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KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 

Ezt a könyvemet a szüleimnek ajánlom köszönet-
képpen a sorsomért, hiszen ha nem támogattak vol-
na erőn felül egész életükben, akkor bizony ez a 
könyv sem jöhetett volna létre. Nagyon sajnálom, 
hogy már oly régóta csak behunyt szemmel láthatom 
Őket, és beszélgetni is csak a gondolataimban tudok 
Velük. A remény azonban elhiteti velem, hogy va-
lamelyik párhuzamos világból most is figyelik min-
den tevékenykedésemet éppen úgy, mint hajdanán, 
és örömmel látják, amit álmaimban mindig el is 
mondanak, hogy nem volt hiábavaló az életük. 

Nem születhetett volna meg ez a könyvem sem a 
feleségem végtelen türelme és támogatása nélkül. 
Szavaimmal nem is tudom kifejezni mennyire hálás 
vagyok Neki, hogy közös életünk immár negyven-
három évében folyamatosan érezhetem a szeretetét. 

A könyv történetei különféle közösségekben ját-
szódnak, sőt a közösségek némely tagja a saját nevén 
szerepel bennük. Köszönet illeti őket is a történetek 
szíves fogadtatásáért, a nyilvánosságra hozatal en-
gedélyezéséért, valamint a további történetek írására 
történő biztatásukért. 
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ELŐSZÓ 

Mint a méhecskék a virágport, olyan szorgalmasan 
gyűjtögetjük mi is a múló idő emlékeit. Sokszor 
hosszúideig elhúzódó eseménysorként ragad bele 
jelenünk az emlékezetünkbe, de sokszor, csak rövid 
pillanatok, azaz időmorzsák rögzülnek. Nem öncé-
lúan gyűjtögetünk, hiszen az elraktározott élménye-
ink, tapasztalataink folyamatosan alakítják, formál-
ják az életünket. Az élménygyűjteményünk idősebb 
korunkra végül olyan hatalmas méretűre növekszik, 
hogy már ki is akar csordulni az életünkhöz kapott 
gyűjtő-tarisznyánkból. Bizonyosan ki is csordulna, 
ha tudna, de időstársaim bizonyíthatják, hogy a ta-
risznyánk szája nagyon jól meg van tervezve, hiszen 
csak egy külső érdeklődés tudja azt szélesre tárni. 
Nekünk alig ujjnyi szélességű résen csorgatja csak 
vissza az emlékmorzsákat, de ha akad legalább egy 
érdeklődő hallgatónk, olyan hatalmas áradatban 
zúdítja ki magából az emlékeinket, hogy alig tudjuk 
követni a beszédünkkel. Ez az elvarázsolt tarisznya 
engem bizony szüleim madárlátta tarisznyájára em-
lékeztet. Arra a tarisznyára, amelyet gyermekko-
romban mindig óriási izgalommal vártam haza. Vár-
tam, hogy végre beleszabadulhassak, hiszen mindig 
találtam benne valami hatalmas értéket a földünk 
kincseiből. A madárlátta kenyérmorzsák között 
mindig ott rejtőzött benne valamilyen csodás megle-
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petés számomra is. Sokszor találtam például furcsa 
(eső, szél és a Nap által formált) agyagfigurákat, 
melyeket gyermeki fantáziám olyan könnyen élővé 
tudott varázsolni. Kiváló játékok voltak, a kevésbé 
törékenyekkel napokig el tudtam játszani. Találtam 
aztán kipusztult szőlőtőkéből kifaragott játékokat is, 
persze korántsem olyan gyakran, mint agyagfigurá-
kat. Édesapám formálta ki őket a bicskájával a déli 
pihenőjük alatt. Ezek a különféle figurák pedig még 
a kiságyamba is velem jöttek, a hozzájuk tartozó 
mesés történeteikkel együtt. Voltak abban a tarisz-
nyában persze másfajta kincsek is. Volt például édes 
szőlő, mosolygó alma, körte, barack, cseresznye, volt 
benne málna, szeder, dinnye, szóval minden, ami 
szemnek és szájnak öröme. Találtam benne néha 
még kismadarat, kisnyulat is, amelyek hosszú időre 
megszabták a napirendemet, hiszen nekem kellett 
gondoznom őket. 

Istenem, micsoda kincseket őrzött az a tarisznya, 
és micsoda izgalom volt felkutatni benne őket! A jó 
öreg tarisznya pedig mindig örömmel ajándékozta 
nekem mindenét, mint ahogyan a velünk élő nagy-
mamám is mindig örömmel osztotta meg velem a 
kincseit; életének jó és rossz emlékeit. A megosztás 
révén pedig az ő élettapasztalatai az én életemet is 
gazdagítják, alakítgatják. 

Ma már tudom, hogy nagymamám bizony nagyon 
szerencsés volt, hiszen folyamatosan megvolt a hall-
gatósága. Mindig volt mellette valaki, aki meghall-
gatta az élettapasztalatait, életmeséit. Szerencsés 
volt, hiszen hosszú évekig változatos formában ad-
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- VÉGÜL TEKINTSÜK A VÉGSŐ MEGKÜLÖN-
BÖZTETŐ JEGYEMET! 

 

ECCE HOMO 

Kedves Olvasóm, remélem talált a könyvben va-
lamiféle értéket, de ha nem, akkor se búsuljon, hi-
szen a hiba nem az Ön készülékében van! 


