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„Áldunk Téged azért az életért,
melyet jókedvedben teremtettél,
gazdag kézzel nekünk ajándékoztál,
s mikor eleve elrendelt ideje eljött,
Magadhoz visszahívtál.”
(Ravasz László)

GYÁSZBESZÉDEK

FÜLÖP LAJOS BÚCSÚBESZÉDE
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Tudom, hogy hull a nap,
örömök szállanak,
kedves fõk hullanak,
sírdombok mállanak.
Egy-egy kéz, drága kéz,
mindegyre elereszt,
mindennap vereség,
mindennap új kereszt...

Áprily Lajos sorai ezek, annak a szomorú hangulatnak a kifejezésére, amely dr. Lisztóczky Lászlóné Kékessy Margit emlékének az idézésekor eltölti az embert. Fájdalmas és kényszerû kötelesség
múlt idõben beszélni róla, még keservesebb tudni,
hogy már csak az emlékezetünkben él...
A tisztelõk, barátok, ismerõsök és a Dsida Jenõ
Baráti Kör tagsága nevében megrendülten búcsúzom most drága halottunktól, mindannyiunk szeretett Margókájától. A halál döbbenete megszokhatatlan. Eleven fájdalommá pedig az növeli, ha éppen
mellõlünk, közülünk távozik el valaki. „Látjátok
feleim szemetekkel, mik vagyunk. Bizony por és
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hamu vagyunk” – olvassuk elsõ magyar nyelvemlékünkben, a Halotti Beszédben. Igen, látjuk, – mert
ezzel a halállal megint kevesebbek lettünk. Már
sohasem lesz ugyanúgy, mint ahogy vele volt... De
tegyük hozzá ezekhez a régi, veretes mondatokhoz:
nemcsak por és hamu vagyunk, hanem ember, – test
és lélek, Isten teremtménye. Ahogyan a drága Margóka is, aki férjének hû támasza, a családi tûzhely, az
otthon melegének õrzõje, a Dsida Kör nagyasszonya és a „dsidás” szeretet varázsának az ápolója
volt... Aki szerette az embereket, akikbõl vétetett,
annak volt miért élnie. Aki szerette családját, és akit
szeretett a családja, annak volt miért élnie. Aki
szerette a munkát, és ebben örömét lelte, annak volt
miért élnie. Az Õ egész élete bizonyság arra, hogy
érdemes embernek lenni...
De ki is volt dr. Lisztóczkyné Kékessy Margit? A
választ Ördögh Szilveszterrel adhatjuk meg: „Jelenség volt. Minden ízében, szavában és cselekedetében,
életében és halálában az övéiért, a szûkebb és a tágabb
közösségért, a jobb és az igazabb jövõért önmagát is
feláldozó Ember.” Rá várt a nyugodt, a biztonságos
háttér megteremtésének feladata. Az Õ áldozatvállalása mindenképpen benne van szeretett férje igen
gazdag és sokrétû irodalom- és mûvelõdéstörténeti,
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tanári, elõadói, szerkesztõi és egyesület-elnöki munkásságában, amellyel szakterületén máris beírta nevét
az ország, mindenekelõtt a két testvérváros: Eger és
Gyöngyös történetébe.
Margóka erkölcsi alapállásával, közismert jóságával, türelmével, szorgalmával és segítõkészségével –
hivatásából, foglalkozásából következõen is – a
Szent Ferenc-i intés szellemében tevékenykedett:
„Éljünk testvérként embertársainkkal, a minket
körülvevõ és szolgáló teremtett világgal!”. Korábban – a napi munkahelyi elfoglaltsága mellett – háztartást vezetett, de kivette részét a folyamatos önképzésbõl is. Visszavonulása után pedig rátermett
háziasszonyként ismerték meg a hozzá közelebb
állók. Az összetartozás kötelékét rokoni, baráti találkozásokkal igyekezett erõsíteni – utóbb fõként a
Dsida Kör tagságával. Kedvelt idõtöltése a természetgyógyászat, a homeopátia jótékony hatásának a
megismerése, a receptkészítés és -alkalmazás volt.
Öt esztendeig tartó, a betegség következtében
egyre fokozódó szenvedéseit méltóságteljesen, zokszó nélkül, példamutatóan viselte. A múlt év nyarán
a Dsida Kör szokásos ünnepi közgyûlésének még
maga is cselekvõ részese volt, de ahogy õszbe fordult
az idõ, egyre szomorúbb hírek érkeztek hozzánk fér12

jétõl egészségi állapotáról. Elõbb otthonukban, majd
az egri kórházban, végül a budai Országos Onkológiai Intézetben kezelték. Barátomtól szilveszterkor –
a szokásos új esztendei jókívánságok mellett – már
csak rövid híradás érkezett: „Feleségem állapota tovább romlott, nem tudok semmit tervezni. Imádkozz értünk, Lajos bátyám!” Aztán már csak az
öntudatlanság állapota s a férj szeretetének csodálatos megnyilvánulása: hetekig, hónapokig szinte alig
mozdult el haldokló feleségének az ágyától...
Micsoda drámai élethelyzet!
Majd eljött a Nagyhét, ezen belül is a Megváltó
Krisztus halálának a napja, a búcsúzás legméltóbb és
legelgondolkodtatóbb ideje; az az idõpont, amely
csak kiválasztottaknak adatik meg. Pár nap múlva
pedig barátom elcsukló hangját hallottam a telefonban: „Margóka elment!”
Drága halottunk életútja szép és küzdelmes,
olykor szinte már tragikumba hajló volt. Régi, neves
családból származott. Dédapja, Kékessy János huszártisztként harcolt az 1848–49-es szabadságharcban; a katonai ranglétrán a fõhadnagyságig vitte.
Anyai õsei, az Okolicsányiak Felsõ-Magyarország –
elsõsorban Gömör megye – közéletében töltöttek be
figyelemre méltó szerepeket.
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Egerfarmoson született 1945. január 29-én, Tiszafüred, Kál-Kápolna, Kalocsa és Eger négyszögében élte az életét. A szenvedést már gyermekként megimerte. Az 1940-es és az 1950-es évek fordulóján családját
tiszafüredi otthonukból kilakoltatták, földjüket kisajátították, édesapját bebörtönözték. Korán munkához kellett látnia, és Õ a humánum gyakorlásának
legnehezebb területét, az ápolónõi hivatást választotta. Egerben, Budapesten, Kalocsán és Hatvanban dolgozott rövidebb-hosszabb ideig. Võlegényével egyik
kórházi állomáshelyén, Kalocsán ismerkedett meg.
Leendõ férje az ottani gimnáziumban tanított, s az
esti tagozaton neki is tanára volt. 1967-ben kötöttek
házasságot: otthonukat elõbb Kál-Kápolnán rendezték be, majd Egerbe költöztek Nagyon vágytak a
gyermekáldásra, ám öt gyermekük közül csak kislányuk, Lilla maradt életben, s hétéves korában õt is elveszítették. Ezután a Lisztóczky-házaspár elsõsorban
egymásért, a hozzájuk közel állókért és a Dsida Jenõ
Baráti Kör példás mûködtetéséért élt. Ekkor kezdték
az erdélyi körutakat is. Olykor évente négy-öt alkalommal is megfordultak ott: könyveket, gyógyszert,
biztatást vittek magukkal.
Ez a példamutató házasság csaknem négy és fél
évtizedig tartott. Úgy hozta a sors, hogy az elmúlt
14

évtizedben barátommal együtt szerkesztettük újabb
kiadásra Vachott Sándor, Vahot Imre és Vachott Sándorné Csapó Mária írásait. Munkánk során igen gyakran kellett találkoznom és telefonon beszélnem a
házaspárral. Ez idõ alatt Margókát olyan asszonynak
ismertem meg, aki a mai hagyomány- és értékromboló világban is merte vállalni asszonyiságából fakadó
szerepét: urának nevezte és vallotta mindig is élete
párját. És mindez ma már csak a múlté...
Tisztelt Gyászolók!
Tekintsünk még egyszer Margóka koporsójára:
1945–2010. Élt 65 évet. Bizony ez manapság már
több is lehetett volna! Voltaképpen most kezdõdhetne az Õ felhõtlen pihenése. Ám neki másfajta
pihenés jutott osztályrészül... „Az idõm a Te kezedben van, Uram” – valljuk a zsoltárossal, s a búcsúzás
szomorúságában Petõfitõl idézhetjük:
Csak annyi az élet, mint futó felhõnek
Árnya a földön, mint tükrön a lehellet.
Mi azonban tudjuk, hogy a halál nem gyõzedelmeskedett felette. Drága halottunkat kicsi gyermekei és az örökélet várja, de itt marad az övéi: szeretett férje és rokonai szívében, barátai, munkatársai,
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jóismerõsei emlékezetében. Idézni fogja Õt a mindig varázslatos bükki, Eger vidéki és a mátrai, Gyöngyös környéki táj, amelyeket olyannyira kedvelt, a
ház mögötti kert, amely a keze nyomát õrzi, a konyha és a szépen felújított lakás, – napi munkájának és
pihenésének színhelye.
A Dsida Jenõ Baráti Kör Honfoglalás utcai
találkozóin változatlanul jelen lesz, még akkor is, ha
már a széke üresen marad. Mert nem ment Õ el, csak
bevonult az emlékek birodalmába... Szép életútjában
pedig olyan példára emlékezünk, amelyben a sok
küzdelem és megpróbáltatás ellenére is gyõzelem és
tanulság marad utána az itt maradóknak.
Kedves Margóka! Te utolsó óráidban is példát
mutattál helytállásból. Köszönjük, hogy erõt adtál
az erõdbõl. Köszönjük terveidet, az elvégzett és a
félbemaradt munkát. Köszönjük a minden próbát
kiállt barátságodat. Köszönjük a fájdalmasan rövid
életedet. Isten Veled!
Arany János örökszép szavaival búcsúzunk Tõled: „A lélek él: találkozunk!” Nyugodj békében!
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ELMENT A MADÁRKA...
Moldvai halottbúcsúztató

Ha tavaszra nem jön,
Búzapirulásra.
Ha akkorra sem jön,
Szõlõlágyulásra.

Pendítsd meg nyelvednek
Gyönyörû szólását,
Fújjál én szívemnek
Vigasztaló nótát.

Ha akkorra sem jön,
Többet vissza sem jön.
Ha akkorra sem jön,
Többet vissza sem jön.

Szállj vissza madárka,
Csináltatok neked,
Csináltatok neked
Aranyból kalitkát.

Madárka, madárka,
Szép szóló madárka,
Madárka, madárka,
Csácsogó madárka.

Szabadítson Isten
Rabot rabságából,
Rabot rabságából,
Engemet a gyászból.

(Elõadta: Okos Tibor, Fekete Borbála és Okos Viola)
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Dsida Jenõ
TÍZ PARANCSOLAT
(részlet)
Felebarátod ökre, háza
után kivánságod ne légyen:
ilyen szegénységekre vágyni
nagy szegénység és csúnya szégyen.
Orrodba édes illatot gyüjts,
szivedbe békét és mosolygást,
szemedbe fényt, hogy az utolsó
napon is tudj örülni folyvást
s eképpen szólj csak és ne mondj mást:
köszönöm, hogy tápláltatok,
hús, alma, búza, lencse, borsó!
Amint jó volt hozzám a bölcsõ,
tudom, hogy jó lesz a koporsó.
Ki most lefekszik, nem kivánta,
hogy földje legyen, háza, ökre,
de amit látott, gyönyörû volt
és véle marad mindörökre.
És övé marad mindörökre.
(Elszavalta: Ungvári P. Tamás)
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DEMKÓ BALÁZS PRÉDIKÁCIÓJA
Kedves Laci Bácsi!
Kedves Gyászoló Testvérek!
Különös lehet a bizánci szertartás egy egri temetõben, a gyász megélésének pillanatában, amikor a szertartás szövegei nem is hordozzák a szomorúság, a
búcsúzás hangulatát. Különös és meghökkentõ a
temetéshez nem illõ fehér liturgikus szín, a dallamok
lelkesítõ hullámzása, mintha nem is temetésen lennénk, hanem menyegzõre gyûltünk volna össze.
Nem a halálról, nem az emberi élet rövidségérõl
vagy vigasztalásról szólnak az imák, hanem az egyházi elõírásnak engedelmeskedve, hagyjuk elragadtatni magunkat azzal az örömmel, amit az elsõ tanítványok éreztek és átéltek, amikor a feltámadt, élõ
Krisztussal találkoztak.
Húsvét után hat nappal, még ha temetésre kell is
összegyûlnie az Egyháznak, a halál feletti gyõzelmet
kell ünnepelnünk, mert Krisztus feltámadt, „halálával
legyõzte a halált, és a sírban lévõknek életet ajándékozott!” Örömmel engedelmeskedünk a liturgikus elõírásoknak, hiszen prófétai kijelentést jelenítenek meg,
Isten országának valóságát hangsúlyozzák.
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Jellé lett számunkra az idõpont és a szertartási
elõírás. Olyan nagyszerû asszonyt búcsúztatunk,
aki türelemmel viselt hosszú betegség után éppen
Nagypéntek délutánján halt meg. Éppen abban az
idõben, amikor Krisztus Urunk is haldoklott a kereszten, és valóságosan meghalt. Amikor „a nap elsötétült, a templom kárpitja középen kettéhasadt,
amikor a föld megrendült, a sziklák megrepedtek
és a sírok megnyíltak.” (Mt 27,51)
Margó néni elköltözése azonban csöndes volt és
észrevétlen. Ahogy jóságával életében körülvette
szeretteit, úgy csöndesen nyílt ki számára a menny
kapuja.
Méltatta õt Isten a nagypénteki halálra, hogy húsvét hetében, temetésén üzenhesse nekünk, szomorkodóknak, hogy befogadta országába, kinyílt elõtte
az ég ajtaja.
Ilyenkor, fényes héten, az is elõírás a Keleti Egyházban, hogy a mennyországot jelképezõ szentélyt
lezáró ikonosztáz középsõ nagy kapuját, a királyi ajtót, egy hétig nyitva hagyják, azt szimbolizálva, hogy
Krisztus kegyelmébõl nyitva van a Mennyország.
Nézzünk be a feltárt kapukon és lássuk Margó
nénit, az öt gyermeknek életet adó édesanyát, a fájdalmak asszonyát, aki öt gyermekét itt a földön eltemet20

