
A karanténom története 
 

 
A hírek napról napra egyre súlyosabb helyzetről tudósítottak.  
„- Úgy készülj, hogy holnap vidékre viszlek, még délelőtt!”- (Szülőfalumba, a szülői házba) 
– mondta a fiam március 17-én délután, miután megegyeztek a lányommal, hogy ott majd 
biztonságban leszek ebben az egyre súlyosbodó helyzetben. Március 18-án aztán értem 
jött, én pedig rémülten pakoltam.  
Egy fél napom volt a felkészülésre, mit vigyek? 
Még hideg idők voltak, milyen ruhát kell vinnem? Milyen ennivalót vigyek oda, ahol előző 
ősz óta nem jártunk?  
A kőház hideg, mivel fogok fűteni? Igaz, hogy a polgármester választás évében kaptam 
kivételesen tűzifát, de mi lesz a gyújtós, hiszen nagy hasábokban kaptam a fát. 
Mennyi időre kell mennem, visszajövök-e még? Itt kell hagynom az otthonom, benne 
mindenem. Átéltem azt a rémületet, amit talán a háborúban a menekülők élhettek meg. 
Visszajövök-e még?  
Aztán a faluba érkezve tapasztalhattam a törődést, vásároltak nekem, maszkot hoztak, 
gyógyszert is vásároltak. Jól esett a segítség. 
Lefoglalt a hideg márciusban a fűtés gondja. Minden értékes lett, gyűjtöttem száraz ágakat, 
száraz faleveleket, hogy a nagy hasáb fák begyulladjanak. Első éjjel egy percet sem 
aludtam, rövidnek bizonyult a pizsama szára, nem volt meleg zokni, és a takaró sem segített. 
Azonban, ahogy a rémület enyhült, bennem is oldódott a feszültség. Már mertem boltba 
menni, postára, gyógyszertárba menni. Raktam a tüzet az én téglából épített kályhámban, 
és figyeltem a híreket a TV-ben, a kályha mellett gubbasztva. 
A szomszédasszonyommal bátorítottuk egymást, őt is féltették a gyermekei. A kerítésen át 
beszélgettünk. 
Hála Istennek, eljött a tavasz és a remény. 
Egyik nap szólt a szomszédasszonyom, hogy lesz szabadtéri mise este 8 órakor a templom 
melletti ligetben. 
Fellélegeztem, oda én is elmehetek maszkban, 74 évesen! 
A ligetben, Isten szabad ege alatt, egymástól távol elhelyezett székekre ülhettünk. Velünk 
szemben, enyhe magaslaton, a Balatonnak háttal állt a pap, előtte asztal. Oldalt, egy fenyőfa 
alatt az iskola diákjai kezükben hangszerekkel, fiatalos egyházi muzsikával és énekükkel 
egészítették ki a szertartást. 
Leírhatatlanul szép és felemelő élmény volt. 
Velünk szemben, távolban a Tó és a liget laza, olaszos fenyői itt, és a pappal közös örömünk: 
Együtt vagyunk! 


