
A semmi ágán ül szivem,

kis teste hangtalan vacog,

köréje gyűlnek szeliden

s nézik, nézik a csillagok.

József Attila (Reménytelenül, részlet)
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Peti
Öntapadó jegyzet
Radnóti Miklóstól lopva egy röpke gondolatot:„Nem tudhatom, másnak e fénykép mit jelent, nekem édesanyám e lángoló hajú asszony,messzeringó gyermekkorom virága”Akiért itt vagyunk ma, az Lizák Péterné, született Beke Mária, művésznevén Lizák Pálma, Marika, ki hogyan ismerte. Nekem anyukám.Rendkívül hálás vagyok mindenkinek, aki eljött és most hajóra szállt vele, hogy mellette legyen, amikor új, ismeretlen vizekre evez. Köszönöm szépen!Köszönöm mindenkinek, aki le tudta gyűrni a „hagyományokat” és színes vagy legalábbis nem fekete ruhában jött el.A színek jelentették számára a mindent. Érezte őket, ismerte őket, használta őket.
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Peti
Öntapadó jegyzet
Ahol minden elkezdődött ami róla szól, az Budapest, a Szent László Kórház. Amikor minden elkezdődött ami róla szól, az 1938. augusztus 4.Ahogy az a keresztlevélen is látszik, „törvénytelen” gyermekként jött világra. Nem tudhatjuk, hogyan fordult volna a sora, ha tanító apja „felvállalja” tettének következményét, de példamutató élete azt mutatja számunkra, hogy ez nem is igazán számít. Édesanyjával, a mamával kitartottak és erősítették egymást a rossz időkben és szoros boldogságban éltek a jóban, mindvégig.
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Peti
Öntapadó jegyzet
Mindenki azt mondta, szép kislány volt. Én csak a régről fennmaradt családi képekből ismerem fiatalkori arcait, nekem ő másképpen volt szép.A gondoskodó, az aggódó, a büszke, a szerető édesanya szépsége volt az, ami mindenkor kisugárzott belőle felém.De az érdekes, hogy már ezeken a képeken is megmutatkozik az a komolyság és visszafogottság, ami mindig jellemző volt rá, különös kontrasztot mutatva ezzel édesanyjával.A mama, vicceivel, humorával, jó beszélőkéjével volt mindig a társaság középpontja. Kislánya inkább a maga koncentrál, határozott, szűkszavú módján igyekezett hasznos tagja lenni minden társaságnak.Én talán ennek a kettőnek az ötvözetét örököltem, apukám csibészsége mellett.
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Peti
Öntapadó jegyzet
Mindig mindent komolyan vett, amibe belefogott. A tőle telhető legtöbbet tett bele mindenbe, ami a keze ügyébe került.Kezdte ezt magával az élettel, majd folytatta családjával, tanulmányaival, munkájával és még a hobbijával is.Itt az általános iskolai első osztályos eredményein is látszódik, szorgalmával, eszességével nem volt gond már akkor sem. Bár néha egy-egy négyes becsúszott neki is.Az ének az egyetlen dolog, amit mindig fájlalt. Nagyon szerette a zenét és szeretett énekelni, de ehhez való hanggal nem áldotta meg a sors. Így ezt leginkább csak együtt tettük meg, közönség nélkül. Azt hiszem ez így mindenkinek jobb volt. De Ő is így gondolta.Ám amíg tehette, nem hagyta el a zenét, és sokáig harmonikázott.A bizonyítványon látszik, hogy az első félévet még Budapesten, a másodikat azonban már Orosházán végezte. Ezt a változást a háború hozta.
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Peti
Öntapadó jegyzet
Talán élete legnagyobb traumáját a II. Világháború okozta. Még hosszú évtizedekkel később is felkavarták az akkoriban átélt élmények. Már felnőtt koromban is sokszor beszélt nekem arról, mennyire fél attól, hogy egyszer visszajön a háború. Emlékszem, szeptember 11-én kétségbeesetten telefonált nekem, hogy jön a harmadik. Sokáig kellett nyugtatgatnom. Budapest ostromát a Keleti pályaudvar tőszomszédsáságában, a Verseny utca egyik házának pincéjében élte át. Hol a németek, hol az oroszok jöttek be elvinni valakit. A mama szénporral kente be magát, a fogait és kendőbe bugyolálta be magát, hogy a katonák ne kívánják meg. Hol krumplihéjon tengődtek, hol a közelben lebombázott pékségből a férfiak által elhozott kétszersülten éltek hetekig, véresre karistolva a szájukat. A karácsonyi hangulatot a pályaudvaron álló lebombázott lőszeresvagonok egész éjszakás „tűzijátéka” biztosította.A „Rongybaba” és az „Ostrom” című versei ezeket az emlékeket elevenítik fel. De biztos vagyok benne, hogy sok-sok rémisztő emlékét meg sem osztotta velem, inkább örökre magába zárta.
