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„AKARSZ BOLDOG LENNI? LÉGY MEGELÉGEDETT!”

HERMANN JÁNOSNÉ: Véső alatt. Kalocsa, 2000, Argumentum (Budapest), 163 o.+12 o. fotómelléklet.

Személyes bevezetővel szeretném kezdeni a könyv ismertetését. A szerzőt, Hermann Jánosnét 
-  Júlia nénit -  évek óta ismerem. Az 1956-os Intézet Órai History Archívuma által Minden 
ember élete egy kész regény címmel 1991-ben meghirdetett életrajzpályázat kiírásában segít
séget, konzultálási lehetőséget ajánlottunk fel abban a reményben, hogy így olyanok is tollat ra
gadnak majd, akik még bizonytalanok abban, hogy érdemes-e megírni a történetüket, illetve 
nem tudják, hogyan fogjanak hozzá. Júlia néni az elsők között telefonált, biztatásra, megerő
sítésre várt. Közel jártunk a beadási határidőhöz, amikor ismét felhívott, hogy személyesen 
szeretné átadni a pályázatát. Egy mosolygós, elbűvölő, tipp-topp idős asszony jött be hozzánk, 
telve vitalitással. Az 1960-as évek divatját idéző kistáskájából elővette a szemüvegét, a nagy 
szatyorból pedig a művet. És elkezdett mesélni...

Egy önéletrajzi írás esetében nyilvánvaló a közlésvágy, de ebben az esetben a szerző a szo
kásosnál többet tett. Júlia néni olyannyira fontosnak tartotta, hogy mások is bepillantást nyer
jenek az életébe, hogy a temetésére félretett pénzéből megvalósította — szerinte — utolsó ál
mát, és az Argumentum Kiadó technikai segítségével napvilágra hozta a visszaemlékezését. 
(A megjelentetést sajnos az 1956-os Intézet -  bár az írás megosztott első díjat kapott -  az ál
lami támogatás megvonása miatt kialakult anyagi helyzetében nem tudta vállalni.)

A könyvet újraolvasva ismét ráébredtem arra, milyen találó címet adott a pályázatnak ki
találója, Kozák Gyula. Ám Júlia néni élete (is) nemcsak hogy kész regény, hanem ő mondan
dója megfogalmazására a kisregényformát választotta. Egy gondosan megkomponált történet 
keretében egyes szám harmadik személyben, magát -  „a név rövidsége miatt”  — Annának ne
vezve meséli el életét. Az események kronologikus felidézésével a XX. századi magyar törté
nelem egy lehetséges megélt változata kerekedik ki előttünk.

Anna 1919-ben Kalocsán született. A helyi zárdában tanult, itt végezte el a polgári isko
lát, majd a tanítóképzőt. Kezdetben magántanítónőként, majd a visszacsatolt Erdély területén 
egy román faluban, a háború után pedig Magyarország községeiben, városaiban nevelte, okí
totta tanítványait. 1947-ben egy jómódú kiskereskedő-család fiával kötött házasságot. Előbb 
az üzletüket államosították, majd a számos zaklatás betetőzéseként a családfőt is letartóztatták, 
így az akkor már kétgyermekes tanítónő egyedül kényszerült megküzdeni a problémákkal.

Tudjuk, hogy a múlt eseményeinek felidézése során az ember szelektál. A történtek nem 
azonnal nyerik el jelentőségüket, hanem azok emléke a későbbiek során történő jelentéstu- 
lajdonítással és az ezzel együtt járó elmeséléssel marad fenn. A szerző élete elmondásával, 
múltjának újrakonstruálásával azt kívánta szemléltetni, hogy személyisége miként alakult, 
fejlődött az őt ért sorscsapások következtében, és hogyan sikerült minden körülmények között



