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"VIGYÁZZ MA GADRA"
Szemelvények özv. Agócsné Blah ó Ilona
(1900-1991) leveleiböl, amelyeket Sándor
fiának írt azután, hogy ő 1956. november 23-án
elhagyta az országot.

Ag6cs Sándor András 1932-ben sz űletet t Sződön .

Elemi iskoláita Fejér megyei Börgöndön végezte,majd
Székesfehérváron érettségizett 1951-ben. Diplomát
magyar-líjságfr6 szakon az ELTE-n szerzett 1955-ben.
Mil/tán 1956 novemberében elhagyni kényszerült
Magyarországot, a torin6i és a padovai egyetemeken
tanult. Több éves New York-i gyári munka ut án ösz
töndfjjal történelemből nagvdoktor átus! szerzett a
New Yor~ állambeli Rochester egyetemen. A detroiti
Wayne Al/ami Egyetemen tan üott, amfg Professor
Emerituskéni nYl/gdfjbanemvonult 1994-ben. Abban
az évben hazatelepült Magyarországra. Publikiici ái je
lentek meg magyar, amerikai ésolasz témákr61. (A le
ve1részleteket betűhfven közöljük, (.. .l-bena közread6,
Ag6cs Sándor András megjegyzéseiolvashat6k.)

Kedves Sándorká m. Leveledet meg kaptuk. Irod
hogy megint k ölt özt él. Van egy magyar köz
mo ndás hogy ahá ny költözés annyi leégés. Osz
tálytá rsa ddal találkoztam. Nagyon helyes, csi
nos férfi. Mellett ed ült annak idején. Udvőzletét
küldi. Nagyon nagy szivfájda lom nek em hogy
nem gyönyörköd hetek ben ed. El tőItőd a szé p fi
atal életede t oly messze. Küld öm a receptet amit
szoktál máskor is küldeni 30 inekci ó és 150 tab
lett a; Kiván ok jó egészséget szá mtalanszor csó
kol Edesanyád.

Fáj a sz ivem hogy mikor fogunk találkozni
má r hallottam olyat is hogy nem muszáj felveni
az ame rika i polgárságot ha valaki nem akarja
va n olya n embe r az egész hét évet An gliában
töltö tte még nem odavaló állampo lgár mégsem .
Nagyon sokszor nem tudok éjjel aludni. Anyira
bántot egész beteg voltam orvos hoz kerüItem a
bána tol.

Nem bán ám ha küldenél egy kis pénzt kuko
ricát szeretnék venni van két malac meghiznak
eladom. Sajnos nagyon rá vagyok most már szo
rul va dolgozni nem tudok menni. Nagyon kér
lek amig haza tudol jönni küldjél amit tudol pár
éveme t ne kelljen nagy gondok k ö z őtt élnem.

Ked ves S ándorká rn, megkérnélek de nagyon
ha tudnál nekem küldeni egy kis pénzt legalábis
minden második hón apban . Hiába nagyon de
nagyon sajná lom sehonna n sem tudom magam
fenta rtani van egy kis baromfi az t feltétlenül
muszáj vagyok tart ani még idáig mindig volt két
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malac is amit fel tudtam nevelni. Posta for
duItávallégy szives küldjél nekem egy kis pénzt
most már nem tudok mit teni nem kértem edig
vártam a megoldást a nyu gdij form ájában de
most már ugy hiszem nem sikerü l. Megkérlek a
nyári hón apokban ha tudnád aszt a kis pénzt
küldeni most apró csibéket vettem mu száj rez
kírozni a hus miatt meg egy pár darab nyári ru
hát kellene vennem.

[Bántott , hogy kérni e, kunyerálnia kellett, de
egyszerue n I")~m volt pénzem, amíg Itáliában tar
tózkodtam . Osz tönd íjakon éltem, amik naponta
kétszeri étkezés t adta k és egy diákotthoni szo bát,
de pénzt alig. Később az USA-ból rendszeresen
ment neki pénz, akko r is, ha diák lévén, én nem
dolgoztam. de Carol, az akkori feleségem nagy
lelkűen küldte át anyá mnak a fizetése egy jelen
tős r ész ét.]

