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K Ó S A  C S A B A

Három levél
Három esztendeje halt meg édesanyám. Csak hónapokkal a temetése után nyitottam ki a szek-

rénye polcain rendben tárolt, masnival átkötött, de már megroggyant kartondobozait.
Hat doboz. Horpadtak, megbarnultak, foltosodnak. Hatvannyolc évet töltöttek a szekrény mé-

lyén, s ahogy egyenként, óvatosan kiemeltem őket, mintha egy második világháborúban elsüly-
lyedt tengeralattjáró gyomrából mentettem volna a rég eltűntnek hitt tárgyakat és a hajónaplót. 

Az eddig ismeretlen fényképek mellett megtaláltam édesapám diákkori igazolványait, a diplo-
máját, a katonakönyvét, a hivatali kinevezéseit, a szülei, a nagyszülei keresztleveleit, a szüleim 
házasságlevelét.

Az egyik dobozból meglepetéssel emeltem ki egy igazolványt – Udosztvorenyie –, melynek 
létezéséről soha nem hallottam édesanyámtól.

A fényképes igazolványt „Istvan Kosa” nevére állították ki, aki közérdekű munkát végez Esz-
tergomban, ezért szabadon mozoghat, és egyéb munkára nem használható fel. E fontos – mert 
bármikor életmentő – mondatot mindkét nyelven beleírták az igazolványba.

Az aláírás (predszedatyel) szó felett olvashatatlan orosz és magyar név, föléjük ütve vörös 
csillagos pecsét. A kiállítás dátuma: 1945. május 4.

A valamikor almazöld színű levélboríték utoljára került a kezembe. Jószerével véletlenül, hi-
szen a dobozt, amelynek az alján lapult, már többször átvizsgáltam.  Az elszíneződött, töredező 
borítékot eleinte csak egy papírlapnak véltem, amelyet valamikor régen édesanyám védelmül 
csúsztatott a fényképek alá. Annál is inkább erre gondoltam, mert a boríték a doboz mélyén a 
megcímzett oldalán feküdt.

A tanú türelmesen, csaknem hét évtizedig várakozott rám. Megfordítva a borítékot, ezt az 
elhalványult címzést olvastam le róla:

Nagyságos Dr. Kósa Istvánné úrasszonynak
Özv. Kocsis Jánosné címén
Andrásfa
u. posta Győrvár, Vas megye
Feladó: Dr. Kósa István, Esztergom, Huszonhatos u. 2. sz.
Felnyitottam a borítékot, amelyben nem is egy, hanem három összehajtogatott levél pihent. 

Ahogy kalimpáló szívvel, egymás után kiterítettem őket magam elé, az íróasztalra, forró levegő 
csapott az arcomba. Igen, ez ő! Ő, élőn, elevenen!  Hatvannyolc esztendő multán, a vállamra 
téve a kezét, odalépett mellém. „Hát így volt ez, fiam, így történt…”

Az első, az 1945. IV. hó 16-án, Budán, a Maros utcában kelt levelet ceruzával írta.
„Édes Jó Magdikám!
Kedves Mindnyájatok!
A Jó Isten segítségével, közel egy heti keserves, küzdelmes utak után épségben érkeztem 

haza szüleim lakására. Az egész ház, kisebb törésektől, sérülésektől eltekintve megúszta a 
szörnyű harcokat. De menjünk röviden végig az egész úton. Szerdán, első nap elgyalogoltam 
Sárvárig, eredeti programomat azért változtattam meg (Celldömölk), mert útközben hallot-
tam, hogy már Sárvártól megy vonat. Itt, a plébánián felkerestem Göcze Pistát, aki nagyon 
kedvesen fogadott (pálinkát és l kg kockacukrot adott, ami felbecsülhetetlen érték). Miután 
az első vonat még aznap este elindult, nyomban a Rába-híd megépítése után, nem háltam 
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Pistánál, hanem olyan szörnyű fáradtan vonatra szálltam, hogy még jobban összetörjek a mar-
havagonban.

