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A legszebb öröksé g
Né met ra egq neruzetí sé gi í skola nqolcadih osztdlqdban

Tanár: Kedves gyerekek, mai né metóránkat a nemré g
elhunlt Wd4rrer Ré zi né ni emlé ké nek szenteliük,  rá
emlé kezünk. Úgy gondolom, nektek nem kell bemu-
tatni az elhunytat, hiszen közsé günkben mindenki is-
mefte é S Szerette  t. Kí váncsi vagyok rá, nektek mi-
lyen emlé keitek vannak róla? Nos, halliuk Mónikát, ,.

Mónika: Wágner né ni egé sz lé nye mé ly benyomást
tett rám, Nemcsak el adó ké szsé ge, mesé i é s dalai
hatottak rám a legjobban: f ké pp é letbölcsessé gé t é s
emberszereteté t emelné m ki, amivel az emberek sze,
Ieteté t kié rdemelte.

Márta: Wágner né ni t lünk nem messze lakott,
gyakran eliött hozzánk, mivel nagymamámmal ré gi
barátn k voltak. Mi, gyerekek sokszor megké rtük,
mesé ljen nekünk, é s   szí vesen mesé lt gyermekkorá-
ró], anekdotáit olykor, hogy a té ma é rthet bb le-
gyen, humoros dalokkal egé szí tette ki. Mint a kiscsi-
bé k a kotlóst, ú gy ültük körü1, S tátott sZáiial hallgat-
tuk szavait,

Tanár: Szerencsé re rendelkezünk né hány magnó-
felvé tellel, melyek az   da]ait é s mesé it  rzik. Tavaly
egy né metországi né pdal- é s né ptánckutató, Kuft
Peternenn is felkereste Ré zi né né nket, aki né hány ré gi
né pdalla1 gazdagí totta a tudós gy jtemé nyé t, Wágneí
né ni már több é ve magányosan é lt, Fé rie Wágner Pál
l955-ben halt meg, egyetlen fia, Hanzi a háború ban
t nt el. EZ Vo]t a legnagyobb bánata. Egy n Vé re Ame-
rikában é It, aki özvegysé ge után hí Vta magához,

,,Nem, nem, azt nem tehetem: szülóí öIdem elveszté se e4qenl 

Ienne a halálommal|" - é rvelt a meghí vásra, Sajnos mé g-
is itt kellett hagynia bennünket, de h tlen nem ]ett
hozzánk, Aki ismerte  t, sokáig fogja em]é ké t  rizni,
Ti, lányok jól tudiátok mit hagyott ránk, hiszen min-
dennapos vendé gek Voltatok nála, lgaz, Márta?. . .

Máí ta: Közösen határoztuk el, hogy segí tünk neki,
mivel az utóbbi id ben már nehezé re esett az öregek
otthonába láráS- Mindennap - feLváltva - e]Vittük aZ
ebé det a 1akására, Nagyon örült neki, é s mi is szí ve-
sen jd ztünk nála,

Tanár: Úgy hallottam, hogy Mónika anyukáiának
azt mondta: ,,Hidd el, Midi, mast már nuuqldtan foqok meq-

halni. É Ietemben sok mindent meqé ltem, de utolsó é veimet ezek

a qqerekek é s ajó embereft arangoztók be." Az utolsó ebé det
Mónika vitte el a lakására., ,

Mónika: Kopogtam az ajtón, de senki nem vála-
szoit, Az ajtó nem volt bezárva, belé ptem a szobába
é s meg]áttam Ré zi né nit mozdulatlanul a pamlagon,
Ijedtemben e]eitettem az é telhordót, mert azt hittem,
hogy meghalt, a csörömpölé sre felriadt, felemelte a
feié t maí d Suttogva azt mondta: ,,Te vaga az, querme-

kem? . .. Oluan rosszul é rzem magam, minden í oroq kör löt-
tem,. ." Gyorcan futottam anyukámhoz, aki é rtesí tette

az orvost. ]ött is mindiárt, adott a né ninek injekciót,
de sajnos már nem Segí thetett raita.

Tanár: lgen. Mondhatnánk azt is, hogy szé p halála
Volt a Ré Zi né ninek, nem sokat Szenvedett, Nyolcvan
é ves korában szólí totta magához a teremt , Nyugod-
ion bé ké ben,

(A tanár equ ftOp\ttas í üzetet tart a kez,í ben, melyb  egy

megsárgult levelet vesz el .) Ez a levé l harmincöt é wel ez-
el tt í ródott. Az utolsó, meiyet Wágner |ános a szü]ei-
nek í rt, A fiú  abban az é vben töltötte be tizenhetedik
é ]eté vé t, Sok sorstársával együtt áldozatul esett a há-
ború   rü]eté nek, (A tanár a levelet átnyú jtja az egyik
fiú nak,J Megké rlek, Zsolti, olvasd fel nekünkI

zsoltl| lstent köSztjntve, Dráqa szüleim|
Nem tudom, hogy soraim elfognak-e jutni hozzá-