KÖ
RÖ

SI
 ZS

UZ
SA

NN
A

426 SZEMLE

— a Véső alatt — helytállnia. így elevenen, részletesen idézi fel azokat az eseményeket, ame
lyekben a személyes érintettség volt a meghatározó, és az országban bekövetkezett történelmi 
változások is a saját, majd a családja életén keresztül jelennek meg. A szereplőket a „fő
hősnővel”  való viszonyukban ismerjük meg, csak annyit tudunk meg róluk, amennyi ahhoz 
szükséges, hogy megértsük mi és miért történt magával a szerzővel. Az írás központi motívu
ma a hit és a hivatás (a tanítónőé, a feleségé, az anyáé). A visszaemlékezés — ha lehet ilyet 
mondani -  igazi tanítónői stílusban íródott, sok helyen jókais fordulatokkal tűzdelve. A mon
datok szépen formáltak, érthetőek, a megfogalmazás tiszta, követhető, választékos, érzelmek
kel teli. Szerkezete gondosan felépített, néhány előre-, illetve visszatekintéstől eltekintve 
lineáris, nincs fejezetekre tagolva. Az olvasmányt illusztrációk (dokumentumok, levelek, 
fényképek) teszik még szemléletesebbé.

A könyv első mondata már kisiskolásként mutatja be hősnőnket, amint osztálytársával ha
zafelé ballag. Szülei a több kilométerre lévő zárdába küldték tanulni a lányukat. Hogy miért 
e mellett az elit iskola mellett döntöttek, nem derül ki, de választásuk alapvetően befolyásol
ta Anna egész életét. Az intézmény nevét az iskola 1937-1938. évi értesítőjének címlapjáról 
tudjuk csak meg — a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Vezetése 
Alatt Álló Kalocsai Érseki Római Katolikus Tanítóképző —, amelyet a ballagás kapcsán közöl 
a könyv. Az itt eltöltött éveket a vallásosság, a szigorú erkölcsi nevelés és a teljesítményorien
táltság határozta meg. Néhány epizód (egy felelés, egy próbatanítás, Szent Ágoston Vallomá
sainak elemzése, a barátnők közötti beszélgetés) az apró részletek szintjén elevenedik meg az 
olvasó előtt -  akár egy lányregényben. Anna nagyon tudatosan, elszántan készült a tanítói pá
lyára. Minden idejét, erejét a tanulásnak szentelte. Meg is volt ajutalom. A tanáraitól kapott 
számtalan dicséretet büszkén meséli el. Megkapó őszinteséggel tárja elénk kamaszkori vallá
si kétségeit, a tekintélyelvvel szembeni lázadását. Természetesen nem a mai értelemben vett 
lázadásra kell itt gondolni. Az 1930-as évek egyházi iskoláiban erre nemigen adódott lehető
ség, Anna tanáraival való konfliktusait lehet hogy sokan meg is mosolyognák. Ha jogtalan bí
rálat érte, ha számonkérés közelgett, és ő emiatt izgult, ha elbizonytalanodott hitében, Szűz 
Máriához fordult, és az ima a templom csöndjében mindig segített. Több évtized távlatából 
visszatekintve hálával gondol a tanáraira. A ballagáskor kapott útravalók közül egy csokorra 
valót az utókornak is átnyújt. „Csak Benned élünk, /  Benned remélünk, / Ha velünk vagy / 
Semmitől sem félünk”  (Henry Bordeaux). „Szívet cseréljen az, ki hazát cserél!” „Lányok! Ha 
férjhez mennének: hagyják meg a férfit a család fejének! Igen csúnya, ha egy férjet »papucs 
alatt« tartanak. Csak az unintelligens nők teszik. Elégedjenek meg a »nyak« szerepével! Úgy
is arra forog a fej, amerre a nyak forgatja”  (17-18. o.). Ezek a jó tanácsok nemcsak azért fon
tosak, mert Anna számára feledhetetlenek, és a későbbi élete elbeszélése során többször is hi
vatkozik rájuk, hanem mert jól jellemzik a kor szellemiségét, világképét is: Isten, haza, család.