te, aki épp most kapja vissza õket és örvendezik.
Mindezt nem elképzeljük, nem feltételezzük csupán, hanem tudjuk, hogy így van.
Jézus feloldozta a kereszten a hozzá forduló latrot, aki bûnét elismerve, haldoklását is félretéve így
könyörgött bebocsátásért: „Jézus, emlékezz meg
rólam, amikor eljössz országodba.” (Lk 23,42)
Mennyivel inkább szól kedvesen az Úr az Õ Margit
szolgálójához, aki életében inkább másokért könyörgött, mint saját magáért!? Mennyivel inkább illik
Jézus szava e kedves asszonyhoz: „még ma velem
leszel a paradicsomban!” (Lk 23,43)
Mi, akik jól ismertük a Dsida Jenõ Baráti Kör
nagyasszonyát, mi tudjuk, hogy nincs itt semmilyen túlzás. Csodálkozunk lelkierején, mert azt a
fájdalmat, ami érhet egy asszonyt életében, azt Õ
hordozta, és nem tört össze. Isten teremtette ezt a
nemes fát, amelybe Õ oltotta saját természetét, s
tudjuk, hogy igaz a Szentírás szava, hogy a „jó fát
jó gyümölcsérõl ismerjük meg.” (Mt 12,33; Lk 6,
44) Úgy láttuk Margó néni életébõl, hogy minden
szenvedés csak jobbá és nemesebbé tette.
Gyermekei elvesztése után kezdte elkísérni férjét erdélyi útjaira. Azokban a sötét idõkben vitte
az anyaország szeretetét és vigasztalását a határon
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túli magyarságnak, amikor ez jobban kellett oda,
mint a falat kenyér.
Vajon hány éjszakán át csomagolta és álcázta
élelmiszernek, keksznek és édességnek a könyvet, a
magyar írott szót, amit tilos volt akkor a határon
átvinni? S aztán hányszor kellett rettegni a határon,
és várakozni szorongó szívvel, hogy átjussanak az
emberi gonoszság által felállított korlátokon?
Mint partiumi magyar – aki tudja, mit jelent ez
–, ha nem ismertem volna Margó nénit, és semmi
mást nem tudnék róla, csak ezt az egy dolgot, hogy
könyvet hozott a mindentõl elzárt magyarságnak,
akkor is itt lennék ma a koporsója mellett köszönetbõl. Ide állnék, és azt mondanám a fiataloknak:
– Vegyetek példát róla! Minden szenvedés és
nehézség csak nemesebbé formál bennünket, ezért
ne féljetek! A szeretet legyõzi a halált!
Ezt látjuk életébõl, és nézzük a nyitott kapukon
át, hogy fényes sereg veszi körül. Látjuk Árpádházi Szent Margitot – kinek nevét viselte életében
–, amint hozzálép és átöleli. Margó néni földi életével, panasztalan szolgálatával, otthont teremtõ
hatalmával, nyitottságával, szívének minden erejével megnyerte azok társaságát, akik hasonlóképpen
éltek itt a földön.
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Szent Margit, aki vezeklõ övet hordott és szüntelen imádsággal küzdött a magyarságért, ma örömmel vezeti Margó nénit a Király elé, bemutatva lelki
rokonát.
Méltó tehát a különös szertartásra Isten kedves
szolgálója, Margó néni. Jel nekünk, hogy ne szomorkodjunk.
Boldoggá tett volna bennünket Isten, ha sok
évre még körünkben hagyja Õt, de ha így döntött,
hogy felcserélteti vele életének színterét, úgy most
hálás szívvel mondunk Istennek érte köszönetet.
Kedves Laci bácsi!
Veszedelmesen üres lesz a ház Margó néni nélkül.
Az egyedüllét illúzióját csak erõsíteni fogja az üres
könyvtárszoba, – bár az ember soha nincs egyedül a
könyvtárban.
Krisztus Urunk feltámadása után megjelent tanítványainak, hogy meggyõzze õket élõ valóságáról.
Arról is tanítást kaptunk, hogy akkor is tud mindenrõl a Mester, ha fizikailag nincs jelen, és fizikai jelenlétét nem érzékeljük. Az Õ feltámadt emberi teste
már más természetû, már nincs többé alávetve a
romlandóságnak, uralja az ÉLET.
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A lélek, aki elhagyta a testet – mert meghalt –,
várja ezt az újraegyesülést a feltámadásban, amikor
ugyanolyan testet kap, mint amilyen Jézusé volt a
feltámadás után. Addig is reménységgel járunk,
mert tudjuk az eltávozottakról, hogy élnek.
Üres lesz a lakás, de tudni kell, hogy aki hiányzik
onnan, él. Ez az igazi evangélium, örömhír: Isten
szent akarata, hogy mindannyian éljünk.
Áthoszhegyi Szent Paisziosz atyáról jegyezték
le a következõt: „Egy alkalommal a bölcs és kísértések legyõzésében jártas öreg, aki számtalan fiatal
szerzetest tanított a lelki élet helyes és gyõzedelmes útjára, egyszer figyelmes lett arra, hogy
minden reggel meglátogatják tanítványai. Nem is
jönnek be a cellájába, csak megnézik, és mennek is
tovább. Mindennapossá vált ez a néma látogatás,
ezért egy reggel ezt kérdezte tõlük: – Miért jöttök
ide minden reggel csapatostól?
Vonakodva mondták a következõt: – Azért jövünk minden reggel, hogy megnézzük, élsz-e még,
mert nekünk te igen nagy segítség és kincs vagy,
atya. A Szentlélek lakik benned, és tanácsaid nélkül
elbuknánk az ördöggel való harcban. Mivel féltünk
és szeretünk, minden reggel eljövünk megnézni téged, hiszen beteges vagy és törõdött.
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Az idõs atya akkor így szólt hozzájuk: – Azt
mondjátok, hogy a Szentlélek lakik bennem, és
felülrõl kapott bölcsességgel tanítalak benneteket?
Ezután pedig ha valaki azt mondaná nektek, hogy
meghaltam, elhinnétek? El ne higgyétek!”
Így vagyunk mi is ezzel, hisszük, hogy Margó
nénit Isten „megnyugtatja azon a helyen, ahol
nincs aggódás, fájdalom és sóhaj”, hogy Õ, aki itt
a nehézségek között is boldog volt, most nagyobb
boldogságba került.
„Krisztus feltámadt, legyõzte halálával a halált!”
Ezt énekeljük százszor is a szertartáson, hogy késedelmes és rettegõ szívünk kapaszkodót találjon végre az Isten által nyújtott szabadításban.
Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében!
Ámen.
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EMLÉKEK
ÉS EMLÉKEZÉSEK

Lisztóczky László
IMÁDSÁGOK ÉS BÖLCSESSÉGEK
MARGÓ HAGYATÉKÁBÓL
Margó – különösen élete nehéz pillanataiban –
az imádságban keresett vigaszt és nyugalmat. Elsõsorban Ravasz László Hazafelé... címû imakönyvét
forgatta szívesen, amelybõl két példánya is volt.
Az egyiket anyai nagynénjétõl, Kovássy Máriától
örökölte, a másikat tõlem kapta ajándékba. Az
utóbbiban ez a dedikáció olvasható: „Hazafelé tart,
aki felfelé száll.”
Õ is vallotta Gárdonyi Géza igazát: „Minden vallás szép”. Családjában Ravasz László református püspökkel együtt emlegették és becsülték a XX. század
elsõ felének jeles római katolikus egyházi személyiségét, Prohászka Ottokár püspököt. Prohászka
Szentlélek hárfája címû imakönyvét együtt õrizte
Ravasz Lászlóéval, s azt is szeretettel lapozgatta.
Bár református hitre keresztelték, nagy Máriatisztelõ volt. Az Istenszülõ szeretetére úgyszintén
református nagynénje, Kovássy Mária nevelte, akinek
a hamvai – a saját kívánságára – az övével közös sírban, gyermekei szomszédságában nyugszanak. Tõle
kapta ajándékba kisiskolás korában a Mária, segíts!
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címû imádság egy nyomtatott példányát. Egy másikkal késõbb én ajándékoztam meg, s a két imádságot egymás mellett õrizte a Hazafelé... címû imakönyvben.
Ezt az imát utolsó éveiben, betegsége idején
együtt imádkoztuk el minden reggel, miközben
kezünket egymásba kulcsoltuk. Kérésre ezt az imát
mondták el a budapesti Országos Onkológiai Intézetben betegágya mellett azok is, akik a kórházlelkészségtõl nap mint nap meglátogatták. Amíg
tehette, velük imádkozott:
Most segíts meg, Mária,
Ó irgalmas Szûzanya!
Keservét a búnak, bajnak
Eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
A Te erõd nem törik meg.
Hõ imáit gyermekidnek
Nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy,
Mutasd meg, hogy anyánk vagy!
Most segíts meg, Mária,
Ó irgalmas Szûzanya! Ámen.
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Hagyatékában egy másik Mária-imádságot is
találtam:
Szûz Mária, Te vagy az én királynõm! Testemet és
lelkemet ma, mindennap és halálom óráján a Te
oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe
ajánlom! Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendõségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és
érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy
minden gondolatomban, szavamban és tettemben a
Te isteni Fiadnak szent akaratát teljesítsem. Ámen.
(Gonzága Szent Alajos)
***
A kereszténység szellemóriásai közül mindkettõnkhöz Assisi Szent Ferenc állt a legközelebb, akinek az arcképe többféle változatban és mûfajban is
díszítette otthonunkat. A nagy középkori szent a természet tökéletességében és nagyságában a Teremtõ
arcát látta meg, a szépséget és az örömöt is Isten
ajándékának, a Vele való találkozás egyik formájának,
a Hozzá vezetõ út szükségszerû állomásának tekintette. Az Õ lényegességélménye és megragadottsága,
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élet- és természetszeretete hatja át a Dsida Jenõ Baráti
Kör tevékenységét is.
Margó világából a sok-sok szenvedés, a reménytelenséggel vívott és soha véget nem érõ küzdelem ellenére sem hiányzott a derû. Sohasem panaszkodott,
hozzá megnyugodni, örömmel, szépséggel és szeretettel feltöltekezni jártak barátok, rokonok és ismerõsök. Nagyon szerette s kivételes hozzáértéssel mûvelte kertjét. Telente – s különösen az utolsó otthon
töltött hetekben – az egyik legfõbb foglalatossága a
madarak etetése és itatása volt. Valóságos mestere volt
a fõzés mûvészetének, étkezési és terítési szokásait
sokan követték, receptjeit kézrõl kézre adták.
Korántsem véletlen tehát, hogy az öröm és a
szépség szószólójának, Assisi Szent Ferencnek két
általa lemásolt imádságát is megtaláltam hagyatékában:
Istenem, tégy engem a békéd eszközévé,
Hogy a szeretet melegét árasszam ott,
ahol a gyûlölet pusztít,
Hogy megbocsássak,
ahol a bûn tombol,
Hogy egyesítsek,
ahol a széthúzás diadalmaskodik,
Hogy igazságot vigyek oda,
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ahol tévedés van,
Hitet, ahol sötétség van,
Örömet, ahol szenvedés van!
Mindezt nem azért, hogy engem vigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak másokat,
Nem azért, hogy engem szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert midõn adunk, ugyanakkor kapunk,
Midõn megbocsátunk, megbocsátást nyerünk,
Midõn meghalunk, új életre ébredünk.
Adj, Uram, lelki békét, azt elfogadni, amin változtatni nem tudok; bátorságot, azon változtatni, amin tudok;
és bölcsességet, felismerni a köztük lévõ különbséget!
Bizonyára hasonló tartalma miatt jegyezte az
utóbbi imádság alá Ravasz László Válogatott írások
(1945–1968) címû kötetébõl Trueblood, a nagy
kvéker író fohászát:
Istenem, segíts, hogy változtassam meg azt a
rosszat, amit meg lehet változtatni; segíts, hogy hordozzam el azt a rosszat, amit nem lehet megváltoztatni; mindenekfelett pedig segíts, hogy meg tudjam
helyesen különböztetni egyiket a másiktól!
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Följegyezte Assisi Szent Ferencnek azt a hátborzongató, számunkra megközelíthetetlen mélységekbe hatoló mondatát is, amit akkor fogalmazott meg,
amikor az õt megvizsgáló orvos közölte vele, hogy
gyógyíthatatlan beteg: Isten hozott, halál testvér!
***
Ravasz László Hazafelé... címû imakönyvébõl
másolta ki ezt a versrészletet:
Keresd az igazat, szeresd a szépet
S a jót gyakorold.
Ennél nagyobbat nem adhat az élet,
Míg ölében hord...
(Gerok)
***
Bár a forrását nem jelölte meg, feltehetõen
Ravasz László a szerzõje ennek a röpimának:
Istennek Szent Lelke, légy segítségemre ma, hogy
ne mondjam azt, amit te nem mondanál, és mondjam
azt, amit én el akarok hallgatni, de Te mondanád.
E röpima alá írta Ravasz László Gondolatok címû
könyvébõl a következõ mondatot: A Szentlélek a
34

legfõbb kormányzó, mert szabadon, belsõ sugallattal,
öntudatos elhatározás formájában igazgat.
***
Még néhány, élete vezérfonalául, iránytûjéül
szolgáló bölcsesség följegyzéseibõl:
Szeress, és tégy, amit akarsz!
(Szent Ágoston)
A türelem nem azt jelenti, hogy nem vesszük észre
a rosszat, csak azt jelenti: nem hagyjuk, hogy ez a
rossz bennünk keserûséget okozzon.
(Aquinói Szent Tamás)
Csüggedtem volna, lankadt képzelettel,
de folyton-gyors kerékként forgatott
vágyat és cél bennem a Szeretet, mely
mozgat napot és minden csillagot.
(Dante–Babits)
Az emberi észnek legbiztosabb hõmérõje, ha valaki nem marad meg makacsul az általa választott, de
célhoz nem vezetõ úton, hanem jobbra fordul.
(Széchenyi István)
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Ha Istennek nem lenne rád szüksége ott, ahová
helyezett, nem rendelt volna oda.
(Paul Claudel)
***
A kimagasló XX. századi természettudós és
teológus, Teilhard de Chardin imája egylapos
nyomtatványként õrzõdött meg Margó személyes
iratai között:
Dicsõséges Krisztus,
az Anyag ölén szétáradó Erõ
és káprázatos Központ,
ahol összefut a Sokaság számnélküli szála,
kérlelhetetlen hatalom, mint a Világ
és meleg, mint az Élet,
homlokod hófehér,
égõ tûz szemed,
lábad szikrázóbb, mint az olvadó arany,
Te, kinek keze csillagokba ér fel,
Te, a Kezdet és a Vég,
élõ, halott és feltámadott,
Te, aki túlcsorduló egységedben
összegyûjtesz minden szépet,
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minden ízt,
minden erõt,
minden állapotot,
Te vagy, akit lényem oly határtalan
vággyal hív, mint a Mindenség:
Te vagy valóban
az én Uram és az én Istenem!
***
Befejezésül Margó egyik legkedvesebb versét,
Juhász Gyula Testamentomát idézem, melynek
hatása mitikus erejûvé nõtt a halál fénytörésében:
Szeretnék néha visszajönni még,
Ha innen majd a föld alá megyek,
Feledni nem könnyû a föld izét,
A csillagot fönn és a felleget.
Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk,
Könnyek vizét és a Tisza vizét,
Költõk dalát és esték bánatát:
Szeretnék néha visszajönni még.
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Ó, én senkit se háborítanék,
Szelíd kísértet volnék én nagyon,
Csak megnézném, hogy kék-e még az ég
És van-e még magyar dal Váradon?
Csak meghallgatnám, sír-e a szegény,
Világ árváját sorsa veri még?
Van-e még könny a nefelejcs szemén?
Szeretnék néha visszajönni még!
És nézni fájón, Léván, Szigeten,
Szakolcán és Makón a hold alatt,
Vén hárs alatt az ifjú szerelem
Még mindig boldog-e és balgatag?
És nézni: édesanya alszik-e
S álmában megcsókolni a szivét
S érezni, most is rám gondol szive:
Szeretnék néha visszajönni még!
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Egri Erika
HIÁNYOZNI FOG!
Margó nénirõl számos emlékem van, most mégis hármat szeretnék kiemelni és elmesélni. A 70-es
években egy házban laktunk, egy lakótelepen az
egri Remenyik Zsigmond utcában. Én a 70-es évek
közepén 10 év körüli kislány voltam, és együtt
gyerekeskedhettem Margó néniék kislányával,
Lillával.
Lilláról már sokan hallhattak, de talán nem
olyan sokan ismerték. Tündéri kislány volt. Törékeny, kedves és betegsége ellenére vidám. Nagyon
szerettem vele játszani. Bár én kicsit idõsebb voltam, jókat játszottunk együtt. Többnyire „kimotyóztunk” Margó néniék erkélye alá, pléd, játékok,
babák és minden, ami „kell”. Margó néni pedig
hozta vagy az erkélyrõl mindig kiadta, ami még
kellett, vagy a süteményeket, uzsonnákat, szörpöket. Nagyon kellemes délelõttök és délutánok voltak azok. Látom magam elõtt, ahogy Margó néni
figyel minket az erkélyrõl, ahogy mosolyogva
figyeli Lilla minden pillanatát, látom az örömét, a
büszkeségét és a minden pillanatban fellelhetõ
aggodalmat, féltést.
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Margó néni csodálatosan hímzett. Igazi mûalkotásokat készített. Emlékszem, hogy teli volt a
konyhájuk kész és félkész szebbnél szebb kalocsai
hímzésû terítõkkel, párnahuzatokkal, kisruhákkal,
mellényekkel. Szívesen tanítgatott engem. Kaptam
tõle sablonokat, cérnákat, és én lelkesen csináltam
vele együtt.
A harmadik emlékem egy jóval késõbbi idõponthoz, életem legfájóbb emlékéhez, Édesanyám elvesztéséhez kötõdik. Margó néni és Édesanyám
jóban voltak. Régrõl ismerték egymást. Amikor
Anyukám elment, sokat jelentettek nekem Margó
néni vigasztaló szavai. Megerõsítette bennem, hogy
az elválás nem végleges, és azt mondogatta, hogy
amíg újra nem találkozunk, legyek vidám és boldog,
mert Édesanyám is ezt szeretné. Õszintén átérezte
a fájdalmamat, de nem sírt együtt velem, hanem vigasztalt, nyugtatott. Elmesélt néhány olyan kedves
történetet róla, amit addig még nem hallottam.
Margó néni csendes, halk szavú, jóságos ember
volt. JÓ EMBER volt. Akire mindig felnéztem,
akit csodáltam és szerettem. Hiányozni fog!
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A Lourdes-i Szûzanya szobra a könyvtárszobában
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Margó néni legkedvesebb festménye:
Francesco di Stefano Pesellino: Mária gyermekével

