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Varga Domokos

    sok szép sza va

Édes anyám

Ké sõ öreg sé gé ben, ki lenc ven öt éve sen 
halt meg a haj da ni Magay Ma ris ka, de 
re gény be li val lo má sait még an nál is 
ké sõbb, szá za dik szü le tés nap já nak az 
éjszakaján mond ja el író- fi á nak.
Szellemárnyként õt ek kor már nem 
kö ti sem tár sa dal mi kon   ven  ció, sem 
csa lá di ta  pin  tat, sem sze mé lyes 
szé  gyen: úgy ele ve nít het meg 
min dent, ahogy a ma ga ide jén 
él te át, va gyis gye rek és kis-
lány és nagy lány ko rá ban. Nyíl tan szól  ön ma gá ról is, kül sõ-bel sõ 
ki bon ta ko zá sá ról, egé szen a nász éj sza ká já ig. De csa lád ja tör té ne tét 
és a bé ke be li – majd az el sõ vi lág há bo rú ba sod ró dó – kis vá ro si 
ma gyar vi lá got is szin te kar nyúj tás nyi kö zel ség be hoz za. Kü lö nös 
va rázs lat nak le he tünk ré sze sei. Magay Ma ris ka szellemárnya egy 
ides to va száz esz ten de je el süllyedt kor ba ve zet el min ket, ahol 
azon ban nem va gyunk ide ge nek: mi e ink a szí nek, a han gok, az 
ízek, az il la tok s a gye rek- és fel nõttlel kek min den rez dü lé se. 
Édes anyám sok szép sza va nem száll el nyom ta la nul az idõ ben: 
e ma ra dan dó könyv ál tal, ki tud ja, hány nem ze dék lá nya i ban, fi a i-
ban csen dül még vissza.
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Magay Mariska

Boldog születésnapot, Mamám!

Csak azt ne mondd, hogy Isten éltessen! Százévesnek ezt akkor 
se kell mondani, ha még a régi, ráncos porsátorában húzza meg 
magát. Én meg már hol vagyok azoktól a fonnyadt, fájó, öreg 
tagjaimtól!

Nem olyan messze! Öt év nem olyan sok.

De mikor itthagytam a földi fájdalmakat, az a pillanat végtelen 
hosszú volt! Sok-sok ezer évnél is hosszabb. Ezt te úgyse érted, 
nem is értheted.

És most mégis itt van, Mamám!...

Hozzád jöttem vissza, hogy legalább a mai nap veled legyek. 
Akkor ott, öt éve te fogtad a kezem. Te meg Duci. Emlékszem. 
Arra is, hogy mennyit jajgattam.

De csak nagyon halkan. „Jaj!Jaj!Jaj!Jaj!Jaj!Jaj!”

Azt hitted, hogy sohase lesz vége. Aztán mégis vége lett.

Jaj, Mamám!

Te csak ne jajgass! Én boldog vagyok. Úgy, ahogy te is kívántad 
az elõbb. Gondoltad-e, hogy százévesen még itt leszek veled, 
hogy így beszélgethetünk?
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Jaj, ez nagyon jó. Nem is értem...

Nem kell értened. De ha már itt vagyok, kérdezz akármit, és 
én felelek. Csak odaátról ne! Odaátról egy szót se!

Minek a szavak? Én most is csak szép csöndesen fognám a kezét, hogy 
érezzem a melegét, de nem úgy, mint akkor, hanem ahogy kicsikorom-
ban ült le az ágyam mellé, hogy elcsitítson, ha éjjel felsírtam.

Sokszor felsírtál. Te voltál a legsírósabb. Pedig ezt nem tõlem 
örökölted!

Mamám nem volt nyûgös kicsinek?

Nem hiszem. Bertus mesélte késõbb, Bertus nénéd – tudod, õ 
tíz és fél évvel volt idõsebb nálam, és mindenre jól emlékezett –, 
mondom, õ mesélte aztán, milyen büszkén ragyogva ült ott 
Anyuska a bölcsõm mellett: valósággal kivirult örömében, hogy 
ilyen aranyos, jó kislánya lett.

Nem olyan, mint Bertus néném?

Az õ kicsikorára én nem emlékezhetek. Annyit tudok, hogy 
születésem után kifülelte a szomszéd szobából, mit mondott 
Magay-nagyanyánk: „Kis-Berta legalább nem lesz úgy elkényez-
tetve!” Akkor ezt nagyon a szívére is vette. Még Baján történt ez, 
mert én ott születtem, 1898. december 17-én. De Bajáról nekem 
semmi emlékem nincsen. Arról se, amikor mindenüket felpakol-
ták egy dunai hajóra, és elindult a család Kunszentmiklós felé. 
Én még akkor is csak másfél éves voltam. Mikor nyiladozni 
kezdett a csipám, már az Iskola utcai házunk nádfedele alól cso-
dálkoztam rá a világra. Mintha csak ott születtem volna. Baja! 
Sokáig nem is értettem. Mi közöm nekem Bajához? Én szent-
miklósi vagyok!
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Az is maradt! Ott nyugosznak most is, Sapával együtt, a fölszögi 
temetõ szürke kis sírköve alatt.

Hagyd ezt! Most az életemrõl van szó, nem érted? Arról, hogy 
amit megéltem, az el ne vesszen. Úgy maradjon meg minden, 
ahogy megõrzõdött bennem. Ebben csak te segíthetsz! Azért 
mondom: kérdezz! De csakugyan, mintha a kezemet fognád köz-
ben, és még azoknak a messzi éveknek a melegét is éreznéd, 
amikor én voltam a kis Magay Mariska.

Mariskának hívták a családban?

Mindenki annak hívott. Nagylány koromban lettem csak 
Marcsa. Sapa – édesapád – is így szólított aztán, tudod, élete utol-
só napjáig. De kicsinek Mariska voltam. Magamnak is sokszor 
mondogattam: „Magay Mariska.” Szerettem hallani, milyen szé-
pen hangzik: „Magay Mariska.” Ti persze már Mamámnak hívta-
tok. Az is milyen jó volt, hogy heten mondtátok, kicsik és nagyok: 
„Mamám! Mamám!” De én itt legbelül, még ebben az elporladt, 
öreg szívemben is Magay Mariska vagyok.
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Nádfedél

Azt a nád fe de les szentmiklósi há zat én is jól ismertem, hisz ott la kott 
Nagy ma mus ka, vagy ahogy Mamám mond ja: Anyus ka. Ami ó ta az 
esze met tu dom, õ már öz vegy as  szony volt, ezért se cso dál koz tam tán, 
hogy nád fe de les ház ban la kott. Ab ban, ami ben Mamám is felnõtt. 
Szentmiklóson kü lön ben is amer re nézett, nád fe de let lá tott az em ber, 
még az én gyerekkorom ban is.

Hát még az én gye rek ko rom ban! Azon a víz jár ta vidéken any  nyi 
nád ter mett, le se gyõz ték vág ni mind et. Nyáron a bú zát, a ro zsot 
arat ták, té len a ná dat, de csak a ja vát, ott tolózták a jég há tán, az tán 
ké vé be kö töt ték. Volt, aki gyalászkával vág ta. És fil lé re kért ad ták, 
nem úgy, mint a cse re pet, vagy ké sõbb a pa lát, ami kor már az is 
kez dett di vat ba jön ni. Pozsárosból hoz ták a leg ja va ná da kat, jó 
acé lo sa kat, azok nak meg kér ték azért az árát. Ott, a Pozsárosban 
ál lí tó lag úgy mér ték ki va la mi kor a kis kun ok a pap és a kán tor rét-
jét, hogy csó nak ba ül tek, és ahol olyan mély volt a víz, hogy még 
a nye lét is el lep te a le nyúj tott eve zõ nek, az lett a kán to ré; ahol meg 
már ki lát szott a nye le, az lett a pa pé. De a jó ná das ré sze ket – a 
sekélyebbeket –, azo kat nem ad ták se a kán tor nak, se a pap nak, 
meg tar tot ták ma guk nak. A pap rét jén azt a hit vá nyabb ná dat az én 
idõm ben, úgy hal lot tam, „ëggyedibû” lett volna csak haj lan dó vál-
lal ni va la ki, va gyis ha mind az övé lesz, amit le vág.

A gyalászkát én már nem is mer tem...

Hát az olyan rö vid kis ka sza volt, félkéz ka sza, rö vid nyél lel. Bal 
kéz zel ös  sze fog ták a nád szá la kat, és ez zel su hin tot tak oda, ami-
lyen mé lyen csak le he tett, ne maradjon nagy tor zsok. Volt, aki 
té len is ez zel vág ta. Somodi... nem is em lék szem már a má sik 
ne vé re... tu dod, an nak az adó ügyi jegy zõ nek az ap ja... ez a 
Somodi el is esett ve le a jé gen, ke resz tül szúr ta a te nye rét. Ve szé-
lyes kis szer szám volt az, éles, mint a bo rot va. A nád nem jön le 
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olyan köny-nyen a lá bá ról, mint a ga bo na; ha nagy ka szá val vág-
ták, mert vág ták az zal is, azt be kel lett vé gig pán tol ni, hogy bír ja. 
De a tolókasza volt a leg jobb, az zal ment még a legszaporábban a 
nád ara tás, már aki gyõz te erõ vel.

Ne kem biz tos nem ment vol na.

Ez ben ne is volt a kis kun ok ban, hogy csak a ne héz fizikai mun-
kát be csül ték iga zán. Az úr fé lé ket, a ta nult embereket, az „in tel-
li gen ci át” már ezért se igen res pek tál ták. Iszo nyú an sze ret ték 
meg szól ni, le szól ni, há tuk mö gött ki csú fol ni õket. De még szem-
tõl szem be se min dig mutattak va la mi nagy tisz te le tet. Baksay 
bá csi val, a református pa punk kal még püs pök ko rá ban is meg-
esett, hogy egy kis kun gaz da, mi kor az ut cán ta lál koz tak, épp hogy 
csak oda bö kött az uj já val a ka lap ja ka ri má já hoz. Ha nem Baksay 
meg állt, és ott, azon hely ben úgy le te rem tet te az il le tõt, mint egy 
tak nyos köly köt. En nek az tán hí re terjedt, de a nép ak kor nem 
Baksayt ne vet te, ha nem a legyalázott gaz dát, mert a for mák ra õk 
is ad tak azért, tud ták, kinek mi jár.

A parókia nem is nád dal volt fedve...

Nem ám! Nem is cse rép pel! Ezt a pa ró ki át már Baksay épít tet-
te, vas tag tég la fa lak kal, ma gas pa la te tõ vel. A mi nád fe de les 
vá lyog há zunk na gyon sze rény haj lék volt hozzá ké pest. Csak jó val 
me le gebb. Azo kat a négy mé ter magas, vastagfalú szo bá kat nem 
le he tett iga zán ki fû te ni té len. Min ket meg a vá lyog fal is, a nád te-
tõ is me le gí tett.

De hát Nagyapuska még is csak já rás bí ró volt. Nem szól ták meg ér te, 
hogy ilyen ház ban la kik?

Ele in te tán meg szól ták, de az tán meg szok ták. Volt emögött 
egy ti tok, ami rõl  Szentmiklóson sen ki se tu dott, én se mon dom 
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el még most se, még ne ked se, ki volt az a kö ze li ro ko nunk, aki 
meg té vedt. Aki re rá ment a családnak az a pén zecs ké je, ami bõl 
kü lönb ház is ki telt vol na. Aki vá rat la nul be ál lí tott Apuskához 
Szentmiklóson, halálra vál tan, s el zo kog ta ne ki, hogy minden nek 
vé ge, a be csü le té nek, a csa lád já nak: õt a nyolc gye re ke mel lõl 
viszik a bör tön be, ha ezt az 5000 fo rin tos vál tót Apus ka alá nem 
ír ja. Ki nyö gött az tán las san min dent: õ ke zel te a megyében az 
ár va  kas  szát mint az ár va szé ki ül nö kök egyi ke, és de hogy is akart 
õ hoz zá nyúl ni, õ csak köl csön vett kisebb ös  sze ge ket, az zal, hogy 
majd vis  sza te szi. Tett is vis  sza, de vett is el megint, ad dig-ad dig, 
hogy en  nyi hiánya lett, és õ ezt az 5000 forintot se hon nan se tud-
ja elõteremteni, pe dig meg súg ták ne ki, hogy na po kon be lül 
ro-vancsot tar ta nak, és õt ak kor már az Is ten se men ti meg a gya-
lá zat tól, a bün te tés tõl, jaj, mi lesz õve le, és mi lesz a csa lád já val, 
azok kal az ár tat la nok kal? Se gíts, Sán dor, jaj, se gíts, se gíts! – úgy 
kö nyör gött már, mint akit akasz ta ni visz nek.

Apus ka is ha lál ra vált, ahogy meg hal lot ta mind ezt. Hisz oly 
kö ze li ro kon csa lád ról volt szó: nem csak mi at tuk sza kadt meg a 
szí ve, ha nem hogy õrá is mi lyen szé gyen száll. Õ Ba ján is já rás bí-
ró ként szol gált, de Szentmiklósra – szü lõ vá ro sá ba – már úgy ke-
rült vis  sza, mint az ot ta ni já rás bí ró ság ve ze tõ je. Nem rég kap ta 
meg a ki ne ve zé sét, hos  szú hu za vo na után (mert a mi nisz ter mást 
akart elõször oda ten ni), nem rég fog lal ta el új hi va ta lát, és már is 
itt a baj. Hí re kél majd min den fe lé, hogy õ, aki most kapott ma ga-
sabb bí rói be osz tást, hogy ítél jen a törvényszegõk fe lett, ma ga is 
egy bör tön töl te lé ket mond hat kö ze li ro ko ná nak.

Nem, en nek nem sza bad meg tör tén nie!
Már moz dult is a ke ze, hogy alá ír ja a vál tót, az tán még is vis  sza-

húz ta. Hogy dönt het ne ilyen nagy ügy ben az apó sa – Nagy apa – 
nél kül? Hi szen nagy részt õ vál lal ta az új ház épí té sé nek a költ sé-
ge it. S igen nagy pénz volt ak ko ri ban az az 5000 fo rint!

Mind er rõl én már csak jó val ké sõbb, el ej tett szavakból, fél-
mon dat ok ból sze rez tem tu do mást. Még ak kor is csa lá di ti tok nak 
szá mí tott az egész, sen ki se be szélt ró la nyíl tan, a szû kebb csa lád-
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ban leg alább is nem. Anyuskának a nén je, Ró za né ni sze ret te csak 
el em le get ni azt a va la hai vál tót, amit vé gül csak alá írt Apus ka, de 
elõt te meg be szél te Nagy apá val: új há zat pe dig nem épí te nek. Mi 
a ta ka rék pénz tár bér há zá ban lak tunk ide ig le ne sen – de én er re se 
em lék szem, két éves ko rá ból mi re em lékszik az em ber? –, s Nagy-
apa ak kor már meg vet te ne künk az Is ko la ut cai nád fe de les 
vá lyog há zat, az zal, hogy majd an nak a he lyé re épí tik az újat. 
Na hát eb bõl nem lett semmi. Meg hagy ták a ré git, csak L-alak ban 
meg tol dot ták egy na gyobb szo bá val, azt hív tuk ké sõbb ebéd lõ-
nek, és ar ra is nád te tõ ke rült. Az én leg ré gibb em lé ke im már 
eh hez a ház hoz és ud var hoz kö tõd nek.

És mi lett a ro kon nal?

Ne is kér dezd! Meg kap ta a vál tó ra az 5000 fo rin tot a szentmik-
lósi ta ka rék ban, de mi re ha za ért ve le, már ké sõ volt: le zár ták a 
kas  szát, meg kez dõ dött a ro van cso lás. Épp ezek ben az évek ben 
for dult elõ több ilyen eset, még nó tát is köl töt tek rá, et tõl zen gett 
az or szág: „Azért van az ár va kas  sza, / hogy a dzsent ri el sik kas  sza.” 
Pró bál ta szegény Kár oly bá tyám – jaj, most még is ki mond tam a 
nevét! – ki ma gya ráz ni a dol got, hogy itt a pénz, itt ho zom, nincs 
egy fillér híja se!  De nem volt ke gye lem, ha csak  an  nyi nem, hogy 
mi u tán rá kat tan tot ták a csend õrök a csuk ló já ra a bi lin cset, nem 
gya log szer rel, ha nem sze kérre ül tet ve vit ték be a me gyei bör tön-
be, vizs gá la ti fogságba. Az el já rás so rán vis  sza té rí tet te per sze a 
hi ány zó összeget, de ez nem szá mí tott ment ség nek, csak eny hí tõ 
körülménynek, ami kor íté le tet mond tak fe let te. Szabadu-lása 
nap ját már meg se ér te: oda bent de rült ki, hogy to rok rák ja van, s 
az el is vit te ha ma ro san. De Apus ka fü le hal la tá ra még hol tá ban 
se volt sza bad kiejtenünk a ne vét. Õ még az em lé ke ze té bõl is ki 
akar ta tö rül ni mind örök re. A gye re ke i vel se tar tott so ha sem mi 
kap cso la tot. Hát ez a szo mo rú története an nak, hogy õ ve ze tõ 
já rás bí ró – va gyis ak ko ri szó val: táb la bí ró – lé té re mi ért szo rult a 
családjával egy kö zön sé ges pa raszt ház ba, kö zel ugyan a pi ac tér-
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hez, a vá ros há zá hoz, de nem mes  sze a vá ros szélétõl se – vagy 
ahogy mi mond tuk: a Szék szé lé tõl –, ami már a ci gá nyok put ri ja-
i val volt te le. No de egy ci gány nak nem ked ves tán a ma ga putri-
ja? Hogy ne lett vol na ked ves ne kem is – és hogy ne vol na drá ga 
még ma is – az a me leg fé szek, ami ben én vol tam az egyik fióka, 
amíg ki nem röpültem be lõ le. Leg ré gibb em lé ke im mind on nan 
va lók.

Pél dá ul?

Lá tom pél dá ul Zoltit, az öcsé met, aki há rom és fél év re szü le-
tett utá nam, ahogy Krompócz Jula hintáztatja a kö té nyé ben, kint 
az ud va ron. Vi rá gos nagy kék-sárga-lila kö té nye van Julának, és 
pi ros szok nyá ja, és ró zsa szín min tás rék li fe szül a mel lén: ka va-
rog nak a szí nek, ahogy rá gon do lok. És le beg nek és ra gyog nak, 
mert a nap  is  ragyog, és a fák, bok rok, fü vek zu ho gó zöld je fö lött 
olyan kék az ég, hogy ha me rõ en föl fe lé né zek, be le szé dü lök.

De az tán megint Julát lá tom: göm bö lyû, pi ros ar cát, s neve tõ 
nagy szá ját, ami so ha be nem állt. És megint a kieresz tett bõ rék-
li jét, ahogy meg-meglibbenti a szél, de azért meg is fe szül a nagy, 
erõs mel lén... Ar ra csak ké sõbb jöt tem rá, hogy Julát 
Krumpholcznak hív ják iga zá ból, Is ten tud ja, hon nan ke ve re dett 
ilyen ne vû csa lád Szentmi klós ra, ahol Krompócznak mond ta õket 
min den ki. Õt néz tem hát ott az ud va ron, Krompócz Julát, 
Zoltival az ölé ben, vagy nem is õt, ha nem a szí ne it, mert én már 
akkor is szín imá dó vol tam, és él tem-hal tam az élénk és tiszta szí-
ne kért. A há zunk te te jét is biz tos töb bet né zem, ha nem nád ból 
van, ha nem pi ros cse rép bõl. A ná dat csak szá lá val sze ret tem, 
ahogy Im re, a ki seb bik bá tyám húzkodta ki a te tõ szé lé bõl a nyíl-
ves  szõ nek va lót. Ki vitt a kony há ból egy ho ked lit, ar ra egy sám lit, 
on nan már elérte az ereszt. Tizet is ki hú zott egy szer re, és ne kem 
is adott né ha egyet-egyet. De ki tar tott azért az a nád fe dél so ká ig, 
ja ví tot ták né ha, de cse rél ni nem kel lett, míg Lenci húgom az 
1970-es évek ben le nem do bat ta, mert ak kor már csak ugyan 
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be csur gott az esõ a pad lás ra, s be áz tat ta a men  nye ze tet. Az óta van 
a há zon pa la a nád he lyett. Lenci ha lá la után a je ho vis ták már így 
vet ték meg, pa la te tõ sen, a ma guk ima há zá nak, de az tán még át is 
épí tet ték, úgy hogy azt hi szem, rá se is mer nék. Nem is bá nom. 
Ami elmúlt, el múlt. Akik ab ban a ház ban nõt tünk fel, test vé rek, 
épp úgy el kes hed tünk, mint az az egy ko ri nád te tõ. Én ma rad tam 
utol só nak ha tunk kö zül, de már az én föl di sor som is be telt. Mit 
si ras sam ak kor azt a ré gi há zat?
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Test vé rek

Sán dor volt, ugye, a leg idõ sebb a hat test vér  kö zül?

Ezt nyil ván csak azért gon do lod, mert mi re megszülettél, õ 
már nem is élt.

Hát nem õ volt az el sõ szü lött? Én mindig azt hittem!

Fi ú nak igen. De Bertus még 1888-ban szü le tett, Sándorka csak 
1891-ben. Utá na jött ’93-ban Im re, ’98-ban jöt tem én, 1902-ben 
Zolti, 1905-ben Lenci. Ve le együtt let tünk ha tan, amíg Sándorka 
oda nem ve szett az el sõ világháborúban.

Mi ért mond ja Sándorkának?

Igen, ez csak ugyan fur csa, mert amíg élt, én ne kem Sándor volt. 
Hol ta után vi szont Anyuska-Apuska min dig így mond ta: „Szegény 
Sándorka!” Ez ra gad ha tott rám.

Hány éves volt, mikor meg halt?

Hu szon öt. De hát az úgy van, hogy a szü lõk ilyen kor száz szor 
új ra élik em lé ke ze tük ben az el ve szí tett gye re kük éle tét, vis  sza,  
vissza, egé szen haj da ni kis kö lyök ko rá ig, sõt a szü le té se pil la na tá-
ig, mi kor elõ ször böm bölt be le a vi lág ba. Sa nyi nak õk so se hív ták, 
nyil ván ak kor se, a kezdetek kez de tén. Apus ka Sán dor  volt, õ meg 
Sán dor ka. Ko rai ha lá la ezt azu tán vég le ge sen vis  sza hoz ta.

Én se tud nám Sán dor bá csi nak mon da ni, ho lott a Bertus né ni re, 
Im re bácsira most is rá jár a szám. Zolti viszont ne kem is csak Zolti 
volt, Lenci meg Lenci, bácsizás-nénizés nél kül.

Mind a hét gye re kem így volt ve le. Sándorkát ti már nem 
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is mer het té tek. Bertust és Im rét viszont épp úgy ma gáz tá tok, tet-
szikeltétek, kezitcsókolomoztátok, mint Anyus kát, vagy en gem, 
vagy Sapát. Te gez ni csak Zoltit meg Lencit mer té tek. Õk nem is 
bán ták ezt. De a mi gye rek ko runk ban ilyes mi rõl még szó se le he-
tett. Te gez ni egy nagy bá csit? Vagy nagy né nit? Vagy ne tán a szü-
le in ket, nagy szü le in ket? Eszünk be se jut ha tott! En gem meg már 
min den uno kám, déd uno kám ví gan le te ge zett. Mi cso da eget ve rõ 
pi masz ság nak szá mí tott vol na ez va la mi kor!

Ar ra te nem em lé kez hetsz, hogy a mi gyerekkorunkban, a 
900-as évek ele jén, a szentmiklósi úricsaládoknál szol gá ló cse léd-
lány ok nak már az egy-két éves kiskölyköket is ma gáz ni uk kel lett. 
En gem is ma gá zott Krompócz Jula is, meg az ös  szes töb bi. Így 
Ma ris ka, úgy Ma ris ka, „lögyön szí ves, gyüjjön ide; vi gyáz zon má, 
lë në essön – jaj, hogy hijába be szél az embör, lás sa, mos mög-
ütötte magát”. Zolti két éves se le he tett még, én öt és fél, ami kor 
Krompócz Jula vitt el min dig Nagymamáékhoz, mert egye dül én 
se me het tem el, csak a cse léd del, na hát er re is em lék szem, hogy 
Zolti so ha se akart ha za jön ni, de Jula azzal csal ta meg: „Maj mög-
hintáztatom én, Zoltika, gyüjjön csak !” Ez zel be le ölel te a nagy 
kö tõ jé be, s ad dig-ad dig hintáztatta, hogy ha za sza ladt ve le köz-
ben, meg ve lem is, aki per sze a ma gam két jó lá bán lo hol tam 
utá nuk, mi köz ben Jula hát ra-hát ra le sett: „Mögvan-é még, Ma ris-
ka? Ee në ves  szön neköm!” Még véletlenül se te ge zett min ket.

Bertus néni hány éves le he tett akkoriban?

Ó, már anyá nyi! Adj hoz zá az én öt és fe lem hez tíz és felet: 
ti zen hat. Iga zi nagy lány. Röp köd ték is kö rül a fi úk. Nekem er rõl 
nem sok em lé kem ma radt, mert hoz zánk rit kán jött ez a vi dám 
fi a tal tár sa ság, Kelemenéknél ta nyáz tak in kább, dél után öt óra 
táj tól sö té te dé sig, vagy azon túl is. Hoz zánk elõ ször ma ga Ke le-
men né jött el, hogy el hív ja Bertust a fi a i nak eb be a tár sa sá gá ba. 
Pe dig õk jó val elõ kelõbbnek szá mí tot tak, mint mi, kú ri ai bí ró volt 
az ura Pesten. De a nya ra kat az as  szony min dig Szentmiklóson 
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töltötte az öt fi á val, s ak kor Ke le men bá csi is le-le jött hozzájuk. A 
csa lád ot ta ni kú ri á já hoz jó ko ra bir tok tar to zott, az is hoz ta a 
pénzt, volt hát mi bõl te nisz pá lyát épít tet ni ük, vagy bõ sé ges 
uzson ná val trak tál ni uk egy szer-egy szer a ker ti asz ta lok mel lé 
in vi tált fi a tal sá got, né ha még nagy adag fagy lalt tal is meg te téz ve 
az egyéb él ve ze te ket. Minder rõl én csak hal lo más ból tu dok, leg-
fel jebb ak kor láthattam Bertusnak ezt a tár sa sá gát, ami kor – tisz-
tes ség bõl – Anyuska is meg-meg hív ta õket hi deg disz nó pe cse nyé-
re, vagy li ba máj pás té tom ra, amit hol ma zso lás kug lóf, hol do bos-
tor ta, hol tej szí nes na rancs krém kö ve tett. Ezek bõl ne kem is ju tott 
per sze, de a tár sas já ték ok ból és a han gos ka ca jok kal kí sért te re fe-
rék bõl már ki ma rad tam, s gye rekfej jel nem is igen ér tet tem, mi 
fû ti a jó ked vü ket. Ar ról meg az tán sej tel mem se le he tett, hogy a 
há rom idõ sebb Ke le men-fiú kö zül az ak kor érett sé gi zett Im rét 
von ja a szí ve leg in kább Bertushoz, s az én édes né ném ben is 
mo co rog már va la mi, amit sze re lem nek szok tak mondani. Ez zel 
egy ti zen két éves re gény kez dõ dött, de er rõl majd ké sõbb es sék 
szó. Most csak an  nyit: Ke le men Im re ma má ja te he tõ sebb meny re 
vá gyott, és vé gig el le nez te ezt a házasságot.

Nem is lett belõle semmi...

A há zas ság ból nem, de az a ti zen két év nem volt sem mi sze-
gény Bertusnak, és Ke le men Im ré nek se, hisz õ is jócskán meg-
szen ved te. De most még a kis gye rek ko rom nál tar tunk.

Maradtak fényképei ebbõl az idõ bõl?

Nem sok. Nem volt még ak kor fotográfus Szentmiklóson. 
Pest re meg hogy vit tek vol na fel csak ezért! De jár ták az or szá got 
ezek a ván dor mes te rek a há rom lá bú nagy ma si ná juk kal, s hoz-
zánk is be-be té ved tek, akár csak a drótostótok, kö szö rû sök és más 
ilyen szer ze tek. Be búj tak a nagy fe ke te le ber nyeg alá, on nan szól-
tak ki: „Tes sék barátságos ar cot vág ni!” Az el sõ ilyen fény kép, 
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amin én is látható va gyok, Téchy-nagyapáéknál ké szült, õ és 
Nagy ma ma áll nak kö zé pütt, jobb ról-bal ról a csa lád tag ok, 
kicsik-nagyok, én meg elõt tük ülök a föl dön, elõ re nyúj tott láb bal, 
fe hér ru há ban, olyan más fél éve sen, és úgy bá mu lok, mint aki épp 
a ki röp pen ni ké szü lõ kis ma dár ra vár. Mert ezt is mond ták ak kor 
a fo tog rá fu sok, ezt in kább a gye re kek nek:

„Most néz ze tek ide! Rö pül a kis ma dár! Most!” S ez zel el kat tin-
tot ták a gé pet, mert a ma dár vá ró nagy figyelemben min den ki 
moz du lat lan ma radt egy pil la nat ra. De ez még a ti gye rek ko ro-
tok ban is így volt.

Ugyan ilyen bambuskán bá mu lok egy má sik ré gi ké pen is, akár-
csak Im re, a ki seb bik bá tyám, aki olyan hét éve sen áll mel let tem. 
Itt nem vagyunk, csak mi ket ten a ké pen, én csip kés fe hér ru há-
ban ülök egy  pár nás szé ken, õ pe dig mint egy iga zi úr fi tart ja 
ha nya gul le eresz tett bal ke zé ben az ak ko ri ban oly di va tos girardi 
szal ma ka lap ját, jobb já val meg en gem ölel át. De ez csak amo lyan 
be ál lí tás. Az az öt év kor kü lönb ség mér he tet le nül so kat szá mí tott 
ak kor, még hoz zá õ fiú is volt, akit én, a „kis pi sis” egy ál ta lán nem 
ér de kel tem.

Bú sul tam is ele get, mi ért nem szü let tem fi ú nak. Amikor Apus-
ka olyan négy éves ko rom ban ko pasz ra nyí ra tott Krizsán úr ral, azt 
hit tem, hogy vég re az le he tek. Anyus ka nem na gyon örült a tar 
fe jem nek, de én an nál in kább, mert Apuskának a tréfálkozása azt 
a tév hi tet éb resz tet te ben nem: et tõl csak ugyan fiú let tem. 
Sándorka és Im re csú nyán ki is ne ve tett, én meg ha lá lo san el ke-
se red tem: mi cso da igaz ság ta lan ság az, hogy fiú aka rok len ni és 
hiába, még is csak meg kell ma rad nom lány nak.

Ko pasz ko rom ban nem csi nál tat tak fény ké pet ró lam, de Ró za 
né ni fia, Gyu szi le raj zolt, olyan élet hû en, hogy ál lí tó lag több 
uno kám ra is na gyon ha son lí tok. Ez a ké pem ma is meg kell hogy 
le gyen Du ci hú god nál.

Sándorka és Im re, mon dom, szó ba se igen állt ve lem. Ne kik 
csak fiú ba rá ta ik vol tak. Az utá nam kö vet ke zõ gye rek, Zolti is fi ú-
nak szü le tett. Er re a ne ve ze tes nap ra jól em lék szem, no ha alig 
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múl tam még há rom éves. Lá tom a gye rek szo bá ból, az ab la kon át, 
hogy vi lá gos van oda kint, de mel let tünk a há ló szo ba fé lig be van 
sö té tít ve. On nan hoz za ki Józsa né ni, a bá ba as  szony a fürösztõ-
teknõt, nagy vi gyáz va, ne ki ne men jen ve le a bú to rok nak. Anyus-
ka tudom, hogy bent van és ágy ban fek szik, pe dig ilyen kor már 
ré gen fel szo kott kel ni. Sze ret nék be men ni hoz zá, de nem en ge-
dik, mert ott van mel let te egy kis gye rek, és õmi at ta nem me he tek. 
Ez na gyon fáj ne kem, és az is, hogy én ve lem most sen ki se tö rõ-
dik. Ezt a fáj dal mat ér zem ké sõbb is, mert Anyus ka még éj sza ka 
is fõ zi Zoltikának a Nest lét, vagy ké szí ti a szép vi lá gos, édes ká vét, 
ami nél az enyém min dig sö té tebb és ke se rûbb, de ne kem eb bõl 
nem ad, csak né ha egy kis ma ra dé kot...

Ér de kes, hogy Lenci szü le té se kor már nem bújkáltak ben nem 
ilyen fájdalmak. Õ hét évvel volt fiatalabb ná lam, én ak kor már 
is ko lá ba jár tam, s ke vés bé bán tam, hogy Anyus ka nem en gem 
tu tuj gat. De ne kem va ló test vér re Lenciben se lel tem, túl ki csi 
volt õ eh hez. Mit kezd het tem vol na ve le? Hi á ba vol tunk ha tan, én 
– a ne gye dik – valahogy ma gam ra ma rad tam. A ba bá im se na gyon 
érdekeltek, hogy velük szó ra koz tam, tár sa log tam vol na, mint a 
lá-nyok szok tak. Öl töz tet ni, vet kõz tet ni, etet ni, für det ni se sze-
ret tem õket, ahogy iga zá ból ti te ket se, ami kor ki csik vol ta tok. 
Hi á ba, nem volt lá nyos ter mé sze tem. A fiúknak meg én nem kel-
let tem.

Zolti se járt ugyan kü lön bül, mint én. Õ meg ne kem nem kel-
lett. Nem gyõz tem dug dos ni elõ le a dol ga i mat, pél dá ul a mojzi-
kámat, ahogy a go lyós mo za i ko mat hívtam, mert ha szer te szét 
szór ta, gurigatta a pi ros, kék, sárga, zöld go lyó kat, ne héz volt 
mind ös  sze ke res gél nem. Né me lyi ket be is kap ta, szí nen ként sor ra 
meg kós tol ta, mint ha kis li kõ rös cu kor ka vol na, me lyik le het 
kö zü lük édes, és ad dig szo po gat ta õket, míg ki nem fe hé red tek. 
Sze rin tem le is nyel he tett né há nyat, ezek az tán épp úgy el tûn tek, 
mint ami ket a cse lé dek söp röt tek és dob tak ki mint házi szemetet.

Zoltitól sem mi se volt biz ton ság ban. Mon dom, nem vol tam 
ba bá zó ter mé szet, de saj nál tam azért a ba bá i mat, ami kor ket tõ nek 
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a fe jét is ös  sze tör te. Saj nál tam a babakocsimat is, hogy  úgy 
ro han gált ve le ös  sze vis  sza, mint az õrült, s asz tal láb hoz, ágy hoz, 
aj tó fél fá hoz, min den hez oda ver te. A ho mok vá ra i mat is örö mest 
rúg ta szét, ta pos ta ös  sze. „Or szág há bo rí tó” – mond ta rá ne megy-
szer Búz Gyu la bá csi, aki a kö ze li szom széd ban la kott. Ott hon 
ilyet nem mond tunk vol na Zoltira, de min dig vár tuk, mi cso da 
disz nó sá got csi nál már megint. Mit ront el, vagy mit tör ös  sze. 
Vagy mi kor tû nik el, mert már egé szen ki csi korában is ki-ki szö-
kött a ka pun. Kü lö nö sen a szem köz ti ház ba sze re tett át jár ni, 
Ja kab ügy vé dék hez, mi vel ott mind járt az zal kezd het te: „Gyüttem 
li ba má jat önni". Bauer Jakabnak hív ták iga zá ból ezt az ügy vé det, 
de min den ki csak Ja kab nak mond ta. Dél utá non ként ugyan an nál a 
kár tyaasz tal nál ül tek Apuskával az úrikaszinóban, még se tegezõd-
tek: ügy véd úr nak és táb la bí ró úr nak szó lí tot ták egymást. Nem is 
járt ös  sze a két csa lád, csak a két Ja kab-fiú jö vö ge tett át ját sza ni 
hoz zánk, mert La ci, a na gyob bik, a mi Im rénk kel volt egy idõs, a 
ki seb bik meg, Ban di többnyire ve le tar tott, s ha már ott volt ná-
lunk, en gem is elfogadott né ha ját szó tár sá nak. Fe lül te tett pél dá ul 
a talicská ra, hogy õ majd to lo gat a nagy ke rek vi rág ágy körül, 
ilyen kor azt mond ta:

– Most én lö szök az úr, ma ga mög a tekintetös as  szony. Mert így 
be szélt, õ-vel, ahogy Apus ka is meg Zolti is, de én nem, ahogy 
Anyus ka se, sõt én már kicsikoromban is szé gyell tem, pa rasz tos-
nak tar tot tam. Pe dig Jakabék zsidók vol tak, Zolti ezért is cse me-
géz he tett ná luk li ba má jat. Kér dez ték tõ le, mi köz ben a má jat fal ta:

– Hát a Ma ris ka nem gyün át?
– Á, zsidókhó û nem jár!
– Oszt mér? A zsi dó nem olyan embör, mint a töb bi?
– Nem, nem olyan embör – fe lel te nagy ko mo lyan a há rom éves 

Zolti, de tõ le ezt nem vet ték zo kon, sõt ma ga Ja kab me sél te az tán 
Apuskának a ka szi nó ban mint de rûs tör té ne tet, hogy jártak a li ba-
máj ra ácsin gó zó fi a tal úr ral.

Hoz zá te szem: mi csak ugyan nem lép tük át a küszöbüket, Im re 
se, én se, Apuskáék se. De a szentmiklósiak – zsidók és nem zsi-
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dók – ak kor ezt ter mé sze tes nek tar tot ták. Jakabéknak se ju tott 
vol na eszé be, hogy va la mi lap pan gó  gyû lö le tet vagy mit ke res se-
nek mö göt te.

A két bátyjáról még nem so kat mon dott...

Tíz éves ko rá tól Sándorka a cõgerejbe járt Sop ron ban, va gyis az 
ot ta ni ka to nai kö zép is ko lá ba. Et tõl fog va õ már csak a va ká ci ó it 
töl töt te ott hon. Az tán Im re is el ke rült a ház tól; mi u tán ki jár ta 
Szentmiklóson a négy osz tá lyos gimnáziumot, Nagy kõ rös ön ta-
nult to vább. De el sõ ceruzáimat még õ he gyez te nagy szak ér te-
lem mel, és meg is magyarázta, hogy azért hagy egy-egy mil li mé-
ter nyi kis faragatlan részt a be lük mel lett az egyik ol da lon, mert 
ez tá masz té kot ad a he gyük nek, ne tör je nek ki olyan kön  nyen. 
Va gyis õ épp az el len té te volt Zoltinak. Pon tos és pe dáns, akár-
csak Apus ka, aki – hogy mást ne mond jak – úgy ren dez te el író-
asz ta lán a dol go kat: a csa vart min tá jú üveg tin ta tar tót – ezt egy 
fém tál cán –, elöl egy kis mélyedésben a toll szá ra kat, a toll he gye-
ket, jobb ra a po ro zót, hogy szo kott he lyé rõl sem mi nek se volt 
sza bad egy ujjnyival se el moz dul nia.

Az or szág há bo rí tó Zolti õt bi zo nyá ra ide ge sí tet te. Ho gyan fo gad ta 
az tán, hogy még egy gyerek jön, már a ha to dik?

Ez csak ugyan nem hi ány zott ne ki. Anyus ká nak se, aki na gyon-
na gyon sze mér mes volt, de el ej tet te azért egyszer, hogy Apus ka 
so se akart vé de kez ni. Így szül te meg ne ki negy ven két éves ko rá-
ban Lencit, aki vi szont an gya li jó kis lány lett. Bertus va ló ság gal 
be le sze re tett, an  nyi ra, hogy szin te a ma ga lá nyá nak tar tot ta. Tisz-
tá ba tet te, fürdette, fé sül te, öl töz tet te, sé tál ni vit te, rin gat ta, al tat-
ta, épp csak hogy szop tat ni nem szop tat ta. Ak kor még azt hihet-
te: ha ma ro san a ma gá é it aj ná roz za így. De ad dig bi zony még 
ten ger nyi víz le folyt a Du nán.

„Ne kem két ma mám van!” – mon do gat ta min dig Lenci. Aka-
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rom mon da ni, Ba ba, mert ak kor még ez volt a csa lá di ne ve. Olyan 
tíz éves le he tett, ami kor kö zöl te: õ pe dig nem akar töb bet Ba ba 
len ni. Lett hát mind nyá junk nak Lenci, ahogy Anyuska ad dig is 
gya kor ta szó lí tot ta.
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Lenci elõtt

Lenci elõttrõl van nak-e még em lé kei?

De még men  nyi! Pél dá ul az ötö dik szü le tés na pom ról. Ra gyo gó 
nap süt, pe dig de cem ber 17-e van. Apuska-Anyuska már meg húz-
ta a fü lem, hogy „Is ten éltessen!” Im re is, de õ nem olyan fi no-
man, és én már kint va gyok az ud va ron, ott is mé tel ge tem ma gam-
ban: „Öt éves let tem, öt éves let tem!” Eny he az idõ, bár a nap nak 
nincs iga zi ere je, és egy kis szél is fúj do gál, meg-meg zör ren ti a 
szá raz szõ lõ le ve le ket. Én ott bújkálok a lu gas ban, és le sze det len, 
fél érett szõ lõ sze mek re – böndzsõkre – va dá szok. Vagy csillingek-
re, ahogy Im re mond ta. Akár mi lyen fa nya rak, le vet le nek, szi va-
cso sak, ne kem íz le nek, mert gyü mölcs re vá gyom, és ma ün nep 
van, és ez is meg éde sí ti õket. Az tán fel má szok a lu gas vas tag, erõs 
drót já ra, ott him bá ló dzom, és mint va la mi nagy cso dát is mé tel ge-
tem: „Öt éves vagyok! Iga zán öt éves! Ilyen nagy!”                      

Szomorú is tudott lenni akkoriban?              

Jaj, de men  nyi re! Nagy mo sás kor na gyon ki ne vet tek egyszer 
Juláék. Há rom-négy he ten te volt ná lunk nagymosás, a lá nyok 
ak kor már elõ zõ nap két kan nán ként hord ták a vizet az is ko la kút-
ról – ké sõbb az ár té zi kút ról –, és az nap még töb bet az öb lö ge tés-
hez. Anyus ka vá lo gat ta szét a rengeteg szen  nyest, most is lá tom, 
ahogy ott áll a kony há ban, és hol eb be a ku pac ba ha jít va la mit, 
hol amab ba, a vé gén meg min dent ös  sze szá mol és fel ír, le pe dõ ket, 
duny ha- és pár na ci há kat, há ló ru há kat, fe hér ne mû ket, ab ro szo kat, 
te rí tõ ket. Szikora néni járt hoz zánk mos ni, õ meg Jula vitt le min-
dent az al só ház ba, az ot ta ni mo só kony há ba, és aztán egész nap 
folyt a mun ka, de olyan sû rû gõz ben, hogy lát ni is alig le he tett 
tõ le. Én még is oda kí ván koz tam, mert ez is va la mi ese mény volt 
az én ese mény te len kis életemben. Sõt oda áll tam a tek nõ vé gé-
hez, és kér tem, hogy nekem is ad ja nak mos ni va lót. Jó, oda ad nak 
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egy kis vánkushuzatot – a pár nát hív tuk vánkusnak ak ko ri ban –, 
én meg az tán mo som, dör zsö löm nagy buz ga lom mal ott a tek nõ 
dús, fe hér hab já ban, míg rám nem szól Jula: „No de Ma ris ka! 
Ma ga ezt má tisz ta rong  gyá mos sa!” Szét is teregetik elõt tem, és 
akár mi lyen gõz van, lá tom, hogy mi lyen li kas-ron gyos már is. 
Könny szö kik a sze mem be a szégyentõl, hogy mit csi nál tam, és 
úgy som for dá lok ki az ud var ra, mint akit le for ráz tak. Hát még 
ami kor ké sõbb be vall ja Jula, hogy be csap tak, ron gyos ci hát ad tak 
a ke zem be! Ak kor szé gyel lem csak iga zán, hogy bo lon dot csi nál-
tak be lõ lem. Nem akar Jula bán ta ni, azt vár ja in kább, hogy én is 
ne ve tek a jól si ke rült tréfán, de ne kem ég az ar com, és kis hí ja, 
hogy megint sír va nem fa ka dok.

Egy szer meg ülök a bu din. Ná lunk olyan ket tõs bu di volt, túl 
a ház vé gén, a pad lás fel já ró val szem ben: az innensõ fe lé be jár tak a 
na gyok, a túl só ba meg a gye re kek és a cse lé dek. Mon dom, oda-
bent ülök ép pen, és vé gez ni akarom a nagy dol go mat, ami kor 
el kez di ám rán gat ni az aj tót a má sik cse léd lá nyunk, Ro zi.

– Jaj, ki van bent? Nyissa ki! Gyor san, gyor san! Mon dom ne ki 
bent rõl, hogy én vagyok.

– Jaj, Ma ris ka, eresszön be, nyis sa má ki, siessön má, mer na-
gyon rám gyütt!

Ar ról szó se le he tett per sze, hogy õ a má sik he lyi ség be men jen 
be. Föl kel tem hát, mit csi nál jak? Ki akasz tot tam az aj tót, át ad tam 
ne ki a he lyet. De alig hogy ki men tem és meg áll tam kint az ud va-
ron, már csur gott is va la mi a combomon, a lá bam szá rán, vé ges-
vé gig, hogy még a ci põm is olyan lett. Jön ki Ro zi, hát még ne ki 
áll fel jebb. El kezd ám szid ni: „Micsinát, Ma ris ka, nem szégyölli 
ma gát?” De még Anyus ka is raj tam ször nyül kö dött. Ami kor be ál-
lí tot tak a nagy la vór ba, hogy ki mos das sa nak, õ is csak mond ta, 
mond ta, amit ilyen kor szok tak:

– Még ilyet! Nem res tel led ma gad? Hát ezt nem gondoltam 
vol na! Ilyen nagy lány, és be csi nál! Nem cso dál nám, ha Zoltikával 
esett vol na meg, de te az tán már iga zán jobban vigyázhatnál.                                  
Én csak hall gat tam mély sé ge sen. De iszo nyú igazságtalannak 
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érez tem, hogy azért bán ta nak, mert szót fo gad tam Ro zi nak. Hát 
te het tem vol na mást, mi kor úgy ki a bált? És õ úgy rán gat ta az aj -
tót?                                

Az igaz ság ta lan ság tu dott a leg job ban el ke se rí te ni. Ró za né ni is 
gya nú ba fo gott egy szer, ho lott tel je sen ártatlan vol tam. Ott va-
gyok épp Nagymamáéknál, ott van õ is, és egy bög re te jes ká vét 
ke res raj tam, ami ott volt a po hárszé ken, de már nin csen.                        

– Mar csu kám, nem te it tad meg? Nem ha rag szom, csak mondd 
meg!

– Nem én it tam meg, Ró za né ni. Nem is lát tam.
– Ugyan már! Hisz te vol tál itt! Valld csak be nyugodtan, nem 

kapsz ki, de az nem szép tõ led, hogy le ta ga dod.
– De hát csak ugyan nem én it tam meg!  
– No no! Gon dol koz zál csak! Más nem járt ide bent mostanában.
Ott áll tam te he tet le nül, vér vö rö sen, mint aki nek csak ugyan 

res tell ni va ló ja van, pe dig csak az ok ta lan gyanúsítás ker get te a 
fe jem be a vért, a sze mem be meg a könnyeket. Hogy in nám én 
meg más nak a ká vé ját? Hisz dél után négy óra táj ban – aka rom, 
nem aka rom, meg se kér de zik – mindig oda rak ják elém az uzson-
na ká vét, s azt meg kell innom az utol só csöp pig. Még ha ma dár-
tej rõl vol na szó! Vagy din  nyé rõl. De te jes ká vét ke res ni raj tam? 
Nem is értet tem. Csak áll tam ott és sír tam ke ser ve sen.

Más nap nem is kí ván koz tam Nagymamáékhoz. Fél tem, hogy 
Ró za né ni megint ott lesz, és nem akar tam ta lál koz ni vele. Jula 
végül csak el vitt, Zoltival együtt, mint jóformán min den dél után. 
Hát ahogy me gyünk a ka pu tól be fe lé, már jön is elénk Ró za né ni. 
Biz tos az ab lak ból lá tott meg, és majd el ol vadt a nagy ked ves ség-
tõl, nyá jas ság tól:

– Mar csu kám, lel kem, ne ha ra gudj rám! Té ged fog ta lak gya nú-
ba, de mond ja az tán Rózu, hogy õ volt az: na gyon meg kí ván ta és 
meg it ta. Bo csáss meg, hogy raj tad ke restem.

Én megint csak irultam-pirultam per sze, olyan furcsának érez-
tem, hogy tõ lem, a gye rek tõl egy fel nõtt bocsánatot kér. Nem is 
nyu go dott meg a lel kem még so ká ig. Mindig új ra el rá gód tam 
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raj ta, hogy ve he tett cél ba a sa ját lá nya he lyett épp en gem. „Valld 
csak be nyu god tan, nem kapsz ki... Nem szép tõ led, hogy le ta ga-
dod... Gon dol koz zál csak ...! Te vol tál itt!” Még min dig éget tek a 
sza vai, ahogy el is mé tel get tem õket ma gam ban, és nem és nem 
bír tam sza ba dul ni tõ lük.

Ilyen ér zé keny kis lány volt?

A ma gá nyom mi att is biz to san. Ren ge te get rá gód tam, töp-
reng tem, hol ezen, hol azon. Ké sõbb már Posza, a Búz Gyu la 
bá csi lá nya lett a tes ti-lel ki jó ba rát nõm, de ad dig ki vel be szél get-
tem vol na? Im ré vel? Zoltival? Egyik se volt hozzám való.

A bu di mö göt ti zug ba is egye dül jár tam, aho va a tö rött üve gek, 
bög rék, tá nyé rok, tá lak cse re pe it do bál ták ki egy ro zo ga vén fer-
slógba* – meg né ha mel lé is –, be lé jük ne lép jen va la ki az ud va ron 
vagy a ház ban, se gye rek, se cseléd. Mert nyá ron mi is le rúg tuk a 
lá bunk ról a ci põt, meg a cse léd lány ok is. Õk még az is ko la kút ra 
is me zít láb jár tak, de min ket így ki nem eresz tet tek az ut cá ra. 
Ci põ ben szöktem be min dig – az éles, szú rós cse re pek mi att – 
oda, a zug ba is, a bu di mö gé, ami kor sen kit se lát tam a kö zel ben. 
Ott ko to rász tam nagy vi gyáz va, és kincs gya nánt gyûjtögettem a 
ró zsás tá nyé rok és fin dzsák szí nes-má zas darabjait, de fõ leg a kék, 
sár ga, zöld, bor dó üveg cse re pe ket, ami ken ha ke resz tül néz tem, 
cso dá la to san meg vál to zott kö rü löt tem min den.

Nagy ma má tól meg „százlátót” ku nye rál tam né ha. A kö zép sõ 
szo bá juk ban ál ló nagy ma gas kre denc egyik fiókjában tar tot ta a 
vizitszoba ti zen két ka rú gyer tyás csillárjának a tar ta lék prizmáit. 
Ide adott né ha egyet, s én elbûvölten néz tem a meg sok szo ro zó dó 
vi lá got, ahogy a szivárvány min den szí né ben ját szott.
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Ó, hogy vágy tam én az ilyen va rázs la tok ra!  Sán dor bátyám 
la ter na ma gi cát ho zott egy szer ka rá cso nyi ajándékul. Azért is 
él tem-hal tam, pe dig hol volt az még a ké sõb bi dia ve tí tõk tõl, vi de-
ók tól! Nem vil lan  nyal mû kö dött – hí re se volt még ak kor 
Szentmiklóson vil lany nak –, ha nem egyet len szál gyer tya li be gõ 
lángja vetítette a szí nes képeket a kifeszített lepedõre. A fris sen 
fes tett ker ti pad ra telepedõ bá csit, aki nek az tán zöld csí kok tar-
káz ták a nad rágját, az óri á si ha lat  zsák má nyo ló hor gászt és így 
to vább. Olyan sej tel mes hangulata volt az egész nek, ami lyet a mai 
gye re kek már nem is mer het nek, sze gé nyek.

Egy szer meg a Szék szél re vitt el Bertus és Gyu szi – Ró za né ni 
fia – nap le men tét néz ni. A mi idõnk ben nya ran ta se szá radt ki 
tel je sen a Szék al ja. Nem bo rí tot ta olyan végtelen ten ger, mint 
õsz  szel-ta vas  szal – a hó fed te té li jégmezõrõl nem is szól va –, de 
te li volt azért ki sebb-na gyobb víztük rök kel. Én meg csak bá mul-
tam az egy re lej jebb ereszkedõ na rancs sár ga, nagy na pot, meg az 
ara nyos szé lû felhõ ket, ahogy ró zsás ra vál tak, az tán li lás ra, s tün-
dé ri színeik mind ott tük rö zõd tek az egy re-más ra fel ra gyo gó 
to-csogókban. Néz tem, csak néz tem – és va ló ság gal megrendül-
tem. Úgy érez tem: so ha ilyen szé pet nem lát tam éle tem ben.

Most is így érez né?

Na pot én már nem né zek. Se le nyug vót, se fel ke lõt. Az én 
na pom már mind örök re le nyu go dott.

De amit va la ha lá tott, azt most is látja?

Lé lek ben igen. Lá tom a há zun kat, az ud va run kat: oda köt a leg-
több em lék kis gye rek ko rom ból. Lá tom a konyhában, a spar helt 
alá be tolt ko sár ban a nem rég szü le tett kisci cá kat, ahogy ott alusz-
nak a ron gyo kon. Még szo pó sak, azért van nak meg; tu dom, hogy 
ké sõbb el aján dé koz zák õket. De most még játsz ha tok ve lük, ki húz-
ha tom a kosarat, si mo gat ha tom a sely mes szõ rü ket, pa pírt zör get-
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he tek elõt tük, hogy felébredjenek, az tán néz hes sem, hogy hem-
pergõznek, po foz zák az any ju kat, vagy ker ge tik a sa ját far-kukat.

Azt is lá tom, ahogy alagútat fú rok a ho mok domb ba, vagy 
el egyen ge tem szé pen a ho mo kot, és egy vé kony ves  szõ vel raj zol-
ga tok be le. Ké sõbb már írok is, sõt Poszával, aki – mond tam – a 
leg jobb ba rát nõm lett az tán, úgy húzigálom ti tok ban az írott kis 
n-eket és a nagy dup la W-ket a ho mok ba, hogy közben ki mon-
dat la nul is a lá nyok és a fiúk köz ti kü lönb ség re gon do lunk, s 
ki-ki tör be lõ lünk a csik lan dós ka ca gás...

Kü lö nös vál lal ko zá sa im is vol tak. Órák hos  szat szitáltam pél dá-
ul a szi kes föld po rát egy rossz tész ta szû rõ vel. Vi zet hoz tam a 
kony há ból, meg ned ve sí tet tem a por ku pacot, jó ko ra go lyót göm-
bö lyí tet tem be lõ le, azt belehengergettem a töb bi por ba, megint 
szi tál tam, megint hengergettem, és azt hit tem, hogy lesz vé gül 
egy olyan nagy kemény go lyóm, mint egy for gat ha tó asz ta li föld-
gömb. Lassacskán meg is nõtt, de mi kor kész nek nyil vá ní tot tam, 
és vár tam, hogy majd szé pen meg szá rad, meg re pe de zett és szét-
esett.

A par füm csi ná lás sal se jár tam job ban. Ren ge teg ró zsaszir mot 
gyûj töt tem egy ska tu lyá ba – ná lunk fe hér ró zsa volt, száz le ve lû, 
Nagymamáéknál ró zsa szín, sõt ott néhány tea ró zsa is –, a te li ska-
tu lyát meg ki tet tem a nap ra, hogy an nak a me le ge majd elõ csal ja 
a par fü möt. Tá madt is va la mi kis lé a szir mok alatt, azt so ká ig 
szagulgattam. Nem volt kel le met len az il la ta, csak gyön ge és her-
va tag. Egy re her vad tab bak let tek a szir mok is. Ki dob tam vé gül az 
egé szet.
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Halálközelben

Volt-e be teg kis ko rá ban?

Mint min den gye rek, kü lö nö sen tél víz ide jén. Fájt a torkom, 
kö hög tem, fel szö kött a lá zam... Anyus ka ápolt ilyenkor, nem 
bí zott sen ki más ra. Sõt be fek te tett a sa ját ágyá ba, ott ete tett-ita-
tott, rak ta rám a priz ni cet...

Mi az a priznic?

Nem tu dod? Pe dig ti te ket is rak tunk még priz nic be, hogy 
le men jen a lá za tok. Le a há ló ru hát, s te ker tük rá a forró tes te tek-
re a vizes le pe dõt...

Jaj, emlékszem! Nagyon rossz  volt!

De hasz nált! Ne kem is hasz nált gye rek ko rom ban. Csak hogy 
ami kor dif te ri tisz ben fe küd tem, ak kor nem volt elég le vin ni a 
lá zam, at tól még egész szé pen elpatkolhattam volna.

Hogy volt ez? Kitõl kapta?

Nem tu dom. Az is ko lá ban nem kap hat tam, mert még nem vol-
tam is ko lás. Öt éves múl tam.

Mint én, amikor kint a pusz tán, Löbön, Var gha -nagy apá ék bir to kán 
kap tam dif té ri át, és öt éve sen én is majd nem be le hal tam.

Mi nem dif té ri á nak hív tuk, ha nem dif te ri tisz nek. Nagy apa is 
így mond ta, pe dig õ or vos volt. Õ gyó gyí tott meg. Ha õ nin csen, 
biz tos, hogy vé gem van.

So ha olyan bor zasz tó ros  szul nem érez tem ma gam. Nem is 
tu dom, men  nyi re le het tem ma gam nál, de mint ha egy egé szen 
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más vi lág ba ke rül tem vol na. Min den olyan las sú lett. Mint ha egé-
szen las san, szó ta gol va beszéltek volna a fel nõt tek. Gye rek nem 
volt persze a kö zel ben, a fiúkat át köl töz tet ték Nagymamáékhoz. 
A fel nõt tek, akik ott maradtak, õrjítõ las san emel ték még a ka na-
lat is, ami vel vi zet vet tek a pohárból, hogy be le szór ják – ugyan-
ilyen ször nyû las sú ság gal – azt a fe hér port, a ki nint, amit az tán 
megint rém so ká ig ke ver get tek, mi e lõtt be ad ták ne kem. És mint-
ha for gott vol na kö rü löt tem a szo ba, de az is iszo nyú lassan. Úgy 
érez tem: nem bí rom, so se lesz vé ge, nem bí rom!

Ké sõbb mond ták, hogy Nagy apa is, aki sok ha lált lá tott éle té-
ben, már õ is na gyon ag gó dott ér tem. Na pon ta többször is el jött, 
pe dig ezt más kor so ha nem tet te, nem is te het te, mert foly ton 
hív ták, vit ték, rán ci gál ták a sok be teg hez. De most csak bent a 
vá ros ban sza lad gált ide-oda, és csak aho va leg in kább kel lett men-
nie, hogy még idejében vis  sza ér hes sen hoz zám. Most én min den-
ki másnál fon to sabb vol tam ne ki. Hosszúnyelû ecse tet már tott 
va la mi sár gás fo lya dék ba, az zal ken te a tor ko mat, én meg ful do-
kol tam, ök len dez tem, nem csak az íze, sza ga mi att, ha nem mert 
már ak kor se bír tam, ha a szám pad lá sá hoz ért va la mi. Bor zal mas 
volt. Bõg tem is, azt hi szem, és kapálóztam kéz zel-láb bal, nem 
akar tam en ged ni, ket ten fogtak le, mert még tán az ecse tet is 
ki rúg tam vol na sze gény Nagy apá nak a ke zé bõl. Nem is ér tem, 
hon nan volt még en  nyi erõ ben nem. Utá na meg úgy rám tört az 
ól mos te he tet len ség, mint ha már csak ugyan hal ni ké szül nék.

De hát aki meg nem hal, az elõbb-utóbb job ban lesz. Késõbb 
én is tud tam már nyel ni egy ki csit, s en ged tem, hogy kanalanként 
le csur gas sák a tor ko mon azt a kis te jeská vét, lágytojást, vagy 
Nagy ma ma finom borlevesét, ami min den ko mo lyabb be teg nek 
ki járt. Sõt õ az tán barackkókot is kül dött már, tejsodóval: en nek a 
ké szí té sé ben különösen nagy mes ter volt.

Nap pal, mon dom, Anyus ka ágyá ban fe küd tem, de éjsza ká ra se 
vit tek át a gye rek szo bá ba, a ma gam ágyá ba, hanem ott al hat tam 
az õ szo bá juk ban – a há ló szo bá ban –, a kék plüss dí vá nyon, amíg 
láb ra nem áll tam. A be teg nek ez is ki járt, hogy itt fe küd jön, na po-
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sabb, vi lá go sabb, melegebb he lyen, mint ami lyen a gye rek szo ba 
volt. Azt különben szin tén az it te ni nagy, fe hér zo mán cos 
Meidinger-kályha fû töt te a köz bül sõ aj tó nyí lá sán ke resz tül.

En nek a kály há nak az aj ta ján dom bo rú vas orosz lá nok vol tak. 
Apus ka mi kor dél táj ban ha za jött, ki nyi tot ta az orosz lá nos aj tót, 
be nyúlt a pisz ka vas sal, és ad dig ko tor ta, amíg a sa lak és a ha mu 
he lyett iz zó koksz da ra bok nem kezd tek már hul la ni az alul só rá-
cson át. Tör vény nek szá mí tott, hogy a kály ha be ug ró já ban min-
dig le gyen egy lá bas víz, ki ne szá rad jon a szo ba le ve gõ je.

Itt, eb ben a vi lá gos, me leg szo bá ban fe küd tem hát be teg sé gem 
ide jén. Anyus ka is kön  nyeb ben oda tu dott így jönni hoz zám, es té-
tõl reg ge lig akár több ször is. Mi kor leg ros  szab bul vol tam, azt se 
vár ta meg, hogy fel sír jak, ma gá tól fel éb redt – cso dá la tos ér zé ke 
volt eh hez –, meg gyúj tot ta az éj je li szek ré nyén ál ló gyer tyát, az tán 
be dug ta a mez te len lá bát a pa pucs ba, és gyer tyá val a kezében 
im boly gott oda hoz zám a sö tét ben, állt meg mellettem. Néz te, 
szu szo gok-e, emel ke dik-e lé leg zet vé tel kor a duny ha a mel le men. 
Rá tet te ke zét a hom lo kom ra, mennyire tü zes, az tán ahogy föl ser-
ken tem, egy kis te á val is meg ita tott, ki ne száradjak valahogy. 
Ta lán láz csil la pí tót is adott. Az tán csak állt ott a gyer tyá val, el 
nem ment vol na ad dig, amíg en gem új ra el nem nyo mott az álom. 
Reg gel re kel ve pe dig át nya lá bolt, és vitt át megint a ma ga ágyá ba.

Va la mi vel job ban vol tam már, de még nem sok kal, mi kor Ró za 
né ni is meg lá to ga tott egy dél után. Õ a nagyné ném volt, ahogy 
már mond tam, Anyus ká nak a nén je. Hu szon hét éves ko ra óta élt 
öz ve gyen az ura után já ró csekély nyug díj ból, és ne vel te két gye-
re két, Rózut és Gyu szit. Pon to sab ban: fé lig-med dig Nagy apá ék 
tar tot ták mindnyá ju kat. Elég az hoz zá, hogy ké sõ dél után ál lí tott 
be, félho mály volt már a szo bá ban, de lám pát még nem gyúj-
tot-tak, ar ról szó se le he tett, amíg erõ sen nem sö té te dett.