A szerző nagyon keveset ír szüleiről, testvéreiről. Arról, hogy milyen kulturális, szociális, 
társadalmi háttérrel indult el az életben, csak nagyon hiányos kép alakul ki bennünk. Szülei 
iskolai végzettségét, foglalkozását nem ismerjük, csupán annyi derül ki, hogy sokat kellett 
dolgozniuk, hogy négy gyermeküket felnevelhessék. Mindannyian tanult emberek lettek: a lá
nyok tanítók, a fiúk mérnökök. Anna egyetemi továbbtanulását viszont már nem tudták vál
lalni. Egyetlen történet szól a megszületése előtti időkből, és úgy tűnik, ez is csak egy Anna 
számára fontos üzenet miatt hangzik el. Édesanyja félárvaként nőtt fel, és a bátyja unszolásá
ra — sajnálatból és nem szerelemből — ment férjhez egy első világháborús vak veteránhoz. És 
bár a szerző őszintén ír az érzelmeiről, azt, hogy a gyermekkora nem felhőtlenül telt el, csak 
egy odavetett fél mondatból érezhetjük: ők, a gyerekek is „megszenvedték” a szerelem hiá
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nyát. Az anyai intelem tehát: „Kislányom, te inkább soha ne menj férjhez, de sajnálatból, 
részvétből senkihez!”  (20. o.)

Az első történelmi kitekintés a második világháború előestéjét idézi fel. A ballagás, az is
kolától való elválás okozta szomorúságot, a jövőjük feletti bizonytalanság érzetét tovább fokoz
ta, hogy „viharfelhők gyűltek a politika egén. Dollfust, az osztrák kancellárt megölték! Hitler 
bekebelezte Ausztriát! A háború réme kísértett az újságokban”  (17. o.).

A tanítói oklevél megszerzésével a világ nagyot fordult. A fiatal hölgy számára talán az volt 
a legfontosabb (mindenesetre jelentős, hiszen ezt emelte ki) változás, hogy attól a naptól 
kezdve már „kezét csókolóm” -mal köszöntötték olyanok is, akik korábban tegezték. ígéretet 
igen, állást viszont nem kapott. Végül egy az otthonától kétszáz kilométerre lévő tanyára ment 
házitanítónőnek. Másfél évet kellett várnia, mire 1941 januárjában Máramaros vármegye ki
rályi tanfelügyelője egy isten háta mögötti román többségű faluba, Felsőkálinfalvára rendelte 
őt tanítani (Erdély visszacsatolása után vagyunk). Tele kétellyel indult útnak. Vajon hogyan 
fogadják őt a románok? Milyen a viszony a két nép között? Hosszan és érzékletesen számol 
be a helyi viszonyokról. Manapság szinte elképzelhetetlenek azok a nehéz, nyomorúságos 
körülmények, amelyek között barát- és kolléganőjével együtt élt. Durva gerendákból ácsolt 
házikóban laktak, „a hideg számára szabad volt a bejárás [...], reggelre csonttá fagyott a 
dunnájukon a leheletük”  (27. o.). (A máramarosi hidegek, az állandó didergés, átfagyottság 
következtében szerzett izületi bántalmak Annát egész életén végigkísérték.) A román parasz
tok — különösen a falu jegyzője — ellenségesen viselkedtek velük szemben, még favágásra sem 
találtak senkit, pedig az ottaniak óriási szegénységben éltek, szükségük lett volna a pénzre. 
Az „összetartó magyarok”  itt is feltalálták magukat, és csakhamar jó társaságot sikerült kiala
kítaniuk. Mise után hol az egyik, hol a másik család hívta meg a tanítónőket egy kis „eszme
cserére” . A következő évben már oldódott a feszültség a románokkal, és Anna legnagyobb 
meglepetésére megkérték, hogy legyen egy román kisfiú keresztanyja. A hagyományos pa
raszti társadalomban ez a befogadás jele.