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Peti
Öntapadó jegyzet
A háború elmultával sem lett egyszerűbb az élet. Munkát és szállást is nehéz volt találni Budapesten egy egyedülálló, legyöngült asszonynak egy 7 éves kislánnyal, anyukámmal. Sok lakásban jártak, hosszabb-rövidebb ideig, néha távolabbi rokonoknál, néha ismeretleneknél, néha egy szobán osztozva mással, néha csak ágyrajáróként egy konyhában aludva. Ilyen korszak volt az, talán vannak itt olyanok, akik ezt még átélték.A kényszer okán 1946 elején Orosháza felé vették az irányt, abban a reményben, hogy az ott élő rokonoknál sikerül szállást, megélhetést találni.Gyalog indultak neki az utazásnak, végül kalandos úton, hol vasutasok, hol orosz katonák segítségével eljutottak uticéljukhoz.Azonban úgy tűnt, nem sok jó vár rájuk. A légópincében eltöltött hónapok bőrbetegséget okoztak, amit a rokonok meglátva, elutasították a befogadást. A két magára maradt, elcsigázott vándor a temető melletti árokpartra ült ki, minden vagyonukkal, egy kis bőröndbe csomagolt néhány ruhadarabbal együtt. Egy temetőből kijövő idegen asszony szólította meg őket, és történetüket hallva invitálta meg őket házukhoz. Itt egy kis kamrában szállást kaptak.Később fogadta be őket Pali bácsi, aki insorvadása miatt kezeit nem nagyon tudta használni. A mama vezette a házat és mellette mindenféle munkát elvállalt (terményválogatás, tésztakészítés, kenyérsütés, ami éppen volt), hogy kislányát tisztességgel felnevelhesse.Anyu itt ismerkedett meg az állatokkal, pesti lévén sosem látott ilyesmit korábban. Itt szívta magába a békési zsíros, fekete föld illatát. Itt játszott Koczor Zolival, unokatestvérével és tanult rendületlenül.
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Peti
Öntapadó jegyzet
1953-ban befejezte az általános iskolát kiváló tanulmányi eredménnyel. Itt váltak el útjaik egy rövid időre a mamától. Pali bácsinál nem lehetetett tovább maradni, az alkalmi munkák sem mindig jöttek össze, így a mama Budapestre ment munkát keresni, míg anyu Szegedre ment, ahol a Fonó és Szövőipari Technikumban folytatta a tanulást. A mama még mindig törékeny termetű volt, nem sikerült felerősödnie, így sehol sem akarták alkalmazni. Kétségbeesésében még Rákosi Mátyásnak is írt levelet. Nem sok sikerrel, ahogy a képen látható válaszlevélből is kitűnik.Sokat leveleztek egymással, a mama néha meglátogatta anyut a szegedi kollégiumban is, de nagyon hiányoztak egymásnak. Annyira, hogy 1954-ben felmerült, anyu inkább Pestre jön és itt próbálja meg folytatni tanulmányait, a mama mellett.Nem tudom, hogy osztályfőnökének mamához intézett szívhez szóló szavai voltak-e az indokok, de végül anyu maradt, és sikeresen elvégezte a szegedi technikumot.
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Peti
Öntapadó jegyzet
Közben a mama 1955-ben kérte, hogy Budapesten telepedhessen le, de ezt nem engedélyezték számára. Akkoriban ez még így ment. Pedig még az Elnöki Tanácsnak is írt ebben az ügyben. Szerencsére a technikum kiváló befejezésével anyu munkát kapott Budapesten a Lenfonó és Szövőipari Vállalat Karolina úti fonógyárában csévéző kisegítő munkakörben. Tanárai részéről felmerült továbbtanulása is, hiszen eszével, szorgalmával bátran mehetett volna főiskolára, ezt mindenki támogatta. Ő azonban mihamarabb támasza akart lenni a mamának, ezért lemondott a talán titkon általa is vágyott lehetőségről.
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Peti
Öntapadó jegyzet
Marked Peti által beállítva