Már megkaptam mind a harminc inectiót és a
150 tabl ett át is beszed tem. Nagyon hasz nos
gyógyszer igaz án mondom jól vagyok nem azt
mondom hogy kapálni birnék de egész megele
vened tem. Nem tudom mil yen körülmén yek
között tudod megszerezni sok pénzedbe kerül
jól lenne ha az őszre tudnád megint küldeni. Ha
nem terhellek meg vele benneteket küldjél vita
min tabl ett át majd ti tudjátok melik a jó. Amit
legutóbb küldtél meg mutattam az orvosnak na
gyon tecet neki monta hogy biztos jó fog lenni.
Köszönöm a pénzt is amit kü ldt él majd veszek
ma gamra egy kis ruházato t eléggé le vag yok
égve a ruha do lgából.

Azt akarom megirni hogy ugy gondolom
hogy jó lesz ha ritkábban küldötök nekem pénzt:
most már kapok nyugdijat 588 forintot [értesített
bennünket egy 1975 december 27-i level ében].

A lábam mindig fázik mint szegény jó Edes
apá dnak ha megérem a jövőt bundás cipőt mu
száj lesz venni.

Megkaptam a pénzt nagyon de na gyon kö
szö nö m a napokban a csomagot is kaptam ami
még nem is szá mitottam azt is nagyon köszö
nöm. Nagyon jó lett a csizma a meleg zoknit is
bele tudom hu zni igy most nagyon jól meg let
oldva a téli lábbelim. Ha tudnál annyit spórolni
vagy nem kel meg nélkülöznöd veg yél nekem,
Marikának és az Erzsi részére olyan esső kabátot
mind Mancinak küldtél ha lehet az én részemre
sötétet decsak ez a fazon mint Mancié ha nincs
sötétebb akkor az enyém is legyen világos.

A legközelebbi csomagban küldenél nekem
egy pongyolát nem baj ha hosszú is majd meg
csin áljuk szép sötétkék vag y barna csak ne új le
gyen. Zárom soraimat számtalanszor csókol és



sokat gondolok rád a multkor álmomban ide
haza voltál szerető jó Anyád

Sanyikám nem tudom hogyan állsz tudnál-e
küldeni egy kis pénzt egy kis csomagot össze
hozni sok pénzem el ment hogy beteg voltam
nagyon kellene egy két ruha darab rám nyári
cipő szanda mindenből ki vagyok fogyva: ne
irjál róla hogy kértem Vilmos ugyis aszt hiszi
sokat nélkülözöl.

Egy kérésem van Sanyikám nagyon szeretném
ha a helyzeted megengedi mikor ott lesz Bécsben
Vilmost meglepnéd egy öltöny ruhát pulóvert és
valami átmeneti kabátot venél neki nagyon kér
lek meg ne mond neki [hogy én mondtam ezt] ha
kiolvastad semrnisid meg a levelet.

[Egy csomag tartalma 1986-ban: anyám ma
gas szárú cipője, "hosszú" kabátja, fél kabátja,
ruha anyag, papucs, "fehér" kabát, kesztyű, kar
digán, két pulóver, három pár harisnya, csoki,
játék semmi.]

Drága Sanyikám. Szeretettel küldöm hozád
eszt a pár soraimat kivánom hogy jó egészségben
találjon mi meg vagyunk a szokásosan nincs kü
lönöseb mint nem jön tó1ed levél. Ha van olyan
ruhád ami már kopotab és nem használod ted
fére és ha jön ösze olyan ruha darabot akár ing
vagy felső ruha alkalom atán elküldenéd nekem.

[A használt ruhák így bekerülnek az élet ke
ringésébe: elcserélődnek takarmánnyá anyám
csirkéi és disznói számára.]

Szeretném ha küldenél egy kis cucot ha tudol
valamit összehozni. Azért volna most nekem sür
gős egy kis kukoricát szeretnék veni most van a
szezonya ha nem veszek jövő nyáron nem tudok
egy kis baromfit se nevelni a magam részére.