Celldömölk, Pápa, Veszprémvarsány, Kisbér, Székesfehérvár, Budapest Kelenföldön keresz-
tül „száguldott” velem a gőzös. Ma, 16-án reggel értem a Maros utcába. Végig az út szívet 
szorongatóan szomorú, kihalt falvak, összetört életek és tárgyak jelzik a nagy csaták helyeit, 
de mindez semmi a budai képhez viszonyítva. Ezt jobb nem látni! A Jó Isten rendkívüli módon 
szeretett bennünket, mert drága jó szüleink élnek, sőt, ebből a házból nem halt meg senki sem! 
Igaz, még nem találkoztunk, mert kb. négy hete Heves megyébe mentek, Heves községbe pihen-
ni, illetve a jobb koszt miatt. 

Pesten tényleg minden úgy van, ahogy Takács Jóska mesélte, igen komoly, rendes ember. Sza-
vahihető! Menyasszonyának küldött levelét ma rögtön átadtam. Ahogy jövök vissza a Gömbös 
Gyula úton, véletlenül belebotlok Zsoldos Ernőbe. (Édesapám esztergomi barátja és munkatársa 
volt.) Éppen ő is Pesten tartózkodik az édesanyjánál. Meséli, hogy Esztergomban házunk áll, 
de hogy bent mi történt, nem tudja. Holnap kora reggel indulok gyalog, jelentkezni szolgálatra, 
utána azonnal, talán még holnap délután vonattal, Óbudánál kimegyek Esztergomba.

Ugyanolyan kíváncsisággal, mint ma a Maros utcába tartva. Esztergomban Maci és Vili élnek 
(Ernőn kívül), Vili épp úgy nem fér össze Macival – mint Ernő mesélte –, mint a múltban. Vili 
valószínűleg elmegy a hivataltól.

Szenzáció! Martsa fényképész, mint a kommunista párt tagja, az alispán Esztergomban.
Szeretnék mindenről sokkal részletesebben írni, de már sötét van. Villany, gáz még nincs. 

Vízvezeték, ami a legfontosabb, van. Levélírás közben feljött Ernő az édesanyjával, diskurálni, 
így még később fejezhetem be.

Aranyos kis Fiam, utazásról egyelőre ne is álmodozzatok, mert az lehetetlen és kockázatos!
Gondolatban folyton Veletek vagyok abban a kedves, nyugalmas kis vasi faluban. Drága kis 

Csabámra vigyázzatok, kimondhatatlanul hiányzik. Mindnyájatokat nagyon sok szeretettel csó-
kollak, a Jó Isten oltalmában továbbra is bízva: Pityu.

Ápr. 17. Most jövök a minisztériumból, óriási a fejetlenség, őskozmosz az egész.”
A közellátási miniszter ekkor Faragó (Faragho) Gábor, a debreceni ideiglenes kormány tagja, 

aki a háború egyik időszakában a csendőrséget felügyelte. 
Horthy Miklós 1944 őszén őt bízta meg a moszkvai béketárgyalások vezetésével.
Édesapám annak rendje és módja szerint megjelent a közellátási minisztériumban. Leültették 

egy írógép elé, amelyen egy fejléc nélküli papírra az alábbi sorokat kopogtatta le:
„Faragó Gábor Miniszter Úrnak! Budapest
Alulírott tisztelettel szolgálattételre jelentkezem, mint az esztergomi Közellátási Felügyelőség 

tisztviselője. Késedelmes jelentkezésem oka a következő: 1944. december 14-én a felügyelőség 
vezetőjének engedélyével a hosszabb idő óta Vas megyében, Andrásfa községben tartózkodó csa-
ládom hazahozatala végett utaztam el. Időközben sajnos visszautazásra nem volt lehetőségem, 
mert az összeköttetés megszűnt Esztergommal. Miután a helyi hatóságok igazoltatásra szólítottak 
fel, a szombathelyi felügyelőségen jelentkeztem, ahol a vasvári járásba osztottak be felügyelőnek. 
Amikor tudomásom szerint már visszatérhettem volna Esztergomba, szolgálati helyemre, nem 
kaptam engedélyt a visszautazásra. A szombathelyi Felügyelőség arra akart kényszeríteni, hogy 
én is családommal együtt települjek ki Németországba. A visszautazásomat már csak azért sem 
engedélyezték, mert olyan rendelkezés volt érvényben, amely szerint az esztergomi felügyelőség-
nek még korábban kell elindulnia Németországba. Tehát rajtam kívül álló ok miatt nem térhettem 
vissza, legjobb akaratom ellenére sem, az esztergomi szolgálati helyemre.
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Ahogy a Vörös Hadsereg bevonult Vasvárra, azonnal engedélyt kértem az Orosz parancs-
nokságtól, hogy visszatérhessek állomáshelyemre. A nehéz utazási viszonyok miatt majdnem 
nyolcvan kilométert gyalog tettem meg, hogy vonatra ülhessek. Ennek folytán utam április 16-ig 
tartott. Budapestre érkezésem alkalmából azonnal jelentkeztem a Közellátási Minisztériumban.