Ez az időszak nagyon fontos állomás volt Anna életében, hiszen itt kezdte el hivatása gya
korlását. Fokról fokra mutatja be, hogyan sikerült helytállnia, hogyan tudta megértetni magát 
a román anyanyelvű gyerekekkel, mire sikerült őket megtanítania. Minden sorából sugárzik a 
kötelesség- és felelősségtudat, a gyerekek iránti szeretet és az elhivatottság. A problémák 
megoldásában, a gondok leküzdésében nemcsak leleményessége és kitartása segítette, hanem 
az a hit is, hogy a tanítványai minden áldozatot megérdemelnek, erőfeszítései megtérülnek, 
hiszen ők majd átadják a tanultakat a következő generációnak. „Határozott fellépésével, szi
gorú következetességével, olykor dicsérő, szerető szavával megváltoztatta a légkört osztályá
ban. Közösséggé kovácsolódtak a gyerekek. Katrincás, bő gatyás, bocskoros gyerekek. [...] 
De mások voltak, mint akiket Anna a Képzőben álmodott. De gyerekek! Akikért felelősnek 
érezte magát”  (27. o.).

Életét teljesen betöltötte a hivatása. Jelzik ezt a felidézett események leírásának terjedel
mében mutatkozó eltérések is. Egy-egy tanítási óra (majdhogynem óravázlat pontossággal), 
egy iskolai kirándulás vagy egy családlátogatás leírása több oldalt is kitesz, szinte önálló rész
ként is megállja a helyét. Magáról, családjáról viszont csak néhány rövid epizódot említ: pél
dául azt, hogy míg a karácsonyi szünetre hazautazott, a szekrény tetején tárolt paradicsombe
főttek szétfagytak, és rózsaszínre festették a kalapját, vagy hogy a jó munkájáért jutalmul ka
pott hatszázhatvan pengőből a húgának télikabátot, kalapot, táskát és csizmát, magának egy 
vég vásznat és egy pongyolát tudott venni. (Ma vajon mindezt hány jutalomból tudja megvá
sárolni egy pedagógus?)
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A máramarosi táj csodáival szembeállítva röviden, de annál megrázóbban jellemzi a front 
közeledtével kialakuló, nyomasztó hangulatot. „Az emberek fásultan végezték dolgukat. Egy
re jobban elkedvetlenített mindenkit a háború. A sztálingrádi győzelemnek sem tudtak örül
ni, mert olyan hírek is jöttek, hogy irtózatos veszteség érte a Don-kanyarban harcoló Második 
Magyar Hadsereget. Nemcsak a fegyverek, hanem az iszonyú hidegben a fagy és éhhalál is 
pusztított”  (39. o.). 1944 márciusában áthelyezték Annát Visóvölgyre, de pár nap múlva meg
jelentek a németek, és a tanítás abbamaradt. „Az 1944. nyár folyamán Annán kívüle és be
lül kemény harcok folytak. A háború egyre szélesedett”  (45. o.). Végül az utolsó pillanatban, 
október 12-én egy egészségügyi alakulattal elindult Magyarországra a menekülők útján.

A visszaemlékezésnek különös ütemet kölcsönöz egy rendszeresen visszatérő, ismétlődő 
motívum: az ünnepek, különösen a karácsony és a húsvét, valamint a vasárnapi templomba 
járás — a vallásos élet mindennapjainak, fontos alkalmainak — leírása.

