érkezésekor meg

hívták a barátokat kis fogadásra, beszélgetésre. Így az itt élők hazai hírekhez ju
tottak, a vendég pedig jobban megismerte környezetünket, s kis történeteken 

keresztül a kuvaiti életet. Anyu a tőle megszokott közvetlenséggel teremtett 
kapcsolatot mindenkivel, aminek eredményeképpen számos meghívást kapott 

ottléte alatt. Talán a legkedvesebb ezek közül a Jahshan család meghívása volt. 

Jahshanék egy kedves jordániai palesztin apa és magyar édesanya voltak, há
rom gyermekkel; igen jó barátságba keveredtünk kintlétünk során. Ők ren

dezték Anyu búcsúpartiját az elutazása előtti este, meghíva szinte az egész 

magyar edzői gárdát. Jahshanék állandó kuvaiti lakosok voltak, de jó érzékkel 
vándoroltak el Ausztráliába fél évvel a kuvaiti harcok kitörése e lőtt. 

Három gyermekünk igen élvezte N agyanyó ottlétét. Sokat kirándultunk , s 
az autóban állandóan énekeltünk. Anyu vezetésével számos otthoni éneket át

költöttünk a helyi jellegzetességekre, amelyek közül már csak a "szilikút, sza

nyikút, kuvaiti olajkút" refrén maradt meg emlékezetünkben. Az ilyen mókák
ban is mindig Nagyanyó járt az élen, de a gyerekek értették és átvették a tréfát. 

Ritát kézimunkázni tanította, Dávid a meséit élvezte, Csabát festésre oktatta. 

Néhány Csaba festette kép meglepően jól sikerült. Alkalmanként a II éves Csa

bát tolmácsként vitte magával a környék üzleteibe, ahol a magyar szem számára 
akkor elképzelhetetlen áruválaszték és bőség várta a vevőket, nézelődőket. Az 

európai télből érkezett magyart elámította a világ minden tájáról szállított ren
geteg friss gyümölcs, zöldség, ami februárban itthon elképzelhetetlen volt. 



Anyu Kuvaitban 

Mozgalmasan, emiatt gyorsan eltelt a látogatás egy hónapja. Visszagondolva 
erre az együ tt eltöltött időre, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára emléke

zetes és élvezetes volt N agyanyó kuvaiti vakációja, amely után kipihenve és 
megerősödve, sok élménnyel gazdagodva tért haza családja otthon maradt na

gyobbik részéhez." 
1982. május 26-án ünnepeltük szüleink 50. házassági évfordulóját. A kelen

földi templomban gyűltünk össze, a család és a barátok. Csorba Pityu megze

nésíte tte esketési igéj üket, s a vári énekkar énekelte. A régi jóbarát, Tekus Ottó 
prédikált és áldotta meg az oltár e lőtt ülő fehérhajú párt. Utána együtt vettünk 

úrvacsorát. Este otthon folytatódott az ünneplés, sok szerető köszöntés hang
zott el, aztán együtt vacsoráztunk. 

1982. december 7-én született Matyi és Sári fia, Schulek Tibor. 
1983 -ban ismét kaptam egy beutalót, Sopronba, a Lővérekbe. Most is egy 

hétig Anyuval voltam. Véletlenül, mert más-más nevünk volt, külön szobát 

kaptunk. Bejártuk a várost, meglátogattuk a múzeumokat. De hideg volt, sokat 
ültünk otthon, papírcsillagokat hajtogattunk. Anyu lefestett engem. Meséltet

tem őt őseiről, gyerekkoráról. Este aztán szobámban leírtam ezeket a történe

teket, s most örülök, hogy megtalál tam a füzetemet. 
1983. december 6. Anyu Gazsinak: 

"Sajnos már a kórházból írok. Az orvos csak két hetet mondott, hogy a szívemet 
megerősítse és újra beállítsa a gyógyszert. Minket most aháztervek izgatnak [Járőr 
Ll tca]. Ma adtuk be a terveket. Bár elfogadnák, akkor tavasszal indulna a munka. 
Persze nehéz így, hogy Ágoston Kuvaitban van, mindég 2 hét kell egy válaszra. 

Erika fülig szerelmes, újabb gavallérja van, egy végző jogász, de ez már biz
tosan a végleges, állítja. Ildikó már a vőlegénye családjánál tölti a karácsonyt, Ri-

Aranylakodalom, úrvacsora Kelenföldön, 1982 május 26. Aranylakodalom, a templom lépcsőjén 
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Aranylakodalom, köszöntések othhon Téli üdülés Sopronban 

Köszöntés Apu 80. születése napján. A/JU 80 éves, 1984. febnlár 3. 
Harka Sári a jobbszélen 

maszombat mellett, V árgedén. A határ nagyon megnehezíti az életüket. Bori még 
nem okoz ilyen gondot Bubának, de tele van vidám barátokkal, nagyon szeretik. 
Talpraesett, ügyes lány Bori. Balázs már vágja a centiméterről a napokat a ka
tonaságnál. Bencéék kaptak egy l-szobás lakás t, most szedték rendbe. Szép lett, 
csak nagyon kicsi, hogy fognak négyen elférni? Sarolt és Kata nagyon nyúzott, 
fáradt, sok a munkájuk. Edinél mind a két gyerek beteg volt." 
1984. július 5-én megszületett Bencéék fia, Thurnay Dániel. 
1984-ben nagy vállalkozásba kezdtek Ágostonék és Pityu-Katáék. Kinőtték 

lakásukat, nagyobbat akartak. Ágoston Kuvaitban dolgozott edzőként, Pityu 
meg anyai örökségből tudott áldozni rá, meg elad ták a gödöllői kertet, faházat. 

Telket vett a két család a Hunyad-ormon, s építkezni kezdtek azzal a céllal, hogy 
közös erővel szüleinknek is kialakítanak egy szép otthont. 

1985-re majdnem elkészült a Járőr utcai ház. Ikerház, szinteltolással, tervezte 

Reischl Gábor. Ágostonék és Katáék lakása alatt kialakult szüleink számára egy 
szép, két és fél szobás lakás. Ágostonék alatt volt Apu szobája, előszoba és fürdőszo-
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ba, Katáék alatt Anyu szobája (életében az első), kis ebédlő és konyha. 1985 nya
rán Katáék beköltöztek, majd Ágostonék is, de még nagyon sok munka volt hátra. 
Az építkezésnél sokat segítettek a testvérek, a serdülő fiúunokák is sokat dolgoztak. 

1985 júniusában kötött Matyiék lánya, Ildikó házasságot Dósa Lajossal, s 
ugyanabban az évben Erika is Bódis Pállal. Ildikó esküvője után szüleink egy
házi beutalással az NDK-ba, a Keleti-tenger mellé utazhattak. Anyánknak ott 
is született néhány szép képe. 

UTOLSÓ ÉVEK A HUNYAD-ORMON 

1986 januárjában, havas fagyos téli napon költöztette a család szüleinket utol
só, szép otthonukba (Járőr utca 13.). Féltünk a jeges, meredek út miatt, hogy 
a megrakott teherautó meg ne csússzon. Apu könyveit teológus tanítványai 
segítettek cipelni. Kérdezték, hogy csak nem a Széchényi Könyvtár költözkö
dik ide, ilyen sok könyv csak ott van. Az egész család segített, s egy nap alatt 
gyönyörű rend várta szüleinket. János egy éjszaka alatt elkészítette Apu csalá
di iratai számára a megfelelő tárolót. De sokat emlegette Apu az előző évek
ben, "vajon Mózes leszek-e, vagy mégis Józsué, aki bejutott az ígéret földjére?" 

Valóban nagyon szép helyen élhettek, a városra lehetett lelátni. Anyu fes
tett is szép képet egy hajnalban a városról. Kiülhettek a kertbe, Anyu élvezte, 
hogy virágoskertje lehet ismét, ablaka is tele volt mindig virággal. Különleges 
érzéke volt anyánknak a virágokhoz, keze nyomán minden virágzott. Kata me
séli, hogy Anyu mindig boldog volt, ha velük mehetett kertészetbe, segített 
bokrot, virágot, örökzöldet válogatni. Magának is vett mindig cserepes virágot. 
Külön gonddal keresett vadszőlőtöveket, ezeket a ház oldalán ültette el, s fél
tőn locsolta, gondozta. Azt mondta, hogy a kassai házra emlékezik ilyenkor. 
Örült, amikor növekedni kezdtek apalánták. 

Fleisz Peti és Marci nagyon szomorúak voltak, mikor N agyanyóék elköltöz
tek. Amikor meglátogatták őket a hegyen, Marci meglátta a vadgalambokat. 
"Ugye eljöttek utánad, meg találtak a galambjaid!" - mondta. 

Apu az első években járogatott az MTA Irodalomtudományi Intézetébe, a 
buszsofőrök ismerték, megálltak, ha látták jönni. Ő meg karácsonykor kiállt a 
buszmegállóba, hogy egy-egy csomag kávét adjon az ismerős buszvezetőknek. 

A Járőr utcába való költözésüktől Matyiék együtt töltötték a karácsonyokat 
szüleinkkel. December 24-én már déltől együtt voltak, Sári főzte az ebédet, 
családjuk hagyománya szerint babot. Másnap összejött a nagycsalád is. Nehe-
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zen fértünk el, a gyerekek a földön ültek, párnákon. Zengett az ének és Apu 
mind több unoka születését vehette számba, adhatott hálát. Vidám tombola 
tartozott ezekhez anagycsaládi összejövetelekhez; a szülők ajándékokkal, a 
gyerekek lelkesedésükkel készültek rá. 

A régi diákszövetséges barátok havonta összejöttek Gyergyóinénál, 
Glatznénál, bibliaórát tartottak, beszélgettek. Sokszor Apu vezette ezeket az 
összejöveteleket. Halála után gyakran anyánk készült abibliaórára, németből 
fordított kisebb történeteket, bibliamagyarázatokat. Név szerint Danhauser 
Laci bácsira, Zászkaliczky Manyi nénire, Gyergyóiné Anikó nénire, Füle Man
nára emlékszem ebből a bibliakörből, de többen voltak, aztán lassan mind el
fogytak. Az utolsó években Czakó Jenőné Urbán Idánál (Ernő húga) jöttek 
össze. 

Anikó néniék meghívták Anyut Pálkövére, hogy pihenjen. Reggel lábujj
hegyen jártak, terítették az asztalt, de fél lO-kor már kezdtek aggódni, meddig 
alszik. A szobája üres volt, de ő megérkezett a Balaton-partról, cipelve három
lábú festőszékét és festőmappáját, egy-két friss akvarellel. 

1987. március ll-én született Matyi első unokája, Ildikóék lánya, Dósa Kati. 
1987. október 6-án született Vancouverben Schulek Nikolas, Schulek Kati 

fia. 1987 augusztusában volt Thurnay Balázs és Sánta Eszter esküvője. Apu ál
dotta meg őket a kelenföldi templomban. 

János tájékozódási futóversenyei után gyakran állított be gyönyörű gombák
kal, Kata elkészítette, Anyuék nagyon szerették. Másnap mesélte, milyen fajta 
gombát hozott János. 

1988 júliusában Schulek Kati és Varnus Xavér, Nikolas apja, házasságot kö
töttek. 1990-ben elváltak. Kati nyáron fiával, Nikivel Budapestre jött, Katáék
nál laktak. Apu keresztelte Nikit a solymári református templomban. Nagyon 
megható volt a római katolikus keresztanya, Kistétényi Melinda orgonaművész 
és tanár kérdése: "ugye, én is vehetek úrvacsorát?" Utána nálunk Solymáron 
jött össze a család. 

Ebben az évben Anyu szívét katéterrel vizsgálták. Érdeklődéssel figyelte a 
képernyőn a látványt. 

1988. december 19-én született Ildiéknél Dósa Péter. 
1989. február 23-án született Bódis Péter, Erikáék első gyereke. 
1989 februárjában végezte Apu utolsó szolgálatát a családban, Lányi 

Katit eskette Holger Winterlinggel a kelenföldi templomban. Már odaké

szítettek egy karosszéket az oltár elé, hogy leülhessen, de nagyszerűen el tud
ta végezni a kétnyelvű szolgálatot. Csodáltuk, hogy szabadon mondott ne-
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Végre Pihen 

Ebédlő a Járőr ,úcában Kilátás az ablakból télen 

Apu és Anyu, 1987 Gazsival Apu sírjánál Visegrádon, 1989 

A cseresznyefa alart, 1990 Négy generáció: Anyu, Buba, Bori, Mira, Solymár, 1990 
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gyedórás német és magyar prédikációja szó szerint megegyezett. Micsoda 
szellemi erő! 

1989. február 23-án a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöksége 
meglátogatta szüleinket, és az egyesület tiszteletbeli tagjaivá választották őket, 
családi életükért és példás emberi helytállásukért. 

Apánk egészsége ekkoriban már nagyon meggyöngült. Bízott a szívritmus
szabályozó beültetésében, hétvégekre haza is engedték a kórházból. Március 
18-án nagyon örült Schulek Gáspár, János kisfia születésének. Tervezték már a 
keresztelőt is, ő keresztelte volna Kozma Imre atyával együtt. Noha a házasság
kötéskor azt kívánta, hogy a fiúk evangélikusok legyenek, most mégis helyes
nek tartotta, hogy Gáspár nénjeivel azonos vallású, római katolikus legyen. 

Sajnos erre a szolgálatára már nem kerülhetett sor, urémia lépett fel, s az or
vosok nem törődtek többé vele. Sokáig volt eszméletlen állapotban, de mega
datott neki, hogy tiszta tudattal vegyen úrvacsorát övéivel, selbúcsúzhatott 
anyánktól és tőlünk, gyerekeitől is. Felváltva ültünk imádkozva másnap, pün
kösdvasárnap mellette, este szűnt meg szíve dobogni. 1989. május 14-e volt. 
Búcsúztatása az édesapja építette kelenföldi templomban volt, Botta István és 
Tekus Ottó szolgálatával. Visegrádon temettük május 31-én CSsei mellé, szűk 
családi körben. 

