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      Október eleje van. Szobám ablakán át figyelem a tájat. Reggelente már érződik a tél 

közeledte, ám nap közben még mindig ereje van a napnak. A házunk előtt álló öreg nyárfa 

levelei már elkezdtek hullani. Ez is jelzi, hogy hamarosan itt a hideg, fagyos idő. 

Visszaemlékszem Anna néni szavaira, aki tegnap oly kedvesen fogadott engem.  Mesélt 

nekem az 1950-es évekről, a szerelemről, a vágyakról.   

 

      Ő most a szomszédomban lakik és a napokban ünnepelte 90. születésnapját. Azt mondta, 

hogy már nem számít, hogy hány éves, minden napnak, pillanatnak örül, amit szerettei 

körében tölthet.  

Semmit nem változott mióta ismerem. A vékony, törékeny alkatú néni épp oly kedvesen 

fogadott tegnap, amikor bekopogtattam hozzá néhány szelet süteménnyel, mint tíz évvel 

ezelőtt, mikor a házunk mellé költözött.  

 

Örült nekem, lágyan megsimogatta vékony, kissé érdes kezével arcom és betessékelt 

barátságos otthonába. 

 

A kis lakás tele van Anna néni által készített gobelin képekkel, dísztárgyakkal, terítőkkel. A 

ház berendezése lakója szép ízléséről árulkodik. Meleg színek, antik bútorok… A falon lógó 

valamennyi képen romantikus párok köszönnek vissza rám. Mintha megigéznének engem. 

Van e képekben valami különleges. Ha sokáig nézem őket, mintha életre kelnének az alakok. 

Romantikus, idealista érzések kerítenek hatalmukba.  

  

Anna néni hellyel és meleg teával kínált. Nyugodt szavai jó hatással voltak az én nyughatatlan 

lelkemre. 

- Láttad a vadludakat, amelyek vasárnap délután épp a házunk felett vonultak „V” 

alakban? – kérdezte tőlem, de meg sem várta a válaszom, folytatta - Több százan 

voltak, alacsonyan repültek észak felé. Hangos gágogásukra lettem figyelmes, épp a 

teraszon üldögéltem. Utoljára körülbelül 60 éve láttam hasonlót Szovjetunióban.  

 

Egy fából készült kis madarat vett le a polcról, amelyet valaki gondos munkával faraghatott 

évekkel ezelőtt. Leült mellém, s elgondolkodva a távolba meredt. 

 

Kértem Anna nénit, hogy meséljen arról, hogyan élte túl azokat a borzalmas éveket, amikor 

elhurcolták, igazságtalanul megfosztották jogaitól, szeretteitől.   

 

- Biztos vagy abban, hogy vissza akarsz utazni velem az időben? – tette fel a kérdést Anna 

néni – akkor el kell képzelned egy olyan időt, amikor sem mobil telefon, sem internet 

lehetőség nem volt, hogy hírt adjunk, vagy kapjunk szeretteinkről.   

 

Én középiskolás fiatalként el sem tudom képzelni, milyen érzés félelemben és rabságban élni. 

 

Anna néni kényelmesen hátradőlt foteljében, fekete-fehér cicáját ölébe vette, és hangosan 

emlékezett. Szavaival visszavitt az időben. Az ő szemével láttam a szenvedést, a fájdalmat, a 

kínt.  

 

Megfogta Anna néni a kezem és miközben hallgattam kellemes, lány hangját, visszavitt az 

időben… 

Egy ismeretlen, hihetetlen világba csöppentem. Meséje életre kelt. 
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- 1944. telén, nyirkos hideg idő volt… a magyar hatóságok közreműködésével, több 

százezer ártatlan nőt és férfit vittek Szovjetunióba kényszermunkára, ahonnan nagy 

részük soha nem tért vissza. A vékonyka, 18 éves Anna is köztük volt… 

 

     A községben 1944. december 26-án kedden kihirdették; csomagoljak 3 napi élelmet, ruhát, 

másnap mennem kell kukoricát törni a határba. Nem kérdeztem, miért pont én. Húgom 15 

éves volt, szüleim betegesek.  

 

Szerdán emberek gyülekeztek a főtéren. Ott búcsúztam el édesanyámtól. Megpusziltam 

hidegtől kivörösödött arcát és csak annyit mondtam; nem sokára itthon leszek.  

Ha sejtettem volna, hogy nem 3 napra, hanem 6 évre megyek… Ha tudtam volna, hogy anyát 

ekkor látom utoljára, mást is mondok neki… Elmondtam volna, mennyire szeretem őt, s 

mennyire boldog vagyok, hogy ő nevelt fel, hogy ő volt az anyukám.  

 

Amint távolodtam tőle a tömegben, hátra pillantottam, ő még mindig ott állt és engem 

követett könnyes tekintetével. Soha nem láttam többé. Két év múlva halt meg. Azt mondták, a 

bánat vitte el.  

 

Marhavagonokban utaztunk 40 napon át. Nem tudtuk hová visznek minket. Nagy ritkán 

kaptunk koszos vödörben ételt és vizet. Többen megfagytak, vagy éhen haltak az utazás alatt. 

Aki szökni próbált és elkapták, azt orosz katonák elrettentésként előttünk fejbe lőtték.  