Én túl vol tam már az élet ve szé lyen, de a sú lyos be teg ség mi att 
rám te le pe dett apá ti án még nem. Ró za né ni nek meg iga zán nem 
örül tem, hi szen más kor se let tem tõ le bol dog, ha be ál lí tott. Ki 
nem áll hat tam, hogy an  nyit beszél és olyan han go san mond ja a 
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ma gá ét; hogy ne vet ni is olyan nye rít ve ne vet; ke zé vel meg foly ton 
gesz ti ku lál. Bán tott, hogy az egész lé nye olyan har sány; hogy 
vörös az ar ca, hogy zsí ros a ha ja és a fe jé re ta pad; hogy a ru ha is 
úgy áll raj ta, mint ha zsá kot kö tött vol na a de re ká ra... An  nyi ra más 
volt, mint Anyus ka! Fenn han gon so pán ko dott most is – mi u tán 
nagy hû hó val ös  sze csó kolt –, hogy mi tõl lett ilyen be teg ez a 
Ma ris ka, s eköz ben ott to por gott mellettem, mert so ha nem bírt 
egy hely ben meg áll ni. Hol elõ re lé pett, hol hát ra, és egyszercsak 
reccs: meg rop pant valami a lá ba alatt. Le ha jolt, hogy fel ve gye és 
meg néz ze, mi az: hát an  nyit még lát ni le he tett a fél ho mály ban, 
hogy az a hal vány sár ga, ová lis háncs do boz van a ke zé ben, amit 
épp az nap kül dött ne kem Nagy ma ma, kék vi rá gos kis porce-lán-
készlettel: kan ná val, fe de les cu kor tar tó val, csészikékkel, kis tá-
nyér ok kal. Az ágyam ra tet ték, hogy megörvendeztessenek, de én 
nap pa li ál mom ban ska tu lyás tul lelöktem, így ke rül he tett a föld re. 
És most egy szer re úgy be leha sí tott a szí vem be a fáj da lom, hogy 
azt hit tem, meg ha lok. Ró za né ni té to ván a ke zem be ad ta a nagy 
tap pan csa alatt elformátlanodott, fél re dûlt do bozt, én meg le vet-
tem a te te jét, és sír va ta po gat tam a mi ni a tûr te ás kan na cserepeit, 
meg egy-két tá nyér ká ét, csészikéét, amik szin tén el tör tek. Tud-
tam, ho va ke rül nek: a bu di mö gé, kis cserepek a nagy cse re pek 
kö zé. Ko tor ha tom majd ott õket, mikor leg kö ze lebb megint oda-
me gyek kin cse ket ke res ni. Csak fe küd tem hát ha lá los szo mo rú an, 
s érez tem, amint csu rog nak le a for ró kön  nyek az ar co mon.

Most Ró za né ni se han da ban dá zott to vább, szó nél kül elol dal-
gott, ki som for dált a szo bá ból, mint egy gye rek, aki tud ja, hogy 
ros  szat tett. Bi zony meg le het, hogy fé nyes délben se lett vol na 
fi gyel me sebb. Pe dig ál dott jó szí ve volt sze gény nek, csak hát ilyen  
a ter mé sze te... Is ten nyugosztalja haló poraiban!

Ahogy meg gyógy ul tam, me het tem vis  sza a gyerekszobába, az 
arany an gyal kás ágyam ba. Ezt még Bertus kap ta an nak ide jén 
Em ma né ni tõl, Nagy ma ma nén jé tõl, aki szintén ko rai öz vegy ség-
re ju tott, mint Ró za né ni, csak hogy õ gye rek te le nül ma radt 
ma gá ra az urá tól örö költ jó ko ra birtokkal, fent Abaújban, Szik-
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szón. Ott is élt ha lá lá ig, tá vol a csa lád töb bi tag já tól, szív bé li 
kö zel ség ben még is, mert õ lett az tán a nagy jótévõ, a bõ ke zû 
aján dé ko zó, fõ leg a ro kon lá nyok férj hez me ne te le kor és a ro kon-
gye re kek szü le té se kor. Az új szü lött Bertusnak is õ küld te – még 
nem is Ba já ra, ha nem Sza bad ká ra – ezt az ágyat. Lak ko zott vas le-
mez bõl ké szült a két vé ge – szép bar na fa min tás ra fest ve –, s az 
egyik nek a te te jén tö mör  vas ból ké szült, aranyozott an gyal ka állt. 
A má sik vé gén – a ben ne fek võ gyerek lá ba fe lõl – egy ró zsa szín 
hú sú fes tett an gyal dí szí tet te a vaslemez bel sõ ol da lát: fe hé ren 
go moly gó fel hõk kö zött le be gett a kék égen.

Szü le té sem után nem sok kal az enyém lett ez az ágy, s ez a 
ró zsa szín an gyal kí sért el min den es te az ál mom ba, miután 
el mond tam Anyus ká val a szo ká sos imát: „Én Istenem, jó Is te nem, 
/ Le csu kó dik már a sze mem, / De a ti ed nyit va, Atyám, / Egész 
éj jel vi gyázz re ám, / Ámen.”

Va la hogy úgy érez tem: ez az én égi an gya lom is vi gyáz rám 
éj sza ka, hi szen õ se huny ja le so ha a sze mét. Csak néz rám foly-
ton-folyvást és fi gyel. Es te én is min dig rá néz tem még egy utol só 
pil lan tás sal, mint hogy ha ne ki is szólt vol na az elõbb el su so gott 
ima.

Reg gel már a pla fon nak azt a da rab ját fi gyel tem in kább, aho vá 
egy kis vi lá gos ság szû rõ dött be az ab lak fe lõl, a csukott spa let ta 
fél ujj nyi kis ré sén át. Ezen a világosabb sá von ugyan is hos  szú kás 
– és már-már kí sér te ti es – ala kok mozogtak, vo nul tak sa rok tól 
sa ro kig. Ami kor oda kint a gangon el ment va la ki az ab lak alatt, 
min dig el su hant egy sovány szür ke árny bent a pla fo non is, és ez 
majd nem olyan ér de kes volt ne kem, mint a la ter na ma gi ca szí nes 
ké pei.

Ta lán azért is fi gyel tem eze ket a su ha nó ár nya kat, hogy ne 
érez zem olyan rab nak ma gam. Mert be vol tam zár va. Az arany-
an gyal kás ágy kül sõ ol da lá nak zöld re ce há ló ját se le húz ni nem 
tud tam, se át mász ni raj ta. At tól a pil la nat tól fog va, hogy fel nyi-
tot tam a sze mem, már csak azt vár tam, hogy jöj je nek és sza ba dít-
sa nak ki, húz zák le az ágy nak ezt a re ce há lós ol da lát. Ké sõbb se 
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bír tam so ha a be zárt sá got, szár nya ló an gyal sze ret tem vol na len-
ni, akit nem nyû göz nek föl di kö te lé kek.

És vég té re nem az lett?

Mond tam már, hogy ilyes mik rõl ne kér dezz! Le gyen elég any-
 nyi, hogy most már az egész éle te met kí vül rõl nézem, no ha 
ugyan úgy a ma ga mé nak ér zem, mint ré gen. Így né zem azt a 
so vány ka, girbic kis lányt is – a két copf ba font hos  szú bar na ha já-
val –, aki öt-hat éves ko rom ban voltam. Még a si val ko dá so mat is 
hal lom: úgy üvöl tök, mint akit nyúz nak, mert a leg ked ve sebb két 
kis zseb ken dõm kö zül el tûnt az egyik. Csak Zolti lop hat ta el, csak 
Zolti! Zo kog va ki a bá lom: „Két zseb ken dõm van, egy zsebkendõm 
van, egy zseb ken dõm sincs!” A na gyok meg nevetnek raj tam, 
hogy csak az egyik ve szett el, és én már a másikat is si ra tom.

Min de nért ki ne vet nek. Azért is, hogy han go san kimondom, 
ami rõl áb rán do zom: „Lesz tíz kraj cá rom, ve szek rajta egy egész 
din  nyét, fe lét Sán dor nak adom, fe lét Imrének, s ami meg ma rad, 
az az enyém lesz.” Na po kig csú fol a két bá tyám – de fõ leg Im re 
–, hogy ha oda adom mind a két fe lét, ak kor az tán me ge he tem a 
töb bit. A ha sát fog ja ne vet té ben, hogy ilyen kis hü lye va gyok, 
ho lott én pontosan tu dom, hogy a fel nõt tek is szok ták a din  nyét 
így elosztani: ké tol dalt le vág ják a két fe lét, kö zé pütt pe dig meg-
hagy-nak egy ka ri kát, egy jó vas tag sze le tet. Az a legfinomabb 
ré sze, azért is szán nám sa ját ma gam nak, a két oldalát meg – ami 
még is csak olyan, mint egy-egy féldinnye –, oda ad nám a fiúknak.

Csak hogy ezt sen ki nek se tu dom így el ma gya ráz ni, kinlódom 
hát, mint a ku tya, hogy raj tam min den ki csak nevet, és bá na tom-
ban azon tö röm a fe jem, mi ért is nem si ke rült meg hal nom a dif-
te ri tisz ben. Meg hal ni lett volna jó! Meghalni!

Na gyon ma gá nyos lé lek vol tam, mon dom. Ak ko ri ban köl töz-
tet tek ki az arany an gyal kás ágyam ból is, mert Zolti már úgy meg-
nõtt, hogy ne ki is iga zi ágy kel lett. Én az tán nagy lány ko ro mig 
ab ban a kes keny, bar na, po li tú ros ágyban alud tam, amit – ahogy 
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mond ták – Nagy ma má tól kapott Anyuska sta fi rung ba. De at tól 
kezd ve leg alább bebújhattak a duny hám alá a kis macs kák! Ve lük 
vigasztalódtam. Ott rej te get tem õket nagy ti tok ban, s ma gam hoz 
öleltem a me le gü ket, a pu ha sá gu kat, hall gat tam a dorombolá-su-
kat. Anyus ka nem tûr te vol na, ha tud ja, de nem tud ta, ha csak a 
le pe dõ mön, a duny ha ci há mon föl fe de zett bolhapiszokból nem 
sej tett va la mit. Rám is szólt né ha szigorúan: „Meg ne lás sam, 
hogy macs kát ve szel ma gad mel lé az ágyba!”

Nem is lát ta meg so ha. De csak azért nem, mert na gyon 
vi gyáz tam.
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Anyuska-Apuska

Nagy ma mus ka milyen volt fiatalkorában? Én õt már csak iga zi 
öreg as  szony nak is mer tem.

Anyus ka? Jaj, hát az én sze mem ben se volt õ so ha se fiatal! Ami kor ra 
vis  sza tu dok em lé kez ni, negy ven fe lé járt már, va gyis az én öt-hat éves 
sze mem ben nem szá mí tott sok kal fi a ta labb nak Nagy ma má nál. De 
nem is igen néztem, hogy mi lyen, fi a tal-e vagy öreg. A sa ját any ját nem 
így né zi egy gye rek. Az any ja, az egy sze rû en: van. Azt szin te lá tat la nul, 
ész re vét le nül szív ja ma gá ba, úgy, mint a le ve gõt.

Nem is igen maradt akkori em lé ke ró la?

Hogy ne ma radt vol na! Lá tom pél dá ul, hogy ott áll a sötétkék 
ru há já ban, ami nek a fölseje úgy van be haj to gat va, mint ha rö vid 
kis ka bát ka vol na, elöl meg egy szé les selyemmasni szá rai lóg nak 
le ró la. Most jö vök rá, hogy ez le he tett az ál la po tos ru há ja Zolti 
szü le té se elõtt, de késõbb is hord ta, egy ki csit át ala kít va. Az tán 
egy szép selyemruhája is föl de reng ne kem, kes keny vi lá gos szür ke 
és fe hér csí kok kal, de ezt in kább csak ak kor vet te fel, ha ven dé get 
várt. Meg ün nep nap okon né ha.

Na gyon szo li dan, sze ré nyen öl tö zött, nem tûrt ma gán sem mi 
fel tû nõt. A ha ját is így hord ta, egy sze rû konty ban. Sok szor lát-
tam, fi gyel tem, ahogy fé sül kö dött reg ge len te. Az õ szo bá juk ban 
is ott állt egy tük rös kis to a lett asz tal, de az elé so ha nem ült le, 
ha nem ki jött hoz zánk, a gye rekszo bá ba, a nagy asz tal mel lé, a 
fe hér sváj ci hím zés sel díszített há ló rék li jé ben. Fel tá masz tott egy 
kis tük röt, úgy fésülte a hos  szú fe ke te ha ját, elõbb bon tó fé sû vel, 
utá na meg olyan sû rû vel, ami a szentmiklósi port is ki szed te be lõ-
le. Az tán elöl is, ké tol dalt is soppot* csi nált, úgy tûzte be vis  sza fe lé 
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a há rom haj lí tott kis bar na konty fé sût, egyet meg – a leg hos  szabb 
fo gút – há tul. Ak kor összefogta fönt a ha ját, ös  sze kö töt te ma dzag-
gal, s úgy fon ta be, de mi e lõtt még konty ba tûz te, a ma dza got 
ki vet te. Nem lett nagy kon tya; a Téchyek nem vol tak olyan erõs 
ha jú ak, mint a Magayak, mint ami lyen én is. De szép hos  szú ha ja 
volt azért Anyus ká nak, s ak kor még egé szen fe ke te.

Reg ge len te gyak ran éb red tem er re: ott kon tyol ja magát Anyus-
ka. Té len a gyer tya is ott égett mel let te. Reg gel so se gyúj tot tak 
lám pát a ház ban, csak gyer tya égett, ha égett. De ahogy vi lá go-
sod ni kez dett oda kint, si et tek azt is el fúj ni.

Apus ka jó val elõbb éb redt, mint mi, Anyus ka meg még elõbb, de 
min dig ma gá tól, vek ker nél kül. El sõ dol ga volt, hogy fel nyúlt a 
jobb ke zé vel, és meg rán tot ta a fé nyes, sely mes csen get  tyû zsi nór 
tar ka bojt ját. Ez a vas tag zsi nór fent a men  nye zet alatt ve ze tett át 
egy lyu kon a gyerekszobába, ahol mi alud tunk, on nan ugyan így a 
kony há ba, onnan meg a cse léd szo bá ba. Ott egy nagy réz csen gõ 
ló gott a fa lon, azt ráz ta meg Anyus ka jó erõ sen – há rom fa lon 
ke resz tül –, hogy fel éb res  sze a lá nyo kat, akik együtt aludtak a szé les 
cse léd ágy ban. Fél hat tájt szólt az éb resz tõ, il let ve egy hé ten egy-
szer – ke nyér sü tés kor – fél öt kor, de a ki seb bik lány, a szo ba lány 
ilyen kor még to vább al ha tott egy óra hos  szat. Anyus ka vi szont 
min dig fel kelt azon nyom ban – mint ha õne ki is szólt vol na az a 
csen gõ –, s hoz zá lá tott a na pi ké szü lõ dés hez. Ilyen kor mos dott 
meg ná lunk, a gye rek szo bá ban, mert ott volt a mos dó sa rok, a 
kony há ba nyí ló aj tó és az ab lak kö zött. Olyan csön de sen moz go ló-
dott, so ha fel nem éb red tünk, a mi szá munk ra örök ti tok ma radt, 
ho gyan is tisz tál ko dott. Apuskát se láttuk mos da ni, igaz, pe dig 
ak kor már éb ren vol tunk, csak hogy õ mind nyá jun kat ki pa ran csolt 
a szo bá ból, és még be is zár ta az aj tót. Sej tet tük, hogy az al só ré sze-
it is mindennap meg mos sa, vi gyo rog tunk is raj ta, de hogy beles-
sünk a lefüggönyzött üve ges aj tón? Ar ra még gon dol ni se mer tünk.

Alul ról mi so ha se mo sa kod tunk hétközben, csak heten te egy-
szer szappanozkodtunk le az ülõ für dõ kád finom, lan gyos vi zé ben, 
Anyus ka se ge del mé vel, te tõ tõl talpig. Õ se gí tett a min den reg ge-
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li öl töz kö dés ben is, készítette oda a szük sé ges ru ha da ra bo kat, 
vagy varr ta fel hirtelenében a hi ány zó gom bo kat, mi kor el tu dott 
sza ba dulni né hány perc re a kony há ból. Mert ott meg a te jet for-
ralta, a ká vét pör köl te és fõz te – min den nap fris sen –, de a bab ká-
vé hoz Franck-kávét is tett, nem is ke ve set. Drá ga volt a bab ká vé 
még úgy is, hogy nem bolt ban vet ték, hanem Fiuméból ho zat ták, 
szé pen cso ma golt bádogdobozokban, amik re kék nad rá gos ten ge-
ré szek vagy tur bá nos ara bok vol tak fest ve. A Franck-kávét el len-
ben fa háncs do boz ban árul ták, jó val olcsóbban. Ez pót ká vé volt, 
azt hi szem, ci kó ri á ból.

Mi az a ci kó ria?

Lá tod, ezt én se tud tam ak ko ri ban. Cso dál koz tam is, mi kor 
meg ma gya ráz ta va la ki, hogy a ka táng kó ró nak a gyö kér törzs ét 
szá rít ják, pör kö lik, õr lik meg, ab ból lesz a ci kó ria ká vé, ahogy a 
pör költ ár pá ból az ár pa ká vé. A ka táng kó ró szép ég szín kék vi rá gát 
én is sze ret tem, de olyan szí vós volt a szá ra, hogy so ha nem bír-
tam le tép ni. Nem is lett vol na ér de mes, mert na gyon ha mar 
elhervadt... De vis  sza tér ve Anyus ká ra, õ vet te át a te jet is úgy hét 
óra táj ban a te jes as  szony tól, aki kö zön sé ges vizeskannában hoz ta 
min den reg gel, és mér te ki a fél li te res mé rõedénnyel, úgy, hogy 
még le is csu rog jon né hány csepp az ol da lán. Anyus ka ott állt és 
néz te, nem tart ja-e fer dén a mé rõt, nincs-e hí ja a fél li ter nek. 
Mi kor nem az as  szony jött a tej jel, ha nem az is ko lás lá nya, ak kor 
meg ma ga Anyus ka mé re get te ki a fél li te re ket.

A cse léd lány ok vi zet hord tak reg ge len te, fát aprítottak, söpröt-
ték az ud vart, ki eresz tet ték a tyú ko kat az ólból. Apus ka is fenn 
volt már, de nem si e tett mo sa kod ni, fel öl töz ni, udvaroskodott 
elõbb egy fél órács kát, fát hasogatott, vagy a szõ lõs kert ben, a 
lu ga sok ban tett-vett. Netán a ház ut ca fe lõ li ol da lán ka pir gált, a 
ke rí tés men ti hos  szú, kes keny vi rág ágy ban, de Anyus ka ezt nem 
na-gyon sze ret te, mert ott ka pál ta ki egy szer – ügyetlenségében 
– a Baky Feri-Máli né ni tõl ka pott dup la-gyöngy vi rág tö vet.
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At tól füg gõ en, mi lyen sza ká ban jár tunk az év nek, mindig ta lált 
Apus ka va la mi mun kát, hogy meg iz zas  sza magát egy ki csit – ez volt 
az õ min den reg ge li tor ná ja –, de si e tett is az tán mo sa kod ni, hogy 
ké szen fel öl töz ve fo gadhas sa Krizsán urat, a bor bélyt, mi kor be ál-
lí tott a ko pott kis fe ke te bá ba tás ká já val. Vagy õ csak min den 
má sod nap jött? Már nem is tu dom, csak azt, hogy Apus ka kipa-
ran-csolt ilyen kor min ket az ebéd lõ bõl. Lát tam azért néhányszor, 
hogy bur kol ja be õt Krizsán úr ab ba a nagy fe hér valamibe, ami se 
le pe dõ nem volt, se tö rül kö zõ. Csak a fe je lát szott ki be lõ le, ahogy 
ott ült az asz tal mel lõl el hú zott s az ab lak fe lé for dí tott szé ken. Bal-
ra állt a nagy kre denc, pár ká nyán a vi zes üveg gel, ab ból töl tött 
Krizsán úr a csúnya kis ke rek bá dog tál ká já ba. Jól be szap pa noz ta 
Apus ka ar cát, jól fel is ha boz ta. Az tán elõ vet te és meg fen te a szíjon 
a bo rot vát, vé gül pe dig el kezd te ka par ni Apus ka álláról a ha bot, s 
ve le a sza kál lát. Bor zad va hal lot tam ké sõbb, hogy Krizsán úr ha lot-
ta kat is bo rot vál. De ak kor még sejtelmem se volt er rõl, csak azt 
lát tam, mi lyen flot tul vég zi a dol gát, s hogy pon to san há rom ne-
gyed nyolc kor – egy perc cel se elõbb vagy ké sõbb – Apus ka is ott 
ül már ve-lünk a si et ve meg te rí tett reggelizõasztalnál.

Eh hez a pon tos ság hoz õ na gyon ra gasz ko dott. „Rend a lel ke 
minden nek” – mond ta el száz szor is, és ezt mirajtunk is szi go rú-
an be haj tot ta. Rend del kel lett vár nunk dél ben, mi kor a na pi 
mun ka vé gez té vel ha za ért a járásbíróságról, rend del kel lett vár-
nunk es te, mi kor a szo ká sos kártyapartik vé gez té vel meg jött az 
úrikaszinóból: eb ben épp úgy nem is mert par dont, mint hogy a 
meg sza bott idõ ben kez dõd jön – perc re! – a reg ge li, ebéd, va cso-
ra. Negy ven egy né hány éve sen – va gyis az én kis gye rek ko rom-
ban – már ilyen meg me re ve dett, megcsontosodott szo ká sai vol-
tak. És bor zasz tó ko moly tu dott len ni min dig, bár a leg ré gibb 
em lé ke im ar ról szól nak, hogy ak kor még rám-rám mo soly gott, 
meg csip ked te az államat, az ar co mat, sõt gü gyö gött is va la mi 
ilyet: „zsajnye zsigezsán”. De ké sõbb már csak a szi go rú sá gá ból 
ju tott ne kem is.
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Ver te is a gye re ke it?

Mi oka lett vol na rá? Ránk né zett, és már tud tuk, mit akar. Szó 
nél kül is a ked vét ke res tük min den ben. Ta lán csak ké sõbb már 
Zolti nem. És nem csak mi húz tuk be a nya kun kat elõt te, ha nem 
Anyus ka is, aki bi zony amo lyan halk sza vú, szür ke kis rab ma dár-
ként él de gélt mel let te. De nem bán tot ta õt se, nem úgy, mint 
Magay Kár oly nagy apám a ma ga fe le sé gét, apai nagy anyá mat, 
Aczél Te ré zi át, akit én már csak hír bõl is mer tem. Õt – így me-sél-
ték – még a ház ból is ki ker get te egy szer dü hé ben a szom szé dok 
sze me lát tá ra, és ka pu tos em ber lé té re se res tellt utánaordibálni 
az ut cán: „Ör dög Treszka! Mögállj, ör dög Treszka! Mögállj, ha 
mon dom!” Apus ka is in ge rült volt né ha, de Anyus ká ra hogy ráki-
abált vol na? Azt nem! Min dig szé pen be szélt ve le, sõt mielõt tünk 
is meg-meg ölel get te, ha épp rá jött a kedveskedhetnék – ez azért 
rit kán jött rá! –, Anyus ka vi szont szelíden el hú zó dott tõ le ilyen-
kor, és csak an  nyit mon dott:

„Ugyan, Apus ka!”
Nap köz ben alig moz dult ki a ház ból a mi Anyus kánk. Vá sá rol-

ni se járt so ha, min dent, ami kel lett, a cse lé dek kel vé te tett meg. 
Lá to ga tó ba se ment se ho va, vagy csak nagy el vét ve a re for má tus 
gim ná zi um igaz ga tó já nak, Apos tol Pál nak a fe le sé gé hez, Len ke 
né ni hez, akit alig ha nem az egyet len barátnõjének te kin tett. De 
ve le se járt ös  sze. Ta lán azért se, mert elég volt ne ki egy hé ten 
egy szer – templomba me ne tel kor – úgy fel öl töz ni, ahogy azt egy 
ut cá ra ki lé põ úri as  szony tól a kis vá ro si il len dõ ség megkívánta. Õ 
a háziruháiban érez te jól ma gát, nem pe dig be fûz ve, vi zit ru há ba 
búj va, ka lap pal a fe jén, s még fátyolt is köt ve az ar ca elé. Az es ti 
sö tét ben mind er re már nem volt szük ség. Akár slaf rok ban is 
ma rad ha tott, elég volt egy nagy ken dõt ka nya rí ta nia a nya ká ba, 
mi kor – végezvén na pi te en dõ i vel – át sza ladt Nagymamáékhoz. 
Bertus job bá ra el kí sér te, de még így ket tes ben is fél tek, hogy 
ré szeg em ber rel akad nak ös  sze. Ma guk kal vit tek min dig egy ab la-
kos-gyer tyás kis lám pást is, mint egy bá to rí tá sul, de nem a pi ac tér 
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fe lé in dul tak, ha nem a hát só kis ut cák sö tét jé ben tet ték meg azt a 
250 vagy hány mé te res utat Nagymamáék ka pu já ig, Anyus ka iga-
zi ott ho ná ig. Mert lé lek ben õ on nan so ha el nem sza kadt, hol tá ig 
ugyan az a halk sza vú, sze mér mes, szû zi es Téchy-lány ma radt.

Ha Sándorka épp sza bad sá gon volt ott hon, õ is ve lük tar tott, 
bár én job ban örül tem vol na, ha to vább fü lel he tem, mi ket me sél 
Apuskának. Nem so kat tö rõ dött ve lem, kis prüntyõvel, én még is 
lel ke sen les tem a sza vát. Szin te áhí tat tal néz tem fel rá, ta lán mert 
õ so ha nem mon dott olya no kat, mint Im re, aki mi kor nem bír ta 
már cér ná val az un dok nya valy gá so mat: „Micsináljak? Unatko-
zom! Micsináljak?”,  mér gé ben ne megy szer ve tet te oda:

„Pökj egy na gyot, és ülj be le!”
Ez is olyan Magay-tempó volt, amit na gyon nem szerettem. 

En gem Anyus ká nak a sze líd ter mé sze te von zott, és nem is ne vet-
tem úgy ki az ötévesforma Zoltit, mint Im re, ami ért Anyus ka 
lány ne ve hal la tán nagy cso dál koz va meg kér dez te: „Jé, hát Anyus-
ka Téchy? Ak kor mit ke res itt a Magayk kö zött?” Anyus ka ér zel-
me sebb lé nyé hez, színesebb fan tá zi á já hoz ne he zen pas  szolt sze-
gény Apus ka túlzott ri deg sé ge.

Én is jobb sze ret tem Nagymamáéknál, ott sza ba dabb volt a 
lel kem. Nem fél tem, nem szo rong tam. De ott hon is min dig fel-
lé le gez tem, mi kor Apus ka el ment a ház tól, reg gel a hi va tal ba, 
dél után a ka szi nó ba, es te fe lé meg gyak ran még sé tál ni is egyet.

A ka szi nó ról még szó lesz, most csak an  nyit, hogy Apus ka ott 
na pon ta jól ki kár tyáz ta ma gát – min dig csak kraj cá ros ala pon –, 
de mi ve lünk hogy le ült vol na bár mit is ját sza ni? So ha! Anyus ka is 
elég rit kán tu dott idõt szakítani er re, de so se fe lej tem el, mi lyen 
ki csat ta nó an vi dám ru let te zést csap tunk ve le, mi kor még is kö zénk 
telepedett. Hogy láz ba tu dott jön ni õ is! Csak Apus ka távollété-
ben per sze, aki alig ha tûrt volna el ilyen haj ci hõt.

Sok jó is volt azért az õ rend sze re tõ ter mé sze té ben. Anyus ka 
gond ja it jócs kán meg kön  nyí tet te, hogy min den szük sé geset ide-
jé ben be szer zett. Meg vet te az egész té li tü ze lõt – fát, kok szot –, 
éven te két disz nót le vá ga tott – a son kák, füs tölt hú sok, sza lon nák, 
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kol bá szok ott lóg tak a pad lá son –, a pin cé ben ott volt az egész 
év re szó ló krump li, sár ga ré pa, fe hér ré pa, zel ler, hagy ma, meg 
per-sze a hor dó bo rok, a spájz ban a bö dön zsí rok, a zsák lisztek, 
a bab, bor só, len cse, kö les, meg a tö mér dek be fõtt, a többfé le szá-
raz tész ta, tar ho nya, de ezek már – mint annyi más is – Anyus ká-
nak a jó vol tá ból.

Anyus ka éle te muszájokkal volt te li. Er re is gon dol ni, az zal is 
tö rõd ni, ezt is meg csi nál ni, azt is el in téz ni. Fõz ni is õ fõ zött min-
den ál dott nap, cse léd re ezt nem bíz hat ta, sza kács né ra meg leg-
fel jebb az elõ ke lõ pes ti dá mák nak tel lett. De írat lan tör vény is 
volt ez Szentmiklóson: fõz ni pe dig az as  szony nak kell. Az Apus-
ka-for ma kis vá ro si urak sze mé ben a jó gazd as  szony ság, a jó fõz ni 
tu dás volt a leg fõbb nõi erény. Meg is híz tak a finom fa la to kon élõ 
fér jek kö zül so kan, me he tett az tán Karlsbadba, aki nek volt rá 
pén ze, a gyom rát, má ját re pa rál tat ni. De er re már ke ve sük nek 
tel lett. Apuskát is így ér te el a vég zet: idõsebb ko rá ban ma gas vér-
nyo más sal küsz kö dött, az tán meg is ütöt te a gu ta. Ho lott nem 
volt olyan öreg, iga zán él he tett vol na még.

Anyus ka, tu dod, ma gas kort ért meg, ho lott õ se igen tö rõd-
he tett az egész sé gé vel. Ott élt be zár va a ház ba, az ud var ba, nem 
járt Pöstyénbe, nem járt Ti rol ba, se az Ad ri á ra. Csak ar ra em lék-
szem, hogy két he tet töl tött egyszer a sze ge di ro kon ság nál, más-
kor ugyan an  nyit Szikszón Em ma né ni nél: ez volt tán az ös  szes 
ki sza ba du lá sa. Igaz, Apus ka is csak egyet len egy szer szán ta rá 
ma gát életében egy ad ri ai uta zás ra, de õ el-el ruc cant azért 
Geréby-ékhez és más ba rá ta i hoz a kö ze li pusz ták ra, vagy a sze-
gedi-kaposvári-gödöllõi-peregi és egyéb atyafisághoz, sõt egy 
íz ben Parádot is meg jár ta. Bertust is õ vit te el Lõ csé re, en gem 
meg jó val utóbb Besz ter ce bá nyá ra, az ot ta ni lány ne ve lõ in té-
zet be. Õe lõt te job ban nyit va állt a vi lág, de az õ földi vándorlása 
se volt iga zi ván dor lás, in kább csak olyan na pi já ro ga tás a hi va-
tal ba meg vissza, a ka szi nó ba meg vis  sza, egy kis es ti sé tá ra meg 
vis  sza.

Õ Nagymamáékhoz se kí ván ko zott, ki tud ja, mi ért. A temp-
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lom ba se. Pe dig Anyus ka egy va sár na pot ki nem hagyott vol na. 
Is ko lás ko runk tól min ket is ma gá val vitt; a leg hi de gebb tél ben is 
ott ült ve lünk a fû tet len, fa gyos temp lom ban. Nem csak szo kás-
ból: ne ki szív bé li igé nye volt rá, hogy ott éne kel hes sen, imád koz-
has son, és át adhas sa ma gát – és az övé it is – a kál vi nis ta pré di ká-
ci ók bibliás áhí ta tá nak.

In du lás elõtt két-két kraj cárt nyo mott a mar kunk ba, hogy egyi-
ket a per sely be te gyük, a má si kat a temp lom aj ta já ban ál ló kol dus-
as  szony nak ad juk. Így vo nult ve lünk min den ál dott va sár nap – 
ki lenc óra után né hány perccel, mi kor már a har ma di kat kon gat-
ták – az Is ten há zá ba, zsol tár ral a ke zé ben. De szé gyen kez ve is 
egy ki csit, amiként mi is, hogy Apus ka hi ány zik kö zü lünk.

Õ ugyan is – Apus ka – nem hogy ün nep lõ be vág ta volna ma gát, 
hogy mint ren des csa lád fõ, ve lünk bal lag jon a temp lom ba, ha nem 
él ve zet tel bújt be le a leg ócs kább ru há já ba, a Go nosz Pis ta-kosz tüm be, 
ahogy Anyus ka hív ta. Va la mi nép szín mû bõl vet te ezt az el ne ve zést, s 
ben ne volt a ki mon dat lan, csön des ros  szal lá sa emi att a po gány ko dás 
mi att, amit más kü lön ben nem hányt – ahogy sem mi egye bet se – 
Apus ka sze mé re. Szí ve sze rint el nem fo gad hat ta, de bá na to san let té 
hagy ta, hogy vas árna pon ként az õ ura Go nosz Pis tát ját szik. Amíg az 
õ lelkét a vi zso lyi bib lia ódon igéi rin gat ják, Apus ka fit  tyet hány a 
tíz pa ran cso lat ra, és ezen a szent na pon – fát vág.

Mert ha nem szõlészkedett, ak kor fát vá gott. Ne ki ez volt az 
ün nep, hogy ked vé re pacuháskodhatott, va salt nad rág nél kül, 
ke mé nyí tett fe hér ing nél kül, keménygallér és man dzset ta és 
nyak ken dõ nél kül, a táb la bí rói rang bárminémû kel lé ke nél kül. 
Hogy min den iz mát megmozgathatta a fû rész húz ko dá sa, a fej sze 
for ga tá sa közben. Fe jé ben té len egy kes hedt kucs ma, nyá ron egy 
rossz fe ke te szal ma ka lap, így haj tot ta ma gát órák hos  szat. 
Szikoráné, aki sû rûn be járt hoz zánk – nem csak nagy mo sáskor –, 
meg is je gyez te: „A tekintetös úr, úllátom, átajjába fog ta fõ!” Már-
mint a mun kát, ami ben a nap szá mo sok nem igen sza kad tak meg, 
de aki „átajjába fog ta fõ”,  an nak ér de mes volt igye kez nie, hogy 
mi e lõbb meg le gyen ve le.
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Az egész he ti tár gya lá sok, íté let ho za tal ok fe szült sé ge után 
Apus ka ilyen kor lé lek ben vég re meg nyu god ha tott. A sok ülõ-
mun ka után vég re dol got ad ha tott vé nü lõ tes te pety hüdt tag ja i-
nak is. An  nyi sok em be ri szó után a kisváros va sár na pi csend jét 
hall gat hat ta, szel lõ zú gá sát, madarak éne két, vagy leg fel jebb a 
ház ban mo to zó cse lé dek neszét, akik ön kén te le nül is halk ra fog-
ták a hang ju kat, nehogy meg za var ják gon do la ta i ban.

Ó, na gyon is ér tem most már sze gény Apuskát! De akkor én is 
azt hit tem: szé gyent hoz ránk, hogy így megjátssza a Go nosz Pis-
tát. Hi szen még azt is szé gyell tem – mondtam már –, hogy õ-vel 
be szél, mint a pa rasz tok, ho lott a hely ben szü le tett más kis urak 
szá ja is job ba dán er re járt rá. Anyus ka vi szont so se õ-zött, hát én 
ezt tartottam szép nek, úri as nak.

Jött hoz zánk fi ze tett fa vá gó is min den õs  szel: a mun ka nagy ját 
azért õ vé gez te el. A gé mes kút és a mo só kony ha kö zött fel ál lí tott 
ba kon fû ré szel te a fát reg gel tõl es tig. Sze ret tem néz ni a föld re 
hul ló, egy re gya ra po dó tisz ta fû rész port, meg a ha sáb fa egy for ma 
hos  szú ra vá gott da rab ja it, ami ket a fa vá gó fe le sé ge is se gí tett fel-
hasogatni, mi e lõtt be hord ták mind a fáskamrába. Akár med dig 
el bá mul tam vol na, ha ki nem szól Anyus ka a ház ból:

Men jek már be, mert meg fá zom.
Ké sõ õsz re járt az idõ, csí põs szél fújt. Mi re új ból kimehettem, 

már a fe le se volt meg a nagy, ma gas ölfának. Magas, sö tét fal nak 
lát tam ed dig, most meg el néz het tem fölötte. Meg vál to zott az 
ud var ké pe. A tyúk ud vart is job ban ér te ott a drót ke rí tés mel lett 
a nap, bár a tyú kok még így is fá zó san bor zol ták a tol lu kat.

De mi kor ott dol go zott ná lunk ez a fa vá gó há zas pár, Apus ka 
hoz zá nem nyúlt vol na a fû rész hez, fej szé hez.

A szõlészkedéssel se volt ez más kép pen. Ha jött Tomó bá csi, a 
já rás bí ró sá gi hi va tal szol ga – mert eb ben õ segített né ha –, együtt 
né ze get ték vé gig a lu ga so kat, hol mit is ké ne csi nál ni. De ket tes-
ben so se lát tak ne ki.

Tomó bá csi kü lön ben is sû rûn meg for dult ná lunk, hiszen õ 
hoz ta el min den nap a pos tát. Az is meg esett, hogy olyan ti tok za-
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tos arc cal ál lí tott be, mind járt ér dek lõd ni kezd tünk a ná la lé võ 
cso mag iránt.

– Mi van ben ne?
– Mé zes ka lács – vág ta rá, csak hogy lát szott az ábrázatán, hogy 

ezt ma ga se gon dol ja ko mo lyan. Még ka csin tott is hoz zá.
– De iga zán, mi van ben ne?
– Mond tam má, nem? Mé zes ka lács!
Meg les tük per sze, mi kor ki bon tot ta a kony há ban: hát le ve les 

do hányt ho zott, finánc nem lát ta szûz do hányt. Szak sze rû en fel is 
ap rí tot ta mind járt vé kony, finom szeletkékre egy kü lön le ges 
do hány vá gó ké szü lék kel. Õ pontosan tud ta, mi lyen nek sze re ti 
Apus ka.

A hos  szú szá rú pi pá kat is õ pu col ta idõ rõl idõ re, lúd tol lal, ha jól 
em lék szem. Mert több pi pá ja is volt Apuskának az ebéd lõ ben – 
kü lön pi pa tar tón –, hogy ked ve sze rint vá laszt has sa ki min dig, 
ame lyik re rá akar gyúj ta ni.

Ezt mi nem ér tet tük per sze. Hát nem mind egy? Bár egyik kel 
se bû zö lög ne!

Anyus ka is így gon dol hat ta, de nem szólt ezért se. Azt se hány-
ta fel so ha: táb la bí ró lé té re hogy szeg het törvényt, hogy szív hat 
szûz do hányt? Ho lott az õ fe jé ben ez nyil ván meg-meg for dult. 
Apuskáéban vi szont alig ha, olyan erõ sen õriz te még ak ko ri ban is 
– so kad ma gá val – a Bach-kor szak ra vis  sza nyú ló or szá gos ha gyo-
mányt.
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Éb re dés tõl el nyug vá sig

Most jó so kat el mon dott egy szusz ra, alig gyõz tem írni. Be kap csol-
hat nám a mag nót? Úgy még is kön  nyebb len ne!

Az én han go mat a mag nó nem hall ja. Egy szót se vesz fel. Meg 
se pró báld! De ab ba hagy hat juk, ha már nem gyõ zöd.

A világért se. Mond ja csak!

De mit?

Pél dá ul hogy telt el egy nap  a ház ban az éb re dés tõl az es ti el nyug-
vá sig?

Ed dig is leg in kább er rõl be szél tem.

De min dent el mon dott? Nem hi szem!

Hogy hogy min dent? Azt nem is le het. De jócs kán van még, 
ami ér de kel het.

Em lí tet tem, ugye, a ke nyér sü tõ na po kat. Anyus ka ilyen kor 
csak a slaf rok ját kap ta ma gá ra, s ment ki mindjárt a kony há ba. 
Égõ gyer tyá val a ke zé ben vo nult át a szo bán kon, de a láng ját el ár-
nyé kol ta a te nye ré vel, fel ne ser ken jünk a vi lá gos ság tól. Mi re 
ki ért, a lány is fenn volt, a kül sõ cse léd, az idõ seb bik, erõ seb bik, 
aki már tu dott da gasz ta ni. Ki ug rott az ágy ból, meg gyúj tot ta a 
kony hai kis laposégõ pet ró le um lám pát, s alá dug ta a gyufát a 
spar-heltba már es te be ké szí tett ap ró fá nak, új ság pa pír nak is, hogy 
mi e lõbb me le ged ni kezd jen a da gasz tó víz. Az tán már öl tö zött is 
fel, úgy-ahogy meg löty köl te az ar cát a la vór ban, de a ke zét már 
Anyus ka sze me lát tá ra kel lett kefével ala po san meg mos nia, kör-
me it is mind tisz tá ra súrolnia, fe jét meg jó szo ro san be köt nie, 
ne hogy egy ha ja szá la is be le hull has son a ke nyér tész tá ba. Az tán 
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ma ga elé kap ta a nagy fe hér da gasz tó kö tõt, és mi kor elég me leg 
volt a víz, hoz zá lá tott a mun ká hoz.

A szi tá lás már elõ zõ es te meg tör tént. A sü tõ tek nõ ben ott állt 
– az egyik ol da lá ra fél re ko tor va – az elõ re elkészített ko vász, jól 
le ta kar va liszt tel és a nagy sü tõ ab ros  szal, meg ne fázzon éj nek 
ide jén. Anyus ka oda állt a lány mel lé, mert õ ada gol ta a sót a mar-
ká ból, és õ ada gol ta szép lassan a lan gyos vi zet is a fa zék ból, 
mi kor Örzsi (vagy Ro zi, vagy Jul ka) ne ki lá tott a tész ta ke ve ré sé-
nek. Az ele gyí tést nem volt sza bad el si et ni, s na gyon kel lett 
ügyel ni ar ra is, hogy se pu hább, se ke mé nyebb ne le gyen a tész ta 
a kelleténél. Mi kor Anyus ka vé gül is jó nak ta lál ta, a lány elkezdte 
dö gö nyöz ni az ök lé vel. Egy óra hos  szat is da gasz tot ta, míg csak el 
nem vált a ke zé tõl, meg a tek nõ ol da lá tól, fe ne ké tõl, mert ez volt 
a je le, hogy las san már kel ni hagyhat ja. De hogy med dig kel jen 
még a tek nõ ben, s med dig a sza kaj tás után, azt megint csak 
Anyus ka mond ta meg.

Ahogy meg kelt a két sza kaj tó tész ta, a lány ro po gós ra ke mé nyí-
tett, va salt, tisz ta kék fes tõ kö tényt kö tött, ci põt hú zott. Úgy in-
dult el Vécsei pék hez a há tul só kis ut ca fe lé. Ügye sen a hó na alá 
kap ta a te li sza kaj tó kat, és vit te egye nest, mert ott süt tet tünk 
min dig, ott hon mi ne künk nem volt ke men cénk. De ha egye dül 
nem bír ta, ket ten vit ték a két sza kaj tót.

A ke nye ret fe le bú za-, fe le rozs liszt bõl sü töt tük, ré szint spó ro-
lás ból, mert a bú za drá gább volt, de azért is, mert így nem szá radt 
ki, el tar tott egy hé tig. Nem is volt sok kü lönb ség a fris sen sü tött 
és az egy he tes ke nyér kö zött. Sze ret tük az ízét is, bár ami kor 
Nagymamáéknál tisz ta búzából sü tött, fi nom fosz lós ke nyér rel 
kí nál tak, azt jobbnak ta lál tuk. De még vé let le nül se ju tott az 
eszünk be, hogy a mi enk mi ért nem ilyen.

Sü töt tek né ha egy pár ma dár kát is ott hon a kenyértésztából. 
Szép fe ke te bors szem ük volt, és csõ rük, far kuk, szár nyuk, min de-
nük, csak lá buk nem, de így job ban be le is si mul tak a te nye rünk-
be. Lán gos nak va lót is több ször hagy tak Anyuskáék, hogy reg ge-
li re mind járt meg is süssék. Jaj, de na gyon sze ret tük azt is!
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Más kor mit reg ge liz tek?

Az ebéd lõ ben ott állt a kre den cen – egy nagy tál cán – a fris sen 
for ralt tej a lá bas ban és a ká vé az eme le tes ká vésib rik ben. Bor-
zasz tó for ró volt mind a ket tõ, mi kor kiporciózta Anyus ka a fin-
dzsánk ba. Ké sõbb, is ko lás ko rom ban nagy ke ser vem volt ez a 
for ró te jes ká vé, nem is akar tam meg in ni, mert már si et nem kel-
lett vol na, de Anyus ka el nem eresz tett reg ge li nél kül. Egyik fin-
dzsá ból a má sik ba töl tö get te, mi köz ben én már tû kön ül tem, vagy 
nem is ül tem, ha nem áll tam.

A reg ge li nek is meg volt a ma ga rend je. Pirosmintás szõt tes 
te rí tõn áll tak – kis tá nyé ron – a vas tag fe hér porcelánfindzsák, 
mel let tük szin tén pirosmintás roj tos kis szervéta meg ezüst kis ka-
nál. A te jes ká vé ba két szem kockacukor járt, s mel lé va jas ke nyér, 
de ha té len megkívántuk Apuskától a tea-sza lon na reg ge lit, 
há rom kockacukrot kap tunk a te ánk ba, és még egy kis ka nál 
ru mot is. Apus ka ugyan is té len pap ri kás sza lon nát ká vé zott – 
ahogy õ mond ta –, a te á ját pe dig cit rom mal és rummal it ta. 
Va gyis az õ szo kott sza va já rá sa sze rint: citrummal.

Reg ge li vé gez té vel in dult is mind járt a hi va ta lá ba, s akkor mi 
– ha va ká ci ós idõ ben nem kel lett is ko lá ba mennünk, vagy nem is 
vol tunk még is ko lá sok –, szívdobogtatóan sza bad nak érez tük 
ma gun kat.

Õ mi kor ért ha za dél ben?

Egy kor? Vagy fél ket tõ kor? Fur csa, de nem is tu dom. Ta lán 
nem is min dig egyidõben, a bí ró sá gi tár gya lá sok mi att. De dél 
kö rül mi már ös  sze rak tuk a já té ko kat, he lyük re tol tuk a szé ke ket, 
ki si mí tot tuk az ebédlõasztalon a ke le ti min tá jú, ko pott szö vet te-
rí tõt, s ki ker get tük a macs ká kat, mert az õ tá vol lét ében azok is 
min dig beszökdöstek. Az tán egy szer csak lát tuk az ab lak ból, hogy 
jön az ut cai léc ke rí tés mel lett az zal a jel leg ze tes, föl-le moz gó 
já rá sá val, s már is a ka pu hoz ér. Gyor san kö rül néz tünk, nem kell-e 
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még a he lyé re ten nünk va la mit, de már jött is be fe lé, nyi tott be az 
elõ szo bá ba, az ebéd lõ be, és most már õ né zett kö rül a ma ga szi go rú 
sze mé vel. Ne ki kü lön fo ga sa volt az ebéd lõ ben, ar ra akasz tot ta fel 
elõbb a botját, az tán a ke mény ka lap ját – nyá ron szal ma ka la pot –, 
végül az übercíerjét*. Té len be ke cset hor dott, csizmanadrágot és 
csiz mát, de ezt én nem sze ret tem. Pa rasz tos nak ta lál tam. Pe dig így 
járt Baky Kál mán is, Baky La jos is, és még so kan a ré gi mó di kis urak 
kö zül.

Ebéd elõtt Apus ka ki ment a spájz ba, le vett a ste lá zsi ról egy 
ki sebb faj ta üve get, és gyo mor erõ sí tõt, va gyis tör kölypá lin kát töl-
tött ma gá nak egy pá lin kás po hár ba. Né ha meg is dup láz ta, s 
ak kor meg esett, ami kü lön ben so ha se, hogy Anyus ka egy pár sze-
líd kor ho ló szót mon dott ne ki. Pe dig tud ta, hogy kü lön ben nem 
iszik, ez is csak amolyan nya lánk ság szám ba ment ná la.

A gye rek szo bá ban ebé del tünk, a kony ha mel lett, ta lán mert 
oda kön  nyebb volt be hor da ni az ételt. Ott is vacsoráztunk. Az a 
szo ba, amit ebéd lõ nek hív tunk, csak a mindennapi reg ge link nek 
volt a szín te re.

Ebéd idõ alatt egy be nyi tot ta Apus ka az egyvégtiben so ra ko zó 
há ló szo bát, elõ szo bát és ebéd lõt, min den aj tót-ab la kot ki tárt, s 
ahogy mond ta: „cú got csi nált”. Ez után ült le az asz tal hoz, ahol mi 
már csak õrá vár tunk, hogy Anyus ka ki nek-ki nek ki mer je a le vest, 
és ka na laz ni kezdjünk. De mi kor már na gyob bacs kák let tünk, 
ki-ki magának szedett.

Ezüst ka nál lal, -késsel, -villával et tünk, csak a ké sek pen gé je 
volt vas ból. Ezt smirg liz ni kel lett a rozs dá so dás, fe ke te dés el len. 
Reg ge li hez is ezüst kis ka na la kat használtunk, de ezek bi zony már 
elég õsi ek és ko pot tak vol tak. 

Az ezüst eccájg amúgy nem szá mí tott nagy lu xus nak. Hegedüs 
boltosék is az zal et tek, ezt on nan tu dom, hogy pa nasz ko dott egy-
szer az as  szony: a cse léd je csak te rí téskor smirg li zi a ké se ket, ott 
a tisz ta asz tal fe lett.
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Anyus ka fáradékony volt és tö ré keny. Mi re meg fõz te az ebé det 
a csa lád ra meg a két cse léd re, úgy ki me rült, hogy né ha már en ni 
is alig tu dott. Ott ült köz tünk, kivörösödve a kony ha tûz tõl, szét-
zi lált haj jal, gyû rött slafrokban, mint egy iga zi, el gyö tört csa lád-
anya. Ebéd után – mikor a mun ká já tól már meg te het te – gyak ran 
le is kel lett dûl nie.

Fe hér szerv étát kö töt tünk a nya kunk ba, úgy et tünk mind nyá-
jan, Apus ka is. Mond ta is Sándorka, már ludovikás ko rá ban, 
mi kor meg is mer te Pes ten a tár sa sá gi illemet, hogy ha egy ura sá gi 
inas meg lát ná Apuskát, megkérdezné tõ le: „Bo rot vál koz ni mél-
tóz ta tik?"

Va sár nap dél ben kap tunk min dig tisz ta szerv étát, s bi zony a hét 
fo lya mán egyik pisz ko sabb lett, mint a má sik, te le étel nyo mok kal. 
De a bel sõ lány – a szo ba lány –, aki te rí tett, nem néz te, hogy 
me lyik mi lyen, csak rak ta a tá nyé rok mel lé, ahogy jött. Ne künk, 
gye re kek nek nem volt sa ját szal vé tánk.

Ebéd után Apus ka be csuk ta a töb bi szo ba nyi tott ajtaját-abla-
kát, az tán be le ült szo kott fo tel jé be az ebéd lõ ben. Nagy ké nyel-
me sen hát ra dûlt, széttertyegette ma ga elõtt Az Új sá got, s jól esõ en 
pö fé kelt köz ben a hos  szú szá rú pi pá já ból, amit a szép, fa ra gott 
pi pa tar tó ról vett le. Vagy hat pi pá ja állt ott egy más mel lett. 
La poz ga tott, olvasgatott, de sok szor mér ge sen csap ta le a la pot: 
„Nincs eb be sëmmi së!”

Mi re el szív ta a pi pa do há nyát, job ba dán el is álmosodott. 
Ilyen kor hoz ta be a ne ki já ró fe ke te ká vét Anyus ka, aki ek kor ra 
már a spáj zot is gon do san be zár ta az évek során ki fé nye se dett, 
na gyob bacs ka kulc  csal, úgy hogy most nyu godt lé lek kel nyúl ha-
tott el vég re a há ló szo bai kék plüss dí vá nyon. De né ha már olyan 
fáradt volt – a menstruáció is min dig meg kí noz ta –, hogy egy-
egy han gos jaj is ki sza ladt a szá ján. Nyug ta tott is az tán, lát va 
ijedelmünket: „Nem, nem, nincs sem mi ba jom!” Ke zé be vet te a 
Képes Folyóíratot, vagy a Di vat Sza lont, vagy a Ké pes Kalendáriumot, 
azt né ze get te, míg el nem nyom ta né hány perc re az álom.

Apus ka az ebéd lõ ben fe küdt le ez alatt a fe ke te vi a szosvá szon 
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ka na pé ra. Mint mon da ni szok ta: „Csak pi hen tetöm a szömömet”. 
Mi meg jó kat de rül tünk han gos horkolása hal la tán. Már-már szó-
lás mon dás lett köz tünk: „Apuska a szömit pi hen te ti.” Fel fris sül ve 
vet te az tán a ka lap ját, bot ját, ho mok szín übercíerjét, vagy a havel-
okját,* s ment át a kö ze li úrikaszinóba. Sza ba dab ban cin cog hat-
tunk megint né hány óra hos  szat.

Jó idõ ben több nyi re az ud va ron téb lá bol tunk. Ha esõs idõ 
járt, és sá ros volt a föld, jobb hí ján Apus ka „ma ka dám-út ja in” 
ke reng tünk. Ezt a ne vet õ ad ta a ma ga ké szí tet te kes keny ös vé-
nyek nek, amik re a Meidinger-kályhából kikerült, fe ke té re és 
pi ros ra égett koksz sa la kot te rí tet te. Ilyet csi nált elõ ször is az 
ud var kö ze pén lé võ nagy ke rek vi rágágy, a grupp kö rül, de 
„ma ka dá mút” ve ze tett az alsóházbeli mo só kony há hoz (al só-
kony há hoz), lom kam rá hoz, fáskamrához és az õ sze re tett szõ lõ-
lu ga sa i hoz is.

Volt hát hol csám bo rog nunk, még ha úgy át ázott is a föld, hogy 
a sa la kos utak ról le tér ve nagy sár ko lonc ok ra gad tak vol na a 
ci põnk re. Szá raz idõ ben meg az tán vígan buj kál tunk min den fe lé. 

Én leg job ban a szõlõlugasoktól kö rül zárt né hány gyümölcsfát 
sze ret tem. Áhitoz va les tem az érõ fél ben lé võ, sár gu ló ba rac ko kat, 
kör té ket, birs al má kat. De ha meg hal lot tam Anyus ka hang ját: 
„Pipi-kém, pi-pi-pi-pi-pi! Pipikém, pi-pi-pi-pi-pi!”,  tüs tént a 
tyúk ud var fe lé ro han tam. A tyú ko kat ugyan is õ sze ret te etet ni: 
szór ni ne kik a ma got, a da rát. Én meg na gyon szerettem néz ni, 
hogy kap kod ták egy más elõl, még egy más há tá ról is, ha egy-egy 
szem épp oda hullt. De Anyus kát is sze ret tem néz ni, ahogy szé les 
moz du lat tal szór ta a ne kik va lót, jól el te rít ve, s lát ha tó lag él vez te, 
hogy ezt a körülötte raj zó, mo hó ba rom fi né pet most õ táp lál ja, õ 
él te ti. És ez nem is volt olyan fáradságos kö te les ség, mint a ház 
né pét na pon ta jól tar ta ni.

Va cso rá ra mit evett ez a ház nép?
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Várj csak , elõbb még azt hadd mond jam el, hogy mi kor Apus ka 
meg jött a ka szi nó ból, gyer tyát gyúj tott, és el sõ út ja a pin cé be 
ve ze tett. Vit te a hé bért, és egy ró zsa szín kis zo mán cos kan csó ban 
ho zott fel bort. Azt szo po gat ta el vacsoráig. Vagy rész ben még 
va cso ra után is, s ak kor Búz Gyu la bá csi is gya kor ta se gí tett ne ki.

Õ egy idõ ben úgy szól ván na pon ta át jött a szomszédból egy kis 
ba rá ti bo roz ga tás ra, be szél ge tés re. Apus ka pipázott is köz ben, 
Gyu la bá csi meg a szi var ja it szí vo gat ta. Nagy po li ti zá lá so kat vit tek 
vég hez – a ’900-as évek ele jén na gyon zaj lott már a ma gyar köz élet 
–, s egy hi ten lé vén sok min den fe lõl, egy idõ múl tán el kezd ték 
test vér nek szó lí ta ni egy mást. De et tõl még össze-összevitatkoztak.

Nyolc óra kor volt ná lunk a va cso ra. Ilyen kor min den ki nagy la pos-
tá nyért ka pott. Kér dez ted, mit et tünk. Sok szor ma ra dé kot. Friss 
va cso rák ra csak olya nok ra em lék szem, hogy ku ko ri ca ká sa, tej be gríz, 
vagy hé já ban sült krump li. A ká sát Apus ka for ró zsír ral le önt ve et te, 
mi in kább hi deg tej jel. A krump lit – ez a sü tõ ben sült – fa gyos zsír ral. 
Pör költ tar ho nya is volt né ha, vagy füs tölt kol bász tor má val, vagy fõtt 
füs tölt ol da las pör költ ká posz tá val. Az ol da last már dél ben meg fõz ték, 
a savanyúkáposztát es te pör köl ték fris sen, ke vés zsí ron, szá raz ra.

Fõ ze lé ket nem is et tek?

Es te nem igen. Dél ben elég gyak ran. Krumplicsuszpájz, 
bab-csuszpájz, len cse, sár ga bor só, pa ra di cso mos krump li, pa ra di-
cso mos ká posz ta, kel ká posz ta, fõ leg ezek jár ták. De va cso rá ra in-
kább ma radt a tú rós, má kos, ká posz tás vagy krump lis tész tá ból, a 
pap ri kás vagy ra kott krump li ból, ser tés pör költ bõl, a lucs kos vagy 
hú sos ká posz tá ból, ün nep nap okon a töl tött ká posz tá ból. Ezekbõl 
an  nyit ké szí tet tek, hogy az az na pi va cso ra is ki tel jék be lõ lük.

Friss te per tõt, disz nó saj tot, juh tú rót, juh saj tot hozatott Anyus-
ka né ha va cso ra pót lék nak. Más kor sza lon nát, kol bászt, házisonkát 
et tünk, eze ket nem kel lett ho zat ni.

Én sok szor már na gyon ál mos, fá radt vol tam ilyen kor, en ni is 
alig bír tam. Csak nya fog tam, hogy fá zik a há tam, de hát hogy ne 
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fá zott vol na, mi kor Apus ka megint cú got csi nált a má sik há rom 
szo bá ban, s a csu kott aj tó ré se in át is jött rám a hi deg. A két 
bá tyám még is örö mest csúfolkodott ve lem: „Ah, ah, fázik a 
há tam!"

Mi kor ilyen kis nyafi vol tam, ha mar le is dug tak. Láttam még, 
hogy in dul el Anyus ka és Bertus Nagymamáékhoz, de mi re ha za-
ér tek, én job ba dán már alud tam.

Van azért olyan em lé kem is, hogy meg jön nek, és én az ágy ból 
fi gye lem az es ti oltakozást, amint fel ágas kod nak és le csa var ják az 
asz tal fö lött füg gõ pet ró le um lám pát. Bo csát még egy kis gyen ge 
fényt ma ga kö ré, mi e lõtt elfújnák, az tán már csak az ol csó ke rek 
fa li óra ke tyeg ve lem szem ben, de lát ni már nem lá tom, csak hal lom.

Is ko lás ko rom ban már to vább fenn tud tam ma rad ni. Az ebéd lõ-
ben gyûlt ös  sze a csa lád a nagy asz tal kö rül, oda kí ván koz tam én 
is. Anyus ka oda hoz ta a rongyos-harisnyás ba tyu ját, és buz gón 
stop pol ga tott. Apus ka ilyen kor so se füs tölt oda bent, mint ebéd 
után, mi kor egye dül volt a szo bá ban. A gang ra ment ki egy-egy 
pi pa do hányt el szív ni, ott jött-ment, ott szi pá kolt. Az tán kö rül járt, 
és gon do san be zárt min dent: ka put, fáskamrát, lom kam rát, tyú-
kólat. A pad lás nap pal se volt nyit va, a spájz kul csá nak pe dig 
Anyus ka volt az õri zõ je. A töb bi kul csot vi szont nem kel lett õriz-
ni: Apus ka azo kat sor ra fel ag gat ta a konyhában.

Mi kor az az na pi utol só pi pa do há nyát is el szív ta, már nem ült 
vis  sza az ebéd lõi asz tal mel lé, ha nem be vo nult a há ló szo bá ba. 
Ki vet te zse bé bõl az ezüst órá ját, be tet te a fal ra akasz tott, pi ros 
pa pu csot for má zó, hím zett kis óratar tó ba, az tán le vet kõ zött, le fe-
küdt, s nagy gyönyörûséggel vet te ke zé be Herman Ot tó re mek-
mû vét, A ma gyar ha lá szat köny vét, amit ki tud ja, hányadszor 
ol va sott már. De ak kor nem a nagy nik kel kör égõs lám pa vi lá gí-
tott már a szo bá ban, azt el ol tot ta, s he lyet te a kis fe hér ci lin de res 
ál ló lám pát gyúj tot ta meg az éj je li szek ré nyén. Anyuskának nem 
volt ilyen je, csak gyer tyá ja a réz gyertyatartóban. Mi kor Zolti – 
az tán meg Lenci – ki csi volt, és ott aludt ná luk, mé cses is égett 
éj sza kán ként az asz ta lu kon.
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Apus ka fel hú zott lá bak kal – fé lig ül ve, fé lig fek ve – támaszko-
dott ne ki a két tö mött nagy pár ná nak meg a kisvánkusának. Így 
ol va sott, s köz ben jól esõ en pú zott egyet-egyet. Az tán el fúj ta a kis 
fe hér lám pát is, s el nyúj tózott, de Anyus ka ak kor még jár kált a 
gyer tyá val, hogy be ta kar gas son, meg pi sil tes sen egyi kün ket-má si-
kun kat. Az tán õ is le bújt, de bi zony még utá na se min dig al ha tott 
nyu god tan. Ó, hány szor kel lett éj sza ka is gyer tyát gyújtania, ha 
fel sírt va la me lyi künk! Én mi at tam is, ha ros  szat ál mod tam.

Az is meg esett, mi kor már nem az arany an gyal kás ágy ban alud-
tam, hogy fel éb red tem, s el in dul tam a má sik szo bá ba, Anyus ka 
ágya fe lé, de el té ved tem a sö tét ben. Ott zo kog tam, míg fel nem 
ser kent, s ér tem nem jött, hogy az ágyá ba ve gyen és el csi tít son. 
Reg gel re per sze már a sa ját ágyam ban ta lál tam ma gam, s nem is 
emlékeztem az éj sza ka fé lel me i re és ka land ja i ra.
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Cse léd lány ok

A cse léd lány ok men  nyi re szá mí tot tak be le a családba?