1989. december 28-án született Balázsék első fia, Thurnay Lőrinc. 
1990 márciusában Thurnay Bori és Martin Amtmann házasságot kötöttek. 

Kislányuk, Mira április 4-én született. Amikor egy hónapos lett, Bori gyerme
kével Martinhoz költözött Münchenbe, új otthonába. 

1990 júniusában volt Csorba Péter esküvője Bakó Krisztinával. 
1990. augusztus 9-én született Ildikóék harmadik gyermeke, Dósa Márton. 
1990 szeptemberében volt Thurnay Barnabás esküvője Sándor Zsuzsával. 

Őket sajnos már nem eskethette apánk. De Anyu ott volt, sőt több kiló szilvát 
vágott fel előzőleg recés késsel az esküvői gyümölcssalátába. 

Sarolt írja: ,,1990-ben vettünk Terényben egy kis parasztházat. Anyu szíve
sen jött velünk, s több képet festett. Egyik alkalommal az eső miatt nem tudta 
képét befejezni. Mi már el is felejtettük, csak az volt a furcsa, hogy Anyu nem 
akart eljönni velünk Terénybe, hiába hívtuk, mindig talált kifogást. Mondtuk, 
hogy nem kell befejeznie a képet, felejtse el, csak jöjjön velünk, de nem jött. 
Egyszer, mikor otthon meglátogattuk, boldogan mutatta, hogy megfestette az 
eget, befejezte a képet. Elmondta, hogy nem úgy van, hogy csak fest egy eget a 
képhez. Meg kellett várnia, hogy olyan időjárási és fényviszonyok legyenek, 
mint amikor kezdte a festést. Ez hihetetlen, de a JárCSr utcában megtalálta. Utá-
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na megint szívesen jött velünk, sajnos már nem sokáig. Anyu művészi tehet
sége, látása mindig nagyon lenyűgözött, ő meg csodálkozott, hogy miért nem 
tudok egy lovat vagy madarat lerajzolni, pedig olyan egyszerű. 

Nagyon sok segítséget kaptunk tőle még asszonykorunkban is, gyakran vi
gyázott beteg unokáira. Mindent kedvesen, könnyedén végzett, pedig lehet, 
hogy beteg szívének már a látogatás is sok volt. Csendes, háttérbe húzódó szol
gálata mindig ott volt az életünkben." 

Ebben az időben már inkább csak szobanövényeit ápolta anyánk. Virágzó 
cserepes növényeit sokszor lefényképezte. Kata meséli, hogy egyik kórházba 
menetele előtt rábízta legkedvesebb növényét, a golgotavirágot. Kata felvitte a 
nagyszobájukba, s az asztalra tette. Másnapra a virág hirtelen meghalt. Alig 
merték bevallani Anyunak. De ez megtörtént velem is, Anyu halála után az én 
golgotavirágom, amit tőle kaptam évekkel ezelőtt, váratlanul meghalt. S a má
sik hihetetlen történet: anyánk temetése után együtt volt a család békés osz
tozáson, s amikor mind kimentünk a szobából, a kertben búcsúztunk, nagy 
csattanással földre esett Anyu óriási viaszvirágja. Nemcsak a cserép tört össze, 
a virágnak is vége volt. 

Még nem írtam arról, hogyan folyt a háztartás a Járőr utcában. Amikor oda
költöztek, Anyu főzött évekig kettejüknek. A vásárlásban Pityu sokat segített, 
messze volt a bolt. Anyu nagyon szeretett Katával a Fény utcai piacra járni, busz
szal mentek le. Volt ott egy kedves kofa, Pajor néni, legtöbbször nála vásároltak. 
Anyánk élvezettel válogatta a zöldséget-gyümölcsöt. Apu mindig igényelte a 
levest, s köretnek a krumplit. Délben pontosan 12-kor odaült az asztalhoz, s be
kapcsolta a rádióban a híreket. Apu halála után, hogy ne legyen egyedül, Katáék 
vagy Ágostonék hívták meg ebédre; vacsorázni Katáékhoz ment fel, ott nézte a 
televíziót egy darabig, aztán elbúcsúzott. Valaki mindig lekísérte szobájába. Az 
utolsó években, amikor nagyon gyenge vagy már fekvő beteg volt, levitték ebéd
jét; néha a soros gyerek vitt ebédet vagy vacsorát, s vele együtt költötte el. 

Anyánk szeme erősen romlott, októberben Salacz Gyuri lézeres műtéttel 
eltávolította a szürke hályogot, s nagy örömünkre sokat javult anyánk látása. 
Újból sokat olvasott, ami nagyon hiányzott neki az utolsó időben. 

János mesélte, hogy egyszer eltörött egy Anyu készítette szobor, Beethoven 
halotti maszkja. Anyunak már nem volt ereje hozzá, hogy megjavítsa, elhívta 
Jánost, s elmagyarázta neki, hogyan kell a javítást elvégezni. A reménytelenül 
összetört szobor cserepei egy nejlonzacskóba gyűjtve hevertek, s hihetetlen volt 
látni, ahogyan Anyu szinte a szemeivel vezetve János kezét, összeragasztották 
a halotti maszkot. 
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1990. szeptember 9. Anyánk utolsó levele gyerekeihez: 

"Édes gyerekeim! Szeretném, ha Visegrádon temetnétek el. Apu umája mellett a 
kövek meg vannak bontva, ott lenne a helyem. De kérlek, ez a sír csak egy összetartó 
emlék legyen, semmi több. Nekem a temetőjárás soha nem jelentett ennél többet. 
Igének kérem vegyétek kedves zsoltárom, a 42-ik 9. versét. Nehéz időben szerettem 
meg és ez a Pár sor ma is velem van és irányít, figyelmeztet, ha életem nincs Uram 
terve szerint. Köszönök nektek mindent. Sok szeretettel Anyu." 

1991-ben egymás után születettek anyánknak dédunokái és utolsó unoká
ja. A dédunokák: Barnabásék fia, Thurnay Ábel 1991. január 10-én; Bencéék 
lánya, Thurnay Júlia 1991. április 12-én és Boriék lánya, Amtmann Lili 1991. 
december 23-án. Jánosék lánya, Schulek Iringó az utolsó az unokák sorában, a 
27-ik (1991. június 3.). 

1991 augusztusában Gazsi lánya, Kati második házasságát kötötte meg, 
John Bechtellel Londonban. 

1992 a leánydédunokák éve volt. Január 31-én született Lányi Flóra, Tamás 
leánya, június 17 -én Thurnay Viola, Barnabásék lánya, s június 24-én Thurnay 
Emma Róza, Balázsék kislánya. 

1993-ban egy dédunoka született, Maximilien Bechtel, Schulek Kati fia, 
Londonban (január 15.). Az unokák azóta is házasodnak, a dédunokák azóta 
is születnek, de a következőket már nem érte meg N agyanyó. Lehet, hogy oda
fentről örül a szép nagy családnak. 

Amikor jól volt anyánk, szívesen fogadta gyerekei meghívását. Nálunk is több
ször volt néhány napot Solymáron, festett is néhány jó akvarellt. Bencéék pulija, 
Buksi mindig vele ment. Egyszer hazakísértem, s véletlenül fenn felejtettük tás
káját a buszon. Nagyon megijedt, nem a ruhái izgatták, hanem a Bibliája is benne 
volt. Hála az Istennek, a végállomáson megkaptuk a kockás táskát. 

Itt kell írnom Anyu kopott Bibliájáról, ami szemünkben fogalommá vált. 
Anyánk élete is megelevenedik, ha kinyitjuk. Sok beírás, aláhúzás, dátum. Anyu 
halála után Bibliája körbejárt a családban. Esküvőjére kapta, sok történet kap
csolódik hozzá. Megtaláltam benne Nagyika gégemetszés utáni utolsó, alig olvas
ható sorait, amelyben Isten áldását kéri övéire. És az igéket, amelyekbe beleka
paszkodott: "Igen, Atyám" és "Bízzálleányom, a te hited megtartott téged". 

Matyi második tárgyalása napján, 1957. okt. 23-án a napi ige tintával volt 
aláhúzva Anyu bibliájában: "Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűzt6l, 

amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog tör
ténnék veletek ... Mert senki se szenvedjen köztetek mint gyilkos, vagy tolvaj, 
vagy gonosztévő, vagy más dolgába avatkozó. Ha pedig mint keresztyén szen-
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Iringóval, 199 1 Anyu születésnapja, Matyiéknál, 1991 október 

Anyu gyerekeillel és Zsókállal, 1991 Jánossal ragasztják a Beethoven-fejet, 1992 

Iringó iH tanult meg jámi 

ved, ne szégyellje, sőt dicsőítse azért az Istent ... " (Péter első levele 4,12-19) 
Anyánkat ez az ige erősítette, később Matyinak is leírta. 

Szüleink álta lában a bibliaolvasó kalauz, a Lózung szerint olvasták a Bibliát. 
Amikor apánk a fronton volt, Anyu mindig leírta számára a napi igéket he
tekre előre. Így ez ezer kilométer távolságon át is naponta összekapcsolta őke t. 
O lykor anyánk nem küldte el az igéket, mert optimistán hazavárta párját, és 
Apunak kérni kellett az újabb igéket az útmutatóból. 
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Anyu hangja egyre gyöngébb, erőtlenebb lett. Hűséges barátnője, Gyergyó
iné Anikó néni gyakran látogatta, és nagyon el volt keseredve, hogy nem hall
ja Editke hangját. Képes volt nagyothalló készüléket csináitatni magának, ami 
nem volt kétfillér, és kizárólag akkor használta, amikor anyánkat megláto
gatta. 

Utolsó éveiben elkezdte leírni gyermek- és ifjúkora emlékeit, s ezekre a la
pokra beragasztgatta fényképeit is. Apu régi írógépén írt, de az bizony nem volt 
számítógép, amellyel utólag betoldhat az ember. Ezért az utólagos beszúrások
nál szétvágta némelyik oldalt, és próbálta beilleszteni, ami később jutott eszéhe, 
de ez nagyon nehéz volt, nem sikerült. Így rám várt a munka, hogy összerak
jam Anyu életét. Ő biztosan megtanulta volna a számítógép használatát, ha 
akkor lett volna neki, hihetetlen jó műszaki érzékkel volt megáldva. 

Nem ragaszkodott semmi tárgyhoz, ékszereit régen szétosztotta. Volt egy 
arany karkötője, hét kis aranylánc volt összefogva egy csattaI. Családi kötelék 
volt a neve. Mikor egyszer váratlan pénzhez jutott, megcsináltatta a láncokat, 
csatot szereltetett rájuk, és megkapták sorban lányai és menyei esküvőjükre. 
(Én már asszony voltam, s egy másik karkötőt kaptam.) A vitrin szép tárgyai is 
elvándoroltak a gyerekekhez, születésnapokra. Utolsó éveiben már szinte csak 
unokák barkácsolta remekművek és szép kagylók, tobozok ékeskedtek a vitrin 
polcain. 

1991 decemberében kritikussá vált anyánk egészsége. Kórházba került, de az 
orvosok reménytelennek tartották állapotát. Így amikor kértük, hogy engedjék 
haza karácsonyra, beleegyeztek, mondván, hogy talán még egy hete van hátra. 
Az egy hétből közel másfél év lett, ahogy körzeti orvosa mondta, "ez a szeretet 
csodája." Ágyához kötött beteg lett, de étkezésekhez segítséggel nlindig asztalhoz 
ült. Ragyogó elméje, gondolkodása tiszta maradt, minden érdekelte, gyerekeit 
mindig kikérdezte munkájukról. Ágoston utazásairól és asportról mesélt neki, 
János a számítógépről és tervezéseiről, Matyi az iskolájáról. Mi, lányai inkább a 
gyerekeinkről. János kis polcot szerelt rekamiéjára, hogy bibliája és kis csengője 
elérhető legyen. Anyu szobájában volt televízió, de nagyon ritkán nézte; leg
inkább természeti filmek érdekelték. Emlékszem estéire, beszélgetés után bibli
áját olvasta, majd bevette negyed altatóját, és békésen elaludt, mint egy gyermek. 

Beosztottuk, ki mikor tud vele lenni. Volt egy naptár az asztalon, oda írtuk be, 
ki vállalja a délutánt, ki az éjszakát. Kata volt az állandó délelőttös, rajta volt a 
legtöbb felelősség és munka. Feléjük mindig nyitva állt az ajtó, hogy meghallják, 
ha csönget. A kézicsengőn kívül volt egy távadó csengő is. A fiúk általában az 
éjszakát vállalták, én csak később tudtam, amikor nyugdíjba mentem. Anyánk 



Ut o ls ó évek a Hunyad-o n nan 

még így, gyengén, betegen is összetar

totta szeretetével családját. 

Érdekes, hogy csak lányainak en
gedte, hogy hirdessék. Olyan szemér

mes volt, mint egy fiatal lány. De a 
lelke is ilyen tisz ta volt. Nem emlék

szem, hogy csúnya szót hallottam vol

na tőle. Másokról soha nem mondott 
rosszat, legfelj ebb csipkelődött . 

A régi barátok sajnos ritkultak, 80 
fölött jártak már vagy elmentek. A gye
rekek, unokák gyakran meglátogatták 

anyánkat, őt mindegyikük élete, sorsa 

érdekelte. Sokat meséltette Anyu Csor
ba Gábort, érdekelte az alakulóban levő 

MEVISZ Bárka csoport munkája. Szüle
Utols6 kép Anyánkról, 1992 

ink egész közös életükben tartották a tizedet. Még a legnehezebb, fizetés nélküli 

években is. Mindig megtalálták, ·hol van arra a kis pénzü kre szükség. Az utolsó 
években a Bárka munkáját támogatta Anyu és egy erdélyi teológuslányt. 

