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Örömteljesen megélt 80 év
A németországi Besigheimbõl Kindl Sebestyéntõl kaptunk kedves levelet, melyben ír nekünk Bach Erzsébet életérõl, aki sok költözés után egy brackenheimi otthonban él. Bach
Bözsivel (ahogy mindenki ismeri) 80. születésnapja alkalmából készítettek egy életrajzi riportot, melynek rövidítését küldte el Kindl úr a Krónikának.
Bach Erzsébet 1929-ben Bián született a Bach család
ötödik gyermekeként. Apja tanult ács, édesanyja háztartásbeli volt. ’34-ben õ is részt vett az óvodai szépségversenyen, melyre már sajnos csak kevesen emlékeznek. Szülei akarták, hogy Bözsi két nyelvet beszéljen,
ezért sok idõt töltött a sváb rokonoknál, hogy tanulja a
nyelvet. Iskolai évei után varrónõnek tanult. Késõbb
nagy örömmel készített menyasszonyi ruhákat.
1949-ben saját készítésû ruhájában vonult oltár elé
Tóth Istvánnal. Egy évre rá megszületett kisfia Laci,
majd ’55-ben lánya, Éva. Ezt a szépen alakuló családi
boldogságot zavarta meg a forradalom.
1957-ben adódott alkalmuk az ország elhagyására,
de ez nem volt egyszerû. Halálos félelemmel szöktek át
a határon Ausztria szabad területére. A szabadság öröméhez fájdalmas érzés társult, hiszen kétéves kislányát
– jó kezekben – Bián kellett hagynia. Bözsi a Vöröskereszt segítségével 1962-ben ölelhette meg kislányát a
család egyesítésekor. E boldogságot fokozta harmadik
gyermekük, Tamás megszületése. Bözsi varrodában,
férje kõmûvesként talált munkát.
Szorgalmuk gyümölcseként 1970-ben Happenbachban vettek
egy öreg házat nagy kerttel, melyet szépen felújítottak. Bözsinek
sokat jelentett a kert, ahol mindent megtermelt a család számára
és szeretett virágait gondozhatta. Ezt az idilli boldogságot
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1980-ban lánya betegsége és egy
évvel késõbbi halálának fájdalma felhõzte be. Hétéves unokáját Bözsi fiaként nevelte fel.
1984-ben mindent eladtak és
a Fekete-erdõben egy kis faluban
kezdett új életet a férjével. Az
örömöt itt sem bérelték sokáig.
Sok tervük volt a költözés utáni
évekre, de sajnos szeretett férje
egy évre rá meghalt.
Négy év után Bözsi férjhez
ment. Az új emberrel, Gottlieb
Esslingerrel együtt dolgoztak Bözsi gyönyörû kertjében, illetve
együtt utazták be majdnem a fél világot. Utazásaik fõ állomása Bözsi ifjúságának helyszíne szülõfaluja, Bia volt. Felébredt boldogságának alig volt határa, melyet 2006-ban második férje súlyos betegsége árnyékolt be. Mindkettõjüknek Heilbronn környékén élnek családtagjai. (Öt unokája, két dédunokája van.) Úgy döntöttek, hogy új otthont keresnek a környékén. Szõlõhegyek völgyében, Brackenheimben találták meg közös életük új helyszínét. A
Csillag Otthonban béreltek lakást, ha szükséges, itt ápolást is kapnak. 2007-ben meghalt második férje.
Bözsi továbbra is az otthon lakója maradt. Kedvességével a házban mindenkinek örömöt szerez. Újra megtalálva lelki békéjét figyel
szomszédaira, istentiszteletre, bibliaórára kíséri õket. Bözsi lakása erkélyén nyíló virágai között, zeneszó mellett még mindig örömmel
kézimunkázik. Szívesen emlékezik Bián töltött ifjúságára, örömteljesen megélt életére. Életfelfogása: mindig mindent örömmel megélni, ha megvan hozzá a lehetõség. A riportot készítõ Liane Wagenbreit az otthon falai között további boldog életet kívánt Bach Bözsinek 80. születésnapja alkalmából.
Sebastian Kindl
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