42

A könyvtárszobában:
Assisi Szent Ferenc a gubbiói farkassal
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Assisi Szent Ferenc imádságai
Margó néni kézírásával
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Jan van Hemessen: Keresztet vivõ Krisztus
Ezt a képeslapot Margó néni imádságai között õrizte
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Páll Lajos (Korond): Lilla
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Erdélyi útjainkról hozott korondi bokályok és tányérok
Margó néni konyhájában
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Lisztóczky László
EPIZÓDOK LILLA ÉLETÉBÕL
Öt gyermekünk közül Lilla élt a legtovább, az édesanyja szíve alatt eltöltött hónapokat is figyelembe
véve, jó hét esztendeig: 1971. április 17-én született és
1977. december 18-án halt meg Egerben. Halálát
örökölt és gyógyíthatatlan betegség, a mucoviscidosis
szövõdményei okozták.
A vele eltöltött idõ házasságunk és egész életünk
legboldogabb korszaka volt. Rövidre szabott életében
sûrítve és felfokozottan, mint egy meggyorsított
filmben, átélhettük mindazt, amit minden gyermekét
nevelõ szülõ átélhet. Megismerhettük a gyermekvárás
örömét, megszületésének eufóriáját, növekedésének
folytonos meglepetéseket hozó titkait és csodáit, a
gond, a féltés, a szomorúság, a fájdalom valamennyi
változatát és fokozatát. Úgy emlékeztünk rá, mint
Isten legszebb ajándékára, aki általa avatott be minket
a földi lét legnagyobb boldogságába, az anyaság és az
apaság misztériumába.
Vonásaiban és tulajdonságaiban Margóra ismertem.
Kislányunk életének legemlékezetesebb epizódjait egy bõrkötéses, gyönyörû – az egri Képcsar49

nokban vásárolt – albumban jegyeztem föl kevéssel
halála után. Ezekbõl az epizódokból idézek föl néhányat a legszebbek és a legjellemzõbbek közül.
Rendkívül finom lelkû, érzékeny, gazdag képzelõerõvel megáldott gyermek volt. Átélõképességét,
az elemi életértékek iránti fogékonyságát és szomjúságát, a megkapaszkodás ösztönét tovább erõsítették körülményei: az állandó orvosi felügyelet; a
gyakori kivizsgálás és gyógykezelés egri, genfi és
szegedi kórházakban; szülei, rokonai soha meg nem
szakadó aggodalma és végtelen szeretete. Egész lényét, minden pillanatát és idegsejtjét áthatotta az
otthonosság, a biztonság, a jóság és a szeretet utáni
vágy. Az eszményi, a tökéletes ember ideáját testesítette meg számunkra, gyorsan elizzó, törékeny,
sebzett életében összesûrûsödött az emberlét minden szépsége és tragikuma.
Legtöbb gondolata a szeretet, annak állandósága és mélysége köré összpontosult. „Anya, akkor
is szeretsz, ha rossz vagyok? Akkor is szeretsz, ha
alszol?” – kérdezgette, amelyekre természetesen
késedelem nélkül megkapta az egyetlen lehetséges
választ. Egy alkalommal meglátta, hogy a házban –
akkor még a Remenyik utcában laktunk – az egyik
anyuka a földszinten egyedül hagyta a gyerekét a
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babakocsiban. Amikor bejött, felháborodva újságolta az esetet, és hozzátette: „Anya, én nem cserélnélek el téged senkivel!” Ez a mondat szólássá
vált a családban. Három éves lehetett, amikor azokat a vendégeinket, akiket még nem ismert, eleinte
távolról, tartózkodva méregette, majd egyre közelebb és közelebb jött hozzájuk, s amikor közvetlen
közelükbe ért, megkérdezte: „Ugye, szeretsz engem?” Csak igenlõ válasz esetén kezdett barátkozni velük, de akkor aztán annál felszabadultabban és
lelkesebben. Észrevette, ha valaki csak a játékaiért
szerette.
Genfi sógornõm, „Barbara néni” egyszer magával vitte õt bevásárló körútjára, s amikor hazajött,
azt mondta, hogy Lilla mindenki másnál erõsebben szorította a kezét, amikor átkeltek az utcán.
„Milyen jó, hogy van lábunk!” – állapította meg
egyszer nagy komolysággal és megelégedéssel.
Édesanyja egyszer átalakította a hajviseletét.
Amikor hazajött a fodrásztól, s Lilla meglátta õt az
elõszobában, így szólt hozzá: „Néni lettél”.
Amikor az egyik tévémesében egy kisbaba elesett,
feljajdult a kiságyban, hogy „leborult”, és kétségbeesve sírni kezdett. A legszorongatóbb élménye az
volt, amikor egy másik tévémesében a nyuszi belera51

gadt a szurokba. Sokáig emlegette azt a „szurokot”,
hetekbe telt, amíg sikerült õt megvigasztalni.
Amikor elejtettem valamit a konyhában vagy
morzsáltam, s Margó a fejét csóválta, Lilla mindig
a védelmemre kelt: „Anya, ne bántsd, hiszen nem
akarta!” „Nem akartam” – varázsszavak voltak
ezek nálunk. Édesanyját így vigasztalta, amikor
mosogatás közben elejtett egy poharat: „Nem baj,
anya, csak a kezedet ne vágd meg!” Ha nem szóltunk elég szépen hozzá, ránk pirított: „Örülve
mondjad!” Soha nem követelõzött. Amikor édesanyjával a városban sétált, s meglátott valami szépet a kirakatban, így szólt: „Ha lesz sok pénzed,
ugye, megveszed ezt nekem, anya?” Ha megtudta,
hogy édesanyjának fogytán van a pénze, keresgélni kezdett a holmija közt, s ha aprópénzt talált,
nekiadta.
Csodálatosak voltak a reggeleink, különösen
hétvégén és ünnepeken. Amikor Lilla fölébredt,
édesanyja ezekkel a szavakkal köszöntötte: „Fölébredtél, aranyos, drága virágom?” Egyetlenegyszer
valami miatt elmaradt a köszöntõ, s Lilla csalódottan megszólalt: „Hát nem mondod, hogy »aranyos,
drága virágom«?” Margó mindig korábban kelt,
mint mi, a hétvégi és ünnepi reggeleken is. Lilla
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ilyenkor hozzám jött, játszottunk, nevetgéltünk,
tévét néztünk, s az ágyba kaptuk a reggelit.
Amikor hazamentem a munkából, elõször általában Lillát üdvözöltem. A legtöbbször „Lillagom”nak becéztem Õt. Ha kint játszott a ház körül vagy a
közeli játszótéren, s észrevett, azonnal rohant felém.
Én földre tettem a táskámat, leguggoltam, széttártam
a karomat, s amikor hozzám ért, átöleltem. Egyszer
gondterhelten értem haza, s nem hozzá, hanem Margóhoz fordultam elsõként, hogy gondomat megosszam vele. Kis idõ múlva Lilla megszólalt: „Apa,
rám se nézel?”
Valamelyik születésnapján arany nyakláncot kapott tõlünk, amire rátette azt a kis szívecskét, mellyel
egyik genfi barátunk ajándékozta meg. Amikor kezelõorvosa, dr. Szerdahelyi Ferenc – „Feri bácsi” –, akit
rendszeres felügyeletre kértünk föl, legközelebb
hozzánk jött, s magához hívta, hogy meghallgassa a
szívét, megkérdezte tõle: „Melyiket hallgatod meg?”
Feri bácsi akkor még nem sejtette a huncutságot, s
azt válaszolta: „Hát a Te kis piros, élõ szívedet!”
Amikor közelebb hajolt hozzá, s meglátta a nyaklánc
végén az arany szívecskét, fölragyogott a szeme.
Egy alkalommal különösen nagy szeretettel öleltem magamhoz Margót. Lilla a közelünkben tartóz53

kodott, sugárzó szemmel nézett ránk, majd odaszaladt hozzánk: „Hát én meg kimaradok?” Erre Õt is
magunkhoz emeltük és átöleltük. Ezt a jelenetet
azonos forgatókönyv szerint igen sokszor megismételtük. Mindhármunk életének ezek voltak a legmámorosabb, a legfölemelõbb pillanatai.
Egyszer, amikor több napra elutaztam otthonról, azt mondta édesanyjának: „Behunyom a szemem, és látom apát.”
Mint minden gyereket, Õt is erõs érzelmi szálak
kötötték nagyszüleihez, különösen a két nagyanyához. Amikor Margó édesanyját meglátogattuk KálKápolnán, Lilla már a vonatról való leszállás után
szólítgatni kezdte: „Nanó! Nanó!” Ugyanígy tett akkor is, amikor édesanyámat, „nagymamá”-t kerestük
föl Markazon. Egyszer nanó repülõgépen Amerikába utazott látogatóba ott élõ gyermekéhez, „Gyuri
bácsi”-hoz. Ezt követõen Lilla, amikor repülõt látott,
az égre tekintett, s kiabálni kezdett: „Nanó! Nanó!”
Csak akkor hagyta abba, amikor nanó hazajött.
Utolsó hónapjait az egri kórházban, „Feri bácsi”
osztályán töltötte. Édesanyja egyfolytában mellette
volt, nekem pedig az egyik orvos átadta a szomszédos szobát. „Anya, akkor is velem lennél, ha nem volnál nõvérke?” – kérdezte egyszer. Sokszor fuldokló
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köhögési roham kínozta, fontos volt, hogy fel tudja
köhögni a tüdejében és a légutakban összegyûlt
nyákot. „Anya, szeretsz?” – kérdezte egyik este.
„Nagyon szeretlek!” – hangzott a határozott válasz.
„Akkor gyere, köhögjünk!” Az egyik délután igen jól
érezte magát. Édesanyja megkérdezte tõle: „Kit
küldjek be hozzád? Dezsõ bácsit?” „Kérem az egész
családot!” – válaszolta. Az otthoni vasárnap reggelekre visszaemlékezve egyszer így ábrándozott:
„Anya, úgy szeretnék hazamenni, tudod, apával ágyban maradnánk, játszanánk, tévét néznénk, Te meg
hoznál nekünk reggelit.” Kalocsai nagynénjétõl, „Sári
néni”-tõl kapott ajándékba egy gyönyörû hímzett
ruhát, ami ugyancsak elnyerte a tetszését. Föl is próbálta, s még pörgött is egyet, hogy suhogjon,
ahogyan a tévé Röpülj páva címû mûsorában látta.
Édesanyja az ágya végére akasztotta a ruhát, hogy
kedve szerint gyönyörködhessen benne. „Majd
ebben vigyél haza!” – kérte Feri bácsitól.
Számára az édesanya alakja volt a világ szervezõ
középpontja. Megszemélyesítette, az anya és gyermek kapcsolatára formálta át az egész mindenséget,
az anyagi valóságot is. Egyszer egy nagy követ a mellette fekvõ kis kõ anyukájának nevezett. Amikor KálKápolnán nanó kertjében érett az eper, Lilla órákon át
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közöttük téblábolt, és beszélgetett az eperbokrokkal. A zöld eperszemhez így szólt: „Kapaszkodsz az
anyukád szoknyájába?” A szép piroshoz pedig így:
„Akarsz jönni a pocimba?” Egyszer kerti sétám közben engem is odahívott magához, hogy eperrel kínáljon meg. Letépett egyet, rohant vele hozzám, de
útközben ösztönösen bekapta. Nálam is jobban meglepõdött, amikor csak az üres kezét nyújtotta felém.
Nagyobb gondja és öröme volt adni, mint kapni.
Folyton kis csomagokat (ahogyan Õ mondta: „titkokat”) készített, amit játékos szekrénye zugában rejtett el, s ünnepi alkalmakkor nekünk ajándékozott.
„Ez titok neked!” – mondogatta, amikor átnyújtotta
õket. Ugyanígy – jórészt a saját rajzaival, papírból kivágott babákkal, gyönyörûre színezett ruhakölteményekkel – ajándékozta meg a kórházi orvosokat és
nõvéreket is. Egyszer otthon meglátogatott minket
egy édesanya a gyermekével, aki ugyanabban a betegségben szenvedett, mint Õ. A gyerek egész idõ alatt
önfeledten játszott egy, az 1970-es években Erdélybõl hozott, felhúzható kínai játékkal. Amikor
elköszöntek tõlünk, Lilla utána sietett az elõszobába,
és szó nélkül odaadta neki. Egyszer egy másik sorstársát a legkedvesebb játékával ajándékozta meg.
Édesanyjától ezért még enyhe szemrehányást is
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kapott. Lilla értetlenül nézett rá. Mindketten kénytelenek voltunk belátni, hogy kislányunk igazsága nagyobb és tisztább volt a miénknél.
Hamar észrevette, hogy mennyire szeretem a
könyveket. Családi bibliotékánk teljes biztonságban lehetett mellette akkor is, amikor nagyon pici
volt még, soha nem tépett el egyetlen könyvet sem.
Csak egyetlenegyet firkált össze, s amikor édesanyja egy kicsit megfeddte emiatt, azt mondta: „Tudod,
anya, én is kipróbáltam egyszer.” Édesanyám, aki
egyszerû parasztasszony volt, sokszor szidott a
könyvek miatt, hogy ilyen fölösleges luxuscikkekre
költöm a pénzem, s még a pakolóhelyet is elfoglalom otthon. Egyszer a megszokottnál is nagyobb
indulattal szidalmazott: „Nekem csak egy imakönyvem volt, mégse cserélnék senkivel!” „Nagymama, ez mind imakönyv!” – kelt védelmemre a
kislányom. Amikor nagyobbacska lett, Õ is „gyártott” és ajándékozott nekem könyveket, amelyeket
nyomtatott betûkkel teleírt, telerajzolt. Ugyanígy
lepte meg egyik könyvgyûjtõ barátomat, Kakuk
Jenõt is. Amikor látta, hogy mennyire örülök a postán érkezett leveleknek, Õ is írogatott nekem, s maga rakta az édesanyja segítségével „szabályosan”
megcímzett leveleket a postaládába.
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A Mikulást és Jézuskát is évrõl évre megajándékozta. Nem az izgatta, hogy mit fog kapni tõlük,
hanem az, hogy Õ mivel lephetné meg õket. Egyik
tanítványom, Vanyó Jancsi az utolsó években beöltözött Mikulásnak, és Szent Miklós napján meglátogatott minket. Lilla elõtte napokig azon töprengett, hogy mivel ajándékozza meg õt. Csak akkor
nyugodott meg, amikor kedvére való, méltó ajándékra talált, amelyet gondosan, szépen becsomagolt,
s mikor a Mikulás megérkezett, az elsõ dolga volt,
hogy átnyújtsa neki. Jézuskának a rajzait rakta ki az
erkélyre szentestén, és másnap reggel ellenõrizte,
hogy eljutott-e a címzetthez.
A kórházban Rózsika nõvértõl egyszer kapott
egy sárga színû kiskacsát. Kevéssel utána „Feri bácsi” is ugyanezzel a játékkal ajándékozta meg. Nem
szólt, hogy neki van már egy ugyanolyan kiskacsája, kicsit lesütött szemmel, de örült az ajándéknak.
Amikor „Feri bácsi” eltávozott, mosolyogva azt
mondta: „Nem baj, anya, biztosan ikrek.”
Utolsó ajándékát unokatestvérének, Kékessy
Piroskának készítette. Akkor „Dezsõ bácsi” – Genfben élõ sógorom – naponta fölhívta Margót telefonon a kórházban, hogy Lilla állapota és esetleges
kívánságai felõl érdeklõdjön. Egyik telefonhívásakor
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Lilla is beszélni akart vele. „Dezsõ bácsi” akkor rendelt meg tõle lánya, Piroska nevében papírból kivágott babákat. Elkészítésükhöz a telefonbeszélgetést
követõen azonnal hozzá is látott, majd borítékba
rakta és a kezembe adta, hogy vigyem a postára, mert
„Piroska kérte”. Az akkor elküldött, pompás ruhákba öltöztetett babák ma a gyászjelentéssel együtt
nagy rajzlapra ragasztva díszítik „Dezsõ bácsi” és
felesége, „Barbara néni” otthonát.
Olykor iskolásdit játszottunk. Lilla táskával felszerelkezve jött át szobájából a szomszédos könyvtárszobába, a szekrénysor szegélyére ült velem, a „tanár
bácsi”-val szemben, aki az asztal mögött ülve vártam
rá. Irodalom órán többek között Petõfirõl beszélgettünk, könyv nélkül tudta és hibátlanul elszavalta
például a Nemzeti dal elsõ strófáját. Történelem órán
általában a kurucokról esett szó. Hite szerint a labancokkal vívott küzdelemben elõbb-utóbb biztosan a
kurucok gyõznek, mert „a jók az ügyesebbek, õk
mindig kitalálnak valamit”. Ez utóbbiról A Tenkes
kapitánya címû filmsorozat gyõzte meg, amelyet
akkoriban sugárzott a Magyar Televízió. 1976-ban
volt II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulója.
Az évfordulóra gyönyörû színes plakát jelent meg
Mányoki Ádám híres festményével, ami nagyon el59