Még Gazsival is tudott utolj ára talá lkozni. Megérkezésekor kérte, hogy ül
tessük fo telba , hogy ne ágyban fogadj a. Mind kimentünk a szobájából, hogy ne 
zavarjuk találkozásukat. 

Ereje szinte észrevétlenül fogyott, nem gondoltuk, hogy közel a vég. Vasár
nap Csorbáék születésnapokat ünnepeltek, Janóét és Krisztáé t. Anyu nagyon 

kérte, vigyék fö l, szeretett volna a társaságban lenni. Péter és Gábor székre ül
tették, s a házat megkerülve felvitték a lakásba. Friss , beszédes volt, örült az 
együttlétnek, a fagylalttorta nagyon ízlett neki. 

Harmadnap éjszaka - Ágoston volt vele - szép csendesen, békésen örökre 

ela ludt. 1993. március 25. volt. 

"Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én 
életem Istenéhez." A 42. zsoltárnak ez az igéje kísérte végig életét, ezt írtuk a 
gyászje lentőre, erről prédikált Madocsai Miklós április 16-án a búcsúztatáson a 

kelenföldi templomban. Pityu feldolgozásában ezt énekelte az énekkar is. János 

vállaita a nehéz feladato t, ismertette életé t. Anyánk hamvait szűk családi kör
ben Visegrádon helyeztük el férje, Schulek Tibor és ősei sírj ába. 
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A pepita napló borítója 
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A napló belső oldala 
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Majoross Edit lánykori naplója. Kézirat. 1926,1930. 
Majoross Edit és Schulek Tibor megmaradt levelezése. Kéziratok 1930. 
Schulek Tiborné "Pepita füzete", asszonykorában írott naplója, Kézirat. 1938-1950. 
Schulek Tibornak a háborúban írott tábori lapjai, levelei Kéziratok. 1939-1943. 
Schulek Tibornénak édesanyj ához és apósához írott levelei. Kéziratok. 1941-1948. 
Schulek Tibornak és feleségének Adolf üle Deabishoz írott levelei. Kéziratok. 

1957-1969. 
A Schulek testvérek levelei és emlékezései. Kéziratok. 1948-2008. 
Schulek Tiborné öregkorában íro tt, gyermek- és if j ú korára visszaemlékező fel

jegyzései. Befejezetlen kézirat 1990-199l. 
Draskóczy István: A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség története. 

Kézirat. Lajoskomárom, 1977. 
Thurnayné Schulek Vilma: Édesapánk, Dr. Schulek Tibor. Ordass Lajos Baráti 

Kör, Budapes t, 2006. 



Prédikációk 

FÜGGELÉK 

PRÉDIKÁCIÓK 

Részletek Szántó Róbert igehirdetéséből a kelenföldi templomban, 
1932. május 26~án, Schulek Tibor és Majoross Edit esküvőjén 

"Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét." (Gal 6,2) 
Jézus Krisztus az ő követőinek és tanítványainak vállára terheket, sokszor 

súlyos kereszteket rak, és csak ezeknek alázatos és türelmes elhordozása által 
tölthetik be az ő törvényét. Keserű ez a teherhordozás, de édes is. Keserű, ami
lyen keserű lehetett Jézusnak a bűnösökért vérét ontani, de édes is, amilyen 
édes lehetett Jézus szívében a tudat, hogy a világot a halál és kárhozat ha
talmából megszabadítja. A legédesebb teherhordozás és egyszersmind a legtö
kéletesebb élet a földön mások terheit elhordozni. 

Ti mindketten kora ifjúságotokban kezdtétek már ezt a teherhordozást. A 
Magyar Keresztyén Diákszövetség és más ifjúsági ébredési mozgalmak benne
teket az első csatasorban találtak mindig. Én és velem együtt sokan sokszor 
szkeptikus, kétkedő mosollyal néztük az első vergődéseket, csodálkozással lát
tuk a mustármag fává növekedését és ebben a munkálkodásban kettőtök 
munkáját. Főleg az evangélikus két nembeli ifjúság evangelizálása terén. Köte
lességetek volt ezt megtenni, mert nektek az Isten másoknál többet adott. És 
amikor azt mondom, hogy mindketten kora ifjúságotoktól kezdve mások ter
heinek hordozásában gyakoroltátok magatokat, tehát Krisztust szolgáltátok, 
ezzel nem dicsérlek benneteket ... Ti a bennetek levő karizmák segítségével 
egyszerűen megtettétek azt, amit mások elmulasztottak. Ezért - noha nem 
beszéltetek róla - nem volt szenzáció és nem volt meglepetés eljegyzésetek első 
híre. Az emberek összenéztek, összemosolyogtak, mintha mondanák: ezt 
amúgy is tudtuk, őket az Isten is egymásnak teremtette. 

Nektek, akik oly korán hordtátok mások terheit, nem lesz nehéz egymás 
terheit elhordoznotok. Pedig, drága Menyasszony Testvérem, akinek te ma a 
kezedet nyújtod, a legnehezebb élethivatás, a legnehezebb küldetés terheit 
hordozza. ( ... ) Ha nem ismernélek, talán kétségek támadnának bennem, hogy 
meg fogod-e tudni osztani hitveseddel a terheket. De ismerlek és tudom, hogy 
te ezt a kézfogás t nem annyira kitüntetésnek és főleg nem a kényelmes és 
gondtalan élet kezdetének, hanem az eddigieknél nagyobb elkötelezettségnek 
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veszed. Érted-e, drága testvérem, hogy a nehéz napokban kell előtérbe lépned, 
hogy evangéliumi asszonylelkednek minden szeretetével és szerelmével új 
apostolságnak és prófétaságnak lelkét öntsd a férfiúba. Te tudni fogod, mi a 
küldetésed, ezért fűzöm egybe bizalommal kezeteket és életutatokat. 

Kedves Szolgatársam! Bizonyára te is kitüntetésnek és az Isten különös ke
gyelmi ajándékának veszed, hogy ez a leányzó kezét nyújtotta neked. Te tudod 
legjobban, hogy örökös áldozathozatal a mi életünk, és éppen ezért nagy ál
dozat, ha valaki életsorsát életsorsunkhoz kapcsolja. Ezt az áldozatot csak azzal 
viszonozhat j uk, ha szeretetünknek, türelmességünknek és alázatosságunknak 
minden jelével vesszük körül a választott kedvest. 

Meglátod majd, hogy igehirdetésben és pasztorizálásban, egyház-társadalmi, 
kulturális, belmissziói és jótékonysági munkáidban milyen szárnyakat kölcsö-
nöz neked és mennyi ösztönzést ád a jóra az, hogy megértő asszony áll mögöt
ted. Hiszünk abban, hogy a földi életsorsokat az Isten irányítja, ezért tudjuk, 
hogy frigyeteket az Isten akarta. Járjatok hát az ő tetszése szerint, és gyönyörű
ség lesz egymás terheit hordoznotok. 

( ... ) Mások terheit hordozva tanultátok meg egymás terheit hordozni, de 
célotokat majd csak akkor éritek el, ha teljes egészében magatokra veszitek a 
Krisztus keresztjét, mert az ő igája a leggyönyörűségesebb. Most, hogy egymás
nak a terheit átvállaltátok, lelki adottságaitokat kölcsönösen kicserélitek, csak 
most lesz igazán erőtök és jókedvetek a Krisztust szolgálni és az ő törvényét, 
amely hit, amely béketűrés, amely hűség, amely alázat, mindenekfölött pedig 
szeretet, betölteni. Fogjátok meg egymás kezét, karoljatok a nagy testvérbe, 
Jézus Krisztusba, és úgy menjetek az örökkévalóság felé. Ámen. 

Madocsai Miklós búcsúztató igehirdetése Schulek Tiborné 
Majoross Edit gyászszertartásán a kelenföldi templomban, 

1993. április 16 .. án 

Gyászoló testvéreim! 
Ravatal mellett állva így szólítja meg a lelkész azokat, akik e földi életben 

könnyek között vesznek búcsút attól, akit szerettek, és aki őket is nagyon sze
rette. 

Én most mégis így szeretnélek megszólítani titeket: "testvéreim a hálaadás
ban". Mert dr. Schulek Tiborné született Majoross Edit hamvai mellett, a szá
mára olyan kedves kelenföldi templomban, áldott életéért Istennek ad hálát 

gyászoló családja. 



Prédikációk 

A hálaadáshoz hozzátartozik az emlékezés, úgy, amint a 103. zsoltárban 
Dávid is memóriazavarával küzdve biztatja önmagát: "Áldjad én lelkem az 
Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről." 

Ebben volt segítségünkre az imént hallott emlékeztető, bár tudom, hogy az 
emlékek kavargását ilyenkor nehéz szavakba foglalni, mert a szeretetnek és há
laadásnak áradásában a szavak mindig kevésnek bizonyulnak. 

E korlátokat ismerve és bevallva, most arra hívlak titeket, adjunk hálát 
Istennek azért a húsvéti reménységért, amivel elhunyt szeretett testvérünkre 
emlékezhetünk. Ez a húsvéti reménység nem vallásos illúzió. Nem a haláltól 
megrettent ember végső kiútkeresése, hanem annak a Jézus Krisztusnak aján
déka, aki nagypénteken magára vette bűneinket és bűneink ítéletét is a golgo
tai kereszten, s aki a húsvéti feltámadásával előttünk is megnyitotta Isten örök 
országát. 

Elhunyt testvérünk ebben az esztendőben már nem érhette meg húsvét ün
nepét. De március 25-én elindulván e földi életből, több adatott meg neki: a 
hit rész szerinti valósága helyett a színről színre látás, a reménység helyett a 
boldog beteljesedés, a templomi gyülekezet helyett az üdvözültek megszámlál
hatatlan sokasága. Ebben a reménységben és hálaadásban hadd idézzem újra a 
42. zsoltár 9. versét, amelyet drága édesanyátok temetésére maga választott: 
"Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem 
Istenéhez. " 

Nappalok és éjszakák ... ebben a ritmusban múlik életünk. Rossz hírek a 
reggeli lapokban, sietség és idegesség, hogy mindent el tudjunk végezni, munka 
terhe, verejték és fáradtság. Tumultus a munka utáni bevásárlásnál. Lassú 
kcizlekedés hazafelé, aztán feszült légkör otthon, mert mindenki hazaviszi a 
nappalok terhét. 

Milyen más édesanyátok zsoltáros vallomása: nappal kiküldte kegyelmét az 
Úr! Hiszen minden reggel meg-megújul az Úr irgalmassága. Minden napfelkel
te és hajnali madárszó arra a húsvéti reggelre emlékeztet, amikor az asszonyok 
remegő szívvel, mégis boldogan adták tovább az angyalok hírét: Jézus feltá
madt! Ez asszonyok sorát hiteles tanúként folytatta elhunyt szeretett testvé
rünk, aki megtapasztalta és boldogan élte át, hogy a nappal kegyelmét küldte 
az Úr. Öröksége, szent testamentuma ez: gyermekek és unokák, s a nagy család 
valamennyi tagja, akiket szívébe zárt: éljétek át a nappalok kegyelmét. 

Az éjszaka sötétjében pedig, amikor sokszor szakadt rá aggodalmak és félel
mek nehéz terhe, imádság és ének született szívében. Régi magyar istenes éne
kek és Tahiban, a nagy fa alatt tanult ébredési dallamok, s közben ki tudja, 
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hány imádság szeretteiért, egyházáért és magyar hazájáért. Énekre és imádság
ra hív most annak példája, akinek életéért együtt adunk hálát. 

A 42. zsoltár az Istent szomjazó lélek imádsága. Ne szégyelljük bevallani 
most sem ezt a szomjúságunkat. S merjük elfogadni Jézus hívó szavát: "ha vala
ki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék." "Aki abból a vízből iszik, amelyet 
én adok neki, soha többé meg nem szomjúhozik." 

Ámen 

ÉDESANYÁNK ÍRÁSAIBÓl 

Mátyás testvérünk konfirmáció j akor, 1949 áprilisában. 
Megjelent az Új Harangszóban. 

KONFIRMÁCIÓ 
- Tudod, Anyám, olyan érdekes könyvem van, kettő is. Egészen más szem

pontból nézik a mai életet. Ezek a csodás gépek ... szinte hihetetlen, mit lehet 
ma csinálni! ... 

- Érdekes lehet, fiam, de úgy szeretnék veled beszélni. Szeretném, ha kon
firmálnál idén. Már tizennégy éves vagy és ... 

- Jó, Anyám, majd meglesz, van idő rá, olyan soká lesz még az. De megint 
nem hallgatsz meg engem. Hadd mondjam még el, hogy láttam az építészetük
ről csodás felvételeket. Majd egyszer, ha sok pénzem lesz, megnézzük. Elviszlek, 
jó? Tudod, az a nagyvonalúság, azok az óriási méretek. Annyi lehetőség áll a 

mai ember előtt. 
- Igen, fiam. De most hallgass meg engem is. Nincs már olyan hosszú idéí a 

konfirmációig. Használd ki nagyon az időt. Áldott órák ezek, áldott alkalom. 
Ne hagyd elmúlni gyümölcstelenül. Tudod ... 

- Jól van, Anyám, tudom, hogy neked ez milyen fontos. Igyekszem eleget 
tenni a kérésednek. Csak ne kellene olyan rengeteget tanulni. De most már 
hadd fejezzem be, amit még mesélni akartam. Olyan érdekes belelátni ezen a 
két írón keresztül az új embertípus életébe. A harcoló, küzdő ember hogyan te
remti meg az újat, ami előbbre viszi az életet, a tudományt. Én is úgy szeretnék 
dolgozni, küzdeni. 

Hallgatom. Bennem szorul, amit még mondani szerettem volna. Hogy Jé
zussal fog találkozni az úrvacsorában, hogy annyit imádkozunk érte, hogy Jézus
sal járja a dolgozó, küzdő életet. 