Mély tisztelettel kérem a Miniszter Urat, hogy jelentkezésemet fenti ok miatt késedelmesen, 
elfogadni szíveskedjék. És szolgálattételre továbbra is az esztergomi felügyelőségre kirendelni 
méltóztassék.

Budapest, 945. évi április hó 17-én
 Dr. Kósa István
 közellátási felügyelő”

Ez a levél is az egyik kartondobozban pihent – erre már előbb rátaláltam. Odailleszthettem 
tehát édesapám első levele mellé, mintegy annak kiegészítéseként.  Ám hogy mégis miként ke-
rült a kék tintástollal aláírt eredeti példány édesapám megmaradt iratai közé, fogalma sincs róla. 
Csak találgathatok. Talán az indigós másodpéldányt vették be a minisztériumban, hiszen ott 
„őskozmosz” uralkodott. A kérelmet mindenképp át kellett venniük, mert a miniszter helyt adott 
annak, miként édesapám Esztergomban, 1945. április 18-án dátumozott, Andrásfára küldött - és 
oda ismételten szerencsésen megérkező - leveléből kiderül:

„Édes Jó Magdikám! Kedves Mindnyájatok!
Hála Isten szerencsésen érkeztem, kimondhatatlan kíváncsisággal aranyos kis otthonunkba. 

Örömöm határtalan volt, mert egész házunk teljes épségben áll, pedig Esztergom is bőséges ré-
szese volt az átszáguldó viharnak. Gyönyörű lakásunk és berendezésünk, amelyet annyi gonddal 
kényesen megbecsültünk, viszontlátta – majdnem eredeti állapotában – gazdáját.

Jelenleg két román tiszt, legényeivel lakik itt nálunk. Kifogástalanul viselkednek! Igazi úri 
emberek! A hatóság ezen kívül egy szobánkat lefoglalta, és kiutalta egy gyermektelen, két-
szer kibombázott budapesti házaspárnak, miután lakásunk elhagyott volt, teljesen lakó nélkül. 
Scheidl Ferenc pénzügyi tisztviselő jelenleg Esztergomban kapott beosztást. Tegnap este ér-
keztem, gondolhatod kis Angyalom, micsoda meglepetés követte első örömömet, amikor eny-
nyi embert találtam kedves otthonunkban. Első nap elég feszült volt közöttünk a helyzet, mert 
Scheidl azt mondta, hogy a ház már az övé. Azután békésen megállapodtunk abban, hogy amíg 
nem tudnak maguknak lakást szerezni, a kis szobát a rendelkezésükre bocsátom. Annál is in-
kább, mert rendes, gyermektelen úri emberek, és tényleg joguk volt ide bejönni. Egyébként is a 
mai szörnyű lakáshelyzetben egyedül semmi esetre sem lakhatnék ekkora lakást. Ma beszéltem 
Riedl Gyulával (ő volt a háztulajdonos) kifizettem a lakbért. Nagyon jó volt hazajönni, mert 
egészen biztos elveszítettem volna az állásomat, de még az egész lakásunkat is.

Egyébként a város élete igen siralmas.  Óriási az élelemhiány. A drágaság fantasztikus! Egy 
kocsmában ebédeltem, bableves, paprikás krumpli csak harminc pengőbe került. Talán Scheidl-
né főz majd az én részemre is, ha meg tudunk egyezni.

Bármennyire rossz is, tűrni kell, mert egyelőre Titeket elhozni képtelenség. Maci, Vili, Ernő, 
Ujjadyék élnek. Bébi nagy fiú lett, remélem, rajtam is segíteni fog. Ujjadyné nagyon boldog 
volt, amikor találkoztunk. Az oroszok teljesen kifosztották őket. A közállapot még mindig bi-
zonytalan. Az ezer pengős bankjegyet sehol nem fogadják el. Vigyázzatok! Szálasi pénzének 
tartják.