Hogy is mond jam csak ? An  nyi ból bi zo nyo san, hogy egy kosz-
ton él tek ve lünk, azt et ték õk is, amit Anyus ka fõzött a csa lád 
tag ja i nak. Azt is tu dom, épp te mond tad tán egy szer, hogy ez a két 
szó – csa lád és cse léd – egy tõ rõl fa kadt. Ha egy szer ve lünk él tek, 
hoz zánk is tartoztak. Jel lem zõ pél dá ul, hogy a csa lád be li gye re kek 
és a cse léd lány ok, ahogy már mond tam, egy bu di ra jár tak. Ne kik 
is Apus ka akasz tott fel a szög re egy-egy jó ko ra adag pa pírt: a ki ol-
va sott új sá go kat vag dos ta fel min dig. Csak úgy meg jegy zem, 
hogy egy idõ ben el tü ne dez tek ezek a pa pí rok: hi á ba vag dos ta és 
vit te ki a ket tõs bu di ba Apus ka, az oda já rók a leg szük sé ge sebb 
pil la na tok ban ta lál ták üre sen a szö get. A pa na szok hal la tán si et ve 
pótolta per sze a hi ányt, de ez se se gí tett. Leg kö ze lebb megint 
nem volt pa pír. Mi kor han go san mél tat lan ko dott emi att, Zolti a 
vi lág leg ter mé sze te sebb hang ján szó lalt meg: „Hát hi szen mi azt 
gyûjt jük Lencivel, oda a li nó le um alá!” Linóleum pad ló ja volt 
ugyan is a bu di nak, és csak ugyan: kezdett már pú po sod ni a sok 
pa pír tól.

De maradjunk most a lá nyok nál. Tu dod már, hogy volt kül sõ 
és bel sõ cse léd, ezt az utób bit szo ba lány nak is hívták. De nem kell 
af fé le szé pen ki öl tö zött úri szo ba lány ra gon dol nod. Sok szor még 
majd nem gye rek lá nyok vol tak ezek, aki ket azért is adott szol gá-
lat ba az any juk, hogy pal lé ro zód ja nak. Ne he zebb mun kát nem is 
igen le he tett még rá juk bíz ni, csak olyas mit, hogy pu col ják ki 
pél dá ul a kály hák ból a ha mut és a sa la kot, és gyújtsanak be új ra. 
Ez ná lunk is a bel sõ lány ra tar to zott, akár csak az, hogy a lám pa-
üve ge ket meg tisz tít sa a ko rom tól, vagy ame lyik nem volt kor mos, 
ab ba leg alább be le le hel jen, az tán megforgassa a be le tö mött ron-
gyot. A ki lin cse ket szin tén õ fé nye sí tet te hét rõl hét re pucpasztá-
val, s a réz mo zsa rat, hab üs töt és a mér leg réz tá nyér ja it is. A gye-
rek szo ba padló ján li nó le um volt szõ nyeg he lyett, azt is õ mos ta le, 
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vagy tö rül te fel vi zes ru há val, a töb bi szo bá ban pe dig a pad lót, 
amit egyéb ként há zi lag fes tet tek bar ná ra Anyuskáék. Nagy ke rek 
do boz ból már to gat ták a ter pen tin nel hígított fes té ket.

Ezek nek a szo bák nak a sze gé nyes, tá vol ról sem per zsa szõ nye-
ge it már kö zö sen hord ta ki a két lány min den szom ba ton, ha csak 
nem esett az esõ. A szo ba lány naponta lesöprötte ugyan õket 
vi zes söp rû vel, de egy hé ten egy szer po rol ni is kel lett, és ezt már 
együtt vé gez ték. Az al só ház elõtt állt a fá ból ácsolt po ro ló áll-
vány. Be is volt fest ve, hogy job ban bír ja az idõ já rás vi szon tag-
sá ga it; a bu di nak volt ilyen sö tét bar na szí ne, ta lán épp on nan 
maradt a fes ték, ami vel be ken ték. Oda, a po ro ló ra te rí tet ték ki 
a lá nyok a pok ró co kat (mert így hív tuk õket, nem is igen il lett 
vol na rá juk a szõ nyeg ne ve zet, olyan ko pot tak, kosz lot tak vol-
tak, ha nem is ron gyo sak). Oda áll tak kétfe lõl, ke zük ben a ten ge-
ri nád ból haj to ga tott porolópálcával – ami nek a szé pen font 
fe jét sok szor meg cso dál tam –, az tán fel vált va csap kod ták, pü föl-
ték a pok ró cot, egyet jobb ról, egyet bal ról, egyet jobb ról, egyet 
bal ról. Szállt a sû rû por fel hõ, nyel ték is sze gé nyek, de nem so kat 
törõdtek ve le, azon mu lat tak in kább, mek ko rá kat tud nak üt ni, 
csak úgy puffog!

Sok sa rat, sok port be hord tunk mi bi zony hét hos  szat a ház ba. 
A szentmiklósi ut cák nak ak kor még job ba dán csak desz ka pal ló val 
„kö ve zett” jár dá juk volt – vagy még az se –, de kü lön ben se na-
gyon ke rül get tük a vi ze ket, sa ra kat, s ha za tér ve se tö rõd tünk 
so kat a ci põnk letakarításával. Nagymamáéknál volt ugyan egy 
föld be ásott vas sártalanító, de ná lunk csak egy moz gat ha tó la pos 
vas rács a gan gon, az elõ szo ba aj tó elõtt. Azon el rán tot tuk néhány-
szor a tal pun kat-sar kun kat, és kész. Hogy pa pu csot húzzon va la ki 
a ház ba va ló be me ne tel kor, olyat még elképzelni se tud tunk.

A na pi ci põ pu co lás is a lá nyok ra várt min den es te, mi u tán mi 
már le fe küd tünk. Reg gel re nem hagy hat ták, ne hogy emi att kés-
se nek el az is ko lá sok. Ré gi rossz kés sel va kar ták le a tal pak ról a 
sa rat, né ha bi zony jó vas tag sár rét eget. Fölül még vi zes ru há val is 
le tö rül ték a cipõket, ha kel lett, az tán jött a vik sze lés. Nagy 
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faháncsdobozból ken ték a ci põk re a vikszet; ha be szá radt, víz zel 
hígították, vagy egy sze rû en be le köp tek.

Kö zös mun ka volt az ap ró fa ha so ga tá sa is, nemkülönben a kút ra 
já rás. Pon to sab ban: fel vált va csi nál ták, ahogy rá ér tek. Hol az egyik 
lány sza ladt el egy zo mán cos kannával – vagy a vá sár ban vett zöld 
cse rép kan ná val –, hol a má sik. A kül sõ lány két te li kan nát is job ban 
el bírt. Õ hord ta a kony hai fa vö dör be a „közelvizet” is, va gyis az 
ud va ri gé mes kút vi zét, amit a hús, krump li, zöld sé gek mo sá sá ra 
hasz nált Anyus ka, a lá nyok meg mo so ga tás ra, fel mo sás ra.

A kül sõ lány mo so ga tott a csúf, szür ke bá dog mosoga-tóvájd-
lingban, a bel sõ meg tö rül ge tett és hord ta he lyükre a tisz ta edé-
nye ket. A kül sõ lány mos ta fel a kony hát, a gan got – piros-feke-
te-drapp mo za ik kö vek bõl volt kirakva mind a ket tõ –, õ söprötte 
az ud vart és a ke rí té sünk elõtt az ut cai jár dát. A he ten kén ti kis mo-
sás is az õ dol ga volt, de a vi zet ket ten hord ták hoz zá, jó sok öb lí-
tõ vi zet is, ami az tán szép kék lett a ké kí tõ tõl. Együtt vit ték fel 
szá rad ni a mo sott ru hát a pad lás ra, együtt húz kod ták a le pe dõ ket, 
pap lan le pe dõ ket, pár na ci há kat, ab ro szo kat, mielõtt ki te rí tet ték 
õket. A szá raz ru hát is együtt szed ték le. Az asz tal ne mût, ágy ne-
mût nem va sal ták, ha nem mángorolták, leg alább is a nagy ját. A 
ké zi mán gor ló val el tudott bol do gul ni a bel sõ lány is, de a nagy 
be he mót tölgyfa mángorlót, ami Nagymamáéktól ke rült hoz-
zánk, csak a kül sõ lány hasz nál ta né ha. Ami va sa lás ra várt a 
mo sott ru há ból, azt elõt te be spric cel ték és összegöngyölték, de 
min dig csak an  nyit, amen  nyit még az nap ki tud tak vasalni. Volt, 
amit ke mé nyí te ni is kel lett mo sás után, fõ leg a fér fi in ge ket, al só-
szok nyá kat, az asz tal ne mût és az ágyhuzatokat. A ven dég ágy ne-
mû fod ra it kolmízták is né ha – hajsütõvassal bo do rí tot ták –, ha 
ran go sabb szál ló ven dégre szá mí tot tak.

Volt itt mun ka! Cse léd lány ok nél kül él ni? El kép zel ni se tudtuk 
volna.
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A va sa lás is mi lyen ke ser ve sen folyt az ak ko ri fa sze nes va sa ló val! 
Men  nyit kel lett ló bál ni, pisz kál ni, hogy rendesen sze lel jen, de ar ra 
is vi gyáz ni mun ka köz ben, hogy ki  ne pot  tyan jon be lõ le egy-egy 
ap ró pa rázs, ki ne éges se a ru hát. Ezért is kel lett gyak ran sze lel tet-
ni, de még ki is ön te ni né ha az egé szet ha mus tul, az tán csi pesszel 
rakosgatni vis  sza az ele ve nen iz zó na gyobb pa ra zsa kat, ki dobni a 
pi ci ket, ros  sza kat, új ból meg rak ni, új ból ló bál ni, tíz perc múl va 
megint, kinn a sza bad le ve gõn, utá na megint, pe dig sür get te vol na 
a sze gény lányt a még hát ra lé võ sok va sal ni va ló. De ne megy szer az 
is, hogy fájt már a fe je a füst tõl, szén gáz tól...

Ott volt az tán még a ker ti mun ka. A szõ lõ vel a lányoknak nem 
kel lett tö rõd ni ük – az Apus ka fel ség te rü let ének szá mí tott –, csak 
a vi rá gos kert tel, meg ha volt egy kis ve te mény, ak kor az zal. 
Anyus ka inkább csak õket igazgatta, õ ma ga – Apuskával el len tét-
ben – rit kán ka pott kedvet a ker tész ke dés re. Leg fel jebb a vi o la-
ma got ve tet te el a ke rek ágy ba, meg a fû ma got kö rül a szé lé re, 
meg a ja pán virágszõnyeget, amit Mauthnertõl ho za tott. El ne 
felejtsem, ho za tott egy szer örök ké tar tó kí nai ba zsa ró zsa-tö vet is, 
ami az tán csak ugyan szé pen zöl dellt év rõl év re, virágot vi szont 
so ha nem ho zott egy szá lat se. Ezen jót de rült a csa lád, a lá nyok 
is nyil ván, csak õk nem mu tat ták.

A ház tól el jár ni õk min dig sze ret tek. A kül sõ lányt küld te 
Anyus ka pi ac ra, bolt ba, a bel sõt in kább Nagy mamá hoz, hol va la-
mi sür gõs üze net tel, hol egy kis kóstolóval. Si et ni ük kel lett per sze 
vis  sza, de ha ro kon nal, ismerõssel ta lál koz tak, csak le áll tak ve le 
egy kis pur par lé ra, hi szen na gyon ki vol tak éhez ve a kin ti vi lág 
hí re i re. Hát még ha egy ne kik tet szõ le gény akadt az út juk ba!

A Nagy ma má nak szó ló pár so ros üze ne te ket kis cédulkákra ír ta 
Anyus ka, az tán ös  sze so dor ta, és két uj jal benyomkodta ol dal ról, 
fel vált va az egyik és a má sik irányból. Szép volt az ilyen ösz  sze so-
dort, be nyom ko dott cédula, de jó is, mert nem le he tett ész re vét-
le nül ki bon ta ni és vis  sza te ker ni. Kóperta* se kel lett hoz zá, se 
sem mi fé le le ra gasz tás. „Vidd már el ezt a cé dul kát – mon do gat ta 
Anyus ka –, de si ess ám! Egyik lá bad itt, a má sik ott!”
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A kós to lót job bá ra a fe hér por ce lán ko ma tál ban küldte. Más kor 
csak egy tá nyé ron, szerv étá val le ta kar va. A lány, mi kor oda ért, 
min dig el ha dar ta mel lé: „Tisztõtteti a teintetös as  szony a teinte-
tös as  szonyt, kûdött ékkis kóstolót.” Ka pott is né ha egy pár kraj-
cárt, de csak je le sebb al kal mak kor.

Ott hon – jobb hí ján – egy más sal be szél get tek, viháncoltak, 
ka ca rász tak a lá nyok. Meg ve lünk, gye re kek kel, ha épp úgy adó-
dott. Em lék szem pél dá ul, hogy es ti kukoricamorzsoláskor, mi kor 
Anyus ka már el ment Bertussal Nagymamáékhoz, én oda-oda 
húzódtam hoz zá juk. Kü lö nö sen sze ret tem ha ran go zó-Jul ká nak a 
paj kos meséit. Toll fosz tás köz ben is mon dott ilye ne ket.

Jul ka meg a nén je, Esz ti több ször is szol gált ná lunk. Tóth And-
rás ha ran go zó nak a lá nyai vol tak, aki rõl az a mon dás jár ta: „Pom-
pás, mint Tóth And rás.” Esz ti az apjára ütött, igen szép lány volt, 
Sza bad szál lás ra vit ték az tán férj hez. Jul ka is el kelt még a há bo rú 
elõtt, el is esett az ura, õ meg ott ma radt egy egy éves kis lán  nyal. 
De most nem er rõl aka rok be szél ni, ha nem hogy lánykorában 
meg ál lás nél kül rö hé cselt, vi gyor gott, mint ha nem is volna egé-
szen komp lett. Bertus el is ne vez te a há ta mö gött „hü lye Jul ká-
nak”,  de ezt õ se gon dol ta ko mo lyan, mert Jul ka nem volt hü lye, 
csak egy ki csit kü lö nös ter mé sze tû. Ké sõbb le is her vadt sze gény-
nek a szá já ról a vi gyor, mert sok baj ér te. Megint ke rült va la ki je, 
an nak is szült egyet, de az meg ott hagy ta. Az tán megint össze kö-
töt te a sor sát va la ki vel, jött még két gye rek, azo kat meg „köröszt-
be” kel lett ad nia, hogy el sze gõd hes sen, egy kis pénz hez juthas-
son. No de mi kor még ná lunk szol gált, mind un ta lan ki tört be lõ le 
a ka ca gás, meg én be lõ lem is, ahogy ült ott a kony há ban a zsá mo-
lyon, a ku ko ri cás ko sár mel lett, és mond ta egy re-más ra a tör té ne-
te it. Né hány ra szó sze rint em lék szem kö zü lük:

Ké rõ mönt a zëccöri lány ék házáhó. Beszéget a le gény a 
lánnyaa, eerû, aarú, ëccõcsak aszongya a lány ne ki:

– Talájja ki, hány ingöm van!
– Ti zen ket tõ.
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– Lëjjebb, lëjjebb, sokkaa lëjjebb!
– Nyóc.
– Lëjjebb, lëjjebb, sokkaa lëjjebb!
– Hát csak hat?
– Lëjjebb, lëjjebb, még sokkaa lëjjebb!
– No hát négy?
– Még anná is lëjjebb.
– Há rom.
– Hogy eetaláta! Rittig há rom, a rongyossaa! Ha nem a ké rõ 

eeszeleet,* nem vötte ám ee.

+

Mögen má sik ké rõ is mönt a zëccöri lányhó. Azt mög ki ve zet-
te ja  lány a zudvarra, körûvezette ja ház kö rû, hát mindönütt ott 
vótak a nagy ra ká sok. Mu tat ja ja ké rõ nek:

– Ezöket mind én csinátam, ëgytû ëggyig!
Hát oszt fog ta ma gát ez a ké rõ is, úgy eemönt, sosë látták töb bet.

+

Eekérecködött a zëccöri lány a zanyjátú, hogy hadd mönjön ee 
a vásárba.

– No jó van – aszongya ja zannya –, eemöhecc, lá nyom, de 
igön-igön vi gyáz zá ja böcsületödre, hogy ee në veszíjjed.

No, ee is mönt a lány, oszt an  nyi ra vi gyá zott a böcsületjire, 
fog ta, hogy ee në veszíjje. Talákszik egy katonávaa. Aszongya ne ki 
ja ka to na:

– Mi nek fo god azt, hugám?
– Hát mer aszonta ja zanyám, igön vi gyáz zak rá, hogy ee në 

veszíjjem.
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– No hát akkó gye re, hugám, majd én fõvaarom* neköd.
Vaarja, vaarja ja ka to na, eccõcsak má nem vaarja to vább.
Aszongya ja lány:
- No, vaarja még, ka to na uram!
- Vaarnám én – aszongya ja ka to na –, de eefogyott a cér nám!

+

Férhõ mönt a lány. Táncónak a la ko da lom ba, éfél is eemút má, 
hajja jám a lány, hogy ûtet asszonnak mongyák. Eekajátja ma gát:

– Nem va gyok asson! Még nem va gyok asson! Ezt kaj dász ta 
mind ön ki nek.

– Hallod-ë – aszongya a nász nagy a võlegénnek – csinájjá má 
va la mit evvee a lánnyaa, hogy në óbé gas son má.

Fõvitte hát a võ le gény a pallásra. Mikó osztán lëgyüttek, akkó 
së haagatott ám ee a mönyasszony, akkó mögen azt kaj dász ta, 
még a zujjávaa is pattingatott hoz zá, hogy: – Asson va gyok! Asson 
va gyok!

+

Vót ëgy igön fös vény öreg lány, ëgymagába la kott, de vót ëgy jó 
da rab kukoricafõdje, disz na ja, tyúk ja. Mönt hoz zá ëgy kérögetõ, 
mönt ahhó több is, de sosë adott ne kik sëmmit, eezavarta ûket. 
De ez mos még to vább kéringét:**

– Leg alább hát ëgy csév ku ko ri cát ad jon má, a zisten áld ja!
De az csak nem adott még azt së. Akkó a zembör elátkozta. 

Aszonta ne ki:
– No, ha nem ad, ku ko ri ca helött ek ko ra durfaszok terömjenek 

a kukoricásfõdjin, ë!
Úgy is lött, ak ko ra durfaszok termöttek. 
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Mögen gyün a zembör. Be kö szön, kérdözi a zöreglánt:
– No, hogy ízlött a ku ko ri cád?
Aszongya ja lány:
– Hát csak az a baj, hijába fõz tem, még is rá gós ma radt!

Nem sza ladt el szé gye né ben, mi kor ilyeneket hal lott?

Gye rek vol tam még. Ha sül dõ lány va gyok, biz tos elszaladok. 
Gye rek fej jel is tud tam, hogy „il let len” tör té ne tek ezek, nem 
ne kem va lók, ha ra gud ná nak is Anyuskáék, ha rá jön né nek, mik kel 
etet en gem Jul ka. De épp ez csábított, hogy be avat a ma ga tit ka i-
ba, ami ket nem is igen ér tet tem, na gyo kat ka cag tam még is, õve le 
együtt. Így „mû ve lõd tem”,  és úgy lát szik, si ker rel, mert szin te 
hihetetlen, de egy hal lás ra meg je gyez tem, leg alább is a zaftosabb-
ját, ami leg job ban ér de kelt. Bár Jul ka épp ezért több ször is 
el mond ta tán õket.

Õ nem szé gyell te?

Nem csak õ, a töb bi lány se. Em lék szem, mi kor a pincében 
az zal vic cel tek, hogy a szé pen fej lett, nagy, vas tag sár ga ré pá kat 
kí nál gat ták egy más nak: – Ilyen ké ne neköd! Épp ilyen! Sikótozná 
örö möd be.

De ne hogy azt hidd, hogy ezek rossz lá nyok vol tak! Csak a szá-
juk járt. Egy szer for dult elõ, hogy egy Erdélybõl jött cse lé dünk-
höz, Ha mar Ma ri hoz be ug rott va la ki a ka pun, de az is in kább 
ré szeg le he tett, mert nem hogy szép hal kan lo pó dzott vol na oda a 
cse léd szo ba ablakához, hogy ki hív ja Ma rit – ar ról szó se le he tett, 
hogy õ be men jen, hi szen együtt alud tak a lá nyok –, óva tos ko dás 
he lyett, mon dom, zajt csa pott, és cu da rul meg zör get te az ab la kot. 
Apus ka lám pát gyúj tott per sze, pa pucs ba bújt, meg va la mi 
kö peny be, de mi re ki ért az ud var ra, a hívatlan ven dég már el tûnt. 
Ma ri az zal vé de ke zett, hogy õ azt se tud ja, ki le he tett, ta lán a 
só go ra. Õ ugyan is a test vérnén jé vel együtt mon dott bú csút a Szé-

61

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   61 2013.09.15.   18:09:30



kely föld nek, mi kor a nén je Szentmiklósra jött férj hez. A só go rá-
nak azért is kel lett tán olyan mes  szi rõl sze rez nie as  szonyt, mert 
nálunk már el ját szot ta a jó hí rét.

Szép fe ke te ha jú, te nye res-tal pas lány volt ez a Ma ri. Erõs, 
cson tos, de szem re va ló te rem tés. Õrá se tudnék iga zán sem mi 
ros  szat mon da ni, ahogy gye rek ko rom töb bi cse léd lány ára se. S 
még ke vés bé Apus ká ra, aki so ha nem haj ku rász ta õket, se más 
nõ ket. Hû sé ges fér je maradt Anyus ká nak mind ha lá lig. Pe dig 
mind járt a szomszédban ott volt a rossz pél da: test vé ri ba rát ja, 
Búz Gyu la bá csi, úgy hír lett, hogy meg-meg kör nyé kez te a ná luk 
szol gá ló lá nyo kat.

Gyu la bá csi köz jegy zõ volt, zö mök kis em ber, nagy fe ke te 
ba jusszal, csil lo gó szem üveg gel. Sze ret te a tré faszót, el mond ta 
ne megy szer azt is: „Én ma ga mat a nagy embörök kö zé szá mí-
tom.” Úri a san járt, csiz mát so se húzott, de õ-vel be szélt, mint 
Apus ka, pe dig nem is Szentmi kló son szü le tett, nem ott ta nul ta, 
ha nem Nagykõrösrõl hoz ta. Fe le sé gé vel nem le het tek na gyon 
jó ban, mert még ar ra se volt haj lan dó, hogy Ilo ná nak hív ja. 
Már bos  szan tás ból is min dig azt mond ta ne ki: Il ka.

Igaz, a mi szánk se járt rá az Ilo na né ni re. Tud tuk, hogy így sze-
re ti, még is búznéniztük. Õ meg Anyus kát magaynézta, szem tõl 
szem be is, alig ha nem csak cse ré be. Engem meg csú nya so vány 
Mar csá nak hí vott, amíg ki lencéves ko rom tájt híz ni nem kezd tem; 
at tól fog va csú nya kövér Marcsa let tem ne ki.

Az urá hoz se volt sok kal ked ve sebb. A te te jé be meg örö kö sen 
fél té keny ke dett, igaz, nem ok nél kül. Kül sõ cse léd he lyett ezért is 
tar tott min de nes fi út: õ fû tött, hord ta a vi zet, söprötte az ud vart. 
Gyu la bá csi szo bá ját és iro dá ját is ve le ta ka rít tat ta.

Sza kács nét is fo ga dott, és frajlányt is ho za tott Auszriából, de 
elõt te fény ké pes aján la to kat kért, s ál lí tó lag a legron dáb bat 
vá lasz tot ta ki. Te li volt az a sze gény frajlány pat ta nás sal, nem is 
em lék szem az iga zi ne vé re, csak ar ra, hogy Búz né ni – ki tud ja, 
mi ért – Ornyasnak hív ta. Ve le csak ugyan nem kez dett ki Gyu la 
bá csi. De Baráth Elek, a köz jegy zõi iro da nagy hor dó fe jû, kun ko-
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ri fe ke te ba ju szú ír no ka még õra is sze met ve tett, mert ha nem 
volt is már mai le gény, azért – akár a fõ nö ke – elég nagy szok-
nyapecér volt.

Mind er rõl mi is sug do lóz tunk Poszával, Búzék lányával, s a 
cse lé dek is – a mi e ink és Nagy ma má éi – gyak ran vi hog tak ilyes-
mi ken a fü lem hal la tá ra. Hát még ami kor Ró za né ni lá nya, Rózu 
férj hez ment, s Nagymamáéknál tar tot ták a la ko dal mát! Ak kor 
az tán olyan kun co gá sok folytak a cse léd lány ok kö zött, hogy én 
nem so kat értettem ugyan az egész bõl, de a lag zit kö ve tõ éjszakán 
– az if jú pár nászéjszakáján – na gyon fur csa ál mot lát tam.

Velük ál mo dott?

Ve lük, de nem úgy, ahogy azt egy kis lány ilyen kor elképzeli. Sok-
kal ré me seb ben. Ar ra éb red tem, hogy reszketek. Ezt az ál mo mat 
nem is mond tam el so ha sen ki nek. De nem tud tam el fe lej te ni se.
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Je les na pok

Más csa lá di ün ne pek rõl szebb em lé kei is ma rad tak tán...

Az egyik leg ré gibb em lé kem is ilyen. Há rom éves voltam, ezt 
on nan tu dom, hogy Zolti még nem szü le tett meg, Bertus meg 
már nem volt ott hon, Lõ csé re ad ták in té zet be. Anyus ka ké szí tet-
te ne ki a ka rá cso nyi csomagot, és meg en ged te, hogy a ké szü lõ kis 
mézespogácsák kö ze pét én lyu kas  szam ki a gyû szû jé vel. Po gá csá-
nak mond ta, pe dig csak olyan la pos kis sü te mé nyek vol tak. Kü lön 
zacs kó ba tet te az tán õket, és meg ír ta, hogy ezt pedig Ma ris ka 
kül di nenécskének. Én elõt tem ak kor így em le get ték Bertust, s õ is 
így ír ta alá azt a szí nes le ve le zõla pot, ami nek a ké pes ol da lát is 
te le kör möl te. De lát szott azért, hogy egy kis mály va szín ru hás 
lány áll raj ta, meg egy kis fiú, nagy ka ri ká val a ke zé ben. Ap ró 
be tûk kel írt Bertus, hogy mi nél több fér jen a lap ra, a cím zé sen 
viszont már na gyobb be tûk kel állt ott a ne vem: „Magay Ma ris ka 
úr le ány nak, Kunszentmiklós”. Ne kem cí mez te a la pot, ez volt az 
el sõ pos ta, amit éle tem ben kap tam. Elolvasni per sze nem tud tam, 
de büsz ke voltam rá, mi kor fel ol vas ták.

Rózu ta ní tott ki, em lék szem, hogy mi ket kér jek karácsonyra, és 
meg is írt egy le ve let a ne vem ben a Jézuskának. Õ már tud ta 
ak kor, mi ket vet tek ne kem, és azt be szél te be le a fe jem be, amit 
úgy is meg kap tam vol na: hajas ba bát, fel húz ha tó bá dog pá vát, 
ka rá cso nyi ka lá csot. Én el is cso dál koz tam, hogy ilyen fo ga nat ja 
lett a levelemnek. Fõ leg a tar ka kis pá vá nak örül tem. Ha mar 
el rom lott ugyan a szer ke ze te, de még ak kor is szí ve sen ját szot tam 
ve le. Új ko rá ban pe dig bol do gan mu tat tam a be top pa nó Nagy-
ma má nak is, aki nem is em lék szem, hogy bár mi kor még el jött 
vol na hoz zánk, ahogy – mi ért, mi ért nem - Apuska se tet te be 
évek hosszat az õ há zuk ba a lá bát. De azon a ka rá cso nyon Nagy-
ma ma is ná lunk járt, még hoz zá vi lá gos drapp szö vet ru há ban. 
Cso dál koz va néz tem – ezért is em lék szem ilyen tisz tán –, mert 
mind ed dig csak csú nya sö tét bar na, sö tét kék meg fe ke te ru hák ban 
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lát tam oda ha za, mi kor el vit tek hoz zá juk. Most meg ott állt ez az 
is me ret len, fur csa Nagy ma ma a kes keny bar na bár sonysza la gok-
kal és csok rocs kák kal dí szí tett drapp ru há já ban, ahogy se elõt te, 
se utá na so ha. Úgy is ma radt meg bennem, mint va la mi me sés 
ka rá cso nyi tü ne mény.

De cem ber 17-én volt a szü le tés nap ja Ma mám nak, köz vet le nül 
ka rá csony elõtt...

Ez csak azért nem oko zott na gyobb fáj dal mat, mert szü le tés na-
pi aján dé kot a test vé re im se igen kap tak. Nem volt ez még di vat-
ban. De a csa lá di név nap ok ból is csak Apuskáé, a Sán dor-nap 
szá mí tott iga zi ün nep nek. Ak kor fel is bo rult a há zi rend. Már 
dél elõtt jöt tek a ven dé gek, fõ leg a ka szi nói urak, hogy meg kö-
szönt sék Apuskát. Ilyen kor kü lön hí vás nél kül is il lett be ál lí ta ni, 
de csak egye dül, fe le ség nél kül. Jöt tek olya nok is, akik nem voltak 
ka szi nói ta gok, pél dá ul Bottka ügy véd, de jött Szondy, a fõ szol ga-
bí ró is, aki agg le gény lé vén, nem is hozhatott vol na ma gá val fe le-
sé get. It tak-et tek, Anyus ka tor más son ká val, cit ro mos szar dí ni á-
val, po gá csá val, süteménnyel, mi egy más sal kí nál gat ta õket, a 
sö rö ket meg Tomó bá csi hord ta a kony há ból. Õ tel jes hi va tal szol-
gai dísz be vág ta ma gát ilyen kor, csak a fé nyes sim lé de res, ma gas 
csá kó ját tet te le. Fe ke te zsi nó ros bar na egyenruhában fe szí tett, de 
a vál lán fe hér szal vé tát ve tett át. Kint a kony há ban ütöt te csap ra 
a ho ked li re fel ál lí tott kis sö röshor dót, on nan vit te a szé pen hab zó 
te li po ha ra kat egy-egy nagy tál cán az ebéd lõ be, min dig si et ve, 
ne hogy in ni va ló nél kül ma rad ja nak a ven dé gek. A fõ szol ga bí ró, 
Szondy kü lö nö sen buz gón haj to gat ta le az elé be ra kott sö rö ket. 
Sug dos ta is a fü lem be a bá tyám, Im re: „Õ a nap hõ se”. Nem 
ér tet tem, mit akar ez zel mon da ni, mert én az égi nap ra gon dol-
tam, õ meg per sze ar ra: kezd már el áz ni Szondy a sok sör tõl.

Rám csip kés fe hér ru hát ad tak az ün nep tisz te le té re, ab ban ál lí-
tott oda Anyus ka az ebéd lõ aj ta já ba. Megkocogtattak né hány 
po ha rat: „Fi gye lem, fi gye lem!”,  s amikor már min den te kin tet 
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fe lém for dult, két uj jal megcsip pen tet tem a kis szok nyá mat, és 
szé pen meg ha jol tam. Fé nyes szem mel hall gat ták a ven dé gek, 
ahogy rákezdtem:

Gyors a ma dár, gyors a szél vész, gyors a villám,
Ha nem az al föl di be tyár még gyor sabb ám!

Ez volt az el sõ vers éle tem ben, amit meg ta nul tam, pon to sab-
ban: amit hal lás után meg ta ní tot tak, hi szen még ol vas ni se tud-
tam. In nen jöt tek rá, hogy elég gyorsan ta nu lok, és szé pen is 
sza va lok, úgy hogy az tán még jó né hány szor kel lett pro du kál nom 
ma gam. Ab ban a rádiótlan, magnótlan, tévétlen vi lág ban há lás 
volt a kis vá ro si kö zön ség min den ilyes mi ért.

Leg szí ve seb ben a ci gá nyok húz ta ma gyar nó tá kat hallgatták 
per sze, de mi hoz zánk Apus ka még Sán dor nap ján se eresz tet te be 
a ci gá nyo kat. Egy-egy ki sebb ban da besom for dált azért, hi szen 
nyit va állt a ka pu. A ház ba már nem mer tek be jön ni, kint a gan-
gon zen dí tet tek rá. De Apus ka már si e tett is ki, hogy kö nyör te le-
nül el za var ja õket. Ka rá csony kor, hús vét kor ugyan így, ha ne tán 
megpróbálkoztak. Sem mit ki nem áll ha tott sze gény, ami nek õsze-
rin te a leg ki sebb kö ze is volt a kön  nyel mû ség hez, ami kí vül esett 
a min den na pi sza bá lyos, jó zan, ki mért, be csü le tes élet ha tá ra in. 
Még a ka rá csonyt se sze ret te. Alig vár ta, hogy le ko pas  szuk a kis 
fenyõfát, s üres le gyen megint a he lye ott az õ író asz ta la elõtt, az 
ebéd lõ ben, amit iga zá ból a sa ját szo bá já nak szá mí tott.

Hát még azo kat hogy el za var ta, akik va la mi ajándékkal, hí zott 
li bá val, ma lac cal vagy mi vel ál lí tot tak be, hátha jobb szívvel lesz 
irán tuk pe res ügye ik ben! Olyan gorombán uta sí tot ta ki õket, 
hogy csak úgy isz kol tak ki fe lé a kapun.

A szín lap osz tót nem dob ta ki azért, aki mi kor Szentmi kló son 
ját szott a tár su lat, min den hét vé gén hoz ta – halványkék, ég szín-
kék, mály va szín, na rancs szín, ró zsaszín, li la s ki tud ja, még mi lyen 
szí nû la pon – Szigethyék kö vet ke zõ he ti mû so rát. De az elõ adá-
sok ra so ha el nem ment, sõt dü hö sen mo rog ta né ha: „Két dógot 
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utá lok: a szín há zat mög a színészöket.” Anyus ká nak azon ban 
el néz te, hogy el-el kí ván ko zott a „ko mé di á sok hoz". Nem egye dül 
per sze, ha nem Bertussal, sõt ne megy szer Nagymamáékkal, akik ben 
még élt a ma gyar szí né szet hõs ko rá ból örö költ hazafias lel ke se dés. 
És nem csak bennük, hi szen a tár su lat nak jó for mán az egész kel-
lék tá rát – bútorokat, szõ nye ge ket, füg gö nyö ket, tük rö ket, ké pe ket 
és sok min den egye bet – a szentmiklósi úricsaládok kölcsönözték, 
s ha kap tak is cse ré be sza bad je gye ket, vol tak olyan ga val lé rok, 
hogy ezek nek az árát fe lül fi ze tés ként meg té rí tet ték. No, nem 
min den ki, smu cig ala kok is akadtak köz tük. De a töb bi an nak is 
örült, hogy a sa ját hol miját lát hat ta vi szont a szín pa don.

Egy-egy ne ve ze te sebb szín há zi elõ adás is a je les na pok kö zé 
szá mí tott. Pél dá ul a János vi tézt Nagymamáék háromszor is meg-
néz ték. S más ked velt da ra bok is akad tak még: a Ta tár já rás, 
Arany vi rág, Ba ba tün dér, Cso ko lá déka to na, Gül Ba ba, már nem is 
em lék szem mind egyik re.

Az Aranyvirágba en gem is el vitt Anyus ka és Bertus, annak a 
bár gyú nagy slá ge rét még most is el tud nám énekelni:

Az én sze re tõm ha ja ében, 
a nap ma ga ég a sze mé ben:
csu pa tûz, csu pa tûz, csu pa tûz, 
csu pa tûz, csu pa tûz, csu pa tûz.

Nap pal va gyok az eve zõm mel,
éj jel va gyok a sze re tõm mel,
egye dül so ha sem va gyok én, 
egye dül so ha sem va gyok én.

Ak ko ri ban még na gyon lel ke sen fúj tam az ilye ne ket: en gem is 
meg ej tett a szín ház bû vö le te. Az se na gyon zavart, ha a telt hú sú, 
vas kos Szigethy ma ma ját szott primadonna sze re pet, még õt is 
szép nek lát tam, ahogy pi ros ra fest ve meg je lent a csil lo gó szín pa di 
ru há já ban.
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Min dig akadt va la mi ürügy, ami re fel kü lö nös figyelmet és 
párt fo gást kér tek a szí né szek. Pél dá ul a tár su lat tag ja i nak – hol 
en nek, hol an nak – a ju ta lom já té ka. De aztán csak vé get ért a 
szentmiklósi sze zon, sze de lõz kö dött az együt tes, és köl tö zött át 
egy má sik kis vá ros ba. Utol só nap már ez zel ál lí tott be a szí nes 
szín lap ok ad di gi buz gó osz to ga tó ja:

„Se pénz, se posz tó, bú csú zik a szín lap osz tó.”
Né hány kraj cár bor ra va lót el várt azért még bú csú zó ra. Meg is 

kap ta.

Ez is a jeles na pok kö zé szá mí tott?

Ab ban az unal mas té li idõ szak ban ta lán még ez is. No, nem annyi-
ra, mint, mond juk, a disz nó tor. Az még ne kem is ün nep volt, pe dig 
én min den ölés tõl, vér tõl, ke gyet len ség tõl iszo nyod tam. Ir tóz tam 
még at tól is, hogy a kis Lenci az ud va ron ül dö gél ve egy nagy szög nek 
a fejével nyom kod ta el a han gyá kat, s bol do gan mon do gat ta: 
„Mögkupálom le gyet.” Hát még ami kor csir két vág tak a cse lé dek! 
Ro han tam be a szo bá ba! Ha vé let le nül még is meg lát tam, ahogy 
el dob ták el vá gott nyak kal, vé re sen, és ott vo nag lott a föl dön, 
va ló ság gal ros  szul let tem. Vagy ahogy csak úgy a kony ha kö vé re 
ve tet ték ki a tyú kok, csirkék be lét, a macs kák meg rá csap tak, szag-
gat ták szét, húzkodták el mo hón egy más elõl! En ni se akar tam 
ebéd re ab ból a csir ké bõl.

Azt se bír tam néz ni, mi kor le szúr ták a nyo mo rult co cát; még 
bent a ház ban is be fog tam a fü lem, ne hall jam az utol só hör gé sét, 
si val ko dá sát. A pör kö lés hez még is ki men tem, nagy ken dõ vel a vál-
la mon, s meg il le tõ döt ten bá mul tam a fé nyes szal ma láng ba, a hir-
te len ma gas ra csa pó fé lel me tes lo bo gás ba.

Ilyen kor má zsát is min dig hoz tak va la hon nan, hogy hol ta után 
le mér jék a disz nót, és ak kor már min ket is le mér tek, ele ve ne ket, 
a csa lád ap ra ját-nagy ját. Anyus ka hos  szú éve ken át tar tot ta a 
ma ga 67 ki ló ját, de mi, gyerekek, ahogy nõt tünk, egy re töb bet és 
töb bet nyom tunk.
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Az öreg Bernáth Jó zsi bá csi járt hoz zánk disz nót öl ni, és min-
den fé le jó kat csi nál ni, ami ket csak egy ilyen ta pasz talt, ré gi böl lér 
tu dott. Az öreg lány test vé re is ve le jött, az is ki tû nõ en ér tett a 
bél mo sás hoz, ká sa fõ zés hez, mert kö les ká sás hur ka is volt, rizs ká-
sás is, né met vé res is. Õ abált meg min den hur ká ba és disz nó sajt-
ba va ló ezt-azt, õ adott ne künk egy-egy fa lat ka kós to lót a bol do-
gult disznó nyel vé bõl, fü lé bõl. Õ sü töt te a zsírt az al só kony há ban, 
aho va egy-egy perc re mi is min dig be kuk kan tot tunk. Jó volt az a 
me leg zsír szag, de még jobb volt az tán oda kint a friss té li le ve gõ.

Alig vár tuk a friss me leg te per tõt is. Bor csa né ni ki szólt, mi kor 
már szó le he tett a kós to lás ról.

Fok hagy más és cit ro mos kol bászt is töl tött Bernáth Jó zsi bá csi, 
ez volt a leg na gyobb lát vá nyos ság a disznótorban. A húst nem 
hús da rá lón da rál ta a kol bász ba, ha nem két kés sel vag dos ta vil lám-
gyor san ös  sze vis  sza. „Nem csócsálom úgy ös  sze, mint aki le da rál-
ja” – mond ta, és lesajnálta azo kat, akik ké pe sek újmódiasan ké szí-
te ni a kolbásztölteléket.

Ne kem a né met véreshurka volt a ked ven cem – aminek a töl-
te lé ké be ap ró sza lon na da rab ká kat és zsem lekoc ká kat ke ver tek –, 
meg a sa va nyú máj, a ve se ve lõ. De a disz nó to ros le ves cson tos 
hú sát is na gyon sze ret tem, az el ma rad ha tat lan ece tes tor má val.

Bernáth Józsi bá csit hív tuk a ká posz ta el te vés hez is. Ez is nagy 
ese mény volt. Ilyen kor õ már oda ha za jól meg mos ta a lá bát, de 
ná lunk az tán megint, mi kor már úgy elõ volt ké szít ve min den, 
hogy a ta po sás nak jött el az ide je. Hos  szú so ra volt an nak. Elõ ször 
is meg tisz tí tot ták a szép nagy ká posz ta fe je ket a le ve le ik tõl, kü lön 
rak ták a leg szeb be ket, a ha sáb nak va ló kat. Ös  sze ké szí tet ték a sót, 
szemesborsot, ba bér le ve let, karikákra szelt birs al mát, ta lán még 
egye bet is. Jó zsi bá csi ket té vág ta a fe je ket, ki vág ta a csu má ju kat, és 
ví gan ro pog tat ta ve lünk együtt, míg csak be le nem un tunk. A 
me sé i be, ré gi tör té ne te i be meg so ha be le nem un tunk vol na, olyan 
jó ízû en tu dott mesikélni. Volt úgy, hogy Anyus kát meg min ket ki 
is küld tek pár perc re a kony há ból, mert va la mi „ulyasfélét” me sélt, 
ami nem ne künk va ló volt. Apus ka és Jó zsi bá csi csak úgy csap kod-
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ták ilyen kor a te nye rü ket-tér dü ket ne vet tük ben, de mi hi á ba 
kí ván csis kod tunk. Anyus ka meg ros  szal lot ta is a dol got.

Jó zsi bá csi a fejõszékre ült az tán, tér de kö zé fog ta a nagy 
ká posz ta re sze lõt, s a kis dé zsá ba re szel te be le a fi nom szá la kat. 
Vé gül vö rös hagy má val jól kö rül dör göl te be lül a nagy ká posz tás-
hor dó bel se jét, és egy ta sak köménymagot is kért.

Ez után jött a láb mo sás, két-há rom lé bõl, ke fé vel, há ziszap pan-
nal. Né hol, úgy tu dom, fe hér fu szek lit is húz tak a Jó zsi bá csi 
lá bá ra, de ná lunk én nem em lék szem ilyesmi re.

A hor dó  al já ra egy-két ma rék fõtt ku ko ri ca szem, ar ra egy sor 
jó vas tag ká posz ta ré teg, egy sor szo ro san ra kott egész fej, egy sor 
birs al ma, mi egy más, új ra ká posz ta. Közben fáradhatatlanul tán-
colt a hor dó ban Jó zsi bá csi. Egy-egy po hár ka bor még für géb bé 
tet te a lá ba it, pe dig nem volt ám már fi a tal! De õ de re ka san bír ta. 
A vé gén olyan ma gas ra ért a ká posz ta, meg is kel lett ka pasz kod nia 
a stelázsiban, s idõn ként még a csomoszolóval is se gí te nie a tö mö-
rí tés ben.

Mi kor te le lett a hor dó, rá sró fol ta az oda va ló deszkákat. Most 
már ér he tett a ká posz ta. Le ta kar ták egy nagy fehér ab ros  szal az 
egé szet, és min den nap sró fol tak raj ta an  nyit, amen  nyit le he tett. 
Le vet eresz tett, egy re töb bet, ahogy er jedt. Min dig le is kel lett 
mer ni ró la a fö lös le get, s ezt mi  in ni  is na gyon sze ret tük. 
Né hány hét múl va jó nak ítél te tett az tán a hor dó tar tal ma. A leg-
kö ze leb bi disz nóto ron be lõ le vet ték már ki a to ros ká posz tá nak 
va lót. De va la hány szor fel sró fol ták és szed tek ki be lõ le, min dig 
új ra le mos ták tisz ta vi zes rong  gyal a pim pó tól. S erõ kellett ám 
hoz zá, nem is ke vés, hogy új ra le sró fol ják!

Úgy em lék szem, egy-két hé tig még a kony há ban állt a ká posz-
tás hor dó, az tán vit ték le a pin cé be, de a fe hér ab rosz ott is raj ta 
ma radt. Ott de ren gett még so ká ig a len ti fél ho mály ban.

Miféle más em lé ke ze tes na pok vol tak még?

Ta lán Apuskáék egy na pos pes ti út ja it em lí te ném. Ezek is igen 
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je les nap nak szá mí tot tak a sze münk ben. Ru házkodni mi jó részt 
Pest rõl ru ház kod tunk, Szentmiklóson sok kal sze gé nye sebb 
vá lasz ték kí nál ko zott. Ha az országos vá sá ro kat nem szá mí tom, a 
Bauer Már ton rõ fös kereskedése volt so ká ig az egyet len, ahol 
ilyes mit árul tak. Bauerból an  nyi volt a vá ros ban, hogy õt épp úgy 
csak Már ton nak hív tuk, ahogy a ve lünk szem ben la kó Bauer ügy-
vé det Ja kab nak. Agg le gény ként él de gélt Már ton az el öre ge dett, 
öz vegy any já val. Mi kor én meg for dul tam né ha a bolt juk ban, a 
ma ma már nem igen szol gált ki, de nagy tü re lem mel ra gaszt gat ta 
a min ta köny vek lap ja i ra a szö vet da ra bo kat, és ír ta oda tin tá val 
mind egyik hez, hány cen ti szé les az anyag, s mé te re men  nyi be 
ke rül. Kí nál tak fi no mabb szö ve te ket is, de ol csó ceiget is, meg 
kar tont, si font, se lyem par ge tet; de rék alj nak pi ros csí kos, láb-
dun-nahuzatnak bor dó, ru ha bé lés nek fe ke te anya got, meg sok 
min den egye bet. Anyus ká nak is el küld ték a min taköny vü ket, s 
nem hi á ba, mert Apus ka kon tót is nyi tott Már ton nál, akár csak a 
hús szék ben Reisz Vi li nél és a ve gyes bolt ban Siskovicsnál, ké sõbb 
Tol na i nál. El se jén fi zet te ki min dig az elõ zõ ha vi vá sár lást, il let ve 
ja nu ár ban csak má so di kán.

Új év nap ján – ezt a ré gi ba bo nát még tar tot ta Anyus ka – va la mi 
va do na túj nak kel lett len nie min den ki nek a testén, hogy el ne ri as-
 sza az egész évi sze ren csé jét. Mártonéktól ho za tott mind nyá junk-
nak egy-egy pár hos  szú fe ke te ha ris nyát, azt húz tuk fel ilyen kor, 
és hord tuk az tán ké sõbb is, amíg csak tar tott, mert ez volt a szo-
kott viseletünk.

Ké sõbb a két Reisz-bolt is ki nyi tott, a „nagy-Rájzék” és a 
„kis-Rájzék”,  ahol szin tén árul tak ilyes mi ket, de mi több nyi re 
még ak kor is Mártonékhoz jár tunk, no ha õk job ban ki es tek az 
út ból.

A pes ti bol tok, igaz, még job ban ki es tek, éven te kétszer még is 
el utaz tak Apuskáék, hogy ott ve gyék meg a szük sé ges hol mi nagy 
ré szét. Meg jegy zem, pos tán is ho zat tak Pest rõl ezt-azt. Gyak ran 
bön gész tük az újsághirdetéseket, meg az olyas fé le nagy ké pes 
ár jegy zé ke ket, mint a Pár isi Nagy Áru há zé. Eb ben még olyan 
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bajuszkötõt is hir det tek, ami re rá volt hí mez ve: FÉL RE BA JUSZ, 
CSÓ KOT KAPSZ. Apuskának ez nem kel lett, ott volt ne ki a ré gi 
jó ba jusz kö tõ je egy kis üveg tar tó ban. De Anyus ka ki néz te ma gá-
nak egy szer az El vi ra ne vû, 8287-es szá mú szolíd pon gyo lát, amit 
egy ked ve sen mo soly gó, kö zépko rú höl gyön mu tat tak be az 
ár jegy zék ben, és ez a nõ mint ha még ha son lí tott vol na is õrá. 
Kí ván csi an les tük, mi kor meg jött a cso mag, hogy bont ja ki 
Anyus ka, és bi zony meg nyúlt egy ki csit a ké pe, mert az a sö tét-
szür ke min tás szo lid pon gyo la csak olyan jobb sza kács né nak va ló, 
kö zön sé ges par get slaf rok volt.

Nem is igen sze ret tek Apuskáék lá tat lan ban vá sá rol ni. Akadt 
vi szont olyan cég – Szé kely ék pél dá ul a Mú ze um kör úton –, 
ahon nan szí ve sen le küld tek há rom-négy pár meg fe le lõ mé re tû 
ci põt is pos tán, hogy vá las  szunk be lõ le, a töb bit meg küld jük vis-
 sza. „Leitersdorfer és Fia cs. és kir. ud va ri szál lí tó” meg még az 
em be rét is le küld te Szentmiklósra, hogy mér té ket ve gyen 
Apuskáról, mi kor õ meg ír ta, hogy ru hát akar csi nál tat ni. Ugyan ez 
a va la ki az tán a fél kész ru hát is le hoz ta pró bál ni. De még így se 
ke rül he tett az a ru ha túl sok ba, hisz Apus ka min den kraj cárt meg-
né zett. Jól vé gig gon dol ta min dig, mit en ged het meg ma gá nak: 
mi re te lik és mi re nem te lik ne ki, a nagy csa lá dos ál la mi hi va tal-
nok nak.

Ar ra, úgy lát szik, telt, hogy éven te két szer felruccanjon Pest re 
Anyus ká val. Nem szó ra koz ni, csak vá sá rol ni. Nagy apa ko csi sa, 
Luk ács bá csi már ko rán reg gel oda állt ilyen kor a há zunk elé. Mi, 
gye re kek még ja vá ban aludtunk, de Apuskáék ak kor ra már meg-
te áz tak. A vas tag bõr bõl va ló üres kufferokat még elõ zõ es te elõ ké-
szí tették, ezek olyan ala kú ak vol tak, mint a bá ba tás ka, vagy a Krizsán 
úr bor bély tás ká ja, csak sok kal na gyob bak. Lukács bá csi se gí tett fel-
rak ni õket, az tán Apuskáék is gyorsan fel száll tak, hogy el ér jék a ko rai 
vo na tot, s még az nap es te ha za is jö hes se nek, mert szál lo dá ra se 
akar tak költeni, se egye dül hagy ni min ket éj sza ká ra. Anyus ká nak volt 
is egy rém tör té ne te a gö döl lõi ro kon ság ról: szó ra koz ni men tek es te 
a szü lõk, ott hagy ták a gye re ke ket a cse lédlány ra. An nak a ga val lér ja 
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meg be ál lí tott, és ré szeg fõ vel olyan ra ma zu rit csa pott: az ab la kon 
ug rál tak ki ijedtükben a gye re kek, hogy el búj ja nak a kert ben.

Õk – Apuskáék – min dig meg jöt tek, bár elég ké sõn. De mi le 
nem fe küd tünk vol na, míg ki nem pa kol ják a sze münk lát tá ra a 
sok drá ga sá got. Kész ru hát csak a fiúknak hoz tak, a mi ru há in kat, 
lá nyo két, ott hon var rat ták  Matuka Etel ká val vagy a Ma ro sán-lá-
nyok kal. De té li re mi is kap tunk ka bá tot, ci põt, kesz tyût, én még 
bár sony fõkötõt is. A fi úk nak me leg füllentyûs sap ka járt, ezt mi 
pillentyüsnek hív tuk. A ta va szi vásárláskor nagy ka ri má jú, fe hér 
szal ma ka lap ok ke rül tek elõ, nem a kufferokból, hanem kü lön 
nagy zacs kók ból, ahol nem nyo mód hat tak úgy ös  sze. Mat róz ka-
lap nak mond ták eze ket, szé les sö tétkék sza lag dí szí tet te õket. Az 
úricsaládok gye re ke i nek nem il lett ak ko ri ban ha ja don fõtt jár ni uk 
az ut cán, se a lá nyok nak, se a fi úk nak, és ezt mi be is tar tot tuk. 
Nyár vé gé re meg sár gul tak bi zony azok a szép fe hér ka la pok, ka ri-
má juk meg lelöttyedt, le eresz ke dett. Né ha nem is fe hé ret, ha nem 
sö tét ké ket vet tek, vagy két szí nût: fe hér-sö tét ké ket.

El sõ es te mind járt fel tet tük per sze az új ka la pun kat, s né ze get-
tük ma gun kat a tü kör ben, de ki pró bál tunk min den mást is. Sze-
gény Anyus ka alig vár ta, hogy abbahagyjuk, le fe küd jünk, és õ is 
alud ni tér hes sen. Ha lá lo san fáradt volt már ilyen kor, hi szen a 
pes ti uta zás, ami re én oly áhí toz va gon dol tam, nem mu lat ság volt 
õne ki, hanem egész na pi ló tás-fu tás, al ku do zás. Ab ban az idõ ben 
a pes ti bol tok ban is al kud ni kel lett, ha nem is olyan keserves-ke-
ményen, mint a vi dé ki vá sá rok ban. Rá adá sul õt az a két szer majd-
nem két órás vo na to zás is meg vi sel te. Émelygéssel, sõt há nyin ger-
rel küsz kö dött, ahogy én is ku tyá ul érez tem ma gam, mi kor elõ-
ször ül tet tek vo nat ra gye rekko rom ban. Ezért is tar tóz ko dott õ, 
gon do lom, a hosszabb uta zá sok tól.
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Szom széd ság

Kik vol tak a szom szé da ik? Búzékat már em lí tet te. Jakabékat is.

Na, várj csak! Jakabék, ahogy mond tam, szem ben lak tak. 
Anyuskáék há ló szo bá já nak az ab la ka épp a kiskapujukra né zett. 
Odébb volt a ko csi be já rat, de azt jóformán csak olyan kor nyi tot-
ták ki, mi kor a té li re va ló szenet, kok szot, tû zi fát szál lí tot ták 
ne kik. A kis ka pu nak se volt nagy for gal ma, ke vés ügy fél járt hoz-
zá juk. A va gyont az as  szony hoz ta a ház hoz, fõ leg ab ból él het tek. 
Jakabné se na gyon mu tat ko zott, õt se le he tett sok kal töb bet lát ni 
az ut cán, mint Anyus kát. Weisz Aran ka vi szont na pon ta járt hoz-
zá juk a kis ka pun. Ez egy öre ge dõ sze gény ár va zsi dó lány volt, 
fog lal ko zá sá ra frizérnõ, de eb bõl alig ha élhetett meg ak ko ri ban 
Szentmiklóson. Ta lán így támogatták Jakabék mint hit sor so su kat: 
na pon ta iga zí tott valamit az as  szony nak a ha ján.

Jakabék mel lett Szõ nye gi Lacikáék lak tak egy nádfedeles öreg 
ház ban. Fur csa szer zet volt La ci ka, gör be lá bú, kö vér, ala csony 
agg le gény, szé les ar cú, nagy fe jû. Öz vegy édes any já val élt. Hen-
tes bol tot és -mesterséget ha gyott rá az ap ja, de an nak a bolt nak 
az ut cá ról nem is volt bejárata. Csak úgy csa lá di a san bal lag tak be 
a ve võk a tá gas udvaron ke resz tül. Tõ le ho zat tuk mi is a kül sõ 
lánnyal a finom friss disz nó saj tot, meg a te jen sült pom pás 
tepertõt. Má sok is kül döz get ték hoz zá a cse léd jü ket. Hí re is kelt 
az tán, mi kor a Baky Kálmánéké jött egy szer, hogy öt krajcárért 
kér jen zsírt, La ci ka na gyon ki csú fol ta:

– Nem lössz az sok? Fán kot süt tök? Vendégöt vártok?
Baky Kálmánéknak so ha nem volt ugyan is an  nyi pénzük, hogy 

hí zott disz nót ve gye nek, vág ja nak té len, ahogy mi is csi nál tuk, és 
ál ta lá ban min den ki, aki sa ját ma ga nem hízlalt. De még év köz ben 
se min dig telt ne kik egy ki ló zsír ra se, pe dig az as  szony is ke re sett, 
a szép Malatinszky An na, aki a Fel vi dék rõl ke rült oda 
Szentmiklósra ta ní tó nõ nek, így is mer ked tek meg. Jöt tek az tán a 
gyerekek sor ra, nõtt a csa lád. De nem is le het tek õk va la mi jó 
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gaz dák, hogy en  nyi re nem állt meg ná luk a pénz. Kál mán bá csi, 
igaz, iszo ga tott is, meg ta lán a kár tyá ja se járt jól a ka szi nó ban, bár 
nagy pénz ben ott so ha se ját szot tak...

A csú fo ló dó La ci kát mi is ki-ki csú fol tuk a a há ta mögött. Utá-
noz tuk pél dá ul, hogy sza laj tot ta a hen tes ina sát a ke zük alól el sza-
ba dult disz nó után:

– Ahun sza lad, aaa!... Sza ladj má utánna, teee... te rücskös pofá-
júúú...

Még egy he lyen mér tek húst az ut cánk ban: bal ol da li tõ szom-
szé dunk nál, a Si mon-kis as  szony ok nál, akik nem tar tot ták ri vá li-
suk nak La ci kát, sõt olyan jó ban vol tak ve le, hogy nap já ban több-
ször is áttettyegtek hoz zá kétfelé bil le gõ fu ra já rá suk kal, ki ter jedt 
fa ru kat és mel lü ket lö työg tet ve. Õk nem ron tot ták egy más bolt-
ját, hi szen a kis as  szony ok mint hit hû zsi dók disz nót nem vág tak, 
semmi fé le disz nó sá got nem árul tak.

Bauerek vol tak iga zá ból õk is, mint Ja kab ügy vé dék, de nem az 
Éli ás-, ha nem a jó val sze gé nyebb Simon-Bauerek kö zül va lók. 
Két test vér, két vén lány: Her mi na és Zsu zsi ka. Or rá ból be szélt 
mind a ket tõ, mint ha örök ké nát há sak vol ná nak. En gem is 
Bariskának hív tak. Ap juk is mé szá ros le he tett, de ko rán meg halt, 
tõ le örö köl ték el a fog lal ko zá sát a ré gi ház zal, a szûk bolt be já rat-
tal, a nádtetõs, ke rek jég ve rem mel.

Volt egy La jos ne vû test vér ük is, az Pesten nyi tott cukrosbol-
tot. Vagy bon bon gyár ban dol go zott? Nem is tudom. Min den-
eset re ho zott ne kik né ha az ilyen pes ti finomságokból. Her mi na 
át jött ak kor, s min ket is meglepett egy kis zacs kó nyi val. Azt 
re mél te tán, hogy ma ga fe lé haj lít ja Anyus ka szí vét, s tõ le is 
ho zat húst ez után, mert csak ugyan elég fur csa  volt, hogy õtõ le, a 
szom széd tól egy de kát se vet tünk so ha. Az le he tett az oka, hogy 
Reisz Vi liék ma guk tag lóz ták le, nyúz ták meg, da ra bol ták fel a 
borjúkat, mar há kat – disz nót õk se vág tak, bir kát vi szont igen –, 
és mi vel sok ve võ járt hoz zá juk, min dig friss porté ká val szol gál-
tak. Hermináék meg mit te het tek, beraktak egy-egy nyú zott 
bir kát, bor jút, meg egy fél mar hát a jég ve rem be – fe let csak , 
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mert még az is sok volt ilyen forgalom mel lett –, azt mé re get ték 
el ap ró don ként.

Búz Gyu la bá csi hoz zá juk járt, még hoz zá sze mé lye sen, mert 
sze ret te õ ma ga ki vá lo gat ni a leg szebb da ra bo kat, köz ben pe dig 
szé pe ket mon da ni az ak kor még nem is olyan öreg, csak ne he zen 
já ró, ret ten tõ kö vér, pu ha Herminának. Aki ha ma ro san egye dül is 
ma radt, mert Zsuzsika férj hez ment az Ep res ut cá ba, egy Holzer 
ne vû ot ta ni kis bol tos hoz.

Azt még nem is mond tam, hogy Her mi na egy ha lom ma ceszt 
is kül dött ne künk min den év ben, zsi dó hús vétkor, hó fe hér nagy 
szal vé tá ba köt ve. Mi ezt las ká nak hívtuk, és ví gan ro pog tat tuk a 
tö ré keny, ke rek la po kat, de mi kor leg kö ze lebb el men tünk a Her-
mi na bolt ja elõtt, megint csak be fog tuk az or run kat. A gye re kek, 
te is tudod, mi lyen ke gyet le nek tud nak len ni, azok vol tunk mi is. 
Ki ta lál tuk, hogy a Her mi na bolt ja bü dös: amíg elfutunk elõt te, 
vis  sza kell tar ta nunk a lé leg ze tün ket. Csak hogy mi még az or run-
kat is be fog tuk, ho lott er re iga zán sem mi okunk nem volt, ne ki 
meg na gyon fáj ha tott, hogy tün te tõ leg mu tat tuk ki má sok elõtt 
– meg õe lõt te is – az un do run kat.

Tud ja, mi az ér de kes? Az or run kat mi már nem fog tuk be, de a lé leg-
ze tün ket gye rek ko runk ban – húsz-har minc év vel ké sõbb – mi épp így visz-
 sza tar tot tuk, mikor el men tünk Hermináék elõtt. Még ak kor is, amikor 
be zárt a bolt, nem is mér tek már ben ne húst. Hogy örök lõd het az ilyes mi?

Hát... gye rek rõl gye rek re. Bertusról Sándorkára és Imrére, 
ró luk én rám, én ró lam Zoltira, Lencire, ró luk meg ti rá tok, de úgy, 
hogy er re ti már nem is em lé kez het tek.

Nem is em lék szem. Fo gal mam sin csen, hogy ra gadt rám, de az biz-
tos, hogy semmi bü dö set nem érez het tem elõt tük, hisz egyet len lé leg ze tet 
se vet tem so ha. Ahogy a test vé re im se.

És ahogy mi se. Lá tod, ezen már én is gon dol koz tam. Elég 
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volt, hogy egy szer – egyetlenegyszer! – rossz sza got érez zen va la-
me lyik gye rek Hermináék elõtt, és at tól fogva õk vol tak a bü dö-
sek. Meg föl leb bez he tet le nül. Pe dig ma gam is lát tam a ke rí té sük 
ré se in át, hogy húz ták és hord ták vö dör szám a gé mes kút juk vi zét, 
hogy min dent fel mos sa nak, le mos sa nak, tisz tá ba te gye nek. De a 
nyá ri nagy ká ni ku lák ide jén le het-e egy hús szék nek ibo lyail la ta?

Hermináék te hát tõ szom széd ok vol tak. Utá nuk kik kö vet kez tek?

Hát Búzék! Õket is szom széd nak mond tam, de ezt úgy értsd, 
hogy ket tõnk kö zött ott mér ték a húst Hermináék. Még így is 
csak egy ug rás volt in nen oda, on nan ide, nekem nap köz ben 
Poszához, Búz Gyu la bá csi nak es ténként mi hoz zánk.