nyerte Lilla tetszését. Olyannyira, hogy Rákóczi
felesége szeretett volna lenni. „Kár, hogy már nem él.
De a szívünkben él” – állapította meg felnõttes komolysággal. Büszkén sorolta föl Rákócziéval együtt a
többi Ferenc nevû „kuruc”-ot: kezelõorvosát, Szerdahelyi Ferencet és a Sebõ-együttes vezetõjét, Sebõ
Ferencet, akinek a dalait végtelenül szerette. Ezeket a
dalokat dúdolgattuk ének órán, s emlegettük, énekelgettük a kuruc és a Kossuth-nótákat is. Volt egy kuruc
nótákból összeállított hanglemezünk, amit sokszor
meghallgattunk. Meghallgattuk a kórházba menetele
elõtti utolsó, 1977. november 3-i délutánon is. A
lemezhallgatás után így szólt: „Apa, én nem tudom,
mért, de majdnem sírok, amikor ezt a lemezt hallgatom.” Amikor már nélküle jöttünk haza a kórházból,
még ott várt minket az asztalon a kinyitott lemezjátszó, rajta a kuruc lemezzel.
Egyszer erdélyi utamról hazaérkezve arról beszélgettünk Margóval, hogy milyen súlyos sérelmek érik
az erdélyi magyarokat. Lilla élénk figyelemmel kísérte
a beszélgetést, majd megszólalt: „Apa, akkor a
románok olyanok, mint a törökök meg a labancok.”
Március 15-ét évrõl évre megünnepeltük. Vásároltam két kicsi nemzeti színû zászlót, az egyiket Lilla
vette a kezébe, a másikat én, s azt lobogtatva jártuk
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körbe a lakást, s hangosan, szívbõl énekeltük: „Kossuth Lajos azt üzente...” (Pici korában a Lajost
„Jalos”-nak ejtette.) Egyszer a szomszédasszonyunk,
Bözsike meghallotta az énekszót, benézett az ajtó
résén, s a látvány hatására a könnyeivel küszködött.
Az utolsó otthon megünnepelt március 15-e elõtt
Lilla színezett piros–fehér–zöldre egy rajzlapot, amit
hurkapálcára ragasztott. Ezt a kis lobogót máig õrizzük abban a szekrényben, amelyben a legkedvesebb
játékait helyeztük el.
Körülményei magyarázzák, hogy kis kora ellenére
is sokat gondolt a halálra. „Anya, mikor halunk
meg?” – kérdezgette, különösen lázas, levert óráiban.
Egyik nagyapját – édesapámat – az Õ életében vesztettük el. Halálakor Lilla sárgasággal az egri kórházban feküdt. Amikor közöltem vele a hírt, alig lehetett
lelket önteni belé. Elpanaszolta egy cigány kisfiúnak
is, akivel a kórházban barátkozott össze: „Meghalt a
nagyapám”. Élete utolsó, kórházban töltött heteiben
is visszatért még ez az emlék, egyszer váratlanul azt
mondta édesanyjának: „Úgy sajnálom nagyapót,
hogy meghalt.” Mélyen megrendítette a kishúga,
Emese halála, akit nagyon–nagyon várt. Arról álmodozott, hogy mennyire fogja Õt szeretni, amikor
meglátja, örömében kalimpálni fog a kezével és a
61

lábával. Nem mertük megmondani neki, hogy Emese
kevéssel születése után meghalt. Félelmeit általában
azzal enyhítettük, hogy aki kicsi korában beteg, az
felnõtt korában kevesebbet betegeskedik, s hogy a
gyerekek nem szoktak meghalni, csak az öregek. Végül a sokszor megismételt kérdésre, hogy mikor jön
haza a kishúga a kórházból, azt válaszoltam, hogy
nem jön haza, mert „csillaggá változott”. „De ugye
csak játszásiból, apa?” – kérdezte szemmel látható
nyugtalansággal. Amikor azt válaszoltam, hogy
„nem, igaziból”, kétségbeesve sírva fakadt.
Egyszer szomorúan üldögélt a szobájában. Megkérdeztük, hogy mi a baja. „Meghalt a gyerekem” –
válaszolta nagy megdöbbenésünkre. Amikor az egyik
képes hetilapban látott egy vidáman játszó, szép kislányt, aki majdnem kicsattant az egészségtõl, így szólt:
„Anya, én is ilyen kislány szeretnék lenni.” Bizonyára
egy fénykép emléke elevenedett meg benne akkor is,
amikor egyszer így szólt az édesanyjához: „Anya, ha
én meghalok, vegyél öledbe, fektess az ágyamba,
tegyél rám sok virágot, és legyél mellettem!”
♥♥♥
A kislányunk emlékét idézõ album utolsó bejegyzése után Margó néni egy kis cédulát helyezett el,
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amelyen ez a mondat olvasható: Ocskay Lilla született Esztergomban 2001. április 29-én. Kislányunk
haláláért nyújtott vigaszt számára két kedves barátunk gyermeke, akit ránk gondolva kereszteltek Lillának.
A következõ imádságrészletet – melyet Ravasz
László Hazafelé... címû imakönyvébõl másolt ki –
abban a fényképalbumban helyezte el, amelyben a
Lilláról készült fotókat gyûjtötte össze: „Azért
imádunk Téged, mint Teremtõ Istenünket, aki ingyen ajándékból adtad az életet, aki ezt a roppant
világot nekünk adtad s minket ebbe a világba elhelyeztél, hogy ismerjünk Téged, s neked adjunk dicséretet és dicsõséget. Áldunk Téged azért az
életért, melyet jókedvedben teremtettél, gazdag
kézzel nekünk ajándékoztál s mikor eleve elrendelt ideje eljött, Magadhoz visszahívtál.” Ennek az
idézetnek a második mondatát választottuk e kötet mottójául.
Margó végtelen türelemmel, zokszó és szemrehányás nélkül viselte sorsát. Nem érzett irigységet
mások gyermekei iránt, felszabadultan és õszintén
szerette õket. A Szeretet egyetemességében és osztatlanságában találta meg békességét. Elhalmozta
szeretetével a Dsida Jenõ Baráti Kör gyermektago63

zatát is. Irodalmi egyesületünk karácsonya elõtt mézeskalácsra írta az újszülöttek nevét, s a betlehemi
csillag alá, Jézuska neve mellé tûzte ki a karácsonyfa
tetején. A gyerekektõl ajándékba kapott rajzokkal a
konyha falát díszítette, a róluk készült fényképeket
a könyvtárszoba szekrényén helyezte el. Kórházi
betegszobáját is gyermekrajzok díszítették. A legtöbb közülük õrangyalt ábrázolt.
Ennek a magatartásnak az érzelmi hátterét és
szakrális összefüggéseit világítja meg Ravasz László Gondolatok címû könyvének az a részlete, amelyet Õ maga jelölt meg: „A gyermek iránt mindnyájan felelõsséggel tartozunk. A gyermek nem
ezé vagy azé; a gyermek Istené, aki azt mindnyájunkra bízta, és sorsát mindnyájunktól kéri számon.”
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Hunyadi Zsuzsanna
MARGÓ
Kevés nála egyszerûbb és szeretetre méltóbb
embert ismertem. Már elsõ találkozásunkkor
rendkívül közvetlen volt velem, rögtön letegezett,
limonádéval és kávéval kínált, majd elvonult, hogy
ne zavarja a megbeszélésünket.
Kezdetben ritkán találkoztunk, csak akkor, ha a
„Tanár úrral” volt hivatalos megbeszélni valóm, de
kedves figyelmessége már ekkor vonzott, reméltem,
hogy talán közelebbi ismeretséget is kötünk. Ezért
örültem annyira, mikor mondtátok, hogy ha arrafelé
sétálunk, csengessünk be nyugodtan. Így is történt.
Mindig izgalommal és várakozással tekintettem
ezek elé a találkozások elé. Sokszor csak kettesben
beszélgettünk, ilyenkor mesélt a gyermekkoráról, az
édesapjáról, édesanyjáról, testvéreirõl, de mindig ellátott hasznos gyakorlati tanácsokkal is. Tõle tudtam
meg, hogy turmixgéppel is lehet hagymát vágni, hogy
hogyan lehet a legegyszerûbben komposztálni, miként számítsuk ki, hogy sok fõre mennyi hús és
krumpli kell a gulyáshoz stb.
Csodáltam tapasztalatát, életbölcsességét, türelmét és önfeláldozó szeretetét, amellyel mindenkit, de
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fõleg Téged vett körül. Úgy dédelgetett, mint a gyermekét, az elveszítettek helyett. Megható volt látni.
Minden gondolata az volt, hogy Neked hogyan
legyen jó vagy még jobb.
Tõle tanultam meg, hogy a veszteséget nem az
irigység pótolja, hanem a szeretet. A gyerekeinket
és a Dsida Kör összes gyerekét úgy gyûjtötte maga
köré, mint a kotlóstyúk, és õket is önállóságra tanította, arra, hogy adott esetben találják föl magukat. De azt is mesélte, hogy vadidegen gyerekhez
is kiment az utcára, mikor látta, hogy elromlott a
biciklije, és segített neki megszerelni.
Mindenkinek csak adott: soha üres kézzel nem
engedett el bennünket, hol gyümölcsöt, hol süteményt, hol valamilyen palántát vagy saját készítésû
befõttet adott a jó szó mellé. Mellettem volt akkor
is, amikor nehéz idõket éltem, amikor a szüleimet
elvesztettem. Anyukám halála után nem sokkal
volt nálatok a karácsonyi összejövetel. Éneklés
közben eleredtek a könnyeim. Akkor odasúgta:
„Ne sírj, megijeszted a többieket! Hagyd õket
örülni!”
Amikor meg édesapám halála elõtt iszonyú lelkiismeret-furdalásom volt, nem tudtam, hogy
hogyan döntsek, visszavitessük-e a kórházba,
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akkor is Ti álltatok mellettem, és azt tanácsoltátok,
hogy a gyerekek a legfontosabbak.
De többször beszélgettünk Margóval a halálról
is. Õ mondta, hogy minél idõsebb valaki, annál
bölcsebben fogadja a halált, meg a közeli szeretteinek a halálhírét is. Errõl akkor volt szó, amikor
nem tudtam, hogy hogyan mondjam majd meg a
nagynénémnek az öccse (az apukám) halálhírét.
Rettegtem, hogy majd engem fog vádolni és felelõssé tenni miatta, de megint Margónak lett igaza:
csendes belenyugvással fogadta a hírt, sõt még Õ
vigasztalt engem.
Margó soha nem használt nagy szavakat, mindig
a legegyszerûbben fogalmazott. Mikor az építkezés
miatt nyavalyogtam vagy sokalltam a rám szakadt
munkát, csak annyit mondott: „Szeretni kell a házat
és a kertet.” És ez elég volt, hiszen ha szeretem, akkor nem okozhat gondot a rendben tartása sem.
Beszéltünk a házasságról is. Arról meg azt
mondta: „Sokan azt hiszik, hogy a házasságban önmagunkat kell megvalósítani. Pedig a másikért kell
élni.” És Õ nem csak mondta, hanem így is élte.
Aztán jött a betegsége. Amikor elõször került kórházba, nem sokkal a nyári összejövetel elõtt, hiába
tartottuk meg a találkozót, kényszeredett volt min67

