
Író. Kémia-földrajz szakon szerzett tanári oklevelet. Kezdetben könyvtárosként dol-
gozott, később volt a Dolgozó Asszonyok Lapja főszerkesztő-helyettese, 1940-től pe-
dig szabadfoglalkozású író.
Közel 50 regény szerzője. Elsősorban lányoknak írt, amelyek a „Csíkos könyvek” so-
rozatban jelentek meg. Életrajzi munkái a világ- és a magyar történelem nagy női 
alakjairól szólnak.
Műveit a mai napig folyamatosan újra és újra kiadják.

A zürichi egyetem, amely 1864-ben nyitotta meg kapu-
it a nők előtt, még érettségi vizsgát sem követelt hallgatónő-
itől. Hogyan is követelhette volna? Hiszen azok az elszánt, 
minden nehézséget vállaló teremtések, akik tanulni jöttek 
Zürichbe, hazájukban nem járhattak középiskolába, s nem 
tehettek érettségi vizsgát. Amikor Vilma megkapta a leckeköny-
vét, száztíz nőhallgatója volt az egyetemnek, ezek közül nyolc-
vanegy orvostanhallgató. Az első előadásra riadt-szorongva 
lépett be, és csak akkor enyhült kicsit a szorongása, amikor 
sok társnőjét meglátta. „Ha ennyien vállalkoztak a tanulás-
ra, akkor talán nekem is sikerül!” –  gondolta, és lopva elnéz-
te az első sorokban elhelyezkedő nőket. Ő is előreült, a pan-
zióbeli oroszok közé, Lydia, újdonsült finn barátnője, noha 
bölcsészetre járt, elkísérte az első órára. Másik lakótársnő-
je, Pulherija, segített a tantárgyak megválasztásában; ő már 
ötödéves hallgatója volt az egyetemnek. 

Vilma engedelmesen követte Pulheriját egyik előadóte-
remből a másikba. A szünetekben a folyosók benépesültek, 
mindenütt idegen beszéd ütötte meg a fülét, németet szinte 
alig hallott. Hányfajta hajviselet, hányfajta öltözék, hányfajta 
arc… Pulherija bátorítóan karolt belé, s az egyik ablakmélye-
déshez vezette.

– Pihenjünk itt meg egy kicsit, látom, fáraszt ez a sok új-
fajta benyomás. Én is így voltam az első napon. Aztán nagyon 
gyorsan megszoktam mindent. Megtanultam a német mellett 
egy kicsit angolul, franciául, nem idegen számomra ez a sok-
fajta beszéd, sőt mulattat, hogy annyiféle emberrel kerülök ösz-
sze. Majd meglátod, te is milyen hamar megbarátkozol az egye-
temmel! A tanárok nagy része nagyon kedves hozzánk, nők-
höz; persze akad köztük néhány, aki a legszívesebben kitilta-
na valamennyiünket az egyetemről. De szerencsére ezek kivéte-
lek. Ha valami problémád lesz, fordulj csak Frey professzorhoz.

Vilma engedelmesen bólintott, s a lelke mélyén forró há-
lát érzett az idegen orosz lány iránt, akinek létezéséről teg-
nap még nem is tudott. Milyen elveszett, magára hagyott len-
ne Pulherija nélkül! Még az előadótermeket sem találná meg, 
vagy ha megtalálná, nem merne egyedül belépni. Hogy lehet, 
hogy ez a sok nő olyan fesztelenül, könnyedén jön-megy, bi-
zalmasan beszélget társaival, cigarettázik, hol itt, hol ott har-
san fel jóízű nevetés? Vajon tud majd ő is valaha ilyen felsza-
badultan nevetni? Ezek a nők talán nem olyan nehezen sza-
kadtak el hazulról, mint ő, talán nincs férjük, gyerekük. Vagy 
ha van, nem néznek hátra, előre, mindig csak előre…

Az első nap végtelenül hosszúnak tűnt Vilma számára. 
Délben Pulherija hazakísérte a panzióba, az egyetemről s a 
szomszédos Műegyetemről özönlött ki a sok fiatal. Vilmának 
most már a sok idegen beszéd mellett magyar szó is megütötte 
a fülét. Boldogan elmosolyodott. A legszívesebben odaszaladt 
volna a két magyarul beszélő fiatalemberhez, de aztán észbe 
kapott. Milyen nevetséges ötlet…

– Min mosolyogsz, minek örülsz, Vilma? – kérdezte az 
orosz lány.
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– Magyar szót hallottam – felelte kissé szégyenkezve –, és 
olyan jólesett…

– Ó, hát ez természetes! – Pulherija megértően bólintott. – 
Zürichben van magyar egyesület is. A Műegyetemen sok ma-
gyar diák tanul. Nő rajtad kívül, úgy tudom, egy sincs, de azért 
azt ajánlom, iratkozz be az egyesületbe. Jó érzés lesz majd néha 
magyarok között lenni, magyar szót hallani. Bár… először, azt 
hiszem, magyar helyett latinnal kellene foglalkoznod.

