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Megkérdeztük olvasóinkat

Néha eszembe jut. Látom magam 
előtt, ahogy elnyűtt, már-már foszladozó 
selyempongyolájában  kétnaponta meg-
jelenik a konyhaajtóban, feje kendővel 
átkötve, amely alól kilóg ritkuló, festett, 
vöröses-feketés haja. Karjában vagy a 
vállán a fekete macska (neve a múlt ho-
mályába veszett). 

Egy nagy, régi házban kaptunk albér-
letet első éven Kolozsváron. A tulajdono-
sok a ház első felében laktak, mi, hárman 
a hátsó felében. A vadregényes kertből 
egy ingadozó lépcsőn lehetett feljutni az 
úgynevezett lakosztályba, ahol az öreg 
bútorok jellegzetes, enyhe dohos szaga 
terjengett. A fürdőszobán keresztül veze-
tett az út a konyhába, amelyet télen ba-
josan lehetett kifűteni, nem is kínlódtunk 
hát vele, nagykabátban sütöttük a húst, 
kacagtuk, ha reggelre ismét belefagyott 
a pohárba a víz. Mindezek ellenére, mi 
mégis szerettünk itt lakni. Főleg, hogy 

nagy élet bontakozott ki aztán – gyakran 
és szívesen látogattak meg barátok, évfo-
lyamtársak, én két nagy lábosban főztem 
az estebédet, jutott mindig mindenkinek. 
Egy akkoriban virágkorát élő, legendás 
szórakozóhely épp egy utcával lejjebb 
volt, többször előfordult, hogy hajnalban 
megfáradt ismerősök kopogtak be, hadd 
pihenjenek addig, amíg az első buszok el-
indulnak. Tudták már, ha netán zárva volt 
a nagykapu, hogy hány lépésből lehet 
felkapaszkodni rá, hogy aztán könnyen 
átugorjanak rajta.  

De térjünk vissza a konyhába. Innen 
nyílt a kamra, a kamrán túl pedig a háziak 
titokzatos birodalma. Úgy a ház, mint a 
benne lakók egy letűnt kor lenyomatai 
voltak.  Egyszer jártam csak a „másik” 
részen, az előtérből – borkánok és üres 
üvegek között áthaladva – nyílt egy ha-
talmas szoba. A súlyos, megkopott függö-
nyök beárnyékolták a szobát, halomban 

álltak a könyvek a földön, kanapén. Büsz-
kén mutatták meg a tölgyfa íróaszta-
lon díszdobozba elhelyezett töltőtollat, 
amelyet még a házibácsi ügyvédbojtár 
korában vásárolt magának az első fize-
téséből. Mint általában, most is operát 
hallgattak.

A házinéni pedig mesélt, mesélt rég-
múlt bálokról, színházi előadásokról, a 
valamikori kolozsvári életről. Majd kiült a 
lépcsőre és száradó rózsabokrait nézve 
megivott néhány pohár vodkát. Másnap 
aztán, vállán a fekete macskával (még 
mindig nem ugrik be a neve), fejfájásra 
panaszkodva, a kamrán keresztülcso-
szogva, megjelent a konyhánkban, feje 
kendővel átkötve, a huzat enyhén meglo-
bogtatta ritkuló haját. 

Néha eszembe jut. Például most is, 
amikor a könyvespolcról leveszem azt 
az egérrágta Homérosz-kötetet, amelyet 
tőle kaptam ajándékba.

M. néni ajándéka

Hajlamosak vagyunk termé-
szetesnek venni azt, hogy 
egészségesek vagyunk, 

hogy békében élünk, hogy sze-
rető családunk van. Természe-
tesnek tűnhet, hogy a gyerekből 
egyszer idős ember lesz, mint 
ahogy az is, hogy a tragédiák 
mindig másokkal történnek meg. 
Nem így gondolják azok, akik tu-
datosan vizsgálódnak életükben; 
a válaszok rámutatnak, bármiért 
hálás lehet lenni.