Kacsinyecék igen helyes, jóindulatú emberek, mindenünket ők mentették meg. Bennünket ko-
molyabb kár eddig nem ért. A jövő egyelőre tisztázatlan, minden hivatalban őskozmosz dereng.
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Nagyon szeretném, ha levelem minél előbb kezetekbe kerülne. Innen elviszik Bözsihez, hogy 
Pesten postára adja. Már egy levelet Pesten nyomban megírtam, amelyben beszámoltam a budai 
eseményekről.

Édes kis Magdikám, nagyon kíváncsi vagyok, mi van veletek. Igyekezzél minden úton, módon 
életjelt adni magatokról. Talán feketézők útján, akik jönnek-mennek már Andrásfán is.

Hogy van aranyos kis Csabám? Nagyon nagyon hiányzik nekem. A Jó Isten adja, hogy minél 
előbb együtt lehessünk.

Üdvözletemet küldöm az összes ismerősnek! Sok szerető kézcsókkal és csókkal ölel 
Mindnyájatokat: Pityu”

Öt nappal később:
„Esztergom, 1945. ápr. 23.
Édes kis Magdikám! Kedves Mindnyájatok! 
Érkezésem óta 3. levelemet küldöm, kettőt Margit nővéren keresztül, most pedig Esztergomból 

utazik Szombathelyre egy itt rekedt nő, vele küldöm el. Bár adná az Isten, hogy megkapnátok. 
Megkérem őt, hogy Szombathelyen adja fel postára, talán a kezetekbe jut valami módon, ha 
ugyan van már forgalom Nagykanizsa felé.

Az utamat előbbi leveleimben megírtam, most inkább Esztergomról beszélek. Az élet roppant ne-
hezen indul meg, a hivatalok dolgoznak, de eredménytelenül, mert áthidalhatatlan nehézségekkel kell 
megküzdeni. Közlekedés nélkül minden fáradság hiábavaló. Pesten van elég áru, de túlságosan drá-
ga, azonkívül villamoshiány miatt a Maros utcától kb. húsz kilométert kell gyalogolni, mert a vonat 
Óbudáról indul csak, naponta egyszer. A kereskedők nem mernek vállalkozni, még mindig óriási a 
bizonytalanság és rizikó. Az oroszok rabolnak a vonaton is, pénzt, árut és elkapkodják az embereket.

Ilyen körülmények között még gondolni sem lehet a Ti visszajöveteletekre, pedig kimondha-
tatlanul hiányoztok, édes Magdikám. Addig nincs otthonom, amíg nem lehetünk együtt, teljesen 
üres az élet számomra, aranyos kis Fiamat csak fényképről láthatom. Édes Csabánkat aligha tud-
juk a közeljövőben hazahozni, mert az élelmezés – különösen tej, hús – igen nehéz, a párkányi 
járás már nem a miénk, ez a város halálra van ítélve.

Tej nem létezik, ha véletlenül akad valahol, 8-10 pengő literenként. Éppen ezért a főzés óriási 
gond. Nekem a Kacsinyecék főznek, nagyon kedves, szíves emberek. Nem engedték, hogy egy 
levesért és üres főzelékért kocsmában 25-30 P.-t fizessek. Elájul az ember az áraktól. Cukor 200-
300 P., zsír 400P., stb. Egy méter szövet 1500 P.-n felül.

Jó lenne, ha Édesanyám, esetleg Böske kijönne hozzám. A háztartás több munkából áll, fehér-
nemű, mosás, takarítás. Mosónőt nem kapok, senkinek sincs szappana. Ma például Törökné volt 
szíves egy váltó fehérneműt mosni részemre.

Ma ástam ki a porcelánokat és likőrt. Az utóbbi felbecsülhetetlen érték. Az oroszok egy liter 
snapszért adnak egy 7 mázsás ökröt. Csak cserekereskedelem létezik.