Peti
Öntapadó jegyzet
1957. július 16.-án kezdett el dolgozni a gyárban a legalacsonyabb munkakörben. 21 és fél évig volt az üzem dolgozója. Hamar felfigyeltek rá, hiszen itt, a munkában is a legjobbat adta. Nagyon sok jó munkatársi kapcsolatot alakított ki, szorgalmával, segítőkészségével, pontosságával. Komolysága persze itt is megmaradt. Mosolyogva mesélte nekem valamikor, hogy egyik férfikollégája egyszer meg is kérdezte tőle: „Kislány, maga mindig ilyen búval bélelt?”. Továbbtanult, felsőfokú szakképesítést is szerzett. Rengeteg elismerést kapott. Így azután nem véletlen, hogy munkakönyvében, szerintem igen ritkán látható, ma úgy mondanánk karrierút jelenik meg.

Peti
Csak Tájékoztatásra



Peti
Öntapadó jegyzet
Amikor 1979-ben, a vezérigazgató részéről történt személyeskedést követően úgy döntött, hogy a tisztessége fontosabb, mint a pozíciója, és elhagyta a céget, már a gyár igazgatója volt! Igen, egy nagy gyár igazgatója.Ez engem büszkeséggel töltött el és még most is büszke vagyok rá. Nem feltétlenül csak arra, hogy igazgató lett, hanem ahogyan élt. Persze akkor nagyon még nem fogtam fel ésszel a dolgokat, de azt láttam, hogy a kollégái szeretik, én ismertem közülük sokat kisgyerekként, azt is láttam, hogy nap, mint nap, amikor a munkából hazajött, velem foglalkozott, és utána még leült az asztal elé és nekiált tanulni sokszor nagyon sokáig. Emlékszem 6-7 éves fejjel én keltem fel késő este és mondtam neki, hogy feküdjön már le. Láttam azt is, hogy a tanulás, a tisztességes munka meghozza eredményeit. Ezek voltak az én legdrágább kincseim, amiket kaptam tőle. A példamutatása. Igyekeztem én is így élni. Igyekszem most is, és igyekszem ezután is.
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Csévéző kisegítő Munkaviszony
1957-1994

1994 - 2014

Peti
Öntapadó jegyzet
5 munkahelyen, 37 évnyi munkaviszonyban eltöltött idő után jöhetett a jól megérdemelt nyugdíj. Azaz csak jöhetett volna, ha nem érzi úgy, hogy még mindig van benne elég energia ahhoz, hogy tudását, tapasztalatai kamatoztassa.Ezért további 20 évet töltött még egyéni vállalkozóként a munka világában.
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Peti
Öntapadó jegyzet
Mindig nyitott volt a világra, nyitott volt az új dolgokra. Korábban megismerkedett a számítógépekkel, mint én. Ezzel mindig nagyon büszkén dicsekedtem ismerőseimnek. Ez a kép 1983-ban készült. Akkoriban jelentek meg az első PC-k  (személyi számítógépek) Magyarországon.Itt a Posztógyárban mutatja be kollégáinak a Commodore VC-20-as számítógépet. Élete részévé vált a számítástechnika.
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Házasság

Peti
Öntapadó jegyzet
1959 decemberében kötött házasságot édesapámmal, Lizák Péterrel, akit nagyon szeretett. Ez egy közös házasságkötési esemény volt, édesapám testvére Lizák Panni is ekkor ment férjhez. Így készülhettek ezek a közös fotók arról a napról.1963-ban született egy kislányuk, Anikó, aki azonban sajnos még a kórházban meghalt.1966-ban jöttem én a világra és abban bízok, hogy sok örömöt és boldogságot tudtam adni édesanyámnak az eltelt évek során.Sajnos a házasság nem úgy sikerült, ahogy az előre elterveztetett, így 10 év után elváltak szüleim útjai. 3 éves koromtól kezdve édesanyám nevelt, eleinte nagy nehézségek közepette, hiszen 3 műszakban dolgozott a gyárban és közben rólam is gondoskodnia kellett. Tartásdíjat nem igazán kapott, megélhetésünket egyedül kellett biztosítania. Én a problémákból soha semmit nem érezékeltem, sok-sok szeretettel óvott és vigyázott rám, és azt mondhatom, hogy egészen halála napjáig.Az egyenruhás kép 1987 augusztus 20-án készült, a tisztté avatásom napján. Körülbelül 3 hónapja került elő. Akkor rám nézett és azt mondta: „Nagyon büszke voltam rád akkor, és most is az vagyok”.Még két férfi volt az életében, az egyik „Karcsi bácsi”, a Caola vezérigazgatója, akivel emlékeim szerint 1-2 évig osztották meg életüket, mai szóhasználattal élve „távkapcsolatban”. A másik bácsi, Zolna Antal volt, akivel még a gyárban voltak munkatársak. Ez egy több évtizedes szeretettel és tisztelettel teli kapcsolat volt, hol közel, hol távol, ahogy a sors hozta. Ez az őszinte kapcsolat egészen a „bácsi” (én mindig csak így hívtam) haláláig tartott.
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Hobbik