Édesanyánk írásaiból 

Fiam, hallgass meg, mondom én. Anyám, figyelj rám, mondja ő. 
Ő is tudja, mit akarok, én is tudom, mi izgatja őt. Ismerjük egymást. Csak 

én azt szeretném, ha megfogná Megváltója kezét, s úgy szerkesztené meg a gé
pet, amely talán a lelkében él. De hiába a dadogó anyai szó. Az élet dübörgése, 
gépek zakatolása, nagy alkotások szépsége, érdekes életek példája, a célok, vá
gyak szívet-lelket betöltő ereje elnyomja. 

Ahogy foltozó munkám fölé hajolva semmit-Iátón messzenézek, eszembe 
jut a másik konfirmációja, pár évvel ezelőtt. Ő is elindult, áldott órákon, ál
dott alkalmakon keresztül. Zárkózott lelkébe nem láthattunk be, nem láttuk 
meg a vágyva várt csodát. Talán zavart a suhogó fehér ruha, a vizsga, az izgal
mak. Utána pedig nagy békétlenség következett. Mi imádkoztunk, tusa
kodtunk érte, de úgy láttuk, hiába. Pedig akkor indult. Csak a mi vak sze
münk nem látta. Belépett az életébe a Test és Vér, és megkezdte a harcot a 
test és vér ellen. Békétlenségen, harcokon át egyszer mégiscsak megtörtént a 
csoda: győzött a Test és Vér, Övé lett a lélek. Botladozó, gyenge, de mégis az 
Övé. Ővele dolgosabb, megbízhatóbb lett ez a nekünk oly drága lélek. Su
gárzik belőle az öröm és a szeretet. Belülről ragyog, pedig milyen küzdelmes a 
sorsa. 

Küldöm a fiamat ... Uram, áradjon szét az ő életében is a Test és V ér újító 
ereje. Imádkozunk, tusakodunk, de tudom, hogy nem azé, aki akarja, sem azé, 
aki fut, hanem egyedül a könyörülő Istené. 

Édesanyánk néhány írása és rajza az Új Harangszó országos evangé~ 
likus hetilap gyermekrovata számára 1950~ből 

RÉGI EMLÉK 
Ez egyszer saját gyerekkoromból akarok nektek egy igaz történetet elmon

dani. I92I-ben jószívű hollandusok jóvoltából sok-sok vézna, rosszul táplált 
magyar gyerekkel együtt öcsém meg én több hónapot tölthettünk az Északi
tenger partján. Abból az időből való ez az emlék. 

Rosszkedvűen ültem a kuckóban Öcsivel. Tante Aali ma sem jött haza. Bi
zonyára haragszik. Miért is nem mondtam meg neki, hogy én voltam a tettes. 
Ma még a másik hollandi nénink is kedvetlen. Be van kötve a feje, nyilván 
beteg. Legjobb lenne hazamenni Budapestre. Csak ne volna olyan rettenetesen 
messze. Öcsi is durcásan gubbaszt mellettem. Te vagy az oka, hogya mai nap 
egészen el van rontva, minek is találtad ki azt a butaságot, mondja. - Butaság 
volt, az igaz, de mikor olyan pokolian jót mulattam tőle. - Tante Aaali rézből 
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való forróvizes ágymelegítőjérőlleszedtem a védő harisnyát. Nem vette észre 
szegény és akkorát sikított, amikor kinyújtotta a lábát. Egészen hólyagosra 
égette a talpát. Én azonban letagad tam a csínyemet. - Másnap nagyon szégyell
tem, amikor láttam, hogy sántikálva tud csak járni. De még mielőtt bocsána
tot kérhettem volna, kiment a tanyára aNagyapáékhoz. 

A szobában már korán sötétedik. Csak ki kellene menni a konyhába 
Art je nénihez, itt már olyan félelmes egyedül. De nem merek a sötét folyo
sóra kimenni. V égre nyílik az ajtó és belép a néni. Mellénk ül. Mutogatva 
magyarázza, hogy beteg, fáj a feje, hívjuk haza a húgát a nagypapáéktól. Per
cek alatt felkészülünk az útra. Hideg szél fúj a tenger felől. A néni meleg 
kendőt köt a nyakunkra, s már indulunk is. A városka hamar elmarad mö
göttünk. Az országúton rettenetesen süvölt a szél. Már esőt is vág a szemünk 
közé. Nagyon sietünk, de egyre sötétebb lesz. Most egy kis erdei útra kell 
letérnünk. A fák között teljes a sötétség. Olyan félelmesen zúgnak a fák. 
Öcsinek nem merek szólni, mert akkor ő is félni kezd. Jaj, csak valaki jönne 
segítségünkre. Jó lenne most imádkozni, de már két napja olyan durcás va
gyok. Este is elmaradt tegnap, most se tudok. Az a butaság bosszant, hogy 
nem kértem bocsánatot. Csak legalább ne félnék olyan nagyon. Állandó fur
csa morajlást hallok. Mi lehet az? Félve pillantok hátra, s egyre gyorsabban 
húzom magam után Öcsit. Szinte birkóznunk kell a széllel, de mi lehet az a 
folyton erősödő morgás? Végre eszembe ötlik: nyilván a tenger. Ettől kissé 
megnyugszom. 

Borzalmakkal teli út volt. De már itt a kis tisztás, a jól ismert kedves holland 
parasztház, meg a magas tetejű pajta. Az ablakból fény árad, és megvilágítja az 
utat. - Csakhogy megérkeztünk, kiált fel vidáman Öcsi. Én azonban csöppet 
sem derülök. Igaz, a félelmetes útnak vége, de most itt van Tante Aali, csak ne 
kellene vele találkoznom. Nincsen annyi erőm, hogy bevallj am a rosszaságomat. 

Kopogunk. Belülről csoszogás, és nyílik is már az ajtó. Egy kedves öreg arc 
mosolyog ránk a fehér csipkés főkötő alól. Mu, a nagymama. Segít kihámozni 
minket kabát jainkból, közben folyton kérdez, de nem vár feleletet. A szobában 
a nagy nyitott tűzhely mellett áll Tante Aali és a kishúga. Hamarosan a nagy
papa is előkerül. Mikor megtudják, hogy a lányuk beteg, mindjárt készítik útra 
Tante Aalit. Csak előbb még megvacsoráztatnak bennünket. Friss tej, sajt, vaj, 
rozskenyér kerül az asztalra. Csendes imádság után jóízűen falatozva ülünk 
együtt mindnyájan. 

Utána mindenki a kandalló köré telepedik. Öcsi és Pitt, a kislány leheve
rednek a tűz elé. Tante Aali lecsavarja a lámpát, és fát tesz az üst alá. A nagya-
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A hollandiai vendéglátók szüleinél. Edit rajza asszonykorában 

pa közelebb húzza székét a lánghoz és felolvas. Én csendben meghúzódom há
tul. Figyelek, de nem értek meg semmit. Lassan azonban egyre erősebben kezd 
fájni valami a szívem körül. Milyen békességesek, boldogok itt mindnyájan, 
csak én vagyok olyan kimondhatatlanul boldogtalan. Milyen jó lenne velük 
imádkozni. De sehogyan sem tudok. Csak oda tudnék menni Tante Aalihoz, 
akkor talán nünden jó lenne megint. Olyan a lábam, mintha ólomból lenne. 
Nagyapa olvas, a percek múlnak, bennem egyre nő a vágy a békesség után. 
Egyszerre csak, magam sem tudom hogyan, ott állok Tante Aali mellett. Ügyet
len szavaimból is rögtön megért, s magához von mosolyogva. Mindent megbo
csátott. 

Ó, milyen jó most, úgy megkönnyebbültem. Nagyapa rám tekint. Most be
csukja aBibliát. Lehúnyt szemmel mindannyian imádkoznak. A Miatyánkot 
már én is tudom hollandul, s boldogan velük mondom. Tudom, hogy megkap
tam Istentől is a bocsánatot. Egy ideig ülünk még így a békés csendben. Nagy
apa fehér haján és Mu kis fehér főkötőjén vöröslik a tűz fénye. Milyen jó itt. 
Lassan hamvadni kezd a tűz, a szobában egyre sötétebb és hidegebb lesz. Tante 
Aali töri meg a csendet. Beteg a testvére, késő van már, a szél süvít, nagy vihar 
lesz az éjjel, menjünk, menjünk haza. Nekünk, gyerekeknek nem olyan sürgős. 
Alig tudunk megválni a kedves helytől. 

Amint kilépünk az ajtón, megcsapja arcunkat a hideg, sós tengeri szél. Egy 
darabig még világít az ablak világossága, de egykettőre az erdő legzordonabb 
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sötétjében találjuk magunkat. Milyen más azonban most az út hazafelé. A szí
vemben csend és békesség, pedig a vihar még sokkal vadabbul üvölt. Tante 
Aali megbocsátott és Isten is megbocsátott. 

Sok év múlott el azóta. Ha olykor félek, mindig tudom, hogy bennem van 
valami baj. Azt kell megkeresni, és érte Isten bocsánatát kérni. Sok nagy ve
szedelemben is voltam azóta, s amikor áldó, oltalmazó kezét magam fölött tud
tam, szemernyi félelem nem volt énbennem. 

S.M.E. 
(Ráismerünk, ezt a történetet már gyerekkorában is megírta.) 

MEGKÖTÖZÖTT POJÁCA A CIRKUSZBAN 
Nagy zajjal érkezett haza a három gyerek. Cirkuszban voltak. Most aztán 

mindannyian egyszerre magyarázzák Annusnak, a nénjüknek, hogy mi minden 
csudálatosat láttak. Volt ott ló, meg kötéltáncos, meg elefánt. Legtöbbet a 
pojácán nevettek. A cirkuszigazgató megkötözte úgy, hogy mozdulni sem tu
dott, aztán megverték. Az meg ordított. Még vízzel is leöntötték .... Annus alig 
győzte hallgatni őket. Hogy dolgához láthasson, egy-egy karéj kenyeret meg egy 
jókora nyári almát nyomott mindegyiknek a kezébe, és kizavarta éSket a kertbe 
játszani. 

Negyedóra sem telt el, rettenetes ordítás hallatszik a kert feWl. Segítség, se
gítség! Annus ijedten rohan a hang után, hiszen ma rá volt bízva agyerekhad. 
Lajoska a földön ül és ordít torkaszakadtából. Két keze összekötve, összehúzott 
térdei alatt, két karja fölött bot keresztülhúzva. Meg sem tud mozdulni csak 
tehetetlenül gubbaszt és ordít. Gabi és Mariska hahotázva ugrálják körül. 

- Mi van veled, Lajos? - ér oda futva Annus. 
- Mit bántjátok ezt a kisfiú t - támad a két nagyobbra s már próbálja is kisza-

badítani megkötözött állapotából. 
- Csak bohócot játszottunk, feleli ártatlanul Mariska. Lajos akarta, hogy 

kötözzük meg. 
- Akkor mért ordítottál- kérdezte Annus. - Fájt? 
- Nem - felelte Lajoska, még mindig szepegve. - Hát akkor miért bőgtél? 
- Azért kellett sírnom, mert féltem. Ha valami bajom történt volna, nem 

tudtam volna Édesapához szaladni. Úgy meg voltam kötözve. 
- És mégis bohóc akartál lenni? - csodálkozott Annus. 
Szépen kézen fogta a kis népet és a diófa alatti padhoz vezette éSket. Ha most 

csendben lesztek, mesélek valamit. Jók leszünk, jók leszünk, mondták kórus
ban és letelepedtek nénjük köré, csak eléSbb még összevesztek azon, hogy ki 
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üljön mellette. Végre Gabi 

"okosabb enged" felkiáltással 
odébb ült. 

Amikor én akkora 
voltam, mint te, Mariska -
kezdte Annus -, édesanyánk 
sokszor azt mondta, ne menj 
ki a kertből Annuskám, mert 
egyszer csak jön egy vándor
cirkuszos és elvisz téged és 

betanít, hogy rajtad nevessenek majd a cirkuszában. Ti ugye azt hiszitek, hogy 
ez csak mese, csak olyan gyerekijesztés. Pedig nem mese. Én is tudok egy 
cirkuszigazgatóról, aki mindig keres gyerekeket, hogy megkötözze őket, aztán 
nagyokat mulat rajtuk. Mesélek róla, ti meg találjátok ki, hogy ki az. 

- Ahol én elemibe jártam, volt a Fő utcában egy ház, amelynek erkélye alatt 
sötétes boltíven keresztül vezetett a gyalogjáró. E mellett állt minden reggel a 
cirkuszigazgató és nézte a gyerekeket, ahogy mentek az iskolába. Az igazgató 
már nem egyet megkötözött közülük. Ezek közül egy sem mert átmenni a boltív 
alatt, hanem mind letért a kocsiútra, mert azt tartották, hogy aki a boltív alatt 
megy el, aznap rosszul felel az iskolában. Inkább lementek a hólébe, sárba. A 
cirkuszigazgató meg kecskehangon nagyokat nevetett rajtuk. Aztán jött egy 
csacsifogat az utcán. Amelyik gyereknél madzag volt, gyorsan megrántotta és 
háromszor bókolt a csacsi felé: kezicsókolom, kezicsókolom, kezicsókolom. Pe
dig édesanyjuk unszolására sem szerettek köszönni ismerősöknek az utcán. De 
a szürke szamár, az más, az szerencsét hoz. Aztán jön a kéményseprő és a lányok 
boldogan szorítják külön e célra őrzött gombjukat a zsebükben, és már át sem 
olvassák többet a leckét, mert ma úgyis szerencséjük lesz. Nem értik aztán, ha 
mégsem sikerül feleletük az iskolában. A cirkuszigazgató meg nagyokat nevet, 
hány bohóca, pojácája van már, aki mind engedi magát megkötözni. 