Kb. 10 liter likőrünk van, nagyon-nagyon vigyázok rá. Élelmiszerért fogok cserélni, mert ab-
ból teljesen ki vagyunk fosztva. Miután szüleimet Budán is teljesen kifosztották, alig maradt ott 
ruhaneműm, pedig ezért is lehet mindent kapni. A ruha nagyobb kincs, mint az élelem.

Mi újság Andrásfán? Minden pillanatban ott jár a gondolatom. Mi lehet Veletek? Nem bánta-
nak-e az oroszok? Férfi nélkül vagytok az egész házban, emiatt sokat aggódom.

Szegény Pauer Pista és Tölgyessyné meghaltak. Őket is a háború vitte el.
Nem tudom, milyen a lakáshelyzet Szombathelyen? Most könnyű lenne az áthelyezés. Érdek-

lődj kis Magdikám, kapnánk-e lakást? Bár fogalmam sincs, hogyan költözhetnénk. Jármű nem 
létezik, vonatok nem közlekednek.
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A kommunisták igen sok embert lecsuktak: Bodrosy Futura igazgató, Léczfalvi Bodor szál-
lító, Sipoki, Adamecz textilesek, a járásbíróság elnöke, Kerschbaumayer patikus, gyógyszertár 
bezárva. Frey Vili főispán és Katona ügyvéd rendőri felügyelet alatt vannak stb, stb. Betyár 
világot élünk, dolgozik a bosszú.

Aranyos kis Magduskám, nagyon szeretnék már rólatok életjelt hallani. Ha valaki jönne Pest-
re, küldjél levelet. Pest és Esztergom között van már rendes postaforgalom, ott feladhatják, 
gyorsan megkapom. Én is felhasználok minden alkalmat levélírásra, csak azt tudnám, hogy 
megy-e már arrafelé vonat?!

A jóságos Isten védjen meg Mindnyájatokat minden veszélytől. A mielőbbi viszontlátás re-
ményében forró szeretettel csókollak Benneteket: Pityu.

Aranyos kis Fiamnak külön millió puszit küld rajongásig szerető Apukája.”

*

Most már mindörökre ott látom édesapámat az esztergomi, Huszonhatos utcai bérelt családi 
házban, 1945 áprilisának vége táján. Bár, természetesen, erre a lakásra sem emlékezhetem – 
másfél éves koromig éltem itt –,  hatvannyolc év után mégis bejárom, szobáról-szobára.

A kis szobát Scheidelék lakják. Pestiek. Kedvetlen, száraz, gyermektelen pár, még ha udvari-
asan viselkednek is.

A nagyszobában két román tiszt. Miről is beszélhetne velük apám, aki 1940-ben tartalékos 
hadnagyként bevonult a visszacsatolt Erdélybe? Legkevésbé nyilván erről az átmeneti győzel-
münkről.

Apám ott ül a nappaliban, a barna üveges komód kihúzható írólapja előtt. Éppen befejezte a 
levélírást. Egyedül van. Harminchat éves, három hónap múlva betölti a harminchetediket. Fejét 
a tenyerébe hajtja. Aztán felemeli a zöld hátú, opálos fényű, balról jobbra csavarodó tengeri 
kagylót, amelyet még a harmincas években, a velencei nászútjára utazott nővérétől kapott aján-
dékba. Mi zúg, mi zenél abban a titokzatos kagylóban? A múlt? A jövő? 

Jár-e már vonat Vasvár, Nagykanizsa felé?  Nem bántják-e az oroszok a férfi nélkül maradt 
asszonyokat Andrásfán?  Lehetne-e lakást bérelni a szétbombázott Szombathelyen? Van-e foly-
tatás? Budapest romokban, Esztergom romokban, a Dunántúl romokban. Lesz még itt ország?

Bár előre nem láthatta az eseményeket, nyilván jól tudta, hogy az előjelek nem sok jóval bíz-
tatnak. Megértette, hogy egy korszak véget ért. Valami más következik, valami egészen más.  A 
polgári élet, amelyre az ő vasutas és szőlőműves elődei két nemzedék óta vágytak, amelynek 
a megvalósítására a diploma megszerzésével előtte – először a családjában – megnyílt az út, 
mindössze két esztendeig tartott. 1942 nyarától 1944 nyaráig. Mire idáig felküzdötte magát, a 
szülei, a vasúti segédtiszt mostohaapja, a kórházi nővérként dolgozó nagynénjei, Böske és Teri 
néném áldozathozatalával, már foszlik is szét az álomkép.