den. És nem csak az aggodalom miatt. Egyszerûen
hiányzott. A vendéglátást meg lehetett csinálni, de
nélküle semmi sem volt jó.
Hihetetlen derûvel viselte a bajt. A betegség hírére sem esett kétségbe, a legnagyobb nyugalommal közölte, hogy Õ nem fél, majd lesz valahogy.
Soha nem panaszkodott, a legszörnyûbb kezelések
után is tartotta magát.
Másokkal viszont mindig törõdött. Fontos volt
számára, hogy az emberek a közelében jól érezzék
magukat. Ezért ígérte azt is, hogy Sanyi mindig
mellette fog ülni, hogy biztonságban érezhesse magát mellette, és ne kelljen kínlódnia amiatt, hogy
nem tudja, ki a szomszédja.
Ezt az utolsó ígéretét már nem tudta betartani.
Az utolsó karácsonyon mondta ugyan, hogy mellénk ül, de végül mégis szélen maradt, hogy ki tudjon menni, amikor Balázs imádkozik érte.
Szép volt ez az utolsó találkozás, nyugodt és
derûs volt, s a jól sikerült összejövetel után, mikor
elindultunk, jó volt látni Margó mosolygós arcát,
ahogy a vendégekkel beszélgetett.
Aztán már csak az e-mail jött Évikétõl, hogy
Pesten van kórházban, és Te emberfeletti erõvel
ápolod és próbálod õt megtartani.
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Döbbenetes volt a hír. Hiszen még annyi mindent meg szerettem volna vele beszélni. Éppen romokban hevertem lelkileg, és iszonyatos szükségem lett volna a tanácsára. Írtam Évikének, hogy
ha bemegy hozzá, mondja ezt meg neki. De akkor
már nem nagyon volt magánál.
Valami mégis eljuthatott hozzá, mert mégis kaptam választ tõle, és ezt Te hoztad: „Ha Te örülsz, én
is örülök.”
Megértettem, hogy ezt a leckét kéne nekem is
megtanulnom.
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Haszmann Pál
„ISTEN KEZÉBEN”
Ólomnehéz a kezem, s a lelkemre is ilyen súlyú
bánat telepedett, írni kellene, de valahogy ez most
nem megy nekem. Egyet fordulok az általatok is
olyan jól ismert és szeretett udvar üde zöld selymes
pázsitján. Ahogy itt erre mifelénk mondják, a jó Isten
párnája a föld gyepszõnyege, a gyermek is ott van a
legbiztonságosabb helyen játék közben, védõangyala
vigyázó tekintete alatt. Egy barázdabillegetõ madárpár ott illegeti magát, alig pár lépésnyire tõlem.
Az emlékezés képzeletben a Ti szép kertetekbe
repít el, Egerbe, s majd be a tágas házatokba, a soksok könyv közé. Visszarévedek szeretõ ölelésetekre,
és egyszeriben könnyûvé válik az írás, folydogál az
emlékezés, mint egy bõvizû tiszta forrás. Iszom belõle, szomjamat s bánatomat oltani, és bátorkodom
papírra vetni gondolataimat. Tudom és érzem, hogy
most is velem és velünk vagytok, és mi veletek
vagyunk. Mint ki tudja, hányszor életetek, életünk
során. Ti hazajártatok hozzánk Alsócsernátonba, mi
meg testvérként fogadtunk benneteket. Jöttetek
mindig hittel teli lélekkel, szeretettel, ragaszkodással,
sok jó emberrel, baráttal, íróval, mûvésszel, közéleti
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emberrel. Mindig hoztatok könyveket, kiadványokat
a legnehezebb, már-már végnapjait járó, reményvesztett erdélyieknek, hoztatok sok jó szót és biztatást.
Jöttetek örömmel, jöttetek bánattal, szívetekre
telepedett nagy szomorúsággal, s vittetek „arasznyi”
fejfát drága Lilla leánykátok sírjára. Sokszor beszélgettünk jó hosszakat az ebédlõ asztala mellett. Erõsítettétek bennünk azt a tudatot, hogy a drága anyanyelvünk s nemzeti irodalmunk felbecsülhetetlen örökség,
amelyet ismerni, gyarapítani kell, nagy alázattal bánni
vele, és át kell örökíteni nemzedékrõl nemzedékre.
Mindig merítettetek egy vedernyit számunkra is a
magyar múlt mély kútjának friss vizébõl, kiapadhatatlan forrásából, úgy, ahogy mifelénk szokták mondani:
„merítsél a kút közepébõl” az arra szomjazóknak, s
abból minket is megkínáltatok nemegyszer. Megosztottátok velünk a Kárpáthaza magyarságának gondjait,
bajait is. Ti mindenfelé és mindenhol otthon voltatok,
az egykori nagy országban és annak minden szegletében volt és van ismerõsötök, barátotok. Ahányszor
ellátogattatok hozzánk, mindig egy csokor virággal
jöttetek a Kakuk Jenõ elõadómûvész és családja emlékére általatok állíttatott kopjafához, imádkozva a
Jóistenhez az õ drága lelkükért. A fejfára azt vésettétek, Lacikám, hogy „Isten kezében együtt vagyunk”.
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Nem is sorolom a háromszéki könyvbemutatókat, a sepsiszentgyörgyi Castrum Könyvkiadó
munkaközösségével egy életre szóló lelki kötõdést,
a könyveitek kapcsán tartott értekezleteiteket, a jó
beszélgetéseket s a megannyi feledhetetlen élményt.
Mindenfelé, amerre megfordultatok, hagytatok nemes lelketekbõl, jóságotokból, tudásotokból, töretlen hitetekbõl egy darabot.
Nyitjuk a kaput, Román Évike Trabantja begördül az udvarra. Milyen rég is volt! Édesanyám elsõként Margót, aki neked, Laci, élettársad, lelki társad, szellemi munkatársad volt, öleli magához, s
örvendeznek a találkozásnak. Õk már mindketten
a mennyeknek országából tekintenek reánk, s vigyázzák lépteinket. Drága Margó néni szelíd, jóságos tekintete, szeretõ lelkének sugara, mint a lágy
szellõ, végigsimogat mindannyiunkat, akik szerették és tisztelték Õt. A Dsida Kör és népes baráti
társasága csendben emlékezik, s mintha látnám,
várják, hogy halkan nyíljon az ajtó, s azon Margó
néni belépve, a megszokott helyére telepedjen.
Lelkünkben az Õ ülõhelye sohasem marad üresen.
Nyugodjon békében!
Drága emlékét kegyelettel õrzi a Haszmanncsalád Alsócsernátonban.
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Magyari Lajos
AZ IRODALOM ÉS A PÖSZMÉTÉK
NAGYASSZONYA
Margó asszonyra – Lisztóczky László barátom
feleségére – én már mindörökre úgy emlékezem,
mint a jóság, a szerénység, a hivalkodás nélküli
csendes szolgálat megtestesítõjére. Életem egyik
legszebb, meghatározó és vigasztaló élménye, hogy
a jósors és a jószerencse kegyébõl megismerhettem
a Lisztóczky-házaspárt, s Csernátonban, Kommandón, de fõleg Egerben eltöltött napjaink felejthetetlenek maradnak örökre. A véletlen sokszor
szül csodálatos történeteket, meghatározó kapcsolatokat. Olyan kapcsolatokat, barátságokat, mik az
idõ múlásával megtermékenyülnek, s virágot virágzanak, gyümölcsöket is hozhatnak a köz, nemzetünk javára. Ilyen volt ez is.
De nem errõl beszélnék én, hanem inkább a
személyes kapcsolatok melengetõ, el nem feledhetõ
élményérõl, arról, ahogyan feleségem Margó aszszonyt, Laci barátom feleségét Kommandón a rókagomba-paprikás készítésének rejtelmeire tanította,
míg én a professzor úrral vederszám mertem ki a
Nagybászka vizébõl a fürge cselle nevû csökött ha73