- De ugye, ez csak tréfa? - szól közbe Gabi bizonytalanul. 
- Csak várd meg a történet végét! - felel Annus. Most jön még a péntek, 

meg a tizenharmadika, amikor nem mer jelentkezni a gyerek, aki meg van 
kötözve, akármilyen jól tudja is a leckéjét, meg az asztal lekopogása alulról, 
hogy a szerencse el ne szaladjon. Azt hiszem, ti is tudnátok még felsorolni egy 
sereget, akik mind a cirkuszigazgató megkötözött pojácái. 

- De Annus - szól közbe Lajoska, - ezek mind csak tréfálnak s egyikük sem sír. 
- Úgy, mint te - teszi hozzá Gabi gúnyosan. 
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- Várd csak ki a végét, éppen most jön a sírás - feleli Annus. - Mikor este 
lesz, azok a gyerekek, akiket megkötözött a cirkuszigazgató, sírnak és nem 
merne k bemenni a sötét szobába, sírnak, hogy hagyják nyitva az ajtót, amikor 
lefektették őket. Ugye ismertek ilyeneket? Nem mernek felmenni a padlásra, 
vagy lemenni a pincébe. Miért? Fáj a sötétség? Talán harap? Nem, hanem 
azért, amiért te is sírtál Lajoska, mert meg vannak kötözve és félnek, hogy nem 
tudnak az édesapjukhoz szaladni. 

Mit gondoltok, mit kell az ilyen gyerekeknek tenniök? Meg kell kérniök az 
Édesatyjukat, hogy vegye le a köteleket róluk. Ki a mi Atyánk? 

- A jó Isten - felelték egyszerre mind a hárman. 
- És tudjátok-e, hogy Ő mennyire szeretett minket: elküldte a Fiát, hogy 

ezeket a köteleket eloldja, hogy szabaddá tegyen. Aki pedig szabad, az nem fél, 
mert az bármikor odamehet az ő atyjához. Imádkozhat. 

- De hát ki a cirkuszigazgató? - kérdezte nagy szemekkel Lajoska. 
- Csacsi vagy, fiam - mondotta Gábor nagy okosan. - Hát a sátán. De hát 

ez mind csak mese. 
- Nem mese - mondotta nagyon komolyan Annus -, mert aki bűnt, 

babonát cselekszik, azt mind megkötözte a sátán. 
A gyerekek este, mikor a Miatyánk imádkozásánál oda jutottak, hogy 

szabadíts meg a gonosztól, élénken gondoltak a cirkuszigazgatóra és azokra a 
kötelekre, amiket csak az Úr Jézus tud megoldani. 

S.M.E. 

JÁNOSKA MÉCSESE 
Jánoska egész nap játszott. Estére elfáradt s aludni tért. Édesanyja nem volt 

otthon, nővére, Maris fektette le. Jánoska még kockacukrot kért, de ő nem 
adott, így Jánoska haragos pillantást vetett Maris felé, amíg ő a kis Karcsit 
vetkőztette és imádkoztatta. Mikor Maris az ő ágyához is odajött, Jánoska meg 
akarta bosszantani, s azért nem volt hajlandó Marissal imádkozni. Se kérés, se 
szép szó nem használt. Maris szomorúan oltott lámpát és ment ki a szobából. 

Galamb suhan végig a világ fölött s látja a sok kigyúló mécsest az estében. 
Egy kis mécses azonban ma nem világít: a harag sötét kendőt borított rá. A Ga
lamb szomorúan száll tovább. 

Reggel vidáman ébred a két kis fiú. Jánoskának eszébe jut, hogy most is 
lehetne imádkozni, pótolni az elmaradt esti imádságot. De éppen belép Maris. 
És Jánoska dacosan félrekapja fejét és csak azért sem imádkozik. 

Ez a nap is gyorsan elröpül. Sokat játszottak, de persze civódtak is Karcsival. 
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Édesanyjuk is megérkezett. Vásárfiát is 
hozott. 

- Jók voltatok-e? - kérdezi. 
- Jók, jók - kiáltja a két gyerek, 

Jánoska még hozzáteszi: - csak Maris 
volt rossz hozzánk. - Édesanyja csodál
kozva pillant Marisra. Jánoska boldog, 
hogy rosszat foghatott Marisra. 

Megint leszáll az este. Édesanya fek
teti két kis fiát. Jánoska gyorsan bebújik 
a paplan alá. Jól hallja anyja lépteit, de 
nem mozdul. 

- Csak nem alszol már, kisfiam? 
- De már majdnem - feleli vontatottan. 
- Imádkozzunk - mondja édesanyja. 
- Már imádkoztam, jójcakát - hangzik a válasz s már húzza is fejére a pap-

lant. Hazudott. 
Az esti csendben elszáll a Galamb a világ fölött. De az egyik mécses ma sem 

világít. A hazugság borította rá fekete kendőjét. A Galamb tovaszáll. Viszi a 
sok-sok imádságot csodálatos aranykehelyben, s az Úr trónusa előtt egy angyal
nak a kezébe adja. Azután becsukja szárnyait és imádkozik a sötétségben ma
radt mécsesekért. 

"Maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal." (Róm 8,26) 
Múlnak a napok, jönnek az esték. Édesanya szomorúan figyeli, hogy kisfia 

milyen rosszkedvű, haragos, veszekedős. Hiába faggat ják, nem mondja meg, mi 
a baja. Veszekszik csak Karcsival és goromba Marishoz. Este mindig igen álmos, 
nem akar imádkozni édesanyjával, mert hogy már imádkozott. "Meg ne szomo
rítsátok az Istennek Szent Lelkét!" (Ef 4,30) 

Egyik este a Galamb lelke megérintette Jánoska lelkét: 
- Miért nem imádkozol, János? 
Másnap este újra megszólalt csendesen a Galamb: 
- Milyen sötét a mécsesed. Nézd, hogy feketéllik rajta a harag, rágalmazás, 

hazugság kendője. Ha így maradsz, hamarosan még több lepel borul reá. 
Jánoska felült az ágyában. Mindenki aludt a házban, csak ő hánykolódott 

álmatlanul. Nem sikerült, nem tudott már imádkozni. .. 
Maris és Karcsi magára hagyták. Valósággal kerülték. Ilyen mérgessel 

nem lehet játszani. De a Galamb megint arra szállt és megérintette Ma-
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rist. És Ő egyszerre meglátta a mérges-morcos Jánoska szomorú szemét. 
Barátságosan hozzá ment, meg is simogatta és játszott vele egy keveset. 
Jánoska mécseséről kezdett foszladozni a sötét lepel, ami t a harag borí
tott rá. 

Vacsora után nagy nehezen odasúgta Marisnak: - Haragszol még rám? 
- Nem haragszom - mosolygott Maris és újra megsimogatta a fejét. A mé

cse sről lehullott a második sötét kendő is, amit a rágalmazás borított rá. 
Este lett ismét. A két fiú már ágyban feküdt. Édesanyja imádkozott Karcsival. 

Jánoska ismét úgy tett, mintha aludna. - A hazugság kendőjét olyan nehéz leven
ni. .. Anyja halkan betette maga mögött az ajtót. Sötétség és csend borult a szobára. 

A Galamb elszáll a világ fölött. Megáll a kis füstölgő mécseske mellett. 
- Jánoska, imádkozzál. Az Úr várja imádságodat ... Várok ... 

Jánoska felült ágyában, összetette két kezét, de nem tudta elkezdeni imádságát. 
A hazugság kendője még mindig leborította mécsesét. A láng nem tudott meg
gyulladni. Úgy érezte, mintha a Galamb elszállna s ő nem képes rávenni, hogy ma
radjon. Zokogva borult a párnájára. Csak úgy rázta a sírás. Szülei felébredtek rá. 
Ágyához jöttek, nyugtatták, faggatták, mi a baja. Nagy szipogások közt bevallot
ta, hogy nem imádkozott ma sem, tegnap sem, napok hosszú sora óta nem. Szülei 
szeretettel simogatták, csókolták. Aztán átfogták két kezét, és együtt imádkoztak 
vele. A kis szobába visszaszállt a csend és békesség. Jánoska békességesen elaludt. 

A Galamb elszáll a világ felett s nézi a sok kis világító mécsest, a Jánoskáét 
is. Csodálatos aranykehelyben összegyűjti a sok imádságot és felszáll velük az 
Úr trónusa elé. A Galamb a Lélek, az Úrnak Szent Lelke. 

Pünkösd szent ünnepén a Lélekről akartam nektek szólani, de őróla gyarló 
emberi szóval mit is lehetne mondani? De ha illet téged szárnya suhanása, zúgó 
szél zendülése, akkor rólad is bűnök bilincse hull le és imádságod aranykehely
ben száll az Úr elé. 

Kérjetek Szentlelked 
S.M.E. 

VILÁGÍTÓ GYERTYÁCSKÁK 
"Jézus szól: világíts szépen, ékesen, 
Mint a kicsi gyertya, tisztán, fényesen, 
E bűnös világnak sötét éjjelén 
Ki-ki világítson a maga helyén." (Egyházi gyermekének) 
Az öt kis testvérke, akikről mesélek nektek, meghallotta Jézus szavát. Na

gyon jól tudják, hogy világítaniok kell. Mindegyik máskép és más helyen tud 
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világítani, de mindegyik kapott gyertyát és 
J ézus szeretetéből hozzá sugárzó fényt. Az a 
kár, hogy csak fekete ceruzával rajzolhatok, 
és nem lehetett minden kis gyertyát más 
színűre festeni, pedig mindegyik más színű. 

GABI, a legnagyobb olyan ügyesen tud 
kis játékokat készíteni a kicsiknek. Nagysze

rű repülők, hajók készülnek, a kicsik csak úgy csüngnek rajta. Kis gyertyája 
ilyenkor olyan szépen fénylik. Énekelni is nagyon jól tud. Esténként az asztal 
körül egymás után csendülnek fel az énekek, kánonok. A kis gyertyák oly 
gyönyörűen ragyognak. De egy sötét zugban ott morgolódik az ördög. Bosz
szantja őt a szép gyertyafény. S csak egy-két szót kell szólnia Gabinak: csapd le 
azt a gyertyát, unalmas így. Mindjárt csinálunk csillagszórót. Gabi minden tré
fára, bosszantásra azonnal készen áll. Gyertyáját lecsapja: a kánonba folyton 
belezavarja a testvérkéket. Elhallgat az ének, csak a bosszúság marad. Gabi ne
vet, az ördög is vele. A kis repülőket csak a kicsik orra előtt dobja el s nem en
gedi őket játszani vele. A kicsik sírnak, csak ő mulat. Csak este, az imánál kere
si meg bűnbánóan kis gyertyáját. 

KLÁRI nagyon sokat tud segíteni. Ügyes, érti a ház körüli munkát. Szeme 
rajta van cl kis állatokon. Édesanyának is tud jobbkeze lenni, ha ég a gyertyája 
szépen, fényesen. Az asztal terítve szépen, idejére. Örömmel ül le édesapa. De 
ez is bosszantja az ördögöt. Klárinak nem kell sok biztatás: miért mindig te? 
Segítsen a többi is. Az érdekes könyv is hívogat. A gyertya leégve, csak füstö
lög. Klári érzi Jézus szemrehányó tekintetét, de olyan nehéz szót fogadni, olyan 
kényelmes önzőnek lenni. Csak nagysokára keresi meg ő is bánkódva, szeretet
tel a kicsi gyertyát. 

MARIKÁNAK is van egy kis gyertyája. Egészen más színű, mint Klárié. A 
kicsi testvérke és sok más pici gyerek felé fordul szívének szeretete. Úgy tud 
értük aggódni, velük érez, ha bajuk van. Megérzi, ha fölébred a kis öcskös, sza
lad be a kertből s éppen akkor ér be, mikor a magas ágyacskából akar lemászni 
a kicsi. 

A KICSI pedig mindig a nagyokat nézi. Ha azok szépen tarják a gyertyát, s az 
sugárzik, fénylik, ő is úgy tesz, ha ők lecsapják, az ő kis kezéből is a sarokba repül 
a kis fénylő gyertya. Milyen nagy felelősség ez. Sajnos Marika is gyakran félredob
ja ragyogó szép gyertyáját, s akkor sírhat a kicsi, könyöröghet, hogy vigye magá
val a kertbe, minden hasztalan. A gyertya füstölög, Marika dacos, rosszkedvű. Ó, 
mennyi türelem és szeretet kell Jézustól, hogy újra elcsitítsa a kis háborgó szívet! 
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LAJOSKA okos, vidám gyerek. Fényes kis gyertyájával vidáman szalad vá
sárolni. Sok mindenben tud már segíteni. Megvan a maga kis munkaköre a 
házban is. A gyermekbibliakört szereti. Az aranymondásra ő emlékezik legjob
ban. Kicsi szívével csodálatosan megérti őket és sokszor megvigasztal vele, ha 
fáradtak vagy szomorúak vagyunk. Ó, de neki is csak egy-két szót kell súgnia 
az ördögnek. A gyertya sutba dobva füstölög. Ő pedig ügyesen, kis hazugságok
kal bújik ki a munka alól. Mindig derűs, csillogó szeme lesütve. Arca morcos, 
vadulva játszik, de mindenkivel összevész. Olyan békétlen, pedig szívében úgy 
vágyik a szeretetre, békére. Este, ha imádkozik édesapával, édesanyával, boldo
gan simul ki a kis mérges szív Jézus szeretetébe és a kis gyertya megint ragyog. 

Öt kis gyermek, öt kis gyertya. Mennyi hitet, örömöt, segítséget, szeretetet 
tudnak sugározni, ha Jézussal maradnak. De mennyi bosszúság, harag, önzés, 
hitetlenség terjed a nyomukban, ha elfordulnak Tőle. 

