
 

Az idő az ember felett tovasuhan, események, 
emberek, gondolatok, érzések hullámoznak az ember 
lelkén keresztül. Ha valami jelentéktelen dolog 
történik velünk, rövid időn belül elhomályosul, vagy a 
feledés sötétségébe elmerül, aztán egy idő múlva 
eltűnik, nem marad belőle semmi. Valahol elkallódik, 
vagy leszakad az élet forgatagában, mint apró, 
használhatatlan, kopott holmi.  

Vannak emlékek, amelyek apró gyermekkorunk 
óta élesen megmaradnak, mert valamiért számunkra 
fontosak voltak.  

Felnőtté válva, kitágult emlékeink tárházába jól 
befészkeli magát néhány régi emlék. Letapad az agy 
legmélyebb bugyrába, hogy az évek múlásának 
viharában ki ne sodródjon, el ne kopjon, még 
évtizedek múltán is kristálytisztán megmaradjon.  

Ilyen felejthetetlen gyermekkori emlékeim közé 
tartozik, amikor hat évesen először mentem a zárda 
iskolába, aztán az első felejthetetlen szinpadi 
szereplésem, felejthetetlen emlék maradt a szegényes 
elsőáldozó ruhám.  

Ahogy csöpörödtem, mint miden lánynak, nekem 
is felejthetetlen emlékeim közé tartózik az első bál, az 
első csók, az első szerelem, az első szívet tépő 
csalódás, a nevetséges szerenád, na meg az első 
arcpirító szégyen.  

Gyönyörű emlék maradt, amikor menyasszonyként 
talpig fehérben álltam az oltár előtt, de a legszebb emlékeim közé tartozik, amikor kislányom megszületett, és 
először magamhoz ölelhettem.  

Még hosszan sorolhatnám életem fontos eseményeit, és néha aprónak tűnő, de számomra mégis 
felejthetetlen emlékeimet. 

A könyvemben ezeket csak megemlítem, most nem ezekről szeretnék írni, hanem a családommal megélt 
első erdélyi utunkról, az utazás során átélt, nem mindennapi történeteinkről.  

1972-t írtunk, amikor lehetőségem adódott, hogy újra láthassam Erdélyt, a szülőföldemet. Az első 
újratalálkozás emlékeinek örömeit, csalódásait, azóta is féltve őrizgetem.  

A háború után 1946-ban szüleim és még nagyon sok magyar úgy döntött, hogy Erdélyből áttelepülnek 
Magyarországra, hogy a gyermekeik magyarhonban nevelkedjenek. Akkor én hat éves voltam. 

A „Szívünkben még mindig élnek” című első könyvemben részletesen megírtam az áttelepülésünk 
történetét.  

Ahogy teltek az évek, évtizedek egyre jobban vágytam, hogy újra láthassam szülővárosomat, Dévát és 
Csernakeresztúrt, édesanyám faluját. Bejárni, édesapám meséiből ismert, Erdélyországot. 

Huszonhat év után végre megadatott, hogy családommal haza mehettem.  
Az utunk során édesapám meséje valósággá vált. Felnőttként láthattam és megcsodálhattam a meseszép 

Erdélyt.  
Akkor értettem meg igazán, hogy itthon magyarnak lenni és magyarul beszélni természetes, mert a határon 

innen vagyunk, de odaát magyarnak lenni és annak maradni nem olyan egyszerű dolog.  
A háború után szüleim, ha nem az áttelepülést, hanem az otthonmaradást választják, már az én gyermekem 

és testvéreim gyermekei is nyögdécselve keresnék, vagy törve ejtenék a magyar szavakat.  
Leginkább ettől féltett minket édesapánk. Féltett a román iskoláktól, az elrománosodástól.  
Sokszor azon töprengek, hogy szüleim negyvenhatban jól döntöttek-e?  
A helyes választ erre csak a Mindenható tudhatja. 
 