Vilma elámulva nézett új barátnőjére. Honnan találta ki, 
hogy ma az előadások alatt folyton ez motoszkált a fejében? 
Latintudás nélkül nem boldogulhat, a tanárok magyarázatá-
nak egy részét így nem értheti meg. Ó, ha diákkorában ta-
nulhatott volna latinul! Öccsei megbuktak latinból, csak Mr. 
Allington szigorú következetességének köszönhették, hogy át-
mentek a pótvizsgán. Ő nem tanulhatott latinul, nem tanulha-
tott matematikát, s a többi tárgyakat is mintegy ostyába cso-
magolva tanították az intézetben. Ehelyett tud slingelni, azsú-
rozni, szemrontó gobelint hímezni, kenyeret dagasztani, tortát 
sütni, mindenfajta befőttet készíteni. Hány sárba ragadt ősz, 
behavazott tél múlt el a pándi kúrián, amikor összevissza ol-
vasta azt, amihez hozzájutott, ami keze ügyébe került, ahelyett 
hogy rendszeresen tanulhatott volna…

[…]
Az ablakhoz lépett. Szokatlan volt számára, hogy minden-

felé fények csillogtak, az utcák gázlámpái szelíd, kék világossá-
got árasztottak, a hegyek hófödte csúcsai kiemelkedtek a sö-
tétségből, omnibuszok zaja szakította meg a csendet, és a kö-
rülötte levő házak ablakszemeiből is fény szűrődött ki. Vilma 
most eszmélt csak rá, hogy még sohasem élt városban, mert az 
intézeti éveket nem számíthatja, akkor még gyerek volt. És ti-
zenhat éves kora óta hol Tétényben, hol Vasadon, hol Pándon 
teltek a nyúlós, hínáros évek.

Azt hitte, nem jön majd álom a szemére. De alighogy elol-
totta az olajlámpát, máris elaludt. És reggel arra ébredt, hogy 
a nap széles csíkokban ömlik be az ablakon. Elfelejtette elhúz-
ni a függönyt.

„Ezentúl sohasem húzom el a függönyt” – határozta el, és 
jókedvűen, kipihenten ugrott ki az ágyból. Az ággyal szemben 
levő tükörben akaratlanul megpillantotta magát. Hirtelen azt 
sem tudta, kit lát. Idegen volt a borzas, rövid hajú teremtés, s 
még idegenebb volt a várakozó, bizakodó tekintete.

A tükörhöz lépett. Kis pajkos fintort vágott tükörbeli kép-
mása felé.

„Hát ilyen is tudsz lenni, Vilma? – kérdezte meglepetten a 
tükörbeli arctól. – Tetszel nekem, határozottan tetszel – mond-
ta elégedetten –, azt hiszem, jó barátok leszünk!”
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„Talán azért lettem író, mert bizonyítani 

akartam. Megmutatni apámnak, hogy nem 

olyan nagy szerencsétlenség, ha nincs fia.”

„«Az élet nagyon érdekes, 
csak nincs rá elég idő» – ke-
sereg naplójában a tizennégy 
éves Ági, aki a legfiatalabb a 
Máté-lányok közt. Nővérei-
nek sokkal könnyebb. Zsu-
zsa virágkertész, Éva textil-
tervező. Anni a könyvek sze-
relmese. De Ágit még ezer-
féle dolog érdekli: a Vörös-

kereszt lelkes aktivistája, angolul tanul, kor-
csolyázni jár, beteg barátját látogatja. De ne 
féltsük Ágit! Barátnőivel, a Négylevelű Lóhe-
re című lap alapító-szerkesztői-vel, meg van 
győződve arról, hogy ők, a konvenciók ellen 
lázadó, modern gondolkodású lányok min-
denre képesek, s hogy fiúk és lányok örök ver-
sengésében ők az esélyesebbek. Kertész Erzsé-
bet pályája elején, amikor ezt a regényét írta, 
még maga is úgy látta, hogy minden bizony-
nyal gyönyörű lesz a titkokkal teljes, csodála-
tos jövő.”

„Négy kislány a fősze-
replő. Tizennégy évesek, 
most végezték a nyolca-
dik osztályt, készülnek a 
végtelenül hosszú, utol-
só közös vakációjukra. 
Szeretnének együtt ma-
radni, egy kis kereset is 
jól jönne, munkát vállal-

nak hát a Béke Áruház szigligeti üdülőjében, a 
Szamócában. «A dolgozó nem fecseg, nem sze-
mélyeskedik, nem kíváncsiskodik, nem plety-
kázik» – kapják az eligazítást, mielőtt útnak in-
dulnának. De a valóság nem ilyen rideg. Olgi 
néni a világ legkedvesebb gondnoknője, Teréza 
mama, a teljhatalmú szakácsnő nem is olyan 
szigorú, a turnusonként cserélődő üdülőven-
dégekről pedig mindig akad valami pletykál-
kodnivaló. Ráadásul a közelben kutat vízforrás 
után Gedeon Kristóf, az ifjú geológus, akibe tit-
kon mind a négy lány szerelmes.”
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