Még sok más színű gyertyáról is mesélhetnék. Te is egy vagy a sok közül. 
Mondd, nem ismersz magadra? Neked is van gyertyád. Mindig fénylik? Bosz

szantás, önzés, dac és harag miatt nem szoktad sarokba dobni? 
Nézd Jézus szelíd szemét. Rajtad pihen. Neveden szólított, övé vagy. Azt 

akarja, hogya gyertyád fényesen ragyogjon ott, ahová állított. Azt akarja, hogy 
a te gyertyád is vezessen Hozzá olyanokat, akik eltévedtek, elfáradtak, vagy 
elaludtak a földi vándorúton. Énekeljünk együtt, énekeljed sokszor az éneket: 

Jézus szól: világíts önmagad körül, 
Lásd, a bűnbe, éjbe mennyi szív merül. 
Boldog az a gyertya, me ly a kicsi kört, 
Hová Isten tette, fényével betölt. 
S.M.E. 

GYERMEKBIBLIAKÖR MOST AZ EGYSZER SZŐLŐKNEK 
"Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket." Így szól Jézus ma is. Nyitva a Biblia, ég 

a szövétnek. Kis sereg gyűlik össze héttől hétre köréje, de hol van a többi? Az a sok 
kisfiú, kisleány, akiknek mindent megadnak, ami szépet és jót csak elő tudnak terem
teni a szülők, csak a kis lélek marad éhes, az nem kapja meg a maga táplálékát. 

Pedig tudjuk, hogy ez milyen fontos, az egyedül fontos: "keressétek először 
az Isten országát". De mikor a gyerek még kicsi, még ráér, szegényke álmos, 
hadd aludja ki magát. És a kicsi alszik, az Isten igéje körül összegyűlt kis seregbe 
hiába várja az Úr. 

Ne higgyük, hogy a kis gyereket nem érdemes még az ige köré hívogatni, 
küldeni. Hadd mondjak el két esetet, amiből megláttam, hogya gyermeklélek 



Édesanyánk írásaiból 

mennyivel jobban, odaa
dóbban tudja néha meg
érteni az igét, mint mi, fá
radt, hajszolt felnőttek. 

Bizony igaz az írás: "Ilye
neké a mennyeknek or-
- " szaga. 
Pár évvel ezelőtt tör

tént. Gyermekeim boldo
gan jártak Kassán a vasár
napi iskolába. Felettünk 
pedig sűrűsödtek a gon

dok: a kiutasítás egyre jobban közeledő veszélye. Vasárnap este volt. Körülül
tük az asztalt vacsora után. A gyermekek Józsefről tanultak aznap délelőtt. 
Újra elolvas tam nekik. Utána beszélgettünk s újra csak a kiutasításra terelő
dött a szó. 

Kilencéves kisfiam egyszerre csak csillogó szemekkel mutat nekem a Bibliá
ból pár sort: a fáraó meghagyja József testvéreinek, hogy hozzák el atyjokat és 
házuk népét, "a ti házi eszközeitekre pedig ne tekintsetek sóhajtva". 

- Mondd, Anyu, ugye ez most nekünk szól? 
- Igen, kisfiam. 
- Ugye, Anyu, most már nem bánkódol te sem? 
- N em, kisfiam. 

Én olvastam fel az igét, de az ő gyermeklelke értette meg az Úr üzenetét, 
amit én töprengés és gondok között nem hallottam meg. S amikor másnap 
korán reggel már mennünk is kellett, nem tekintettem sóhajtva lepecsételt 
házunkra. Egymásra néztünk a gyerekekkel és az esti igére gondoltunk. 

Azóta évek teltek, s mostanában igen elcsüggesztett a mindennapi kenyér 
gondja. A kisebbik, ötéves fiam ott fülel mellettünk. Egyszer csak megszólal: 

- Anyu, aki kér, mind kap. Ezt ma tanultuk. Hát kérjél! Te ezt nem tudtad? 
- Tudtam, kisfiam, feleltem csendesen. 
- Hát akkor miért nem kérsz? 
- Kérni fogok, kisfiam. 

- Akkor jó - mondja, s vidáman szalad tovább. Elnézem csillogó szemét, 
gondtalan játékát. Igen, ő értette meg az igét, nem én. Megtanított rá, hogy aki 
kér, letette a gondot és a töprengést. Mert hiszen a kérés már az Atyánál van, 
s nekünk nem kell aggodalmaskodnunk. 
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Engedjétek hozzám a kis gyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek orszá
ga. Küldöm őket, Uram, boldogan Hozzád. Tudom, azok a percek, amiket leír
tam, ünnepi percei voltak életünknek, s közöttük húzódik a sok-sok hétköz
nap, amikor engedetlenek, s el-eleresztik a Te kezedet, Uranl. De kérlek, 
Uram, engedd kinyitniuk hétről hétre a Bibliát, gyújtsd meg számukra szent 
igéd szövétnekét, s hívd gyermekeinket, hogy fényénél láthassák és megért
hessék, hogy Te úgy szeretted őket, hogy életedet adtad értük. 

S.M.E. 

KI VIGYÁZOTT RÁ? 
Egy írás, amely nem jelent meg. Elsárgult, ceruzával írt lapot találtam 

anyánk írásai közt, amelynek a hátán ez állt: Ágoston kiesik az ablakon. És ez 
valóban megtörtént! 

,,- Maradjatok idebenn, ne menjetek ki, még hűvös van. Klári, te vigyázz 
Öcsire, szólt édesanya, s indult a mosókonyhába, karján egy csomó ruhával. 

- Vigyázunk, szólt Piroska, s az őrangyal is vigyáz ránk. 
Édesanya megsimította Piroska haját. 
- Bizony, kislányom, vigyáz. - Azzal sietve lement mosni. 
A három gyerek magára maradt. Egy darabig képeskönyvet nézegettek, olvas

gattak. Klári füstölgött magában. Tegnap a vasárnapi iskolában is az angyalokról 
volt szó. Olyan gyerekesnek érezte, hogy mindig az angyalokat emlegetik. Bosz
szantotta Piroska is, olyan áhítatosan mondta ki az angyal szót. Újra olvasni 
kezdett, de nem tudott odafigyelni. A kétkedés, a Sátán kikezdte Klári szívét. Az 
esti imájukban is olyan nehezen tudta elmondani azt a részt, hogy "angyalodJal 
vigyázz reám". - Röpködő kis kedves, szárnyas angyalkák, úgy rajzolják őket. De 
ezekben nincs hatalom, nincs erő. Ezek tudnának vigyázni emberekre? Meg 
tudnák oltalmazni Öcsit? Merően nézte a könyvet, de gondolatai messze jártak. 

Lajoska az ablakhoz ment. Gyönyörűen sütött a tavaszi nap. De jó lenne 
kimenni! A múltkor halászokat láttak, olyan érdekes volt. 

- Piroska, játsszunk halászás t - ragyog fel Lajoska szeme. Pillanatok alatt 
kerül spárga és bot. Lajoska kinyitja az ablakot, s a tavaszi szél már vidáman 
lengeti a spárgát. Piroska is melléül. Nagy halakat fognak, ki-ki a magáét di
cséri, és nagyokat kacagnak. Klári is az ablakhoz megy, s lenéz. Bizony magasan 
vannak, ha innen Öcsi kiesne, rettenetes szerencsétlenség lenne. Alattuk fara
kás, mellette a vízóra gödre és összedobált kövek. 

Klári Lajoska mellé telepszik. Ő a nagylány, majd ő vigyáz. A két kisebb vi
dáman játszik, a szél a folyó, fogják a halakat, messze dobják a horgot. Klári ül 



Nagyanyó recept jeiből 

elgondolkozva, s egy óvatlan pillanatban Lajoska kibukik az ablakon. Klári 
nem mer utána nézni, csak rémült sírással rohan le a lépcsőn, ki a kertbe. 
Fejében kavarognak a gondolatok, s ijedt kis lelkében felsír a könyörgés az 
őrzőangyal után. Egyszerre érnek a farakás mellé Piroskával. A kövek, a gödör 
és a farakás között egy kéttenyérnyi helyen puha homok van, azon fekszik 
Lajoska, ijedten, sápadtan, de semmi baja. Felkapják, s szaladnak be vele a szo
bába. Édesanya is odaér, és ölbe veszi a nagy ijedtségtől síró kis Lajost. Klári 
még mindig reszketve áll mellettük. Rettenetesen szégyenli, hogy nem tudott 
vigyázni kisöccsére, de szívében nagy, boldog örömöt érez, mert látta, tapasz
talta az őrangyal erejét, a csodálatos segítséget." 

NAGYANYÓ RECEPTJEIBŐl 

Többen kérték, hogy anyánk recept jeiből is kerüljön néhány e könyvbe. Sze
rintem nem ez a legfontosabb, és úgysem lehet összeszedni már az ő találékony
ságának eredményeit. Hiszen ki tudna krumplipüréből olyan gyönyörű újévi 
malacot formálni és ropogósra sütni, mint ő? Anyu finom eledelt tudott vará
zsolni - szinte a semmiből. 

Példa erre a sült semmi. Maradék tojásfehérjéket keményre vert cukorral és 
lekvárral, majd gyenge tűznél vajas-lisztes tűzálló tálban, szép díszesre formál
va megsütötte. 

Főzelékhez feltétnek gyakran gyalogot kaptunk. Reszelt nyers krumpli, kis 
hagymával, liszttel, tojással keverve, sózva, borsozva, kanállal szaggatva, olaj
ban kisütve. Kézzel ehettük, ezért volt a neve gyalog. 

Tavasszal mindig készített tavaszi levest: juhtúró kis liszttel keverve, fele
resztve tejes sós vízzel, apró tésztát főzött bele és sok-sok kaprot, snidlinget. Hi
degen ettük. 

Nem múlt el nyár néhány gombócverseny nélkül. Szilvás vagy barackos gombóc 
készült általában krumplis tésztából (de néha úgynevezett koldusgombóc, ha jól 
emlékszem, leforrázott liszttel). Családi változat volt, hogy alumínium aprópénzt 
előzetesen mosószeres vízben kifőztünk, majd a pénzeket egy-egy gombócba rej
tettük. Volt öröm, amikor valamelyik gyerek pénzt talált a gombócában. Ha nem 
találtak, mi nagyok odacsempésztük a kicsik gombócába a 10 vagy 20 fillére st. Az 
1 Ft-os volt a főnyeremény. Nagy adagok készültek, 100-150 db volt az átlag. 

A révkomáromi református papné tól, Galambosnétól tanulta Anyu a bodza
bor készítését. Ezt minden családi ünnepre nagy adagban (10-15 l) készítettük. 
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Persze borhoz nem volt köze. Ötliteres üvegbe 40 dkg cukor, 2 púpos evőkanál 
szárított bodza vagy ennek megfelelő friss bodzavirág, 2 kiskanál citromsav. 
Három napig állt lefedve, naponta kavargattuk. Ezután üvegekbe szűrtük, 

hűtöttük. Hűtőszekrény nem volt, hideg vízben álltak az üvegek. 
Nyári vacsora volt a túri saláta. Sok hagyma, paradicsom és zöldpaprika kari

kára vágva, salátaiében. Ha jól ment sorunk, Anyu szafaládé t is vágott bele. 
Legolcsóbb süteményünk volt a hamis mézes. 10 dkg cukrot megpirítunk, 1 po

hár vízzel felönt jük. 40 dkg lisztben elkeverünk 1 csomag Oetker sütőport, 
szegfűszegport, reszelt citromhéjat, 1 evőkanál zsírt, negyed kg porcukrot, 2 
egész tojást. Kizsírozott, lisztezett tepsiben süt jük. Néha lekvárral töltöttük, 
máskor vágott dióval volt megszórva. 

Amit ma is mind ismerünk, szeretünk, az a diakonissza pite. Pécsett tanulta 
Anyu, Mária nővértől. Ha valamelyik testvér vagy sógornő elkészíti a kará
csonyi családi összejövetelre, mindnyájan emlékezünk a régi karácsonyokra. 25 
dkg lisztet eldörzsölünk 7 dkg vajjal, hozzáadunk 2 evőkanál cukrot, kis sót, 1 
egész tojást, 1 dkg szalalkálit, rétestészta keménységű tésztát gyúrunk belőle kis 
tejjel. Négy cipóra osztjuk, vékonyra nyújt juk és nagy gáztepsi hátán világosra 
süt jük. Töltelék: 4 dl tejet vaníliával felforralunk. 2 evőkanál lisztet hideg tej
jel elkeverünk, hozzáadjuk a vaníliás tejhez, sűrű krémmé főzzük, majd hűlésig 
keverjük. 20 dkg vajat elkeverünk 25 dkg vaníliás cukorral, és a kihűl t krémet 
kanalanként hozzákeverjük, ezzel a lapokat megkenjük. Deszkávallenyomtat
juk, egy napot állni hagyjuk, tálaláskor tetejét porcukorral hintjük. Ebből a sü
teménybőllegkevesebb dupla adag készült. 

Törökméz: 25 dkg cukor, 3 evőkanál méz, 4 tojásfehérje. Forró vízfürdőn 
habverővel sűrűre verjük, 10 dkg gorombára vágott diót keverünk közé, ostya
lapok közé kenjük, deszkávallepréseljük. Egy napot álljon. 

A boszorkánykása kassai recept. 1 kg almát megsütünk héjastól, utána áttör
jük, cukorral és citromlével keverjük, végül 1 tojás fehérjével habverővel ha
bosra verjük. 

Reggeli-vacsora kenyerekre gyakran kaptunk Rákosi pástétomot. 12 dkg 
élesztő, 15 dkg morzsa, 5 dkg zsír, 2 tojás, zsíron pirított hagyma, só, bors, kis 
pirospaprika. 4 dl vízzel összefőztük. N agyon szerettük - csak a pástétomot, 
nem a névadóját. 

Műméz: 1 kg cukrot negyed liter vízben felforralunk, 1 citrom levét adjuk hoz
zá. 10 percig lassan forraljuk. Karamellal megfest jük, mézaromát tehetünk hozzá. 