Õk ké sõbb köl töz tek oda az Is ko la ut cá ba, mint mi. Öt éves 
múl tam, mi kor fel épült a há zuk, a vá ros egyik leg tá ga sabb, leg-
szebb la kó há za, egy eh hez ké pest szûk tel ken. Ter més kö vet után zó 
szí nes mû kõ la pok kal rak ták ki kö rül az al ját, s a pi ac tér fe lõ li vé gén 
még egy szür ke kõbõl ké szült nagy mûagave is ott dí szel gett a lép-
csõ feljá ró mel lett. Ott kel lett fel men ni Gyu la bá csi köz jegy zõi 
iro dá já ba, pon to sab ban an nak a vá ró szo bá já ba. Baráth Elek nek, az 
ír nok nak kü lön iro dá ja volt, s mo za ik pad lós, üve ge zett gang ve ze-
tett a bel sõ szo bák: az ebéd lõ, a szép  nagy sza lon és a há ló fe lé, 
ahol Búzné nem az urá val, hanem Poszával aludt éj sza kán ként a 
ket tõs ágy ban, Gyu la bá csi meg a sa ját há ló já ban. 

Min de nütt csil lá rok, ta pé ta, fé nyes par kett, ha tal mas ab la kok, 
sötétbordó ro lók, és nem kály hák, ha nem fû tõtes tek, amik a min-
de nes fiú fû töt te kö zös ka zán ból kapták a me le get. A sza lon ban 
egy nagy fe ke te zon go ra állt, ne kem is meg en ged ték né ha, hogy 
pö työg tes sek raj ta. Mind ez fõ leg az as  szony pén zé bõl telt ki, 
Gyu la bá csi még is fel-fel hány ta ne ki: „A të apád még sza tyin got 
árút*”. Ami re az volt a vá lasz: „És a ba ju szos vén Búz  Mári? Az 
ta lán kü lönb vót ná la?”
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Gyu la bá csi tö rök ere de tû nek mond ta a Búz ne vet. Bu da vá rá-
nak és az egész hó dolt sá gi te rü let nek a vis  szafog la lá sa után sze-
rin te na gyon sok tö rök ittmaradt, kikeresztelkedett. Ak ko ri ban 
õket hív ták új ma gyar ok nak, nem a ci gá nyo kat.

Posza – iga zi ne vén Ró zsi ka – egy idõs volt ve lem, egy szem 
test vé re, Ákos pe dig Im re bá tyám mal. Nem szerettem ezt az 
Ákost, de õ se en gem. Ko rá hoz ké pest alacsony, so vány és gyön ge 
fiú volt, vet tek is va la mi vil la mos ké szü lé ket az ap já ék, hogy az zal 
erõ sít sék. Ezt mi is ki pró bál tuk, elõ ször el is kap tuk a ke zün ket, 
olyan furcsán rá zott, de mi kor már kezd tük meg szok ni, ak kor se 
érez tük, hogy erõ söd nénk tõ le. Gon do lom, Ákos se. De sze kí roz-
ni na gyon tud ta azért Poszát, meg en gem is. Annál dü hö sebb 
vol tam, mi kor Búz né ni az zal bos  szan tott: én ti tok ban meg csó-
kol tam egy szer Ákost a szek rény mögött. Utál tam! Jött né ha a 
bá ba as  szony, hogy be ön tést adjon ne ki. Et tõl is un do rod tam, 
pe dig nem is igen tud tam, mit jelent.

Ha nem Posza! Ve le az el sõ perc tõl fog va egy más ba szerettünk. Õ 
is ugyan olyan társ ta lan volt a ma ga családjában, mint én az enyém-
ben. És mi lyen szép nek lát tam a für tös fe ke te ha já val, ra gyo gó fe ke-
te sze mé vel! Úgy gondoltam: õ szebb, mint én, pe dig én se va gyok 
csú nya. És hogy ér tet tük egy más sza vát, gon do la tát! Volt már ki vel 
be szél get nem vég re, nem bu ta ba bák kal, akik egy szót se ér te nek, 
ha nem élõ-ele ven, iga zi ba rát nõ vel. Mond tuk, mond tuk egy más nak 
a ma gun két, órák hos  szat se un tuk el. Ösz  sze búj tunk, su sog tunk, 
me sél tünk, mo so lyog tunk, ne vet tünk, ka cag tunk, sõt rö hög tünk; ez 
is dü hí tet te Ákost, mi lyen jó kat mu la tunk, de ve le nem oszt juk meg 
a jó ked vün ket. Még mit nem! Amit mi meg be szél tünk, az csak ránk 
tar to zott. Olyan volt ez csak ugyan, mint a szerelem: min den per cet 
saj nál tunk, amit nem tölt het tünk együtt. Õt nem szí ve sen eresz tet-
ték el ha zul ról, de én õhoz zá juk bár mi kor el ké redz ked het tem, csak 
ebédidõben nem, meg ami kor már es te led ni kez dett. Ha za is még 
vi lá gos ban kel lett ér nem.

A Hermináékkal el len té tes – a pi ac tér fe lõ li – ol da lon Búzék az 
úrikaszinóval vol tak szom szé do sak. Ezt ma gas – és szé les és ned-
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ves – tég la fal övez te, nem le he tett be lát ni egyik ol dal ról se. 
Poszával mi még is be lát tunk, mert a köz jegy zõi iro da vá ró já ba 
vi võ lép csõ mel lõl fel tud tunk ka pasz kod ni a kõ fal te te jé be. A túl-
ol da lon egy nagy bálványfa állt, an nak a lomb ja fé lig-med dig 
el ta kart, így nyugodtan né ze lõd het tünk. Vi gyáz tunk per sze, hogy 
csöndben ma rad junk, ész re ne ve gye nek. Ódi va tú, ma gas, kes-
keny ab la kai vol tak a ház nak, lát szott, hogy la kott ben ne va la ki, 
mi e lõtt ide köl tö zött a ka szi nó. Le het, hogy éj sza ka vis  sza jár? 
Mert olyan ti tok za tos volt ne künk ez az egész – az átláthatatlan 
vas tag kõ fa lak kal –, mint egy kí sér tet-ta nya.

A ház ba nem lát hat tunk be, hogy ve rik az urak a blattot*, bön-
gé szik az új sá go kat, bi li ár doz nak vagy be szél get nek, szid ják vagy 
di csé rik a fe le sé gü ket, már ahogy ezt egy más közt szok ták a fér fi-
ak. De jó idõ ben kint az ud va ron is min dig vol tak né há nyan, és 
szenvedélyesen kug liz tak. Min ket is el-el ka pott a szen ve dély fent 
a les he lyün kön. Fe szül ten fi gyel tük, hogy gurigatja a golyót 
Ha la si Mik lós bá csi, vagy Bernáth Mis ka, az új donsült – s ál lí tó lag 
még ügy nél kü li – ügy véd, Asz ta los szolgabíró (aki nem rég épít-
te tett az Ep res ut cán egy zsi dó temp lom for ma há zat, vö rös tég-
la dí szek kel), egy pár is me ret len fi a tal em ber, meg a ked ven cünk, 
Bernáth Pa li. – Mis ka öc  cse –, a pa ti kus. Õ úri as ru hák ban járt, 
nyakken dõ sen, pan tal ló san, és nem csiz má ban, mint a kisvárosi 
urak kö zül jó né há nyan. De mu ta tós em ber is volt an go los ra 
nyírt, szép tö mött, fe ke te ba ju szá val, ne künk ez tet szett raj ta a 
leg job ban. Ti tok ban ne ki druk kol tunk ott, a fal te te jén, és bû vös 
igé ket sut tog va pró bál tuk rosszfelé té rí te ni a töb bi ek do bá sát, s 
jófelé az övét. „Bizsöre, bizsöre, rossz mánd li!” – sut tog tuk min-
dig új ra, hogy úgy szol gál jon – vagy ne szol gál jon – ne kik a sze-
rencse, ahogy mi sze ret nénk. A játék végét, saj nos, rit kán vár hat-
tuk meg, mert Búz né ni egy idõ múl tán már keresett min ket. 
„Hun vagy tok, gyerökök? Gyertök uzsonnázni!” – ilyes mi ket 
ki a bált utá nunk, hogy elõ ke rít sen.
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A pi ac tér fe lé me net ez után már a sar ki pa ti ka következett. De 
nem a Bernáth Pa lié, ha nem a Ná dor-pa ti ka. A szem köz ti sar kon 
meg a Tol nai bolt ja, aho va az Is ko la ut ca fe lõl is be le he tett jut ni, 
az ud va ri ka pun. Ott minden kap ha tó volt, ce ru za, ra dír, toll, tin-
ta, kék be kö tõ papír és sok más is ko lai hol mi, hi szen az ele mi be 
igyek võ gye re kek nagy ré sze itt ment el min den reg gel.

A Tol nai-ud var mö gött ter pesz ke dõ nagy iskolaépületnek a 
Vas út ut cai szár nya volt a fiú-, az Is ko la ut cai meg a lány is ko la, a 
lány ud var ral. A lány ud var ke rí té sé be építették be le azt a jóvizû 
rán ga tós ku tat, amit már több ször em lí tet tem. Volt en nek kí vül is 
egy csap ja, hogy on nan hord has sa a nép az ivó vi zet, meg be lül is 
egy, az iskolásoknak, akik nem csak szom juk ban tó dul tak oda a 
tízpercekben, ha nem szó ra ko zás ból is. Azo kat a gye re ke ket is 
oda vit ték, akik nek be tört az or ra, vagy akik el es tek és meg se bez-
ték ma gu kat, ott mos ták ki õket a vér bõl. De én ezt lát ni se sze-
ret tem.

A piactértõl ki fe lé me net med dig tar tott még az Iskola ut ca?

Nem so ká ig. A mi ol da lun kon az utá nunk kö vet ke zõ ház volt 
az utol só. Ott Bakule, ké sõbb Lovászy já rás bí róék lak tak. Ha 
el ka nya rod tunk mel let tük két szer jobb ra, ak kor ju tot tunk a mi 
al só há zunk mö göt ti ut cá ba, ahol viszont a zsi dó sak ter ék kel vol-
tunk szom szé do sak. A sak ter töl töt te be a kán to ri tisz tet is. Dél-
utá non ként föl-alá járkálva gya ko rol ta a temp lo mi éne ke ket, 
szé pen zen gõ hang ja hoz zánk is át hal lat szott. A kó ser vá gá so kat 
in kább reg gel vé gez te, vagy dél elõtt. A pad lás fel já ró ról jól átlát-
tunk hoz zá juk, vagy akár a len ti telideszka ke rí tés hasadékain 
ke resz tül. Lát tuk is sok szor, hogy hoz ták a hit hû zsi dók a le vá gás-
ra szánt li bát és egyéb ba rom fit. Azt a helyet, ahol ri tu á li san 
el csur gat ta a vé rü ket a sak ter, szerencsére az õ ud va ru kon be lül is 
el ta kar ta egy kü lön desz kapa lánk. Csak hogy a pa lánk tö vé ben 
még is csak ott vöröslött va la mi. Én ha át les tem hoz zá juk, le he tõ-
leg más fe lé néz tem, de még így is meg-meg bor zon gat tak a lel ki 

80

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   80 2013.09.15.   18:09:32



sze-meim elõtt fel de ren gõ vé res lá to má sok. Min dig új ra vis  sza-
tért az a rossz ál mom, hogy kí gyók mász nak fe lém, sok-sok kí gyó, 
egyet len cso mó ban, mint egy élõ-moz gó ve nyi ge kö teg, jaj, mind-
járt el ér nek, s mel let tük vér rel van te li egy nagy tek nõ...

Va la mi ti tok za tos ság biz tos, hogy kö rül leng te a mi na iv gye-
rek lel künk ben a zsi dó szo ká so kat, hagyományokat. Leg in kább a 
fan tá zi ánk kal is élén ken ki szí ne zett saktermesterséget, de még a 
zsi na gó ga pi ros-fe hér tég lá val ki ra kott, kü lö nös ala kú épü le tét is. 
Ez ugyan en nek a kis ut cá nak a túl só ol da lán állt, szem ben a sak-
ter ház zal. A ka to li kus temp lom ba re for má tus lé tünk re be-beku-
kucskáltunk, de a zsi dó temp lom ba nem le he tett még lop va se 
be les ni. Na gyon iz gat ta hát a kép ze le tün ket, mi cso da tit kok rej-
tõz het nek ott.

A sakternét vi szont ne megy szer meg les tük. Lát tuk, hogy zsá-
molyt hoz ki az ud va ruk gye pé re, le ül és új sá got ol vas. Eb ben 
az tán nem volt sem mi ti tok za tos ság. Csak ben nünk egy jám bor 
kis ámu lat: hi szen ez úgy ül ott, és úgy ol vas, mint bár ki más!
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Is ko la

Mi kor vitték elõ ször is ko lá ba?

Elõbb meg ta nul tam ír ni-ol vas ni. Ma gam tól is, meg Bertus is 
ta ní tott az tán. Ele in te csak úgy kér dez get tem, hogy ez mi lyen 
be tû, az mi lyen be tû, és egy szer csak azt vet ték ész re, hogy min-
dent ki ol va sok, de fõ leg az újságok nagy be tûs cí me it. Ak kor 
bí zott Apus ka Bertusra, ta nít son meg ír ni is, ne kell jen el sõ osz-
tály ba jár nom, egy évvel to vább ma rad has sak ott hon. Hát az írás, 
az már ne he zeb ben ment, de azért az zal is el bol do gul tam, bár 
ros  szul fog tam – ké sõbb is, egész éle tem ben – a ce ru zát, a tol lat. 
Bertus, aki csak ti zen hat éves volt ak kor, er re már nem fígyelt, 
hogy ren de sen fo gas sa ve lem. Pa pír ra ír tam, mind járt fü zet be; 
pa la táb lám, pa la ves  szõm so se volt, csak majd Zoltinak, mi kor õ 
ment el sõ be.

Én mind járt má so dik ba men tem. Sa ját me sés köny vem is volt 
már ak kor, ka rá csony ra kap tam, és buz gón betûzgettem, mert a 
na gyo kat rit kán tud tam rá ven ni, hogy mel lém ül je nek és fel ol vas-
sa nak. A betûket, mon dom, már is mer tem, de egy-egy szo kat lan 
szó val bi zony nehezen bir kóz tam meg. „Is mét” – Ilyen szót én 
még so ha se hal lot tam. Azt, hogy „mind ön”,  azt igen, de mi ért 
ír ják ilyen pa rasz to san? És mi ért ta lál ko zom ve le ott, ahol semmi 
he lye és ér tel me? Bertus ma gya ráz ta meg az tán, hogy az nem 
„mind ön”,  ha nem „mi dõn”,  és olyas mit je lent, hogy „amikor”...

A kö vet ke zõ szep tem ber ben – vagy még au gusz tus végén? – 
el vit tek az tán fel vé te li re. Ak kor lát tam elõ ször is ko lai tan ter met. 
Ott ül tem egy szál egye dül a fes tet len, pisz kos, szür ké re vé nült 
pu ha fa pa dok egyi ké ben, az el sõ sor ban. Még nem jöt tek be a 
vizs gáz ta tók, és én fõleg azo kat a lyu ka kat néz tem, amik be a fur-
csa ala kú, ki önt he tet len tin tás üve ge ket kel lett az tán be ten nünk. 
De most még üre sek vol tak a lyu kak, azt se tud tam, mi re va lók, 
csak azt pró bál gat tam, hány uj jam fér be lé jük egyszer re. Ad dig-
ad dig, hogy be lép tek a bi zott ság tag jai:
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Tóth La ci bá csi, az ak ko ri igaz ga tó, az öreg Györe Dá ni el kán-
tor úr, Béládyné, a le en dõ ta ní tó nõm, szép kékszemû, fe ke te ha jú 
fi a tal as  szony, és még az is ko la szék részérõl va la ki.

Az írás-ol va sás jól ment. Meg is di csér tek. Csak hogy még hát-
ra volt a szám tan és a val lás. – Men  nyi egy tu cat? No, gon dol tam, 
ez iga zán kön  nyû kér dés. Rá is vág tam mind járt:

– Har minc ket tõ.
Nem ér tet tem, mi ért mo so lyog nak olyan fur csán. Hi szen 

szám ta lan szor hal lot tam oda ha za: hí ja van a tu cat kár tyá nak, csak 
har minc van meg, ke res sük meg gyor san a hi ány zó ket tõt, mert 
ad dig nem tu dunk ját sza ni...

Tóth La ci bá csi meg ma gya ráz ta, hogy más fé le tu cat is lé te zik. 
Kér de zett még olya no kat, men  nyi há rom meg ket tõ, nyolc ból 
há rom, az tán a val lás kö vet ke zett. Azt a vö rös ké pû, bor- és ba gó-
sza gú öreg Györe kán tor úr tanította ak kor az ele mi ben a re for-
má tus gye re kek nek. Õ volt hát hi vat va, hogy pró bá ra te gyen. 
Ün ne pé lyes hangon tet te fel a kér dést:

– Tu dod-e, kis lá nyom, az Úri imád sá got?
Meg szep pen tem. Én csak az es ti imád sá got tud tam, hogy „Én 

Is te nem, jó Is te nem...” meg a Mi atyán kot. Ezt be is val lot tam, 
halk, ijedt han gon, mert mi lesz, ha vallásból meg bu kok?

El né zõ mo soly  volt megint a válasz. Ki de rült, hogy ha a tu cat 
két fé le is, a Mi atyánk és az Úri imád ság ugyan az. El re beg tem – 
még min dig egy ki csit ijed ten – egé szen az Áme nig, az tán már 
úgy lép tem ki a bi zott ság nyo má ban az ud var ra, mint a kunszent-
miklósi ál la mi „ellemi” népis ko la má so dik osz tá lyos ta nu ló ja.

Vi lá gos bar na vá szon is ko la tás kát vet tek ne kem Tolnainál – akit 
Anyus ka még Tüchnernek mon dott –, vé kony vi a szos vá szon nal 
sze get tet. Kap tam író fü ze tet, szám tanfü ze tet, ce ru zát, ra dírt – 
tol lat, tin tát csak ké sõbb, az zal csak a má so dik fél év tõl ír tunk. 
Má so di kos ol va só köny vet is kap tam, az volt a cí me: Pis ta és 
Juliska, és így kezdõdött: „Va sár nap volt. Ko vács ék egy órács ká val 
to vább alud tak.”

Hát az is ko lá ban egé szen más vi lág ba csöp pen tem, mint amit 
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ed dig is mer tem. Ele in te még el kí sért az egyik cse léd lány, hogy 
nyolc óra elõtt öt perc re biz tos odaérjek. Csak Hermináék elõtt 
kel lett el men nünk, az tán rézsút át az ut ca má sik ol da lá ra, ahol egy 
sza bály ta lan ala kú ki szö gel lé se volt az Is ko la ut cá nak, egy da rab ka 
zöld gyep, amit li ba le ge lõ nek hasz nál tak a Simon-kisasszo-nyok. 
A „szék bõl” – va gyis a bolt ból – jól szem mel lehetett tar ta ni a 
li bá kat. Ezek az tán cse ré lõd tek, mert egy idõ múl tán tö més re 
fog ták õket, le gyen elég el adó li bazsír a hit hû zsi dók nak, akik csak 
az zal sü töt tek-fõz tek.

Az is ko la kút és az is ko la épü let kö zöt ti ka pun kel lett be men nem 
az is ko la ud var ba, on nan az osz tá lyunk ba. Akkor már te li volt a 
te rem kar ton- vagy par get ru hás, kékfestõ-kötõs kis pa raszt lány-
ok kal. Egyik-má sik nak ci põma dza got fon tak a ha já ba, ki ne 
bo mol jon, vagy gyû rött, pisz kos nem ze ti szín sza la got. Má sok nak 
kör fé sû vel fogták hát ra a ha ját.

Hi á ba mon do gat ta Anyus ka, hogy vi gyáz zak, ne hajoljak kö zel 
az osz tály tár sa im hoz, mert még bósát kapok tõlük, nem tud tam 
meg áll ni, hogy ne né ze ges sem ap ró kin cse i ket, azo kat a pré selt, 
szí nes ké pe ket, ami ket õk a rúdalakú, ol csó pót ká vés cso ma gok ban 
ta lál tak. A Franck-kávés háncs do boz ban ugyan is, amit Anyus ka 
szokott ho zat ni, hi á ba ke res tem vol na ilye ne ket. Õszin te irigy ség-
gel jár tat tam hát a sze mem a fé nyes kis képecskék szár nyas an gya-
la in, pirospecsétes le ve let tar tó fe hér ga lamb ja in, ma da ra kon és 
négy lá bú ál la to kon – még õs-ál la to kon is –, meg a sok fé le tar ka 
vi rá gon, ró zsán, tulipánon, ár vács kán, szeg fûn, fe hér li li o mon. A 
kis fe ke te pöttyök se za var tak, ami ket a le gyek hagy tak raj tuk.

Ne kem ak kor még sej tel mem se volt, men  nyi légy tud ja meg-
lep ni a pa raszt por tá kat, ahol te he net, disz nót és egyéb jó szá got 
tar ta nak, és csak úgy a trá gya domb ra hány ják ki a ga nét. Hogy 
fe ke tél lik a légy tõl egy-egy pa raszt kony ha, ahol azt a te jet is 
el szû rik, amit hoz zánk hor da nak! Ha ra gud tam ér te, mi ért nem 
en ge di Anyus ka reg ge li nél egy kis for ra lat lan nal hû te ni a fris sen 
for ralt te jet, mi ért kell mind a te jes lá bos ba töl te nie, az utol só 
csöp pig fel for ral nia. Ké sõbb az tán ezt is meg ér tet tem. Meg azt is, 
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hogy mi ért nyo mo gat ta õ min dig azt a zacherlines kis csõ rös 
bá dog tar tályt, ami vel va la mi sár ga port lö vellt az ab lak üveg re, az 
ott mász ká ló le gyek re, s azok vagy le for dul tak tõ le az ab lak pár-
kány ra, vagy ott dermedtek meg az üve gen. Ezért is kel lett olyan 
gyak ran pu col ni az ab la ko kat.

Mon dom, en gem nem za var tak még ak kor az ap ró légy pisz kok, 
at tól még gyö nyö rû nek lát tam az osztálytársaim csi ri csá ré kis 
ké pe it. A ne fe lejcs ko szo rút, amely ben két szép kéz kul cso ló dik 
egy más ba. Az arany kon tú ros tün dé re ket, sel lõ ket, szí ve ket. És azt 
is mi lyen bol do gan lát tam, hogy a te nye rem re tett élõ pa pír a le he-
le tem tõl –  ta lán a ke zem me le gé tõl is – meg moz dul, kun ko rod-ni 
kezd! Hogy ne ha jol tam vol na kö zel szá zad szor is az ilyes mi ket 
mu to ga tó lá nyok hoz, s hogy ne kezd tem vol na az tán egy nap 
va kar gat ni a fe jem.

Anyus ka mind járt ész re vet te, mi ba jom, hi szen õ fé sült meg 
min den ál dott reg gel, nem csak rit kás fo gú fé sû vel, ha nem sû rû vel 
is, hogy meg sza ba dít son a fe jem re szál ló, ha jam ba ra ga dó szent-
miklósi por tól. Hát most nem csak at tól sza ba dí tott meg. Moz gott 
is va la mi a por kö zött a fésû fo ga in.

Most már ahány szor csak vé gig húz ta a ha ja mon a sû rûfé sût, 
min dig új ra meg néz te. Az tán a ha ja mat is.

– Még az a sze ren cse – só haj tot ta –, hogy ser ke nincs ben ne!
Én nem tud tam, mi az a ser ke, de õ meg ma gya ráz ta:
– Az a te tû nek a to já sa. Úgy rá tud ta pad ni a ha jad szá lá ra, hogy 

a szap pan se vi szi le. Csak a pet ró le um.
Én a szap pa nos haj mo sást is utál tam. Üvöl töt tem, hogy csí pi a 

sze mem. Et tõl fog va csak ugyan job ban vigyáztam, te tût ne fog-
jak. Sok szor eszem be ju tott, amit Apus ka mon dott: „Tu dod-e, 
Ma ris ka, me lyik a leghûségesebb há zi ál lat?” Én a ku tyá ra sza vaz-
tam, de õ csak ne vetett: „De hogy is! A te tû! Nincs az a ku tya, 
ame lyik úgy tudna ra gasz kod ni hoz zád.”

Mi re em lék szik még az is ko lá ból?
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Ber ta bá csi volt az is ko la szol ga. Tes tes, vál las, fe ke te em ber. 
Té len õ már reg gel hét óra tájt be gyúj tott min den osz tály te rem 
vas kály há já ba, a mi enk be is, de nyolc óra elõtt még egy szer be-
jött, hogy meg pisz kál ja, s az al só aj ta ját is le zár ja. Hir te len csönd 
lett, ami kor be lé pett, de az tán új ra kez dõ dött a nyüzsgés, to lon-
gás, lök dö sõ dés, csi ri pe lés ar ra a né hány perc re, amíg si e tõ sen 
vé gig járt min den osz tályt, mi e lõtt meg húz ta az is ko la csen gõt.

Ez a nagy réz csen gõ ott ló gott szol gá la ti la ká sá nak az aj ta ja 
mel lett a fa lon. A tíz per cek vé gén sok szor figyeltük, hogy megy 
oda és ránt ja meg egy ha tá ro zott, erõs moz du lat tal. De ilyen kor 
reg gel bent a tan te rem ben vártuk a csen ge tést, és utá na Béládynét, 
a szép, fiatal ta ní tóné nit. Ab ban a pil la nat ban, hogy be lé pett, hát-
ra tett kézzel kel lett min den ki nek a he lyén ül nie, de már fel is 
ugrania, hogy kó rus ban mond ja az egész osz tály a ne ki szó ló 
rö vid kö szön tést: „Is-ten hoz-ta!” Az tán a ta nu lás elõt ti kö-zös 
imád ság kö vet ke zett, és ne kem na gyon kí nos volt ele in te, hogy 
csak há pog tam, mert a töb bi ek már tavalyról is mer ték az ima szö-
ve gét, de én még nem. Újon nan kel lett meg ta nul nom min dent: 
hogy kell fog nom a grétát – mert õk így hív ták –, hogy kell tisz-
tá ra tö rül nöm a spon gyá val a há rom lá bú nagy fe ke te  táb lát, el lát-
nom a hetesi te en dõ ket, mi kor rám ke rült a sor, és így to vább.

Ele i tõl fog va én ül tem az el sõ pad ban az el sõ he lyen, mint az 
egyet len úri kis lány az osz tály ban. Iga zá ból a leg ki sebb ter me tû-
ek nek kel lett vol na elöl ül ni ük, s a leg na gyob bak nak há tul, én 
pe dig iga zán nem vol tam ki csi. De a „jobb” lá nyok nak min de-
nütt, min den osztályban elöl volt a he lyük. Jött né ha pa nasz ra 
egyik-má sik anya: „Mi nek ül az én lá nyom a zutósó pad ba, mikó 
má tud óvasni, ír ni is, nem ulyan rossz ta nu ló jaz!"

Õket az zal vi gasz tal ta Béládyné, hogy csak azért ül a lányuk 
há tul, mert ilyen szép nagy ra nõtt, nem ta kar hat ja el a táb lát a 
töb bi ek elõl. Nem tu dom, hogy én men  nyi re elõz tem a mö göt-
tem ülõk nek, de csak ugyan vol tak nálam is na gyobb lá nyok, fõ leg 
olya nok, aki ket ki fog tak ta vas  szal az is ko lá ból, el vit tek li ba-, disz-
nó- vagy bir kapász tor nak, s emi att nem kap tak bi zo nyít ványt: egy 
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évvel le ma rad tak. Meg az is igaz, hogy ne kem sem mi ked vem se 
lett vol na ko szos, tet ves lá nyok kö zé ül ni, akik nek még a mos dat-
lan sza ga is meg-meg csap ta az or ro mat. Nem sok ilyen volt, de 
volt.

Mel let tem egy iparoslány ült az el sõ pad ban, Sperl Bo ris ka. 
Hal vány pi ros ar ca mint a ró zsa szi rom. Mel let te egy még csi no-
sabb kis lány – Büchler Ma ris ka, ha jól emlékszem a ne vé re –, 
sö tét szõ ke, sely mes, bod ri ha ja volt és kék sze me. Ve rej ték gyön-
gyö zött min dig a hom lo kán, és ez ne kem na gyon im po nált. Ötö-
di kig jár tunk együtt, de mi kor én pol gá ri ba men tem, szem elõl 
té vesz tet tem. Meg halt  fi a ta lon – ha jól tu dom –, a fel nõtt kort 
már nem ér te meg.

Béládynéhoz be jött né ha az ura, ott csó kol ta meg a sze münk 
lát tá ra, az tán – fé lig hát tal ne künk – a fe jü ket is ös  sze dug ták, 
ne vet gél tek, sut tog tak, mi meg csak néztük, hogy enye leg nek. Én 
Anyus ká ra gon dol tam, mi lyen sze mér me sen szo kott el hú zód ni, 
mi kor Apus ka né ha meg öle li. De tet szett azért, hogy õk ilyen sze-
rel me sek, csak az volt furcsa, mi kor megint olyan szi go rú ta ní tó-
néni lett Béládynéból, fog ta a nád pál cát, és osz to gat ta a kör-mö-
söket, te nye re se ket, fe ne ke se ket. Min dig volt egy kijelölt vi gyá zó 
az osz tály ban, az ír ta fel a fe ke te táb lá ra két osz lop ban – míg õ be 
nem jött –, hogy kik a Jok, és kik a Roszak. No de õ csak azo kat 
ver te meg, aki ket sa ját ma ga ta lált rossz nak. En gem so ha se, bár 
nem is lett vol na miért. Csak hát mi vel ott ül tem az el sõ pad ban, 
kö zel rõl láttam, hal lot tam, hogy csat tog nak a fe ne ke sek, s ne kem 
ez is na gyon ros  szul esett. Csat to gott bi zony a nád pál ca, mert 
bu gyit ak ko ri ban még ke vés kis lány hor dott, s ahogy oda fe küd tek 
has mánt a do bo gó szé lé re, s Béládyné fel haj tot ta a szok nyá ju kat, 
a mez te len fe ne kü ket ér ték a csa pá sok. Még se so kan sír tak emi att, 
a sí rás na gyobb szé gyen nek szá mí tott, mint ma ga a fe ne kes.

Béládyné fér je ha mar meg halt az tán, már nem is tudom, 
mi ben. Ott volt a sír kö vén – üveg alatt – a fény ké pe, sok szor 
el néz tem, mi kor kint jár tam a te me tõ ben. Az ura ha lá la után az 
as  szony már nem sze re pelt mû ked ve lõ elõadá so kon, pe dig azok-
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nak so ká ig õ volt a sztár ja. Jól tudott éne kel ni is. Má sod szor is 
férj hez ment az tán, egy vas úti tiszt vi se lõ höz. Hat van éves ko rá ban 
vil la mos alá került Pes ten, en  nyit tu dok még ró la.

No de ak kor még, ott az osz tály ban, mind ez a jö võ titka volt. 
Be-be jött az ura, sze rel me sen ös  sze búj tak, nevettek, su sog tak – és 
ki gon dolt vol na a ha lál ra?

A tíz per cek ben ví gan ug rál tunk, za jong tunk. In ni az osz tály ban 
is le he tett: Ber ta bá csi min den ho vá bekészített egy vö dör vi zet, 
va la mi fes tet len ho ked li fé lé re, a fal mel lé. Ott állt egy bá dog bög-
re is, azt bár ki hasz nál hat ta. Csak én nem: Anyus ka ne kem egy-
szer s min den kor ra szigorúan meg til tot ta, hogy eb bõl a bög ré bõl 
igyak. Vol tak bi zony  pál lott szá jú lá nyok az osz tály ban, de egyéb 
betegségeket is el kap hat tam vol na.

Csak az is ko la kút ból volt sza bad in nom, ott vi szont min dig nagy 
tü le ke dés folyt: ki fér oda a sok gye rek közül, hogy alá tart sa a mar-
kát és virityeljen egy jót. De olyanok is akad tak – fõ leg fiúk –, akik 
ivás he lyett vi song va fröcs köl ték egy mást, meg minket is, ár tat lan 
várakozókat. Se be sül te ket is hoz tak né ha, ahogy már mond tam, 
ki nek a tér de vér zett, ki nek a kö nyö ke, ki nek az or ra, vagy a ki esett 
fo gá nak a he lye. Volt, aki úgy vi sí tott, mint egy kis ma lac, hogy job-
ban saj nál ják. A töb bi ek az tán szépen ki mos dat ták.

Béládyné med dig ta ní tot ta?

Csak egy évig. Har ma dik ban Ban kós Izi dó ra jött, Bankós 
Kár oly bá csi nak, Petõfi Sán dor szentmiklósi jóbarátjának a 
lá nya. Vagy mond juk in kább úgy, hogy az egyik lánya, mert vol-
tak vagy ha tan, meg még egy fiú is, ha nem té ve dek.

Az én gye rek ko rom ban még Ban kós bá csi is élt. Sokszor ta lál-
koz tam ve le. El-el gon dol tam: Petõfi is él het ne még, de ta lán 
jobb, hogy nem él, mert ak kor õrá is úgy néz nénk, mint Ban kós 
bá csi ra. Na gyon fu ra kis alak volt az öreg. Fi a tal ko rá ban biz tos, 
hogy na gyon jó ban vol tak Pe tõ fi vel, hi szen az õve le tu dat ta 
le ges leg elõ ször 1848 ta va szán, mi u tán ki tört a sza bad ság, hogy 
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ná lunk, a Kiskun ság ban akar kép vi se lõ len ni. Szó sze rint így ír ta, 
pontosan em lék szem, mert nyom ta tás ban ol vas tam: „Leszesz olyan 
szí ves, úgy-e ba rá tom, hogy azon nal meg írod, hol fog Kún-Szent-
Miklós vá lasz ta ni, hely ben-e vagy más hol? re mé lem, ti meg fog tok 
vá lasz ta ni, s ha meg vá lasz to tok, úgy hi szem, nem val lo tok szé gyent 
ve lem.”

Nem Kár oly bá csin múlt az tán, hogy Petõfibõl nem lett kép vi-
se lõ, de ezek rõl a nagy idõk rõl õ ne künk nem be szélt, csak a szla-
vó ni ai em lé ke i rõl, mi kor oda küld ték ki föld mé rõ nek mint ma te-
ma ti ka ta nárt. Az én idõmben már ta ní ta ni se ta ní tott. Örök ké az 
ut cán téb lá bolt, cso szo gott a rossz lá ba i val, és meg-meg szív ta 
köz ben a hos  szú szá rú pi pá ját, töm köd te az uj já val, igaz gat ta 
benne a do hányt, s el ka pott, ha tu dott egy-egy já ró ke lõt. Annak 
az tán jaj volt, mert mond ta, mond ta ne ki a ma gá ét, vég te le nül 
von ta tot tan, még is meg ál lít ha tat la nul. Elkapott min ket is, gye re-
ke ket, még sa va nyú cu kor ral is megkí nált a kis cel lu lo id do bo zá-
ból, vagy nem is kí nált, hanem ki vett egy-egy sze met a rút fe ke te 
uj ja i val, és belenyomta a szánk ba, mi meg alig vár tuk, hogy 
kiköphessük, mert nem csak un do rí tó volt, ha nem bü dös is a 
do hány szag tól. Kár oly bá csi is il la to zott sze gény, mosdatlanságá-
ban tel je sen elszurtosodott. Ir tóz tunk és rettegtünk tõ le; ha meg-
lát tuk, mes  szi re el ke rül tük. De nem min dig vet tük ész re ide jé ben. 
Ezért is mon dom: borzasztó volt ar ra gon dol nom, hogy Petõfi is 
ilyen le het ne.

Hány éves le he tett? 

Nyolc van egy né hány. An  nyi lett vol na ak ko ri ban Pe tõ fi is.

Csak ugyan, 1903-ban töl töt te vol na be a nyolc va nat.

Hát Ban kos bá csi be is töl töt te. Volt egy fi a tal ro ko nuk,  Jancsó 
Mar git, az me sél te vic ce sen Bertusnak, de én is hal lot tam: „Kép-
zeld, Bercikém, be me gyek reg gel a Kár oly bá csi szo bá já ba, hát ott 
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áll a mos dó áll vány elõtt...” Itt ha tá sos szünetett tar tott, Bertus 
meg is kér dez te:

„Csak nem mos dott?” Mi re Mar git na gyot ne ve tett: Jaj, 
de hogy is! Csak állt... és nem csi nált sem mit.”

Csú fol ta az öre get más is. A Bakéron* túl la kott a csa lád já val, 
bal ra az el sõ ház ban. Nagy kert jük volt, s ezek nek a jó föl dû 
Bak ér-men ti ker tek nek a mé lyebb ré sze it gyak ran föl ver te a víz. 
Ilyen kor azt kér dez get ték tõ le: „Kár oly bá csi, mi kor eresz ti már 
ki a kert jé bõl a vi zet?” Bo hó cot csi nál tak be lõ le. De a lá nyát, 
Izi dó rát, mi gye re kek sze ret tük. Li la-fe hér min tás, csip ke gal lé-
ros, fod ros ru há ban járt, na gyon finom je len ség volt. Egy kicsit 
fi nom kod va is be szélt. Fe ke te ha ját mû vé szi en sütötte: elöl egy 
hul lám min dig szé pen rálapult a hom lo ká ra. Alig akar tuk el hin-
ni, hogy csak ugyan a Ban kós bá csi lá nya.

Õ is csak egy évig ta ní tott. A ne gye dik ben már Szigethy Mar git 
osz tá lya let tünk. Öreg lány volt õ is, kes keny vál lú, szi kár ha ja don. 
Vé kony arany lán con ló gott a nya ká ban az órája, s a kes keny szá ja 
ne kem an  nyi ra tet szett, hogy én is min dig be ha rap tam a ma ga-
mét, hát ha ak kor job ban ha son lí tok hoz zá. Az ott ho ni fe hér csip-
ke füg göny egyik szár nyá ba is be bur ko lóz tam, úgy néz tem ma gam 
a tükörben, és azt kép zel tem: most olyan szép va gyok, mint õ. Õk 
egyéb ként – Szigethyék – Magay-nagyapám haj da ni házában lak-
tak, mind járt a já rás bí ró ság mel lett. Apus ka és testvé rei ott nõt tek 
fel. Mi kor Magay Bé la bá csi meg ér ke zett hoz zánk né hány fi á val 
he tel ni, ahogy Apus ka mond ta bos  szú san és meg ve tõ en, el sõ út juk 
min dig oda ve ze tett, Bé la bá csi gye rek ko ri em lé ke i nek a szín te ré-
re. De azt so ha se mer tem meg kér dez ni tõ le: em lék szik-e, mi kor 
Magay-nagyapa ki ker get te a kis ka pun hi tes fe le sé gét, Aczél Te ré-
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zi át, és még az ut cán is utánaordibálta: „Ör dög Treszka! Mögállj, 
ördög Treszka!"

Szigethy Mar git ide jé ben kü lö nö sen so kat ját szot tunk az is ko-
la ud va ron. Job ba dán olya no kat, mint az Elvesztettem zseb ken dõ-
met, Ég a gyer tya, Bújj, bújj, zöld ág, Csákváron volt egy ká pol na, 
Ti sza-par ti kis le ány és így to vább. Ezek köz is mer tek, nincs is ró luk 
mit mon da nom. De volt egy-két fur csa já té kunk is, amik nek 
ké sõbb hí rét se hal lot tam. Pél dá ul a Ma ris ka ül egy kö vön. A kö rön 
be lül kel lett ül nie kö zé pütt Ma ris ká nak, Károlyka kí vül állt, a 
töb bi ek meg kör be jár tak és ezt éne kel ték:

Ma ris ka ül  ëgy kö vön, ëgy kö vön, ëgy kö vön,
fé sü li a szép ha ját, szép ha ját.
Be lép hoz zá Kár oly báty ja, Kár oly báty ja,
kér di tülle: mi ba ja, mi ba ja.

Mi kor idá ig ér tek, utat nyi tot tak Kár oly nak, Ma ris ka meg 
el kezd te:

Kár oly, néköm mög kõ haanom,
mög kõ haanom, mög kõ haanom,
Kár oly, néköm mög kõ haanom, mög kõ haanom...

Ak kor megint a kör be já rók foly tat ták:

Elõvöszi élös kést, élös kést, élös kést,
döf  Mariska szivibe, szivibe.

Kár oly ezt el is ját szot ta. Ma ris ka hát ra ha nyat lott, mint egy 
iga zi ha lott, s ak kor jött a töb bi ek zá ró éne ke:

Mariskábú an gyal lött, an gyal lött, an gyal lött,
Károlykábú ör dög lött, ör dög lött.

Én sok szor vol tam Ma ris ka, ta lán a ne vem mi att is, meg a szép 
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nagy ha jam mi att, amit a kö vön ül ve fésülgettem, igaz, hogy csak 
az uj ja im mal. De lé lek ben min dig na gyon át él tem ezt a bal la dás 
tör té ne tet, mint ha iga zán meg hal nék, s vár nám, hogy an gyal lá 
vál toz zak.

Nem tu dom, hon nan ered he tett ez az egész, de szerintem egy 
na gyon is va ló sá gos tra gé dia lap pan gott mögötte. Eb bõl for mált 
az tán ilyen kü lö nös já té kot a fellobbanó gye rek fan tá zia...
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Felmenõk

A mi õseink kö zött nem volt ismerõse, ba rát ja Pe tõ fi nek?

Kel lett hogy le gyen. Pe tõ fi több ször járt Szentmiklóson, sõt az 
1840-es évek ben, mi kor már or szá gos hí rû köl tõ volt, egy ide ig az 
õ ne vé re bé rel te az ap ja az ot ta ni mé szár szé ket. Nem Pe tõ fi, 
ha nem Petrovics Sán dor név re per sze. Magay Kár oly nagy apám 
ak kor már jóideje Szentmiklóson élt, oda is nõ sült be. Az utol só 
kis kun ka pi tány, Aczél Ist ván volt az apó sa. Ami kis kun vér van 
ben ne tek, az az Aczéloktól ered.

Magay-nagyapám gyüttmöntnek szá mí tott, de ezen a ré ven õt is 
be vet ték ma guk kö zé a kis kun ok. Még fõbírónak is meg tet ték egy 
idõ ben, 1848-ban pe dig – jó val elõtte – õrá bíz ták a szentmiklósi 
nem zet õrök het ven fõ nyi lo vas csa pa tá nak a pa rancs nok sá gát. Ott 
har col tak õk is a Bács ká ban, a szent ta má si sán cok nál; mi kor meg 
be tört Jellasich, Gör gey ke ze alatt véd ték a Du na vo na lát, át ne 
kel jen raj ta a Szla vó nia fe lõl elõ nyo mu ló má sik hor vát had se reg, 
Rothé meg Filipovicsé.

No de vis  sza tér ve Pe tõ fi re, a csa lá di száj ha gyo mány sze rint 
nagy apám gyak ran ül dö gélt ve le a városháza elõtti pa don. Még 
ug rat ta is az idõ sebb jo gán:

– Të Sán dor, nem löhet az igaz, hogy të ír tad vóna azt a sok 
versöt! Vall jad csak be: të csak for dí tot tad, franciábul vagy 
honnat.

Pe tõ fi fel for tyant:
– Mit? Hát csak mondj va la mit, amirül ír jak, oszt mindjárt itt 

hely be meg írom.
Ve lük szem ben, a Bak ér híd ján épp egy ju hász jött feléjük a 

sza ma rán.
– No, aarul ír jál!
Pe tõ fi plaj bászt hú zott elõ, ha igaz, és már rót ta is ha ma ro san 

egy da rab pa pír ra:
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Megy a ju hász sza má ron,
Földig ér a lába...

Nem tu dom, így esett-e csak ugyan, de tény és va ló, hogy ezt a 
ver sét Szentmiklóson ír ta. Meg azt is per sze:

Amott vi rít Szentmiklósnak egy ró zsá ja...

Ezt a ró zsát is jól is mer tem még, Baky Ti ni né nit, de bi zony 
már nem na gyon vi rí tott: fe ke te ru hás, haj lott há tú, rán cos kis 
öreg as  szony lett be lõ le.

A Magayak hon nan ered tek?

Má tyás ki rály ha lá la évé bõl már ma radt va la mi okleves nyom 
ró luk, de kis ne me sek vol tak ak kor is, ké sõbb is, so se vit ték sok ra. 
A nyu ga ti vé ge ken fész kel tek meg, Szentgyörgyvölgyön, ez a fa lu, 
azt hi szem, már az Õrséghez tar to zik.

Én jár tam ott. Szép öreg re for má tus temp lo ma van, ka zet tás meny-
 nye zet tel, fa ra gott, fes tett pa dok kal, szé les kar za tok kal. Vagy ké tez ren 
biz tos beleférnének, de alig ma rad tak már a faluban kál vi nis ta hí vek. 
Sa ját  pap juk sin csen.

No hát azt a temp lo mot az ott élõ Magayak is se gí tet tek épí te-
ni. Né hány év ti ze de még élt ott né hány Magay ne vû atyafi, úgy 
tu dom. Túr ták a föl det, mint a fa lu be li töb bi pógár, míg el nem 
ir tot ták õket on nan, a ha tár sáv ból mint ve sze del mes ku lá ko kat. 
De ezt csak gon do lom, mert sem mi kö ze leb bit nem tu dok ró luk, 
ré ges-ré gen nem tar tot tuk már ve lük a ro kon sá got.

Kisnemesek vol tak va la mi kor õk is?

Alig ha nem. Olyan kur ta ne me sek. Az 1600-as évek vé ge fe lé, 
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az tán az 1700-as évek ben, egé szen II. Jó zse fig an  nyi ra szo ron gat-
ták a Du nán tú lon a pro tes tán so kat, hogy jó for mán csak az ilyen 
kis ne me si fa luk ban maradhattak meg a hi tü kön.

Ezt én is így tu dom. És még va la mi re rá jöt tem. A maradék kál vi-
nis ta fa luk ból ál lan dó szi vár gás folyt az ország ke le ti tájai felé, ahol 
már nem tud ták így nyomorgatni õket. A tö rök idõk ben el nép te le ne-
dett Kiskunságba is jó részt on nan te le pül tek át a ké sõb bi redemptu-
sok*, s utá nuk is még elég so kan. Magay-nagyapa is így ke rül he tett 
oda.

Iga zad le het. De ha már õt em lí ted, el mon dok még egy tör té-
ne tet. Apuskától hal lot tam ezt is, mint a Pe tõ fi rõl szó lót. Mi kor 
Gör gey ka to nái el fog ták a ha za áru ló két Zichy gró fot, rög tön íté-
lõ ha di tör vény szék elé ál lí tot ták õket a Cse pel-szi ge ten. Ha lál ra 
is ítél ték az egyi ket, de nem volt hó hér. Ezt az al ja mun kát nem-
igen aka ró dzott vál lal ni sen ki nek. Kó bor ló Vég Fe renc je lent ke-
zett vé gül, Magay Kár oly nagy apám nak a csat ló sa, akit 
Szentmiklósról vitt ma gá val mint a lo vak hoz jól ér tõ ci gány le-
gényt. Hi szen már ott hon is õ gon doz ta a vá ros lo va it. Ta lált 
gye-rek volt ez a Fe renc, kó bor ci gá nyok ve szí tet ték el, de mire 
rá lelt va la ki a vá ros vé gén, azok nak már bot tal üt het ték a nyo mát. 
Mit csi nál ja nak? Meg ke resz tel ték Fe renc nek, csa lá di név nek meg 
be ír ták a Kóborló Vég-et, s at tól fogva a vá ros sza kács né ja, 
Tabajdiné ne vel te. No hát ez a cigánylegény il lesz tet te a hur kot a 
gróf nak a nya ká ra. Elõtte az még át ad ta ne ki az arany órá ját, és 
kér te, hogy gyorsan és kí mé le te sen vé gez zen ve le.

– Në féljön sëmmit a mél tó sá gos gróf úr – biz tat ta Ferenc –, 
ulyan ha mar a más vi lá gon lössz, hogy ész re së vöszi.

Hát így is tör tént Apus ka sze rint.
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Vol tak ne ki más ilyen ré gi his tó ri ái is?

Ne kem nem so kat me sélt. De Sán dor nap ján, meg egyéb kor, 
pél dá ul mi kor Búz Gyu la bá csi val kvaterkázott, meg-meg eredt a 
nyel ve. Én meg foly ton fü lel tem, pró bál tam fel csip pen te ni, amit 
csak le he tett. A szentmiklósi nem zet õrök rõl szólt az a tör té net is, 
hogy még Szentta más nál har colt Magay-nagyapa lo vas csa pa ta, 
mi kor gya lo go sok is ér kez tek ha zul ról, szin tén nem zet õrök, és 
hí rül hoz ták: kán tor vá lasz tás ra ké szül nek oda ha za, merthogy sze-
gény Dö mö tör kán tor el esett. A kán tor is a szentmiklósi lo va sok 
kö zött szol gált, s nem volt egy elõ re ku tya ba ja se. Hi tet len ked ve 
hall gat ta a sa ját ha lál hír ét, de meg is ijedt az tán: mi lesz, ha csak-
ugyan mást vá lasz ta nak a he lyé be? En ge del met kért, hogy ha za-
me hes sen, de Magay-nagyapa csak gya log szer rel eresz tet te el õt 
is és Czérna Józsefet is, aki vel meg azt tu dat ták az újon nan jöttek: 
ha lá lán van a fe le sé ge. Ló há ton nem me het tek, hi á ba lett vol na 
si e tõs az út juk, mert a lo vak is hul lot tak, nemcsak az em be rek, 
kel lett a tar ta lék. No el in dul nak, sze dik a lá bu kat – ak kor még 
nagy pusz ta sá gok ter je dez tek ott a két víz kö zött –, de egy re fárad-
tabban ban du kol nak. A kán tor meg fel-fel fo hász ko dik köz ben:

Is ten, ki az egek be vagy,
Szentmiklósnak kán tort në adj,
míg én ha za nem érök.

Ha za még nem ér tek, csak egy csor da kút hoz, mi kor vá rat la nul 
rá juk ron tott egy ki vert bi ka. An  nyi ide jük volt csak , hogy a kán-
tor – erõs, tes tes em ber – be ugor jon a vö dör be, a ke szeg Czérna 
meg fel ka pasz kod jon a kút gém ko lon cá ra. Õ mind járt fel is emel-
ke dett a le ve gõ be, a vö dör meg le sül  lyedt, mert le húz ta a kán tor 
te te mes sú lya. Ott di der gett Dö mö tör uram lent a kút vi zé ben, 
Czérnát el len ben úgy éget te oda fent, a kút gé men a nap, majd 
el ol vadt. A kán tor, hogy ne fáz zon már an  nyi ra, rágyúj tott kín já-
ban er re a zsol tár ra:
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Együtt mély ség és ma gas ság,
Tisz ta fény lõ vi lá gos ság...

Ez volt a sze ren csé jük. Föl ve tet te a fe jét a bi ka: hát ez meg mi 
a csu da? Ének lõ kút tal õ még nem ta lál ko zott. Ezért-e, vagy má-
sért, kap ta ma gát és el inalt.

Ar ról nem szól már a fáma, hogy ver gõ dött ki a termetes kán-
tor a kút ból, hogy ka pasz ko dott fel kéz zel-láb bal, tíz kö röm mel a 
kút os to ron. De mi re fe lért, ad dig ra a sovány Czérna még vé ko-
nyabb lett, an  nyi vi zet vesz tett.

Csak to vább bal lag tak azért. Szentmiklóson megkönnyebbült 
az tán a lel kük: se kán tor vá lasz tás nem volt még, se as  szony ha lál. 
Nem is lett. A kán tor ság így Dö mö tö ré ma radt, a fe le ség meg 
Czérnáé.

Se non è vero, è ben trevato * – mond ják az ola szok.

Ezt mon dom én is. Hoz zá kell gon dol ni a kva ter ká zó, ka szi nó-
zó kis ura kat, akik te li vol tak ilyen his tó ri ák kal. Hogy tud tak 
mu lat ni egy más tré fá in! Ilyen kor még Apuska is föl en ge dett 
ab ból a ré gesrég rá der medt ko mor szigorúságából. De jó volt 
hall gat ni, hogy úgy ne vet, mint egy gye rek! Hogy most olyan, 
mint Bé la bá csi, a test vérbáty ja, aki sok kal vi dá mab ban és kön -
nye deb ben vett min dent az élet ben, ná lunk is nyu god tan meg ült 
éven te két szer – he te kig is né ha – a fiaival. De ezt csak Apus ka 
vet te rossz né ven, mi örül tünk, hogy ilyen jókedvû rokonaink 
van nak. Hat gye re kes apa volt kü lön ben ez a nagybá tyám, akár-
csak Apus ka, de lány õná luk nem szü le tett egyse. Csupa fiú.

Magay-nagyapának hány gyereke volt?

Öten ér ték meg a felnõtt kort. Ak ko ri ban még így kellett szá-
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mol ni, mert sok gye rek szü le tett, a mai fo gal mak sze rint ren ge-
teg, de sok is halt meg.

És anyai ágon? Ott is so kan vol tak a csa lád ban?

No várj csak! Anyuskáék fel nõtt kor ban öten vol tak test vé rek. 
De az õ ap juk nak, Nagy apá nak egyet len unokatestvérérõl tu dok 
csak , Téchy Sa mu bá csi ról, aki el is jött az tán a te me té sé re. Nagy-
apa szár ma zá sát elég nagy ho mály fe di. Vég sõ so ron kárpátaljai 
le he tett a csa lád, técsõi ere de tû, a Téchy név leg alább is er rõl 
ta nús ko dik. Azon a tá jon ma is elég sok Técsi, Tétsi, Tétsy él. De 
meg nem mon dom, mert nagy apa se mond ta el so ha, hogy lett õ 
Téchy, hogy lett be lõ le or vos, s fiatalkorában hogy ke rült 
Szentmiklósra. Ar ról vi szont már száll dos tak családi le gen dák, 
hogy vet te el Nagy ma mát, Buday Ber tát, aki szin tén nem volt 
szentmiklósi.

Ha nem?

Szü le té sé re ta lán pesti. De nem is ez a fon tos, ha nem hogy 
ab ból a Budai-Buday csa lád ból szár ma zott, amelybõl Bu dai Ézsa-
i ás is, Cso ko nai leg ked ve sebb ta ná ra a deb re ce ni re for má tus kol-
lé gi um ban, más részt a ma gyar tör té ne lem hi te les for rá sa i nak 
tu dós fel tá ró ja és a magyar ta ní tá si nyelv ko ra be li egyik leg fõbb 
apos to la. Idõ elõtt meg halt báty já nak, Bu dai Fe renc nek ak ko ri-
ban igen ne ve ze tes sé vált Pol gá ri Le xi ko nát is õ je len tet te meg.

Jonathán bá csit is em le get te Nagy ma ma, Ézsa i ás bá csi test vé re 
le he tett õ is ez zel a ré gi szép bib li ai ne vé vel. Az õ uno ka öc  csük-
nek gon do lom Buday And rást, Nagy ma ma édes ap ját, aki fiatalon 
halt meg, s nyolc gye re ket ha gyott hát ra. Kér dez ted, hogy anyai 
ágon is so kan vol tunk-e. Hát ilyen ér te lem ben igen. Gon dold el, 
nyolc kis ko rú ár va! Még hoz zá az ap juk után az any juk is ha mar 
meg halt és ott hagy ta õket: név sze rint Ercsey Klá ra. Az Ercsey 
ne vet nyil ván te is jól is me red...
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Arany Jánosnak a felesége volt Ercsey Juliánna.

No hát Klá ra is bi ha ri volt, úgy rém lik, hogy el sõ uno ka test vé re 
Arany Jánosnénak. A gyom rá val baj ló dott so kat, kú rál ta ma gát, a 
ro ko nok is se gí tet ték, de iga zá ból rákja le he tett. Az ura je les ügy-
véd volt, amíg élt, vagy ahogy ak ko ri ban mond ták: pró ká tor. Sõt 
Zemp lén megye kö ve te is egy idõ ben, ha jól tu dom, bár az is 
le het, hogy – mint ele in te Kos suth La jos – egy tá vol lé võ ot ta ni 
fõ ren det kép vi selt Po zsony ban, az országgyûlésen. Mert fõ úri 
jó aka rók ra is szert tett. A négy Bideskuthy bá ró nõ pél dá ul sa ját 
ke zû leg hím zett ki ne ki egy go be lin ülõgarnitúrat – hat szé ket és 
egy dí ványt –, ez a gar ni tú ra még az én gye rek ko rom ban is ott 
állt, kis sé már el nyût ten, Nagymamáék kály hás szo bá já ban. Va la-
mi nagy pe rü ket nyer het te meg déd apám, hogy ilyen há lá sak 
vol tak ér te.

De ott ma radt az tán, mon dom, a nyolc ár va. Ro ko nok osz tot ták 
el õket egy más kö zött. Em ma, a leg idõ sebb, a csa lád ké sõb bi nagy 
jótévõje, a gaz dag pes ti Puky-családhoz ke rült, né hány test vé re 
meg Kóczánékhoz. Pukyék há za sí tot ták ki Em mát: Sipos Pál hoz, 
az ak kor negy ven öt éves, gye rek te len öz vegy ügy véd hez ad ták, 
Abaújba, Szikszó ra, ahogy már em lí tet tem az arany an gyal kás ágy -
gyal kap cso lat ban. Az szin tén az õ aján dé ka volt. Egy má sik test vér, 
Er zsi Szentmiklósra ment férj hez, s Ber tát, az én ké sõb bi Téchy-
nagymamámat több ször is le hív ta magához. Elõ ször ta lán ti zen egy 
éves ko rá ban, mert a csa lá di le gen da sze rint még csak en  nyi idõs 
volt Nagy ma ma, mikor meg lát ta és meg sze ret te az ak kor már 
Szentmiklóson élõ és mûködõ fiatal Téchy dok tort. Er zsi nek sor ra 
születtek a gye re kei, ezért is volt szük sé ge Ber ta hú gá nak a se gít sé-
gé re, aki an  nyi ra epedt az õ doktorkája után, állítólag még be teg-
nek is te tet te ma gát, csak hogy elhívassák. A csel be vált, ad dig-ad-
dig, hogy ti zen nyolc éves korára dok tor Téchy Józsefné lett be lõ le, 
pe dig ezek a Buday-lányok alig ha vit tek sok ho zo mányt a ház hoz. 
Er zsi né ni ezek után a má sik hú gát hív ta le a gye re kei mel lé, de – 
mit tesz Is ten? – nem so ká ra az is férj hez ment, szin tén ott 
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Szentmiklóson. Volt még négy Buday-testvér, de az mind fiú. Er zsi 
né ni nek így most már fo ga dott peszt rá val kel lett be ér nie...

Hát ez va ló sá gos iro da lom tör té net! Pe tõ fi, Cso ko nai, Arany János, a 
tu dós toll for ga tó Bu dai-test vé rek...  

A te fü le det fõ leg ezek a ne vek ütöt ték meg per sze. De tel jes 
jog gal, mert Nagy apa és Nagy ma ma iga zi szép lé lek volt. Nem-
csak a szín há zat sze ret ték, pár tol ták, ha nem az iro dal mat is. Ér té-
kes kis könyv tá rat gyûj töt tek, s Nagy apa kéz írás sal még be is 
má sol ta egy kö tött fü zet be az õ szívének leg ked ve sebb ver se ket. 
Ben nük még élt a ’48 elõt ti idõk szel le me, ami kor – hogy is 
mond jam csak ? – egyet je len tett ma gyar nak és mû velt nek és 
de mok ra tá nak len ni.

Én is csak utó lag jöt tem rá, mi volt a tit kuk, mi ért találták meg 
úgy a han got a köz ren dû ek kel is, job ban, mint az egész úrikaszinó. 
Pe dig so ká ig a ka szi nó nak is az el nö ke volt Nagy apa, csak nem-
igen járt be, az ot ta ni tár sa ság õt nem ér de kel te. Nagy ma má val ült 
le in kább a tö mér dek na pi mun ka után hühüzni vagy hu szon egyez ni. 
Így volt ez már fiatalkorukban is, ami kor még ott alud tak mellet-
tük a gye re ke ik. Bol do gan sö pör ték be egy más tól a tíz-húsz kraj-
cár nyi nye re sé get. De még bol do gab bak vol tak, ha si ke rült a 
má sik nak a ja vá ra, a ma guk ro vá sá ra csalniuk, hadd örül jön az 
„el len fél".

Ilyen meg ha tó an sze ret ték egy mást öreg ko ruk ban is, a Jóisten 
nyu gosz tal ja õket.
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Téchy dok tor

Téchy-nagyapáról mit tud na még mon da ni?

Csak amit gye rek szem mel lát tam, hi szen ki lenc éves vol tam 
mind ös  sze, mi kor meg halt. De ad dig is fõ leg napköz ben jár tam 
ná luk, s Nagy apát olyan kor rit kán ta lál tam ott hon. A be te ge it, 
hal dok ló it lá to gat ta min dig, és nemcsak Szentmiklóson, bent a 
vá ros ban, ha nem Bábonyon, Bösztörön, Bodakúton, Peszéren, 
Adacson és ki tud ja még, hol és mer re a tá vo li ta nya vi lág ban.

Min de nü vé hív ták, min de nütt vár ták, sok szor már úgy, mint a 
zsi dók a Mes si ást. Gya log szer rel a mes  sze ség be nem jár ha tott 
per sze. Luk ács bá csi, a ko csi sa sok egyéb mun kát is el lá tott a ház 
kö rül, de mi kor õt vit te va la ho va, nem azok ban az ócs ka gön ce i-
ben ült fel a bak ra, amikben a jó szá go kat etet te-itat ta, va kar ta, 
ga néz ta. Szép „kocsisi” ru há já ban fog ta a gyep lõt, az ustort, és 
csa pott – ha kel lett – a lo vak kö zé. Nyá ron vá szon ru hát hú zott – 
kes-keny kék-fe hér csí kok kal –, té len fe ke te zsi nó ros, sö tétkék 
mun dért. Fejében strucc tol las, nyal ka ko csis ka lap, csak úgy len-
get te raj ta a szél a sza la got, ahogy rö pí tet ték a lo vak a tisz tá ra 
mo sott, kön  nyû sár ga ko csit. Vagy ünnepélyesebb al kal mak kor a 
bõr sá to ros hin tót, ami nél már csak az üve ges, zárt hin tó volt elõ-
ke lõbb. De ezt csak nagy rit kán von ta elõ Luk ács bá csi a ko csi-
szín bõl: ha kü lö nö sen pom pás te me tés re vagy es kü võ re men tek 
raj ta, vagy ha va la mi hí res-ne ve ze tes ven dég elé kel lett ki haj ta ni 
ve le a vas út ál lo más ra.

A ko csik mel lett egy pi ros sal dí szí tett nagy zöld lo vasszán kó is 
állt a szín ben, er re mi, gye re kek ret ten tõ en sze ret tünk fel ka pasz-
kod ni, mi köz ben va la me lyik ko csit mos ta Luk ács bá csi. Más kor 
zár va volt a szín, de ilyen kor még õ is se gí tett fe lül tet ni a ki seb-
be ket. Bol do gan feszítettünk oda fent, míg csak be nem fo gott. 
Azt is megengedte né ha, hogy fel száll junk az in du ló ban lé võ 
ko csi ra, amíg oda ka nya ro dik ve le a ház elé, a min dig szé pen 
ge reb lyé zett, ho mo kos ko csi be já ró ra. De ott az tán si pirc le fe lé, 
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mert már jött is a „tekintetös úr”,  nyá ron a fe hér por kö peny ében, 
más kor a nagy gal lé ros, sö tét szür ke havelokjában, s gye rek nek 
ak kor már nem volt töb bé helye a ko csin. Ha még fent ta lált va la-
me lyi kün ket, ha ra gos szó val ker ge tett le, de a leg csú nyább sza va 
az volt: „Disznó te rem tet te!” En nél na gyobb szi tok nem jött ki a 
száján, de mi ezt se vár tuk meg, si et ve ug rál tunk le, mert tud tuk, 
hogy ne ki min dig si e tõs az út ja. Ment is az tán Lukács bá csi val, ki 
tud ja, ho va, mer re, mi pe dig ad dig integettünk utá na, míg csak el 
nem tûnt a sze münk elõl.