lakat, mikbõl halsavanyúságon kívül egyebet nem
nagyon lehet készíteni.
Az Õ egri otthonukban tett látogatásaim mindörökre felejthetetlenek maradnak. Fõleg az újabb
lakásukban, a Honfoglalás nevû utcában megejtettek.
Margó asszony csendes mosollyal figyelte, hogy Laci
barátommal mi a ház kertjének gyepét szakértettük, s
a tanár úr mûfelháborodásán somolyogtunk, miszerint a pitypangoknak semmi keresnivalójuk egy gondozott gyepterületen. Le kell számolni velük! Ezt,
persze, senki nem vette komolyan, s Isten ártatlan és
gyönyörû növényei gyarapodtak, szaporodtak és virágoztak tovább. Margó asszony, mondom, csendes
mosollyal figyelte mindezt, de megebédelvén (Õ készített étket, csodálatosan), a kertecske hátsó lábjába
invitált, ahol ribiszkéi, pöszmétebokrai és málnacserjéi díszelegtek. Ezeknek Õ volt gondozója és Nagyasszonya. Büszke is volt rájuk, arra is, hogy vendégeit
megkínálhatta bõ termésükkel.
Ez a szép barna, törékeny asszony viszont nem
csupán növényei istápolója volt, hanem a magyar
irodalomé is, hiszen nélküle Laci barátom bizonyosan kevesebbet tehetett volna például az erdélyi magyar költészet magyarországi megismertetéséért. Ami elõadások sorozatában, reprezentáns
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kötetek glédájában vált valósággá. Ez Margó aszszony nélkül nehezen sikerülhetett volna, hiszen
az alkotó–teremtõ férfiember mögött ott kell állnia egy csodálatos kísérõnek, egy szelíd és bölcs,
nagy fájdalmakat és nagy titkokat tudó társnak,
egy igazi Nagyasszonynak. Ez volt Margó.
Felejthetetlen.
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Deé Nagy Anikó
SZÉP TALÁLKOZÁS
Margóval életem egy elég nehéz idõszakában találkoztam elõször. Akkoriban egyetlen gyermekünk
soráról döntöttünk úgy, hogy Marosvásárhelyrõl
Magyarországra költözik. Amikor Egerbe került,
családunk egyik öreg barátja, Géza bácsi szólt, hogy
levelet ír kedves egri ismerõseinek, így a Lisztóczkycsaládnak is, fogadják jó szívvel barátja unokáját. S ez
a levél végül engem is egy feledhetetlen barátsággal
ajándékozott meg.
A következõ években gyakran kerestük fel Margóékat, õk is meglátogattak minket Erdélyben. Témáink, aggodalmaink közösek voltak. Az anyaországi,
erdélyi jelen és jövõ kimeríthetetlen beszélgetéseket
eredményezett. Szép szokássá vált, hogy Lacival megjelenõ írásainkat egymásnak ajánlgattuk, megbeszélve
folyó munkáinkat, jövõ terveinket. De csak most
adok számot arról, hogy számomra milyen sokat jelentettek a Margóval folytatott beszélgetések.
A betegségét megelõzõ idõszakban hihetetlen
empátiával tudta meghallgatni azt is, aki aprócseprõ gondjait neki elmesélte. Honnan volt ereje
velünk örvendezni a gyermek–unoka történeteken,
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vagy meghallgatni azokat az aggodalmakat, amik
semmit sem jelentenek a mellett a veszteség mellett,
ami õt érte kisgyermekei halálával?
Csodálnivaló volt, ahogyan a hirtelen rázúduló bajt
megélte. Igazából a betegsége hozott minket össze.
Néhány alkalommal Laci kért rá, hogy távollétében
maradjak Margóval. Feledhetetlen beszélgetéseink
voltak. Egyik alkalommal kis asztalkájának fiókjából
régi fényképeket vett elõ, és beszélt szüleirõl, testvéreirõl és Lilláról. A szép emlékek jöttek elõ, és órákon
keresztül ismerkedtem rég eltávozott szeretteivel.
Utolsó ottlétemkor az éjjeliszekrényébõl néhány
könyvecskét vett elõ és mutatott meg. Az óránkénti
oxigénezés közben egyenként mutogatta az akkor
számára oly annyira fontos köteteket: a Lacitól kapott, vallomásnak felfogható kis verseskötetet s a kis
formátumú bibliákat, imádságos és énekes könyveket.
Az urával egyébként teljesen azonosulni tudó aszszony elmondta, hogyan olvasgatja a férje vallásának,
a katolikus vallásnak imádságos könyveit, de hogyan
merít erõt a maga református vallásának imáiból,
énekeibõl. Szeretettel simogatta meg az egyik kopott
zsoltáros könyvecskét, amely az édesanyjáé volt.
A hátramaradottaknak mindég nehéz megélni a
veszteséget, a pótolhatatlan hiányt. Elképzelni
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nem tudom, hogyan fogok Margó hiányában még
egyszer bemenni a könyvekkel zsúfolt szobába,
hogyan ülnék le a virágos abrosszal borított asztal
mellé a teraszra, hogyan dicsérhetném a számomra
olyan kedves nagy zöld udvart. Talán az élõ emlékezés segít majd ebben.
Margó, köszönöm, hogy köztünk voltál, hálás
vagyok, hogy találkoztam Veled!
Eger, 2010. április 16-án
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Berniczky Éva
ELLENG A NÉMA, KÉK IDÕ
– Margó meséje –
Õszelõn történt, szeptemberben, a felszálló illat
havában. Alakját az esti szürkület rajzolta át meg
át. Az egyszerûség eleganciájával, néhány finom
vonással vitt rá némi színt, hangtalan feltûzte kibomló haját. Magánya népesítette be a zsebkendõnyi kertet. Nemrég csukódott be az ajtó az utolsó
látogató mögött, elmentek mind. Mégsem volt biztos abban, hogy teljesen elhalt körülötte a zsivaj.
Hiába hamvadtak a leégett tûz utolsó parazsai, lágy
morajlás kísérte lépteit. Jólesett a simogató hullámzás, miközben tett-vett. Elmosolyodott, megengedõen, régóta nem érzett egyedüllétet, ahogyan fáradtságot sem. Akkor sem, mikor hosszú együttlét
után hazamentek, elutaztak mind a barátok. Élvezettel végezte a dolgát, igazította helyükre a tárgyakat, kisimította a gyûrõdéseket a kert bokrain,
helyükre billentette a virágok fejét, bibére hajtotta
a porzót. Nem emlékezett, milyen mozdulatot tett
éppen, amitõl közvetlen közelében váltott a lég.
Melyik bokor, melyik fa gallya támasztotta fel a
szelet, csak a fuvallat keltette jellegzetes szag hozta
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izgalomba a képzeletét. Elõször csodálkozott, honnan bújhat orrába ez az átható illat a város közepén,
parányi udvarok felõl? Ki szánná szilvalekvár fõzésére tizennyolc óráját a környéken, és fõleg honnan
verbuvált a fáradságos teendõkhöz szükséges
számban társaságot, mázsányi gyümölcsöt, beszterceit vagy penyigeit? Honnan keríthetett katlant,
rézüstöt, kavaróvitorlát? Aztán lassan elhitte az
egyetlen kézzelfogható magyarázatot. Lehunyta
szemét, hogy még közelebb kerüljön az izgató
illathoz, amely rövidesen telítettebbé, bársonyosabbá sûrûsödött körülötte. Meglegyintette arcát a
meleg, már hallotta a rotyogást, ott zubogott elõtte
a fényes massza. Hamar észbe kapott, nem hagyhatta, hogy odaégjen, hát hozzálátott a kavarásához, szünet nélkül kavarta. Csak átvillant a fején,
nem fogja gyõzni egyedül, de hívnia nem kellett a
segítséget, maguktól szállingóztak vissza, akik
nemrégen hagyták magára. És váltották azután egymást a kavarásban egészen addig, míg a fövésben ki
nem vált a szilvák magva, össze nem sodródott a
héj. Akkor közös erõvel tiszta dézsába öntötték a
fényes penyõt, áttörték a szûrõn, a magvak fennakadtak a rostán. Észre sem vette, mikor jelentek
meg körülötte újra a gyerekek. Hirtelen megtelt
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nevetésükkel a kert. Tenyerükön szõlõlevéllel,
szõlõlevélen csemegével repültek-vitorláztak a feje
körül. Néha leszálltak a földre, oda-odafutottak
hozzá, nyújtották ciberéjüket, kóstolja csak meg,
melyiküké a legfinomabb. Bosszantotta, hogy nem
ér rá kedvére nyalakodni velük, de sürgették, hívták
az asszonyok fõzni tovább a ciberét. Szájában sûrûsödött az íz, orrában öregedett az illat, nyelve alá
bújtak a lekvár savai. Már készíthette is elõ a cserépedényeit, sorba rakta a szilkéket, hogy megtöltse szuroksötéttel, hogy gondosan lekötözze
valamennyit. Aztán még üldögélt elégedetten, mint
aki jól végezte dolgát, kezét ölébe ejtve. Mire kinyitotta a szemét, ezen az estén már másodszor hazamentek a többiek. Elszállingóztak mellõle a gyerekek is, de a susogó szõlõlevelek között hagyták az
incselkedõ illatot. Már-már azt hitte, képzelõdött.
De a távolság álma és a valóság között életszerûvé
zsugorodott, mindössze egyet lépett, máris meglátta, mi játszott a képzeletével. Megértette és elmosolyodott, lám, mily parány a teljesség. Hiszen nem
is látott termést a szilvafán ezen az éven. Egyetlen
szem érlelõdhetett egész nyáron odafenn a magasban. Ezt fújta le az esti szél, pottyantotta bele a felfelizzó parázsba. Ebbõl az egyetlen szembõl
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sercent ki sülés közben a lé. Még fortyogott, sistergett egy darabig, mígnem elpárolgott belõle a nedvesség, s mézédes íz forrasztotta be a megnyílt
héjon a hasadékot. Olyan tökéletesen, kifogásolhatatlanul zárta le a duzzadt gyümölcsöt az a leheletnyi lekvár, ahogyan elleng a néma, kék idõ. Csak
a szilvaseb illatozott, uralta hajnalig a megrészegült kertet.
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Balla Csönge
VARÁZSKONTY
Gyerekkoromban minden a helyén volt: a városok, az utak, amik összekötötték õket, a házak padlása, a ferde képek a falon, a cseresznyék a fán, a
cukor a teában. Minden mozgott, mégis végtelenül
mozdulatlan volt. Biztonságban éreztem magam.
Idõtlenek voltak az amúgy rövid játékok, hosszúak
az álmaim, lényegtelen a jövõ. Hogy mindezt így
éreztem, azoknak köszönhetem, akik vigyáztak rám.
Ungvárról idõrõl idõre Egerbe utaztunk Margó
nénihez és Laci bácsihoz. A hosszú út után úgy
szerettem megérkezni a lejtõs Honfoglalás utcába!
Sokszor napokig az egri házban maradhattam. A
kertben mindig termett zöldborsó, a kertvégi fán
ropogós cseresznye. Majszoltam a finomságokat,
üldögéltem a padon, nézegettem az ibolyákat, a lóheréket. A teraszt beborította a rózsa, belenyúltam, szúrjon csak meg. Lassan körbejártam a házban, szopogattam az ujjamból a vért, újra és újra
elolvastam a könyvek címét, megnéztem a gyermekrajzokat a falon. Csupa elvarázsolt valóság.
Margó néni mindig kapható volt egy kis feketepéterezésre, Laci bácsival többször is megsütöttük
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a legfinomabb szalonnát. Õsz hajú barátaim vigyáztak rám.
Margó néni gyakran magával vitt a városba.
Útközben szakítottunk egyet-egyet a tujafenyõk
termésébõl, azt dörzsölgettük, szagolgattuk a játszótérig. Hintázás közben rendre elejtettem a kis
zöld buzogányocskát.
Városi sétánk során egyszer kaptam egy kék kalapot. Alig volt hajam, szõke tincseim elvesztek a
kalap alatt, pislogva figyeltem Margó néni és Laci bácsi mesébe illõ õsz haját. Margó néni ezüstös kontyában lakott a kert jázminillata, s amikor esténként
kibontotta a varázskontyot, olyankor odabújtak a
ház szellemei álmot keresni. Én az õ rajzaik alatt
aludtam, elalvás elõtt rájuk gondoltam, s tudtam,
hogy szívesen osztják meg velem a játékaikat.
A kalapot rengeteget hordtam, évekig abban jártam, ha sütött a nap. Emlékszem, amikor kinõttem,
odaajándékoztuk valakinek. Aztán kinõttem a többi
ruhát is, amit az egri garázsban gyûjtött zsákokból
turkáltunk anyuval. Elvesztettem az idõtlenséget, a
városokból több lett, az utak közt egyre nehezebben
tudok dönteni. De ha valahol utamba kerül egy tuja,
mindig szakítok egyet a zöld termésbõl, és miközben dörzsölöm, szagolgatom, eszembe jut Margó
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néni, a varázskonty, s gyermekkorom színes mozdulatlansága. Ilyenkor igyekszem hazavinni a fenyõillatot, nem mosok kezet reggelig, mert tudom, hogy
Margó néni a hajamba bújik éjszaka, s segít, hogy
újra megtaláljam az álmaimat.
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Füzesi Magda
ISTENNEK BÖLCS LEÁNYA VOLTÁL
(Margó emlékének ajánlom)
Istennek bölcs leánya voltál,
míg köztünk jártál észrevétlen,
társunk a búban, elmúlásban,
a nevetésben, a beszédben.
Úgy hagytad itt ránk a világot,
hogy még a hiányod se fájjon,
mert mosolyogtál, hogyha bántott,
s ott ragyogsz minden rózsaágon.
Elbújsz egy ékes csigaházban?
Megcsillansz egy cinke szemében?
Talán csillaggá változol,
s vigyázol ránk viharos éjben.
Kolozsvár, 2010. április 28.
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Németh Zoltán
MARGÓ NÉNI EMLÉKÉRE
Margó nénitõl búcsúzok, aki nélkül a Dsida Jenõ
Baráti Kör sem nõtt volna fává, és nem termett
volna jó gyümölcsöket. Köszönjük a jó Istennek,
hogy ismerhettük!
2007-ben a Dsida Kör 10. születésnapjára írtam,
hogy tagságunk tanárokból és tanítványaikból,
költészet- és életszeretõ emberekbõl, érdeklõdõ
gyerekekbõl áll. Dsida Jenõ életmûvétõl megérintett, korunk válságában is eszményi életre törekvõ,
a szeretetlenséggel harcban álló „dsidásokból”.
Gyermektagozatunkba egy-egy vers vagy zeneszám elõadásával vagy más, a szívnek kedves alkotás bemutatásával lehet felvételt nyerni. Laci bácsi
szokta mondani, hogy a „Dsida Kör nagyon termékeny fajta”, így gyermekeink létszáma és hangereje is ennek megfelelõ. Fellépéseik minden nézõjüknek kitörõ örömet okoznak. Karácsonykor a
könyvtárszobában tartjuk szavalattal, mesemondással, énekkel, zenével színesített találkozóinkat,
amelyekkel az év ajándékait köszönjük meg. Az
óévben születettek nevét Margó néni egy-egy mézeskalácsra írta és a karácsonyfára tûzte. Nyári
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közgyûléseink idején Honfoglalás utcai „székházunk” a „dsidások” búcsújáróhelyévé válik. Egyesek az ételek és italok beszerzésénél, mások a
sütésnél és a fõzésnél, a kiállítások rendezésében
vagy az elõadások szervezésében segítenek. A szabadtûzön készült bográcsremekek, kiváló borok és
a nyár gyümölcseinek közös ízlelése – s persze az
elõadások meghallgatása és a hivatalos ügyek intézése – mellett nyári ünnepléseink visszatérõ eseménye a Dsida Kör himnuszának eléneklése.
Pilinszky János szavai a mi találkozóinkat is
jellemzik: „oltár, szentély, kézfogás, visszatérés,
ölelés, fûben, fák alatt megterített asztal, hol nincs
elsõ és nincs utolsó vendég”. Az Élet súlyos terheivel megrakottan érkezõk gondjaikat Laci bácsinál és Margó néninél hagyták, majd megkönnyebbülve tértek vissza a mindennapok forgatagába. A
Dsida Kör középpontja, „unokáinak menedéke”
Margó néni volt, akinek sokszor észrevehetetlen
háttérmunkája nélkül e közösség nem jött volna
létre és nem bontakozott volna ki.
Tudom, hogy a betegség keresztjét oly sokáig csodás türelemmel viselõ Margó néni nem hagyott magunkra bennünket, csak lakó- és munkahelyet
cserélt. Földi házát és hazáját az égi Hazára. A szelíd
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mosollyal, hõsies kitartással gyakorolt figyelem
építõkockáiból rakott türelemvár pedig felépült és
örökre beépült mindannyiunk szívébe.
Közös életünkhöz továbbra is kérjük és várjuk
Margó néni segítségét és pártfogását!
Eger, 2010. május 3.
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Császi Irén
ÍZ- ÉS ILLATEMLÉKEK
A fájdalmam oly érett, mint a méz már,
és bölcs és mély és terhes száz titokkal,
és minden kincseket magába foglal,
és hallgat és vár, sehova se néz már.
Virágtalan bánat. De ez: a minden.
Méz, tiszta méz, méz, mennyei ital,
több mint a föld tünõ virágival,
ambrózia, virágok lelke, kincsem.
Gyümölcs, nektár, melytõl üdül a hívõ,
minden cukrot magába édesítõ.
Én csak röpültem és ezt szüreteltem
kalászos rónán és szõlõs hegyekben,
ezt szüreteltem, mert én csak röpültem,
és életem nehéz mézzé köpültem,
bánattá, jajjá, könnyé, tiszta mézzé,
egy csonk világban egy fájó egésszé.
Ó lankák, ó virágok messze tája,
ti telt gyümölcsök korhadt rúdakon,
s ó könny, te élet mély esszenciája,
megölt virágok méze, fájdalom.
(Kosztolányi Dezsõ: Méz)

Mint ki távolból érkezõ gyermekeit várja haza,
úgy készült Margó néni a Dsida Kör találkozóira.
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Határon innenrõl és túlról hazaérkeztek a Kör tagjai,
zsibongtak a gyerekek, s megtelt a nagy kert a Dsidakultusz ápolóival. Július végén a bográcsban palócgulyás illatozott, maga köré csalogatva a vendégeket,
gyerekeket. A Mikszáth Kálmán ihlette palóclevessel, ami ma is az egyik legjellegzetesebb magyar étel,
hagyományt teremtett Margó néni, szülõföldjét, annak ízvilágát lopta be közénk.
Az Õ kedvessége a gyermekek iránt soha el
nem fogyott, mindig volt számukra biztató szava,
dicsérte, bátorította s türelemre tanította õket,
mindenkor talált kedvükre való játékot vagy feladatot. A ház mögötti nagy kertben az apróbb s
nagyobb gyermekek számára mindig akadt tennivaló, Margó néni õrizgette a régi játékokat, melyek
megörvendeztették a kicsiket. Ebben a kertben
történt – s örök emlék marad – az újszülöttek
megáldása, mellyel Teremtõnk s a gyermekek iránti tiszteletünket erõsíthetjük.
Legszebb ünnepünk a karácsony, Jézus születésének napja. A szeretet és összetartozás meghitt
ünnepe gyorsan elmúlik, de Margó néni által újra átérezhettük a karácsonyfa fényeit, a nagy gondossággal készült díszes szép barna mézeskalácsok illatát, az
ünnep örömét. A kis Jézus születését ünnepeltük, s a
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karácsonyfán a betlehemi csillag mellett minden esztendõben ott tündököltek a kicsi mézeskalács szívecskék, az abban az évben született gyermekeink
neveivel. A gyermek az édesanya számára Isten áldása,
születése a legboldogabb pillanat, a család számára a
legnagyobb ünnep, s a közösség számára a legszebb
érzés. Margó néni mézeseivel köszöntötte, befogadta
s helyezte az élet fájára a kis Jézus mellé kicsi gyermekeinket, megidézve õket neveik által. Margó néni
ajándéka számunkra a sok-sok csomagolt, nevünkkel
ellátott finom mézeskalács volt. Édességet kaptunk,
mint hajdanán a gyerekek, nagy örömmel fogadtuk, s
féltve õrizgettük otthon, akárcsak a kicsik a búcsúból
kapott búcsúfiát, a mézeskalács babát, huszárt és olvasót, vagy mint a leány a kedvesétõl kapott tükrös
szívet. Advent elsõ hetétõl fáradhatatlanul gyúrta,
nyújtotta, szaggatta, sütötte s díszítette a több kilót
kitevõ mézeskalácsot. Keze munkájával készült az
ünnepre, és sokunk szívét örömmel töltötte meg.
Receptjei kézrõl kézre jártak, s kívánjuk, hogy járjanak tovább ezután is, adjuk tovább a hagyományt,
hogy sok család ünnepi asztalán kapjon helyet a
Margó néni-féle palócleves, lencsesaláta, mézes vagy
más sok-sok finom sütemény.
Eger, 2010. május 10.
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Lisztóczky László
MARGÓ NÉNI RECEPTJEI
Császi Irén, Girhinyné Deák Piroska, Lisztóczky Erika
és Németh Zsuzsa gyûjteményébõl

