
Dédim, Gyulus 

1929-ben született a dédim, az igaz nagyapám. A családban mindenki Gyulusnak hívja őt. 

Hogy ez miért van, nem tudom. Mérnök ember, magas végzettségű. Az elmúlt évtizedekben 

folyamatosan követte a technika változásait, fejlett informatikai eszközzel rendelkezik otthon. 

Csak ámul-bámul mindenki, mikor elmesélem. Napra kész információi vannak az élet minden 

területét érintő dolgokban. Ő tőle bármit lehet kérdezni, tudja a választ. Mindennek szívesen 

utána néz az interneten, és véleményt alkot. A szüleim sokat adnak a véleményére. 

Anyukám tanárként dolgozik egy általános iskolában. Hetente felhívja a dédit, aki 300 km-re 

lakik tőlünk. Tegnap is felhívta, hogy beszámoljon neki, hogy hétfőtől bezárnak az iskolák. 

Furcsa egy helyzet, ilyen még nem volt. Nekünk tesómmal itthon kell maradnunk. Újfajta 

oktatás lesz. Anyukám aggódó hangját hallottam a nappaliba, mikor beszélt a telefonba. 

Kiment, hogy ne halljuk, de a fülem ott volt. A dédi már ismerte ezt a hírt. Mesélni kezdett. 

Anyukám hallgatta, és egyre nyugodtabbá vált a hangja. Vissza is jött az ebédlőbe. Majd 

mikor a telefonálást befejezte elmélte dédim szavait. 

A története nem mindennapi történet. 

1944. március 19-én közölte Gyulussal az osztályfőnök, hogy bezár az iskola. Nem volt még 

ilyen. Ekkor Magyarországot a náci Németország csapatai szállták meg. Háborús helyzet volt, 

ekkor még javában zajlott a II. Világháború. Gyulus, akkor se ijedt meg, mikor Szolnokra 

megérkeztek a hitleri csapatok. Hazament csinálta a dolgát, dolgozott. Férfiak hiányában rá, 

egy 15 éves fiúra nagy szükség volt. Részt vett a napi termelésben, 5 traktoros tartozott alá, 

hiszen ő akkor szakiskolás volt. A hónapok teltek mindennap dolgozni járt.  

Mikor szeptember lett, azokat a témákat, anyagokat, amit a tanárai nem tudtak neki 

megtanítani az iskola bezárása miatt, bepótolták.  

Anyukám a tanácsokat is elmesélte, amit kapott: 

A dédim szerint a legfontosabb az ilyen helyzetben: hogy a tanároknak segíteniük kell, hogy a 

diákok tanulni tudjanak, és megértsék a tananyagot. A gyerekeknek boldogulniuk kell az 

életben. A diákévek alatt az ember elsajátít sok féle dolgot, amit később hasznosít az életében.  

Most 2020-at írunk változások vesznek körül bennünket. Örülök, hogy van dédim, ő örök és 

változatlan. Tapasztalataival és tanácsaival mindig segíti a családom életét. Amikor ő mesél, a 

régi időkről, akkor a mai problémáink hirtelen megoldásra találnak. Anyukám arca kivirul, és 

mosolyog.Türelemre tanít bennünket, türelemre. 

 

 

 