Bent a vá ros ban jár va-kel ve nem igen ko csi ká zott így Nagy apa. 
Bal la gott a ma ga lá bán, té len-nyá ron, egyik be teg tõl a má si kig. 
Esõs idõ ben csiz mát hú zott, úgy dagasztotta a szi kes-ra ga csos 
szentmiklósi sa rat. Sok he lyen ak kor még jár da se volt.

Jött hoz zánk is, Anyus ka mind járt el hív ta, ha né há nyat kö hen-
tet tünk. Le ült egy szék re, lá bát kis sé szétterpesztette, két ke zé be 
fog ta csont fo gan tyús bot ját, és elõ ször is ki fúj ta ma gát. Öreg volt 
már, mi kor én is mer tem, nem ép pen kö vér, de kö vér kés – egy kis 
po cak kal –, már emiatt is kön  nyen ki ful ladt. S még in kább a hosz-
szú évek alatt el nyü võ dött szí ve mi att. Tél víz ide jén há rom ne gye-
des bé lelt ka bá tot vi selt – a bun da túl ne héz lett vol na – és bar na 
bõr kesz tyût. Volt úgy, hogy le se vet kõ zött, de több nyi re még is 
le dob ta a ka bát ját, hogy meg hall gas sa a szí vün ket, tü dõn ket. Fur-
csa ér zés volt, ahogy a mez te len mel lünk re, há tunk ra ha jolt a 
hi deg fü lé vel. A nyel vün ket nagy ka nál nye lé vel nyom ta le, hogy 
jól be le lás son a torkunkba, de ezt én nem sze ret tem, mert ahogy 
már mondtam, na gyon ök len de zõs vol tam. De szo ru lós is, 
hason-lóan a test vé re im hez, akik szin tén kap tak Nagy apá tól 
olyan bar na dra zsé kat, ami ket nem volt sza bad szétrágnunk, rossz 
ízét ne érez zük. A ri ci nus olaj nak az íze el len, saj nos, nem volt 
ment ség. Hi á ba ke ver te Anyus ka for ró ká vé ba, tett be le cuk rot is, 
mind ez nem so kat ért. Én még so ká ig nem bír tam meg in ni emi att 
a ri ci nus ta lan fe ke teká vét se, már a ká vé szag tól is rög tön ricinu-
sízt érez tem a szám ban, s há nyin ge rem tá madt. An  nyi ra ir tóz tam 
a ricinustól, hogy a fé nyes ha tos se bol do gí tott, ami azért járt, ha 
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az or ro mat be fog va hir te len le nyel tem a ká vé val együtt. Rög tön 
va la mi mást is kap tam en ni-in ni, hogy kiûzzem a szám ból az ízét, 
de at tól az íz tõl, at tól az undortól se hogy se tud tam sza ba dul ni.

Ma már nem ad nak ri ci nust a gye re kek nek, de ak kor még vol-
tak ilyen jól be vált gyógy mód ok, amik hez Nagyapa is ra gasz ko-
dott. Nem csak en  nyi bõl állt per sze a tudománya. Komp li kált, 
ne héz szü lé se ket ve ze tett le, far ral kife lé for dult mag za to kat se gí-
tett ele ve nen a vi lág ra, halálosnak lát szó be te ge ket ho zott vis  sza 
az élet be. De a vé gü ket já rók kín ja in is kön  nyí tett tõ le tel he tõ leg.

Ha lá la után há nyan em le get ték: „Jaj, a Téchy dok tor úr! Csak 
õ élne még!”

Pe dig akár iri gyel het ték vol na is. Sem mi nél kül jött 
Szentmiklósra, s Nagy ma mát is jó sze ri vel egy szál ing ben vet te 
el. So ha sen kit ki nem hasz nált, meg nem zsa rolt, las sacs kán még-
is gyûlt a va gyo na. Amit ha za ho zott innen-onnan, a há lás be te-
gek tõl, azt oda ha za le rak ta az asztalra: „Tedd el, Ber ta!” Nagy ma-
ma el tet te, élé re rak ta, aztán há zat, föl det, jó szá got vá sá rolt raj ta. 
Így ju tot tak egy idõ múl tán a tá gas vá ro si por tá hoz – ott volt 
az tán Nagyapa or vo si ren de lõ je is –, egy szép ta nyá hoz, há rom 
szép szõ lõ höz, mind járt túl a vá ros szé lén, meg a bodakúti, 
ménesjárási nagy ka szá lók hoz, ré tek hez.

Nagy apa ren de lõ jé be én csak ak kor néz het tem vagy szök het tem 
be, ami kor épp ta ka rí tot tak. Az ab lak mel lett állt az író asz ta la, raj-
ta író kész let, re cept fü zet, ál ló nap tár, or vo si köny vek, nagy ha lom 
irat. Az egyik fal nál üve ges szek rény, min den fé le or vo si mû szer rel, 
a má sik nál könyv szek rény, de ab ban nem csak az or vo si köny ve it 
tartotta, ha nem – mint ké sõbb meg tud tam –, még Zo la-re gé nye-
ket is. Kli en se it nagy fe ke te fotelekba ül tet te le, amik nek a há tul-
já ról hos  szú roj tok lóg tak – fe hé rek, fe ke ték, pi ro sak –, be is le he-
tett vol na fon ni õket, de nem volt sza bad. Egy fe ke te vi a szos vá-
szon dí vány is állt a szobában, meg egy da to lya pál ma. En nek 
Nagy ma ma ve tet te el a mag ját va la mi kor, s nem csu pán ki kelt, 
ha nem fel is nõtt, ho va to vább a pla fo nig. Egy re na gyobb cse rép be 
kellett át ül tet ni, vé gül egy dé zsá ba, ami a gyö ke re i nek elég is lett 
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vol na, de az egész fának már szûk lett a szo ba. Mikor a pla fon nak 
üt kö zött a csú csa, nem bír ta to vább, elpusz tult.

Nagy apa ott hon is min dig fe ke te, vagy leg alább is sö tét ru há-
ban járt. A ren de lé si idõ vé gez té vel – ha nem kel lett már se ho va 
se men nie – egy ki fa kult, ócs ka fe ke te szalmakalapot csa pott a 
fejébe (olyan ke mény ka lap alak ja volt), s ab ban járt-kelt az ud va-
ron. Sok gom bos mel lényt hor dott, vé gig be is gom bol ta, de a 
za kó ját, azt nem. Jól lát szott, ahogy meg fe szült a mel lény eny he 
kis po cak ján. Min ket, gye re ke ket ne megy szer biz ta tott, gyûjt sünk 
a mé he i nek kor hadt fa da ra bo kat a kert ben és az ud va ron, mert 
mé he ket is tar tott a tömpöri szõ lõ ben. Meg is dicsért ér te, ami kor 
ta lál tam né há nyat és oda ad tam ne ki, de az óta se tu dom, mit kezd-
tek a mé hek azok kal a korhadt va ca kok kal.

Majd el fe lej tem, hogy még va la mi volt a ren de lõ jé ben: egy cso-
dá la tos spa nyol fal. Cso dá la tos sá pe dig Nagy mama va rá zsol ta, 
rá ra gasz tott fe ke te-fe hér és szí nes levelezõlapjaival, meg új sá gok-
ból, in nen-on nan ki vag do sott egyéb ké pe i vel. Azt a tar ka sá got! 
Vol tak ott di va tos üdülõhelyek, ódon vá ro sok, ha vas hegy csúcs ok, 
ké kel lõ tavak, zöl del lõ er dõk, fo lyók, ten ge rek, bá jos nõ alak ok, 
eg zo ti kus ál la tok... S mind ez úgy el ren dez ve, hogy egymás hoz 
ill je nek, hogy aki lát ja, úgy el mé lyed hes sen ebben a vál to za tos, 
me sés vi lág ban, mint ha csak ugyan ott jár na-kel ne, né ze lõd ne. Én 
leg alább is így bá mul tam a magam gye rek sze mé vel ezt a spa nyol-
fa lat, és ma is hi szem, hogy Nagy ma má ban, eb ben a vé kony, de 
szí vós kis öregas  szony ban na gyon sok íz lés, szép ér zék és fan tá zia 
lakott.

A pá ci en sek hogy mit lát tak meg eb bõl, azt már nem tu dom. A 
spa nyol fal mö göt ti mos dót õk, azt hi szem, nem hasz nál ták, csak 
Nagy apa. Ne kik a ké pek nek ez a tarkasága ta lán csak ar ra volt jó, 
hogy mö göt te vetkõzzenek le, és úgy lép je nek – töb bé-ke vés bé 
már len ge öl tö zet ben – Nagyapa für ké szõ sze me elé. Mert res tell-
tek vol na õe lõt te vet kõ zõd ni, de hogy féligmeddig már csu pasz 
tes tü ket meg mu tas sák az õ mély sé ge sen ko moly, vizsgálódó te kin-
te té nek: ab ban leg több jük már nem ta lált semmi ki vet ni va lót.
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Ezt azon ban csak úgy sej tem, hi szen a ren de lõ be máskor is rit-
kán jut hat tam be, ilyen kor meg so ha. Leg fel jebb a kép ze le tem 
ka lan do zott ti tok ban a zárt aj tó mö gött: hogy tárják fel tes tük 
tá ja it és bá ja it és tö ké let len sé ge it Nagy apa pá ci en sei.

Nagy ma mát vi szont gyak ran lát tam és hal lot tam, hogy ren delt 
a kony há ban, s ment be ilyen-olyan or vos sá gért a kö zép sõ szo bá-
ba. Ott egy nagy ma gas kre denc állt, és ha ki nyi tot ta a két szár nyú 
fel sõ aj ta ját, kü lö nös il la tok kavarogtak a le ve gõ ben: azo ké a sze-
re ké, ami ket ott tartogatott üve gek ben és ki sebb-na gyobb ke rek 
do bo zok ban. Olyan as  szo nyok jár tak hoz zá, akik nek a sze gény sé-
gé bõl nem telt se or vos ra, se pa ti ká ra. Be pro te zsál hat ta vol na 
õket Nagy apá nál, de volt an nak elég ba ja és be te ge, nem akar ta 
sza po rí ta ni a gond ja it. Õ ma ga kér dez get te hát ki, mi ért jöt tek, õk 
be te gek-e, vagy más nak a nya va lyá já ra – gyerekére, házijószágéra, 
ágy hoz kö tött öre gé re – kérnek-e va la mi szert, ami se gít het. 
Nagy apá tól el le sett tudományával több nyi re ki is ta lál ta, ki nek 
mi lyen or vos sá got kell elõ ko tor nia a kre denc fel sõ pol ca i ról. A 
Hoffmann-csepp, mond hat ni, min den re jó volt. A do bo zok ban 
meg ma ga ké szí tet te pi ru lák áll tak: egy-egy da rab ka pu ha ke-nyér-
bélbe gyúr ta be le az ura ren de lõ jé bõl szer zett ha tóanya go kat – 
ki nint, has haj tót, hasfogót, fájdalomcsillapítót –, az tán meg szá rí-
tot ta, és szük ség sze rint ad ta ki nek-ki nek.

Vagy el ta lál ta, vagy nem, de aki nek meg gyógy ult a be te ge – 
vagy a kó ka do zó ku tyá ja, tyúk ja –, az es küd ni mert vol na, hogy 
ezt ne ki kö szön he ti. Ha nem a sze rek hasz nál tak, ak kor ta lán a 
sze re tet, mert Nagy ma má nak egész ud var tar tá sa volt ezek bõl a 
sze gény as  szo nyok ból, s nem saj nált tõ lük al ka lo mad tán egy-egy 
bög re te jes ká vét, s mel lé egy sze let fosz lós fe hér ke nye ret se. De 
le ül tet ni se saj nál ta õket, pe dig a szentmiklósi úriházaknál ez nem 
volt szo kás ban, Anyus ka se tet te meg so ha. No, azok a ká vés bög-
rék elég ütöt tek-ko pot tak, csor bák, fü let le nek vol tak azért, s még 
rang so rol ta is õket Nagy ma ma, ki nek jár a szeb bik, ki nek a csú-
nyáb bik. De ezt már iga zán természetesnek vet te az õ ud va ri 
né pe, s egy ként ál dot ta min den jó sá gá ért.
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Õ pe dig ku ru zsolt ren dü let le nül. Nyílt se be ket kötözött be, 
gye re kek fájós há tát ke ne get te ki ni nes zsír ral, s még az is meg-
esett, hogy õ ma ga rán tot ta hely re a kifícamodott kar ját vagy 
lá bát egy-egy pá ci ens nek.

– Így ront ja a pra xi so mat – mon do gat ta tré fá san Nagyapa, de 
nem is bán ta. Fá radt volt már éle te utol só éveiben: alig ha telt vol-
na tõ le, hogy õ ve gye fel en nek az „udvari nép nek” a gond ját is.

Es te fe lé már húz ta az ágy. Le fek vés elõtt min dig fo gat mo sott, 
ahogy nap köz ben is, min den ét ke zés után. A gang szé lé re áll va, 
bal ke zé ben a bög ré vel, jobb já ban a fog ke fé vel vé gez te ezt a 
mû ve le tet. Hos  szan gar ga ri zált, és a len ti vi rá gok kö zé köp dö sött. 
Nagy ma ma et tõl nem fél tet te a vi rá ga it, de min ket min dig in tett, 
le ne ugráljunk a gang ról – ami mint egy fél mé ter rel ma ga so dott 
a kert fö lé –, s ös  sze ne ta pos suk a pe tú ni á it, vi o lá it, tö rökszeg fû-
it, szar ka láb ja it, tu li pán ja it. Nagy apa meg ar ra intett, hogy mi is 
mos sunk fo gat es tén ként, de más kor is min dig öb lít sük ki evés 
után a szán kat. Or vos volt, hi á ba, adott a hi gi é ni á ra.
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Nagy ma ma bi ro dal ma

Nagymamát szépnek látta? Szép öreg as  szony nak?

Nem volt ben ne sem mi szép. De az ar cá ra rá volt ír va a jó sá ga. 
Vis  sza ta szí tó nak biz tos, hogy sen ki se lát ta. Nagy apa meg imád ta. 
Vé kony kis örök moz gó öregasszony volt, õ nem szé gyell te – mint 
Apus ka –, hogy a közren dû ek sze me lát tá ra kap jon be le va la mi 
mun ká ba. A Kutyáskert új te le pí té sû szõ le jét pél dá ul õ ma ga ül tet-
te kö rül Krisz tus-tö vis sel.

Gle dí csi á val...

Igen, az zal. Olyan sû rû sö vény lett be lõ le, sen ki át nem má szott 
raj ta. A vá ro si há zuk kert jé ben is volt né hány szõ lõ lu gas, õ már 
túl járt a nyolc va non, de azo kat még min dig kö töz te.

Sa ját ma gá val vi szont nem so kat tö rõ dött. Oda ha za csak olyan 
se szí nû vagy bar na szok nyák ban járt. Sze gett vagy haj tá sos sö tét blú-
za alatt nyo ma se lát szott nõ i es kebelnek. Ha ven dé ge ket várt, ak kor 
ta lán fi no mabb posztóból va ló, de ugyan olyan nagy, te re bé lyes szok-
nyát vett fel, meg fe ke te bár sony blúzt, hí ján min den dísz nek, szín-
nek. Csak a fõ kö tõ jét dí szí tet te fe ke te bár sony sza lag, fe ke te csip ke, s 
va la men  nyi fe ke te gyöngy szem. Nap pal min dig fõ kö tõ ben járt, csak 
éj sza ká ra tet te le, gon do lom, ami kor már nem lát hat tuk, mi lyen gyér 
a ha ja, há tul egy ki csit tán ki is ko pott már. A gyé rü lést ma ga a fõ kö-
tõ is okoz hat ta, hogy nem fért hoz zá a le ve gõ a fej bõr éhez, meg hogy 
ha jat õ bi zony nem igen mo sott, ahogy Nagyapa se. Ak kor ez nem 
volt di vat. Azt tar tot ták, hogy sû rûfé sû vel kell csak ki sze de get ni be lõ-
le a port, alat ta a bõr ma gá tól tisz tul.

Õszül ni alig-alig õszült Nagy ma ma. Kö zé pütt elválasztott ha ja 
nyolc van fe lé is fe ke te volt, már ami ki lát szott a fõ kö tõ alól. De 
nem sok lát szott ki.    

Fi a ta labb ko rá ban Pes ten var rat ta a fõkötõit, de késõbb Bertust 
bíz ta meg ve le, újít sa fel a ré gi e ket. Bertus sze gény bi zony nagy 
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kín ban volt, mert a fõkötõ-csináláshoz az tán iga zán nem ér tett. 
Ilyen ódi va tú ru ha da ra bot már Anyus ka se hor dott, ta lán más se 
az egész vá ros ban. De Nagy ma mát a fe ke te csipkés-gyön-
gyös-szalagos ünnepi fõ kö tõ je még a sír já ba is el kí sér te.

Éle té ben af fé le ural ko dói jel vény is volt ez a szá má ra, hi szen a 
ház ban, a ház kö rül és a ha tár be li bir to ko kon az övé volt a fõ ha-
ta lom. Nagy apát a sa ját mun ká ja kö töt te le, min den egye bet õrá 
ha gyott. Így ala kult ki Nagy ma ma birodalma, hi szen a bir tok vá-
sár lás ban is az övé volt a dön tõ szó. Õhoz zá fu tot tak be már a 
hí rek is, hol és mi kor, mi és men  nyi ért el adó.

A ház ból jó for mán ki se tet te a lá bát. A vá ros ba so ha nem járt 
ki, sen kit meg nem lá to ga tott, s ne ki se igen akadt lá to ga tó ja a 
hely be li úrinépbõl, ha csak Pongrácz Pa u la né ni nem, a ka to li kus 
pap gazd as  szo nya, akit õ mint tisz te let re mél tó úrihölgyet ba rát-
nõ jé nek fo ga dott. De több tisz te let re mél tó úrihölgyre, úgy lát-
szik, nem volt szük sé ge, no ha min den rõl sze re tett tud ni, ami a 
vá ros ban tör tént. Ér te sü lé se it azon ban fõ leg a ma ga udvari né pé-
tõl sze rez te, a hoz zá já ró köz ren dû asszonyoktól, s kö zü lük is 
el sõ sor ban Ko vács Zsigánétól, a nagyszemû, fe ke te, töm zsi fuva-
rosnétól. Ba goly sze mû nek is mond hat nám, mint a ré gi gö rö gök 
Pallasz Athé nét, akkorára tud ta nyit ni azt a pa rázs ló két sze mét. 
Csak úgy sütött ki az ar cá ból! Sok min dent meg lát ha tott ve le, 
hogy an  nyi hírt hor dott Nagy ma má nak, bár a leg több jét nyilván 
má sok tól hal lot ta. De ami új sá got õ ho zott a ház hoz, ab ban 
Nagy ma ma so ha se ké tel ke dett, hogy igaz-e. Legfeljebb õ ma ga 
szí nez te ki egy ki csit, mi kor to váb bí tot ta az es tén ként hoz zá lá to-
ga tó Anyus ká nak és Bertusnak egy bög re te jes ká vé vagy né hány 
sze let há zi sü te mény kíséretében.

Bertus ké tel ked ni me ré szelt né ha. Ezt õ nem egé szen így hal-
lotta.

– No de, fi am! – in tet te le Nagy ma ma. – Hi szen a Kovács 
Zsigánétól tu dom!

S több vi tá nak ak kor már nem is volt he lye.
A bög re te jes ká vé ját ter mé sze te sen Ko vács Zsigáné is min dig 
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meg kap ta, sõt ha va la mi ki vé te le sen ér de kes történetrõl tu dó sí tott, 
Nagy ma ma kön  nyed moz du lat tal ejtett a bög ré jé be még egy szem 
koc ka cuk rot. Õt különben nem a kony há ban ül tet te le, mint a töb-
bi as  szonyt, ha nem a szom széd szo ba nagy dió fa asz ta la mel lé, ahol 
min ket, gye re ke ket is min dig meg kí nált ez zel-az zal: ropogósra sült 
csir ke comb bal, szõ lõ vel, al má val, kör té vel, vagy a fe hér ne mûs 
szek rény rej tek he lyé rõl elõ hú zott finom „sütemkével”.

Kis lány ko rom ból még em lék szem, hogy kí vül rõl fûtött ke men-
ce állt eb ben a szo bá ban. Nagy, fe hér, gömbölyû há tán kü lö nös 
ala kú kék min ták vol tak. Ezek, mint meg tud tam, úgy ké szül tek, 
hogy kék fes ték be már tott ke zét nyom kod ta rá va la ki – te nye rét és 
szét ter pesz tett uj ja it – a fris sen me szelt bú bos ke men cé re.

Na gyon saj nál tam, mi kor le bon tot ták ezt a bú bost. A he lyé be 
ra kott nagy bar na cse rép kály hát már nem találtam olyan szép nek. 
Jó val ke ve sebb he lyet fog lalt el viszont, s Nagy ma ma ká vét, te jet 
is tu dott me le gí te ni benne: ki nyi tot ta az aj ta ját, s rá tet te a kislá-
bost a pa rázs ra. Egy-két perc alatt úgy meg for ró so dott, hogy 
rong  gyal is alig tud ta már meg fog ni a fü lét.

Két ágy is állt eb ben a szo bá ban – egyik Nagy ma máé, a má sik 
ven dég ágy –, meg egy ru há val tö mött nagy fo gas, a klejderstokk.

Ló gott azon min den, ka bát, slaf rok, kö té nyek, mun karu hák 
tar ka zsú folt ság ban. Az ágya kat fekete-bordó-sárga min tás öreg 
te rí tõ ta kar ta, ál lí tó lag igen ér té kes, arannyal át szõtt bro kát ból, 
de én se ara nyat, se bár mi lyen szép sé get nem tud tam már fel fe-
dez ni raj tuk. An nál érdekesebbnek ta lál tam a kes keny fe ke te fa li-
ó rát, ami nek a lán con ló gó sú lyai egy re lej jebb eresz ked tek, s 
na gyon örül tem, ha épp lát hat tam, hogy húz zák fel õket. A má sik 
in ga órát – há rom szo bá val odébb, a vi zit szo bá ban – kulccsal kel-
lett fel húz ni. De oda mi rit kán me het tünk be.

Hány szoba volt ös  sze sen?

Öt. Nagy ma máé, ami rõl már be szél tem, mel let te az ebéd lõ a 
nagy kre denc cel, az tán a kály hás szo ba, az tán a vi zit szo ba, az tán a 
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vég sõ szo ba, a ren de lõ vel. En gem az utol só ket tõ ér de kelt leg in-
kább, va gyis aho va nem volt sza bad be já rá som. Jel lem zõ, hogy az 
ebéd lõt – ahol nem ebé delt jó for mán so ha sen ki, ahogy a mi Is ko-
la ut cai há zunk ebéd lõ jé ben se – kö zép sõ szo bá nak is hív tuk, mint-
ha csak a kály hás szo ba kö vet ke zett vol na utá na. A töb bi már a 
me se be li til tott, ti tok za tos ti zen har ma dik szo bá hoz ha son lí tott.

De a leg ki sebb királyfi oda is be ju tott a me sé ben!

No per sze. Nya ran ta Nagy ma ma bi ro dal má ban is meg bom lott 
az ad di gi szi go rú rend. Jöt tek a Téchy-unokák csa pa tos tul, ter-
mé sze te sen a szü le ik kel. Szin te hihetetlen, hogy ju tott fek võ hely 
min den ki nek, ágy, dí vány, ki húz ha tó mat rac, ös  sze tolt fo tel, a 
leg ki seb bek nek ru hás ko sár...

Hány Techy-unoka volt?

Ti zen hét, ha jól szá mo lom. De eb ben már mi is ben ne vol tunk, 
ha tan, Szentmiklóson élõ, ott ne vel ke dõ Magay-gyerekek. Elég az 
hoz zá, hogy ilyen kor a vi zit szo ba se szá mí tott ti los te rü let nek, ott 
is alud tak né há nyan. Mi is be-be me het tünk, hogy meg cso dál juk 
Nagy ma ma lánykori ké pét ma gyar ru há ban, gyön gyös pár tá val – 
hol vol tak még ak kor azok a ké sõb bi fe ke te fõ kö tõi! Nagy apát is 
meg cso dál tuk fi a ta lon, sza kál la san, 1848-as nem zet õri egyen ru há-
já ban; a fel emelt kar ral szó nok ló Kos suth La jost, amint fegy ver be 
szó lít ja a né pet a ha za vé del mé re; Ferenc József meg ko ro ná zá sát 
(az uno kák ked vé ért né ha a kép mö gé rej tett ze né lõ ké szü lé ket is 
meg szó lal tat ták); a ti zen két ka rú, gyö nyö rû gyer tyás csil lárt, ami-
nek az ága it idõn ként ma ga Nagy ma ma ara nyoz ta új ra; a bieder-
meier szek ré nye ket, fo te le ket, dí ványt; a két kis fi nom asz talt, 
egyi ken ró zsa szín belsejû, ti tok za to san bú gó tengeri kagy lók kal, a 
má si kon – az ara nyo son – dísz kö té sû kis al bu mok kal.

Az ab la kok ban fû sze res il la tú vi asz vi rág ok nyíl tak, ezek mö gül 
– meg a két fe lé kö tött fe hér csipkefüggönyök mö gül – les te 
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Nagy ma ma a kin ti vi lá got, mi kor szus  szan ha tott né ha egyet 
tö mén te len sok mun ká ja közben. Fi gyel te az ut cán já ró ke lõ ket, a 
ta li ga to ló kat, elszekerezõket; a kö ze li ka to li kus temp lom ba igyek-
võ ket; szom ba ton ként a ka to li kus es kü võk nász nép ét, amely job-
ba dán szin tén gya log szer rel vo nult a temp lom ba; hétközben a 
já rás bí ró ság ud va rán bör tön õri fel ügye let tel dol go zó ra bo kat; 
va sár nap dél elõtt – a re for má tus is tentisz te let után – a pi ac tér re 
gyü le ke zõ, fe ke te ru hás, fe hér in ges, kun ka la pos, csiz más atya fi a-
kat, akik ott hall gat ták meg õsi szo kás sze rint a heti publikációt... 
Mint egy né ma film ként per gett le mind ez a sze me elõtt, hi szen a 
zárt ab la ko kon át úgy szól ván csak a ha ran gok sza va ha tolt be a 
szo bá ba. Más kor a kony ha mel let ti – a ke men cés, késõbb cse rép-
kály hás – szo ba ab la ká ból né ze lõ dött, de az ebéd lõ bõl és az örök-
égõ fe hér Meidinger-kályháról elnevezett kály hás szo bá ból szin te 
so ha se.

Ez utób bi nak a fõ dí sze egy arany ke re tes nagy falitükör volt, de 
itt áll tak – bi zony már elég nyût ten, ko pot tan – a Bideskuthy 
bá ró nõk hí mez te gar ni tú ra szé kei is, meg a hoz zá juk tar to zó dí-
vány, hát só tám lá ján a szür ke-fe hér fol tos ku tyus sal. A ven dég ség-
be ér ke zõ fel nõtt ro ko nok es tén ként több nyi re itt trac  csol tak, 
kár tyáz tak egymással meg a há zi ak kal, de Nagy apa tíz órán túl 
so ha nem maradt fenn. Fel állt és el vo nult. „Hol nap is nap lesz!” 
-mondta, hi szen õt min den nap vár ták a be te gei.

Nagy ma má nak nem volt ilyen sür gõs le fe küd ni?

A vá ros ba, mond tam már, õ so ha se járt ki. A ta nyá ra, a szõ lõk be 
s a jó val tá vo lab bi – bodakúti, ménesjárási – kaszálókra ki-ki ment 
azért a kön  nyû sár ga ko csi val, mi kor er re a kis hin tó ra Nagy apá nak 
épp nem volt szüksége. Nem mint ha na gyon vár ták vol na ott is; a 
ta nyás, a vin cel lér so se sze re ti, ha a kör mé re néz nek, s még azok 
se na gyon, akik szé na ka szá lás ra, -gyûjtésre sze gõd nek el al kal mi-
lag. Mes  szi rõl meg lát ták per sze, hogy jön a kocsival – az Al föld ön 
ez már így van –, volt hát ide jük eltüntetni ezt-azt, amit nem az õ 
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sze me elé va ló nak gon dol tak. De Nagy ma ma kü lön ben is el né-
zõbb volt, mint a pa rasztgaz dák vagy a zsi dó bér lõk. Sze ret te még 
meg is kí nál ni a ma ga em be re it, nem te jes ká vé val per sze – mint 
az „udvarhölgyeket” ott hon, a kony há ban –, ha nem egy kis töm-
pöri bor ral, há zi pá lin ká val, amit az ilyen út ja i ra több nyire ma gá-
val vitt. Ve le volt – min den es he tõ ség re – né hány szem or vos ság 
is. En nek az ada ko zó ter mé sze té nek is köszönhette tán, hogy 
rossz in du lat tal õi rán ta nem volt senki se, rit kán kel lett szi go rú 
szó val bár mit is szá mon kérnie.

Nyá ri idõ ben az uno kák ból is el-el vitt ma gá val egyet-ket tõt. Õ 
ma ga dön töt te el per sze, ki hol kap hat he lyet, el öl-e, Luk ács bá csi 
mel lett, vagy õmel let te a hát só ülésen, eset leg az ölé ben, sõt né ha 
a ko csi fe ne ké ben, ha an  nyi volt a je lent ke zõ, hogy más képp már 
nem fér tek. Kí ván tam vol na én is ve le men ni, még se na gyon tüle-
kedtem; tud tam, hogy a ráz kó dás tól meg a lószagtól köny  nyen 
fel for dul a gyom rom. A ta nyás as  szon  nyal, Pusztainéval meg a két 
vin cel lér rel így in kább bent a vá ros ban, Nagyma ma kony há já ban 
ta lál koz tam.

Ezt a Pusz tai Mátyásnét olyan rút nak lát tam, mint ha õ vol na az 
ör dö gök öreg any ja. Ki csi volt, gör be, majd nem pú pos, so vány és 
sár ga. He gyes az or ra, hor ga sak az uj jai, s már a sá pí tó hang já tól 
is a hi deg rá zott ki. Hoz ta be az el hul lott ba rom fi ak lá bát, hogy 
el szá mol jon ve lük, s húzkodta ki sor ra a ko sa rá ból.

– Mög kõ háboronni az embörnek! – si pí tot ta, mint ha õ már 
csak ugyan meg há bo ro dott vol na. – Mög kõ zavaronni, ehun ë, 
hogy az a jó sá gos... –, de az Atya úr is tent már nem mond ta ki, 
mert tud ta, hogy az ilyen is te ne zést Nagy ma ma nem sze re ti. Meg 
már ott is volt a mar ká ban a kí vá na to san il la tos lán gos, vagy mi, 
amit Nagy ma ma – hogy el hall gat tas sa – hir te le né ben oda nyo-
mott ne ki. De utá na csak rá kezd te, át tér ve im már egy má sik 
té má ra:

– Ulyan vótam én, mint a háj fa lat, mint a kinyítt rú zsa! – 
mu tat ta a rán cos, sár ga ke ze szá rát. – Oszt mi lött belülem, ehun 
ë? Hogy az a vénembör micsinát belülem!
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Bá mul tam is rá meg rö kö nyöd ve, mi cso da ször nye teg le het az a 
„vénembör”,  aki mel lett ilyen né fon  nyadt a hajdani háj fa lat, az a 
nyí ló ró zsa. De Pusz tai Má tyás, mi kor meg lát tam, egész ren des 
ki né ze tû öreg em ber nek mu tatkozott, akár csak kettejük legényfia, 
Pusztai Jani. Volt egy Ma tyi ne vû fi uk is, de épp bör tön ben: vé let-
le nül agyonlõtte a fe le sé gét, Zsu zsit. A ma ga fab ri kál ta orvvadász 
pus ká ja sült el, szán dé kos sá got nem tud tak rábizonyítani.

Nagy orvvadász volt Nyulász is, a Kutyáskert vincellérje. Iga zi 
ne vé re nem em lék szem, de csak Nyu lász nak hívta min den ki. 
Nem volt még olyan öreg, mint Pusztainé, de majd nem olyan 
csú nya: su nyi ké pû, vö rös és szõ rös. Bal ke zén nem volt, csak 
négy uj ja, az ötö di ket el lõt te.

Nagy ma ma bi ro dal má ban biz tos, hogy sen ki se akadt, aki Luk ács 
bá csi hoz fog ha tó lett vol na.

Akkor most, gon do lom, õ következik.

Várj csak , elõbb hadd mond jam el, hogy a gang elõtt – vagy 
alatt – ott volt, ugye, Nagy ma ma vi rá gos kert je. De túl a pe tú ni á-
kon, törökszegfûkön, szar ka lá ba kon és egyebe ken egy bok ro sabb 
rész kö vet ke zett, sok ró zsá val, or go ná val, fa gyal lal, s já cint tal, 
nár cis  szal, íris  szel, bazsarózsával is. Meg sár ga li li om mal, ap ró 
vi rá gú, sö tét li la fürtösliliommal... Ó, azok az il la tok! A ma gas tör-
zsû ró zsák ka ró já nak a he gyé re ara nyos-bí bo ros üveg göm bök 
vol-tak oda tûz ve. To jás fe jû, or mót lan szörny szü löt tek nek látszot-
tunk mi ezek ben a fé nyes göm bök ben, de sze ret tük azért bá mul ni 
ma gun kat. Né hány fa is állt a kert ben: görbe tör zsû ezüstfák, 
ke cses mandulafák – egyi kük ke se rûman du lát ter mett, még is 
meg tar tot ták –, no meg az az együ vé nõtt, vén ket tõs eper fa, 
amely év rõl év re megörvendeztetett dú san ter mõ fe ke te és fe hér 
gyü möl csé vel.

A fe ke te eper rel meg is jár tam, két szer is. Bo lond fõ vel egy szer 
az újon nan ka pott fe hér szal ma ka la pom ba szedtem, ami már nem 
fért a mar kom ba. Még sze ren cse, hogy csak a bé lé se lett foltos 
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tõ le. Más kor meg – mi ért, mi ért nem – a szép fe hér ba tiszt ru hám 
zse bé be dug tam néhány fe ke te sze met, és per sze, hogy át ütött 
raj ta a le ve.

Em lék szem, va sár nap dél elõtt volt, Anyuskáék templomba 
men tek, de én még ki csi lé vén, en gem nem vit tek ma guk kal. 
Nagy sür gés-for gás volt a kony hán, Ma ri né ni – akit a nyá ri nagy 
ven dég já rás ide jén fõ zõ nõ nek hí vott el Nagy ma ma – ott ko pasz-
tot ta, bon tot ta, da ra bol ta a csir ké ket, nyúj tot ta a ré test, sü töt te a 
fán kot. Ne kem nem volt sza bad ilyen kor ott lá bat lan kod nom, de 
si ke rült elcsennem azért egy le vél ké nes gyu fát. Úgy tud tam, 
hogy an nak a láng já tól el tû nik a folt. El is tûnt vol na tán, ha meg-
ned ve sí tem elõt te a zse be met, de én csak odatartottam a lán go ló 
gyu fa szá lat, és most már ki is éget tem. Üvöl tõ sí rás ban tör tem ki, 
or dí tot tam, mint a sa kál, mert azt hit tem, hogy ezen már nem 
le het se gí te ni. Nagy mama vett a gond ja i ba, csi tí tott, ne bõg jek, 
nem lesz sem mi baj. Le húz ta ró lam a ru hát, adott rám va la mi 
mást, õ meg tût, cér nát sze dett elõ. A kis rakottszoknyából egy 
haj tást vé gig be varrt, s né hány perc alatt ma ra dék ta la nul eltün-tet-
te az áru ló nyo mo kat.

– Így ni – mond ta –, anyád ész re se ve szi. Csak még átvas alom 
egy ki csit. Ad dig edd meg ezt a kis sütemkét...

Nem gyõz tem cso dál koz ni. Ilyen ros  szat csi nál tam, és ju tal mul 
még sütemkét is ka pok. És ott hon se lesz sem mi baj.

Csak a Szikora Örzsi te kin te te za vart. Õ Szikora né ni nek, a 
mo só nõ nek a lá nya volt – már nem ép pen fiatal –, és most a kony-
há ban se gít ge tett õ is Ma ri né ni nek. Járt ki-be, ahogy a dol ga 
meg kí ván ta, de köz ben foly vást en gem fi gyelt. Úgy né zett rám, 
ami ó ta fel üvöl töt tem, mint ha csak szur kál na, bö köd ne a vas vil la 
sze mé vel. Látszott raj ta, men  nyi re ros  szall ja, hogy se gí tett raj tam 
Nagy ma ma, s meg men tett a jo gos bûn hõ dés tõl. Érez tem, mi lyen 
utá la tos, nyaf ka úrikisasszonynak tart, legszívesebben mind járt 
Anyus ká hoz ro han na, hogy be árul jon ne ki. 

A mi cse léd lá nya ink so ha nem néz tek így rám. De tõ le más kor 
se kap tam egyet len ked ves szót se. Úgy lát szik, gyû löl. De mi ért?
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Téchy Gyu la bá csi lá nya i val – aki ket a leg job ban szerettem 
uno ka test vé re im kö zül – kö zöl tem is bi zal ma san:

Szikora Örzsi, az egy õrült.                         
– Iga zán? – kér dez ték meg le pet ten.  
– Igen. Õrült! – erõ sí tet tem meg. – A sze mén is lát szik. Fi gyel-

jé tek csak!  
Nem tu dom, mit vet tek ész re a sze mén, mit nem, de Ka tó biz-

ton ság oká ért meg kér dez te Nagy ma má tól, hogy õ mit gon dol. 
Mert ha csak ugyan õrült, meg is mér gez het min ket.

Nagy ma ma az tán jól le hor dott. Mit be szé lek ös  sze-vis  sza? 
Micsoda sü let len sé ge ket! Nem szé gyel lem magam?
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Luk ács bá csi

De most már csak ugyan Luk ács bácsi jön. Nem?

Õt min den ki Nagy apa ko csi sá nak mond ta, hisz legtöbben úgy 
lát ták, ahogy a tisz té hez mél tó szép ru há ban, kalapban ült fenn a 
ba kon, s haj tot ta a fé nyes re ke félt, jól táp lált lo va kat. An nak már 
jó val ke ve seb ben vol tak szemta núi, hogy mi kor ott hon van, mit 
dol go zik nap hos  szat a má sik ud var ban, amely Nagy ma ma bi ro dal-
mán be lül az õ kü lön kis bi ro dal ma volt.

Az elül sõ ud var ról már sok min dent el mond tam, ta lán csak a 
pin cé rõl nem be szél tem. Mi kor már nem csak a tömpöri szõ lõ 
ter mett, ha nem a Kutyáskert és a Kis szõ lõ is, a ré gi pin cét meg 
kel lett tol da ni. Ak kor épí tet ték azt a tég la bol to za tot, amit né hány 
arasz nyi föld ré teg bo rí tott, és mint egy la pos kis domb emel ke-
dett ki az ud var síkjából. Szi go rú an til tot ták, hogy fel men jünk rá 
és mászkáljunk raj ta, de mi azért fel-le sza lad gál tunk. Mö göt te 
volt a föl di ep res, Nagy ma ma sze me fé nye, ar ra azért min dig 
vi-gyáztunk, ös  sze ne ta pos suk. On nan, a pin ce dom bon túlról 
jut hat tunk be a lu ga so kon át a hát só kert be, a gyümölcsösbe, a 
má sik irány ban pe dig a há tul só ud var ba, Luk ács bá csi bi ro dal má ba.

Fent a ház nál õt csak ak kor lát tuk, ha ko csi val haj tott oda a 
ho mo kos bejáróra, in du lás ra ké szen. Alud ni is lent aludt az is tál-
ló ban, a sö tét pok róc cal le ta kart pric  csen. Mel let te ló gott a rossz 
su bá ja, fa gyos té li éj sza kák ra, amikor a lo vak, te he nek se ad tak 
elég me le get. Er re a hos  szúszõ rû su bá ra min dig fél ve néz tem. Az 
volt a hí re, hogy veszedelmes bol ha fé szek, s ami lyen nagy nak és 
ne héz nek lát szott, azt gon dol tam, agyon is nyom hat na, ha vélet-
lenül le sza kad na. Meg is ful lad hat nék alat ta.

Az a desz ka aj tó, ami ide, a má sik ud var ba ve ze tett, min dig be 
volt rig liz ve. Mi ki tud tuk ugyan nyit ni, ha nagyon akar tuk, egye-
dül még se igen me rész ked tünk Lukács bá csi fel ség te rü le té re. Az 
anya ko cák, ma la cok, süldõk, hí zók bent rö fög tek, vi sí tot tak a 
nagy disz nó ól zárt re ke sze i ben, de õfe lõ lük se érez tük tel jes biz-
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ton ság ban ma gun kat. A sza ba don sza lad gá ló kis bor júk, kis csi kók 
mi att még ke vés bé. És hát a szin tén sza bad já ra eresz tett gú ná rok, 
ka ka sok kö zött is akadt egy-egy fé lel me sebb. Volt pél dá ul Nagy-
ma má nak egy ko pasz nya kú, vörösbarna kokinkínai ka ka sa. Gyu-
la bá csi hoz ta ne ki Gö döl lõ rõl, alig ha nem az ot ta ni ki rá lyi ura da-
lom ból. Ami lyen ki csi volt, olyan har ci as. A fel nõt tek csak ne vet-
ték a min dig támadásra kész, dü hös ter mé sze tét, Nagy ma ma 
kü lö nö sen ked vel te, de mi tar tot tunk tõ le, hogy meg csip ke di a 
lá-bunk szá rát. Vagy hor gas csõ ré vel ne tán még a sze münkbe is 
be le vág, mert rö pül ni is tu dott egy ki csit.

De ha Luk ács bá csi is ott volt ve lünk a má sik ud var ban, nem 
tar tot tunk se csi kó tól, se bor jú tól, se gú nár tól, se kokinkínai 
ka kas tól. Szem mel lát ha tó lag õt se za var ta, hogy ott tén fer günk, 
né ze lõ dünk a bi ro dal má ban, s figyeljük a munkáját is, hogy húz za 
a sok-sok vö dör vi zet a gé mes kút ból, dön ti a vá lyú ba a te he nek-
nek, lo vak nak, hord ja az ól ba a disz nók nak; hogy töl ti fel még a 
baromfiak ivó edé nye it is. Hogy ad en ni sor ra min den jó szág nak, 
hogy ga néz za ki az is tál lót, a disznóólat, ta lics káz za el a trá gya-
domb ra, ami oda va ló...

A trá gya domb az al só ud var hát só sar ká ban volt – a lehetõ leg-
mes  szebb a fen ti la kó épü let tõl –, a gyü möl csöskert desz ka ke rí té se 
mel lett. Luk ács bá csi egy  hos  szú szál rossz, ré gi desz kát fek te tett 
az ol da lá ra, azon tol ta fel a talicskát. Ilyen kor, ga né zás kor nem a 
szo kott kék kö tõ je volt rajta, ha nem egy ócs ka zsák nak a fe lét 
kö töt te ma ga elé. Utá na még fel is söprötte az ud vart egy vesz-
szõseprûvel, amit õ ma ga dró to zott ös  sze. Olyan tisz tán tar tot ta 
az egész te rü le tet, hogy a mi úri kis gye rek ci põnk kel sem mi 
mo csok ba nem lép tünk be le. Vi gyáz tunk is, igaz, mert egy-egy 
kis ma lac is ki szö kött né ha a fi az ta tó ból, li bák is tén fe reg tek az 
ud va ron, mi e lõtt be fog ták õket tö més re, s min dig volt ott va la-
meny  nyi tyúk is, egy-két ka kas sal, meg a le vá gás ra szánt ta nyai 
csir kék, ami ket – mi e lõtt nyakukat szeg ték vol na – ku ko ri cá ra 
fo ga tott Nagy ma ma. Ezeket a fel ja ví tan dó kat õ sza ron nõtt csir-
kék nek hív ta. Csúnya szót ki nem ej tett kü lön ben a szá ján, de ezt 
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a közkeletû ki fe je zést õ is el fo gad ta. A csir ke csö cse ugyan is csak 
ak kor lett szép sár ga, ha ku ko ri cán, ár pán, ocsún tartották. Szét-
fúj ták a pi hét a mel lén, meg néz ték a szár nya alját, s mind járt 
ki de rült, nem olyan sá padt-e, mint a sza ron nõtt csir ké ké. Mert 
ak kor Nagy ma ma sze rint még nem volt le vá gás ra va ló.

Az ap ró jó szág gond ja egyéb ként már nem ma radt Lukács bá csi ra, 
ez a cse léd lá nyo kat il let te, az õ fel ügye le te alatt. Nem csak a lo vak-
nak, te he nek nek, disz nók nak volt hát õ az ura és pa ran cso ló ja, 
ha nem ennyi ben az övék, a lá nyo ké is. De sok ba rom fit so ha nem 
tar tott Nagy ma ma a ház nál. Õk job ba dán a ta nyán ne ve lõd tek, oda-
benn annyi is elég volt be lõ lük, amen  nyi a na pi to jás- és hússzük ség-
le tet fe dez te: két-há rom li ba, ka csa, puly ka, úgy húsz tyúk és ugyan-
an  nyi csir ke, hogy kéz nél le gye nek, ha hir te len meg kell fog ni né há-
nyat. Na pos csi bé ket is köl te tett Nagy ma ma, de az tán ha ma ro san 
ki küld te õket a ta nyá ra. Mi kor ott már ja vá ban cse pe red tek, ki vá lo-
gat ta kö zü lük a szé pen fej lett ka ka so kat, s bent a vá ro si ház nál kap-
panoltatta õket. Kis Ist ván ha ran go zó nak a fe le sé gét hí vat ta el min-
dig, az nagy szak ér te lem mel he rél te ki sorra va la men  nyit, s erõs 
cér ná val varr ta be a se bü ket. Egyné hány na pig kó kad tan lé zeng tek a 
mû tét után, némelyiket le is kel lett vág ni hir te len, de ame lyik túl él te, 
ab ból ha tal mas, de rék kap pan lett. Tö ke ik bõl – így hív ták, én is így 
mon dom – a kappanoló as  szony nak azon fris si ben pör köl tet fõz tek, 
ez volt a szo kott ju tal ma a pénz be li fizetség te te jé be.

De nem mond tam még el a kokinkínai ka kast, hogy lett szo-
mo rú vé ge. Ná lunk he telt egyik nyá ron Magay Da ni. Sze ged rõl 
jött La jos bá csi val, aki nek õraj ta kí vül csak lá nyai vol tak, és Da nit 
– mint egyet len fi át – alaposan el ka pat ta. Ti zen két éves le gény ke 
le he tett ak ko ri ban. A mi Zoltink, az még jó val fi a ta labb, de így is 
si ke re sen va dí tot ták egy mást.

Szép fe ke te, so vány, inas fiú volt ez a Da ni, de a szõ rös lá ba 
mi att se ked vel tem, meg a nyug ha tat lan ter mé sze te mi att se. El lá-
to ga tott Zoltival Nagymamáékhoz is, a másik ud var ba is be me-
rész ked tek ket tes ben, no ha Luk ács bá csi épp nem volt ott hon. A 
ko pasz nya kú kis ka kas persze, hogy ne kik tá madt, s Da ni ezt 
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olyan ko mo lyan vet te, hogy harc ba szállt ve le. Fo gott egy fa ágat, 
s ad dig küzdöttek, míg õ hõ si e sen le nem gyõz te a hoz zá ké pest 
azért elég gyön ge el len fe let. Ma gya rán: agyon ver te a fa ág gal, 
az tán büsz kén el vo nult. Mon da nom se kell, hogy Nagyma ma ezt 
nem hõs tett nek te kin tet te, ha nem megbocsáthatatlan bûn nek, s 
– Magay-rokonról lé vén szó – Apuskának rót ta fel.

Luk ács bá csi az ilyen csa lá di dol gok ról so ha nem nyilatkozott. 
Ha nem a kis ka kas ha lá la õt is szí ven ütöt te. Nagyon sze re tett 
min ket, gye re ke ket – s ugyan ilyen gyöngéden, sze lí den bánt a 
kis bor júk kal, kis csi kók kal, malacokkal is –, de Da ni nak ezt õ se 
bo csá tot ta meg.

Ma lac na gyon sok vi sí tott né ha az ól ban, hi szen a kilenc ko ca 
ren ge te get fi alt. De leg több jük nem so ká ig maradt a ház nál. 
Nagy ma ma vá lasz tá si ma lac ként ad ta el õket, mi kor már nem 
szo rul tak az any juk cse csé re. Sül ve vagy fõve az asz tal ra so ha nem 
ke rül tek. Cso dál koz tam is, mi kor Búz Gyu la bá csi nevenapján 
meg hív tak egy szer hoz zá juk, és ma lac pör költ tel kí nál tak.

A má sik ud var nak – Luk ács bá csi é nak – volt egy hát só ko csi be-
já ra ta is, az ot ta ni kis ut cá ról. Ott hord ták be a szé nát, szal mát, 
ke nyér ga bo nát, ár pát, za bot, csö ves kukoricát. Õr le tés kor meg a 
kü lön fé le lisz te ket, kor pát és da rát. A ku ko ri ca fosz tás a szín ben 
folyt, olyan kor Pusz taiék, a ta nyás ék is jöt tek se gí te ni, meg 
Szikoráné csa lád ja, Luk ács bá csié, s né hány is me rõs szé na ka szá ló 
le gény. A két cse léd lány is be állt a mun ká ba – vagy be ült in kább –, 
ha nem akadt épp más dol ga.

Ugyan eb ben az õszi idõ ben fõz ték a pá lin kát is lent a mo só-
kony há ban. Szü ret után nagy hor dók ban hoz ta be Luk ács bá csi a 
tör kölyt a szõ lõk bõl. En nek a sza gát, mikor már er jedt, ki nem 
áll hat tam. Igaz, a kész pá lin ká ét se, ami – lát tam né ha – egy vé-
kony csõ bõl csur gott, vagy in kább csak csö pö gött.

Ko ra õs  szel na gyon bol dog vol tam vi szont, ha az udvaron ki te-
rí tett pony vák ra te le ped het tem, aho va a betakarított bab hü ve lyek 
so ka sá gát bo rí tot ták, s keresgélhettem a ked vem re va ló, szebb nél 
szebb, tar ka sze me ket.
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A té li re szánt szõ lõ fel kö tö zé sé re is jól em lék szem. Az is a má sik 
ud var ban folyt, a ko csi szín elõtt. Nagy ma ma ült ott Bel la né ni vel 
– a leg fi a ta labb lá nyá val – egy-egy fejõszéken. Bel la né ni 
Edelényben la kott, az urá nak ott volt pa ti ká ja, de õ ak kor épp oda-
ha za he telt. Hos  szú lé cek re kö töz ték fel a für tö ket, s ha rossz sze-
met ta lál tak ben nük, ol ló val csíp ték ki. A meg telt ru da kat fel vit ték 
az tán a gang ról nyí ló nagy spájz ba, vagy a kam rá ba, a padlásfeljáró 
mel lé. An  nyi szög volt ott a fal ban, hogy ag gat hat ták sor ra, min-
den kö tés nek ju tott hely. Volt, amit lé ces tül akasz tot tak fel.

Ezt a szõ lõt is Luk ács bá csi hoz ta be ko csi val szü ret ide jén, 
na gyon vi gyáz va, ös  sze ne tör jön, mert ak kor kön  nyeb ben rom-
lott. Be vit te a ko csi szín be, on nan hozták ki Nagymamáék ko sár-
szám, mi kor kö töz ték. Ott semmi ba ja nem tör tén he tett, az esõ se 
ver het te meg.

Még egy szép em lé kem van az öreg rõl, azt is hadd mondjam el.
Az ál lo más ra vitt ki egy szer a kis hin tó val – ro ko nok elé be 

men tünk, mint már an  nyi szor –, s a szél ma lom táján, amit gye-
rek ko rod ban még te is meg cso dál tál, hogy fo rog a vi tor lá ja, be le-
haj tott a Szék al ja vi zé be. Prüszköltek a lo vak, fel frö csö gött a víz, 
s ott hul lám zott körös-körül. A ke re kek alig for dul tak, mint ha 
már nem is men ne a ko csi, ha nem úsz na; én min den pil la nat ban 
azt vár tam, hogy be csap alám a víz, már húz tam fel a lá bam ijed-
temben, el ne áz zon a fe ke te lakk ci põm. De Luk ács bá csi akkor 
irányt vál toz ta tott, s egy perc múl va megint a szárazon vol tunk. 
A lo vak fel fris sül ve, a ko csi tisz tá ra mosd va, s ví gan ro bog tunk 
to vább. Õ tud ta per sze, hogy megijesztett, de hi szen épp ez volt 
a szán dé ka. So ha el nem felejtem azt a jó ízû, han gos ne ve té sét.

Ez már nem sok kal Nagy apa ha lá la elõtt tör tént. Ak kor még 
nem tud hat tuk, mi lyen szo mo rú idõk kö ze led nek. Hogy Nagy-
ma ma nem so ká ig gaz dál ko dik már, szét oszt ja min de nét a gye re-
kei kö zött. Hogy a te he ne ket, a lo va kat, a ko cá kat mind el ad ják, s 
Luk ács bá csi se ma rad hat tovább a ház nál.

Csa lá di ne vét még nem mond tam: Ko ro na Luk ács nak hív ták. 
És éle té nek ez a gyá szos for du la ta olyan volt õneki, a bi ro dal mát 
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vesz tõ vén cse léd nek, mint ha a kocsiskalappal együtt va la mi lyen 
lát ha tat lan ko ro na is le esett volna a fe jé rõl. Ed dig õ volt a má sik 
ud var ura. Szép ko csis gú nyá já ban ha fe lült a bak ra s ki haj tott a 
vá ros ba, mindenkinek a sze me meg akadt raj ta. De most mind-
örök re ki kel lett vet kõz nie eb bõl a gú nyá ból. Lá nyá hoz köl tö zött 
– fe le sé ge már rég meg halt –, ott is volt egy ló, de csak egy rossz 
ge be, szán tás ra,  mi re. Sok örö me nem telt benne. De bi zony 
egye bek ben se. Nagy apá ék nál jó kosz ton élt, bért is ka pott, most 
an  nyi ja volt, amen  nyi en ni va lót a lá nya elé be tett. Hir te len meg-
vé nült. A mun kát se bír ta úgy, mint ed dig, s ha a lá nya nem is, a 
ve je bi zony éreztette ve le, hogy õ már fö lös le ges. Ad dig-ad dig, 
hogy fo gott egy ist rán got, fel ment a pad lás ra, s fel kö töt te ma gát. 
Mi re rátaláltak, nem volt ben ne élet.
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Nagy apa ha lá la

Nagy apa hogy halt meg? Már csak így mon dom, bár ne kem õ déda-
pám volt...

Õt rák vit te el. Hó lyag rák. Né hány hó nap alatt. Tudtam, hogy 
be teg, de azt nem, hogy mi baja van. Még ha mond ják, se na gyon 
ér tem a ki lenc éves eszem mel, mi az a rák. Ná luk jár tam egy es te, 
õ épp ak kor ér ke zett meg Pest rõl. Luk ács bá csi hoz ta be az ál lo-
más ról. Már bent volt a Nagy ma ma szo bá já ban, ott állt a szé les 
dió fa asz tal mel lett, hát tal ne kem, mi kor hir te len be nyi tot tam a 
kony há ból. Vagy tán in kább félháttal állt, mert mind járt lát tam, 
mi lyen gör nyedt és el esett. Egy nyi tott kis bõrkoffer fe ke tél lett 
elõt te az asz ta lon, ab ban ko to rá szott, és ki is vett egy ki sebb cso-
ma got. „Graham-kenyér” – mond ta fáradt han gon, de en nél töb-
bet se nem lát tam, se nem hal lot tam, mert ki tusz kol tak, vis  sza a 
kony há ba.

Eb bõl már tud tam: ko moly ba ja van. Ta lán cukorbaja, mert azt 
is em le get ték. At tól fog va nem is me het tünk hoz zá juk, még az 
újon nan szü le tett kisborjút meg néz ni se. „Gye rek nek ott most 
nincs he lye” – mond ta Anyus ka. De õ min den es te át ment 
Bertussal – ké sõbb már naponta több ször is –, és hoz ta a hí re ket. 
Csak hogy nem nekünk, gye re kek nek. Míg el nem kap tam egy 
nap a sok sus tor gás ból – alig ha nem az egyik cse léd lány szá já ból –, 
hogy „a teintetös úr, szögény, ha lá lán van”.

At tól fog va foly ton ez járt az eszem ben. Bent az iskolában is. 
De nem az, hogy ha lá lán van, mert ezt parasztosnak érez tem. 
Le for dí tot tam a ma gam nyel vé re: haldoklik, s ap ró be tûk kel oda-
ír tam ma gam elé a pad ra:

NAGY APA HAL DOK LIK.
Még fe ke te ke re tet is raj zol tam ne ki, jó vas ta gon, sû rû vo ná-

sok kal. Nem figyeltem most Ban kós Izi dó ra kisasszonyra, mi ket 
be szél, vagy mit ír a táb lá ra a puf fos uj jú li la blú zá ban. Ez az egy 
gon do lat mo tosz kált ben nem, és ezt nyil ván õ is tud ta, akit egye-
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dül én szó lít hat tam az osztályban Izi dó ra né ni nek, és aki ve lem 
kü lön ben is mindig ki vé te le zett. Lát nia kel lett, hogy nem figye-
lek, lélekben ott se va gyok, de egy szót se szólt. Én meg csak 
néztem ma gam elé né mán, s alig vár tam, hogy vége le gyen az 
is ko lá nak.

Anyus ka ak kor már na pok óta nem fõ zött. Örzsinek ad ta ki reg-
gel a spájz ból a fõz ni va lót, el ma gya ráz ta, mit ho gyan csi nál jon, 
az tán ment is Nagy apá hoz. De hát Örzsi nem volt sza kács nõ. 
Apus ka ét vá gyát nem csak a vár ha tó csa lá di gyász vet te el, ha nem 
az õ fõzt je is, az odaégett rán tás, a fö vet len bab, az agyon só zott 
hús.

De most alig ül tünk le az ebéd hez, jött a kül dönc a hírrel: meg-
halt.

Más nap már varr ták is ne kem a Ma ro sán-lá nyok a matróz sza-
bá sú gyász ru hát, elöl krepp nyak ken dõ vel, a gallérján hul lá mo san 
fu tó krepp csík kal. Azok is fe ke ték, ahogy a ha ris nyám is, a ci põm 
is, a kék cop fom ba font sza lag is mind fe ke te volt raj tam, ami kor 
har mad nap elindultunk a ki tû zött idõ ben Nagymamáék há zá hoz. 
Csak a té li ka bá tom és a mat róz sap kám volt sö tét kék, ar ra már 
nem telt, hogy azo kat is ki cse rél jék.

Te li volt már a ház meg az ud var a gyá szo ló so ka ság gal. 
Szentmiklóson ak kor még min den kit a sa ját há zá tól temettek, s 
Nagy apát an  nyi an jöt tek bú csúz tat ni, hogy alig fér tek egy más tól. 
Nem szól va a sok csa lád tag ról, kö ze li, tá vo li ro ko nok ról.

Ne ki – mond tam már – test vé re nem volt, csak egyetlen uno-
ka test vé re, Téchy Sa mu. Õ jött most el Nagykõrösrõl, s min den 
má so dik sza va az volt: „a megboldogult”. Ha nem a Buday-
rokonságból an nál töb ben megjelentek, köz tük egy fi a tal, kez dõ 
ma kói ta nár, Buday Gé za.

Õt azért em lí tem kü lön, mert ezen a te me té sen éreztem elõ-
ször éle tem ben va la mi kü lö nös ra jon gást, amit sze re lem nek is 
mond hat nék. Ez a so se lá tott ro kon fiú lett az el sõ ide á lom.

De elõbb még hadd mond jam el, hogy a ko szo rú kat Ró za né ni 
fi á val, Gyu szi val ho zat ták Pest rõl, egy Czigány ne vû vi rág ke res-

123

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   123 2013.09.15.   18:09:34



ke dõ tõl. Gyu la bá csi, Anyus ka öc  cse is ho zott egy ilyen óri ás 
ko szo rút, ibo lyá val, meg olyan gyö nyö rû szeg fûk kel, ami lye nek 
egy évvel ez elõtt, február 2-án – Rózu es kü võ jén – a nász né pet 
dí szí tet ték.

Ez az es kü võ most so kunk nak eszé be ju tott. Nem csak azért, 
mert épp egy esz ten dõ telt el az óta, hogy ugyanebben a ház ban, 
ugyan ezek ben a szo bák ban tar tot tuk a lagzit. Ha nem mert Ró za 
né ni meg szá mol ta ak kor az ebédlõben, a fõ asz tal nál ülõ ket, és õk 
pont ti zen hár man voltak. Ki is mond ta, mert õ gát lás ta la nul min-
dig min dent ki mon dott: „Rossz  jel. Miközülünk valaki meg hal.”

„Mind meg ha lunk, ki elõbb, ki utóbb” – ütöt te el Nagyapa egy 
sze líd mo sol  lyal, de mi kor meg be te ge dett, mindenki vis  sza gon-
dolt Ró za né ni jós la tá ra. És csak ugyan: egy évvel az es kü võ után 
már ott fe küdt hol tan a koporsójában, az tán a ko por só fe de lét is 
rá csuk ták, hogy kivigyék a gang ra, rá te gyék a Szent Mi hály lo vá-
ra, s Baksay bá csi el mond ja fö löt te a bú csúz ta tót.

Hadd sza kít sam félbe. Nem tu dom, em lék szik-e rá, hogy ha lá la elõtt 
nem sok kal ná lunk járt Ró za né ni. A Tömpörbõl jött be gya log a temp-
lom ba, utá na meg betért hoz zánk és el me sél te, mi lyen gyönyörú ál mot 
lá tott az éj sza ka. Meg nyílt az ég, ra gyo gó fényesség tá madt, elõbb 
an gya lok je len tek meg a ma gas ban, az tán pe dig meg lát ta köz tük az 
urát is, akit negy ven há rom év vel az elõtt vesz tett el. Egy szer re nagy-
nagy bol dog sá got érzett. Az tán fel éb redt, de ez a jó ér zés ak kor is meg-
ma-radt ben ne, ne künk is olyan üd vö zült mo sol  lyal mondta el az egé-
szet...

Igen, em lék szem. És pon to san négy hét re rá – virágvasárnap 
– be ál lí tott hoz zánk a tömpöri vin cel lér, az zal, hogy a „teintetös 
asszony” ma reg gel nem jött ki a szobájából, úgy, ahogy szo kott, 
és nem is szól, õ hi á ba ko pog. Sem mi nesz nem hal lik oda bent rõl. 
Üzen tünk gyor san Lász ló dok tor bá csi nak, ér te sí tet tük a csend-
õr sé get is, on nan is küld tek va la kit, és együtt men tünk ki a 
Tömpörbe. Zör get tünk egy ide ig, az tán a csend õr be tör te az 
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ajtót. Ró za né ni ott fe küdt az ágyá ban, mint ha csak alud na, ol dal-
ra for dul va, ke ze a fe je alatt. Nyu godt volt az ar ca, nem lát szott 
raj ta sem mi ha lál tu sa, mint aki ál má ban ment át a más vi lág ra. Én 
ak kor ar ra gon dol tam: most azt a négy hét tel ez elõt ti gyö nyö rû 
ál mát foly tat ja.