A szerző érzelmi életéről sokat megtudhatunk a könyvből. Néhány osztálytársához, illetve 
kolléganőjéhez fűződő barátságát történetekbe szövi. Annának sok udvarlója volt. A fiatal taní
tónő— nyilvánvalóan nem függetlenül édesanyja rossz tapasztalataitól — „nagyon-nagyon távo
linak érezte a férjhez menést. Semmi ez irányú hajlandóság nem élt benne”  (12. o.). Megkapó 
őszinteséggel számol be kapcsolatairól, és részletesen leírja, miért is utasította el a kérőit. 
Tizenhat éves volt, amikor egy utolsó éves tanítóképzős fiatalember, egy prepa, már „álmai ott
honába”  képzelte Annát. A lányban viszont a házasságnál sokkal erősebb volt a tanítói pálya 
iránti elhivatottság: nem akarta abbahagyni a tanulmányait. Később, amikor a romániai faluban 
tanított, találkozott egy székely állatorvossal, akivel azért nem teljesedhetett ki a kapcsolata, 
mert egy farsangi bál alkalmával, amikor a férfi sorstársaival a székely himnuszt énekelte, An
na rádöbbent, hogy ő  „anyaországi” , és nem való a férfi környezetébe. Egy féltékenységi jele
net végleg rádöbbentette arra, hogy a második lánykérést is vissza kell utasítania. Majd egy 
rövid liezon következett egy kiskatonával az óvóhelyen. A front elől menekülés során egy fő
hadnagy megmentette az életét. Természetesen hálát érzett iránta, de „tisztában volt vele, 
hogy ő nem katonatiszt-feleségnek való”  (64. o.). Később barátai több kísérletet is tettek 
annak érdekében, hogy Annát „összehozzák” egy-egy — szerintük -  igazán jó partival. Hős
nőnk azonban továbbra is úgy érezte, hogy nincs szüksége férfira, és hogy életét a gyerekek 
nevelésének szenteli.

A háború utolsó hónapjai már Kalocsán érték. A történelem, a nagypolitika közvetlenül 
beleszólt Anna életébe. A várost megszállták a nyilasok, majd jöttek a szovjetek. Tizenegy 
orosz katonát szállásoltak el otthonukban. Nyilvánvalóan ez az időszak sem volt könnyű, ám 
a szerző egy szinte idilli jelenetet idéz fel emlékei közül: a hozzájuk beszállásolt szovjet ka
tona Anna hegedűjén a Valahol a Volga mentén című ismerős dalt játszotta. „Anna is, édes
apja is megértették, ők is átélték, tudták, mit jelent idegen földön, idegen emberek közt: ha
zavágyni”  (55. o.). Atrocitásokra szerencsére nem került sor, ám nélkülözésekben nekik is 
volt részük.

Az 1945 után bekövetkezett változásokat nagyon határozott, megkérdőjelezhetetlen érték
ítélettel kommentálja. „Felszabadultunk?! A német iga alól igen, de itt volt az orosz! Övék 
meg a kiszolgálóiké volt a hatalom. Félelemben, rettegésben éltek sokan”  (60. o.). „Már köz
vetlen az orosz megszállás után Kalocsán, a Városházán is megjelent olyan plakát, melyen ez 
állt: Asszonyoknak szülni kötelesség, leánynak szülni dicsőség! Nem sokáig volt ugyan kinn, 
de elég volt ahhoz, hogy az erkölcstelenség polgárjogot nyerjen. Ennek következtében ijesz
tően megnőtt az állami gondozott gyermekek száma. Szegény, szerencsétlen, apátlan-anyátlan 
árvák élete ment tönkre e roppant felelőtlenség miatt. Hová süllyedünk?! Mi lesz velünk?!”
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(70. o.) És sorra jöttek az intő, rossz jelek: édesapjától mint „horthysta, fasiszta reakcióstól” 
elvették a nyugdíját, legkisebb öccse egyetemi felvételi kérelmét elutasították.

Anna hamarosan újból elkezdett tanítani. Egy osztatlan falusi iskola gondjaival párhuza- , 
mosan a szegénység és infláció okozta nyomorról is beszámol. Pilisszentlászló, majd Isaszeg 
— újabb állomások a tanítói pályán. Egyre több politikai konfliktusa támadt, például csak úgy 
talált magának albérletet, hogy egy idős házaspár attól való félelmében, hogy a házukba egy 
nem kívánt, idegen családot költöztetnek be, felajánlott neki egy szobát. „Olyan volt a hely
zet, hogy senki sem lehetett nyugodt a saját tulajdonában sem, mert a lakások teljhatalmú ura 
a rendeletek szerint a tanács volt. Ki is lakoltathatták a tulajdonost, ha nekik úgy tetszett” 
(68. o.). A házinéni nem láthatta a Szlovákiában élő fiát, unokáit, mert „sem jönni, sem menni 
nem lehet... Nem engedik a hatalom urai.”  1946—1947 telén nem volt tüzelő, mert a vago
nokat elvitték a németek, „ami kevés megmaradt, az meg az oroszoknak szállítja a »jóvá- 
tételt«”  (69. o.).