 

Napokat rostokoltunk állomásokon, ekkor fegyveres őrök vigyáztak minket. Kiszáradva, 

tetvesen, lefogyva érkeztünk Kagyijevkába, ahol levágták a hajunkat, fertőtlenítettek és 

betereltek egy férfiakkal közös fürdőbe. Nagyon szégyelltem magam… 

 

A barakkokban bogaraktól, poloskáktól hemzsegő emeletes ágyakon aludtunk.  

Pár hónap elteltével már mindegy volt, férfi, vagy nő mosdik -e mellettem. Örültem, ha a 

reggeltől-estig tartó robotolás után lemoshatom a csípésektől szenvedő, csontos, piszkos 

testem.  

 

Amikor az idő engedte, szabad ég alatt pihentem. Éjjelente a csillagokat nézve álmodoztam. 

Elképzeltem, hogy szép ruhában vagyok, finomakat eszem, táncolok, zenét hallgatok.   

Aztán másnap jött a kegyetlen valóság.  

 

A férfiak nehezebben bírták az éhséget, mint a nők. Nekik túl kevés volt a napi egy tál 

kukoricadara, vagy a káposztalevélből készült leves és az egy szelet szikkadt, fekete kenyér, 

melyet ugyanazon a kocsi platón hoztak, ahová a halottakat is fektették.  

 

Rájöttem, a túlélés titka, alkalmazkodni a környezethez. Mindent megettem, egy falatot sem 

hagytam a patkányoknak, melyek a barakkokban szaladgáltak éjjelente és minden morzsát 

elettek előlünk.  

 

Negyedik éve voltam a lágerben, mikor kezdtem feladni. Irigyeltem a halottakat, hogy ők már 

nem szenvednek. Leveleket írtam, melyet otthon sosem kaptak meg. 

 

Egy napon új rabok érkeztek. Feltűnt nekem egy magas, húszas éveinek elején járó 

fiatalember.  

Bár csupán egy koszos, szakadt ruhás, vézna lány voltam, talán nagy kék szemeimmel 

tűnhettem ki a többiek közül. Ő is észrevett engem. Istvánnak hívták, barátok lettünk. 
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Minden este órákon át beszélgettünk, néha a csillagokat nézve álmodoztunk egy szabad 

életről, amelyet együtt képzeltünk el.  

Mielőtt tovább vitték őt egy másik táborba bányászként dolgozni, fából faragott, pár centis 

madárkát készített, amit nekem adott. A madaram párja nála maradt.  Nem tudtam, hogy 

láthatom -e őt még valaha. Nehéz volt a búcsú…  

Nem sokára hírt hoztak; az egyik kőbányában robbanás történt. Imádkoztam, s reméltem, ő 

nem volt épp akkor ott… 

 

A hatodik fogságban töltött év egy reggelén orosz tisztek neveket olvastak fel. Köztük volt az 

enyém is. Azt mondták, hamarosan hazamehetünk. Csak akkor hittem el, amikor katonák 

kikísértek az állomásra és azt mondták, soha senkinek nem beszélhetünk arról, ami itt történt, 

különben visszakerülünk ide. Vonatra ültettek bennünket. 

 

Zsebemben kis madárkámat szorongatva értem haza 24 évesen. 

Ekkor szembesültem azzal, hogy Magyarországon családok ezrei váltak a kommunizmus 

áldozatává, az emberek félelemben élnek, éheznek. Tőlem fiatal éveim vették el, másoknak az 

életét.  

 

1952. év tavaszán egy napsütéses vasárnap templomba készülődtem. Szép, fehér ruhácskát 

vettem fel, kifésültem hosszú, barna hajam. Nyitott ablakomon keresztül áradt be a tavasz 

illata. Egy kis madarat láttam pillanatra a szobámba repülni, majd amilyen gyorsan betévedt, 

oly gyorsan távozott. Anya jutott eszembe, ő mindig azt mondta, hogy lássam meg a pillanat 

szépségét, s ne menjek el a dolgok igazi értéke mellett. Ragadjam meg a lehetőségeket és 

hinnem kell, hogy a nehézségek után jönnek a nagy örömök. A kismadár talán egy jel volt, de 

az is lehet, hogy véletlenül szállt be a szobámba.  

Mi lehet Istvánnal? – kérdeztem magamban, a faragott madárkára pillantva.  

 

Pár perc múlva kopogtattak, apám nyitott ajtót. Ismerős, érdes, simogató férfihangot 

hallottam. Földbe gyökerezett a lábam. István volt az, ő jött be a szobámba… Tekintetünk 

találkozott. Átöleltük egymást, majd azt mondta: - Megtaláltalak végre.  

Többé nem váltunk el egymástól. Összeházasodtunk és 50 évig volt mellettem jóban, 

rosszban. Túléltük a szörnyűséges éveket, mely után egy boldog élet következett. 

 

      Anna néni előre dőlt és megfogta a kezem. Beletette tenyerembe a fa madarakat. – Ezt 

neked adom, vigyázz rá – mondta. Azután kikísért, én pedig megköszöntem, hogy elmesélte 

történetét.  

 

Szobámban állok és könnybe lábadt szemmel nézem a fából készült szerelmes madarakat.  

 

Fülembe csengnek Anna néni szavai: 

Tűrni kell az esőt, hogy lásd a szivárványt. A nehézségek hozzásegítenek a boldogság 

megéléséhez. Sose felejtsd el, csodák vesznek körül minden pillanatban, csak észre kell venni 

őket.  