12bokor krumpli van amit hoztam szép magas
a szára várjuk mire fejlődik meg hagynánk mind
magnak ha véletlen el mennétek Rómába vegye
tek két jácint hagymát ha van rózsa szin vagy ami
lyen lesz két tulipán is jó lenne meg egy csomag
rózsaszin muskádli mag. Kérlek beneteket lene
időtök Romába vegyetek nekem szép árvácska
magot szép sárgát vagy amilyen lesz. Nagyon szé
pek lettek az árvácskák amit a mult évben hoztál
Bécsbe igazán bámulatos. Nyílnak a muskándlik
sorban 13 cseréppel van nagyon szépek van tűz

piros, rózsaszin... nagyon szép a szekfű is, több
szinű no meg a bazsalika örülök a sok szép virág
nak. Elég szép minden a kertben virág magot amit
hoztam tó1etek ami ki kelt már virítanak szépek
nem tudom a főznivaló kukorica hogy válik be.

Már fel füstöltem a részetekre is egy szép son
kát jó pár kolbászt, két szép tábla szalonnát. Most
érik a kertben a ribizli mikor látom mindig min
dig rád gondolok még amit a mult évben el tet
tem a részedre az is mind meg van most is teszek
el majd ha meg jösz jósok mindennel várlak.
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Kedves Sanyikám. Leveleteket meg kaptuk
örülünk hogy jól vagytok mi is egészségesek va
gyunk mit nektek is szerető szívből kívánunk.
Tegnap volt pálfordulás 29-én nap sütés volt a
medve megfordult aszt mindják még jön a tél.
Még a március is roszúl viselkedet a máskori
évekhez számitva hogy Sándor meg József Bene
dek meg hoza a meleget most meg hó eset hideg
volt alig lehet számitani jó időre ...

Elmentél Amerikába. Enél már meszebre ne
számítsál menni épen tegnap este halgattam a
szülöföldemen délamerikából jön haza egy csa
lád jó összeg kel hozzá biztos azok már boldo
gok. TIsneréknek a Marnájuk most jöt meg Fran
cia országból 71 éves a néni öt hónapot töltöt kint
a lánya van ot ha majd rá kerül a sor lehet én is
gondolok valamit. Manci doktornénijük most jön
majd haza Belgiumból én ezel csak bisztatom
magam hogy meg lássalak. Irjál a Caroiról a fele
ségedről hová melyik országban való vagy ame
rikai örülnék ha el küldenéd haza én hozám tör
tént már olyan is a mult évben Börgöndre jöt egy
fiatal angol nő Juhász nénire aszt hiszem még
emlékszel annak az unokája kint megnősült a
mult évben el jöt az aszony egyedül ez év nya
rán már az urával jöt látogatóban anyira meg
szeretet it mindent aszt monta ide jön végleg
magyarországra. Most a napokba ment ki láto
gatóba egy idős bácsi 70 éves boldogan indult
útnak New York-ba várja a fia, sokat emlegetünk
beneteket. Sokan menek ki szülők látogatóba
inen az utcából röviden ketten mennek Szántóné
Svéd országba Kucseráné Londonba.

Ha Európában maradnátok és ot dolgoznál ot
maradnák és hazulról is minden évben is ki tud
nák jönni. Nagyon boldogok vagyunk hogy
most mehetünk, viszünk magunkkal sok eni
valót ne kerüljön ot pénzben. Gondolom neve
ted de ugy lesz.

[Fogalma sincs, mik a lehetőségek és mi mibe
kerül: egyszeruen áthelyez Amerikából Európá
ba, hogy közelebb legyek, ezt rögtön a bécsi tar
tózkodásunk után, amikor anyám és három test
vérem volt velünk, amire évekig raktuk félre a
garast. Később Rómába jött anyám, Marika nő

vérem, Erzsi sógomőm és lánya, Marianna. Ez
volt az alkalom, mikor a Velence-Róma autóúton
dobáltuk ki az autóból a romlott élelmet, például
egész sült kacsákra emlékszem.]

Két kis tolas párnát szeretném [elküldeni majd]
lehet hogy CaroInak meg tudom venni a berli
ner kendőt. Bánatos voltam hogy nem vittünk
semit a Caroinak először tudatlanok voltunk
csak sok eni valót vittünk. Sokat agódtam az mi
at hogy nem vittünk Caroinak semit hiszen mi
sem vagyunk az Isten szegénye tudatlanok vol
tunk és csak sok eni valót vitünk.



