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MILLÓ ILDIKÓ 
 

Embermesék * IL Nagyanyja 

 

Hőseink rólunk szólnak. Arról a többszörösen egymásra, egy-

másba épülő architektúráról, amivel időről időre azonosítjuk 

magunkat. Külső és belső magunkat. Mert kik is vagyunk? Fér-

fi? Nő? A csecsemő anyja mellén? A foglalkozásunk? A gyere-

keit tápláló, nevelő gondos szülő? A szerelem gyümölcse? Lel-

kiségünk? A szerelmes végtelent keresők?  

Gondolataival, érzéseivel IL ajándékozott meg. A véletlen ül-

tetett bennünket egymás mellé Almádiban a Balaton-parton, a 

Sóhajok hídja és a Hajóállomás között. Hátunk mögött a Liget 

Kávézó pompázott. A tavasznak örült minden érző lény: fák, 

kövek, madarak, virágok, a szelíd hullámok a délutáni nap-

fényben.  

– Történetemnek nincs tanulsága – kezdte IL. – Szereplői éle-

tem meghatározó szereplői lettek, voltak. Azok még ma is, bár 

egy új dimenzióban-világban beszélgetek velük már régóta. 

Anyai nagyszüleim nyírségi, szegény településen éltek Borbá-

nyán, Nyíregyháza közelében. Miután anyám csak három hóna-

pig lehetett velem otthon – az ezerkilencszázötvenes években 

minden anya számíthatott erre, ha állásban volt –, megbízható, 

de idegen nénik dajkáltak, gondoztak. Hogy milyen minőség-

ben, arról az vall, hogy nagyanyám – még nem voltam kétéves 

– egy be nem jelentett látogatás után elvitt magához, magukhoz, 

és nem engedett vissza a gyerekgondozást vállaló Anna néni 

felügyeletére. Átmenetinek szánt vendégségem végleges lett. 

Maradtam nagyanyámékkal, szoba-konyha-kamrában, kicsi ud-

varral, nagyobbacska kerttel. 

Ő akkor 51 éves volt, nagyapám 65. Nyolc gyermekük közül a 

második fiút négyhónapos korában elveszítették. Hét gyerme-

kük a háború, a forradalom, a szegénység ellenére felnőtt. Isko-

lázott, tevékeny felnőttek, felelős szülők lettek. 

Iskolakezdés előtt egy évet jártam óvodába. A szünetekben 

azonban mindig náluk, velük voltam. Segítettem előbb a háztar-
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tásban, az állatgondozásban, később Nyírjestanyán, Császár-

szálláson a krumpli, a kukorica, a napraforgó vagy a szőlő kí-

nálta-követelte munkákban. Kapálni, metszeni a mai napig sze-

retek. Szívesen, örömmel végzek minden kerti vagy mezei 

munkát. 

Anna nénit – már főiskolás voltam – egyszer meglátogattuk. Ta-

lán csak anyám miatt emlékezett rám. Azt nem tudom, volt-e 

rajtam kívül más gondozottja. Kíváncsisággal vegyes rezignáció 

volt bennem. Kaptam? És vajon mit? Ettől az idegen, gyűrött, 

térképarcú nénitől? Nem szerettem, ha meséltek életemnek arról 

a szakaszáról, amikor ő vigyázott rám. A kép, amit láttam – fő-

szereplője én – nem tetszett. Annak a kisgyereknek a látványa, 

aki én voltam, a múltba rekedve – tehetetlenül egy kiságyban, 

egyedül, pisiben, kakiban, éhesen, szomjasan, ordítva, kapálóz-

va – rettenettel töltött el.  

Így lettem én nagyanyám kilencedik gyereke. Nevelt, gondo-

zott három fia és legkisebb lánya mellett. Idősebb fia és két 

idősebb lánya állásban, házasságban, önálló albérletben, ott-

honban. Nagyobbik lánya fiú unokával ajándékozta meg, 

Anyám pedig velem. 

A bölcsőde miért nem jöhetett szóba? Erről soha nem beszél-

tünk. A kérdésig sem jutottam el. Talán azért, mert nekem na-

gyon jó volt a nagyszüleimmel, nagycsaládban, felnőtt, már 

dolgozó nagybácsik, nagynéni mellett cseperedni. 

Szánva a kisárvát szívébe fogadott és tanított, nevelt, vigyázott 

rám nagyanyám. A kisárva én vagyok. Tényleges árvátlansá-

gom ellenére. A szánandókat hívta így nagyanyám. A korábban 

említett látvány és eltemetett, lázadó érzések miatt nem tudott 

lemondani megmentésemről.  