Ez idő tájt találkozott Anna egy diákköri ismerősével, H. Jánossal -  már az első monda
tokból sejthetjük: ő lesz az igazi. Kezdetei távolságtartása -  „gazdag és könnyelmű ifjúnak 
tartotta”  (65. o.) -  fokozatosan enyhült. Szégyenlősen fogalmazza meg a szerelem érzését: egy
szer a templomban „valami megnevezhetetlen, kimondhatatlan érzés szállta meg Annát, ami
kor János mellé térdelt. Soha nem érzett ilyet”  (72. o.). Az élet apró momentumainak bemu
tatása nemcsak hitelessé teszi az írást, hanem érdekes részletekkel is megismerteti az olvasót, 
például azzal, hogy az 1940-es évek végén még a jegygyűrűt is szabvány szerint készítették, 
amelytől az ékszerész nem térhetett el.

Az esküvő után a férj szüleihez költöztek. A házastársak közötti konfliktusok megoldá
sában hitük segítette őket: „Ha napközben nézeteltérésük akadt, s utána mély hallgatásba 
burkolóztak, de este mindig tudták, melyiküknek kell megszólalni: »imádkozunk?« Azután 
nyugodtan megbeszélték a dolgokat, s szent lett a béke közöttük”  (79. o.). A családi élet bol
dogságát hamar beárnyékolta a politika. Két kisfiával nem maradhatott otthon, mert üzletük 
az egyik külföldi összeköttetést a másik után veszítette el, és a család jövedelme így egyre bi
zonytalanabbá vált. Anna Kalocsán folytatta a tanítói pályát. Ez az 1948—1949-es tanév volt 
az első, amelyet államosított iskolákban kezdtek. A családnak több esetben is negatív meg
különböztetésben volt része, rendszeresen éreztették velük, hogy hitük és származásuk miatt 
nem kívánatosak az új rendszer számára. Annát figyelmeztette az igazgatója: nem jól teszi, 
hogy „demonstratív”  módon minden vasárnap templomba jár, hite megtagadására próbálta — 
sikertelenül — rávenni. Férjét és apósát rendszeresen feljelentették, lopással rágalmazták meg 
őket, és az „éjszakai látogatók”  többször is felforgatták a házat. Nem kapták meg a gyerekek 
után járó családi pótlékot. A padláslesöprést sem kerülhették el. 1951 tavaszán el kellett 
hagyniuk az otthonukat, kisajátították a tanyájukat, és az üzletükből népbolt lett. Az idős szü
lők kereset és nyugdíj nélkül maradtak. A környezetükből egyre többen tűntek el, Jánost is 
többször letartóztatták. Egyre nőtt bennük a félelem. „Semmi rosszat nem tettek, de nincs 
igazság, itt minden lehetséges”  (104. o.). 1952. november 19-én éjjel Jánost elvitték, a házat 
teljesen felforgatták, és nem sokkal később egy katonatisztet költöztettek be hozzájuk.

A szerző meglepő pontossággal mutatja be a letartóztatást követő időszakot: mint később 
kiderül, korabeli naplójegyzeteit építette be a könyvébe. Meg is magyarázza a naplóírás célját: 
„Főleg a gyerekek miatt tette, mert tudta, hogy ez a csacsogó kedvesség visszahozhatatlanul 
eltűnik belőlük. Legalább így akarta megosztani élményeit a Párjával” (128. o.). A naplóból 
főként a gyerekek fejlődésével és a mindennapi történésekkel kapcsolatos bejegyzéseket idé
zi, de a politikai helyzet pontos ismertetéséből is érezhető, hogy ettől fogva nem csak az em
lékezetére hagyatkozott. „Reggel 5-kor kelek, van, amikor előbb, hogy mire iskolába megyünk,
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mind az öten el legyünk látva, a jószág [disznó] is, mely most kb. 150 kg-os, meg a lakás is 
rendben legyen. Amikor becsukom a kaput magam mögött, jönnek velem az iskolai gondok: 
mi lesz az első órám? Hogy is gondoltam az este a dolgokat?”  (132. o.)