Igen, van nak ilyen ti tok za tos dol gok...
De ne ha ra gudj, Buday Gé zát akar tam még el mon da ni. Baksay 

bá csi kint a gan gon be szélt, a ko por só mel lett, én meg a ház ból 
hall gat tam, az ebéd lõ bõl, a nyi tott aj tón keresztül, mert most 
eb ben a feb ru á ri hi deg idõ ben is minden aj tó tár va-nyit va állt. 
Rózu, aki egy éve es kü dött és most gye re ket várt, eg  gyel bel jebb, 
a kály hás szo bá ban ült az egyik vi rá gos go be lin szé ken, és úgy sírt, 
mint ha õ volna minden nek az oka. Õ nem is igen hall hat ta a 
gyászbe-szédet, de ne kem a szí vem szo rult ös  sze, mi kor Baksay 
bá csi azt mond ta: Nagy apa hány em bert meg gyó gyí tott, de õt 
nem tud ták meg gyó gyí ta ni. Ak kor be lõ lem is ki tört a zo ko gás, 
rá bo rul tam a ven dég ágy ra, ami ott állt épp az aj tó mel lett, és a 
vé gé nek dõl ve sír tam el vég te len keserûségemet.

Az tán egy szer csak meg érez tem, hogy si mo gat ja va la ki a 
ha jam, a fe jem. Mi kor fel néz tem, Buday Gé zát lát tam ma gam 
mel lett. Õ lé pett oda, hogy vigasztaljon, csi tít son.

Et tõl az tán még bõ sé ge seb ben hul lot tak a kön  nye im, de egy 
ki csit már a bol dog ság tól is, hogy ez a szép nagy fiú ilyen ked ves 
hoz zám, így tö rõ dik ve lem. 

A te me tõ be nem vit tek ki. A sok lovaskocsira, hin tó ra an  nyi 
ro kon, ba rát és is me rõs ci he lõ dött fel, ne kem ott már nem ju tott 
hely. Nem ment ki Gé za se, le het, hogy ugyan ezért, de ta lán 
én mi at tam, hogy bá na tom ban mellettem ma rad jon. Mi kor már 
el apad tak a kön  nye im, beszélgettünk is, úgy, mint két fel nõtt. 
Ak kor tud tam meg, hogy Nagy apá nál ne ves or vo sok jár tak Pest-
rõl is, de õ végül azt mond ta: ne hív ja nak töb bet. Tud ta, hogy 
nincs ment ség. Utol já ra még azt kér te, hogy ha meg hal, fe hérbor-
ral mos sák le az ar cát.

– Tudja, mi volt a sza va já rá sa? – kér dez tem Gé zá tól. – Amíg 
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bír ta ma gát, foly ton rán ci gál ták egyik be teg tõl a má si kig. Jött 
hoz zánk is, meg vizs gált, or vos sá got írt, de már in dult is to vább. 
Tar tóz tat tuk, ma rad jon még, ne siessen, hisz úgy se jön más kor, 
csak ha be teg van a ház nál. „Men nem kell – mond ta. – Mu száj, 
mert visz nek, Luk ács már kint vár. Ad dig visz nek, míg csak ki nem 
visznek.”

Ki lenc éves vol tam, de mi lyen ko moly kis te rem tés, ahogy ezt 
el mond tam!

Az nap dél után már el is uta zott a leg több ro kon, köztük Gé za 
is. Az egyik csa lá di al bum ban ta lál tam meg aztán a ké pét. Ti tok-
ban so kat né ze get tem. Még meg is csókolgattam, s mon do gat tam 
is ma gam ban: „Ez az én szerelmem.”
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Osz toz ko dás

Nagy ma ma mi ért osz tot ta fel mind járt a va gyont? Hiszen ed dig is 
gaz dál ko dott. Ezt Nagy apa nél kül is foly tat hat ta vol na.

Foly tat ta is egy ide ig. Egy évig? Ket tõ ig? Ma gam se tu dom 
már. De Nagy apa nél kül ez va la hogy még se ment ne ki. Úgy érez-
te, nincs már ér tel me. Nincs kinek gazdálkodnia. Nagy apá nak 
szá molt be min dig, ho gyan men nek a mun kák, mi bõl men  nyi 
ter mett, há nyat fi al tak a ko cák és így to vább. De most ez meg sza-
kadt. Ha nincs, aki meghallgassa, mit vég zett, mi re ju tott, ezen 
raj ta vesz tett, abból hasz not hú zott – mi nek az egész? Nem öröm 
már, csak küsz kö dés.

Ele ge lett ab ból is, hogy az egyik gye re ke pénzt kér és min dent 
kér, a má sik meg nem szól, de gyû lik ben ne a ke se rû ség, hogy azt 
a va gyont fosz to gat ják, ami rész ben majd õt il let né.

Egy nap el dön töt te hát Nagy ma ma: szét oszt ja min den bir to-
kát. De azt már a gye re ke i re bíz ta, hogy egy más között meg-
egyez ze nek.

Pon to sab ban: az öt gye re ke kö zül az egyik már nem is élt, de a 
csa lád ja tud ta és el fo gad ta: ne kik sem mi se jár. Õ volt a té koz ló 
fiú, aki elõ re ki vet te min den örök sé gét, miután an  nyit vesz tett 
ru let ten és kár tyán, hogy már röpíthette vol na a fe jé be a go lyót. 
Nagy apá ék ak kor megmentették, de most a csa lád meg kel lett 
hogy ad ja en nek az árát.

Nem volt ez ak kor olyan rit ka eset. A bol dog békeidõkhöz ez 
is hoz zá tar to zott, hogy so kan sze ret tek vol na hirtelen meg gaz da-
god ni, mi köz ben csú szott ki a föld a jobbágyaikat vesz tett ma gyar 
ne me si csa lá dok lá ba alól.

Ab ba az álom ba ka pasz kod tak be le, fõ leg a fi a ta lok: egyszer majd 
õk is nyer nek. So kat, na gyon so kat. Kifizetik adós sá ga i kat, és még 
ma rad is. Vé ge lesz min den baj nak, küsz kö dés nek. De több ször lett 
vé ge az õ nyo mo rult életüknek, már az így ha zar dí ro zó ké nak. A zsi-
dók okosabban koc káz tat tak, õk nem tet tek fel min dent egy lap ra. S 
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nem is a kár tyá tól, más ilyes mi tõl vár ták a meg vál tást. Közülük 
csak ugyan so kan gya ra pod tak, és volt is iri gyük bõven, de az õ pél-
dá ju kat ke ve sen tud ták kö vet ni. En nek a nagy bá tyám nak is Monte 
Carlo meg Ba den-Ba den járt az eszé ben, míg egy szer az tán a föl dön 
nem ta lál ta ma gát. Még jó, hogy nem a föld alatt.

Elég korán meg halt azért...

A gye re ke it csak föl ne vel te. Fe le sé gé re se ha gyott nagy nyo-
mo rú sá got. Az is elég fur csa nõ volt. Anyuskáék náluk jár tak egy-
szer ven dég ség ben. Kakasleves lett vol na ebéd re, de hi á ba ke res-
ték a ka kast, amit le akar tak vág ni, el kó dor gott va la mer re. A 
szom széd ék ka ka sa vi szont épp át szö kött hoz zá juk. A só gor asz -
szony nem so kat teketóriázott, meg fo gat ta, meg is fõz te. Az 
ebéd nél nagy büsz kén el is mond ta ezt, s elé ge dett mo sol  lyal 
summázta a di csõ tör té ne tet: „Ka kas – ka kas.” Ná lunk ez szó lás sá 
is vált, ez a „ka kas – ka kas”,  de csak olyan ér te lem ben, hogy „egy-
ku tya”. Még is más volt a han gu la ta, mert er re a kü lö nös his tó ri á-
ra em lé kez te tett. És ne künk még is csak ne he zen fért a fe jünk be, 
hogy ven dé ge it a szom széd ék ka ka sá val la kas sa va la ki...

Ez a ro kon csa lád ki ma radt te hát az osz to zás ból...

Ki. Az il le tõ nagy bá tyám már nõs em ber volt különben, ami kor 
ki kel lett men te ni ab ból a nagy becs ület be li adós sá gá ból. Fe le sé ge 
ro hant el Nagy apá ék hoz Szentmiklósra az SOS-üze net tel: en  nyi 
és en  nyi pénz, vagy ha lál. Nem tu dom, hogy ka par ták ösz  sze hir-
te le né ben a szük sé ges sum mát, de ös  sze ka par ták, és az asz  szony 
már vit te is Pest re, hogy az el sõ in du ló exp res  sz vo nat tal Monte 
Carlóba utaz zon ve le. Még ide jé ben ért oda. De leg alább nem-
csak meg me ne kült az ura, ha nem ész hez is tért: so ha töb bet nem 
ke ve re dett be le ilyes mi be.

Az asszony vi szont...
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Mit tu dom én! Saj ná lom is már, hogy el mond tam ezt a 
kakashistóriát. Családjaszeretõ, ren des nõ volt, et tõl függetlenül. 
S ta lán épp az urá nak a fi a tal ko ri bot lá sa tá gí tott va la mics két a 
lel ki is me re tén...

Ma radt te hát négy osz to zó

Ahogy mon dod. Fel be csül tet ték az in gat lan va gyont, s ab ban 
ma rad tak, hogy négy, nagy já ból egyen lõ ér té kû rész re oszt ják. 
Egyik lesz a ta nya, a má sik a tömpöri szõ lõ, a har ma dik a Kutyáskert 
és a Kis szõ lõ együtt, a ne gye dik Bodakút és Ménesjárás, va gyis az 
ot ta ni ré tek, ka szá lók, le ge lõk. Nem is volt sem mi baj, míg a több-
ség úgy nem dön tött: kor szerint válasszanak. Hár man emel lett 
voksoltak, de a ki seb bik só gor sor sol ni sze re tett vol na, mert õ há zat 
akart ven ni – ki is néz te már ma gá nak –, s eh hez nem föld, ha nem 
pénz kel lett. Tud ta, hogy az el sõ há rom rész – ott mind járt a vá ros 
tö vé ben – kön  nyû szer rel pénzzé te he tõ. De ha a ne gye dik jut ne ki 
– azok a tá vo li, feltöretlen gye pek, ré tek –, ne he zebb dol ga lesz.

– Húz zunk sor sot – erõs kö dött. – Az az igaz sá gos.
– Tisz tel ni kell a kort! A Bib lia is ezt mond ja.
– De én pénzt aka rok. Ne kem pénz kell! Mi kor már vagy ti zed-

szer mond ta ezt el, Apus ka türelmét vesz tet te.
– Ha ëccõ fõd be van a va gyon, nem ad ha tunk neköd há ló sip-

kát!
Ez a há ló sip ka be ütött. Olyan ha ho ta tá madt, hogy még a 

só gor se tud ta meg áll ni ne ve tés nél kül. Azu tán si et ve vis  sza ko mo-
lyo dott, de ak kor már ké sõ volt. Ró za né ni ha tá ro zott han gon 
ki mond ta:

– Ak kor én a Tömpört vá lasz tom.
 Apus ka rá vág ta:
– Én a ta nyát.
 Gyu la bá csi:
– Én a Kutyáskertet, Kis szõ lõt.
Pon to san az tör tént, amit elõ re meg sej tett a só gor. Késõbb 
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csak pénz zé tet te az tán a ma ga bodakúti, ménesjárási örök sé gét, 
ami iga zá ból nem ért ke ve seb bet, csak õsze rin te. Õ még évek 
múl va is fel-fel hány ta: hogy kisemmizték õt az osz to zás kor. Mon-
do gat ta is Apus ka:

– Ulyan fös vény ez, hogy sétáni së mögy, në kop jon a ci põ je tal pa.
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Kasz tok

Az úrikaszinóba kit vá lasz tot tak el nök nek Nagy apa he lyé be?

Nem is tu dom már. De oly mind egy! Sok dol ga nem volt ott 
az el nök nek. In kább csak dísz nek kel lett, va gyis hogy olyas va la ki 
le gyen, akit min den ki tisz tel és sze ret. Nagy apa el se igen járt a 
ka szi nó ba, nem volt rá ide je. Baksay bá csi se, bár a tag sá got õ 
még püs pök ko rá ban is meg tar tot ta. Ez ak kor így il lett. Aki úri-
em ber a vá ros ban, az le gyen ka szi nó tag. Volt ugyan ki vé tel, de 
nem sok. Akit vi szont bár mi ok ból ki go lyóz tak on nan, az már 
nem is szá mí tott töb bet úri em ber nek a szentmiklósi intelligencia 
sze mé ben. De ilyen eset re nem is em lék szem.

Volt te hát egy úri kaszt...

Úgy, ahogy mon dod. Csu por Al bert a négy száz holdjával is 
pa raszt nak szá mí tott. Vagy mond juk, pógárnak, mert a pa raszt ka-
szi nó is Pol gá ri kör ne vet ka pott, csak ké sõbb lett be lõ le Gaz da-
kör, az Ipa ros kör bõl meg Ipartes tü let. Õk ott ka szi nóz tak, ki-ki 
a ma ga kö ré ben.

És a ke res ke dõk?

Õk se hol se. Vagy ta lán a hit köz ség ben, mert a kereskedõk 
közt a zsi dók vol tak erõs több ség ben. Az úr meg szó lí tás külön-
ben ne kik is ki járt. Tol nai úr, Gláz úr, Klein úr... Azon fe lül 
min den ipa ros nak, no ha min den ki tud ta, hogy õk nem urak. 
De nem is pa rasz tok, mert aki pa raszt nak számított, azt nem-
igen le he tett uraz ni.

Il  lyés Gyu la ír va la hol egy gróf ról, aki képviselõjelöltnek lép fel, s 
össze csõ dí ti a faluból a né pet, hogy a kastélya er ké lyé rõl tart son prog-
ram be szé det. Az tán így szólítja meg õket: „Tisz telt  pa rasz tok!”
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Igen, a szentmiklósi fü lek nek is ilyen for mán hang zott vol na, ha 
uraz ni kez di va la ki ak ko ri ban a pa rasz ti rendhez tar to zó kat.

Volt te hát egy paraszti kaszt is...

Min den fé le kaszt volt. A pá ri ák: a ci gá nyok. De még a kasz to-
kon be lül is mi cso da tá vol sá gok! A mu zsi kus cigányok kö zül 
hosszú éve kig a Fórizs Ferkó ban dá ja számított a leg elõ ke lõbb-
nek. Õ gim ná zi um ba is já rat ta az tán a fi át. Hal lot tam egy szer, 
hogy név nap vagy mi volt ná luk: hó fe hér ab rosz az asz ta lon, szé-
pen meg te rít ve az ebédhez. A Lölö ban dá ja se volt utol só, de azt 
már a ke vés bé gaz dag la ko dal mak ba hív ták. A sze gé nyebb há zak-
nál pedig a név te len ki sebb ban dák kal is meg elé ged tek.

Né me lyik ban da csak úgy al ka lom sze rû en csa pó dott ös  sze. 
Mert he ge dül ni so kan tud tak, már a nyolc-tíz éves ci gány gye re kek 
is jár tak – ócs ka, ki must rált, vagy kölcsönhegedûvel – név na pot 
kö szön te ni. Cim bal muk viszont, azt hi szem, csak a Fórizs 
Ferkóéknak le he tett. Iszonyú drá ga jó szág volt az egy sze gény 
ci gány nak. Még a nagy bõ gõ is, még egy job bacs ka he ge dû is.

Nem is tu dom, hogy ju tot tak hoz zá, akik ott lak tak a Szék szé-
len, azok ban a ro zo ga put rik ban. Bá dog da ra bok, desz ka da ra bok a 
ház te tõn, mez te len gye re kek az udvaron. Hány szor lát tuk té len 
is, a vas út ál lo más ra me net, hogy ki sza lad az útmenti put rik ból 
egy-egy me zít lá bas cigánygyerek, kön  nyít ma gán ott a hó ban, és 
már fut is visssza!

Egész ci gány vá ros épült az ilyen ka lyi bák ból. Õk maguk ve tet-
ték hoz zá a vá lyo got. De ha ta vas  szal, hó ol va dáskor meg telt a 
Szék al ja víz zel, õk vol tak az el sõk, aki ket el áz ta tott.

So kan jár tak kol dul ni kö zü lük. De árul tak is néhanapján 
ma guk szed te csi per ke gom bát, ma guk fog ta ci gányha lat. Fe ne-
ket len ke rek ko sa rat nyom tak – fü lé vel le fe lé – a Bakérba, és ha 
sze ren csé jük volt, hal is re kedt be le. De ilyen rit ka cse me gét õk 
nem fal tak fel: vit ték el ad ni az is me rõs há zak hoz. Nagy öröm mel 
fo gad ták vi szont, ha meg kap tak egy-egy el hul lott tyú kot, az 
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ügyet len tö més mi att meg ful ladt li bát. Ál lí tó lag a dög kút ba ve tett  
állati te te me ket is meg dézs mál ták.

A leg al só kaszt tól ezt is el néz ték...

El néz ni el néz ték, de a leg sze gé nyebb pa raszt csa lád ba se fo gad-
tak vol na be ci gányt. Egyet len egy ilyen vegyesházasságról se 
tu dok, pe dig a szentmiklósi ci gá nyok ugyanúgy ka to li ku sok vol-
tak, mint a Tor ta par ton, a Bügében la kó sze gé nyebb pa rasz tok nagy 
ré sze. Mond tad, ugye, hogy a ka to li kus sá vis  sza ved lett Du nán túl 
ma ra dék reformátusaiból so kan hú zód tak az or szág ke le teb bi, 
kálvinistább fe lé be. De hú zód tak on nan ka to li ku sok is – még-
hoz zá men  nyi en! – ezek re a tö rök idõk ben job ban letarolt, nép-
te le nebb, la kat la nabb al föl di tá jak ra, fõ leg a közeli Kiskunságba...

...mert itt még is csak több re mé nyük volt rá, hogy valamicske föld höz 
jut hat nak – bár mi lyen ki csi hez, bármi lyen hitványhoz –, mint az ura-
dal mak kal te li ült Dunántúlon. Szi vá rog tak õk is ál lan dó an, tu dom, bár 
sokan csak az egyik fajta cse léd sor sot cserélték fel egy másik fajta – nem 
sokkal jobb – cse léd sors ra. Vagy megmaradtak nincs te len nap szá mos nak. 
De elég so kan meg is ka pasz kod tak, s meg sze rez ték azt a vágy va vá gyott 
néhány hol dat.

No hát Szentmiklósnak õk fõ leg a Szék al ja fe lõ li, nyugati ol da-
lán lak tak, aho va az öre gek sze rint ré gi nagy teleken még a réti-
farkasok is be-be lá to gat tak, sõt két gye reket ál lí tó lag el is hur col-
tak. A vá ros nak ezt a ré szét fenyegették leg in kább az ára dó vi zek 
is. A Bügében meg is emel ték, fel is töl töt ték a ta lajt, mi e lõtt 
ház épí tés be fogtak. Az ut cá kon pe dig cö lö pö ket ver tek le, s pal-
ló kat fektettek rá juk, hogy ha fel jön a víz, s el ön ti a há zak kö zét, 
õk ak kor is szá raz láb bal jár has sa nak-kel hes se nek.

A ka to li kus temp lom is ilyen fel töl tött te lek re épült a Szék szé-
len, kö zel a jám bor hí vek nagy ré szé hez. Ott tartották kü lön ben 
a Rózu es kü võ jét is Barkóczy Bé lá val, Apus ka nagy bá na tá ra, aki 
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éven te csak há rom szor – karácsonykor, hús vét kor, pün kösd kor – 
ment el ugyan a ma ga kál vi nis ta temp lo má ba, de Ró za né ni 
lá nyá nak a hitehagyását na gyon a szí vé re vet te. Em lék szem, hogy 
járt fel dúl tan fel-alá a há zunk ban, há ta mö gött ös  sze kul csolt kéz-
zel, és mond ta, csak mond ta:

– A Rózu! A re for má tus Téchy-családbú! Apácakolostorba! 
Re for má tus nak születött, pá pis ta lött! A Gyu szi! Maxintsáknak 
születött, Buday lött! A Bé la! Klopschnak születött, Barkóczy 
lött! Lu the rá nus nak születött, û is pápista lött. A fe ne lá tott ilyet! 
Azok az éhönkórász bárónõk! Jól mögkeverték!

Ez egy hos  szú his tó ria, nem is tu dom, el mond jam-e. Nem 
na gyon ér de mes, mert a lé nyeg most nem is ez, hanem hogy a 
re for má tu sok és a ka to li ku sok kö zött is volt el zár kó zás, és eh hez 
Szentmiklóson a jobb mó dú redemptus kis kun ok és a Du nán túl-
ról be ván do rolt katolikus sze gé nyek – a „ta hók” – kö zöt ti kaszt-
kü lönb ség is hoz zá já rult. Alig ha vé let len, hogy az iskolásgyerekek 
kölcsönös csú fo ló dá sá ban az egyik fél a lóformátus ne vet kap ta, de 
a má sik a ga tya li kast, mint ha a ka to li ku sok ra épp az ilyen ron gyos-
for ma jel zõ il le nék.

Ér de kes, hogy Nagy ma ma – a kál vi nis ta, nagy múl tú Buday-
családból – nem csak hogy Pongrácz Pa u lát, a katolikus plé bá nos 
gazd as  szo nyát vá lasz tot ta ba rát nõ jé nek, ha nem azt is el-el mond-
ta, mi lyen de rék pap ez a Víz Zol tán, hogy így pász to rol ja az õ 
szé pen gya ra po dó nyá ját. Nagy apá nak se szá mí tott, hogy ilyen 
kaszt, vagy olyan kaszt, ka to li kus-e, vagy református, úr-e, vagy 
pa raszt, õ nem így néz te az em be re ket, ha nem hogy me lyi ken 
mi kép pen se gít het. Mond tam már, hogy õben nük még élt az az 
iga zi ’48-as lé lek, ami bõl oly ke vés ma radt ’67 után ra.

Má sok ban már nem élt?

Nem na gyon. Más sze lek fúj do gál tak már. Én is hogy ir tóz tam 
a ma gam bu ta kis gye rek eszé vel min den tõl, ami pa rasz tos! Még 
at tól is, hogy a sa ját apám õ-vel be szélt, hogy csiz mát hú zott!  
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Ma gam se tu dom, hon nan volt bennem ez a kaszt szel lem. Va la-
hogy el vált a tü dõ a máj tól. A szentmiklósi gim ná zi um ból is 
ki kop tak las san az olyan gaz da fi úk, akik ha nem ké szül tek is 
nad rá gos em ber nek, ki jár tak né hány de ák osz tályt, az tán Ho ra-
ti us ódá it mondogatták ma guk ban az eke szar vá nál. De nem is 
igen becsülték a köz ren dû ek a nad rá go so kat. Még a csiz má so-
kat se, ha urak vol tak. A gim ná zi u mi ta ná rok ról is olyan vad 
hí rek ter jed tek el, hogy pél dá ul az egyik min dig a szekrény 
te te jén al szik, „ma gas la ti le ve gõn”,  mert nem bír ja az odalénti 
po ros szentmiklósi ájert. A má sik gon do san dá tu mo zott be fõt-
tes üve gek be rak ja el a na pi produktumát, hogy job ban meg fi-
gyel hes se a be kö vet ke zõ változásokat. A har ma dik, aki nek hat 
gye re ke van, de mind szorulós, hat bi li re ül te ti le õket sor ban, 
és úgy el len õr zi, me lyik hogy vég zi, vagy nem vég zi a dol gát. A 
ne gye dik – a leg bo lon dabb – ott hagy ta a ka to li kus pap sá got, 
ledobta a re ve ren dát, hogy meg há za sod has son, megcsinált 
nyolc gye re ket, az tán meg ön gyil kos lett. És így to vább. A 
pa rasz ti kaszt ba szo rí tot ták az urak a szabadságukra büsz ke, 
redemptus kis ku no kat? Ön ér ze tü ket akkor se olt hat ták ki: õk 
meg gún  nyal és fö lén  nyel néz tek a nya ku kon élõ „in tel li gen ci-
á ra”. Még azt a szen ten ci át is ki mond ta ró luk va la me lyik: 
„Nem mögtartásra va ló nép.”

Hát ez a „nem mögtartásra va ló nép” járt az úrikaszinóba. 
Ne kik is meg vol tak per sze a ma guk szó lá sai. „Csak sûve* jó a 
pa raszt, akkó is a fe ne ögye mög.” Vagy: „Ra vasz a pa raszt, 
mihánt egy arasz.” De eze ket nem kel lett azért túl ko mo lyan ven-
ni, ahogy a né ha nap ján el hang zó zsidózást se.

A ve lünk szem közt lakó Jakab ügy véd ki je len tet te egyszer: õ 
pe dig ki lép a ka szi nó ból.

– Në tögyön má ilyet az ügy véd úr!
– De igen is kilépök. Engöm mögsértöttek. Ki de rült az tán, 

hogy azt ta lál ta mon da ni va la ki: „Mindön zsi dó gazembör.”
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– Ááá, ügy véd úr, ezt në úgy ért se! Nem köll az ilyet szó sze rint 
vönni.

– Akkó is ezt mond ta!
– De csak úgy átajjába! Nem az ügy véd úr ra! Csak úgy átajjába!
Ad dig-ad dig, hogy el si mí tot ták az ügyet. Meg egyez tek a fe lek: 

a ka szi nó ban pe dig nincs he lye ilyes mi nek. Csak a bé kés be szél-
ge tés nek, az al só zás nak, ta rok ko zás nak, kalábriásozásnak, kug li-
zás nak, bi li ár do zás nak, új sá gok ol va sá sá nak...

Több na pi lap is járt a ka szi nó ba, meg né hány vicc lap, a 
Borsszem Jankó, a Ka kas Már ton, az Üs tö kös. A már kiolvasott, más-
na pos új sá gok ra és a más he tes vicc lap ok ra féláron fi zet he tett elõ, 
aki akart. Nagy ma ma pél dá ul így ren del te meg az Egyet ér tést, s 
ho zat ta el min den nap az egyik cse léd lán  nyal. Apus ka meg köl-
csön köny ve ket ho zott ne künk ha za a ka szi nó könyv tá rá ból, így 
fal tam fel – ti zen két-ti zen há rom éve sen – a Jó kai-re gé nyek nagy 
ré szét. Egy idõ ben pe dig – ez még elõt te volt – Poszával búj tuk a 
Göre Gá bo ro kat, és ka cag tunk na gyo kat, különösen Durbints 
só go ron.

Ezek a szív bõl fa ka dó ka ca jok alig ha nem meg is erõ sített ék 
ben nem a pa rasz ti kaszt tól ide gen ke dõ, arisztokratikus ér zé se ket. 
De Gár do nyi se göregáborozott vol na, ha nincs ben ne az ak ko ri 
idõk le ve gõ jé ben, hogy ez kell az úrinépnek. Hi szen Szentmiklóson 
is mi lyen jól esõ mosollyal idéz get ték az urak a ka szi nó ban – ha 
úgy jött sor ja – a há rom õs la kos kis kun pa raszt csa lá don csú fo ló dó 
rigmust:

Tekös – Bekös – Gyenös,
ëgy së igenyös.

De hogy mi fé le par la gi urak vol tak õk ma guk is, jól mu tat ta a 
ka szi nó aj ta ján tél idõ ben el he lye zett fel irat:

„Ké ret nek az urak a le já rat nál nem a lép csõ mel lé vi zel ni, mert 
meg fagy, és ez ál tal csú szós lesz és ve szé lyes sé vá lik.”
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Ta nya és Tömpör

Mi lett a ta nyá val, mi u tán meg örö köl ték?

Apus ka úgy érez te, most jött el az õ ide je. Õrá egy da rab ka föl-
det se ha gyott az ap ja. Nem örö költ tõ le az öt Magay-testvér 
jó sze ri vel sem mit se, il let ve csak an  nyit, hogy föl ne vel te õket, s az 
egyet len lá nyát, Ma ris kát – õ volt az el sõ Magay Ma ris ka – ki is 
há za sí tot ta. No nem va la mi fé nye sen: egy kis fa lu nak, Pe reg nek a 
jegy zõ jé hez – egy kocs má ros fi á hoz – ad ta fe le sé gül. De egy mást 
jól meg ér tet ték, és ez a fõ.

Tanyásgazda lett hát Apuskából, de õ szõ lõs gaz da is sze re tett 
vol na len ni, ha már a Tömpör nyolc hol das szõleje-gyümölcsöse 
nem ne ki ju tott. A ta nya épü let há ta mö gött ki ha sí tott egy er re 
al kal mas – bár csak egy hol das - föld da ra bot, s kö rül vet te drót ke rí-
tés sel, hogy véd ve legyen az el kó dor gó jó szág tól és egyéb ve sze del-
mek tõl. Ott lá tott ne ki a te le pí tés nek. Elõ ször is meg kel lett jó 
mé lyen for gat ni a föl det, de nem eké vel, ló val, ha nem ásó val és 
em be ri erõ vel. „Átajjába” ad ta ki a mun kát, de az egyez ség úgy 
szólt, hogy a for ga tás köz ben összeszedett föl di fér ge kért, her nyó-
kért, ál cá kért, cse re bo gár pajorokért kü lön is fi zet. Eze ket nagy 
bá dog do bo zok ba gyûj töt ték az em be rek, s mi u tán be hoz ták hoz-
zánk, a sze münk lát tá ra szá mol ták meg egy rossz asz ta lon. Ak kor 
még jó részt él tek és mo zog tak a fér gek, kín lód tak, fetrengtek, gyû-
rû be pön dö röd tek, úgy kel lett órák hos  szat to lo gat ni õket egy-egy 
pál ci ká val, egyik ra kás ból a másikba, és szám lál ni sza ka dat la nul. 
Bertus vál lal ta el a felügyeletet, ne hogy csal ni pró bál jon va la me lyik 
fé reg sze dõ, de volt, ami kor ne kem ad ta át egy idõ re ezt a tisz tet, 
hi szen már én is tud tam akár hány szá zig, sõt eze rig szá mol ni. Õ 
pénzt ka pott ér te Apuskától – új kosz tüm re vá gyott éppen –, de én 
mint jó bo lond, még in gyen is szí ve sen segítettem ne ki, an  nyi ra 
tisz tel tem és sze ret tem: ak ko ri ban õ volt az ide á lom. Pe dig bor-
zasz tó un do ro dós vol tam, most is csak úgy émely gett a gyom rom a 
fér gek lát tán! Né ha már azt hit tem, el ró ká zom ma gam.
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De hát en nek is vé ge lett egy szer. A kö vet ke zõ tavasszal pe dig 
már meg cso dál hat tam a ta nyán a mi szõlõnket, a fa ka dó vesszõ ket 
és a le ve lü ket bon tó, nyur ga kis gyümölcsfákat. Csak ak kor ke se-
red tem el, mi kor kiderült, hogy há rom évig kell vár nom, mi re 
megkóstolhatom a ter mé sü ket. Há rom év!  Ez el vi sel he tet le nül 
hos  szú idõ nek tet szett az én gye rek sze mem ben. A Tömpörre 
gon dol tam, aho va Nagy ma má val bár mi kor ki me het tem – ké sõbb 
már job ban bír tam a ko csi ká zást –, szed ret szed het tem, di ót tör-
het tem, al mát-kör tét kóstolgathattam, ilyen szõ lõt, olyan szõ lõt. 
Mint aki ott hon van, nem a má sé ban.

De eb bõl már ki es tem. A Tömpör most már Ró za né niéké, ne kem 
pe dig há rom évig kell vár nom itt, a mi tanyánkon az el sõ fürt szõ lõ re, 
az el sõ szem meggy re. Három év! Úgy érez tem, ki se bí rom.

A Tömpört csak ugyan föl di pa ra di csom nak lát tam akkoriban. 
Ter mõ ere jük tel jé ben vol tak a szõ lõ tõ kék, a diófák, a gyümölcs-
fák, köz tük né hány egész kü lön le ges fa is. Pél dá ul cse resz nye-
meggy is ter mett, ami úgy szem re szabályos cse resz nyé nek lát-
szott, még is meggy ízû volt inkább, csak alig sa va nyú. Vagy olyan 
sze der is volt, ami nem bok ro so dott el, ha nem iga zi fá vá nõtt, de 
na gyon vigyázva kel lett meg szed ni még így is, a ve szé lyes, kam-
pós tüs kéi mi att. Ter mé se is jó val na gyobb volt, mint a közön-sé-
ges sze de ré, és na rancs ízû, no ha tisz ta fe ke te. Lasponya is ter mett 
a Tömpörben – va gyis nas po lya –, azt is sze ret tem. Szép nagy-
szemû mo gyo ró is. Mind ezért most a szí vem sza kadt meg.

Ar ról vi szont sej tel mem se volt, hogy a csa lád töb bi tag ja – 
fõ leg Schulek só gor – min ket iri gyel. Hogy száz hold föl det em le-
get, ho lott jó val ke ve sebb, s an nak a nagy ré sze is csak gyöp, 
va gyis le ge lõ, és an nak se a legjobb, mert elég szi kes. És a szán tó-
föl dek sin cse nek egy da rab ban. Van nak ta nya épü le tek, igaz, de 
hát a Tömpörben is van vin cel lér ház, prés ház, van egy kü lön 
szo ba-kony hás la kás Ró za né ni nek...

Ezek a csa lá di vi ták énhozzámig nem ju tot tak el. Az se, hogy az 
5000 fo rin tos Magay-váltó is megint szó ba jött, illette-e ami att 
tel jes rész Anyuskáékat. Mind ez a felnõttek dol ga volt.
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Csak hát an  nyit azért én is lát tam Apus kán, hogy majdnem 
rob ban né ha, és megint el kez di: „A Ró za, a Rózu, a Gyu szi, a 
Bé la...” Meg most már a zsu go ri Schulek só gort is így em le get te: 
„Alud ni së  tud éccaka, hogy ne ki nem ju tott së  szõ lõ, së ta nya.”

Ró za né ni ke rült még is leg több ször szó ba, hogy küldözi be a 
Tömpörbõl a vin cel lért meg a fe le sé gét Nagyma má hoz, hol 
ezért, hol azért. Hogy min dig van va la mi kér ni va ló ja, de még az 
üres ko sa ra kat, zsá ko kat, zacskókat se kül di vis  sza. Nagy ma ma 
már nem olyan gaz dag, ami ó ta a bir to ka it mind el osz tot ta, hogy 
kön  nyû szívvel vesz te ges se el, ami je még meg ma radt.

Ró za né ni csak ugyan ah hoz szo kott, már az ura ha lá la óta, 
hogy õ a sze gény öz vegy, akit a cse kély nyug dí ja mellett min dig 
má sok tá mo gat nak. Fõ leg Nagymamáék, de Em ma né ni is, aki nél 
nem csak he tel ni, ha nem hónapolni is sze re tett. Gyu szit 
Szentmiklóson hagy ta, Nagymamáék gondjára, tõ lük járt gim ná-
zi um ba, Rózut meg ma gá val vit te Szik szó ra, s alig ha nem ott si ke-
rült võ le gényt is fognia ne ki.

Rózu nem volt szép. Nem aka rom azt se mon da ni, hogy csú-
nya, de ar ca bi zony sá padt, bõ re te li pat ta nás sal, sze me egy kis sé 
dül ledt. Ter met re vi szont jó ala kú, s természetre is sze líd, jó aka-
ra tú. Bé la ta lán ezért is sze re tett be le és tar tott ki mel let te, amíg 
hos  szú évek múl tán végre el ve het te. Õ ugyan is csak ka u ci ó val 
há za sod ha tott. Az volt a sza bály ak ko ri ban: te te mes óva dé kot kel-
lett letenniük a nõ sü lõ ka to na tisz tek nek, ne hogy a szegénységük-
kel – már mint csa lá dos em be rek – szé gyen be hozzák a had se re-
get. Ezt hív ták ka u ci ó nak. Csak hogy õ, Bé la, ezt nem tud ta le ten-
ni. Oszt rák mér nök volt az ap ja, Bertus sze rint a lánc hí di Alag út 
épí té sén dol go zott Bu dán, és egy Barkóczy ne vû ma gyar bá ró nõt 
vett el fe le sé gül. Tõ le szü le tett Bé la. Ha nem a Barkóczyak va gyo-
na ak kor ra már el úszott, ma ga a mér nök-apa se volt gaz dag, Bél-
ára így jófor mán sem mi se ma radt. A baronessek töb ben vol tak 
test vé rek, de õk csak an  nyit se gít het tek, hogy az egyik nagy né ni 
adop tál ta Bé lát, aki ez zel a Klopsch ne vet a Ma gyar or szá gon job-
ban csen gõ Barkóczyra cse rél te, lu the rá nus val lá sát meg ka to li-
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kus ra. A bá rói ran got viszont nem kap hat ta meg, az ilyen mó don 
nem öröklõdhetett.

Egy má sik nagy né ni – aki bõl apá ca fõ nök nõ lett – Rózut vet te 
párt fo gá sá ba, aki Ró za né ni ré vén re for má tus volt, de mi u tán át tért 
ka to li kus nak, in gyen ta nul ha tott ki az apá cák nál ta ní tó nõ nek. Azu-
tán pe dig még ta nár nõi dip lo mát is szer zett, igaz, hogy csak pol gá-
ri is ko la it, de ez már elég volt ah hoz, hogy el fo gad ja a had se reg a 
kaució he lyett. Így ju tot tak el vé gül is oda, hogy Nagy apa halála 
elõtt egy évvel meg tart hat ták Szentmiklóson az esküvõjüket.

Hát ez az tán elég bo nyo lult história! Most már ér tem, miért nem 
akar ta az elõbb el mon da ni.

Lá tod, csak ki jött be lõ lem...

De miért kel lett vol na mind eh hez Szik szó? Szerintem az apá ca 
fõ nök nõ néz te ki Rózut az uno ka öc  csé nek, Bé lá nak.

Le het, hogy õ néz te ki, de Bé la nem te het te be a lá bát egy zár-
da nö ven dék hez. A va ká ci ó zó Rózut vi szont majdnem min dig 
Em ma né ni lát ta ven dé gül. Ott nyu god tan ta lál koz hat tak.

Ab ból is gon do lom, hogy Bé la oda, Szik szó ra járt Rózu után, 
mert ké sõbb An dor bá csi – Em ma né ni unokaöccse és egy ben 
fo ga dott fia, aki ha lá lá ig agg le gény ma radt – haj lan dó volt adop-
tál ni Rózut és az öc  csét, Gyu szit. Bé la és Gyu szi ezt együtt fõz te 
ki – volt rá eszük –, hogy ilyen mó don õk jut nak majd hoz zá idõ-
vel Em ma né ni örök sé gé hez. Bé la már meg sze rez te a jól hang zó 
Barkóczy ne vet, most Gyu szi ból is Buday Gyu la lett a ki csit 
ko-mikus Maxintsák he lyett.

Hát eze ket pö fög te ki ma gá ból Apus ka az zal a né hány mér ges 
mon dat tal, ahogy hát ra kul csolt kéz zel ro han gált vé gig az egy be-
nyi tott há rom szo bán, oda-vis  sza, oda-vis  sza, oda-vis  sza.

Míg meg nem ütöt te sze gényt a gu ta!
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No nem ezért, ezt nem mon da nám, akár hogy iz gat ta is a 
do log. Ne ki ab ból az örök ség bõl – Em ma né ni é bõl, il let ve An dor 
bá csi é ból – mi ju tott vol na? Jó for mán semmi, ak ko ra volt a 
ro kon ság. A ma gas vér nyo má sa enélkül is épp elég volt ah hoz, 
hogy el vi gye, hogy meg üt tes se a gu tá val. Ha tud nád, men  nyi re 
ha ra gud tam én er re a Gu tá ra! Kicsikoromban so ká ig va la mi 
go nosz té võ nek hit tem, élõ sze mély nek, aki ezt is meg ütöt te, azt 
is meg-ütötte. Még hoz zá ha lá lo san! Nem is ér tet tem, mi ért 
engedik sza ba don ga ráz dál kod ni. Fog ják már el, csuk ják már be, 
hogy több em bert ne üt hes sen meg!

Apus ka már meg szé dült egy szer – ha lá la elõtt egy-két évvel – 
az es ti sé tá ja köz ben, el is esett. Gon do lom, már ak kor is a gu ta 
ke rül get te.

És Ró za né ni nek? Ne ki nem ez volt a ba ja?

Nem. Ne ki a szí ve állt meg, egyik pil la nat ról a má sik ra. Éle te 
vé ge fe lé té li re õ már ott ma radt a Tömpörben, ahol egyéb ként 
más szõ lõk is vol tak, nem csak az övé. Például a Szikszayéké. 
Szikszay Gusz ti bá csi a gim ná zi um igaz ga tó ja volt va la mi kor, igen 
nagy eszû, tu dós fér fiú. Há zá nak a pad lá sán ké sõbb ak ko ra fó li án-
so kat ta lál tak, sár gás-fe hér per ga men be kö tött, la tin és né met 
nyel vû ha tal mas kö te te ket, hogy én is alig bír tam meg emel ni 
õket. Õ biz tos, hogy el bol do gult ve lük, mert zö mök kis em ber 
volt, de erõs. Egyik di ák ja ál lí tó lag meg is halt a ke ze kö zött, 
pe dig õ csak meg fe nyí tet te. Is ten tud ja már, hogy tör tént ez a 
do log, de úgy lát szik, nem rót ták fel ne ki, mert igaz ga tó ma radt 
to vább ra is.

De nem is õró la aka rok még be szél ni, ha nem Ró za nénirõl, aki 
so ká ig a Tömpör bir to ká ban is fõ leg Szik szón élt, Em ma né ni 
ke nye rén, vagy a pes ti ro kon sá gén, késõbb meg az ak kor már 
szin tén Pes ten la kó Gyu szi én. Mond ták is rá, hogy min den kit 
csak ki hasz nál, sze gény el öre ge dõ, egy re több gond dal küsz kö dõ 
Nagy ma mát is. De szí ve sze rint, én azt hi szem, sen ki nek se akart 
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õ rosszat, ahogy a gye re kek is ter mé sze tes nek ve szik, hogy õróluk 
má sok gon dos kod nak. Õ is így vette. Nem volt önzõ iga zá ból, 
csak egy nagy gye rek. Ad ni is sze re tett. Nagylány ko rá ban Bertus 
ne megy szer he telt Pes ten, ilyen kor pél dá ul Ró za né ni vit te min-
den ho va, szín ház ba, múzeumokba, ro ko ni lá to ga tá sok ra. En gem 
is ked velt.

Me gyünk egy szer a pi ac té ren Szentmiklóson, hát meg áll, rám 
néz, és azt mond ja: „Hogy te mi lyen szép vagy,  Marcsó ka!” 
Mint ha csak tud ta vol na, men  nyi re ki va gyok éhez ve egy kis ön bi-
za lom ra, hi szen foly ton úgy érez tem: Bertus mel lett en gem sen ki 
se vesz ész re.

Gye re kes örö met ta lált ab ban is, ahogy a fi nom sá ga it ké szít get te 
és kí nál gat ta, rán tott bor jú lá bat, kü lön le ges ka csa pe cse nyé ket, mel-
lé jük must ban fõtt birs al mát, cseresznyealmát, más kor meggy-, 
szil va-, kör te be fõt tet, megtetézve szi ru pos zöld dió- vagy din  nye héj-
be fõt tel, amik túl éde sek let tek vol na egy ma guk ban, de a töb bi 
cseme-gével együtt igen íz le te sek. Mint egy nagy gye rek, úgy dicse-
kedett Ró za né ni az õ Rózujával is, meg Bé lá val, a vejével, de kü lö-
nö sen Gyu szi val, aki rõl nyíl tan mon do gat ta: „Még ki rály is le het, 
ami lyen te het sé ges.”

Apus ka na gyon nem áll hat ta Ró za né ni ter mé sze tét. Ki nem 
ment vol na hoz zá a Tömpörbe. De so kat tekintgetett azért ar ra-
fe lé – egy jó ki lo mé ter re volt csak a Tömpör a ta nyá tól –, és õ is 
ra gasz tott a ta nya épü let ablaktalan hát só ol da lá hoz, oda, aho va az 
új szõ lõt te le pít tet te, egy szo ba-kony hás kis fész ket, ah hoz fog ha-
tót, ami lyen a Ró za né nié volt. Még egy üve ges tor nác cal is meg-
toldotta.

Bent, a vá ro si ker tünk ben meg ek ko ri ban épít tet te azt a szel lõs 
fa há zat a szõ lõ lu gas ok kö zött, amit mi csak fülegórénak vagy sza-
létlinek mond tunk, de volt, aki finomkodva filegóriának ne vez te. 
A ge ren da váz ra ré zsú to san föl sze ge zett kes keny lé cek al kot ták a 
há zacs ka négy oldalát, elöl sza bad be já rat tal. Kí vül bor dó ra volt 
fest ve, be lül vi lá gos kék re, s egyet len nagy asz tal állt ben ne, rá erõ-
sí tett vi a szos vá szon te rí tõ vel és há rom ol dalt ké nyel mes, be épí tett 
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pad dal. Ti zen ket ten is el fér tünk egy más mellett. Jó idõ ben min-
dig itt ebé delt és va cso rá zott a csa lád: itt te rí tet tek és ide hord ták 
ki az en ni va ló val te li nagy tálakat a cse lé dek. Es te, ha már be sö-
té te dett, meggyújtották a men  nye zet rõl le ló gó, új mó di ace ti lén-
lám pát, an nak az éles fé nyû, fe hér üveg gömb jét röp köd ték kö rül 
az éjjeli pil lan gók, a hár tyás szár nyú kis zöld ro va rok meg a 
szú-nyogok.   

Et tõl fog va Apus ka és Búz bá csi is itt kva ter ká zott estelente, itt 
szí vo gat ta egyik a pi pá ját, a má sik a szi var ja it. A ci ga ret tá ra ak kor 
még in kább csak a fi a ta lok kezd tek rá kap ni, de kö zü lük is fõ leg a 
fi úk, a nõk kö zül leg fel jebb a rossz fé lék. Én se pró bál tam meg 
so ha.

Búz bá csi nak jó gyakorlati ér zé ke volt. Sok hasz nos ta ná csot 
adott Apuskának a ta nyá val kap cso lat ban is. De egye bek rõl is szó 
esett eze ken az es ti be szél ge té se ken. Ott ült ve lük egy szer 
Mé szöly Ge de on, akit Baksay bá csi vett oda ta nár nak a szentmik-
lósi gim ná zi um ba, meg Barkóczy Bé la, a lu the rá nus ból lett nagy 
pá pis ta. Bé la el kez di mon da ni: „Lám, a ka to li kus egy ház ban min-
den ki egy hi ten van. Bez zeg a pro tes tán sok! Egyik eb ben hisz, a 
má si k ab ban.”

Gi da hely re tet te az tán: „Tu dod, egy ma gas hegy csúcsára 
többfelõl is fel le het jut ni. Az igaz ság, az oda fent van. A ma ga 
út ján megy ki-ki, de egy fe lé. Nem az em be ri, ha nem az is te ni 
igaz ság fe lé.”
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Tíz apa ke res te tik

Gi da bá csi vet te el utóbb Bertus né nit...

Ó, hol va gyunk még at tól! Õ szen tül el ha tá roz ta: so ha meg 
nem nõ sül. Olyan csa ló dás ér te fi a tal ko rá ban, hogy úgy érez te, 
elég volt ne ki egy élet re. Õ nem akar se asszonyt, se gye re ket. 
So ha! Bertussal ös  sze ba rát ko zott, járt hoz zánk – bár leg in kább 
ak kor, mi kor Apus ka még oda át, a ka szi nó ban mú lat ta az ide jét –, 
de ud var lás nak ez már csak azért se szá mí tott, mert Bertus az õ 
egyet len nagy sze rel mé re, Ke le men Im ré re várt. Vár ta a cso dát.

Hogy hogy a cso dát?

Úgy, hogy ket te jük kö zé oda állt Ma mus ka, a Ke le men-fi úk 
édes any ja. Vagy ahogy mi hív tuk: Gi zel la né ni. Be szél tem már 
er rõl – ha csak fut tá ban is – a ti zen két éves re gény rõl, ami nek a 
kez de tén én még is ko lás se voltam. De Bertus már nagy lány, túl 
a lõ csei fel sõbb leányiskolán.

Ele in te nem lát szott olyan ve szé lyes nek a hely zet. Ke le men 
Im re se volt több ti zen nyolc éves nél, mi kor ös  sze sze rel me sed tek, 
ak kor érett sé gi zett és kezd te el az egye te met. Rá ér tek gon dol koz-
ni raj ta, hogy mi lesz. Es kü võ, há zas ság? Ugyan! Ma mus ká nak 
nem is volt még mit el le nez nie. Bertust – akit Ber ci nek hív tak az 
ak ko ri fi a ta lok – õ ma ga in vi tál ta, ahogy már el mond tam, fiainak 
a tár sa sá gá ba. Te ni szez ni, trac  csol ni, ked vük re szórakozni – jó 
part ner volt ne kik. Ke le men Im ré vel – már mint egye te mis tá val 
– több ször ta lál koz tak az tán Pes ten is, bár Ma mus ká nak er rõl 
alig ha volt tu do má sa. Bertust ilyen kor Ró za né ni gar dí roz ta, mert 
ak ko ri ban õ épp Pes ten la kott.

De ahogy tel tek az évek, a maj da ni há zas ság nak is szó ba kel lett 
már jön nie. Õk ket ten úgy érez ték, kölcsönösen meg is val lot ták: 
szá mí ta nak egy más ra. Csak hát... mit szól hoz zá Ma mus ka?

Im re zse bé ben a dip lo ma is ott volt már. Meg in dult az önál ló 
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élet út ján. De az any já val to vább ra se akart szembeszegülni. Vál-
tig re mél te: ha nem he lyes li is ezt a házasságot, an  nyi ra még sincs 
tán el le ne, hogy elõbb-utóbb meg ne eny hül ne.

Bertus is eb ben re mény ke dett. El múlt már húsz éves, már 
hu szon egy is, de úgy érez te: tud vár ni. Sze re ti Im rét, az is sze re ti 
õt, mit szá mít ak kor az az egy-két év?

Itt tar tot tak, ami kor én el vé gez tem az ötö dik ele mit is. Már 
jó val elõt te fel ve tõ dött: mi le gyen ve lem? Gimnáziumba nem 
me het tem, Szentmiklóson leg alább is nem, oda ak kor nem jár hat-
tak még, csak fi úk. Az vi szont ko rai lett vol na, hogy en gem is 
el küld je nek – mint Bertust annak ide jén Lõ csé re – fel sõbb le ány-
is ko lá ba.

Búz Gyu la bá csi nak ha son ló gond jai vol tak Poszával, aki még 
csak a ne gye di ket vé gez te ak kor, de nem is akarták ott hagy ni az 
ele mi ben az ötö dik év re. Men jen in kább polgáriba.

Nagy szót mon dott ki ez zel Gyu la bá csi. Szentmiklóson 
ugyan is nem volt pol gá ri is ko la. Azt meg kel lett elõbb ala pí ta ni, 
hogy mi oda jár has sunk. Eh hez ke res tetett leg alább tíz apa.

Sze rin tem Apuskával eszel ték ki az egé szet egy es te a fülegóré-
ban. Ös  sze to bo roz zák a tíz apát, iskolaegyesületet ala pí ta nak, 
ál la mi en ge délyt kér nek. Ha azt megkapják, ta nár nõt fo gad nak. 
Elõ ször re egy is elég lesz.

Így is tör tént. A tíz lány he lyett ös  sze jött ti zen egy. Apa csak tíz, 
mert az egyik lány nak a nagy ap ja la kott Szentmi kló son, az lé pett 
be – az apa he lyett – az egye sü let be.

Az is ko la nyi tá si en ge délyt a vá lasz tó ke rü let országgyûlési kép-
vi se lõ je jár ta ki a miniszténumban.

Az apák kö zül hár man vol tak gaz dál ko dók: Bauer Mó zes föld-
bir to kos, Schwarz Al bert nagy bér lõ (a kö ze li ki rá lyi ura da lom ból) 
és a négy száz hol das Csu por Al bert, akit én még lát tam az al föl di 
pa rasz tok ré gi vi se le té ben, roj tos bõ ga tyá ban jár ni az ut cán. A 
két ta ní tó-apa kö zül Nagy Lász lót is mer tem job ban: õhoz zá jár-
tam ötö dik ele mi ben. Mi csak „Nallaci bá csi nak” hív tuk. Mac kó-
san cam mo gó, nagy med ve em ber volt. Veverán Ist ván ta ní tó úr 
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vi szont je len ték te le nebb, kis, vé kony, te tû szí nû emberke, aki nek 
ha még is volt né mi te kin té lye, azt csak a nád pál ca sû rû su hog ta-
tá sá nak kö szön het te. Egye sü le ti tag lett a ka to li kus kán tor is, 
Mol nár Lász ló – özvegyember öt gye rek kel –, Sza bó Ig nác ál lat-
or vos, Ko vács An tal épí tész vál lal ko zó – õ volt a nagy apa –, meg 
Vécsei Mik sa pék mes ter, aki nél a he ti ke nye rün ket süt tet tük.

Apuskát és Búz Gyu la bá csit mon da nom se kell.
„Nallaci bá csi” ötö dik osz tá lyá ban, aho va jár tam, vegyesen vol-

tunk lá nyok és fi úk. A fi úk közt egy tizenhárom-tizennégy éves 
ka masz is, Mé szá ros Mis ka, akit én az ak ko ri sze mem mel olyan 
nagy nak lát tam, hogy szin te cso dál tam. Min dig új ra meg állt raj ta 
a sze mem, de ha rám né zett, el kap tam a te kin te tem. A jö ven dõ nõ 
ébredezett vol na már ben nem? Aki még nem is bim bóz tam? Nem 
tu dom.

Ar ra vi szont jól em lék szem, men  nyi re utál tam, mi kor Friedrich 
Roszka, a szép, fej lett, fe ke te zsi dólány tízpercekben oda jött hoz-
zám az ud va ron, be lém ka rolt, és furcsa dol go kat sug do sott a 
fü lem be. Hí zel gett ne ki, úgy látszik, hogy én ve lem ba rát koz hat, 
akit az egész osz tály magázott, fi úk-lá nyok. A fü lem hez ha jolt, 
úgy li heg te izgatottan:

– Kép zel je, Ma ris ka, a Bajer Du ci mög az unokatestvére, a Bajer 
Ár pi a magazinba... - és szin te ful dok lott a hangos ne ve tés tõl.

Más nap megint mel lém sze gõ dött.
– Újat mon dok, Ma ris ka. Azt mond ják, hogy az Ár pi mögken-

te, hogy job ban csús  szon...
Nem na gyon ér tet tem, mit vi hog. Mi ért vil log úgy a sze me, 

pi rul ki az ar ca. Rá bá mul tam a ma gam kislányszemével, és csak 
hall gat tam. És na gyon ké nyel met le nül érez tem ma gam.

A pol gá ri ban – egy-két évvel idõ sebb ko rom ban – egyik lány se 
trak tált en gem ilyen tör té ne tek kel.

Az öreg Pe ták ék há zá ban – túl a Nagy hí don – kezdõdött meg 
a ta ní tás, ott bé relt az is ko la egye sü let egy nagy szo bát tan te rem-
nek, s egy ki seb bet Unger Er zsi ke né ni la ká sá nak. Va la me lyik 
he lyi asz ta los sal csi nál tat tak két sor sö tét zöld re fes tett is ko la pa-
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dot és egy ta ná ri asz talt, de a hajlítottfa szé ket már ké szen vet ték 
mel lé. Egy fe ke te táb la is ke rült va la hon nét; kály ha, az volt – en -
nyi bõl állt a tan te rem. A tan tes tü let pe dig Er zsi ke né ni bõl, akit 
mi a há ta mö gött ké sõbb csak Csörének hív tunk. El sõ nap, mi kor 
ha za ér tem az is ko lá ból, Bertus õfe lõ le is érdeklõdött: – No 
mi lyen?

– Na gyon ked ves.
– Mi lyen idõs?
– Hát... nem olyan na gyon fi a tal. Hu szon öt éves le het. Vagy 

hu szon hat.
– És szép?
– Na gyon szép sze me van. El ne vet te ma gát:
– Szó val csú nya. Mert ar ra szok ták mon da ni, hogy szép sze me 

van.
Én egy elõ re bol dog vol tam, hogy nem va gyok már ele mis ta, 

hogy még né me tül is ta nul ha tok, sõt még zongorázni is. Nem 
vet tem ész re, hogy sze gény csú nyács ka Csöre min den hez csak 
úgy fe li bõl-har ma dá ból ért, a ma te ma ti ká hoz meg dunszt ja is alig 
van. Hát még a franciához, amit sze ren csé re csak a má so dik ban 
kez dett el ta ní ta ni! Azt alig ha nem órá ról órá ra ma gol ta elõt tünk 
a könyv bõl, iga zi jó ma gya ros ki ej tés sel. Volt is mit restellkednem 
ké sõbb Besz ter ce bá nyán – mi kor már ott tanultam – a szü le tett 
fran cia mamzel elõtt.

De nem aka rok elõ re sza lad ni. Most még csak ugyan bol dog 
vol tam. Fal tam szin te az új tan köny ve i met. Bol dog ta lan ná leg fel-
jebb az tett, hogy Csöre nem ve lem, ha nem Veverán Ilon ká val 
ki vé te le zett. Na gyon megszoktam már az ele mi ben, hogy min den 
tárgy ból én va gyok az el sõ, én ka pom a leg több di csé re tet. Csöre 
meg folyton õt di csér te, ezért, azért, min de nért.

Olyan volt ez az Ilon ka, mint az ap ja. Ki csi, vé kony és je len ték-
te len. De na gyon ren des és csen des, so se kó cos, so se il let len. 
So ha egy pe csé tet vagy gyû rõ dést nem láttam a ru há ján, a kö té-
nyén. Makulátlanok vol tak a könyvei, a fü ze tei is, pe dig so kat 
for gat ta õket mér he tet len nagy szor gal má ban. De men nél in kább 
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sze ret te vol na Csöre, hogy õ le gyen a pél da ké pünk, mi an nál job-
ban utál tuk. Pe re putty nak ne vez te el va la me lyik lány. Nem is igen 
tud tuk, mit je lent ez a szó, de a meg ve tõ hang zá sa is elég volt 
ah hoz, hogy rá ra gad jon sze gény kis Ilon ká ra. Vígan vissz han goz-
tuk: „Pe re putty, Pe re putty".

Az any ja volt a leg jobb ba rát nõ je Csörének, in nen eredt min-
den: a ki vé te le zés is, meg a mi eb bõl fa ka dó fa nyal gá sunk, csúfol-
kodhatnékunk is. És hát ma gol ha tott õ akár men  nyit, az osz tály 
sze mé ben még is mi hár man let tünk az el sõk: Posza, Csu por Pi ri 
meg én.

Poszát gyö nyö rû en is öl töz tet te az any ja. Ezért min dig iri gyel-
tem. Mi kor én már ki nõt tem a kék bár sony fõkötõmbõl, Anyus ka 
té len egy kis fe hér ber li ner ken dõ vel kö töt te kö rül a fe je met. 
Olyan vol tam ben ne, mint a pa raszt lány ok. Té li ka la pot ná lunk 
ak kor még csak Bertus ka pott mint nagy lány, én nem is tu dom, 
hány évvel ké sõbb. De Posza már az el sõ pol gá ri ban szép bordó 
filc ka lap ban járt té len, és olyan drá ga ka bát ban, cipõben, ami lyen 
sen ki más nak nem volt az osz tály ban.

Csu por Pi rit is úri a san öl töz tet ték a pa raszt szü lei. Kerek ké pû, 
ki csit kö vér kés, de szép kis lány volt, és na gyon eszes. Ké sõbb 
ügy véd né lett be lõ le. Pol gá ris ta éve im ben jár tam ná la né hány-
szor, de csak olyan is ko lai dol gok ban. Én to vább ra is fõ leg 
Poszával ba rát koz tam, no ha meg-meg for dul tam hol egyik osz-
tály tár sam nál, hol a másiknál. A zsi dó csa lá dok nál is. Ránk nem 
vo nat ko zott az, ami a fel nõt tek re, hogy ke resz tyé nek és zsi dók 
nem igen lépték át egy más kü szö bét.

El is cso dál koz tam na gyon, hogy Bauer Du ci ék mi lyen gaz da-
gok. Csak úgy ámul tam a szép szo bá i kon. De azon is, hogy az 
öreg ko csi suk kint a nagy ud var ban az zal tréfálkozott: oda nyom-
kod ta az os tor nye let a ne ki hát tal ál ló Du ci nak. Luk ács bá csi ra 
gon dol tam: ne ki eszé be nem jutott vol na ilyes mi.

A töb bi zsi dó lány nem volt ilyen gaz dag, ta lán még Schwarz 
Man ci se, aki nek a nén je, Irén ke a Tol nai bol tos fi á hoz, Bé lá hoz 
ment fe le sé gül. Ott lak tak ab ban a házban, ahol az üz let is volt. 
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Mancival ne megy szer bementünk hoz zá juk, mert ne kem is na-
gyon tet szett a kisfiuk, szí ve sen el ját szot tam ve le. Cso dál koz tam 
vol na, ha megjósolja va la ki: eb bõl a bá jos kis totyiból tu dós aka-
démikus lesz va la mi kor: Tol nai Gá bor.

Schwarz Man ci nem volt se okos, se bu ta, se szép, se csú nya, 
csak szep lõs egy ki csit. Sze ret tem ben ne, hogy olyan jó in du la tú és 
bá tor ta lan. 44-ben el vit ték, s nem jött vis  sza, ahogy Bauer Du ci 
se, so kad ma guk kal ott vesz tek. Sza bó Ili rõl is ezt hal lot tam, mert 
õ is zsi dó lány volt, egy csúf apá tól és egy ba ba ar cú, igen csi nos 
ma má tól, de õ, saj nos, az ap já ra ütött. Nem mint ha a kül sõ olyan 
so kat szá mí ta na. Test vér ét, Bé lát az any já tól örö költ arcvoná-
sai-val is ki áll ha tat lan, ko misz kö lyök nek tar tot tam, ne kem is 
ki a bál ta: „Ma ris, jó ne ked a szar is!”

Sza bó Ig nác ál lat or vos volt, ahogy mond tam, és Ilit már jóval a 
pol gá ri elõtt is ta nít tat ta zon go ráz ni. Is ko lai ün ne pé lye ken Ili volt 
min dig az egyik fõ szám: vagy szó lót ját szott, vagy négy ke zest 
Poszával. Ne kik ott hon is volt per sze zongorájuk, gya ko rol hat tak 
akár men  nyit, én meg csak he ten te két szer-há rom szor ül het tem le 
Csöre szo bá já ban a ki tud ja, hon nan köl csön kért ócs ka zongora 
mel lé, hogy ka lim pál ni ta nít son egy-egy óra hosszat. Mert õ is 
csak ka lim pál ni tu dott, de az óta is csodálom, hogy an  nyi min den-
re mert ta ní ta ni min ket. Eh hez hi he tet len bá tor ság kel lett.