Telek

Írás

Képzőművészet
grafika, pasztellkréta,  rézkarc, festészet, tűzzománc, elektrográfia

Peti
Öntapadó jegyzet
A biatorbágyi telek hosszú évtizedekig adott munkát és kikapcsolódást. Felidézte az orosházi évek természetközeliségét, a föld illatát, a fizikai munka élményét. A frissen szedett barack, szőlő, ribizli és más gyümölcsök, zöldségek mindig nagy élményt adtak nekünk.Bár én gyerekfejjel nem élveztem annyira a minden vasárnapot elfoglaló „tevékenységet”Itt a mamával és egy ismerős kisfiúval van egy képen.  A Papa ujja belelógott képbe fotózás közben. A telek a mozgási nehézségek miatt eladásra került.Fantáziája mindig jó volt, gyerekkorában és felnőttként is rengeteget olvasott, és lassacskán ő is elkezdett verseket, prózákat írni.Honlapján mintegy 20 vers és 17 novella olvasható. Persze nem minden került fel oda.A Pestszentlőrinci Tűzedzők Asztaltársaságának tagja is volt, egy időben ő szerkesztette rendszeres kiadványukat.Gyermekkori kedvenc romantikus olvasmánya, Charlotte Brontë: Jane Eyre című könyve volt, melynek folytatását álmodta megálmodta, megírta és magánkiadásban meg is jelentette nemrégiben. Ez látható a jobb felső képen. Ennek a könyvnek a folytatását tervezte velem közösen egy kalandregény formájában. Az ő része már nagyjából elkészült, sajnos nekem még nem volt időm befejezni az én részemet. Az eddig megírt anyagom nagyon tetszett neki. Nagyon sajnálom, hogy nem érheti meg ennek kiadását. De „szerencsére” az írással is úgy volt, mint a festészettel és a tűzzománcozással. Magát az alkotó tevékenységet élvezte, a gondolkodást, a fantáziálást, az érzelmek kifejezésének megtalálását. Maga az elkészült mű, alkotás már nem annyira érdekelte.Érdekes, hogy munkamódszerünkben mennyire eltértünk egymástól. Leginkább az ő noszogatására kezdtem és is úgymond, művészkedni. Da amíg én igyekeztem minden alkotásomat előre (szinte már mérnökien) megtervezni, az utána következő megvalósítás már csak robotmunka volt, addig ő csak egy ötlettel vágott neki a munkának és megvalósítás közben alakította, formálta a koncepciót véglegessé.
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Havanna  Közösségi Ház (késöbb Kondor Béla Közösségi Ház)
művészkör