A férjéről — miként sok ezer más letartóztatottról — évekig semmit sem tudtak. Hiába vol
tak kapcsolataik, a legtöbb, amit Anna segítségül kapott, a következő tanács volt: „Egy apa
gyilkos semmi a legkisebb politikai fogoly ügyéhez képest. Ez 00-ás ügy, senki nem férhet 
hozzá. Ne higgyen egy ügyvédnek se! Egy falatot se vegyen ki a gyerekei szájából egy ügyvéd 
kedvéért! Azt ajánlom: várjon! Kettőt se lépjen tovább, mert ott találja magát, ahol Jancsi 
van”  (109. o.). Anna hivatalos szinten falakba ütközött, a politikai helyzetet egyre rosszabb
nak és reménytelenebbnek látta: „Minden értelmes ember érezte, hogy ez a kegyetlen terror 
— melynek nyomása alatt éltek, cselekedtek — nem tarthat örökké. De hogy mikor fog változ
ni a helyzet, senki sem sejthette” (126. o.). Közvetlen környezete tagjai viszont — legalábbis 
a visszaemlékezés szerint — nem közösítették ki, nem bélyegezték meg. A postás segítségéről 
jó szívvel emlékezik meg: elmeséli, hogy a börtönbe címzett (egyébként ötkilós) élelmiszer
küldeményt háromkilós csomagként vette fel, és a börtönből érkező levelet soron kívül kivitte 
hozzájuk. Még hivatalból ellenséges igazgatója figyelmeztetését — ha már nem hajlandó elvál
ni a férjétől, legalább ne ugyanabba a templomba járjon vasárnaponként — is jóindulatúnak 
értékeli.

Újabb gondok sújtották a családot: meghalt az édesanyja, így már édesapjáról is neki 
kellett gondoskodnia. A sok nélkülözés és munka tönkre tette Anna szervezetét is, több „sú
lyosnak számító műtéten”  esett át. Betegségéről nagyon szűkszavúan, szégyenlősen ír -  csak 
sejteti, hogy nőgyógyászati problémái voltak. Minden, ami a szexualitással, a nőiséggel függ 
össze, tabunak számít a visszaemlékezésben. Betegséget követő lábadozásra alig volt lehető
sége, egyre több munka várt rá nemcsak a családjában, hanem az iskolában is. Megbízták, 
hogy a tanítóképző gyakorlóiskolájában a főiskolásokat is tanítsa. Miként korábban, most is 
megosztja velünk az iskolai mindennapok gondjait, örömeit. A számára nagyon fontos, de til
tott vallásos nevelésre is módot talált: ifjúsági regényekből az egyház erkölcsi tanítását be
mutató részleteket olvasott fel. Példaképei az apácák: „Nem tehette úgy, mint a tisztelendő 
nővér, de ez volt az alapja magatartásának a kommunizmusban is”  (101. o.).

Az 1950-es évek politikai helyzetének, eseményeinek és Anna életének ismertetése egy
befonódik. A szerző későbbi történeti tudásához igazította emlékeit: például amikor arról ír, 
hogy Nagy Imre miniszterelnöksége és kormányprogramja reményt ébresztett a család tagjai
ban: talán János végre hazatérhet; vagy: „Az új év [1955] kezdetétől fogva a »külső körül
mények* egyre rosszabbodtak. Ahogy romlott Nagy Imre helyzete, úgy mélyült Anna kilátás- 
talansága, elkeseredettsége” (134. o.).