A hagymás zsír ma is kedvenc a családban, táborozásokkor. Rengeteg hagy
mát aprítunk, kevés zsíron sárgára pirítunk, majd a tűzről levéve piros papriká-



Visszaemlékező levelek 

val (manapság Piros Arannyal is) meghint jük, keverjük (meg ne égjen!), majd 
a tűzre visszatéve még sok zsírt teszünk hozzá, keverjük, míg felolvad. Megfe
lelő edénybe töltjük, ha majdnem megszilárdult, felkavarjuk, hogy a hagyma 
egyenletesen oszolj on el. 

Volt még műsajt is, nem találom a recept jét. 
Tulajdonképpen emlékeim szerint soha nem éheztünk. Volt idő, hogy ki kel

lett adagolni pl. az uzsonnakenyereket. Anyu nem tudta, sírjon vagy nevessen, 
mikor egyszer fejenként egy karéj zsíroskenyeret engedélyezett, és meglátta, 
hogya kenyeret hosszában vágtuk fel. Vagy amikor Gazsi a karéj kenyér mind
két felét megzsírozta, az alsót meg is cukrozta. 

VISSZAEMLÉKEZŐ LEVELEK 

OSZTOZKODUNK 
Azt hiszem, mindannyian féltünk az osztozkodás napjától. Talán magunktól 

is, egymástól is féltünk. Most úgy érzem, nem maradtak senkiben nagyobb, fájó 
tüskék. 

Ami mégis nagyon fájt - bár próbáltunk úgy tenni, osztozkodás közben, 
mintha nem is fájna, csak játszanánk -, az a családi otthon feloszlása. Fáj ma 
is. 

Anyánk igazi otthonteremtő volt, lakásainknak mindig egyéni atmoszférája 
volt. Emlékezem a régi otthonokra; az elsőről nincs emlékem, de a többiről 
igen. Úgy látom most, mint egy mozaikképet. S ez a mozaik számtalanszor 
összetörött, darabjaira hullott, sok darab elveszett, újak jöttek, de Anyu mindig 
úgy állította össze a megmaradt mozaikdarabkákat, hogy kerek egész legyen, a 
régire emlékeztető, de mégis új funkciójának megfelelő otthon. 

A mozaikkép, otthonunk most végképp széttörött. 
Vigyázzunk a nekünk jutott darabokra, jusson róluk eszünkbe a régi otthon, 

akármelyik, a hűvösvölgyi, a kassai, a komáromi, vagy a József körúti. Vagy 
szüleinknek ez a legutolsó szép otthona, ahol még utoljára gyerekeik lehettünk. 

Szeressük a mozaik darabjait akkor is, ha kicsit sajgó szívvel a testvérünk 
otthonában látjuk. 

1993. április 25. 
Szeretettel: Buba 
(Levelem testvéreimnek anyánk halála után.) 
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GYERMEKKORI EMLÉKTÖREDÉKEIM NAGYANYÓRÓl 
Nagyanyó alakja, varázslatos személyisége élénken él bennem annak elle

nére, hogy gyermekkoromban a többi unokához képest én kevesebbet lehettem 
a közelében, és találkozásaink gyakran csak az ünnepekre korlátozódtak. 

Emlékeim közt szerepelnek a meghitt hangulatú körúti karácsonyok, ame
lyek tartaimát a sok ajándék és játék mellett Nagyanyó és Nagyapó Bibliából 
történő felolvasása és elmélkedése határozta meg. Sosem felejtem azt a decem
ber 25-e délutánt, amikor minden család egy Nagyanyó által készített mesebe
li mézeskalácsházat kapott ajándékba egyedi díszítéssel. A Körúton mindig 
gyönyörű volt a karácsonyfa: szalmaangyalokkal, lombfűrésszel kivágott és 
megfestett fafigurákkal, toboz- és egyéb termésdíszekkel. Az ablakokat áttetsző 
lapból hajtogatott üstökösök és csillagok borították, az asztalon pauszpapírra 
festett betlehemes mögött mécses világított. 

Sokszor éreztem már gyerekként is, hogy Nagyanyó a lehető legegyszerűbb 
anyagokat is képes felhasználni, tehetsége révén a keze alól csodálatos műalko
tások kerültek ki. Szinte fel sem lehet sorolni, hogy hányféle kézműves tech
nikát (spriccelés, fonalábrák, hajtogatás, agyagozás) próbáltunk Tőle ellesni és 
leutánozni. Ezeknek a készített ajándékainknak a baráti körünkben mindig 
nagy sikere volt. A nagy család máig őrzi ezeket a tárgyi hagyatékokat, így le
hetséges, hogya Schulek karácsonyokon a tombolát a mai napig Nagyanyó ál
tal festett lapokon játsszák a dédunokák. Az is karácsonyi emlék, hogy Nagy
anyó Orsinak, Ágotának és nekem egy egész sorozat gyönyörű kisvirágos min
tás kordruhát készített fehér gallérral, így évről évre ezek voltak az ünneplő ru
háink. Kamaszként pedig szívesen hord tam azt a teljesen egyedi norvégmintás 
pulóvert, amit Nagyanyó kötött bontott fonalból még Édesapámnak. Arra is 
emlékszem, hogy varrt nekünk az ágyu nk fölé zsebkendőtartónak egy fonott 
hajú, festett arcú fali babát, hármunknak az egyéniségünkhöz illően három 
különbözőt. Mint minden unokája, én is kaptam tőle névre szóló festett zseb
kendőt, amit a mai napig féltve őrzök. Farsang előtt Édesanyám gyakran for
dult hozzá segítségért, így adódott, hogy egyszer békajelmezt varrt nekem, 
amivel első helyezett lettem a templomi farsangon. Elbeszélésből tudom, hogy 
asztmás betegségemnél német kapcsolatait latba vetve szerezte be nekem kül
földről a szükséges gyógyszert. Ha bárhol segítségre volt szükség, akkor nem is
mert lehetetlent. 

Ha rá gondolok, eszembe jut az ágya fölött lógó öröknaptár, amit az egyik 
születésnapjára kapott. Minden oldalán az abban a hónapban született gyer-



Visszaemlékező levelek 

mekeinek, azok házastársainak és unokáinak a fényképe volt látható. Lapon
ként legkevesebb három-négy ember ... Nagyanyó ennyi emberért imádkozott, 
osztozott bánatában és örömében, szívében mindannyiunk számára jutott hely. 

Ahogy írom ezeket a sorokat, és ránézek a nappalink falára, az általa festett 
két akvarellt látom; kislányom rácsos ágya fölött az ő spriccelt angyalos képé
nek másolata lóg az esti imádság soraival; altatónak József Attila versét ének
lem és fiam a képeket Nagyanyó festett füzetéből nézi hozzá. Ezek a tárgyak rá 
emlékeztetnek, ezért olyan kedvesek és fontosak a számomra. De ennél sokkal 
lényegesebb az a lelki örökség, amit Nagyanyó ránk hagyott: igent mondani az 
életre mindig minden körülmény között, bízni a Gondviselésben a kilátástalan 
helyzetekben is, tűrni, szolgálni, szeretni... Felnőtt fejjel, már édesanyaként 
látom igazán, hogy milyen gazdag a mi hagyatékunk, és ez mekkora felelősséget 
ró ránk! 

Imréné Schulek Emese 

KÉSŐI KÖSZÖNET ANYÁK NAPJÁN 
Drága jó Nagyanyó! 
Földi életed során anyák napján gyakran egy levéllel köszöntöttelek. Bár 

sok éve elmentél, mégis jelen vagy közöttünk, itt vagy János tekintetében, 
Iringó "alkotásaiban" és a lelkemben. 

Hálás vagyok azért a feltétel nélküli, önzetlen szeretetért, amellyel fogadtál, 
amikor a családotokba érkeztem. Ez a szeretet sugárzott felém és egyre növekvő 
családom minden tagjára szíved utolsó dobbanásáig, s azóta is érzem, hogy sok
szor segít át a nehezebb helyzetekben. A magyar nyelvben az anyós szónak van 
egy negatív töltete, ezért én Téged mindig úgy említettelek és említlek, hogya 
férjem Édesanyja. 

Nehéz megfogalmazni és összeszedni azokat az élményeket, melyekkel álta
lad gazdagította az életemet a Teremtő. 

Számomra különleges ajándék, hogy hetedik gyermekként, a háborús évek 
után, otthon nélkül, vállaltad Jánost, akinek természete sokban hasonlít Rád. 

Köszönöm azt a kis aranyláncot, amelyet mint családi köteléket adtál ne
kem az esküvőnk napján. Ez az ajándék számomra hatalmas eszmei értékkel bír, 
hiszen Te egy örökségbe kapott különleges karkötőt szedtél szét és osztottad el 
a tieidnek. 

N agy öröm számomra, hogy gyermekeink is nagy szeretettel őrzik a Tőled 
kapott tárgyi örökséget: a festett zsebkendőket, színes mesekönyveket vagy az 
otthonaik falán található akvarell tájképeket. Felejthetetlenek a Körúton töl-
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tött vendégeskedések, különösen a december 25-i délutáni családi ünnepsé
gek. Azóta is minden karácsonykor összejövünk, de olyan meghitt hangulatot 
nem tudunk teremteni, mint amilyet Te és Nagyapó körénk varázsoltatok. 

Bevallom Neked, hogy amikor az egészséged gyengülni kezdett, akkor külön 
figyeltem arra, nehogy valami vágyam, problémám kitudódjék, mert Te nem 
ismertél lehetetlent, és mindenre azonnal megoldást kerestél. Féltve 6rzöm az 
általad készített nagyszerű jelmezeket, melyek segítségével gyermekeink farsan
gi álmai válhattak valóra. 

Köszönöm azt a félt6 és támogató szeretetet, amellyel vártá tok kései negye
dik és ötödik gyermekünk születését. Sajnos nekik már nincsenek személyes 
emlékeik Rólad és Nagyapóról, de a sokat emlegetett történetek, fényképek 
kapcsán, töredékesen ugyan, de megismerhettek Benneteket. Sohasem felej
tem el, hogy Iringó a Te betegágyad mellett tanult meg felállni és tette meg az 
els6 lépéseit. Ekkor Te már nagyon gyenge voltál fizikailag, de a kezed simoga
tása, mellyel az ágyra hajtott fejecskéjét megérintetted, a régi volt. 

Számomra az életed tanúságtétel az Isten szeretetér61 és a Gondviselésbe 
vetett mérhetetlen bizalomról. Ez az élményem mindig meger6södik, amikor a 
napló idnak egy-egy részletét vagy a feljegyzésekkel teli Bibliádat kézbe vehe
tem. 

Nagy feladat a T6led és Nagyapótól kapott örökséget gyermekeinknek, 
unokáinknak átadni. Jó érezni, hogy ti már biztonságban vagytok a Mennyei 
Atyánál! 

Hálatelt szívvel köszöntelek: 
Andrea 
(2007. május 6. Anyák napja ünnePén. Schulek Jánosné Reischl Andrea) 

Ennél szebb befejezést nem tudtam volna találni Anyánk könyvéhez. 
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MAJOROSS EDIT FELMENŐI 
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MAJOROSS EDIT LESZÁRMAZOTTJAI 

Schulek Vilma 1933.09.04. 

Thurnay Béla 1932.01.15. 

H: 1956.05.06. 

Schulek Mátyás 1935.03.05. 

Bede Erzsébet 1935.06.10. 

H: 1959.04.2? . 

E: 1980. 

Harka Sarolta 1944.01.09. 

t: 1993.07.21. 

H: 1980.11.29. 

Schulek Gáspár 1937.10.01. 

Dumont Danielle 1943.02.23. 

H: 1965.12.11. 

E: 1987. 

Veleglavac Maya 1943.05.30. 

H: 1994.03.30. 

Schulek Tibor 1904.02.03. 

t: 1989.05.14. 

Majoross Edit 1908.10.09. 

t: 1993.03.25. 
H: 1932.05.26. 

Thurnay Bence 1957.11.14. 

Horváth Eszter 1959.09.10. 

H: 1981.06.20. 

Thurnay Balázs 1959.05.20. 

Sánta Eszter 1960.09.03. 

H: 1987.08.29. 

Thurnay Borbála 1962.08.30. 

Amtmann Martin 1952.12.11. 

H: 1990.03.03. 

Thurnay Barnabás 1969.09.23. 

Sándor Zsuzsa 1967.01.16. 

H: 1990.09.01. 

Schulek Ildikó 1960.02.29. 

Dósa Lajos 1962.04.17. 

H: 1985. 

Schulek Erika 1964.03.26. 

Bódis Pál 1960.01.29. 

H: 1985. 

Schulek Tibor 1982.12.07 . 

Schulek Patrik 1966.12.17. 

De Hoog Robin 1972.09.17. 

Schulek Katalin 1968.05.30. 

Varnus Xavér 1964.04.29. 

H: 1988.07.07. 

E: 1990. 

Bechtel John 1963.11.11. 

H: 1991.08.17. 

E: 1999. 

Schulek·Miller Douglas 1947.04.22. 

H: 2002.04.20. 

Schulek Réka 1971.12.31. 

Huneault Paul 1968.03.11. 

H: 2002.10.05. 

Thurnay Dorottya 

Thurnay Dániel 

t: 
Thurnay Júlia 

Thurnay Zsófia 
Thurnay Lőrinc 

Thurnay Emma 

Thurnay Máté 

Amtmann Mira 
Amtmann Lili 

Thurnay Abel 
Thurnay Viola 

Thurnay Laura 

Thurnay András 

Dósa Katalin 

Dósa Péter 

Dósa Márton 

Bódis Péter 

Bödis Dániel 

Bódis András 

Schulck Brittany 

Schulek Gabrielle 

Schulek Stephan 

Schulek Nikolas 

Bechtel Maximillien 

Bechtel Spencer 

Schulek·Miller Pascalc 

Schu1ek·Miller Ádám 

Huneault Pierre 

Huneault Alexandre 

1981.11.06. 