Sanyikám nagyon meg kérlek vigyázz ma
gadra szeretnék az életembe veled beszélni. Na
gyon kérlek vigyázz magadra sokat de nagyon
sokat agódom érted. Sokat álmodok mostaniban
veled bajlódok minden roszat elképzelek meg
vagyok rémülve ha két hétig nem jön semi.
Drága Sanyikám vigyázz magadra mindig utá
nad agódom nem is tudom én velem mi történe
ha téged baj ér.

Nagyon kérlek hogy autót vezetni ne tanul
jál meg soha, se ne motorozz. Talán job is lenne
ha nem vehetnél autót neked igazán kár a keze
det ösze benzinezni azokat sokat gondolom
majd baj ér halgas rám Sanyikám ad el az autó
dat. Annak csak örülök hogyautód van, látom
nem igen van nélkülözésre lehetőség az bor
zasztó hogy mindig azon jár az eszem hogy ösz
szetöröd magad. Ad el az autódat és használd
fel az árat hogy ha mégy akárhova is el tudod
magad vitetni nem aszt tanultad piszkos kézzel
autót csinálgatni mindig menyire féltelek nem
kel az neked. Mindig azon töröm a fejem hogy
baj ér sokat autózol mindig hal az ernber sze
rencsétlenségről röktön rád gondolok. Almom
ban it látalak olyan rosz zakóban voltál montam
vezsd le majd én meg varom... megkérnélek
Sanyikám még jó idők vannak csináltas fényké
pet az autódal a legszeb ruhádat ved magadra.

Kis Andriska ha elkezd járni még roszab lesz
ki megy az utra, nagy felügyelet kell. Elkészült
e már a kerítés? [Bizony, a majdnem négy hol
das telek sose volt egészen bekerítve anyám
nagy bánatára.]

Az Andris után nemsokára született a Kati lá
nyotok. Külön örülök hogy kislány barna haju,
egyik szőke a másik barna mint a nótában van.
Tegnap postára adtunk két kis csomagot a kis
gyerekeknek. Andriskának kis kabátszerüség, pi
ros, uja nincsen, körül himzett. Nem sokba került.
A másik kis csomag a Katikának kis válkendő.

Marika horgolta még egy kicsit nagy de majd bele
nől. Mikor Rómában voltunk beszéltünk a birka
béléses bekecsről. Lehet kapni nem is olyan drága
mint gondoltad: 500--600 forinttér lehet veni.

Májusba elutaztam az Agócs Pista feleségével
Mezökövesdre. Készen nem tudtam venni és ren
delésre csináltattam. Tegnap kaptam meg, postán
küldték el. Nekünk nagyon tecik, ugy gondoljuk
néktek is fog teceni. Carolén himzés is van aszt
monták a férfira nem kell, de igazán nagyon he
lyes, jó meleg lesz majd meglátjátok. Mindig azon
voltam hogy tudok néktek örömet szerezni. Már
majdnem ugy volt Szegedre megyek de jött a
levél ott nem foglalkoznak ijesmivel igy mentünk
Mezőkővesdreés ott voltunk 3 nap.

[Parádéztunk az angliai Londonban, útban
haza Kanadába, augusztus végén a bekeesek-
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ben, az emberek megállítottak és azt akarták
tudni, hol lehet olyat kapni.]

Már számoljuk a heteket nagyon várjuk a ta
lálkozást. Már szellőztetema mellényket mikor
napos idő van. Amit mi viszünk néktek aszt el
kel hogy vigyétek magatokkal erről ne is irjál
semmit. Nekem nagyon rosszul is esne ha le
kapnál érte. Négyen megyünk három bőröndöt

kel hogy vigyünk. Nem tudom hogy férünk az
autóba. Rátok bizzuk eszt.

El menék eléd egy heti gyaloglásal csak már
ot tartanánk lehet ha Olaszországban vagy rá
kerül a sor hogy meglátogatnálak. Elmegyek
hozzád ha Olaszországba jösz. Amig te ot leszel
én is veled maradok és együt jövünk haza. Ta
valy ilyenkor még javában ettük a jó Római
szöllőt. Sokszor úgy érzem hogy nálatok vagyok
veletek beszélünk a kisgyerekek a szemem előt

vannak egy szóval nem tudom elfelejteni aszt a
boldog időt amit nálatok töltöttem.