tok, de olyan jó é rzé s megosztani veletek gondolatia-
mat, Ma van a szenteste, az els  karácsony, melyet t -
l€tek távol vagyok ké nytelen ünnepelni, Drága anyámI
ESZembe jutott a monda, melyet oly sokszor ha]lot-
tam t ]ed, arró] az emberr l, aki a szentesté n fát ]opni
ment az erd be, ,. Sajnos a halál nem szünetel, a gyi1-
kosok el tt már semmi Sem szent, Ha mé g egyszer
otthon lehetné k, máské nt cselekedné k, Mi itt nem va-
gvunk szí vesen látott vendé gek. Úgy kell közJeked-
nünk, mintha minden ablak mögül a halál lesne ránk,
szürke egyenruhánk csak a gy löletet gerjeszti minde-
nütt, Hiszen senkinek nincs a homlokára í rva: é n nem
vagyok ellensé ge. Egy szomorú  hí rt kell közölnöm ve-
letek, nöszier Ádám meghaJt. Egy kú tban találták meg
a holttesté t, Nem volt az vé letlen baleset, se öngyil-
kosság, annál bátrabb legé ny vo]t  , Egy Tolna megyei
fiú  dezertált, akit eIkaptak é s nyomban kivé gezté k A
kivé gzé st vé gig kellett né znünk,

Dráqa Szüleim| Nem akarlak benneteket elkeserí teni,
ne fé Ijetek, nem adom fel a remé nyt, Mire a ]é zuska
ú iból eliön, addigra bizonyára többet fogunk tudni,
Ké rlek, vigyázzatok magatokra. A novembel l4-é n í rt
leve]et megkaptam . Ezzel zárom soraimat, de gondo-
latban örökre veletek maradok. Üdvözlöm az összes
rokonokat é s jsmer söket, Sokszor csókol fiatok ]ani.
Kelt: Szlovákiában, I944, decembel 24-é n.

Utóirat. egy bo]dogabb ú j é vet kí vánok, mint az ide1
volt,

Anna: Azt a mondát, melyet a fiú  leve]é ben emlí -
tett, nagymamámtó] é s is hallottam, Egy ember a fiá-
val karácsony szentesté n fáé rt ment az erd be, Ami-
kor az e]s  fejszevágást megtetté k, elnyelte  ket a
föld, Azóta - a monda szelint - minden karácsony
szentesté n haliani lehet a fejsze csattogását,

Ferkó: Az é n anyukám iskolatársa volt Wágner Jani-
nak, Azt mondia, hogy lani az egyik legiobb tanulója
volt az osztálynak, Nyáron, vasárnap dé lutánonké nt a
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cigánykú tnál ál]ó hársfák alatt, az apjával kettesben
szoktak muzsikálni,

Tanár: Való igaz, é lmé ny volt haIlani  ket, amjkor
együtt é nekeltek, Wágner papa gombos halmonikán,
fia, Jani klariné ton iátszott. Az apa ács, fia mé g tanonc
vo]t, amikol elvitié k a háború ba., , É s most hallgassuk
meg a mesé t, melyet a Wágner né ni em]é keztet ké nt
ránk hagyott, (A tanár átnyú ltja a kockás füZetet aZ
egyik fiú naki Lé gy szí ves, Krisztián, o]vasd fel!

Krlsztlán: Volt egyszer egy házaspár, akinek hat
gyermeke sZületett, szegé nyesen é ltek, de tisztessé -
gesen felnevelté k  ket. A gyerekek nem hoztak szé -
gyent a szüleikre. Az emberek szeretté k  ket, mert
tiSZtelettu dó n ak é s szorgalmasak Voliak, Amikor
é desapjuk jd s korában ágynak d lt, már é rezte,
hogy közeleg a vé g, magához hí vatta  ket é s a követ-
kez ket mondta nekik: Kedves gyermekeim, ú gy é r-
zem, hogy napjaim meg vannak számolva, a halál
már itt leske] dik az ab]akom a]att, AZé rt hí Vattalak
benneteket, hogy átadjam nektek az apám által rám

hagyott öröksé get. Földi javaimmal nem sok dolgo-
tok lesz, mé gis, amit látok hagyok, többet é r egy lá-
da aranynál. Mindezt az óhazából hoztuh magunftkal.
Amikor elhagytuk a szül földünket, apám a követke-
z  szavakka] Vett bú CSú t t ]ünk: Sajnos é n már tú ]
öreg vagyok ahhoz, hogy ilyen hosszú  ú tra induljak,
de ti fiataiok vagytok, próbáljatok boldogulni az ú j
hazában; é n addiq foqok é Ini, amfu az anqanqelvünket be-
szé litek_ Ha az anyanyelv ki fog halni, akkor az  sök is
el vannak felejtveI Nos, csak ennyit akartam veletek
közölni. Ti js kövessé tek pé ldámat, adjátok át gyere-
keiteknek, unokáitoknak apám üzeneté t: becsülí é tek
meg az anqanqelvet, mert ez a leqszebb  röksé g|

Tanár: Befejezé ské nt é nekeliük el a következ  né p-
da]t,

ln der Heimat wlhnt di Liebe. . .

(A szül földön iakozik a szeretet, , , )

A gyerekek nagy örömmel é nekeltek,
Taián, |978

Könia RÓbert taTnetszete
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