Margó néni nagyon szerette, példás rendben tartotta gyönyörûen berendezett otthonát. Különös
gonddal ügyelt a konyha szépségére és összhangjára,
amelyet elsõsorban az erdélyi útjainkról hozott – a
korondi Páll-család tehetségét dicsérõ –, majdnem
az egész falat kitöltõ tányérok és a szekrények tetejére rakott bokályok tettek felejthetetlenné. A fõzés
sohasem jelentett terhet számára. Kedvességérõl,
figyelmességérõl, ételeinek, süteményeinek, befõttjeinek és szörpjeinek a finomságáról legendák szövõdtek határon innen és túl.
Hagyatékában öt doboznyi, cédulákra írt receptgyûjtemény maradt fönn, az ételek fajtái szerint
gondosan csoportosítva és rendszerezve. Hajnalonta, amikor mindenki másnál korábban ébredt,
gyakran elõvette a receptgyûjteményt, s a konyhaasztalon javítgatta és egészítette ki újakkal.
Étkezési szokásainkat elsõsorban a rimaráhói
hagyományok és hatások szabták meg. Ezen a
Rimaszombat közelében fekvõ kis szlovák telepü93

lésen éltek évszázadok óta Margó néni anyai õsei,
az Okolicsányi-család egymást követõ nemzedékei. Hajdani kúriájuk mindkettõnk egyik legkedvesebb kirándulóhelye volt. A valaha jómódú, de
egyre inkább elszegényedõ középnemesi família
egyszerre állt kapcsolatban az arisztokrácia felsõ
rétegével és az alsó néposztályokkal, mindenekelõtt a parasztsággal. A nagyapa, Okolicsányi
Ágoston együtt vadászott az Andrássy grófokkal,
felesége, Kovássy Margit pedig segítette a szlovák
falu egészségügyi ellátását, fõként az édesanyákat
abban, hogy gyermekeiket világra hozzák. Ez
utóbbinak köszönhetõ, hogy átvészelték az 1950es éveket. Legendaként élt tovább a családban,
hogy amikor náluk is megjelentek a pribékek, a kúria küszöbén a település párttitkára állt útjukba, s
védte meg a ház lakóit az elhurcolástól, a megaláztatástól. Köztes helyzetük szabta meg étkezési
kultúrájukat: mindkét említett társadalmi csoport
gasztronómiai örökségébõl merítettek.
Formálta és gazdagította táplálkozási szokásaikat
az is, hogy Rimaráhó a szlovák–magyar nyelvhatár
mentén, két kultúra találkozásánál helyezkedik el, lakosai csaknem kizárólag szlovák anyanyelvûek.
Asztalukon ezért evidens módon ott illatoztak a
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velük együtt élõ testvérnép ételféleségei is. Nekünk
is a szlovák eredetû sztrapacska volt az egyik kedvenc
eledelünk, amelyhez a juhtúrót többnyire a helyszínrõl szereztük be, de szívesen fogyasztottuk a treszka
névre keresztelt szlovák halételt és a késsel-villával
szeletelhetõ „fõtt kenyeret”, a knédlit is.
Az Okolicsányi-család a falu fölötti dombon, a
természet, az erdõ közvetlen közelében élt. Az õsi
hagyomány szerint nagy mértékben az erdõ volt az
éléskamrájuk és a patikájuk. Vadásztak és a hegyi patakokban halászgattak is. A vadételeket, amelyeket
korábban alig ismertem, a család szerettette meg velem. Sok olyan ennivalót készítettek, amelyekhez a
nyersanyagot a kert, az erdõ, a tisztások és a legelõk
növényvilága szolgáltatta. Margó néni tõlük örökölte
a kertmûvelés titkait és fortélyait, azt a szokást, hogy
maga termelje meg, olykor pedig a természetbõl
gyûjtse össze az étkezéshez szükséges javakat. Gyakran kezdte azzal a napot, hogy kora reggel kisétált a
kertbe, s olykor ötletszerûen a kötényébe szedte azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeket fölhasznált az aznapi fõzéshez és terítéshez.
Táplálkozási szokásaink összehangolását könnyítette, hogy szülõfalum, Markaz is a Palócföld peremvidékén helyezkedik el, s lakosai Mária Terézia korá95

ban szlovák nyelvterületrõl költöztek a településre.
Az én családi örökségem azt az étkezési kultúrát,
mely nagyrészt rimaráhói mintákat és ösztönzéseket
követett, a paraszti étrend hagyományaival gazdagította. Margó néni édesanyámtól megtanulta fõzni
azokat az ételeket is, amelyeket otthon ettünk gyermekkoromban, s amelyeket a legjobban szerettem.
Persze rövid idõ alatt kölcsönösen megismertük és
megszerettük egymás legkedvesebb ételeit.
A receptek olykor föltüntetik egy-egy ételféleség
elkészítésének az idõpontját is. A dátumok alapján
érdekes naptár készíthetõ, mely elárulja, hogy mikor milyen zöldség és gyümölcs termett a kertben,
s híven igazodik az egyházi év böjti elõírásaihoz és
a legjelesebb ünnepek hagyományos étrendjéhez.
Emlékszem, hogy évrõl évre mennyire vártuk egyegy zöldség- vagy gyümölcsfajta érését, mert a belõlük elõször fõzött étel mindig különleges gasztronómiai élményben részesített.
Margó néni is követte azt a több ezer éves felfogást, hogy a táplálék egyben gyógyszer is. Én is sûrûn
hallottam még az idõsebbektõl gyermekkoromban a
biztatást: „Egyél fiam, orvosság!” Margó néni széles
körû jártasságot örökölt és szerzett a természetgyógyászatban, a gyógynövények birodalmában, tudta,
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hogy mely növények segíthetik egy-egy kór leküzdését. Receptjeinek kivételes értéke, hogy többször
megnevezi azt a betegséget is, amelynek a megelõzéséhez és gyógyításához az ételféleség hozzájárulhat.
Tudta azt is, hogy az evés az egyik legnagyobb
öröm forrása az ember életének, hogy a közös étkezés a családi élet egyik legfõbb szervezõ központja.
Elegendõ idõt és energiát kell tehát fordítani rá. Az
ételek jó ízét fokozza az ízléses, gondos terítés, az
asztalon pompázó fogások színe és illata, a baráti
hangulat is. Kislányunkkal, Lillával tudatosan igyekeztünk megismertetni és megszerettetni a táplálkozásban, az ízekben és az illatokban rejlõ örömöket. Étvágyát azzal is növelni próbáltuk, hogy figyelmét ráirányítottuk az ételek ínycsiklandozó illatára.
Sokszor „settenkedve” (azaz: csöndben, lábujjhegyen) lopakodtunk sütés-fõzés közben a konyhába,
s a gáztûzhely közelében nagyokat szippantottunk a
párolgó illatokból. Margó néni elõször úgy tett,
mintha nem is venné észre a „tolvajkodást”, majd
mûfelháborodással kitessékelt minket a konyhából,
mi meg kacagva elszaladtunk, hogy kis idõ múlva
újra megismételjük a „merényletet”.
Margó néni számos fõzési, terítési, háziasszonyi szokását átvették a rokonságban és a Dsida
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Jenõ Baráti Körben. A legnagyobb egyházi ünnepek, a karácsony és a húsvét elõkészületei során is
hasznosították tanácsait. Receptjei városszerte terjedtek. Emléke sokáig élni fog a megterített asztalok ízeiben és illataiban, a karácsonyfa-díszítés és
a húsvéti tojásfestés általa is gazdagított hagyományában.
Szakácsmûvészetében az említett történelmi és
családi elõzményeket, a különbözõ társadalmi rétegek és népek gasztronómiai örökségét természetesen csak akkor lehetne igazán tetten érni, ha
az egész receptgyûjteménnyel megismerkednénk.
Talán akad valaki egyszer, aki avatott kézzel nyúl
hozzá, feldolgozza és közkinccsé teszi. Itt csupán
azok közül az ételek közül veszünk számba néhányat, amelyek a vele kapcsolatban állók körében a
legnépszerûbbek voltak.

Egytálételek
Palócleves
Zsíron hagymát fonnyasztunk. Hozzátesszük a
kis kockákra vágott sertéscombot. Kicsit pirítjuk,
majd ráteszünk zúzott fokhagymát, õrölt borsot,
õrölt köményt, babérlevelet, pirospaprikát és sót.
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Vízzel felengedjük. Mikor félig megfõtt a hús,
beletesszük a kockákra vágott krumplit és a feldarabolt zöldbabot. Tálaláskor tejföllel ízesítjük.
Hamis babgulyás apró fehérbabból
(2 személyre)
Kevés olajon kis fej apróra vágott hagymát világosra pirítunk. Egy teáskanál pirospaprikát, 2 szem
krumplit, 1 közepes sárgarépát kockára vágva, vízzel fölengedünk, majd óvatosan sózzuk, mert a bab
is sós. Hozzátesszük a megfelelõ mennyiségû
babot. Fél kg-ot egyszerre megfõzök, kiporciózva
rakom el, mert két személynek nem érdemes órákig
fõzni egy maréknyit. Ha van egy kis pörköltmaradék vagy mélyhûtött, már nem is hamis.
Zöldborsós paprikás krumpli
(2 személyre)
Kevés olajon kis fej apróra vágott hagymát világosra pirítunk. Meghintjük pirospaprikával, hozzáadjuk a
10–15 dkg kockára vágott krumplit, 25 dkg zöldborsót, sózzuk, és annyi vízzel engedjük föl, hogy
bõven ellepje, és még egy kis galuskát is lehessen bele
fõzni. A galuskához 1 tojást és kb. 5 kávéskanál grízes
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lisztet csak úgy felületesen összekeverünk és evõkanállal apró galuskákat szaggatunk bele.
Zöldbabos rakott krumpli
(2 személyre)
Hõálló edénybe rétegezve rakunk három szem héjában fõtt krumplit, három db keményre fõtt, szeletelt tojást, 25 dkg friss vagy mélyhûtött fõtt zöldbabot
és néhány karika kolbászt. Alulra a krumplit, rá a
tojást, a kolbászt és a zöldbabot tesszük, végül leöntjük egy kis tejföllel. Ezután megszórjuk pirított prézlivel vagy reszelt sajttal, s forró sütõben 10–15 percig
sütjük. A zöldbab így téliesebb, mint fõzeléknek.
Héjában sült krumpli (sütõben)
A forró krumplit a sütõbõl kivéve szakajtóba teszszük és szalvétával bebugyoláljuk, hogy ne hûljön ki
gyorsan. A meghámozott és lapos tányéron szétdarabolt krumplikra vajat teszünk, zöldfûszerrel (petrezselyemzöld, kapor, snidling, metélõ fokhagyma) beszórjuk, megsózzuk és hideg tejjel fogyasztjuk. A
zöldfûszereket felvágva mélyhûtõben jól lehet tárolni.
Böjti napon különösen célszerû elkészíteni.
Vízhajtónak igen jó, mert sok benne a kálium.
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Mártás
Sóskaszósz (2 személyre)
A szósz zöldségbõl vagy gyümölcsbõl habarással készült mártás vagy fõzelék.
25 dkg friss vagy 20 dkg mélyhûtött sóskát 2
evõkanál olajon megpárolunk. Fölengedjük 2
kávéskanál grízes lisztbõl, 2 evõkanál tejfölbõl és
vízzel készült habarással. Ízlés szerint sózzuk,
cukrozzuk. Hozzá dinsztelt hagymás krumplit
tálalunk. Egy fedeles szeletsütõben 2 evõkanál olajon egy kis fej apróra vágott hagymát megfonnyasztunk, hozzáadunk 35 dkg kockára vágott krumplit,
kicsi sóval és kevés vízzel fedõ alatt puhára pároljuk.
Tükörtojással lehet tálalni, de nagyon finom bundás
kenyérrel vagy krumplimackóval is. A sóskaleves
ugyanígy készül, csak fele mennyiségbõl, hígabbra
készítjük, és pirítóskockával tálaljuk.

Sütemények
Mézeskalács
Egy nagyobb (nem mûanyag) tálba 25 dkg kristálycukrot, 1–2 evõkanál kakaót, 1 csomag õrölt fa101

héjat, 1 kiskanál õrölt szegfûszeget, citromhéjat, 2
kiskanál szódabikarbónát, csipet sót összekavarunk,
majd 50 dkg mézet, 25 dkg margarint konvektoron
vagy meleg vízben olvadásig melegítünk. 4 egész
tojást és 1 kg lisztet hozzákavarunk és lágy tésztát
gyúrunk. Sötétebb a színe, ha 20 dkg lisztet elvéve,
helyette 20 dkg teljes kiõrlésû rozslisztet teszünk
hozzá. Legalább 1 napot hideg helyen pihentetjük. A
fele masszából kb. 3 tepsi lesz. 3–4 mm-re kinyújtjuk, kiszurkáljuk. Közvetlenül sütés elõtt 1 tojássárgába 1 kiskanál tejfölt kavarunk, s azzal megkenjük.
A tepsit nem kell kikenni, sem lisztezni!
Máz (sütés után): 1 tojásfehérjét fényesre verni,
15 dkg porcukorral és 1 kiskanál ecettel. Színezõ:
cékla, spenót, tojássárgája, málnaszörp, rum.
Celofánzacskóba tenni, pici lyukat vágni az egyik
sarkába, díszíteni.
Sütés elõtt mandulával lehet díszíteni. 1 tepsihez
kb. 10 dkg hámozott mandula kell. A mandulát
kicsi ideig fõzni kell, majd hideg vízzel leöblíteni,
így ki lehet nyomni a héjából és megfelezni. Kenés
után díszíteni, rövid ideig sütni.
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Zabpehely keksz
12,5 dkg forró vajban elkeverni 25 dkg zabpelyhet, 12,5 dkg cukrot, 2 egész tojást, 2 evõkanál
lisztet, amibe már elõzõleg elkeverünk egy késhegynyi sütõport. 38x40 cm-es tepsibe két evõkanál
segítségével 5x5 db lepénykét helyezünk. Szép
pirosra kell sütni. Fémdobozban vagy jénaiban jól
eláll.
Kókuszos tekercs
35 dkg lisztet morzsoljunk el 15 dkg sütõmargarinnal, csipet sóval. 1 dkg élesztõt kavarjunk el 4
evõkanál cukorral, 1 evõkanál (20%-os) tejföllel és
2 db tojássárgájával. Összegyúrni, fél órát pihentetni. 2 tojásfehérjét kemény habbá verni, óvatosan
hozzákeverni 15 dkg porcukrot és 10 dkg kókuszreszeléket. Két részletbe kinyújtani, megkenni a
hab felével. Föltekerni, mint a beiglit, és kb. 2 ujjnyi vastagra vágva, margarinnal kikent tepsibe,
forró sütõbe téve világosra sütni.
Grillázs (6 lapos ostyához)
15 dkg vajat (margarint) 15 dkg cukorral 3 tojássárgájával sûrûre fõzünk. Félretesszük, bele103

reszeljük egy citrom héját és belekeverünk 1 csomag vaníliás cukrot. 15 dkg cukorból világos karamellt készítünk, belekeverünk 15 dkg darált
diót, és a krémmel csomómentesre keverjük. Ráöntjük a három lefektetett ostyalapra, elsimítjuk és
rátesszük a másik 3 lapot. Egy tepsivel lepréseljük.
Mihelyt kihûl, fûrészes késsel vékony csíkokra
szeletelhetõ.
Citromkrémes tekercs
Hozzávalók: 6 tojás, 6 evõkanál cukor, 6 evõkanál rétes liszt, fél csomag sütõpor.
A tojásfehérjéket kemény habbá verjük, kanalanként hozzáadjuk a cukrot, s addig verjük, amíg
fényes és kemény lesz. Hozzáadjuk a tojássárgákat, tovább verjük, végül lassan adagolva hozzáadjuk a sütõporral elkevert lisztet, s fakanállal könynyedén elkeverjük. Papírral bélelt nagyobb tepsibe
öntjük, középhõmérsékletû tûznél sütjük kb. 20–30
percig. Ujjnyi vastag tésztát kell kapnunk. Sütés
után tiszta konyharuhára borítjuk, a papírt lehúzzuk róla, és a tésztát – a ruha segítségével – többször feltekerjük. Összegöngyölve hagyjuk kihûlni.
Töltésnél óvatosan kinyitjuk, a krémmel megkenjük, és újra feltekerjük. Így sohasem reped meg.
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Krém: 3 tojássárgáját, 6 evõkanál cukrot, 3 teáskanál lisztet és 2 dl tejet sûrûre fõzünk, ha kész, belekeverünk 1 citrom levét és 20 dkg habos vajat.
Johannita torta
Hozzávalók: 10 tojásfehérje, 30 dkg darált dió
vagy kókuszreszelék, 3 evõkanál liszt, 30 dkg porcukor, reszelt citromhéj és pár csepp lé.
Kemény habbá verjük a fehérjét a cukorral,
majd belekavarjuk a liszttel kevert diót. Zsírozott,
lisztezett lemezen 3 vékony lapot sütünk.
Töltelék: 10 sárgáját 15 dkg cukorral, 3 evõkanál
kakaóval, 5 evõkanál tejszínnel sûrû krémmé fõzzük.
Utána 25 dkg habos vajjal összekavarjuk. Megkenjük
a lapok oldalát, tetejét és johannita csillaggal díszítjük.
Püspökkenyér
10 dkg étcsokoládét, 15 dkg diót durvára darálni.
Egy kis üveg apróra vágott görögdinnyehéjat, birsalmasajtot vagy ecetes, magozott meggyet lecsurgatni. Ezeket 10 dkg mazsolával, 2 evõkanál liszttel
összekeverni. Bekapcsolni a sütõt.
12 tojásfehérjét egy csipet sóval, 12 evõkanál
kristálycukorral kemény habbá verni. Egyesével
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hozzáadni a sárgákat. Fakanállal hozzákavarni 10
evõkanál lisztet és a keveréket.
Két hosszú vajazott, prézlizett tepsiben megsütni. Kivétele elõtt tûpróba!
Fánk
Fél kg lisztben elkavarni egy evõkanál (5 dkg)
libazsírt, egy csipet sót. Fél literes bögrébe 2 evõkanál
kristálycukrot, 2,5 dkg élesztõt, 3 db tojássárgáját és
kb. 3 dl tejet tenni. Géppel vagy kézzel jó lágy tésztát
készíteni. Keleszteni, átgyúrni, újrakeleszteni.
Bõ, forró olajban elõször fedõ alatt, majd megfordítás után fedõ nélkül pirosra sütni. Kb. fél liter
olaj kell a sütéshez.
Melegített baracklekvárral, esetleg porcukorral
tálalni.
Stangli
30 dkg lisztben elmorzsolunk 25 dkg margarint,
1 mokkáskanál sót. 6 evõkanál vízbe 1 evõkanál
(15%-os) ecetet öntünk. Ezzel összegyúrjuk a tésztát és legalább 1 napra fóliába csomagolva hûtõbe
tesszük. 24x60–65 cm-es méretre, vékonyra
kinyújtjuk, a tetejét megkenjük tojással, sózzuk és
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megszórjuk magvakkal (köménymag, szezámmag)
vagy reszelt sajttal. Forró sütõben pirosra sütjük.
Két tepsi mennyiség lesz belõle.