Ki rõl nem be szél tem még? Mol nár Pirkó na gyon szép, ke rek 
ké pû, ál ma tag te kin te tû lány volt: a sze me kék, a ha ja bar na, a 
bõ re kre ol. Öten ma rad tak fél ár ván, mi kor meg halt az any ja. 
Pirkó tíz-ti zen két éve sen már az egész csa lád nak da gasz tot ta a 
ke nye ret min den hé ten, fõz te az ebé det min den nap. Igaz, hogy a 
nõ vé re, a má sik nagyobbacska lány, Bös ke is se gí tett ne ki, de az 
olyan volt, mint a fék te len csi kó, nem Pirkó-féle jó hú zós ló nak 
va ló. Bár Pirkó is csak csi kó kor ban volt még ak kor, de én csak 
bámultam, mi min den hez ért a sü te mény sü tés tõl a leomlott va ko-
lat mal te ro zá sá ig. A ta nu lás ban nem tûnt ki, mind ez még is sok kal 
töb bet szá mí tott a sze mem ben, mint hogy Veverán Ilon ka, aki nek 
csak a ma go lás hoz volt esze, szó sze rint fújta min dig a lec két.
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Ott volt az tán Nagy Ibo lya, „Nallaci bá csi” lá nya. Ugyan olyan 
mac kós, mint az ap ja, idõ sebb is ná lunk, mert õ hat ele mit járt. 
Vas kos, erõs lány, csak úgy da gadt ki a ru há i ból. Le het, hogy ezért 
nem sze ret tem: túlságosan nagy lány  volt már hoz zám ké pest.

An nál ki sebb Vécsei Bös ke! Ala csony ter me tû, s méghoz zá egy 
ki csit fer de tar tá sú, nem is tu dom, mi ért. Csúnya volt sze gény-
kém és na gyon fél szeg. Pe csé tes sö tétkék szö vet ru há ban járt, s 
örök ké a kör mét rág ta. Nem sok és  szel di cse ked he tett, ta lán csak 
azért ta nít tat ta az ap ja, hogy ilyen sze ren csét len kül sõ vel is vi gye 
va la mi re. Mert Vécsei úr ban is meg volt az, ami az ak ko ri leg több 
zsi dó szü lõ ben: ere jén felül is ál doz ni tu dott, még a sze-génysé-
gébõl is, csak hogy ta nul has son a gye re ke. Sok zsidólány járt 
ve lem ké sõbb Besz ter ce bá nyán is, az intézetben. Hol to mig meg-
õriz tem azt a nyom ta tott is ko lai ér tesí tõt, ami ben én is ben ne 
vol tam, és át lag min den harmadik lány nak a ne ve mel lett ott állt: 
izr., mert ak kor még a val lá sát is oda ír ták min den ki nek.

Vécsei Bös ke ap ja cuk rász is volt kü lön ben, nem csak pék. De 
nem na gyon ment ne ki az üz let. A bolt ja fö lé nem ze ti szín nel pin-
gál ták oda va la ha a cég táb lá ra, hogy CUK RÁSZ DA, de a pi ros és 
a zöld be tûk ké tol dalt már jócs kán le kop tak, kö zé pütt ma radt csak 
meg fe hér rel, hogy RÁS.

Avult manduláskiflik és más ef fé le ása tag sü te mé nyek ár vál kod-
tak a légy pisz kos ki ra kat ban. Vevõjük nem igen akadt, mert ka pó-
sab bak vol tak a fi a tal tassi cuk rász, Balla úr gusz tu sos, friss ké szít-
mé nyei, amik kel a se géd je biciklizett át he ten te egy szer 
Szentmiklósra, és hó fe hér abros  szal le ta kart füleskosárból ajánl-
gat ta õket az úriházaknál. Mi ott hon nem vet tünk be lõ lük, Apus-
ka ezt bû nös luxusnak te kin tet te vol na, de Nagy ma ma né ha 
megörvendeztetett min ket, gye re ke ket egy-egy Balla-sütemké-
vel. Vécsei vi szont örül he tett, hogy legalább a kenyérsüttetõ kun-
csaft jai meg ma rad tak, mert ez kis pénz volt ugyan, de biz tos. És 
más kor is meg-meg nyi kor dult azért a bolt aj ta ja, jöt tek a ve võk 
kif li ért, zsem lé ért és – fõ leg a ci gá nyok – ke nyé rért. Bol ti ke nye-
ret ke ve sen vet tek a városban, de a ci gány put rik ban nem volt 

150

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   150 2013.09.15.   18:09:36



szo kás a ke nyérda gasz tás, tek nõ jük is hon nan lett vol na hoz zá? 
Vagy hon nan lett vol na sza kaj tó juk, ke nyér ru há juk? Vécsei bolt-
já hoz kö zel volt a ci gány vá ros: azok a kraj cá rok, huszasok, ami ket 
név nap okon és más ün ne pe ken cincogtak ös  sze rossz he ge dû ik kel 
a putrilakók, gyak ran kötöttek ki ná la.

Mi kor már tud tam ol vas ni, és bön gész get ni kezd tem Apus ka 
köny vei kö zött a tíz kö te tes Ma gyar Tör té ne tet, elõ ször mind járt az 
1848-49-es sza bad ság har cot kerestem ben ne. Meg akadt a sze-
mem az ara di vér ta núk képén és ne vén, és cso dál koz va fe dez tem 
fel köz tük Vécsey Ká rolyt. Elõ ször azt hit tem: csak a mi pé künk 
ro ko na le het. Erõ sí tet te ezt a hi te met a – bár mi lyen ko pott -nem-
zetiszín cég táb la. Büsz ke is vol tam rá egy ki csit, hogy ilyen hí res 
em ber nek a ro ko nai él nek itt Szent mikló son, még hoz zá egé szen 
a mi kö ze lünk ben. Pol gá ris ta ko rom ban per sze oda volt már ez a 
büsz ke ség és meghatódottság, elég gé el is néz tem a kis Vécsei 
Bös ke fe je fölött. De ami lyen té to va te rem tés volt, ta lán termé-
szetesnek is tar tot ta ezt, s nem vet te zo kon. Ké sõbb, menyasszony 
ko rom ban kap tam is tõ le egy né hány so ros gratu-lációt.

Ne ki nem tu dom, mi lett a sor sa. Olyan 250 lel ket te het tek ki 
ak ko ri ban a Szentmiklóson élõ zsi dók, ma ta lán egy sin csen. A 
44-ben el hur col tak nagy részt odavesz tek; de aki meg ma radt, az is 
el ván do rolt. Bös ké rõl meg azt se tu dom, élt-e, halt-e 44-ben. 
Osz tály ta lál ko zót mi, Szentmiklós el sõ pol gá ris tái so ha nem tar-
tot tunk (akkor még csak az érett sé gi ta lál ko zó volt di vat ban), és 
Böskét én tel je sen szem elõl vesz tet tem.

Egy osz tály tár sá ról nem be szélt még, ha jól számolom.

Várj csak! Ki le he tett az? Tudom már! Husz Vózsika. Vózsikának 
hív tuk, mert így ej tet te ki õ is a sa ját ne vét: „Husz Vózsa”. Nem 
tud ta az r-et ki mon da ni. Tak sony ban volt ál lo más fõ nök az ap ja, 
er re még em lék szem, de se az ar cát, se az alak ját nem tud nám már 
fel idéz ni. Ké sõbb mint ha nem is járt vol na már ve lünk. Jött 
vi szont az osz tá lyunk ba Goldstein Bös ke, sõt har ma dik tól a nén je 
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is, Sá ri, mi u tán az el sõ két osz tály ból ma gán úton levizsgázott. Õk 
egy Vas út ut cai kis bol tos nak vol tak a lá nyai ott Szentmiklóson. Sá ri 
volt az oko sabb, de a csú nyább is, ná lunk jó val idõ sebb, nagy or rú, 
kö vér, fe ke te lány. Azon ke ve sek egyi ke lett az tán, akik vis  sza jöt tek 
1945-ben. Szá mi nak hív tuk, ez egy ak ko ri vic ces kup lé ról ra gadt rá, 
amit ta lán még most is el tud nék éne kel ni:

Mi kor a vi lág ra jöt tem,
so kan áll tak kö rü löt tem. 
Apám mond ta: „No, te gye rek,
mi lyen ne vet ad jak ne ked?”
Anyám mond ta: „Le gyen Áron!”
Apám mond ta: „Sem mi áron!”
Mi kor én ezt meg hal lot tam,
a böl csõ bõl ki ug rot tam
és el kezd tem ki a bál ni:
„Leg szebb név a Goldstein Szá mi!”

Jaj, hogy tud tuk mi fújni eze ket a hü lye sé ge ket! Nem az is ko-
lá ban per sze, mert Csöre ezt na gyon szi go rú an vet te, az tán Aczél 
Józsika is, meg a töb bi ta nár nõnk.

Jó zsi ka ne vû ta nár nõ jük is volt?

Iga zá ból Jo ze fa, de ne künk Jó zsi ka né ni nek kel lett szó lí ta nunk. 
Pest rõl köl tö zött le Szentmiklósra, elõt te va la mi gró fi csa lád nál 
volt ne ve lõ nõ, ott ra gad ha tott rá ez a Józsika, de az elõ ke lõ úri 
mo dor is. Öl töz köd ni is nagyon tu dott. Sik kes alak ja volt, hosz  szú 
nya ka, és min den jól állt raj ta, nem úgy, mint Csörén. Mu ta tós 
volt, de õ se szép. Egy ki csit szep lõs is, s ha fel iz gat ta va la mi, 
puly ka-vö rös re vált mér gé ben.

Ne ki is meg volt a ma ga ked ven ce, még pe dig nem más, mint 
Posza, aki vel én is tar tot tam még a ré gi ba rát sá got. El iri gyel tem 
tõ le a di a bo ló-fri zu rá ját is, a fü lén csü csü lõ két kon tyocs ká val; il-
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lett a szén fe ke te, erõs, tö mött hajához. Az enyém hez tán ke vés bé, 
mert az én még tömöttebb és na gyobb ha jam ból olyan fül kon-
tyok ke re ked tek, mint egy-egy ci pó. De hát így se tud tam meg-
áll ni, hogy fel ne cse rél jem ve le ad di gi gretchen-frizurámat, a 
fe jem te te jét ko szo rú zó haj fo na to kat.

Jó zsi ka né ni va ló ság gal sze rel mes lett Poszába. Hol ilyen, hol 
olyan cí men hív ta be a szo bá já ba, s kér dez get te sok min den rõl. 
Be szél get tek nagy bi zal ma san, de a ke zét is meg fog ta köz ben, az 
ar cát is meg-meg csó kol ta. Még a szá ját is ta lán, mert tûz pi ro san 
jött ki tõ le né ha, csak hogy ezt már ne kem se val lot ta be Posza. A 
töb bit igen, mi általában min dent el mond tunk egy más nak.

Jó zsi ka elõtt még egy Fe ri ke is ta ní tott min ket. Ne ki ez volt az 
iga zi ne ve: Szu per Fe ri ke. Ele in te na gyo kat nevettünk még azon 
is, hogy egy Ma lac ka ne vû fa lu ból jött, va la hon nan Po zsony mel-
lõl. As  szo nyo san göm böly ded fi a tal nõ volt, nyu godt ter mé sze tû 
és igen ked ves. Jól állt ne ki a fe ke te ru ha, ami vel az ap ját gyá szol-
ta. Sem mi csináltság nem volt ben ne, nem úgy, mint Csörében, 
aki õt Ferkónak be céz te, Jó zsi kát meg ké sõbb Jós ká nak, ta lán 
mert ez zel is meg akar ta ját sza ni a na gyot. Pe dig ez mind a ket tõ 
jobb ta nár volt ná la. Fe ri két ha ma ro san meg is vá lasz tot ták va la mi 
elõ ke lõbb hely re, meg si rat tuk, mi kor el ment. Ak kor jött a he lyé-
re Jó zsi ka, és õ meg is ma radt az tán Szentmiklóson.

Meg ma radt ezek sze rint a polgári is...

Meg ma radt, igen. Még ki is nõt te ma gát. Jött Zimits An na is 
Za la eger szeg rõl, újabb ta nár nõ nek, kék sze mû, sze líd, csi nos és 
na gyon val lá sos if jú hölgy. Min den áldott reg gel el ment ál doz ni a 
ka to li kus temp lom ba. De nem töm jén sza ga volt, ha nem eny he 
iz zad ság sza ga, legalábbis tor na órá kon, mert min ket csak tor ná ra 
ta ní tott.

Õ már ak kor ke rült oda a pol gá ri ba, mi kor azt a katolikus egy-
ház vet te át. Búz Gyu la bá csi ék elõ ször a reformátusoknak aján-
lot ták fel, de Baksay bá csi, a püs pök öreg volt már és tö rõ dött, s 
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ele get ba jos ko dott a he lyi gimnáziummal, ho gyan fej les  sze nyolc-
osz tá lyos sá; a pol gá ri már csak púp nak kel lett vol na a há tá ra. A 
ka to li ku sok vi szont kap tak raj ta, hogy ne kik is lesz kö zép is ko lá-
juk. Még a saját ele mi jük se lát szott ezért túl nagy ár nak: azt fel-
számolták, és a he lyé be – a né hány éve el ké szült egy eme le tes 
épü let be – a pol gá rit te le pí tet ték. Így tör tént, hogy harmadikos 
pol gá ris ta ko rom ban én már olyan osztályterembe jár tam, ahol 
nem csak fe szü let füg gött a fa lon, hanem még a pá pa szí nes ké pe 
is. On nan né zett le ránk X. Pius ak kor is, mi kor So mo gyi tisz te-
le tes tõl, Baksay káplánjától egyik zsol tárt a má sik után ta nul tuk, 
úgy szól ván min den órán egy újab bat. Gya ko rol tuk a ré gi e ket is, 
csak úgy zen gett a ka to li kus pol gá ri a Te ben ned bíztunktól, a Szép 
hí ves pa tak tól és az olyan rit káb ban éne kelt zsoltároktól is, mint a 
Mos tan ti, ha tal ma sok, vagy az Örö ködbe, Uram, pogányok jöttek.

De a pá pa ar cán nem lát szott, hogy zo kon vet te vol na ezt tõ-
lünk, a Szenczi Mol nár Al bert szép for dí tá sa it a feszület alatt fú jó 
kál vi nis ták tól.
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Csitriszemmel

Lány is ko lá ban mindig tá mad va la mi iz ga lom, ha meg je le nik egy 
ilyen fi a tal férfi. Mert ez a káp lán, gondolom, fiatal volt.

Fiatal, igen, és vi dám és jó ké pû, egy más közt mi, lá nyok csak 
So mo gyi Jós ká nak hív tuk. De so ha nem bi zal mas ko dott ve lünk, 
és mi se õve le. Ami kor tré fált, akkor ne vet tünk, de az órá it ko mo-
lyan vet tük. Né há nyan még ar ra is kap ha tók vol tunk a ked vé ért, 
hogy el jár junk a min den reg gel hét óra kor kez dõ dõ re for má tus 
is tentisz te let re, ami kor kü lön ben csak né hány ro zo ga öregasz -
szony és vén em ber ül dö gélt a temp lom ban. A reg ge li rö vid pré-
di ká ci ót né ha ma ga Baksay bá csi tar tot ta, és én meg is jár tam 
egy szer ve le. Ahogy jött ki a vé gén a Mó zes-szék bõl, és in dult 
ki fe lé, meg állt elõt tem és megkérdezte:

– No kis lá nyom, tu dod-e, mi volt a szent lec ke?
Ott áll tam bu tán, fo gal mam se volt ró la, mit válaszoljak. 

Ugyan úgy jár tam, mint an nak ide jén, mi kor a felvételi vizs gán az 
ele mi ben az öreg Györe kán tor Mi atyánk he lyett Úri imád sá got 
mon dott. Baksay bá csi azt a bibliai tex tust ér tet te a szent lec kén, 
ami nek az alap ján a prédikációját mond ta, de én ezt hon nan tud-
hat tam vol na? Csak irultam-pirultam, õ meg a fe jét csó vál ta.

Jaj, hogy tud tam én az tán he te kig rá gód ni ezen! Minden kis 
szé gye nen! En  nyi bõl már iga zi kis ka masz lány vol tam.

So mo gyi Jós ka is meg kér dez te egy szer val lás órán, mert ész re-
vet te, hogy nem fi gye lek, csak úgy a sem mi be bá mu lok.

– Ugyan, mond ja már meg, Ma ris ka, mi lyen nó ta jár az eszé ben!
Rá hi bá zott. Épp az elõ zõ hét vé gén vol tam Dömsödön egy 

ro kon lány la ko dal mán, és még az ot ta ni nó ták zsongtak a fü lem-
be. Õszin tén meg is mond tam:

– Kös sé tek meg az uga tós ku tyá tok...
Kép zel he ted azt a rö hejt, ami ki tört. So mo gyi Jós ka is úgy 

ne ve tett, még a kön  nye is ki csor dult. Csak én áll tam ott a fü lem 
he gyé ig vö rö sen, an  nyi ra szé gyell tem magam.
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Ez még har ma dik ban tör tént. Ne gye dik ben az tán Baksay 
bá csi nak egy má sik káp lán ja vet te át a hitoktatásunkat, Gömöry 
La jos. Õt ke vés bé sze ret tük. Fe ke te ha jú, sár ga ké pû, erõs áll kap-
csú, elég ala csony fi a tal em ber volt, és elég in du la tos, erõ sza kos is. 
Fél be sza kí tott, leintett, ha õsze rin te nem jól mond tunk va la mit. 
A má sik tante rem ben a ka to li kus tisz te len dõ, Víz Zol tán tar tot ta 
ilyen kor a ma ga val lás órá ját. A zsi dó lá nyok nak nem volt ho vá 
men ni ük, és ak kor már in kább mi hoz zánk ül tek be. Mi ész re vet-
tük per sze, hogy Gömörynek a szá ja hoz zánk be szél, de Bauer 
Du cin jár köz ben a sze me. Du ci szép dun di kis lány volt, ele ven 
ar cú és igen ked ves. Nem cso da, hogy õt néz te ki ma gá nak.

Va la mi nagy só vár ság volt ben ne a ne ki tet szõ nõk iránt.
Egy szer én is meg ta pasz tal tam ezt. Esõs, vi zes õsz volt ab ban 

az év ben, s utá na hir te len fa gyott le min den. Sík jég volt az egész 
Szék al ja, még nem bo rí tot ta be a hó, mint más kor. Ki men tem én 
is a né hány éve épült korcsolyapavilonhoz, a ka to li kus temp lom 
há ta mö gé. Ott már so kan nyü zsög tek, s ne kem – hogy, hogy 
nem – Gömöry sze gõ dött ga val lé ro mul. Együtt bógniztunk egy 
ide ig, aztán ke reszt be fog tuk egy más ke zét, ahogy a jé gen szo kás, 
és rö pül tünk vi dá man. De utóbb õ is ész re vet te, amit én min dig 
is tud tam: a gyön ge bo kám mi att en gem job ban fáraszt a kor cso-
lyá zás, mint má so kat. Volt ott egy kis ka ros szán kó, nem is 
tu dom, hon nan, s fel aján lot ta, hogy meg szán kóz tat. Be ül tem, õ 
meg – kor cso lyá val a lá bán – tolni kez dett. Ele in te még csak las-
san, de az tán már szinte szél se be sen. És egy re mes  szebb és mes-
 szebb. Is me retlen, vad he lye ken jár tunk, itt-ott már csa ta kos is 
volt a jég, s ki üt köz tek be lõ le a nádtorzsokok. De õ csak vitt és 
vitt, pe dig már jócs kán al ko nyo dott. Tudtam, hogy azon a vég te-
len nek lát szó jég me zõn akár a dömsödi ha tá rig is el tol hat. De 
hogy ju tunk vis  sza? Meg ijed tem. Érez tem, hogy már nem tart 
olyan kis lány nak, s va la mi kü lö nös bor za dály fo gott el. Kö nyö-
rög tem, for dul jon meg, nem aka rok to vább men ni. De õ már 
tel je sen ne ki szi la jo dott, és to vább szá gul dott ve lem. Én sír tam, 
zo kog tam, kiabáltam:
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– Vi gyen vis  sza! Vi gyen vis  sza, mert ki ug rok! Ér ti?  Vigyen 
vissza!

Er re az tán még is csak vis  sza for dult, és ak kor szin te már res tell-
tem, hogy így ki bo rul tam. De so ha töb bet nem vol tam haj lan dó 
el men ni ve le, nem csak szán kóz ni, még kor cso lyáz ni se.

Nem is kel let tem ugyan ne ki. Ott volt Nánayné, a gimnázium 
egyik új ta ná rá nak a csi nos fiatal fe le sé ge, an nak lett ha ma ro san a 
kor cso lya part ne re, meg a szor gal mas és szi laj szánkóztatója. Vit te 
õt is, su hant ve le a mes  sze ségbe, né ha már csak egy-egy fe ke te 
pont nak lát szot tak. Nem is tu dom, mi ért figyeltem úgy õket a 
ma gam szomjas csitriszemével, mert fél té keny azért tán még se 
voltam.

Már el múlt a tél, a kor cso lya sze zon, sõt mint ha még egy ke rek 
év is le járt vol na, mi kor hi á ba vár ták Gömöryt egy reg gel a püs-
pö ki hi va tal ba. Ke re sik, hol van, men nek a la ká sá ra, de az aj tó 
zár va. Kér de zik a szom szé dok tól, ki lát ta – sen ki. Be tö rik vé gül az 
aj ta ját, hát ott fek szik holtan, mel let te a pisz toly, ami vel meg lõt te 
ma gát.

Azt re bes get ték, hogy Nánayné mi att lett ön gyil kos. De hát ki 
tud ja?

Én még har ma di kos ko rom ban let tem elõ ször szerelmes, de 
nem ilyen ha lá lo san. Tánc is ko lá ba jár tam, ott tetszett meg 
Hangel Pe ti, egy ne gye dik osz tá lyos gimnazista, aki ha meg nem 
bu kik, már ötö di kes lett vol na. De az, hogy meg bu kott és osz tályt 
is mé telt, en gem egy ál ta lán nem ér de kelt. Az se, hogy a sza bad-
szál lá si ta ka rék pénztár igaz ga tó já nak a fia. Ne kem csak az szá mí-
tott, ahogy rám né zett, rám mo soly gott fe lül rõl le fe lé, mert én ná-
lam jó val ma ga sabb, nyú lánk, vé kony fiú volt. Ta vas  szal bezárt a 
tánc is ko la, ak kor azt ta lál tuk ki, hogy én majd lent a kert ben 
ta nu lok, a birs al ma fák nál, õ meg a ke rí tés mögül, a kis ut cá ról les 
be egy ha sa dé kon át. Így is tör tént. Õ az ar co mat is lát ta, én ne ki 
csak a sze mét, de ez is na gyon jó ér zés volt, hogy ott áll és en gem 
néz. Föl-alá jár tam a kis ös vé nyen, em lék szem, épp a föld rajz-
könyv volt a kezemben, de fi gyel ni egé szen más ra fi gyel tem. 
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Az óta se tu dom, hogy ve het te ész re Anyus ka, mi fog lal koz tat 
engem iga zá ban, de egy szer re csak hal lom a hang ját a lugasból:

– No, te is szé pen ta nu lod a föld raj zot!
Jaj, hogy ös  sze rez zen tem! Megint csak a szé gyen, a szégyen!
Sze gény kis ka ma szo kat, csit ri ket az óta is na gyon megér tem. 

Ke ser ves ne héz ko ruk ez ne kik.
De szép is azért ez a bim bó zá sa tes tük nek, lel kük nek. Pe ti vel is 

mi lyen jó volt meg be szél nem, mi kor megint tánc is ko lá ba jár tunk 
a kö vet ke zõ té len, hogy ír majd nekem Sza bad szál lás ról a ta va szi 
va ká ci ó ban, és ha be vá lik, ak kor nyá ron is.

Be vált. Szép fi nom an gol la pok vol tak ak kor di vat ban. Ilye ne-
ket kül dött ne kem, de nem a pos tán ad ta fel õket, hogy ne le gyen 
raj tuk a sza bad szál lá si bé lyeg zõ, ha nem ki ment min dig az ál lo-
más ra, és ott dob ta be a már felbélyegzett la pot a pos ta ko csi ba. A 
bé lyeg zõn így csak an  nyi volt a dá tum mel lett: „Moz gó pos ta”. 
Ma gán a la pon pedig: „Sze re tet tel üd vöz li Husz Ró zsi ka Tak-
sony ból.” Vagy más ilyes mi. Cso dál koz tak is Anyuskáék, mi ért 
üd vö zöl en gem an  nyi szor ez a Husz Ró zsi ka, de az nem ju tott 
eszük be, hogy le áz tas sák a bé lye get, pe dig Pe ti min dig a bé lyeg 
alatt írt ne kem – na gyon ap ró be tûk kel – né hány mon da tot. Csu-
pa ba na li tást per sze, de a mi kis szí vünk újabb és újabb for ró val-
lo mást ér zett be le.

Mi lett az tán Pe ti vel?

El ver gõ dött va la hogy az érett sé gi ig, az tán na gyon hamar meg-
nõ sült, és na gyon ha mar meg is halt. Ma gas, vékony fiú volt, 
mon dom, el vit te a tü dõ baj. Egy fia ma radt, ké sõbb az is szent-
miklósi di ák lett. To mi bá tyád dal járt, azt hi szem. De õt már alig 
is mer tem.

Várj csak , hadd gon dol koz zam! Az egyik lap nak, amit Pe ti kül-
dött, mint ha em lé kez nék a pon tos szö ve gé re. Igen. „Ked ves, 
Ma ris kám! Szív bõl üd vöz li a tá vol ból és szám ta lan szor csó kol ja 
sze re tõ ba rát nõ je: Ró zsi. ’912. VII. 2-án.” De a bé lyeg alatt egé-
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szen más volt ol vas ha tó: „Csütörtökön dél után 2-3 óra kö zött 
le gyen az ab lak ban. Ü.P.” Ü, va gyis: üd vöz li.

Ak kor ez nem is sze rel mi val lo más volt...

De hogy is nem! Csak úgy ug rált tõ le a szí vem! Ak kor is, mi kor 
ilye ne ket írt: „Csak egy van, mit tõ led ké rek, szeress en gem, mint 
én té ged. Üd vöz li és cs...-ja, Pe ti”.

Így ír ta, ki pon toz va? Cs-...ja?

Igen, igen, ak kor még a bé lyeg alatt is így il lett. Te gezni se 
mert vol na, ha nem idéz köz is mert, kész szö ve get. Mi még tud-
tuk, mi a sze mé rem. De én ir tóz tam is minden rá me nõs ség tõl, és 
ezt Pe ti is biz tos meg érez te.

De hogy em lék szik vis  sza ilyen pon to san a mondataira?

Mit gon dolsz, hány szor ol vas tam én el egy ilyen la pot?

Tud ja, mi rõl nem be szélt még? Arról a la ko da lom ról, amin val lás óra 
alatt jártatta az eszét: „Kös sé tek meg az uga tós ku tyá tok...”

Azt már mond tam, ugye, hogy Dömsödön tar tot ták? Pe dig a 
võ le gé nyék dunapatajiak vol tak, a menyasszonyék peregiek. Eb bõl 
már gon dol ha tod, hogy Magay Ma ris ka nagy né ném – Matos 
Jenõné – egyik lá nya, Marcsa es kü dött ak kor örök hû sé get, azt is 
meg mon dom, kinek: Stefanovics Gyu lá nak, a pataji gaz dag mal-
mos nagy da rab, to ho nya és sán ta fi á nak. Mar csá nak egy Pe reg 
fé le kis fa lu ban alig ha akad ha tott vol na va la mi re va ló ké rõ je, ezért 
Ma ris ka né ni az elõ zõ té len õt is és a hú gát, Bös két is hoz zánk 
hoz ta el bá loz ni Szentmiklósra. Ak kor lát tam, mi lyen talp ra esett, 
ügyes lány ez a Bös ke, hogy csi no sít ja ki  Mar csát és ma gát, csa-
var ja lok ni ba a fe ke te ha ju kat, fûz be le fe ke te bár sony sza la got. 
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Na gyon szé pek vol tak csak ugyan a ró zsa szín ru há juk ban, amit 
szin tén fe ke te bársonyszalag dí szí tett. Férj hez me ne tel dol gá ban 
még is csak ak kor mu tat ko zott né mi elõ re ha la dás, mi kor ez a Gyu-
la kezd te el ke rül get ni az ál ma tag te kin te tû Mar csát. De így se 
ment kön  nyen a do log. Mint Ma ris ka né ni mondogatta: „Kerûgeti, 
kerûgeti, emmög csak seggöt for dít ne ki!” Vé gül az tán csak si ke-
rült ös  sze bo ro nál ni õket. Bertus lett az egyik ko szo rús lány, ró zsa-
szín ru há ban, Magay Ilus a má sik, vi lá gos kék ben. Õket min den ki 
táncoltatta, de en gem, a kis ti zen há rom évest in kább csak az egyik 
uno ka test vé rem, Magay Kar csi, Kár oly bá tyám nak a fia. Õ épp 
ak kor töl töt te a ka to na év ét, de ci vil ben volt, és en gem már úgy 
for ga tott, mint ha iga zi nagy lány volnék. Magay Bé la is fel-fel kért 
– Bé la bá csi fia –, de a fõ tán co som Kar csi ma radt. Mi csak úgy 
csön de sen beszélgettünk köz ben egy más sal, de Bé la már na gyon 
beleízeledett a mu lat ság ba, az uj já val pat tint ga tott, úgy da lol ta:

A mel lé nyem sár ga pi két,
sár ga pi két,
löt  tyent sünk csak egy ki csi két, 
még egy ki csi két!

Matos Je nõ bá csi is meg tet te a ma gá ét, hogy meglegyen az iga-
zi la ko dal mi han gu lat. Hor dat ta a bort, a sört, di ri gál ta a ci gá nyo-
kat, és nem csak a cse lé de ket for gat ta meg, ha nem még a kis bí rót 
is. Így mu lat tunk kivilágos ki vir rad tig. Ak kor Mar csa sû rû köny -
nyek kö zött bú csút vett szü le i tõl, s ko csi ra ült az if jú pár, hogy 
el in dul jon Dunapataj fe lé. Ma ris ka né ni is el sír ta ma gát, könny ben 
úszó szem mel né zett utá nuk, az tán csak le gyin tett egy na gyot:

– Ögye mög a fe ne! Leg alább gaz da gok!
Nem tu dom, há nyan hal lot ták meg, de én ott áll tam épp mel-

let te, és mint ha ma is hal la nám a hang ját.
Magay Kar csi nak ké sõbb va la mi mu la to zá sa alkalmával ju tot-

tam az eszé be, on nan írt ne kem egy ké pes la pot. Az is lett a vesz te 
sze gény nek, hogy úgy sze re tett mu lat ni. Vér bajt ka pott, be ros-
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kadt az or ra, mint Baky Kál mán bácsié, s negy ven egy né hány éves 
ko rá ra úgy ki ké szült a szíve, hogy el is vit te.

De ne kem ez a lag zi hos  szú idõ re szó ló, szép em lé kem ma radt, 
már csak azért is, mert to váb bi éle tem ben úgyszólván so ha se tán-
col hat tam ki ma gam. Ez na gyon tu dott fájni né ha, és ak kor ezt az 
em lé ke met dé del get tem: én is vol tam azért egy szer es té tõl reg ge-
lig, haj nal ha sad tá ig tán co sa va la ki nek...

Olyan so kat szá mí tott ez?

Úgy lát szik, igen. De ezek nem ész be li dol gok, nem is sza bad 
úgy ven ned õket. Apád tán col ni se tu dott, két-három tánc lé pést 
se tett so ha, hát hogy ért het te vol na meg: ilyen vágy is él het va la-
ki ben. Le het, hogy te se ér ted.

Jól van, na, le het, hogy én is fafejû va gyok, meg botlábú is, már ami 
a tán cot il le ti. De ami ket el mond, azok ne kem is: ma ga az élet. Foly-
tas sa nyu god tan.

Mit foly tas sak?

Fejezze be, mond juk, a polgárit.

Azon már nincs sok be fe jez ni va ló. Amíg meg volt az is ko la-
egye sü let, Búz Gyu la bá csi szá mí tott mint el nök a leg fõbb mél tó-
ság nak. Csöre va ló ság gal menny be menesztette egy-egy is ko lai 
ün ne pé lyen, s ilye ne ket énekeltetett ve lünk:

Da lunk ma té ged ün ne pel, 
ó, hõn sze re tett el nö künk,
az Úr hoz száll e dal eseng ve,
hogy száll jon rád az ég ke gyel me,
kí sér jen min den lép te den,
ál dá sa mind ve led le gyen.
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És az tán már for tis si mó ban:

„Él jen so ká! Él jen so ká!"

Ne kem so ha nem volt sem mi ba jom Gyu la bá csi val, de et tõl 
há bor gott a gyom rom. Meg at tól is, hogy fél re hí vott egy szer 
Csöre, s foj tott han gon meg kér dez te, mert tud ta, hogy gyak ran 
meg for du lok Búzéknál:

– Mond jad csak , Ma ris ka, mit tudsz te ar ról, amit hallok, hogy 
a Búz Gyu la bá csi ék kü lön él nek? Már úgy értem, hogy... nem 
együtt?

Elõ ször nem is ér tet tem, mit akar.
– De hogy is! – mond tam ne ki. – Hi szen ott la kik a Gyula bá csi 

is! Ott van a szo bá ja az iro da mel lett, a Búz né nié meg túl a nagy-
ebéd lõn, ott al szik Poszával a nagy ágy ban. A kis ebéd lõ mel lett 
meg az Ákos szo bá ja van.

De mi re ezt vé gig mond tam, már a ma gam csitrieszével is pon-
to san fel fog tam, el árul ták Csörének az arcvonásai is, mi ért ér dek-
lõ dik.

– Jól van, el me hetsz! – in tett elé ge det ten.
Szö vö get te sze gény az ál ma it, de hát hi á ba. Azt ész revet tem 

azért, mi lyen hos  szan szo ron gat ta a ke zét Gyu la bá csi, mi e lõtt és 
mi u tán meg csó kol ta, no de ezt más hölgyekkel is meg tet te. Köz-
ben pe dig mond ta a bók ja it. Nekem ez nem volt új ság, de Csöre 
ele in te, úgy lát szik, komolyan vet te.

Ké sõbb az ak kor még fi a tal és nõt len refbrmátus kántort, 
Györe Dá ni el fi át, Jós kát sze mel te ki ma gá nak. Tudta, hogy sze-
re ti az itó kát, de ez nem lett vol na aka dály, hiszen sok-sok lány 
hit te már, mi ó ta a vi lág vi lág, hogy õ men ti majd meg az ital tól 
szí ve vá lasz tott ját. De mi kor Jós ka megint be szí vott egy szer, s azt 
ta lál ta mon da ni:

„Kas  szír nõ vagy ta nár nõ, ne kem egy ku tya! Egyi ket se veszem 
sok ba!” – ez már Csörét is meg ren dí tet te. Pe dig nem is biz tos, 
hogy így hang zott el, de ne ki így vit ték hírül, és ak kor egy bõl 
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le ír ta Jós kát. Ez zel az tán örök re kútba esett a Györe-Csöre há zas-
ság.

Az ilyen kó sza hí rek en gem ak ko ri ban már na gyon érdekeltek. 
Volt is idõm töp ren ge ni raj tuk, mert a pol gá ri fel sõ osz tá lya i ban 
so kat ké zi mun káz tunk. Min ta ken dõt is csi nál tunk, amin be mu-
tat tuk az azsú ro zást, a szegõöltést, gép öl tést, lánc öl tést, szár öl-
tést, Mar git-öl tést, boszorkányöltést, hogy már mind egyik hez 
ér tünk, sõt még a szál hú zá sos és hím zett min ták, csí kok ké szí té-
sé hez is.

Nem telt hi á ba ez a négy esz ten dõ. Én még is na gyon örül tem, 
ami kor vé ge lett. Hát még an nak, hogy Apus ka jó vol tá ból Besz-
ter ce bá nyá ra me het tem, az ot ta ni fel sõbb le ány is ko lá ba. De er rõl 
nem szí ve sen be szél nék már. Félte lek. Lá tom, na gyon fáradt vagy.

[Ki tud ja, mióta vol tunk már együtt. Az idõ mú lá sát szin te ész re se 
vet tem, de azt igen, hogy csu pa görcs és fáj da lom a ke zem. Alig bír ja 
már kö vet ni az elmondottakat. De hát ha nem lesz több ilyen al ka lom! 
Könyörögtem: ma rad jon még! És ha már nincs erõm, õ ad jon erõt.

Tud tam, hogy nem ér he tek hoz zá. Õ se hoz zám. Egy vi lág vá laszt 
el egy más tól, s a köz tünk lé võ ha tár ha eltûnik, eltûnök én is, õve le 
együtt.

Most még is úgy érez tem, mint ha meg si mo gat ta volna a hom lo kom. 
Hir te len meg kön  nyeb bül tem. Az az ólmos fáradtság eltûnt be lõ lem.

Nem tu dom, mi tör tént. Csak azt, hogy erõ áradt belém ab ból a szel-
lem vi lág ból, amely nek õ már ré sze se volt. To vább kér dez tem.]
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1913: az utol só bé ke nyár

Hát ak kor már csak a legfontosabbakat, jó?...

Min den fon tos, amit meg él tem. De van, ami rõl tisztább az 
em lé kem. 1913 nya ra – mi e lõtt Besz ter ce bá nyá ra men tem – még 
na gyon tisz tán tün dök lik ben nem. Az utol só bé ke nyár, ami kor 
még sej tel münk se volt a közeledõ háborúról, vér on tás ról, 
tö meg nyo mor ról, ve re ség rõl, Tri a non ról.

En gem se ér de kelt más, csak ami ott zaj lott ben nem és kö rü-
löt tem.

Kezd tem nagy lá nyo sod ni. Szû kült már raj tam a pruszlik, az 
al só de rék. Mell tar tó nak ak kor még hí re se volt. Matuka Etel ká val 
var ra tott ne kem Anyus ka egy új ba tisztru hát, ap ró ró zsa szín pety-
tyes fe hér anyag ból. Tanakodtak, mi lyen le gyen a sza bá sa, hogy 
ill jen az én serdülõkoromhoz.

– Ilyen kor még ta kar ni kell in kább az ido mo kat – mondta ki a 
szen ten ci át Etel ka, és csak ugyan elég kislányosra varr ta a ru hát. 
De en gem így is egy re több fér fiszem vett ész re, vizs la tott vé gig. 
Czira Dé nes, a Nagy mamá nál la kó fi a tal ta nár se úgy né zett már 
rám, mint gyerekre, er re se volt ne héz rá éb red nem.

Õt Nagy apá nak az egy ko ri ren de lõ jé be fo gad ta oda la kó nak 
Nagy ma ma, és úgy meg sze ret te, szin te a fi á nak fo gad ta. Egyet len 
szó se esett ró la, hogy en gem ne ki szán na, de ez ki mon dat la nul is 
ben ne volt a le ve gõ ben. Én is tud tam, én is érez tem.

Nagy ma má hoz min dig so kat jár tam, már kicsikorom óta. De 
in kább nap köz ben. Most vi szont én is el-elkísértem Anyus kát és 
Bertust, mi kor a há zi mun ka vé gez té vel át men tek hoz zá es te len te. 
Meg gyúj tot tuk a négyszögletes kis bá dog lám pá ban a gyer tyát, 
úgy lép ked tünk vigyázva a sö tét ben a hát só kis ut cán. Ha za fe lé 
me net nemegy szer Czira is el kí sért. Lát ta, mi lyen kis fényt vet a 
lámpá sunk, meg is kér dez te:

– Elég ez az egy szál gyer tya?
– Elég – mond tam –, biz tos, hogy elég.
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– De lát ja, mi lyen ki csi ke!
– Épp azért ég el – ne vet tem –, mon dom, hogy elég!
Õ is ne ve tett, tet szett ne ki, hogy szel le mes ke dem. Mert ez már 

olyan évõ dés fé le volt köz tünk. Hi szen máskor is gyak ran ka cér-
kod tam ve le, ha csak olyan szeleburdi kis lány mód já ra is.

Ne kem so se mond ta, de Nagy ma má nak ál lí tó lag igen, hogy 
meg vár ja, míg ak ko ra le szek, hogy meg kér het és el ve het. Pe dig 
nem volt már olyan fi a tal: hu szon nyolc éves. De ko rá hoz ké pest 
még min dig meg le he tõs bátortalan, fél szeg. A ná lam né hány 
évvel idõ sebb lá nyok nak már nem is igen tud ta, hogy te gye a szé-
pet. Én meg, aki utál tam min den rá me nõs sé get, úgy lát szik, épp 
az ilyen fér fi a kat von zot tam. Apád is így né zett ki ma gá nak, miu-
tán Czira el esett, már a há bo rú el sõ hó nap ja i ban.

Azon az utol só bé ke nyá ron egy szer csak hall juk, hogy fél re ve-
rik a ha ran go kat: va la hol tûz van! Nagy ma má nál vol tam ak kor is, 
az õ vi rá gos kert jé ben be szél get tem Czira Dé nes sel, ott sé tál tunk 
ket tes ben a má sik ud var ba ve ze tõ úton.

Hir te len meg fog ta a ke zem.
– Jöj jön, Ma ris ka! Jöj jön gyor san! Hát ha mi is tu dunk se gí te ni!
Ak kor még alig akadt olyan ház a vá ros ban, ami nek ne nád te-

te je lett vol na. A nád te tõk be bi zony kön  nyen be leka pott a tûz.
De én meg ve tet tem az úton a lá bam, és nem mozdultam.
– Nem hall ja? Tûz van! – ki ál tot ta Czira, és már a vállamat is 

fog ta, hogy út nak in dít son. De én hát ra fe szí tet tem ma gam:
– Ak kor se me gyek. Ma ga csak men jen, si es sen! Én ott úgy se 

tud nék se gí te ni.
Nem ér tet te, mi van ve lem, de azért – fé lig már fut va – elsie-

tett. Én meg ar ra gon dol tam: hogy néz né nek ránk, ha együtt 
fut nánk az égõ ház hoz a kí ván csi tö meg sze me lát tá ra.

Nem csak az erõ sza kot utál tam – a fel tû nést is. Kettesben so ha 
nem mu tat koz tam ve le az ut cán, ha csak nem vé let le nül ta lál koz-
tunk, és áll tunk meg egy-két szó ra. És most, hogy ez a tûz eset 
tör tént, még az is bos  szan tott: õ nem gon dol er re. Erõ nek ere jé-
vel vin ni akar. Már csak ezért se moz dul tam.
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Nem volt ez nagy ügy, szó se esett ró la ké sõbb köztünk. De 
nyil ván nem csak én rá gód tam el raj ta, hi szen õ ugyan olyan töp-
ren gõ faj ta volt, mint én. Mi u tán ki ment a harc tér re, írt is on nan 
Nagy ma má nak egy hos  szú le ve let: meg kö szön te min den jó sá gát, 
sze re te tét, ami an nál jobban esett ne ki – mint ír ta –, mert õt ke ve-
sen sze re tik, és en nek õ ma ga az oka, az õ ri deg ter mé sze te.

Csak hal lo más ból tu dok er rõl a le vél rõl, ne kem nem mu tat ta 
meg Nagy ma ma. De ri deg nek én Czira Dé nest so ha nem ta lál-
tam. Hoz zá is men tem vol na majd egy szer, ha meg nem hal. De 
hát úgy el tûnt az éle tem bõl, mint a kám for. Csak egy vá sá ri 
gyors fény ké pem ma radt ró la, az is cso port kép. Töb ben is ál lunk 
ott egy más mel lett, én félig õe lõt te. Õ rám néz, és köz ben egy 
mé zes ka lács szí vet szo rít a szí vé re.

Úgy tu dom, hogy 1914. szep tem ber 7-én esett el Galíciában, 
egy Zamek ne vû fa lu mel lett. Meg kér tem az tán va la kit, aki azon 
a kör nyé ken szol gált: ke res se meg a sírját, és te gyen rá a ne vem-
ben né hány szál vi rá got. Ke res te is, de nem ta lál ta. Ki de rült, hogy 
az az al tiszt, aki re a temetést bíz ták – nem csak az övét, ha nem 
töb be két –, a még min dig dú ló har cok zûr za va rá ban nem ál lí tott 
fejfát a friss sí rok fö lé. Így lett be lõ le egy ide gen or szág névtelen 
ha lott ja.

No de 1913 nya rán ki gon dolt vol na még ilyes mik re! Él tük a 
ma gunk meg szo kott éle tét, nap ról nap ra, hét rõl hét re, hó nap ról 
hó nap ra. Bertusnak, aki már a huszonötödik évét is be töl töt te, 
igaz, egy re ba jo sabb volt be le tö rõd nie, hogy az õ dol guk Ke le men 
Im ré vel se hogy se jut dû lõ re. Ma mus ka épp úgy el len zi a há zas sá-
gu kat, mint ré gen, Im re pe dig hall gat. Gi da már-már na pon ta jár 
hoz zánk, les sük a sza vát, mert min den re tud va la mi ere de tit, tré-
fá sat vagy böl cset mon da ni, a ve le va ló beszélgetések tart ják 
Bertusban a lel ket, de med dig megy ez így? Mi lesz a vé ge?

Hogy õk ket ten nem ke rül nek ös  sze férjnek-feleségnek, azt az 
egyet biz tos ra vet ték. Gi da mind ha lá lig el volt szán va a csa lád ta-
lan ság ra. Ki is fej tet te: õt már nem csak a fo ga dal ma kö ti, az elõt-
te meg nyílt tu dó si pá lya is ezt kívánja. Fõ leg a ré gi ma gyar nyelv-
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em lé ke ket ku tat ta, már ké szült a Huszita biblía 1400-as évek be li 
egyik kódexének szö veg hû ki adá sá ra. A Tu do má nyos Aka dé mia 
az zal is meg bíz ta, hogy kap cso lód jon be le a ma gyar nyelv nagy-
szó tá rá nak elõ mun ká la ta i ba. Õ meg Bertust kapcsolta be a ki je-
lölt írói szö ve gek cé du lá zá sá ba, s az ezért já ró pénz bõl is jut ta tott 
tán ne ki, hi szen lát ta, mi lyen kínos min den fil lért Apuskától 
kérincsélnie. Hi á ba se gí tett so kat a ház nál, vet te le Anyus ka vál-
lá ról ter hei jó ré szét, vi sel te gond ját Lencinek, Apus ka szi go rú 
sze mé ben mind in kább a csa lád ja nya kán ra gadt vén lány nak szá-
mított, aki pénzt nem hoz a ház hoz, de vin ni visz. Han gos szó val 
so ha nem mond ta ki ezt, de lát szott raj ta, hogy Bertust hi báz tat ja, 
ami ért ilyen ko no kul ki tart Ke le men Im re mel lett, mi kor eb bõl a 
há zas ság ból úgy se lesz már sem mi.

An nál na gyobb büsz ke sé ge volt Sándorka, aki utol sóéves lu do-
vi kás ként már a had nag  gyá ava tás kü szö bé re ért. Tar tot tak még 
jú ni us ban egy nagy lo vas ver senyt, oda Apus ka min ket is el vitt, 
Bertust és en gem, lás suk, mi re ké pes a csa lád sze me fé nye. Téchy 
Gyu la bá csi is el jött Gö döl lõ rõl az egyik nagy lá nyá val, aki majd-
nem két évvel volt idõ sebb ná lam, már a ti zen he te dik évé ben járt. 
Megcso dál tam, mi lyen ele gáns! Kön  nyû ró zsa szín ru hát viselt és 
pi ros szal ma ka la pot, mert ab ban az év ben a pi ros és a ró zsa szín 
együtt volt di vat. Na gyon jól is il lett a komoly, nagy sze mé hez, 
fi nom met szé sû ar cá hoz. De õt csak ad dig bá mul tam, míg meg 
nem je len tek a porondon a lu do vi ká sok. Lé leg ze tün ket is vis  sza-
foj tot tuk, mikor meg lát tuk köz tük Sándorka csi nos, kar csú alak ját.

Jöt tek a ver seny szám ok, egyik a má sik után. Õ már a voltizsá-
lásban is na gyon ügyes volt: lo vag lás köz ben kel lett le ug ra nia, 
az tán vis  sza a nye reg be. A jeu de barre-ra is em lék szem: ott az zal 
gyõ zött Sán dor, hogy az õ válláról egyik lo vas se tud ta le tép ni az 
oda kö tött sza la got, õ viszont an nál több jü ké rõl.

Egy re nõtt az iz ga lom. Mi re a fõ szám, az akadályverseny ke-
rült sor ra, Sándorka már an  nyi pon tot gyûj tött ös  sze, hogy sen ki 
se volt esé lye sebb ná la. Tor kunk ban do bo gott a szí vünk, úgy 
druk kol tunk ne ki, és csak ugyan: cso dá la to san vet te az aka dá lyo-
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kat. Apus ka nem is áll hat ta meg, hogy jó han go san meg ne 
je gyez ze, mint ha csak a mel let te ülõ Gyu la bá csi nak mon da ná:

– Ösmertem az ap ját. Az is nagy lo vas vót!
Úgy érez te, en  nyi ne ki is jár a fia di csõ sé gé bõl.
Mi kor min den ki le lo va gol ta a ma gá ét, ki hir det ték az ered-

ményt:
– El sõ: Magay Sán dor!
Mi nem bír tunk már ma gunk kal. A szé künk re felugorva él je-

nez tünk, in te get tünk. Pe dig hát ra volt még a ja va: az ös  sze sí tett 
ver seny dí ja i nak a ki osz tá sa. A fõnyereményt, az I. Fe renc Jó zsef 
mo nog ram já val ékes nagy arany zseb órát ter mé sze te sen Sándorka 
ve het te át. Ak kor már nem ki a bál tunk, mert nem il lett vol na, csak 
vö rös re tap sol tuk a te nye rün ket, és csak úgy csu rog tak a sze-
münkbõl az öröm kön  nyek.

Apus ka nem ug rált és nem ki a bált már elõt te se, de tap sol ni 
na gyon lel ke sen tap solt. El fe led ke zett más kor oly szo ká sos, mél-
tó ság tel jes ko moly sá gá ról. Ez a nap az õ di a da la is volt.

Ezen a nyá ron még azt is meg en ged te ma gá nak, hogy éle té ben 
elõ ször és utol já ra le men jen az Ad ri á ra. Téchy Gyu la bá csi 
be szél te rá, együtt jár ták meg Ab bá zi át. Felsza ba dul tan, szin te 
ki cse ré lõd ve ért ha za. Na gyon tetszett ne ki a ten ger. Ne vet ve 
me sél te, hogy vis  sza jö vet ki száll tak a vo nat ból a Ba la ton mel lett, 
hogy ab ban is meg már tóz za nak. „Hát az olyan volt az Ad ria után, 
mint a mo so ga tó lé!"

Úgy iga zí tot ta az idõ pon to kat, hogy au gusz tus 18-án – Ferenc 
József születésenapján – már ott le hes sen Sándorka hu szár had-
nag  gyá ava tá sán és tisz ti es kü jén. Én viszont nem vol tam ott, 
mert te ni sze zés köz ben csú nyán meg bi csak lott a lá bam, s úgy 
ki mar jult, hogy majd nem egy hó na pig kel lett fe küd nöm ve le. Ezt 
az idõt fõ leg tanulással töl töt tem – kint a kert ben, egy nyug ágy-
ban – mert né met bõl, fran ci á ból, al geb rá ból nem volt elég, amit 
a pol gá ri ból ma gam mal hoz tam, ké szül nöm kel lett a besz ter ce bá-
nyai kü lön bö ze ti vizs gá ra.

Ki seb bik bá tyám, Im re ek kor már egye tem re járt mint deb re-
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ce ni jo gász, de a nya rat õ is ott hon töl töt te. Együtt vol tunk az 
Ep res kert ben, mi kor meg rán dí tot tam a bokám, ami an nál köny -
nyeb ben meg tör tén he tett, mert teniszcipõm se lé vén, sar kos 
ut cai ci põ ben ug rál tam a pályán a lab da után. Még a ma gam lá bán 
bi ceg tem ha za, de õrá tá masz kod va, po ko li kí nok kö ze pet te. Alig 
gyõ zött csi tí ta ni út köz ben, han go san el ne jajdítsam ma gam.

Zolti még csak a gim ná zi u mot kezd te meg ek ko ri ban, s a nagy-
va ká ci ót fõ leg né hány ve le egy ívá sú pa raszt fi ú val csa va rog ta 
vé gig, ré gi jó cim bo rá i val. Õk vol tak a pél daké pei. Még a sza lon-
nát is úgy sze ret te en ni, ahogy tõ lük lát ta, va gyis a mar ká ból, 
bics ká val. Ve lük járt el cigarettázni meg pi páz ni a Bolegáék is tál-
ló já ba, most nyá ron meg fõ leg a Há rom szö gi tó ra jár tak, ar ra 
Dömsöd fe lé, ott lu bic kol tak egy szál ga tyá ban nap hos  szat. 
Anyus ka már nem is na gyon bán ta, ha el tûnt szem elõl, s ke vés bé 
kel lett fél nie vá lo ga tott csíny te vé se i tõl. Mert volt hoz zá esze, 
hogy min dig ki ta lál jon va la mit. Ezen a nyá ron elõko tor ta pél dá ul 
va la hon nan a Nagy apá ról ma radt pi ros cé du lá kat, s ki is ra gasz-
tot ta az egyi ket a kis ka punk ra:

RA GÁ LYOS BE TEG
TI LOS A BE ME NET!

Bertus az nap dél után épp Gi dát vár ta hú sos uzsonnára, Gi da 
ugyan is csak a hús ételt be csül te. Fel forrt már a tea víz is, les te az 
ab la kon át, mi kor jön. Meg lát ta vég re, ahogy szo ká sos nyu godt 
lép te i vel a ka punk fe lé bal lag, de ahe lyett, hogy be nyi tott vol na, 
egy vagy két perc múlva ugyan így lép delt vis  sza fe lé. Bertus nem 
tud ta mi re vél ni a dol got, de nem fut ha tott utá na, ezt nem en ged-
te vol na meg a szentmiklósi úri il lem. Az egyik cse léd lány ment 
az tán ví zért, õ hoz ta meg a hírt a pi ros cé du lá ról.

Ilyen szen zá ci ói vol tak en nek az utol só bé kes sé ges nyár nak. 
Meg az is, hogy mi e lõtt el utaz tunk Apuskával Besz ter ce bá nyá ra, 
már a ma gam lá bán meg tud tam jár ni a ta nyát. Lenci jött ve lem, 
õ még csak az el sõ ele mit végezte, de ek ko ra utat már ví gan meg-
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tett oda-vis  sza. Együtt ke res gél tük a ko rán érõ, édes für tö ket, s 
ne kem se fájt már an  nyi ra, hogy ki ûzet tem né hány éve a Tömpör 
föl di pa ra di cso má ból.

El ér ke zett az tán az in du lás nap ja is. Apuskáék felmentek elõt te 
be vá sá rol ni Pest re, mert tud ták már, mi mindent kell ma gam mal 
vin nem: nyá ri és té li hol mit, törlõket, tö rül kö zõ ket, ágy ne mût. 
Zseb ken dõ bõl a leg töb bet, ti zen két da ra bot. Es té re min dent 
meg hoz tak, s én nagy büsz kén né ze get tem még más nap is, mi 
min den nel lettem gaz da gabb. Az tán egy szer csak ott állt a nagy 
lá da kuf fer a gan gon, ahol a fi ú ké is áll ni szo kott õs  szel, mielõtt 
el men tek.

Ütött az óra. Elõ ször sza kad tam ki csa lá dom kö ré bõl hos  szabb 
idõ re.
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Besz ter ce bá nya

Ne héz szív vel ment el?

Nem. Egy ál ta lán nem. In kább bol do gan. Már mind járt az, 
hogy út köz ben a vo na ton Apuskával ket tes ben lehettem. Ott hon 
min dig csak az egyik gye re ke vol tam. Most vi szont az õ egyet len-
je, ha csak két nap ra is. En gem nézett, rám fi gyelt, hoz zám be-
szélt, ve lem tö rõ dött. Ez nagyon jólesett.

Hall gat tunk is na gyo kat, igaz: néz tük az el su ha nó tájakat. 
Mint ha kör be for dul tak vol na mel let tünk. Hát még ami kor be ér-
tünk a he gyek kö zé! Az én szentmiklósi szemem majd fel akadt.

Meg ér kez tünk az tán Besz ter ce bá nyá ra, s ez még furcsább volt 
ne kem. Pes ten jár tam még csak , sem mi lyen más vá ros ban. Ez 
nem is ha son lí tott hoz zá. Es té re járt már, ég tek az ut cai lám pák, 
az öreg há zak ab la ka i ból is szû rõ dött ki va la men  nyi fény, és eb ben 
a kis sé sej tel mes vi lá gí tás ban mint ha cso dá la tos szín há zi dísz le tek 
kö zött vitt vol na a fi á ker. Nem csak év szá za dos épü let fa lak fogtak 
kö rül, ha nem ve lük és ál ta luk ma ga a vá ro si múlt, aminek Pes ten 
se érez tem így a mély sé ge it, nem hogy Szentmi kló son. Nem cso-
dál koz tam vol na, ha Beth len Gá bor vagy Rá kó czi Fe renc jön ve-
lünk szem be, olyan ru há ban, mint ami lyet akkor viseltek.

Úgy a lel kem re szállt ez a va rázs lat, hogy szin te sajnáltam, mi kor 
meg állt a fi á ke rünk a Rák elõtt. A vá ros legjobb szál lo dá ja volt, 
Apus ka ezt már meg ér dek lõd te, és itt ren delt szo bát. Mi kor le fe-
küd tünk, azt mond ta: számoljam meg a szo ba sar ka it, hogy be tel-
je sül jön, amit álmodok. Én ezt nagy bu ta ság nak tar tot tam, mert 
ott hon is min dig a rém ál mok tól fél tem, hát még itt ide gen ben.

De azért en ge del me sen néz tem fel fe lé – már fektemben –, s 
ak kor lát tam, hogy csak ugyan van mit megszámolnom, mert a 
szög le tes sar kok mind le van nak vág va. Ak kor már a len ti sar ko kat 
is hoz zá ad tam, s kez dett megjönni a já té kos ked vem. Apus ka is 
olyan kön  nyed, vi dám han gon be szélt ve lem, rá se is mer tem. 
En nek a jóízével a szám ban alud tam el vé gül, és si ke rült is reg ge-
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lig fel se ébrednem. De nem tu dom, mit ál mod hat tam: akár hogy 
tör-tem a fe jem, se jó ra, se rossz ra nem em lé kez tem. Ezen aztán 
megint jót ne vet tünk Apuskával, hogy hi á ba számolgattam a szo-
ba sar ko kat, most nincs mi nek be tel je sed nie.

Meg reg ge liz tünk lent az ét te rem ben, az tán megint fiákert 
hí va tott, s be haj tot tunk az in té zet be. Ez egy nagy park ban állt, a 
Ga ram part ján. Túl a fo lyón, mind járt a má sik par ton, egy nagy 
hegy ma gas lott, az Urpin, emezen az ol da lon pe dig – ép pen 
szem ben ve le – a fel sõbb le ány is ko la és in ter ná tus két eme le tes 
épü le te. Nem volt olyan öreg, mint a bel vá ros há zai, de nem is 
bán tam: csábítóbbnak érez tem a tá gas, szép par kot, a fo lyó par tot 
és a szem köz ti he gye ket. De mi vár rám oda bent?

A fi á ke res se gí tett le ra kod ni, s be is vin ni a csomagjaimat. Mi 
pe dig mind járt azt kér dez tük, hol ta lál juk meg Pa u la né nit.

Õ volt a fix pon tunk itt, Besz ter ce bá nyán. Bertus né ni ré gi is me-
rõ se, de Apuskáé is, mert ahogy õ en gem most ide ho zott, ugyan-
úgy vit te an nak ide jén Bertust Lõ csé re, az ot ta ni ha son ló is ko lá ba. 
Pa u la né ni ott vet te védõszárnyai alá az én nenécskémet, mint fel-
ügye lõ ta ná ra az in ter ná tus ban és ma gyar ta ná ra az is ko lá ban. A 
nagy há lóte rem ben, ahol alud tak, ne ki egy spa nyol fal lal el ke rí tett 
sa ját kis sar ka volt. Mi e lõtt le fe küdt vol na, vé gig sé tált az ágyak 
kö zött, meg néz te az al vó lá nyo kat, be ta kar ta, akit kel lett, s mi kor 
Bertushoz ért, õt meg is csó kol ta. Megesett, hogy még éb ren ta lál-
ta, de a csók ak kor se ma radt el. Et tõl fog va Bertus meg pró bál ta 
min dig meg vár ni: inkább a mat ra cok mel lé hú zó dott, az ágy ke-
mény és hi deg vas rács ára, ott ku por gott és di der gett, csak hogy 
érezhesse még el al vás elõtt azt a csen des, me leg ta nár nõi csó kot.

Nem volt ez sze rel mi kap cso lat; a csa lád ta la nul, gyerektelenül 
ma radt Pa u la né ni bõl in kább a kény sze rû en el foj tó dott anyai 
ér zé sek fa kad tak fel. A szü lõi ház tól mes  sze sza kadt, itt ár vál ko dó 
al föl di kis lányt fo gad ta szívébe, és eb bõl a haj da ni anyás ko dá sá ból 
most még nekem is ju tott va la men  nyi. Apuskáék épp azért válasz-
tották ezt az in té ze tet itt, a Ga ram part ján, mert tud ták, hogy 
Pa u la né ni ide ke rült az óta, õ az in ter ná tus igazgatója.
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Csak ugyan na gyon ked ve sen fo ga dott. Én nem találtam olyan 
szép nek, ami lyen nek Bertus mond ta, de olyan csú nyá nak se, hogy 
ir tóz tam vol na tõ le. S ne kem is jól esett, hogy van azért itt va la ki, 
a mes  sze ide gen ben, aki törõdik velem.

Csak azt fur csáll tam, mi kor né hány nap múl va azt találta mon-
da ni: mi lyen szép fér fi Apus ka. Hogy hogy szép? Hogy hogy fér fi? 
Az én fe jem ben õhoz zá se hogy se illettek ezek a sza vak. Õ Apuska 
volt, és kész. Eh hez még kedveskedésbõl se le he tett sem mit se 
hoz zá ten ni.

Pa u la né ni se ge del mé vel Apus ka még az nap dél elõtt min dent 
el in té zett. Ki fi zet te ér tem a sú lyos pén ze ket is az el sõ fél év re, 
még hoz zá a tel jes ös  sze get, mert hatgyerekes ál la mi tiszt vi se lõ 
lé té re sem mi fé le ked vez mé nyért nem fo lya mo dott. Fél dí jas nak 
en gem biz tos felvettek volna, de õben ne túl ten gett a sze mé rem. 
Még hogy õ kolduljon az ál lam tól? És ha el uta sít ják, mert akad-
nak nálunk sze gé nyeb bek is? Mi cso da szé gyen lesz az, mi cso da 
szé gyen!

De hogy uta sí tot ták vol na el. Ezt mond ta Pa u la né ni is, de hi á-
ba, mert Apus ka a kö vet ke zõ fél év re se kér te, hogy el en ged jék a 
tan díj nak és az in ter ná tu si díj nak leg alább a fe lét.

A ta nya mi att szé gyell te vol na tán. Ha ne ki egy szer tanyája van, 
en  nyi gye rek kel se szá mít sze gény nek má sok sze mé ben.

El bú csúz tunk, és én már csak majd nem egy év múl va, 1914 
jú ni u sá ban lát tam vi szont. Mert ah hoz épp elég szegények vol-
tunk, hogy se ka rá csony ra, se hús vét ra ne jöjjenek ér tem, ne 
vi gye nek ha za. Egye dül mennem-jönnöm ol csóbb lett vol na, de 
hát er rõl szó se le he tett. Az intézet se en ged te vol na meg.