Az életért

Több szelvényen is az olvasha-
tó, az életért, a mindennapokért, 
a jó egészségi állapotért érez-
nek hálát a válaszadók. „Minden 
pillanatért hálás vagyok”; „Há-
lás vagyok az életnek. Felnőt-
tem, iskolát végeztem. Asztalos 
szakmát tanultam, amit szere-
tek. Két lányomat és az unoká-
mat felneveltem. Megöregedtem, 
nyugdíjas lettem”; „Természete-
sen azért, hogy megszülettem, és 
hogy felneveltek a szüleim”; „Há-
lás vagyok, hogy még élek, hogy 
sok-sok szeretetet kapok”; „Hálás 
vagyok, hogy megöregedhettem 
és született négy gyermekem, 
és hogy megérhettem az öreg-
kort”; „Hogy egészségben megér-
hettem a nyugdíjas kort”; „Hálás 
vagyok, ha nem vagyok beteg, és 
jó kedvvel tudom végezni, amit 
kell”; „Hálás vagyok a Jóisten-
nek, hogy életet adott, és minden 
nap megsegít, hogy felkelhetek, 
elvégezhetem a napi, rám sza-
kadó munkám”; „A józan életért” 
– írják. Egyik olvasónk az isteni 
gondviselésért érez hálát. „Leg-
inkább azért vagyok hálás, hogy 
a Szentlélek felvilágosított, hogy 
Isten mennyire nagyon szeret 
minket és gondot visel ránk” – fo-
galmaz.

A családtagokért

A jó élettársért, a gyermekál-
dásért, a békés családi életért 

éreznek hálát a következő vá-
laszok írói: „Nem tudom elég-
gé megköszönni a Jóistennek, 
hogy olyan társat rendelt mel-
lém, akivel békességben, egyet-
értésben tudom élni az életem”; 
„Az egészségemért, a jó tár-
samért érzek hálát”; „Hálás 
vagyok a férjemért, fiaimért, 
unokáimért”; „Az egészségért, 
a családomért, a belső béké-
ért”; „A családért és az ottho-
nomért, ami szép és rendezett”; 
„A szüleimért, azért, hogy fel-
neveltek, és olyan értékeket 
adtak át nekem, amiből mai na-
pig merítkezhetek. Azért, hogy 
öregségükre mellettük tudok 
lenni, és segíteni tudom őket”; 
„A nagy családban látunk elég 
bajt, bánatot, én azért vagyok 

hálás, hogy a szűk családunk 
békességben, egészségben, sze-
retetben él”; „Mindenért hálás 
vagyok, de most igen nagy az 
örömöm, mert unokám szüle-
tett, aki ép és egészséges, és a 
lányom is jól van.”

A bajok leküzdéséért

A hálás ember a kellemetlen-
ségek, bajok leküzdése után sem 
háborog – érzékeltetik a követ-
kező válaszok: „Hálás vagyok, 
hogy a sok nehézséget át tud-
tam vészelni”; „Hogy volt erőm 
és bátorságom kiszállni az első 
házasságomból. Ha nem váltam 
volna el, mai napig sírdogálhat-
nék, így lehetőséget adtam ma-
gamnak, hogy hozzám illő társat 

kapjak. A mostani férjemmel ki-
egyensúlyozott életet élünk”; 
„Háromszor voltam a halál ka-
pujában, és hála a Jóistennek, 
hogy még élek, és jól vagyok”; 
„Azért, hogy le tudtam szokni az 
alkoholról, és már 17 éve őrzöm 
a józanságom”; „Mert felépült a 
nagybeteg férjem”; „Hála a Jó-
istennek, hogy a családtagjaim 
nem vesztek oda az autóbaleset-
be, amit elszenvedtek.”

Az egyik olvasónk rámutat: 
„Sokan háborognak minden ap-
róságért, pedig igazán megérné 
a másik oldaláról is szemügy-
re venni azt a bizonyos érmét. 
Nem mindegy, hogy azért bosz-
szankodunk, mert zajosak a 
szomszédaink, vagy annak ör-
vendünk, hogy van lakásunk...”

Többen írják, azért hálásak, hogy megélhették az időskort
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Mi az, amiért ön a leginkább hálás életében?
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