1953 nyarán Anna beadvánnyal fordult a legfőbb ügyészhez, és kérte, hogy vizsgálják 
felül a férje ügyét, és vegyék fel az amnesztiában részesítendők névsorára. Érdemi választ 
nem kapott, és csak annyit tudott meg, hogy a férjét tizenöt évi börtönbüntetésre ítélték. (Csak 
a mellékletként közre adott szabadulólevélből derül ki, hogy férjét kémkedés és szervezkedés 
vádjával ítélték el.) Később engedélyt kapott a látogatásra. A beszélő sok szörnyűségével 
együtt mégis szép volt, hiszen több mint egy év telt el anélkül, hogy bármit is tudtak volna 
egymásról. Az ői; aki végig figyelte őket, „azt nem vette észre, hogy leengedett kezük ujjai- 
nak hegye a sűrű dróthálón át találkozott, miközben tekintetük ölelte egymást”  (122. o.).

Anna a gyerekek gondozásában, nevelésében teljesen egyedül maradt, mivel a férje szü
lei is meghaltak. A munkahelyén egyre nagyobb nyomásnak volt kitéve: adja be a derekát, és 
lépjen be a pártba. Aki eddig nyomon követte a főszereplő életét, abban fel sem merül, hogy 
az agitátorok sikerrel járhattak. „Szeretnék mindenkor nyugodtan szembenézni önmagam-
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mai” (144. o.). 1956. július 7-én váratlanul kiszabadult János. „Mélyről jövő érzések kava
rogtak Annában a hír hallatán. Míg a szívfájdalom az örömmel helyet cserélt, szinte minden 
fizikai erejét elvesztette”  (146. o.).

A szerző az 1950-es évekre visszatekintve egyedül 1956-ot minősíti pozitívnak. Mindany- 
nyian lelkesek és reménykedők voltak, de rossz tapasztalataik arra intették őket, hogy csak 
távolról figyeljék az eseményeket. És az utolsó, forradalommal kapcsolatos naplórészlet az 
elkeseredést idézi fel: „November 4-e, vasárnap: mélységes döbbenet! Orosz megszállás! 
Dermedt csend a városban”  (152. o.). A naplóíró a folyamatok között élve még nem tudhatta, 
miből lesz történelem, de sejtette, hogy „ezekről a napokról majd ír a történelem”  (152. o.).

Anna egészsége tovább romlott: rokkantnyugdíjas lett. Nehéz szívvel búcsúzott a hivatá
sától: „Ami eddig — kora ifjúságától kezdve — fontos volt számára: a gyerekek, a tanítás, az is
kola, most egyszeriben kimaradt életéből. Űr tátongott, kongott a helyén sokáig. Nehéz volt 
megszokni”  (155. o.). És a férje -  valószínűleg -  a börtönben töltött évek következményeként 
agyvérzést kapott.

Milyen stratégiával élte tehát át, illetve túl Anna ezeket az egyáltalán nem atipikus sors
csapásokkal terhelt évtizedeket? A könyv utolsó mondatai — utalva a beszélő címre -  erre ad
nak választ, összegezve a szerző hitvallását. És itt egy rövid előre tekintéssel lezárul a törté
net: „Mindketten érezték: az élet súlyos megpróbáltatásai közepette is Valakinek gondja van 
rájuk, bár kemény kézzel, »vésővel« formálja őket. Bíztak benne eleitől fogva, s reményked
tek, hogy megtartja őket továbbra is az ÉLET-nek. Reménységük nem volt hiába: adatott ne
kik még huszonegy, küzdelmekben, szeretetben megélt esztendő”  (163. o.). Hite, az emberek 
iránti szeretete segített abban, hogy alázattal fogadja sorsát. Egyetlen sorából sem érződik ke
serűség, szemrehányás; megelégedett azzal, ami számára adatott.

Hermann Jánosné Júlia néni — Anna történetébe plántált — életútjának elbeszélése a sa
ját történelem fontosságára hívja fel a figyelmet.
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