Saláta, savanyúság
Lencsesaláta
Hozzávalók: 1/2 kg lencse, 3 db babérlevél, só
(1 mokkáskanál), 1 liter víz. Fõzni, ha kihûl,
összekeverni fél kg lilahagymával, 2 dl erõs ecetes
cukros vízzel, 1 kg karikára vágott virslivel, tálalni.
Pácolt fokhagyma savanyúság
Hozzávalók: 1/2 kg tisztított fokhagyma.
Páclé: 6 dl száraz fehérbor, 2 dl 10%-os ecet, 15
dkg cukor, 1 evõkanál só, 1 kávéskanál bors, 2 db
cseresznyepaprika, 3 db babérlevél, 1 csokor tárkony vagy csombor. Ezeket felfõzzük, majd hozzáadjuk a fokhagymát, s 3–5 percig fõzzük még.
Egy napig állni hagyjuk, majd újraforralás után kis
üvegekbe tesszük. A tetejére extraszûz olivaolajat
teszünk és lezárjuk. Két hét múlva ehetõ.
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Bozók Ferenc
CSENDES FÕHAJTÁS
ÉS MEGKÉSETT DEDIKÁCIÓ
Mi jut eszembe, milyen emlékek elevenednek
meg bennem, ha Margó néni alakját felidézem? A finom sütemény és tea, az otthonosság érzése, a névre
szóló mézeskalács a Dsida Jenõ Baráti Kör meghitt,
bensõséges közös karácsonyain és mindaz a megfogalmazhatatlan valami, amit otthonosságnak és
szeretetnek szoktak nevezni az emberek. A csodás
karácsonyfa, melyen mûdíszek helyett igazi mézeskalácsdíszek lógtak és igazi viaszgyertyák égtek.
Tudtam, hogy Margó néni súlyos beteg, mi „dsidások” sokat imádkoztunk és aggódtunk érte.
Azúrtemetõ címû új kötetem, melyet József Attila
születésnapjára, a Költészet Napjára tervezett
megjelentetni a Z-könyvek sorozat, annak rendjemódja szerint meg is jelent április kilencedikére.
Másnap, tizedikén, szombaton reggel vittem két
példányt Lisztóczky Laci bácsiéknak. Egyiket természetesen Margó néninek. Kötetem nyomdából
való kikerülése utáni másnap reggel vittem tehát a
kötetet, még friss, jellegzetes „nyomdaillata” volt a
kötetnek, mégis elkéstem a dedikációval. Margó
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nénit elõzõ nap temették. Laci bácsinak dedikáltam a könyvet, Margó néninek pedig ezt írtam az
Õ példányára, a neki szánt kötetre: „Margó néni
áldott és kedves emlékének szeretettel Bozók
Feritõl”.
Ennek a kötetemnek a címadó versével hajtok
fejet Margó néni emléke elõtt:
Azúrtemetõ
Mért keserû a gyökér, noha éltet?
Mért lefelé temetõdnek a holtak?
Felfele kellene ásni, kaparni,
könnyed azúrba temetni magunkat.
Nem nehezülni, de légiesedni.
Kékes azúrtemetõbe nyugodni.
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Turcsány Péter
ÖRÖKKÖN ÉG A MÉCSES
(Barátomnak, Margó emlékére)
Mennyei öröm színhelye volt házatok,
míg szemünk benne boldog Margót láthatott,
Laci szellemi fénye sütött ránk Napot,
ha kertetekben a szél muzsikálgatott.
S a társaságban egy-egy nyári délutánt
hajlékony verssorokkal fontunk át meg át,
Gulyás és Dsida alkották az õsi párt,
lírájuk fölé a dallam dúdolva szállt.
Gyász és Béke, Virág és Szõlõvenyige
zamata és illata egyként lengte be
pince, kert és szoba melankóliáját.
Mi is lehet sorsotok méltó címere?
Kovácsüllõre és nõsziromra lát át,
ki e család múltját kutatja: munkára
hajol Ilmarinen* és nyíló virágát
fûzi e ház ûrnõje férje karjába.
Pomáz, 2010. pünkösd napján
* A Kalevala mitikus kovácsmestere
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RÉSZVÉTLEVELEK
Lélekben én is ott leszek melletted holnap a
szentmisén és majd a temetõben. De itthon is
imádkozom majd Érte, Érted és Mindannyiunkért,
akik egész hátralevõ életünkben érezzük majd
hiányát. Biztosan eljutok majd személyesen is,
hogy sírjánál imádkozzam, bár Õ legyõzte immár
a távolságokat, és velünk lesz, valahányszor derûre, vigaszra és szeretetre szomjazunk.
Szabó Gyula (Kolozsvár)
Margó néni tulajdonságai közül elsõ helyen legendás szelídségét és türelmét kell kiemelni, a Benne
lakozó szeretetet, azt az arcvonásaiban és a szája
szögletén megbúvó, finom mosolyt, amellyel a
Honfoglalás utca 21. számú ház minden vendégét
fogadta. Olyan dolgok ezek, amelyekben fájó hiányt
szenved a mai kor embere. Pedig sokszor egy kis
mosoly hordozza a lényeget. Radnóti Miklós ünnepélyes ódát akart írni a szeretetrõl, aztán mégis csupán a legszemélyesebb apróságokig jutott: a mézcseppig, a fél cukordarabig, az ujjlenyomatig az
üvegpohár falán. Ezek õrizték a Kedves emlékét. Bi111

zonyára sok ilyen rejtõzik a Te szívedben is, Tanár
Úr. Te is idézhetnéd Kossuth Lajos szavait, aki szeretett felesége, Meszlényi Zsuzsanna halála után két
hónappal így írt egyik levelében: „Kevés ember képes csak sejteni is a viszony bensõségét, amely engem elhunyt nõm lelkéhez csatolt. Annak jelzésére
az emberi nyelv még szót nem ismer. Mi ketten egy
lények valánk...”
Ágoston Zsolt és Ildikó
Margó nénirõl nekem mindenekelõtt a mézeskalács jut eszembe. A Dsida Kör „magánéletének”
legmeghittebb pillanatait, a karácsonyi összejövetelt tette még emlékezetesebbé ez a névre szóló
finomság. Margó néni felénk – a Dsida Kör minden tagja felé – sugárzó szeretetét testesítette meg
a saját kezûleg készített ajándék. Olyan volt, mint
Õ maga: szerény, kedves... pótolhatatlan. Köszönjük, Margó néni…
Ungvári P. Tamás
Tisztelt Tanár Úr! Szomorúan értesültem Margó néni eltávozásáról. Õszinte szívvel osztozom
fájdalmában, de azzal a hittel és bizalommal, hogy
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Margó néni számára már odaát el volt készítve a
hely. „A szeretet soha nem múlik el.”
Somogyi Kinga
Megrendülten búcsúztunk Margó nénitõl a
szentmisén és a temetési szertartáson. Nagyon fog
hiányozni, s csak megköszönni tudjuk a Jóistennek, hogy megismerhettük.
Tóth Béla és Török Anna
Drága Barátunk! Áldott legyen a föld, mely
Margó testét befogadta, érte ejtenek majd égõpiros
könnyeket Székelyföldön is a cseresznyefák, s bár
hiánya átjár minket is, mint huzat a házat, Isten
akaratát tudomásul véve osztozunk mély fájdalmadban mi is, mert Õt nagyon szerettük.
Ambrus Lajos és Judit (Korond)
Osztozom fájdalmadban, drága Barátom, fogadd
õszinte részvétemet, adjon az Úristen békés nyugodalmat annak az Ember-Csodának, akivel volt szerencséd boldog házasságban élni. Emléke legyen áldott!
Hegedûs János
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Nem mertünk zavarni és kérdezõsködni, mert
hallottam Mónikától, hogy Margóka mennyire
beteg. Olvasom, nagypénteken halt meg – hát van
ebben, csakúgy, mint az egész életében, egy hatalmas misztérium. Nagypénteken meghalni Krisztussal együtt és feltámadni harmadnapon Krisztusban! Ez méltó az egész lényéhez, ahhoz a fájdalmas, meggyötört élethez, amelyet valóban hihetetlen erõvel és méltósággal hordozott... Hiszünk
abban, hogy ott ül az Isten és Krisztus jobbján, az
angyalok neki is muzsikálnak, és színrõl színre
láthatja az Örök Boldogság Atyját.
F. Molnár Gabriella
Drága Laci! Megrendülten vettük tudomásul az
elkerülhetetlent. Vigasztaljon az a tudat, hogy ami
emberileg lehetséges volt, megtetted Érte, s az
utolsó pillanatig Mellette lehettél. Mély gyászodban Veled érzünk.
Cseke Péter és Irénke (Kolozsvár)
Mély hittel hiszem, hogy Margó Isten boldog
színelátásában, gyermekeitekkel imádkozik érted,
hogy hivatásodat beteljesíthesd. Imádkozunk érted,
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hogy a nagypéntek gyásza ne tudja elnyomni Húsvét
üzenetét.
Asztalos György
Margó néni örökké élni fog emlékeimben, mint
egy igazi jó tündér.
Révész Eszter
Drága László! Õszinte szívvel együtt érzek Veled
nagy veszteségedben. Ebben a helyzetben nyújthat-e
egyáltalán valami enyhülést? Úgy látom, dsidás lelkületeddel megkaptad az egyetlen lehetséges vigasztalást: Isten országában élõ gyermekeitek Édesanyjuk
felé kinyújtott karját, boldog találkozásuk képét.
Ennek nemcsak reményében, hanem biztos tudatában adjon Neked megnyugvást Isten családegyesítõ
kegyelme.
Nem tudok szabadulni attól a képtõl, ami Dsida
Jenõ egyik versében szerepel: Lisieux-i Szent Terézt
látom, ahogy rózsákat szór a földre. Eddig úgy sejtettem, hogy ebben csak Dsida Jenõ segít neki. Most
már úgy gondolom, Margó is a rózsaszórók között
van, reánk, „dsidásokra” jó szívvel gondolva hinti a
szirmokat.
Sas Péter
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Nekem is nagyon hiányzik Margó. Amit vele
kapcsolatban érzek, gondolok, amit tõle tanultam,
sokkal mélyebben van annál, hogy szavakba foglalhatnám. Lapozom a szakácskönyvet és Margó néz
vissza belõle, olvasom a receptet és Margó mozdulatai gyúrják a tésztát, sétálok a kertben és a
növények, virágok Margó tanácsaitól lesznek
szebbek. „Csak most az egyszer szólhatnék veled,
kit úgy szerettem...”
Szalai Katalin
Miután elért az a szomorú hír, hogy Margó
betegsége visszafordíthatatlan stádiumába került,
sokszor felidéztem utolsó találkozásunkat.
2006 októberében látogattalak meg benneteket
utoljára, te éppen elutaztál, nem találtalak otthon,
s így Margóval töltöttünk kettesben egy délelõttöt. Olyan jó és megnyugtató volt vele lenni, mert
valóságos, Istentõl sugárzó szeretetet adott. Oda
tudott figyelni az emberre, és meg tudta hallgatni
õt. Ez két olyan tulajdonság, amely ma már kevés
emberre jellemzõ, ezért párbeszéd sem alakul ki a
felek között, üres monológok hangzanak el, s csapódnak vissza elmondóikra.
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Margó figyelt, s pontosan arra válaszolt, amire
választ kerestél. A valódi találkozás két lélek találkozása egy harmadikban, egy harmadik fényében,
Isten Szent Lelkében. Ha mindketten hisszük és
szeretjük Istent, akkor olyan mélységben találkozunk, mely az öröklétbe emeli kapcsolatunkat.
Csodálatos, hogy Isten megajándékoz földi életutunkon ilyen együttlétekkel.
A beszélgetést követõen lesétáltunk a központba, s ott, a bazilika elõtt váltunk el. Remélem, még
találkozunk – mondtuk egymásnak olyan hangsúllyal, amelyben benne csengett az örök élet hite:
ha nem itt, akkor odaát, de mindenképpen találkozunk. Ezzel a gondolattal öleltük át egymást. Õrzöm tekintetének mosolygását.
Hervai Katalin (Sepsiszentgyörgy)
Számomra ez a Ravasz László-idézet mondja el
Margóról a legszebbet és legfontosabbat: „Vannak
lelkek, amelyek olyanok, mint a hárfa: akkor is
összhang kel rajtok, ha a fájdalom szele csap bele.”
E. Román Kata
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Szent Ágoston:
„A halál nem jelent semmit, csupán átmentem a
másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is
önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok
vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven,
ahogy mindig hívtál. Beszélj velem, ahogy mindig
szoktál, ne keress új szavakat! Ne fordulj felém
ünnepélyesen, szomorú arccal, folytasd a kacagásod, nevessünk együtt, mint eddig tettük!
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts! Hangozzék nevem házunkban, ahogy mindig is hallható volt, ne árnyékolja be távolságtartó pátosz!
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más! A fonalat nem vágja el semmi, miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert szemed nem lát? Nem
vagyok messze, ne gondold! Az út másik oldalán
vagyok, lásd, jól van minden! Meg fogod találni a
lelkemet, és benne egész letisztult szeretetemet.
Kérlek, légy szíves…, ha lehet, töröld le könynyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz
engem!”
Bábel Balázs
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