Gyakran jut eszembe – egyre gyakrabban –, hogy a neki tett, 

számára legfontosabb ígéretemet nem tartottam be: idős koruk-

ban nem gondoztam őket. Látogatóba is csak ritkán tudtam 

menni. Még erős volt és tevékeny, azonban gyakran megkérdez-

te: ha beteg leszek, adsz egy pohár vizet, IL? Az a bizonyos po-

hár víz, amit ígértem: elmaradt. Elgyöngülésüknek, búcsújuk-

nak az élettől nem voltam, nem lehettem szemtanúja, segítője. 
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A szerelmem a Dunántúlra hívott. Itt lettem felnőtt, itt születtek 

gyerekeim, és maradtam itt, egyedül.  

Intelme: „IL! Ne halj meg a kút mellett szomjan!” számtalan-

szor jutott eszembe. Főként, amikor a 18 méter mély almádi 

kutunkba tűzoltók hoztak és pumpáltak vizet, mert elapadt a 

vízér. Kétleányos anyaként naponta csak pelenkát 30-40-et te-

rítettem ki száradni.  

Nincs nap, hogy ne jutna eszembe nagyanyám. Nem kell be-

csuknom a szemem, hogy lássam őt és nagyapámat. Próbálom 

megfejteni őket. Egy fekete-fehér fotón állnak egymás mellett: 

feketében, kérdőn a kamerába nézve, a szőlőlugas előtt, vigyáz-

ban, mint akik a fényképezés kedvért ugyan ünneplőbe öltöztek, 

de sajnálják rá az időt. Én pedig, aki első keresetéből (hatodikos 

voltam) Pajtás fényképezőgépet vett: örülök a névtelen fotós tü-

relmének. 

Átívelve dimenziókon, nagyanyám vajon hallja bocsánatkéré-

sem? Tudja-e, hogy a tőle tanult példabeszédek, tanítások gyö-

keret vertek bennem? Remélhetem, hogy bölcs mosollyal rám 

emeli nefelejcs szemét és elhiteti velem, hogy jó vagyok? Hall-

ja, amikor a nyíregyházi katolikus templom előtt – mielőtt be-

mennék a vele megszokott helyünkre – megállva köszönök? 

Csókolom, anyuka! Csókolom, apuka! Nekik, nagyszüleimnek 

és szüleimnek is szólt a köszöntés. 

Ezt a rituálét Szabó Magdától tanultam és vezettem be nyíregy-

házi látogatásaim alkalmával. Bár anyám még élt, apám már 

évek óta a temetőben. Magdát édesapja figyelmeztette: „Mag-

da! Ha mi már nem leszünk, sétálj el a Nagytemplomig, és kö-

szönj a tornyoknak, mintha nekünk köszönnél! Csókolom, anyu-

ka! Csókolom, apuka!” 

Így adta meg lányának, Magdának, és nekem is, ismeretlenül az 

elveszett otthon illúzióját. 

Nagymamám fedezte fel, hogy szeretem a virágokat. Nemcsak 

letépkedni és csokorban nagyapámnak adni. Átélten lerajzolni, 

keretbe foglalni, hogy a falra kiakasztva mások is csodálhassák. 

Tőle tanultam, de nem vigasztal: a szeretetet, a gyengédséget 

nem mindig annak adjuk vissza, akitől kaptuk. Én kaptam tőle 
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egy hatalmas szeretetbatyut, amit nyögve emelek ma is.  

Ó, Egek! Milyen kicsi és erőtlen vagyok az Ő hatalmas szere-

tethegye mellett! 1983-ban, egy évvel nagyapám halála után ő is 

itt hagyott bennünket.  

IL felállt, rám nézett hosszan. Szememből olvasott. Nem szólt, 

amikor kezet fogtunk és megöleltük egymást. A Gyógyító Platán 

fasorban járt már, amikor utoljára visszafordult és intett. Csak a 

lenyugvó nap vakított? Gyerekkorom sós ízeit nyeltem, suttogá-

sait füleltem. Sajnáltam magam, hogy IL magamra hagyott. 

 

 
Tavaszi haikuk 

 
Mandulavirág 

Temetetlen szerelem – 

Tavasz illata 

* 

Csillagok tükre 

Tavaszi hajnalokban – 

Árnyas mosolyban 

* 

Mandulát cibált 

illatozó kertedben – 

árva böjti szél 

* 

Kék-zöld párában 

csókot hint szép tavaszunk – 

ölelő karunk 

* 

Távoli kedves 

Tavasszal illatozó – 

mandulavirág 

 
*** 

Irodalom csoport a Facebookon: 

https://www.facebook.com/groups/magyarirodalom/  

https://www.facebook.com/groups/magyarirodalom/