Peti
Öntapadó jegyzet
Bár gyerekkorában szeretett rajzolgatni, ám később erre nem volt ideje, de azért nem adta fel. 1988 októberében egy újsághirdetés nyomán ment el a Havanna Közösségi Házba, hogy beiratkozzon a felnőtt rajz-festő körbe.Itt lett tanítója Buna Konstantin festőművész-tanár, aki azután évtizedeken át segítette, pártfogolta nagy szeretettel és türelemmel őt és kör tagjait. Szénnel és csomagolópapírral kezdték a munkát és utána módszeresen sajátították el festészet alapjait. Nem csak a gyakorlat, de az elmélet, a művészettörténet is része volt képzésnek.Én meglepve tapasztaltam, hogy hétről hétre új élményekkel és alkotásokkal érkezik haza a körből anyu. És ezek az alkotások egyre jobbak lesznek. Nagyon élvezte az egészet. Jó társaság gyűlt össze, a rendszeresen megrendezett évzáró kiállításokon szemmel láthatóan nyomon lehetett követni a társaság szép fejlődését.Jöttek a nyári táborok, a csoportos és egyéni kiállítások. A megnyitók utáni pogácsák, libazsíros, hagymás kenyerek, sütik. Egy igazi család alakult ki.Csak az volt számomra furcsa, hogy anyu valahogy mindig olyan másféle képeket csinált, mint a többiek. Egyszer meg is kérdeztem tőle: „Te már sosem fogsz rendes képeket csinálni?” Ezen évekkel később is jókat kuncogtunk.Nekem is fejlődnöm kellett, megérteni, hogy ő mit és hogyan fejez ki. A tanár úr segített neki, hogy megtalálja egyedi útját és bátorította, hogy azon haladjon. Tisztelték, kedvelték egymást. Annak halála után édesanyám hozta létre a tanár úr Wikipédia oldalát, hogy emléket állítson munkásságának.Tagja volt még más képzőművész egyesületeknek is.Szerényen, csak festegetőnek hívta magát, jelezve, hogy nem vágyik 
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Peti
Öntapadó jegyzet
Egy idő után megjelent a tűzzománcozás lehetősége is a házban, így anyu ezt is megismerhette és nagyon megszerette.Nem tudom, pontosan mit szeretett benne, miért kedvelte meg annyira, de alkotásait innentől kezdve leginkább ezzel a technikával készítette. Később a tűzzománc kör vezetője lett és nagy szeretettel igyekezett átadni minden tudását az érdeklődőknek, miközben még ő maga is tanult. 
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Kiállítás: több mint 140 alaklommal (ebből 7 egyéni)
Tábor:     több mint 50 alkalommal
Művek:   több mint 300 db

Peti
Öntapadó jegyzet
Szervezte a szakkört, a kiállításokat, a nyári táborokat, szerkesztette és készítette a kiadványokat. Amikor a mozgás már nehezebben ment neki, otthonában fogadta tanulni vágyókat.Bár a szervezésben az utolsó pillanatokig részt vett, a most, szeptember 13-án, a Városházán megrendezésre kerül kiállítás megszervezését is még ő kezdte el, egészségi állapota miatt a művészi munkában már aktívan részt venni nem tudott az utóbbi időkben.33 évnyi amatőr képzőművészeti munkásságáról beszélnek a számok. Az egyéni megjelenési lehetőségek nem nagyon vonzották, a társaság éltette, velük jobban szeretett kiállítani.
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Peti
Öntapadó jegyzet
Sajnos a betegség viszonylag gyorsan legyőzte őt, voltak még tervei, és én is számítottam még rá sokáig.Nagyon szépen köszönöm Klárinak, hogy az utolsó napokban is látogatta őt a kórházban.Nem akarta nagy dobra verni a bajt, nem akart másokat „terhelni” a saját problémáival. Hiszen így tett egész életében. Gondjait, fájdalmait igyekezett leplezni a külvilág elől. Engem is mindig óvott az aggódástól. Talán sokmindent el sem mondott. Volt, hogy elesett, megütötte magát és csak hetekkel később árulta el.Mostanában nem is nagyon vette fel a telefont. Nem akart panaszkodni, magáról beszélni. Néha mégis válaszolt egy-egy hívásra. Az utóbbi időben szinte végig vele voltam, láttam az állapotát, de akkor tudtam igazán, hogy baj van, amikor azt mondta valakinek a telefonban, hogy „nem vagyok jól”. Ilyeneket nem mondott korábban. Ezek súlyos szavak voltak az ő szájából.Ez a kép, az utolsó, ami róla készült, május végén. Elszundított a TV előtt, kedves kis cicájával a lábán. Az előtérben utolsó műve, egy elektrográfia, „Május” címmel.Talán most is szundikál valahol, bár ahogy ismerem, inkább aktívan tevékenykedik egy másik világban.

Peti
Csak Tájékoztatásra
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Peti
Öntapadó jegyzet
Drága Anyukám! A világegyetem talán nem vette észre létedet, de a belőled kiáramló pozitív energiák megváltoztatták környezetedet. És ezt biztosan érezték mindazok, akik körülötted éltek.Hiszem azt, hogy munkatársaid szorgalmasabb kollégát nem is remélhettek volna maguknak a sorstól. Gondolom azt, hogy művésztársaid segítőkészebb alkotót nem is kaphattak volna a szerencsétől. És tudom azt, hogy jobb anyukát nem is kaphattam volna az élettől. Bár velünk leszel, mégis hiányozni fogsz!Ég veled!

Peti
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