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Előhang – Édesapa, Peti 
 

 

Úgy tíz-tizenkét évesek lehettünk, amikor nővérem, Zsuzsi és én egy-egy vékonyka 

ezüstláncot kaptunk Édesapától, rajta egy befoglalt hegyikristály, mellette pedig egy kis 

cédula, egyetlen mondattal: „Legyetek mindig ilyen tiszták és kemények – Szüleid”. A 

gondolatainkba jól bevésődött mondat először útravalóvá vált, mára pedig hagyatékká, 

ami nap mint nap eszünkbe jut, és egyszerűségében is komoly feladatul szolgál, amellett, 

hogy támpontot ad. Az elmúlt években különösen sokszor volt szükség arra, hogy 

megpróbáljunk kemények maradni. Édesapa hiánya bénító és felfoghatatlan. 

A sok nehézség közepette örömhírként szolgált, hogy Édesapa barátai folytatni szeretnék 

a Jósvafői Helytörténeti Füzetek megjelentetését, de elsőre, és aztán hosszú hónapokig 

még az is nagyon nehéznek, szinte képtelenségnek tűnt, hogy ebben mi is megszólaljunk. 

Írjunk valamit együtt, Édesanya, Zsuzsi és én – egy szövetség megmaradt tagjai. 

Édesapával erős szövetség tagjai voltunk négyen, és ha ennek a szövetségnek lenne 

naplója, most az éjszakába nyúló közös legózásoktól, a kirándulásokon át a norvég, 

görög kalandjainkig rengeteg élménnyel lenne tele. A feljegyzésekből kirajzolódnának 

Édesapa különféle arcai, aki fáradhatatlanul szerkeszti mérnökasztalánál a műszaki 

ábrákat, aki harcos barlangászként áll ki szakmai ügyek mellett, vagy aki épp 

megvalósítja nagy álmát a Jósvafői Tájházzal. Nehéz lenne mindent elmondani, amit az 

emlékeinkben őrzünk róla, és amit fontos lenne megörökíteni. Ami hiánytalanul 

tükrözné, hogy mit jelent nekünk. Felidézünk régi történeteket, jelenetek bukkannak fel, 

újra belelapozunk egy-egy fanatikus elszántsággal megírt könyvébe. Olvasgatjuk a 

leveleit, amelyeket addig a legjobb olvasni, amíg nagy étvágyú jósvafői cinkékről, 

legújabb könyvének részleteiről, majd dedikálásáról, kiürítendő postaládákról, 

Budapestre érkezéséről, néprajzos táborélményiről szólnak. Néhány orvosi témájú levél 

után aztán megszakad a levelek sora. 

Kevés dolog lesz olyan ezután, mint annak előtte volt. Nem lesz olyan a tájház és a 

helytörténeti füzetek sem, miután megalkotójuk hiánya szerves részükké vált. Az Alkotó 

már csak gondolatainkban ül ott a sűrű, tevékeny napokat megszakítva egy könnyed, 

napsütötte, kerti sziesztára a nyugágyában, gondolatainkban húzza meg magát télen, a 

fűtött kis toronyszobában, vezeti körbe lelkes történetmesélés közepette a látogatókat, és 

ad számot a faluban kikutatott újabb életútról, kortörténeti leletről. 

Miközben pár ember segítségével azon munkálkodunk, hogy a ház megmaradjon, a 

helytörténeti füzetek életben tartásának gondolata nagy öröm, amiért köszönettel 

tartozunk az ügy felkarolóinak. Édesapa egyik, élete végéig kitartó elköteleződése és 

dédelgetett csodagyereke volt ez, a kívülről sokszor nem is érzékelhetően nagy munkával 

és rajongással összeállított füzet. Amelynek cikkeit a halálos ágyán, fájdalmai ellenére, a 

realitástól eltávolodva, boldogan diktálta, egy-egy cikkének elkészülte pedig a régi, 

cinkos mosolyt csalta az arcára. Azt kívánjuk, hogy a helytörténeti füzetek Alkotójának 

cinkos, vidám mosolya adjon erőt, és kísérje a további számok készítőinek munkáját. 
 

 

Eszter, Zsuzsi és Zsuzska 