[Ha nálunk volt, azután abból élt, és minden
féle évfordulóra emlékezett.]

Most lesz egyéve a boldog találkozásunknak
vártatok benünket a Torontói röptéren mostani
napokban mindig rátok gondolok. Levelem zár
tával kivánunk jó egészséget mindannyiótoknak
sok szeretettel gondolunk rátok az egész család
végül Anyuka

Tegnap 19-én volt az évforduló hogy kiutaz
tunk két éve hozátok nagy szóvolt az életünkbe
jó sok időt veletek töltöttünk. Orülök hogy keres
az Andris emlegesetek neki ne menjen ki az em
lékezetéből hogy otvoltam.

Sanyikám nagyon távol töltöd tőlünk eszt a
Karácsont is sokat gondolok rád el nem muló
szeretettel gondol mindig rád Edesanyád. Na
gyon rosz lesz meg szoknom Sanyikám meszire
el mentél most megin bele törődni nekem na
gyon nehezen megy. Mindig kérlek nem fogadol
szót nekem mikor jösz már közeleb egy kicsit.

Minden esetre nem tartóztatlak visza nem is
venéd szivesen csak attól félek nem lesz tehecsé
ged viszautazni meg haza mikor jösz. Részemre
minden hiába van csak mindig rátok gondolok
keltemben fektemben nagyon sokat sirok ha
nem látja senki. Aba bizakodtam hogy ha őszre

is végezel akkor is eljöttök ugyis Olaszország
ban egy évet töltötök bele esik a jövő nyár is.
Aszt irtad két évig leszel Amerikában már nem
is tudom hány éve olyan borzasztó nekem sok
szor a helyzetem hogy nem láthatlak meg nem
beszélhetek veled reménykedem de én feletem
is el jár az idő tudok arra haragudni ha velem
fajta idősnek jó megy én nem érdemeltem ki.

[Hiába próbálta az ember megmagyarázni
neki az anyagi világunk és létünk korlátait, pél
dául, hogy a magyar állampolgárságtól meg-



fosz tva menekült útl evéllel és külön engedé
lyekkel tudtunk csak mozogni, amíg meg nem
kap tuk, amit ő szükségtelennek nézett, az "ame
rikai polgárságot".1

Kik vanak veled közelben ? Menyire van a
szomszéd tanya hozzátok? Egy meg nyugvás ré
szemre hogy a szo mszé dékhoz közel vagy tok
majd seg itenek tudom fizetni kel de azé rt na
gyon jó.

[Ironiku s: a szomszédda l a Fejér megyei Se
regélyesen, ahol élt, éve k óta nem beszélnek,
azo k jelentgetik fel őket . ]
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Tudazs velünk hogy van e veled magyar. Az
baj hogy nem igen lesz magyar a közeledben
még talán meszeb mentél a nagy világban sokat
sirok mikor senki nem lát. Meg kémélek ird mán
meg a Magda Pista hová való meg a t öb i isme
rőseid is ugy szeretném tudni csak nem marad 
tok széjel nagyon egymás tól nyugotab vagyok
ha asz t tud om nem vagy magadra.

Közreadja Ag6cs Sándor András

Teréz Anya:
Jöjj, légy a világosságom!
A 20. század legnépszerűbb szentje lelké
nek legbenső titkait tárja fel lelki vezetői
nek, előljáróinak írt bizalmas leveleib en,
szemé lyes feljegyzéseiben.

Ezek a dokumentumok először kerül
nek nyilvánosságra bemutatva " Kalkutta
Szentj ének" csodálatos életú tját, haláláig
hűséges szerete té t lsten és a szegények
iránt.

A kön yv mélt án kelt ett e föl a világ ér
deklődését: Teréz Anya ismé t az újságok
címo lda lára került.

A kön yvet hónapok alatt leford ították
a nagyobb világ nyelvekre.

Ára: 3 200 Ft

Kapható vagy megrendelhető:

Vigilia Kiad óhivatal
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel.: 1 486 4443 Fax: 1 486 4444

E-maiI: vigilia@Vigilia.hu


