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ÉDESANYÁM  ÉS  ÉN 

Egyik legszebb magyar szó: „Édesanya”. Már alig hallani. Elveszett a mai rohanó világban. 
Falun itt-ott még előfordul, egyre ritkábban. Anyunak hívtam én is, de a fiaimnak már „Anya” 
vagyok. 

Édesanyám Kassán született 1902-ben. A keresztségben Mária nevet kapta. Ott nőtt föl három 
testvérével, nagyon jó körülmények között, édesapjuk építési vállalkozó volt. Harmadik 
képzőbe járt, amikor Trianon véget vetett az Orsolya apácák képzőjének is. A Püspöki 
Palotában kapott helyet az a néhány magyar lány, aki tanítónő akart lenni.Titokban ott 
tanították őket az apáca tanárnőik, s a Jászói Apátság lefüggönyözött hintóján szöktek át 
Egerbe az Angolkisasszonyok képzőjébe vizsgázni. 

Mikor végzett, búcsút vett szülői otthonától, s átszökött Magyarországra. Itt házasodott meg 
Apámmal, Heves megyében kezdtek el tanítani. Két év múlva, 1925-ben megérkeztem én is. 
Kilenc hónapos voltam, amikor elcsúszott a jeges járdán, s a térdében ínszalagszakadást 
kapott. Megoperálták, de soha többé nem tudott járni. Mankóval járt tanítani. Másfél éves 
voltam, amkior megállapították, hogy rákos daganat keletkezett a térdében, s amputálni kell a 
lábát. Csak azért egyezett bele, hogy engem fölnevelhessen, inkább a lábát választotta volna. 
Két éves lehettem, mikor hazakerült. Mint egy film villanása, előttem van a megrázó kép. A 
folyosón vártam egy szál rózsával. Egy nénit láttam, amint Apám a hintóból kiemeli, s egy 
lába volt. Mikor odaértek hozzám, mondták: „Itt az Anyukád!” Sírt. Bevitték a szobába, s a 
díványra ültették. Utánuk mentem, s átadtam a virágot. Zokogva magához ölelt, s én is sírni 
kezdtem. Több kép nincs az emlékezetemben. Három éves lehettem, mióta emlékszem rá.  
Térdben hajló műlábbal járt, s vigyáztam rá, nem ugráltam körülötte, nehogy fellökjem. Így 
tanított tizenkét évig, s súlyos asztmája miatt nyugdíjba ment. Nyáron együtt utaztunk 
Kassára Nagymamáékhoz. A kis csomagokat én vittem, a nagyhoz hordárt hívtam. Kassán 
már vártak ránk. Ezek a nyarak voltak gyermekkorom legszebb emlékei.  

Nagy bánatom volt, hogy egyke maradtam. Ha gólyákat láttam, kiálltam az útra, s nagy 
hangon énekeltem, hogy „Gólya, Gólya vaslapát, hozzál nekünk kisbabát!’ Egy ideig 
elhallgatta, gondolom, fájt Neki. Azután felvilágosított, hogy a gólya nem hoz kisbabát, neki 
pedig soha nem lehet gyermeke. Elhallgattam, s szomorú kisgyerek lettem.  

Nagyon szigorúan neveltek, de Vele mindig megbeszélhettem a problémáimat. Míg iskolás 
nem lettem, nekem is hétkor föl kellett kelnem. Együtt reggeliztünk, utána Anyu műlábára 
ülve verseket mondott nekem. Mikor elmentek tanítani, a háztartási alkalmazottal maradtam. 
Kati néni olyan volt, mint egy családtag. Nagylány koromig nálunk lakott, csak a háború 
szakította el tőlünk. Tíz éves koromtól Egerbe mentem középiskolába, azután már csak az 
iskolai szüneteket töltöttem otthon.  

Első osztályban Ő volt a tanítónénim. Első hónapokban segített az írás, olvasás 
elsajátításában. Aztán megbeszéltük, hogy több segítség nincs. Meg tudom oldani a 
feladatokat, tehát önállóan kell elvégeznem, így lehet elsőtől kezdve azzá lennem, amire 
képességem van.  
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Katolikus iskolában tanítottak a Szüleim. Ősszel és tavasszal tanítás előtt misére mentünk. 
Apa elöl vezette az elsősöket. Egyik harmadikos osztálytársam kiugrott a sorból s Anyám 
sántítását utánozta, nagy nevetgélés mellett. Eszembe jutott, hogy Anya mennyit támogatta 
elsőben, nagyon szegény gyerek volt. Azt hittem, elsírom magam. Mise alatt és első órában 
forrt bennem a düh. Első szünetben úgy megvertem, hogy a tanító bácsi sem tudott róla 
leszedni. Apám parancsolt rám, erre abbahagytam. A kérdésre, hogy miért tettem, soha nem 
válaszoltam. Nem akartam, hogy fájjon Anyunak. Ez volt életem egyetlen verekedése. 

Anyámnak mindent elmondtam s tanácsai szerint cselekedtem. Mikor fiúk jelentek meg az 
életemben, az Ő tanácsát kértem. 1945-ben újabb csapás érte. 1939-ben visszaköltöztünk 
Kassára, s miután a város visszakerült a szlovákokhoz, kiutasítottak bennünket. Mindenünk 
ott maradt, itt senkink nem élt. Idegenek támogattak minket sok szeretettel, együttérzéssel. 
Isten áldását kértük rájuk. Mikor férjhez mentem, is Ő volt a bizalmasom, bár nem laktunk 
együtt. Gyerekeim neveléséről sokat beszéltünk. A rosszul sikerült házasságomról nem 
szóltam, csak amikor beadtam a válópert. Nem lepődött meg. Érezte, hogy nincs rendben az 
életünk, s jobb lesz a fiaimnak is egyedül velem. Rajongott a fiaimért. Nyaranta és hétvégeken 
mindig náluk voltunk. Gödön finom ebédeket főzött, míg ereje megengedte. De az idő múlt, s 
azután én sütöttem neki minden héten a kedvenc túrós pogácsáját. A gyémánt lakoldalmukat 
még megünnepeltük. Itt készítettem el a hideg tálakat, tortát, s elvittük Gödre. Örült neki, de 
rövidesen ágynak esett. Nagyon szenvedett. Kikönyörögtem az orvostól, hogy utalja be Vácra, 
az infúzió enyhítette fájdalmait. Nagyon haragosan nézett rám a mentőben. Másnap, mikor 
meglátogattam, már mosolygott, s nagyon örült, mikor a kis dédunokái is meglátogatták. 
Aztán néhány nap múlva elaludt örökre. Egy napon mentünk el, ő a túlvilágra, én pedig 
nyugdíjba, 1985. augusztus 31-én. 
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