Hol áll meg a megkezdődött bosszú, a leszámolás? Ő maga – tartalékos hadnagyként – csak a 
Felvidék, Kárpátalja és Észak-Erdély visszacsatolásában vett részt, a háború alatt, a Honvédelmi 
Minisztérium meghagyásával, évenkénti meghosszabbításával, polgári szolgálatot teljesített. De 
magas rangú köztisztviselő volt, egy ideig egyenesen a Komárom Vármegyei Közellátási Fel-
ügyelőség főfelügyelője, vezetője. A harcok záró szakaszában a honvéd alakulatok ellátásáról is 
gondoskodnia kellett, az utolsó hetekben még a vasvári járásban is. Nem vonják-e felelősségre 
őt is, hogy ily módon meghosszabbította a háborút?

Most még talán nem. Most még mások vannak soron. De hamarosan neki is az Igazoló Bizott-
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ság elé kell állnia.  Nem háborús bűnös, pártnak nem volt tagja soha, a nyilasokat megvetette, 
de Horthyhoz – Horthy Miklós rendszeréhez, amely a polgári létbe emelte őt – hűséges maradt 
mindvégig. Szálasi alatt is, ha másképp nem is lehetett, lélekben mindenképp.

Az Igazoló Bizottság tagjai az Esztergomban is hirtelen nagyra duzzadt Kommunista Párt em-
berei. Ismeretlenek, sosem hallott róluk. Martsa Alajosról, Móricz Zsigmond barátjáról, a fotó-
művészről hallott, ismerte jól, elbeszélgettek nemegyszer a Duna-parti műtermében.  Martsa is 
kommunista lett hirtelen, és magas polcra hágott mindjárt, az alispánira. Hozzá hiába fordulna, 
az előszobájáig sem jutna.

Édesapám 1944. április 23-i dátummal kelt levele a harmadik megtalált levél. „Aranyos kis 
Fiamnak…” – írta még oda utóiratként.

A kisfiú ekkor még nem egészen kétéves. Már nem mászik négykézláb a padlón, már két lábra 
állt, csetlik, botlik az andrásfai tanítólakás udvari szobájában. Hurcolja magával a nagyfejű, 
fehér mackót, amit még az édesanyja kapott ugyanebben a szobában, 1922 karácsonyán.

Még mit sem sejt a jövőről, a jövőjéről.

Kósa István
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Édesapját egyébként igazolták.
”Határozat
Dr. Kósa Istvánt, aki Székesfehérváron, 1908 év augusztus hó 8-án született és közellátási fel-

ügyelő hivatalnál felügyelő minőségben teljesít szolgálatot, az 1080/1945 M. E. számú rendelet 
értelmében  igazoltnak jelentjük ki.

Esztergom, 1945. május hó 22-én”
Igazoló Bizottság körlakú pecsétje, az Igazoló Bizottság elnökének aláírása, hurkos, magabiz-

tos betűkkel: Dr. Lenner Béla.
Vajon ki volt ő? 
A Bizottságnak hét tagja volt még, némelyikük neve olvasható, némelyiküké nem. Egyszerű, 

nehézkes betűk egyszerű embereket sejtetnek: Szedmer József, Tóth József, Gnóh János. Kétke-
zi munkások lehettek, kommunisták. Az egyetlen kivételnek Merviczky Elemér tűnik. Gyakor-
lott, gyors kézzel futtatott aláírás az övé. Ő aligha szerszámot forgatott a kezében a múlt évti-
zedekben. De hát nyilván azonnal igazodott. Mint Martsa Alajos. Meglehet, apám ismerte őt is.

Csakhogy ez utóbbit már soha meg nem tudjuk.
Édesapám ugyanis a 275/1945 számú ig. biz. sz. jelzetű Határozatot már nem vehette a kezébe. 

1945. május 22-én az esztergomi kórházban feküdt. 
A betegségnek, amely megtámadta őt, tizennyolc-húsz nap a lappangási ideje. Jelentkezési 

tünete a mozgászavar.
Apám az egyik májusi napon felállt az íróasztala mellől, kiment a kertbe, kicsit levegőzni. 