1984.07.05. 
2003.05.07. 

1991.04.12. 

1994.06.20. 
1989.12.28. 

1992.06.24. 

1995.02.09. 

1990.04.04. 
1991.12.23. 

1991.01.10. 

1992.06.17. 

2005.09.13. 
2007.12.05. 

1987.03.11. 
1988.12.19. 

1990.08.09. 
1989.02.23. 

1998.02.19. 

1999.12.26. 

1998.12.12. 

2002.04.13. 

2004.07.17. 

1987.10.06. 

1993.01.15. 

1995.03.c7 . 

2000.12.10. 

2003.08.10. 
2005.11.08. 

2007.08.27. 



Majoross Edit leszármazottjai 

Schulek Sarolt 1939.07.28. Lányi Katalin 1968.04.09. 

Lányi György 1936.07.08. Winterling Holger 1955.08.16. 

H: 1967.07.08. H: 1989.02.04. 

E: 1995. 

Heise Thomas 1959.04.05. 

H: 1999.10.09. 

Lányi Tamás 1969.10.17. Lányi Flóra 1992.01.31. 

Somogyi Orsolya 1973. 

Lányi András 1972.07.10. Lányi Péter 2008.04.23. 

Ormos Anikó 1974.08.08. 

H: 2002.06.22. 

Schulek Katalin 1941.06.05. Csorba Péter 1968.05.11. Csorba Dániel 1994.05.06. 

Csorba István 1935.06.01. Bakó Krisztina 1967.03.21. Csorba Dorottya 1996.03.23. 

H: 1967.06.17. H: 1990.06.16. Csorba Bence 2000.02.24. 

Csorba Gábor 1970.06.04. Csorba Hanna 1997.03.01. 

Kertész Kinga 1971.11.18. Csorba Vince 1999.08.15. 

H: 1995.07.01. Csorba Lenke 2002.10.22. 

Csorba Dénes 2007.01.02. 

Perl Gergely 1974.09.22. Perl Emese 2009.01.06. 

Tonk Réka 1975.12.18. 

H: 2003.05.24. 

Perl János 1978.03.21. Perl Adám 2006.10.14. 

Hrivnák Andrea 1979.11.07. 

H: 2006.04.29. 

Schulek Agoston 1943.08.06. Schulek Csaba 1971.05.29. 

Szkalla Edit 1947.03.02. Schulek Rita 1973.05.08. Somogyi Máté 2000.06.23. 

H: 1969.08.11. Somogyi László 1970.05.03. Somogyi Ábel 2002.04.29. 

H: 1998.09.19. 

Schulek Dávid 1976.05.18. 

Schulek János 1947.12.17. Schulek Orsolya 1973.02.10. Márkus Réka 2000.07.06. 

Reischl Andrea 1949.10.08. Márkus Gábor 1973.03.11. Márkus Lőrinc 2002.09.22. 

H: 1971.07.20. H: 1999.09.25. Márkus Jakab 2004.11.10. 

Márkus Adél 2006.08.12. 

Schulek Emese 1974.04.02. Imre Domonkos 2003.04.18. 

Imre László 1977.05.19. Imre Dorottya 2006.03.29. 

H: 2002.07.20. 

Schulek Agota 1975.12.27. Zimmer Csenge 2001.04.12. 

Zimmer Márton 1977.04.19. Zimmer Ágoston 2003.05.06. 

H: 1999.07.31. Zimmer Judit 2008.01.01. 

Schulek Gáspár 1989.03.18. 

Schulek Iringó 1991.06.03. 

Schulek Edit 1950.06.17 . Fleisz Péter 1977.12.23. 

Fleisz István 1952.06.08. Fleisz Márton 1980.07.12. 

H: 1976.12.29. 

E: 1997. 
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MŰVÉSZI MUNKÁI 

Közreadunk néhányat édesanyánk művészi munkáiból: akvarell- és olaj
festményeiből, szobrocskáiból, díszítő mintáiból, igés lapjaiból, oltárterítőiből. 
Egyházművészeti alkotásaival szolgálni akart: a képekkel, a hagyományos szim
bólumokkal is közvetítette az evangéliumot. 

Egyházművészeti munkáihoz szeretnék némi magyarázattai szolgálni azokról 
a szimbólumokról, amiket alkalmazott. Ehhez felhasználom Fehér Károly evan
gélikus lelkész írássorozatát, amely "Jelek, jelképek, szimbólumok" címmel je
lent meg a Dunántúli Harangszó 2008. évi számaiban, továbbá szakkönyveket. 

Az Írás szerint Isten maga adja a jelekhez a kulcsot, hogy a szem és fül kapu
ján keresztül egészen a belső, szívbeli-hitbeli értésig jusson el a jelre figyelő ember. 

I. A kereszt az egyik legősibb vallási szimbólum, az Isten és a világ találko
zását, egységét jeleni a két egymást keresztező vonal. Keresztyén jelképpé akkor 
vált, amikor a keresztre feszítés megszégyenítő kivégzési módja megszűnt, és a 
nagypéntek-húsvét esemény elválaszthatatlan egységként jelent meg a keresz
tyén hitben, gondolkodásban. Jézus halála és feltámadása megváltásunk döntő 
eseménye, a kereszt pedig ennek összefoglaló jele. A kereszt egyetemes keresz
tyén szimbólum, legfontosabb jel a keleti egyházakban, a római és protestáns 
egyházakban - ha vannak is, akik kerülik használatát, hogy a jel ne lehessen 
imádat tárgya - és a szabadegyházakban is. Sokféle formája van, legismertebb 
a latin kereszt, melynek alsó szára hosszabb és a görög kereszt, amelynek szárai 
egyenlő hosszúak. Ismert a jeruzsálemi kereszt, amelyben az egyenlőszárú 

kereszt 4 szegletében 1-1 kis kereszt látható. Gyakori a pásztorbot kampós 
végével ábrázolt kereszt is. 

PX egymásra írva a legismertebb Krisztus monogram, X (khí) és P (ró) a gö
rög kezdőbetűi Krisztusnak. 

Alfa és Omega a görög ábécé első és utolsó betűi, jelentése: Krisztus örökké
való Isten, Ő a kezdet és a vég. 

A galamb a Szentlélek ábrázolása. 

A bárány jelentése kettős: Jézus az áldozati bárány, aki bűneinket hordozza. 
De mi is bárányok vagyunk, akiket Jézus, a Jó Pásztor vezet. 

A víz, keresztvíz hatékony jel, amely által Jézus maga von be halálába és 
életébe. 

A kulcsok jelképezik a bűnből való feloldozás vagy megkötés (fel nem oldo
zás) szolgálatát, amelyet Jézus ruházott rá apostolaira és később elhívott szolgá
ira. 



Művészi munkái 

A kalász és a szőlő Krisztus teste és vére, az Úrvacsora szimbólumai. A ka
lász jelentheti a jó földbe esett ige-mag jó termését: a hívő szívet. 

A jászol kereszttel és csillaggal jelenti, hogy Krisztus Isten egyszülött fia, aki 
emberré lett. 

A töviskoszorú Jézus szenvedésének jele. Tövisek közt piros virágok: Krisz-
tus öt sebe. 

A nyitott sír Krisztus feltámadását jelenti. 
A hajó kereszttel az egyházat, a gyülekezetet szimbolizálja. 
Az egyik oltárterítőn madarak, bogáncs, kövek és kalász szerepelnek, ez a 

Magvető példázata. 

II. A négy evangélistának régi időktől fogva külön szimbóluma van: Egyes 
kutatások szerint Ezékiel próféta első látomása ír a négy lelkes állatról. Mások 
szerint az evangéliumok kezdő történetei alapján választották e jelképeket. 

Máté: angyal- vagy emberalak ábrázolása, mert az evangéliuma Krisztus em
berré létével kezdődik. 

Márk: oroszlán, az evangélium Keresztelő Jánossal kezdődik, aki a pusztá
ban prédikált. Egyben Krisztus-szimbólum is. 

Lukács: bika, az evangéliuma Zakariás áldozatával kezdődik, így lehetett a 
bika mint áldozati állat jelképpé. 

János: sas, mert evangéliumában a lélek a legmagasabbra szárnyal. 
III. Evangélikus egyházunkban az egyházi esztendő ünnepei, időszakai 

szerint változnak az oltár- és szószékterítők liturgikus színei, illetve az ünnep
körök szimbólumai. 

Advent és böjt színe a lila, várakozás az Úr érkezésére illetve halálára és 
feltámadására, a terítőkön gyakori jelképek a tíz szűz példázata alapján a mé
csesek és olajos korsók. 

Karácsonytól vízkeresztig és húsvétkor fehér, Krisztus megjelenése illetve 
győzelme, szimbólumok a jászol, 3 korona a három királyokat jelképezve, és 
húsvétkor a bárány zászlóval. 

Nagypéntek színe fekete, szimbóluma a kereszt, a töviskoszorú. 
Pünkösd piros, a terítőkön a Szentlélek galambja és a tüzes nyelvek látha

tók, ezt szokták a reformáció ünnepén is használni. 
Szentháromság utáni vasárnapokon a zöld szín használandó, itt nincs kötött 

jelkép, szokásos a könyv (Szentírás), az ige, kalászok, szőlő. 
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Adventi szószékterítő 

A dventi-böjti o ltárterítő 
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OLTÁRTERÍTŐK 

ANGYALFÖlD 

Böjti szószékterít6, a magvet6 JJéJJJzllta 



O l t á rt e rít ő k 

Piinkösdi szószékrerírö Piinkösdi olrárrerírő 

O /rár- és sz6székrerírő SzenriJáromság vasámapjain 
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BELECSKA 

" ~ ~ .. ", ~ ... , , ... . \ 

, 

Karácsonyi sz6székterítő Húsvéti sz6székterítő az ige kardjával 

Karácsonyi-húsvéti oltárterítő, az úrvacsora szimbólumai 
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Oltárterítők 

Oltárterítő a Szentháromság ünnepe utáni vasámapokra 

FÓT 

Karácsonyi szószékterítő Húsvéti szószékterítő 

Karácsonyi oltárterítő 
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Az egyház hajója, pünkösdi szószékterÍlŐ 

Pünkösdi oltánerít6 
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O l tárterítők 

Oltál; faragványok 
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253 



Termő csipkebokor 

Húsvéti oltárterítő úrvacsora-szimbólumokkal 

Húsvéti oltárterítő úrvacsora-szimbólumokkal 

254 



Oltárterítők 
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Adventi-böjti oltárterítő 

Oltárterítő a Szenlháromság iinnepe utáni vasámapokra 
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SURD 
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265 



Termő csipkebokor 

Apu, /94/ 

266 



Festmények 
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T e rm o cs i p k e b o k o r 

Saro/t, Kassa, /942 

304 



F est m é n ye k 

KaU!, Kassa, 1942 

305 



T e rm ő csipkebokor 

Thurnay Bence, 1960 Thurnay Bori, 1963 

Schulek Rita, 1982 Perl (Csorba) János, 1979 

306 



F es tm é nyek 

Apll, 1932 

307 



Ter m ő cs i pkebokor 

SZOBROK, DOMBORMŰVEK, TÁNYÉROK 
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314 
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Ján. 16, 33. 

Ff LTAMADOiT A HALALBdL 

J?:,or iSka Go\.3 :16,21. 

'1 962 , IX. 30. 

Keresztelő; értes ítő 
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Feleségem, Buba e könyvet Anyu unokáinak szánta, emlékeztetőül, 

hogy szeretetük Nagyanyó iránt újra (elmelegedjen. Hogy felidézze 

egy örökké aktív, nagy családjáért áldozatosan munkálkodó, találé-

~~J< ny, játékos, derűs hívő asszony éle(ét, é's megismertesse fiatal éve

inek küzdelmeit, életre szóló döntéseit. 

~ Csodáltuk festői tehetségét, kéz ü yességét, amivel segíteni tudott 

szegénységben élő c~aládja mindennapi kenyerének előteremtésébe~ 

.A/<--c.:',,(;W' aplóiban felfedeztük a tehetséges novellistát. De n.eJll'-sak -1liLÍve

inek közreadása érlelte szándékunkat, hap.eJ;ll hogy ~agyobb kör szá-
,... .. ,/ ,. 

7/ k már a íródjék e könyv. ./' - . '-

A protestálls_~ül-ekéZetben a papné szerepe sokkal fontosabb, mint 

amerrnyiie ez tudatos bennünk. A lelkészné nemcsak férje" földi" eL
látója és lelki támasza, nemcsak a keresztény családanya életpéldája, 

..." 

. , 
hane m a gyülekezeti közösség építője is, aki híveket és rászorulókat 

tart számon, és meleg emberi kapcsolatokkal gyarapítja az evaf).géliu-
• 1>', 

, nli közössége . 

Burjánzó cSipkelJokQ:..az erdőszélen. Szép pircvs bogy6it csak néhány 

ra járó veszi észre. Szegények gy-űjtötte termése felüdít, gyógyít. - ,;.. .. 
Egő csipkebokor a pusztán túl ;--a Hórep-hegyen. Az Orökkévaló.gyúj-

~tott-a lángra. Angyali jel~nés, h ívO'ret;-y, az Úr hangjának forráshelye. 

Jahve eszköze Mózes és népe kiválasztásá-l::a. 

Va ' n Möjoross Edit lángoló életén keresztty: ~egszólít-e minket is 
Ís ten hangja? • Ii 

• I 

/ ).e yen Schule~ Tiborné Majoross Edit élete erőforrás azok..számára, 
.... ;;v -

akik a bomló köz.össégek mai világában, gyökereket és igaz emberi ér-

tékeket kereső társadalmunkban vállali.ák a szolgáló életet, a keresz: 

tet hordozó tanítvány olykor lázadó, ' mégis engedelmes életét! 
, - Thurnay Béla 
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