Ahogy sétálgatott a füvön, megbillent a teste. De ezt még nem érezte. Másnap, amikor elindult 
a hivatalába, már féloldalasan járt az utcán. Az emberek nyilván észrevették a billegését, és 
ösztönösen elhúzódtak tőle. Akkor már széles körben ismert volt, hogy a rettegett betegség 
megváltoztatja a természetes járásmódot.

Hamarosan, persze, következett a rosszullét. A hányás, a hasmenés. A hivatalából vitték be a 
kórházba? Vagy a Huszonhatos utca 2. szám alól? 

Apámat a kórház földszinti, legnagyobb kórteremben helyezték el.  Itt mind tífuszosok feküd-
tek, tán harmincan is. Ki haldokolt, ki éppen meghalt, ki még küzdött az életéért. 

Édesanyámhoz a budai nagynénéim révén jutott el a hír Andrásfára. Anyám pánikba esett, 
a nagyanyám azonnal intézkedett. Összeállította az utazócsomagot. A kis bőrönd egyik belső 
zsebébe kétezer pengőt és néhány értékes ékszert rejtett el. 

Május derekára már annyira javultak a közlekedési viszonyok, hogy édesanyám két nap alatt 
megérkezett Esztergomba. A közbiztonság ugyan túlságosan nem javult meg, de anyám – egy-
egy derék vasutas segítségével – mindvégig kivédte az orosz katonák zaklatását. 

A kórház igazgatója, aki jól ismerte a szüleimet, soron kívül fogadta anyámat. Kialvatlan 
szemmel, holtfáradtan ült a szobájában.

– Hastífusz - mondta együttérzéssel. – A felügyelő úr legyengült szervezete nem volt képes 
ellenállni a fertőzésnek.

– Áprilisban egy hét alatt ért ide Andrásfáról. Biztosan útközben fertőződött meg…
– Megfertőződhetett Esztergomban is. Járvány van.
– Meggyógyul?
– Kiszáradásos betegség, asszonyom! – És az orvos a két karját széttárva, bocsánatkérőn hoz-

zátette. – Nincs hatalmunk felette. 
– Kell lennie valamilyen gyógyszernek!
– Penicillin. De penicillin Esztergomban nincs.
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– És Budapesten?
– Talán egy nagyobb kórházban… Esetleg… 
– A férjem két nagynénje a János kórházban dolgozik!
– Próbálja meg, asszonyom! De sietnie kell, nagyon sietnie!
Erzsi néném – akadályt nem ismerve – bevitte édesanyámat a János kórház igazgató főorvo-

sához.
– Penicillinünk nekünk sincs! 
– És az oroszoknak?
Az igazgató megsajnálta a kétségbeesett fiatalasszonyt. Halkan, szinte a fülébe súgva mondta:
– Esetleg dollárért… Azt meg lehetne próbálni.
Egy adag penicillin – tán – megszerezhető lenne tíz dollárért. Az amerikai követségtől. Vagy 

a katonai attaséjuk révén.
Dollárt édesanyám sehol nem tudott szerezni. Még ékszerért sem. Huszonnégy óra alatt vég-

képp nem. 
                                                                    *
Finom, fekete csipkézetű gyászjelentés az asztalomon. Ezt is hatvannyolc esztendő után talál-

tam meg édesanyám egyik dobozában:
„Alulírottak mélységes fájdalommal, de a Mindenható Isten Szent akaratában való megnyug-

vással tudatják, hogy a drága jó, hűséges férj, a leggondosabb, szerető édesapa testvér, vő és ro-
kon Dr. Kósa István m. kir. közellátási felügyelő f. hó 25-én, du. 6 órakor, életének 37-ik évében, 
a betegek szentségével megerősített lelkét visszaadta Teremtőjének…”

Édesapámat 1945. május 28-án, délelőtt fél 11-kor helyezték örök nyugalomra az esztergomi 
belvárosi temetőben.

A temetés napján a nagyanyám vigyázott rám Andrásfán. Haláláig állította, hogy aznap, dél-
előtt, pontosan fél tizenegykor megpendült, és egymás után háromszor hangot ütött a zongora a 
tanítólakás utcai szobájában.

Doni képeslapok II.