A má so dik eme le ten volt a há ló ter münk, oda már Apus ka nél-
kül vitt fel Pa u la né ni, és adott át a fel ügye lõ ta nár nõ nek, Gi zi 
né ni nek. Meg tud tam, hogy ezt a ter met hív ják Nagy há ló nak, itt 
alusz nak a ti zen négy éven felüliek. Meg mu tat ták, hogy a sok 
fe hér vas ágy kö zül me lyik lesz az enyém. Szá mot is kap tam, én 
let tem a 18-as. Fa liszek ré nyem nek is ez volt a szá ma, ahol a hol-
mi ja i mat tartottam. At tól fog va sok szor nem is a ne ve met ki a bál-
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ták, ha ke res tek va la mi ért, ha nem a szá mo mat. „Tizennyolcas! 
Jöjjön ide a ti zen nyol cas!”

Mel let tem az egyik ágy nak nem volt ott a gaz dá ja, pedig Pa u la 
né ni már elõ re kö zöl te: egy na gyon he lyes kis úri lány lesz a szom-
szé dom. Sze ret né, ha jó ban len nék ve le. A ne vét is meg mond ta: 
Marikovszky El za. Ha nem El zá nak épp ak kor halt meg az egyet len 
nõ vé re – egy kis öc  cse ma radt csak –, s emi att õ né hány nap pal 
ké sõbb jött meg. Jó ban let tünk az tán csak ugyan, még se lett sokkal 
kö ze leb bi ba rát nõm, mint a lá nyok ja va ré sze. Pe dig mi ket tõn kön 
és Burget Alice-on kí vül nem volt más református lány az egész 
in té zet ben, s a Zó lyom ról át já ró fi a tal pap, Tóth La jos iga zi csa lá-
di as val lás órá kat tar tott ne künk hár munk nak.

Gi zi né ni nem spa nyol fal mö gött aludt a há ló ter münk sar ká-
ban, mint Bertus el mon dá sa sze rint Pa u la né ni Lõcsén, ha nem 
el húz ha tó fe hér füg gö nyök mö gött. De azokat a füg gö nyö ket 
még ta ka rí tás kor se húz ták el, úgy-hogy a mi sze münk ben elég 
ti tok za tos zug volt az övé. Õ még ak kor is éget te esténként a vil-
lanyt ott a füg gö nyei mö gött, ami kor ná lunk már min dent el ol-
tot tak. On nan fi gyelt min den nesz re, még ál má ban is, mi kor már 
tel jes sö tét ség volt. Ki-ki szólt, ha úgy hal lot ta, töb ben is mennek 
ki vé cé re: „Mi az? Bú csú já rás van?”

Vén lány volt sze gény, igen ma gas és cson tos, eset len vén lány, 
csú nya és nagy or rú. Orr han gon be szélt, csúfondárosan, ki áll ha-
tat la nul. An  nyi ra meg tud ta utál tat ni magát, hogy ami kor 
Burget Alice-nak – Licának – el ve szett a fe ke te klott al só szok-
nyá ja, mi ké pe sek vol tunk õt gya núsí ta ni. Licánál sen ki se volt 
ma ga sabb köz tünk, õ nem sok kal ma radt el Gi zi né ni tõl, s a lá-
nyok azt sug dos ták: nem vé let len, hogy az õ hol mi ja tünedez el 
– mert elõt te két pár fe ke te haraisnyáját se ta lál ta már –, és nem 
a kicsiké. Jó zan és  szel ba jos meg ér te ni, hogy hi het tünk el ilyen 
hü lye sé get, de en gem csak ak kor kez dett el fur dal ni mi at ta a lel-
ki is me ret, mi kor Gi zi né ni egy év múl va váratlanul meg halt. A 
man du lá ját kel lett ki vé tet nie, és mû tét köz ben át vág tak egy eret 
a tor ká ban. Ak kor már hi á ba kap kod tak, el vér zett. Én meg szé-
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gye nem ben már csak azt re mél tem: ezek a mi su tyor gá sa ink so ha 
nem ju tot tak el a fü lé be.

Ek ko ri ban – 1914 õszén – én már megint Szentmiklóson vol-
tam, ott ra gad tam a há bo rú mi att. Csak egy tel jes tan évet töl töt tem 
Besz ter ce bá nyán, le vél ben ír ták meg a lá nyok Gi zi né ni ha lá lát.

Nem is tu dom, mit mond jak el er rõl az egy év rõl. A város vol-
na tán iga zán ér de kes, mi lyen volt az ak ko ri Besztercebánya, de 
épp er rõl tu dok a leg ke ve seb bet. A városban mi alig jár tunk. Tel-
je sen el zár va él tünk. Kü lön vi lág volt az in té zet, még ha azért 
épí tet tek is ilye ne ket – nemcsak Lõ csén és Besz ter ce bá nyán, 
ha nem Nagy-Magyarország más vá ro sa i ban is, fõ leg nem ze ti sé gi 
tá ja kon –, hogy a ma gyar sá got erõ sít sék ve le. De mi ve lünk nem 
tu dom, mit erõ sí tet tek. Sem mi kö zünk nem volt a kör nyék 
lakos-ságához, ha csak an  nyi nem, hogy a mi há lónk hoz is beosz-
tot tak két tót szo ba lányt, egy szõ két és egy bar nát, Ankát és Mar-
kát. Az õ dol guk volt az is, hogy se gít se nek a ha jun kat es te len te 
ki fé sül ni, sû rû fé sû vel a por tól is megtisztítani. Hos  szú ha jat vi sel-
tünk per sze mind nyá jan, nap pal ko szo rú ba tûz tük, s min den es te 
ki bon tot tuk.

Reg gel elég sok idõ ment el, míg rendbehoztuk ma gun kat, a 
fri zu ránk ra még több is, mint a mosakodásra. Két-két lány nak 
volt egy kö zös mos dó kagy ló ja. A mellünkre te rí tett tö rül kö zõt 
há tul meg kö töt tük, úgy mosakodtunk, mert egy más elõtt se il lett 
mez te len ked nünk. Nem igen mos hat tuk hát meg a mel lün ket, sõt 
a lá bun kat és egye bün ket se, egy hé ten egy szer vi szont ala po san 
meg fü röd tünk. A ne ve lõ nõk na pon ta meg vizs gál ták, nem fe ke-
te-e a kör münk, nem ko szos-e a nya kunk, a fülünk, va gyis fõ leg 
azt néz ték, amit eset leg más is meg látha tott. De hát láb vizs gá la-
tot, vagy más ilyes mit? Ba jos lett vol na tar ta ni.

A mi há lónk ban csu pa nagy lány  volt, de ne kem – az óta se 
tu dom, mi ért – há rom hó na pig nem jött meg a menstruációm. 
Nem ijed tem meg, nem volt rá okom, sõt még örül tem is, hogy 
meg sza ba dul tam et tõl a kellemetlenségtõl. Pe dig Sza bó El la, egy 
lé vai ta ní tó lá nya még meg is kér dez te, mit tu dok ar ról, hogy aki 
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ál la po tos, an nak, ugye, nincs? Ilyen be szél ge té sek nem igen foly-
tak különben a lá nyok kö zött, no ha leg több jü ket tel je sen felvilá-
gosítatlanul hagy ták még ak ko ri ban. En gem is. Nem csak Anyus-
ka, ha nem Bertus is. Mi kor elõ ször meg jött, betegnek is hit tem 
ma gam, azt hit tem, hogy ez a ván dor ve sém mi att van. De nem 
szól tam ne kik. Még Poszának se, an  nyi ra szé gyell tem, bár fo gal-
mam se volt ró la, mit kell ezen szé gyell nem. Vé gül az tán még is-
csak Poszával ke rült szó ba, hogy van ilyen. Sõt ar ra is rá jöt tünk 
idõ vel, hogy min den nõ nek van.

De hát ezt a fá jó tu dat lan sá got és iz gal mat megtakaríthatták 
vol na ne künk a na gyok.

Én még ami kor férj hez men tem – ti zen nyolc éve sen –, ak kor is 
azt hit tem, hogy csak an  nyi szor van nak együtt fér fi ak és nõk, 
ahány gye re kük szü le tik. Hogy nem tojásból kel nek ki a gye re-
kek, ha nem más is kell hoz zá, ab ba már be le nyu god tam. De az 
eszem még úgy járt: egy együtt lét – egy gye rek.

Az ilyes mi – mon dom – az in té zet ben se volt té ma. Vagy ha 
ne tán volt is, en gem nem von tak be a lá nyok az ef fé le be szél ge té-
sek be. Így ma rad tam meg to vább ra is na gyon kis na iv nak, tá jé ko-
zat lan nak.

Bu ta li bá nak sen ki se tart ha tott azért. A ta nu lás jól ment. Már 
a kü lön bö ze ti vizs gán is ész re vet ték a ta nárnõk, hogy nem jöt tem 
ide üres ta risz nyá val. Azt nem tudhatták, men  nyit fe küd tem nyá-
ron a nyug ágy ban, tanköny vek kel és szó tá rak kal a ke zem ben, 
min den eset re meg vol tak elé ged ve ve lem, ki vé ve tán a né met és a 
francia ki ej té se met. El hang zott né hány kér dés és fe le let, s már 
lát szott is: nincs mi ért to vább nyag gat ni uk. Összesúgtak és kö zöl-
ték: rend ben van, fel vet tek.

Nem so ká ra in kább az fe nye ge tett, hogy stré ber nek tar ta nak a 
lá nyok. Õk már egy rég ös  sze szo kott tár sa ság tag jai vol tak, a 
bent la kók és a vá ros ból be já rók egy aránt. Ne kem, az új lány nak 
ne he zen bo csá tot ták meg, hogy min dent ko mo lyan veszek, – 
ta nu lok is, tu dok is. Én viszont úgy vol tam ve le: ha már en  nyi 
pénzt ál doz rám Apus ka, ezt meg is kell szol gál nom.
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El ne vez tek Bé ká nak. Elõ ször tán nem is csúfolódásból, csak 
mert ész re vet ték, mi lyen hi deg a ke zem. Azt én is ész re vet tem, 
hogy – mi ért, mi ért nem – az övék melegebb. Nem is igen bán-
tott, hogy ilyen ne vet kap tam az ott ho ni Ma ris ka he lyett, sõt 
vol tak, akik – ugyan ilyen okból – Hül lõ nek hív tak. Meg azért is, 
ezt ki is fej tet ték nekem, mert hi he tet le nül meg tud tam õriz ni 
min dig a hidegvéremet, so ha ki nem jöt tem a sod rom ból. Úgy-
hogy ezt a Bé kát meg ezt a Hül lõt di csé ret nek is ve het tem. De 
hány fé le hang súl  lyal le het ki mon da ni ugyan azt a ne vet! Ha ma ro-
san meg is ta pasz tal hat tam: né me lyik már szin te un do rod va 
mond ja ki, hogy Bé ka. A Hül lõt meg úgy, mint ha hü lye stré bert 
ér te ne raj ta.

Ok tó ber re-no vem ber re nem is ma radt már sok a hi deg vé rem-
bõl, bár ezt õne kik nem árul tam el. Két ma lom kõ kö zé szo rul tam, 
s ott õr lõd tem ke ser ve sen, mert sze ret tem vol na to vább ra is tel jes 
erõ vel ta nul ni, de nem bír tam, hogy mind in kább sö tét stré ber nek 
bélyegezzenek.

Ké sõbb mond ta el Bertus, hogy õt ugyan ez zel gyötörték meg 
a lá nyok Lõ csén, s ne ki is mi lyen ne héz volt elfogadtatnia ma gá-
val: nem ér de kel.

El sõ hó nap ja im ez zel tel tek el. Rám sü töt ték a bélyeget, s ez 
en gem úgy ége tett, hogy kezd tem ké sza kar va elhanyagolni a 
ta nu lást és egyéb is ko lai dol ga i mat. Si ke rült odá ig fej lõd nöm, 
hogy a ma gyar ta nár nõm az osz tály színe elõtt mond ta ki:

– Magay, ma gá tól én töb bet vár tam. Na gyon kiábrándultam.
A töb bi ek in kább csak a fe jü ket csó vál ták, Pa u la néni is. De 

ennyi már elég volt ne kem, hogy én is oda jus sak: nem ér de kel.
Le gyek in kább stré ber, mint hogy azért sül jön majd ki a sze-

mem, hogy rossz bi zo nyít ván  nyal ál lok Apuska-Anyuska elé be.
Most már sem mi se ment he tett meg at tól, hogy fél évkor je les, 

év vé gé re ki tû nõ le gyek.
Tes ti egész sé gem nek is jót tett az üdí tõ he gyi le ve gõ. A koszt ra 

nem le he tett pa nasz, s én min dent me get tem, amit csak ad tak. A 
reg ge li te jet vagy te jes ká vét is min dig meg it tam, pe dig azt sok 
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lány a le fo lyó ba ön töt te titokban. Tí zó ra i ra a bent la kók nak nagy 
ko sa rak ban hoz ták a kif lit, al mát, vagy a mé zes, va jas ke nye ret. 
Dél ben se éhez tünk, az ebéd há rom fo gá sos volt, min den nap 
le ves, hús és kö rí tés, utá na tész ta, sok szor sü te mény. Va sár nap 
tor ta. A tor tát olyan szót lan buz ga lom mal et te a tár sa ság, hogy 
ezt el is ne vez tük tor ta csend nek. A va cso rá kat már el se mon dom. 
Elég az hoz zá, hogy az az al föl di kis sá padt bé ka, aki vol tam, egy-
két hó nap alatt meg szí ne se dett és meg is telt egy ki csit. Ho lott 
nõt tem is köz ben. Nem híztam meg, Is ten ments, de jól érez tem 
ma gam a bõrömben. Tü kör be se kel lett néz nem, hogy tud jam: 
örül nek majd ne kem Anyuskáék, mi kor ha za me gyek.

Sok szor le vit tek a park ba sé tál ni, ját sza ni. Jó idõ ben még ol vas-
ni, ta nul ni, raj zol ni is le ül het tünk a ker ti asztalok mel lé. „Ga ram-
par ton ki a rét re!” – nem is tu dom, mi ért, de ez zel a ki ál tás sal 
to bo roz ták ös  sze ilyen kor a tár sa sá got. Mi szí ve seb ben men tünk 
vol na ugyan a városba, un tuk már az egész in té ze tet, de min ket 
nem kérdeztek. Így csak a Ga ra mon túl ra vet het tünk idõn ként 
vá gyódó pil lan tá so kat, mert a hegy ol dal ról, az Urpin lej tõ jé rõl a 
fi úk – a na gyob bacs ka di á kok – ál lí tó lag guk ker ral szoktak fi gyel-
ni min ket.

Té len kor cso lya pá lyát csi nál tak a nagy ud var ból, ahol nem áll-
tak fák. Itt ha ma rabb le fa gyott, mint ott hon, Szentmiklóson, és 
mint ha ne kem is job ban ment vol na a kor cso lyá zás. De min dent 
egy be vé ve: na gyon ránehezedett né ha a szí vem re, hogy így be 
va gyok zár va. Rettentõen sze ret tem pél dá ul le ve let ír ni és kap ni. 
Oda ha za ez volt a fõ szen ve dé lyem. De itt se nem küld het tem, se 
nem kap hat tam le ve let anél kül, hogy az utol só be tû ig el ne ol vas-
sák. Ma gya rul mi kü lön ben se ír hat tunk egy sort se, csak né me tül 
vagy fran ci á ul, hogy gya ko rol juk a nyelvet. En nek az lett a vé ge, 
hogy egy sel mec bá nyai né met lány, Schmidt Má ria – Smuca – 
he ten te meg írt egy levelet, mi töb bi ek meg azt má sol gat tuk le 
cse kély különbséggel. Utál tam, hogy ilyes mik re kény sze rül tem. 
A töb bi lá nyon is lát tam, men  nyi re vár ják a ka rá csonyt, hogy 
rö-pülnének már ha za!

178

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   178 2013.09.15.   18:09:37



De mi lesz ve lem? Én se ho va se me he tek. És vol tak még né há-
nyan, akik rõl tud tam: ugyan er re van nak ítél ve. Mi lesz ve lünk? 
Hogy bír juk ki?  Jaj, hogy bír juk ki?!...

És hogy bír ták ki?

Ne vet ni fogsz: prí mán. Ezek az ün ne pi he tek vol tak – mikulás-
tól víz ke resz tig, a té li szü net vé gé ig – egész ottlétem alatt a leg-
szó ra koz ta tób bak, leg mu lat sá go sab bak.

Elõször is ki nyi tot ták mi ku lás elõtt az óri á si jel me zes szek-
rényt. Ek kor tud tam csak meg a ne vét: Kaceráj.

Ahogy be le szip pan tot tam, mint ha csak az ott ho ni pad lás nak az 
az ál dott jó fül ledt sza ga csa pott vol na az orromba. Meg is saj dult 
tõ le a szí vem. El kezd tünk az tán turkálni töb ben is – kü lön fé le 
ün ne pi sze rep re ké szü lõk –, s egy más után húz kod tunk elõ pi ros 
ze két, tal pas fe ke te ha ris nya nad rá got, tö rök bu gyo gót, ör dög-
szar vat, ál ar cot, pa ró kát, vir gá csot, mi ku lás kö penyt, püs pök sü ve-
get – min dent, ami csak a mu lat ság hoz kel lett. Pon to sab ban: nem 
min dent, mert a Mi ku lás-ver set ne kem kel lett megírnom, hogy 
ne csak va la mi tré fás aján dék jus son ki nek-ki nek, ha nem két-két 
so ros rí mes csip ke lõ dés is: a ko szos kör mé rõl hí res lány nak a 
kö röm ke fe, a so kat kócoskodónak a fé sû, a da gi nak a já ték mér leg, 
a cser fes nek a füs tölt disz nó nyelv mel lé, egé szen ad dig a társ nõn-
kig, akit egy ne ki cím zett ha tal mas bo rí ték kal lep tünk meg, mert 
roppant iz ga tot tan vár ta min den nap, kap-e le ve let.

Ka rá csony elõtt én cso ma got is kap tam ha zul ról, nemcsak le ve-
let (s ugyan így a töb bi lány is). Nagy ma má tól dió, fel kö tö zött 
szõ lõ, lek vá ros rácsoslepény jött: ezt az egy sze rû há zi „sütemkét” 
szé gyell tem is a töb bi ek elõtt, mert ne kik job bá ra fi nom cuk rász-
sü te mé nye ket küld tek. Anyus ka és Bertus se fe led ke zett meg 
ró lam, de õk fõ leg ru ha fé lé ket ké szí tet tek ös  sze a cso mag ba, ami 
fé lig születésnapinak szá mí tott, de fé lig már ka rá cso nyi nak. 
Ne kem egy meggy szín bár sony blúz tet szett a leg job ban. Az isko-
lai órá kon kö te le zõ volt az in té ze ti egyen ru ha, de aki akart, dél-
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után ott ho ni öl tö zet ben jár ha tott, ezért örültem an  nyi ra en nek a 
blúz nak.

Mi tör tént még az ün ne pek alatt?

El se mond ha tom, an  nyi sok min den. De in kább csak egész 
rö vi den. Volt egy gyö nyö rû ka rá csony es ténk, Pa u la né ni sza lon-
já ban áll tuk kö rül a ná lunk két szer vagy há rom szor ma ga sabb, 
csupadísz fát. Vol tak vá lo ga tott fi nom me nük, új év kor még egész-
ben fel tá lalt, ro po gós ra sült ma lac is. Volt ki me nõ, nem is egy-
szer. Ka rá csony el sõ nap já ra egy mér nök csa lád hoz hív tak meg, 
Törökékhez, akik nek a Joci lá nya va la mi pes ti bá lon is mer ke dett 
meg a bá tyám mal, Sándorkával, s az óta le ve lez tek. Meghí vott 
ma guk hoz egyik be já ró osz tály tár sam is, Zachár Sá ri, kony ha fõ-
nö künk nek, Mili né ni nek az uno ká ja. Szilveszterkor meg õk jöt-
tek el Mili né ni hez, az ot ta ni fi a tal tár sa ság, Sá ri test vér báty ját és 
uno ka test vér ét, Brecska Ja nit is be le ért ve. Olyan jót ját szot tunk, 
mu lat tunk mind a két szer, hogy már a ha sa mat fog tam a sok 
ne ve tés tõl. Brecska Jani meg ígér te, hogy Sá ri út ján – lop va – 
levele-zik majd ve lem. Kap tam is az tán tõ le jó né hány mulatságos 
le ve let, ilyen bi zal mas meg szó lí tás sal: „Drá ga Bé ka!”,  és ilyen 
elõ ke lõ alá írás sal: „br. Ecska János". Ez a sze gény tré fa bá ró is elég 
ha mar meg halt az tán a há bo rú ban, mint Czira Dé nes, vagy 
Bélaffy Bé la – aki Kárpáthy Abellinó álné ven le ve le zett ve lem egy 
idõ ben –, csak õ nem tûzharc ban esett el, ha nem egy ha di kór há zi 
ágyon vég zett ve le a ki üté ses tí fusz.

Meg cso dál hat tuk a va ká ci ó ban a vá ro si nagy jel me zes jég ün ne-
pélyt is, még pe dig va la mi is me ret len nagy épületnek az eme le ti 
ab la ká ból. Szán kó kon su han tak el elõttünk a mu lat sá gos mas ka-
rá ba öl tö zött indiánusok, cigányok, tö rö kök, bo hó cok, tün dé rek, 
még egy ra gyo gó jégki rály nõ is.

Ne künk is volt az tán jel mez bá lunk bent az in té zet ben, de az 
már far sang ide jén, jó val víz ke reszt után. Megint kinyílt a Kaceráj 
aj ta ja, egy más ke zé bõl kap kod ták ki a lányok a tet sze tõ sebb vagy 
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vic ce sebb ru ha da ra bo kat, s el-hordták még a szí nes se lyem ron-
gyo kat, sza la go kat, csipkéket, mû vi rá go kat is. De a ké szü lõ haj ci-
hõ leg fõbb kelléke még se in nen ke rült elõ, ha nem megint az én 
fejembõl, mint mi ku lás kor. Ez egy Bánk bán-paródia volt, te le 
tré fás cél zás sal, in té ze ti ak tu a li tás sal, ami ken az tán halálra ka cag-
ta ma gát a tár sa ság. Hogy mást ne mond jak, Georgine né ni, a 
rajz ta nár nõnk a ce ru za hos  szab bí tó val volt min dig meg akad va. 
Meg kö ve tel te, hogy az õ órá ján min den ki nél ok vet len ott le gyen. 
Er re utalt a kö vet ke zõ né hány mon dat:

„Ör dög és po kol! Lévnyalóvá let tél Ár pád di csõ nemzete? Ó, 
tü dõ, szív! Ó, Me lin da! És ó, ce ru za  hos  szab bí tó!”

Min ket, na gyobb lá nyo kat el vit tek egy szer az er dészhall ga tók 
mû so ros est jé re is. Ter mé sze te sen több ta nárnõ kí sé re té ben. De 
még így is cso dá la tos nak tûnt, hogy mi kor oda ér tünk, egy-egy fiú 
ka ron ka pott, úgy kí sért a he lyünk re. Én az egész est bõl nem is 
em lék szem más ra, olyan rit ka él mény volt az in té zet le ány se reg-
le té bõl szabadulva fiúkat lát ni, s húsz-hu szon öt lé pést ten ni meg 
velük ka ron fog va.
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Hús vét Szik szón – az tán vis  sza

Szep tem ber tõl jú ni u sig! Csak ugyan hos  szú le he tett egy foly tá ban az a 
tíz hó nap.

Hús vét kor se vit tek ha za, de ak kor leg alább elmehettem Szik-
szó ra. Más kor is meg tet te Em ma né ni, hogy nem csak ven dé gül 
lát ta a meg hí vott ro kon gye re ke ket, ha nem az úti költ sé gü ket is 
fi zet te. Most alig ha nem Nagyma ma járt köz ben az ér de kem ben. 
Sze ren csé re Burget Lica is szik szói volt, s ket tõn ket már fel nõtt 
kí sé ret nél kül is el eresz tet tek.

Em ma né nit én még nem is mer tem sze mé lye sen. Õ se járt 
Szentmiklóson, én se ju tot tam el ed dig Szik szó ra. A há zát sok kal 
elõ ke lõbb nek kép zel tem, csa ló dot tan méregettem, mi lyen ala-
csony, öreg épü let, szûk ab la kok kal és sö tét szür ké re szí ne zõ dött 
zsin dely te tõ vel. Öreg volt Em ma né ni is. Egy ki csit kö vér ké sebb, 
mint Nagy ma ma. Kon tyát a fe je te te jén hord ta, in kább elõ re állt, 
mint hátra. Sze me ki dül ledt egy ki csit, ahogy végigfürkészett.

– Ha son lí tasz anyád hoz – je gyez te meg elé ge det ten. – Csak 
ne ked nin cse nek olyan ked ves kis göd röcs kék az arcodon, mi kor 
mo so lyogsz. Kár, hogy nem ha son lí tasz hoz zá még job ban.

Ha szó ba ke rült ez után Anyus ka, õ csak Ducikának hívta. 
Pu fók kis lány le he tett an nak ide jén, nyil ván ezért is támadtak 
azok a ked ves kis göd röcs kék az ar cán, mi kor elmosolyintotta 
ma gát. De ilyen nek én már nem ismertem. Ezt a ne vét – a 
Ducikát – se hal lot tam még so ha. Az én sze mem ben in kább 
ha son lí tott a ma dár hú sú Nagy mamá ra, mint a göm bö lyû Em ma 
né ni re.

A szik szói vén ház tá gas volt azért, nem is tu dom, hány szo bá-
val és hány ven dég gel és hány ku tyá val-macs ká val.

Az utób bi ak vol tak Em ma né ni fõ ked ven cei. Oda gyûl tek az 
ebéd- és va cso ra asz tal hoz is, és õ sa ját ke zû leg vág ta fel ne kik a 
húst ap ró da ra bok ra, ada gol ta ki a szószt, a krump lit, s tet te le az 
õket il le tõ te li tá nyé ro kat ma ga mel lé a föld re. Mind egyik tud ta, 
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me lyik az övé, és azt is, hogy Em ma né ni ke gye in csak fel vált va 
osztozkodhatnak. Tü rel me sen ki vár ták a so ru kat, hogy õket is az 
ölé be ve gye, si mo gas sa, va kar gas sa.

Ott vol tak az tán An dor bá csi ba rá tai is: ve lük együtt iszo ga tott, 
kár tyá zott es tén ként. Köz tük is jó né hány mulatságos figura 
akadt, meg egy igen csi nos fi a tal fér fi, Cseley, a szol ga bí ró. Nem 
cso da, hogy a le vél írás hosszúra nyúlt in té ze ti böjt je után ked vem 
tá madt, hogy most min den rõl be szá mol jak az ott ho ni ak nak. 
Eb bõl lett a baj. Anyus ka vis  sza ír ta pos ta for dul tá val: „Ne ked csak 
ne legyen az a Cseley a szép Cseley.” De ez még sem mi. Hanem 
Em ma né ni, aki nek fel tûnt, men  nyit íro ga tok, épp azt a még 
be fe je zet len le ve le met ta lál ta ki ha lász ni az ágyam ból, a pár nám 
alól, ami ben õt fi gu ráz tam ki, sze retett ku tyá i val és macs ká i val 
egye tem ben.

Most még job ban ki dül ledt a sze me, ahogy fog ta a levelet, és 
úgy né zett rám, mint aki sem mi ha son ló sá got nem lát már köz-
tem és a haj da ni ara nyos kis, göd rös ar cú Ducika kö zött. Nem 
mond ta, hogy el faj zot tam, de tekintete min dent el árult.

Az tán le gyin tett egyet és ott ha gyott.
Et tõl fog va én is azon vol tam, hogy csak ebéd nél, vacsoránál 

lás son. Licához jár tam el, aki nek a lu do vi kás báty ja, La jos épp 
ott hon volt sza bad sá gon. Saj nos, elég unal mas fic kó nak bi zo-
nyult. Lica ré vén is mer ked tem meg vi szont Frankel Mag dá val is, 
aki iga zi nagy lány lé tére nem átal lott ba rát koz ni ve lem, si má ra 
fé sült, le nyalt ha jú kis in té ze ti nö ven dék kel.

Gaz dag zsi dó lány volt. A besz ter ce bá nyai fel sõbb le ány is ko lá-
nál sok kal elõ ke lõbb kül föl di in té ze tek ben tanult, s ez meg is 
lát szott szo lid, de igen ele gáns mo do rán, öl töz kö dé sén. Az any ját 
sok kal kö zön sé ge sebb teremtésnek ta lál tam, pe dig szé les szá já val, 
erõs or rá val, sû rû szem öl dö ké vel az ak ko ri idõk jel leg ze tes szép-
as  szo nyai kö zé tar to zott. En gem Ady Lé dá já ra em lé kez te tett, akit 
ter mé sze te sen csak kép rõl is mer tem. Haj lós szé lû, nagy fe hér 
szal ma ka lap ján sárgáspiros mû ró zsák vi rí tot tak. A ka lap ról le ló gó 
hos  szú fe ke te bár sony sza la got a vál lán át vet ve vi sel te. Negy ve nes 
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éve i ben jár ha tott, va gyis az én ke gyet len sül dõ lány sze mem már 
elég öre gecs ké nek mutatta. Fur csáll tam is, hogy erõ sen ki vá gott 
se lyem ru hát hord, csak úgy da ga doz nak ki a mel lei.

Mag da vi szont na gyon tet szett ne kem. Úgy érez tem: épp az 
el len té te az any já nak. És mi lyen ked ves! És mi lyen mû velt! Bol-
dog vol tam, hogy né hány na pig ve le le he tek.

Alig vet tem ész re, s már vé get is ért a va ká ció. Licának a báty-
ja, La jos kí sért vis  sza min ket Besz ter ce bá nyá ra. Pa u la né ni na-
gyon meg is szi dott az tán ér te, mi ért nem jöt tünk in kább ket tes-
ben. Két in té ze ti lány és egy ludovikás! Ez kel lett csak a fel sõbb 
le ány is ko la jó hí ré nek.

La jos, mon dom, nem lett az ide á lom, de a gyö nyö rû en ki cif rá-
zott hús vé ti pirostojást, amit tõ le kap tam, gondosan meg õriz tem 
a fo lyo sói fa li szek ré nyem ben.

Eb bõl újabb baj tá madt. Az is ko lai hol min kat má sutt tar tot tuk, 
itt, az egy más mel lett so ra ko zó szek ré nyek ben csak a fe hér ne-
mûn ket. Egy-két na pig az enyém bõl nem vet tem ki sem mit. A 
töb bi ek vet ték ész re, hogy a szekrénysor tá ján szag lik va la mi. 
Ad dig szi ma tol tak, míg rá nem jöt tek: az én szek ré nyem bõl árad 
ez a kü lö nös il lat. Oda hív tak, ki nyit tat ták, s hát a gyö nyö rû piros-
tojás már jócs kán meg bü dö sö dött, csak úgy on tot ta ma gá ból a 
záp-to jás sza got.

Azt a rö hö gést! Ré gen vol tak ilyen bol do gok a lá nyok. Én meg 
ilyen bol dog ta lan.

Két hó na pot kel lett még ki húz nom a nyá ri nagyvakációig. 
Most az tán csak ugyan iszo nyú so kat ta nul tam.

Má jus vé gé tõl a Ga ram vi zé vel táp lált vá ro si uszo dá ba is el jár-
hat tunk már a na pos nevelõnõ fel ügye le té vel. Meleg volt az idõ, 
de a víz, az va cog ta tó. Ha raj tam áll, én bele se me gyek, de hát 
mu száj volt. So kan nem tud tak még úsz ni kö zü lünk, én ma gam se. 
Az öreg úszó mes ter elõbb kint a szá ra zon tem póz ta tott – vol tak 
ott pa dok, azo kon ha sal tunk –, az tán övet csa tolt a de re kunk ra, 
úgy ló ga tott be le a víz be. Ez a mód szer jól be is vált, nem so ká ra 
öv nél-kül is fenn tud tam tar ta ni ma gam a víz ben, és már a hideg 
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mi att is, hogy ne di de reg jek an  nyi ra, tel jes erõ vel tem póz tam.
Az év vé gén Apus ka jött ér tem. 1914 jú ni u sá ban jártunk, szin te 

csak na pok kal az el sõ vi lág há bo rút kirobbantó sza ra je vói me rény-
let elõtt. De ki hal lot ta már a szét hul la ni ké szü lõ or szág re cse gé-
sét-ro po gá sát? Azt hittük: õs  szel vis  sza jö vünk, vis  sza jö vök majd 
én is, és ott foly ta tom, ahol ab ba hagy tam.

Úgy bú csúz tam el a he gyes-völ gyes Fel vi dék tõl, hogy egy év 
alatt jó for mán nem is ta lál koz tam az ot ta ni nép bõl va lók kal, aki-
ket ak kor min den ki csak tót nak mon dott. Nyel vük bõl is egyet len 
rö vid kérdõmondatot hoz tam ma gam mal. A szõ ke Ankát kér tem 
meg egy szer, mi kor épp fé sült: ta nít son tó tul.

– Mit akar tud ni?
– Hát pél dá ul hogy mond ják azt: „Meg bo lon dul tál?”
– Na, ma ga is jót kér dez. „Tyi szi szá zbláznyila?” Ezt több ször 

is el is mé tel te az tán, de én alig bír tam utánamondani. Majd hogy 
be le nem tört a nyel vem.

Hi á ba lett ki tû nõ bi zo nyít vá nyom az év vé gén, tót ból csak 
meg buk tam.
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Há bo rú!!!

Hogy tört ki a háború? Erre hogy em lék szik?

Sándorka ron tott be a hír rel. Épp sza bad sá gon volt ott hon. 
Iz ga tott nak lát szott, de na gyon vi dám nak:

– Ré sze ges moz gó sí tás! Ré sze ges moz gó sí tás!
Jót ne ve tett a sa ját szó já té kán, ami egyéb ként ar ra utalt: most 

az tán min den ki le is  sza ma gát. Az is, aki csak vár ja a be hí vó ját, hát 
még az, aki már majd meg is kap ja!

Ez a most meg hir de tett részleges moz gó sí tás még csak az elõ-
sze le volt a had üze net nek. De ne ki már azt je len tette: men nie 
kell. Egy elõ re nem jár töb bet ci ga ret tá ért a Racskóék pi ac té ri 
bolt já ba, ahol a kas  szá ban ülõ szépasszonyt, Racskónét is gyak ran 
szó val tar tot ta.

Én Nagy ma má nál vol tam ak kor. Oda is el ro hant Sándor, nem-
csak hogy hírt hoz zon, ha nem hogy ne az utol só per cek ben kell-
jen az tán bú csúz kod nia. Hisz alig ha nem már is út ban van a ne vé re 
szó ló táv irat.

Nem csak vi dám nak lát szott, már-már bol dog nak is, hogy õ 
most majd meg mu tat ja, mit tud egy szép re mé nyû ma gyar hon véd 
hu szár had nagy. Mint ha olyas fé le versenyre és di a dal ra ké szül ne 
megint, ami lyen a ludovikai volt, egy évvel ez elõtt.

Má sok nem örül tek tán en  nyi re, de hogy eb bõl vi lágégés le het? 
Ar ra nem gon dolt ak kor sen ki se. Leg töb ben csak an  nyit lát tak az 
egész bõl: most majd fe ne ké re ver a Mo nar chia a ku tyál ko dó 
Szer bi á nak.

Ha ma ro san ut ca hos  szat da lol ták a ré sze ge sen mozgósítottak:

Me gállj, me gállj, ku tya Szer bia,
nem lesz ti ed a Mo nar chia,
mert a ma gyar nem en ged,
nem en ged, nem en ged,
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míg a vére nem cse peg,
a bajonett vasára!

Sándorka ek kor ra már el is uta zott. Szin te azon nal meg kap ta a 
várt táv ira tot.

Men tek és jöt tek a had üze ne tek, egyik a má sik után. Meg kez-
dõ dött, ami nek meg kel lett kez dõd nie.

Mi re mél tük, hogy Sán dort nem vi szik ki a front ra, akár hogy 
bu zog is ben ne a hõs hu szár vér. Nem rég helyezték át ki kép zõ 
tiszt nek a varasdi ez red hez. Ki kép zõ tisz tek re, gon dol tuk, to vább-
ra is szük ség lesz.

Resz ket ve ol vas tuk az új sá gok ban az el sõ veszteséglistákat. 
Resz ket ve vár tuk az õ le ve le it is. Ma rad-e? Vi szik-e? Egy elõ re 
nem vit ték. Pe dig õ ma ga is sür get te nyil ván, már a szé gyen mi att 
is. Ben ne volt a le ve gõ ben: aki hivatásos ka to na lé té re nem megy 
ki a front ra, a tûz be, gyalázatot hoz a sa ját fe jé re.

Az úrikaszinóba Szentmiklóson ed dig se sok fi a tal járt, most 
még in kább meg fogy tak. Ma rad tak a tér ké pek fö lé ha jo ló öreg-
urak.

Sán dor tól na pon ta jöt tek a le ve lek. Sok ír ni va ló ja nem volt, 
hát mind un ta lan a lo vát em le get te, meg a pu cer ját – a tisz ti szol-
gá ját –, akit Hó lyag nak ke resz telt át, no ha nagyon ked vel te. 
Ma gam agá ról alig volt egy-egy sza va.

A szer bi ai front ra tar tó ka to na vo na to kat job bá ra a mi kiskun-
halas-szabadka-újvidéki vo na lunk ra irá nyí tot ták. Szentmiklóson 
sok ilyen sze rel vény meg állt. A magamfajta fi a tal lá nyok kal együtt 
he te kig jár tam ki az ál lo más ra. Friss vi rá got tûz tünk a ka to nák 
sap ká já ra, s ap ró ajándékokat osz to gat tunk ne kik. Alig ér tem ha za 
egy-egy ilyen al ka lom mal, már gyúr tam is és sü töt tem az újabb 
tep si po gá csá kat. Töl tö get tem a ci ga ret tá kat is száz szám ra, míg 
csak le nem zaj lott a tel jes moz gó sí tás, és meg nem rit kul tak ezek 
a vo na tok.

Ka rá csony elõtt kez dõ dött egy újabb nagy mozgolódás, hogy 
küld jünk cso ma got a front ra min den katonának. Nem név sze-
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rint, ha nem szét osz tás ra. Meg kez dõ dött a gyûj tés Szentmiklóson 
is, töl töt tük megint a ren ge teg cigarettát, sü töt tük a szá raz sü te-
mé nye ket, még kockacukor is akadt, amit ös  sze szed het tünk 
ne kik. Mind ezt Bankós bá csi egyik lá nyá nál, Sze ré ná nál osz tot tuk 
szét egyforma kis cso ma gok ba, varr tuk be le ron gyos le pe dõk bõl, 
mi egy más ból ki vá gott vá szon da ra bok ba. Né me lyik be cédulát is 
tett egy-egy lány a ma ga ne vé vel, cí mé vel, de legtöbbjük hi á ba 
vár ta, hogy le ve let kap jon.

Ak kor már egy re több hír ter jen gett a há bo rú vámszedõirõl. 
Gya nak vás sal volt te le min den ki, hogy amit õ jó szívvel oda ad, az 
csak ugyan a ma ga he lyé re ke rül-e. Hiszen én is oda ad tam a 
ru bin kö ves kis gyû rû met az „aranyért vasat” moz ga lom ban, 
Bertus is el küld te a ma ga szép arany gyû rû jét, Anyus ka egy né hány 
ék sze ré vel együtt. De egy re töb ben mond ták, hogy az ilyen ön-
ként fel aján lott ér té kek bõl so kat ké tes hí rû pes ti höl gyek kap tak 
az tán aján dék ba hó do ló ik tól. Olya nok tól, akik kö zel ül tek a tûz-
höz, de nem az ágyúk, ak na ve tõk, go lyó szó rók tü zé hez.

Szentmiklóson is akad tak vám sze dõk?

Alig hi szem. Min den ki a pes ti pa na má kat em le get te. 
Szentmiklós nem volt tûz kö zel ben. Besz ter ce bá nya se, de on nan 
meg ír ta azért az egyik volt osz tály tár sam, hogy „Feny ves Már ta 
tel je sen oda van, mert a nagy báty ja, Fenyves Ot tó hadseregszállí-
tási bot rány ba ke ve re dett”. Szerettem ezt a Már tát; mi kor mi ku-
lá soz tunk, õ volt az egyik kram pusz. Elég ma gas ran gú ka to na-
tiszt nek volt a lá nya. Nagy báty ja en nek el le né re – vagy épp ezért? 
– hadiszállítóként sü tö get te a ma ga pe cse nyé jét, míg az egy idõ 
múltán oda nem égett. Ahogy men tünk be le a há bo rú ba, nem-
csak a hõ si ha lot tak – az er köl csi hul lák is so ka sod tak.
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Hátország 

Hol volt már az el sõ he tek he je hu já ja? Egé szen más mi lyen 
ka to na vo nat ok jár tak már, mint ele in te. Azok te le to rok ból da lo-
ló, pi ros ar cú, egész sé ges fi ú kat vit tek. Ezek meg hoz ták a so kat 
lá tott, fa kó ar cú, csön des se besül te ket, fa gyott lá bú a kat, fer tõ zõ- 
és más be te ge ket.

Ezek bõl a ha lo vány had fi ak ból Szentmiklósnak csak ké sõbb 
ju tott, és ak kor se sok. Az õket szál lí tó vo na tok több nyi re úgy 
ha lad tak át a kunszentmiklós-tassi vasútállomáson, hogy csak az az 
egy szál for gal mis ta tisz tel gett ne kik, aki fo gad ta és to vább eresz-
tet te a sze rel vé nye ket. Ki se nyíl tak a zárt va gon aj tók, hi szen nem 
vár ták a regrutákat lel ke sen mo soly gó lá nyok cso kor vi rág gal, te le 
ma rék ci ga ret tá val, te le ko sár al má val, fris sen sült po gá csá val.

Egy-egy sza bad sá gos ka to na hoz ta csak hí rét, ho gyan él nek és 
hal nak a fi úk kint a fron to kon. Amit az új sá gok ír tak, at tól nem 
let tünk sok kal oko sab bak. At tól sem, amit a gon do san cen zú rá-
zott ró zsa szín tá bo ri la pok néhány so rá ból ol vas hat tunk ki.

Em lék szem egy ilyen lap ra, mert én is le ve lez tem néhány, 
ná lam jó val idõ sebb fiúval; ezt ak kor már sen ki se fur csál lot ta. 
Majer Pu bi ír ta ne kem va la hon nan Galíciából, meg pró bá lom szó 
sze rint idéz ni: „Igen ke mény napjaink vannak. Ha el csön de se dik 
né ha, a Styr vizét nézegetjük, hogy él nek ben ne a ha lak. De az, 
hogy Ma ga ír ne kem, na gyobb öröm, mint ha egy musz ka ge ne rá-
list fog tam vol na. Amúgy ke dé lyes itt az élet. Ze nénk is van, na-
gyon szép: ma da rak és go lyók fütyürésznek. A grá nát, az dörmög, 
s ha meg ha rag szik, oda csap a musz kák nya ka kö zé.”

Így szel le mes ked tek sze gé nyek, mert a va ló ság ról nem so kat 
ír hat tak. Va ló sá go sak leg fel jebb azok a négyszögletû nyír fa ké reg 
da ra bok vol tak, amik ak ko ri ban jöt tek divatba, hogy tá bo ri 
üd vöz lõ lap ként hoz zák kö ze lebb hozzánk a har cok sujtotta tá vo li 
tá ja kat.

És a sa ját le ve lei? Vi dá mak vol tak? Vagy szo mo rú ak?
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Tud tam nagy já ból, ki nek mi lyen han gon kell ír nom. Ki nek 
szel le me sen, ki nek ér zel me sen. Va la hogy megéreztem, ki ben 
mi vel tu dom leg job ban tar ta ni a lel ket. Volt, aki nek még azt a 
fény ké pe met is el küld tem, amin be öl töz tem ápo ló nõ nek. Eh hez 
tud nod kell, hogy az akkori képesújságok gyak ran kö zöl tek fény-
ké pet her cegnõk rõl, gróf nõk rõl és egyéb elõ ke lõ dá mák ról, akik 
-mint ír ták – „vö rös ke resz tes ápo ló nõ ként szol gál ják a haza  
védelmét”. Még Au gusz ta fõ her ceg nõt, Mag dol nát és má so kat is 
lát tam ilyen mez ben, és mint ti zen öt éves kis hiú ka masz lány, el 
is iri gyel tem tõ lük ezt a mu ta tós sze re pet. Nem csak tõ lük, ha nem 
besz ter ce bá nyai fel nõtt barátnõmtól, Tö rök Jocitól is, mert õ is 
kül dött ilyen ké pet ma gá ról. Fe hér kö tény ru hát sze rez tem va la-
hol, varr tam az uj já ra egy csi nos kis vö rös ke resz tet, fe jem re pe dig 
ápo ló nõi fej kö tõt egy fe hér tö rül kö zõ bõl. Így vé tet tem le ma gam 
Holzmann Örzsikével, Szentmiklós ak ko ri egyet len fény ké pé szé-
vel, aki emel lett ruhafestéssel is fog lal ko zott. De hát ez csak olyan 
mas ka ra volt, mert ami kor Szentmiklóson is be ren dez tek egy kis 
ha dikór há zat, én oda se kí ván koz tam ápo ló nõ nek.

Se be sül te ket hoz tak Szentmiklósra?

Ahogy ves  szük. Lõtt seb bel vagy ha son ló val sen kit, csak 
fa gyot ta kat, vagy har min cat. A vá ros be li egyik ügyvéd – Bottka 
– el köl tö zött, nem is tu dom, ho va, s üre sen ma radt a há za. Ott 
he lyez ték el õket, de or vost nem is ren del tek mel lé jük, csak ápo-
lót, a kis Hofmeister Mis ka sze mé lyé ben, aki cuk rász se géd volt 
az elõtt. A kony hán két-há rom ha di as  szony dol go zott, és mint 
ilyen kor már len ni szo kott, ki is tört az tán a bot rány egyik-má sik 
kö rül. Se baj, akadt he lyet te más.

A fõz ni va lót fõ leg a la kos ság ad ta ös  sze, bár a vá ros is hoz zá já-
rult a költ sé gek hez. A Szondy örö ké be lé pett fõ szol ga bí ró fe le sé-
ge, Martinovichné szer vez te meg az egé szet. Õ osz tot ta be az 
ön ként je lent ke zõ úrihölgyeket is, mi kor, mi lyen sor rend ben 
ve szik át a fel ügye le tet, s ve le a kam ra kul csát. Mert az volt a fõ 
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fel ada tuk, hogy na pon ta ki ad ja nak a kam rá ból ezt-azt, amen  nyi 
csak szük sé ges a há rom szo ri ét ke zés hez.

Anyus ka nem vál lalt ilyen meg bí za tást, de Bertus igen. Õve le 
men tem el én is a kór ház ba, ahol egyet len tiszt se volt kü lön ben, 
csak né hány tisz tes, a töb bi meg köz le gény.

Olyan tö mény bûz ter jen gett a szo bá ik ban, hogy sietve me ne-
kül tem. Nem igen mo sa kod hat tak, ahogy nem is bo rot vál koz tak, 
csu pa szõ rös ké pet lát tam. Füs töl tek viszont szor gal ma san, s ez a 
sû rû ba gó szag ke ve re dett össze ke zük-lá buk fa gyott hú sá nak az 
éme lyí tõ il la tá val. Elég volt be le szip pan ta nom a le ve gõ be, hogy 
rá jöj jek: itt én sem mi pén zért nem vol nék vö rös ke resz tes nõ vér. S 
hogy ar ra is mind járt rá jöj jek: azo kat az elõ ke lõ dá má kat biz tos, 
hogy nem ilyen ka to nák mel lé oszt ják be „a ha za szol gá la tá ra".

Kap tam vi szont raj ta, mi kor Bertus ki ta lál ta: pa pu csot kel le ne 
csi nál ni ne kik. Lát tam én is, hogy vagy rongyokba bu gyo lált láb-
bal jár kál nak, vagy csak úgy me zít láb. Ha volt is ba kan csuk, nem 
tud ták fel húz ni a fájó fa gyá sos sebeik mi att.

Ka lap ból pa pu csot! – ez lett a jel sza vunk. Ott hon, a mi há zunk ban 
lát tunk ne ki a mun ká nak. Anyuskáék há lószo bá já ban szab tuk ki a 
szé les tal pa kat és a rá juk il lõ fel sõ ré szek da rab ja it a rossz filc-, 
ló szõr-, biber- és szalmakalapokból, s az tán erõs há zi cér ná val varr-
tuk õket ös  sze, úgy, hogy mi nél ké nyel me seb bek le gye nek. A talpak 
szé lét ga tya ma dzag ba fog lal tuk. Ezt köp per sza lag né ven árul ták a 
bolt ban, és csak zöld szí nût le he tett kapni, de hát ki csi re nem néz-
tünk. An nál in kább tö rõd tünk az zal, hogy le gyen elég rossz ka lap. 
A cse léd lányt küldöztük el egy-egy cé du lá val az is me rõs úri há zak-
hoz, hogy ad ják ide, amit tud nak.

Tóth Mimiékhez is küld tem ilyen cé du lát, de on nan az zal jött 
vis  sza a lány, hogy na gyon mér ge sen fo gad ták. „Aszonta ja kis asz-
 szony, hogy ûneki sëmmiféle rossz ka lap ja nincs.”

Gaz dag né pek vol tak Mimiék, pa ti ká val, sok hold föld del, és 
sér tés nek vet ték még a gon do la tát is, hogy a ki szol gált, rossz ka la-
po kat õk ne dob nák ki azon nal, hogy ott hon tar to gat nák. Ak kor 
meg mit aka runk tõ lük?
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Ös  sze jött azért an  nyi rossz ka lap, hogy a kis kór ház min den 
be te gé nek ju tott sa ját pa pucs. De hogy med dig tar tot tak az tán, s 
hol vég zõ dött a pá lyá juk, ar ról már nem tu dok.

Mi vel telt még az ide je ek ko ri ban?

So kat ta nul tam. Mert ma gán ta nu ló nak be íra tott azért Apus ka 
Besz ter ce bá nyá ra, az 1914-15-ös tan év re. Ak kor még azt hit tük, 
hogy mi re vizs gáz ni me gyek jö võ júniusban, túl le szünk a há bo-
rún, ta lán már a bé ke kö té sen is. Fo gal ma se volt sen ki nek, hogy 
ez ilyen so ká ig tart hat. És hogy az le het a vé ge, ami aztán lett. 

Egyet len tárg  gyal nem bol do gul tam így egye dül, a mate ma ti-
ká val. Berger bá csi hoz, egy öreg, fél vak zsi dó tanárhoz jár tam. A 
töb bi ma gán ta nít vá nyát õ fõ leg németbõl és fran ci á ból kor re pe-
tál ta, de ezek bõl én nem szo rultam a se gít sé gé re. Szó tá raz tam, 
for dí tot tam, tö mér dek új szót ta nul tam, leg fel jebb a sza vak 
ne mé vel vol tam né ha meg akad va, s emi att az zal: mi mi re vo nat-
ko zik egy-egy mon dat ban. Úgy el me rül tem sok szor a ta nu lás ban, 
hogy min den más ról el fe lejt kez tem, csak ar ról nem, hogy Csu por 
bá csit les sem, mert most õ hoz ta min dig a pos tát. Õ vál tot ta fel 
Tomó bá csit Apus ka mel lett mint já rás bí ró sá gi hi va tal se géd.

Több ta va lyi osz tály tár sam mal is le ve lez tem. Ta vas  szal már azt 
is meg ír hat tam ne kik: nem so ká ra lát juk egy mást. Apus ka úgy 
dön tött: mi vel mes  sze van a harc tér, s nem kell fél ni, hogy be tör-
nek az oro szok a Fel vi dék re, en gem már má jus ban vis  sza visz 
Besz ter ce bá nyá ra. Ma gán ta nu ló lé tem re hadd jár jak be né hány 
hé tig az osz tály ba, így sok kal kön  nyebb lesz az tán le vizs gáz nom.

Sándorka lap ja it, le ve le it vár tam per sze leg in kább én is, mint az 
egész csa lád. Õ is ki ke rült a front ra az óta, elõbb észak ra, az tán 
dél re, s tud ta, hogy ret te günk ér te. Nyil ván ezért is vidámkodott 
foly ton. Tréfálkozott és dicsekedett: van már egy má so dik lo va is, 
õ ma ga zsákmányolta, s most csak az a gond ja, hogy ül je meg egy 
fe nékkel mind a ket tõt. Ré gi pu cer ja, Hó lyag vál to zat la nul ve le 
volt, õró la is min dig tu dott va la mi újabb mu lat sá go sat ír ni.
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El-el mo so lyod tunk a sza va in, de szív bõl ne vet ni már na gyon 
el fe lej tet tünk.

Ke le men Im ré tõl is jött egy-egy tá bo ri lap, né ha még le vél is, 
de ezek Bertus ma gán kin csei ma rad tak, nem lett be lõ lük köz pré-
da. Anyus ká nak mu tat ta meg õket legfeljebb. Egy szer az tán ma ga 
Im re is meg je lent a csukaszürke zász ló si egyen ru há já ban, s ná-
lunk töl tött né hány órát. El vo nul tak Bertussal az egyik sa rok ba, 
ott be szél get tek édes ket tes ben – vagy keserédesben –, de a 
vasútállomás ra az tán én is ve lük men tem, mert ez még ak kor is 
így il lett, Im re csak az utol só perc ben szállt fel a vo nat ra. Elõt te 
na gyon meg ha tot tan és me le gen bú csúz tak el egymás tól Bertussal, 
mint akik, ki tud ja, ta lál koz nak-e még va la ha. Ös  sze is csó ko lóz-
tak. Azu tán Im re vá rat la nul hozzám ha jolt, és en gem is szá jon 
csó kolt.

Fur csa volt. Ilyet még so ha nem érez tem. Mi a családban so ha 
nem csó kol tuk egy mást szá jon. A csa lá don kívül meg? Ugyan! Én 
még na gyon pró bá lat lan kis sül dõlány  vol tam.

Be le is sze ret tem egy ki csit – na gyon ki csit – Im ré be. Még jó val 
ké sõbb, a nyá ri ga bo na érés ide jén is megtörtént, hogy men tem ki 
a ta nyá ra, néz tem a hul lám zó rozsve tést, s el kép zel tem ma gam-
ban: most buk kan majd ki mö gü le Im ré nek a da li ás alakja. Jön a 
ro zson át – nemrég ol vas tam egy ilyen cí mû an gol re gényt, és 
is mer tem azt a skót nép dalt is, ahon nan a cí mét vet te az író ja:

Egy va la ki lát va la kit,
jön a ro zson át, 
s kell-e azért ki ál ta ni,
hogy ha csó kot ád?

Ez a kö ze le dõ va la ki Im re lett vol na, a rá vá ró egyvalaki meg én. 
Õt ál mod tam oda, de hi á ba. Csak a szomjúságot érez tem a szá-
mon, mint már ne megy szer az óta, hogy oly hir te len be le csó kolt, 
ott a vas út ál lo má son.
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Nyári farsang

A va ló di csók és az el kép zelt nyá ri ta lál ko zás köz ben jár ta meg új ra 
Besz ter ce bá nyát, nem?

Igen, má jus ban csak ugyan el vitt Apus ka. Ott lak tam több mint 
egy hó na pig az in ter ná tus ban, ugyan azok kal a lá nyok kal, akik kel 
az elõ zõ tan év ben, csak a sa rok ból, a fe hér füg göny mö gül már 
nem Gi zi né ni fü lel te a lá nyok éj sza kai mo cor gá sa it. Az in té ze ti 
épü let má sik fe lé ben viszont min den meg vál to zott. Ott ha di kór-
há zat ren dez tek be, ezért ma gát az is ko lát át kel lett he lyez ni a 
bel vá ros ba, a ka no no kok há zá ba. Min den reg gel fog tuk ma gun-
kat és a köny ve in ket, s eb be az ódon épü let be vo nul tunk át, ahol 
még vé cé se volt, csak egy má so dik eme le ti lyu kas ülõ ke, ami be 
egy vö dör bõl kel lett vi zet loc  csan ta ni.

Az osz tály leg jobb ja i hoz ké pest job ban le ma rad tam a ta nu lás-
ban, mint gon dol tam. Oda ha za még na gyon meg vol tam elé ged-
ve ma gam mal, de itt most haj na li négy kor kel tem min den nap, 
hogy be hoz zam, amit még behozhatok. Jócs kán le is so vá nyod-
tam, s olyan ka ri kás lett a szemem, hogy ezt még az osz tály ról 
ké szült cso port ké pen is kön  nyû ész re ven ni. Meg azt is, hogy úgy 
le van nyal va a ha jam, mint egy apá ca nö ven dé ké. Lát szik raj tam, 
hogy nem ér de kel most sem mi más, csak a ta nu lás, s eb ben 
Brecska Jani sem za var hat, mert õt is el vit ték ka to ná nak.

Na gyo kat sé tál tunk azért a lá nyok kal a Ga ram part ján, s te li 
tü dõ vel szív tuk az üdí tõ, il la tos ta va szi le ve gõt.

A koszt ra most se le he tett pa na szunk. Még majd nem bé ke be li 
volt, bár nem szúr tak már le min den hó nap ban egy kü lön ne künk 
szánt in té ze ti disz nót.

És hi ány zott a szü le tett fran cia mamzel, õ még a háború ki tö-
ré se elõtt ha za u ta zott Pá rizs ba.

Jött az év vé ge, a si ke res vizs ga, de jött már Bertus is értem, 
hogy most õ vi gyen ha za. Si e tõs pakolódzás, az tán kön  nyes bú csú 
a lá nyok tól, el szánt fo gad ko zás, hogy írunk egy más nak, és már 
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in dul is a vo nat. In te ge tünk, viszontlátásra, Is ten hoz zád, Besz ter-
ce bá nya! Már nem is lá tom a várost: vé ge az éle tem egy da rab já-
nak.

Pes ten, az Auguszt cuk rász dá ban fi nom ha bos jegeskávé. Ez 
meg va la mi új az éle tem ben.

Ott hon, Szentmiklóson ta nul ni aka rok: al geb rát, latint, gö rö-
göt, az újabb kü lön bö ze ti re, mert már a gimnáziumba is vesz nek 
fel lá nyo kat, s én ott le he tek hetedikes, ha min den jól megy.

De elõbb még meg ér dem lek egy vi dám kis vakációzást. Apus ka 
már meg ír ta, most Bertus is mond ja: Téchy Gyu la bá csi ék vár nak 
né hány hét re Gö döl lõ re. Hur rá!

Gyu la bá csi négy lá nyát igen ked vel tem, kü lö nö sen a ve lem 
egy ívá sú Ka tót, aki ek kor már Poszánál is bizalmasabb ba rát nõm 
volt. Ed dig csak õk jöt tek min dig Szentmi klós ra, de most én 
me he tek hoz zá juk. Et tõl már is repesett ben nem a lé lek. De hogy 
va ló sá gos nyá ri farsangban le gyen ré szem? Ezt nem is re mél tem.

A far sang hoz a fi ú kat fõ leg a ki rá lyi kas tély szolgáltatta. Azt 
ren dez ték be ugyan is a kór há zat járt tisz tek lábadozójának, vagy 
in kább üdü lõ jé nek, mert akik ott heteltek, azo kon már nyo ma se 
igen lát szott a tes ti szenvedésnek. Csu pa ép kéz láb fi a tal em ber, aki 
egy re vá gyott: feledni, amen  nyi re csak le het, a tûz vo nal ban át él-
te ket.

A há bo rú ki tö ré se, az el sõ ha lál hí rek döb be ne te óta 
Szentmiklóson nem vol tak bá lok, s más nyil vá nos mulatság se. 
Gö döl lõn is csak a há zak nál gyûlt ös  sze a fi a tal ság, most már a 
ki rá lyi kas tély ból meg hí vott, ud var lás ra és vigadásra vágyó tisz-
tecs kék is.

Eb be a tár sa ság ba ke rül tem be le a va do na túj fe hér krepp 
ru hám ban, ame lyet szé les pasz tell kék selyemszalag fo gott kö rül a 
de re ka mon, va gyis ak ko ri ne vén: slejf ni. Há tul volt meg köt ve, s 
le ló gott majd nem a szok nyám szé lé ig.

Hol az egyik lá nyos ház nál, hol a má sik nál szólt a zongora dél-
utá non ként, vagy re cse gett a gra mo fon, s kap dos tak ki min ket a 
fi úk egy más ke zé bõl, hi szen min dig õk vol tak töb ben. Még Aran-
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ka né nit, Katóék ma má ját is megforgatta egy-egy if jú ga val lér, 
más ma mák ról nem is szól va.

Jár tuk ön fe led ten, mint ha nem is vol na há bo rú, nem foly na vér 
a fron to kon, s nem lé tez ne a vi lá gon sen ki és sem mi más, csak mi.

Em lék szem egy pil la nat ra, ami kor be lém is döb bent: mi ez? 
Mit ke re sek én itt, hogy ölel het át, szo rít hat magához ez a ve lem 
tán co ló, hó ri hor gas, csú nya, de mulatságos zsi dó fiú, Bra un Fe ri? 
Va la mi nagy-nagy ide gen ség szállt a szí vem re. Nem Fe ri mi att, 
aki nek Fer di nánd volt kü lön ben az iga zi ne ve, ha nem et tõl az 
egész mámorosditól, feledõsditõl. Olyas mi mo co rog ha tott ben-
nem, hogy mit mu la tok én itt, ami kor Sándorka ta lán most, épp 
most... De nem volt ez tu da tos gon do lat, csak olyan különös, rit-
ka rossz ér zés ütött be lém. Es té re az tán ezt is eloszlatta a sze líd 
saj ná lat: hi szen ezek a fi úk is mind hullajelöltek, ha ma ro san vi szik 
is már vis  sza õket.

Es tén ként a hold vi lá gos, csil la gos ég alatt, a kas télypark ban 
sé tált a tár sa ság, kön  nyed sus tor gás, te re fe re, még flört nek se 
mond ha tó ár tat lan tré fál ko zás kö ze pet te. A fi a tal ság va rá zsa járt 
át és kí sért el még szû zi ágyunk ba, éj sza kai ál munk ba is.

Most mon dom csak , ak kor nem is gon dol tam rá: a fiúkat alig ha 
en ged te ilyen nyu god tan alud ni a fér fi vágy. De hát mit tö rõd tünk 
mi ez zel! Jaj de jó le sett vi dá man és játékosan ka cér kod nunk 
ve lük!

Csak hogy az éb re de zõ ér zel mek – ahogy ez már len ni szo kott 
– nem min dig vol tak köl csö nö sek. A leg ki sebb és leg csi no sabb 
Téchy-lányt, Bel lát pél dá ul egy Futala ne vû fiú imád ta ha lá lo san 
és re mény te le nül. Bel la amúgy is elég tar tóz ko dó ter mé sze tû volt, 
Futalához meg még undok is, akár csak én a ma gam fõ-fõ imá dó-
já hoz, Ke re kes Ti bor hoz. Mond tam már, hogy ne kem a ná lam 
jó val magasabb fi úk tet szet tek. Ti bor sza bá lyos, szép ar ca, beszé-
des nagy sze me se bû völt el, ha egy szer nem tudtam felnézni rá. 
Vesz té re azt is el árul ta, hogy ci vil ben õ vas úti kis tiszt vi se lõ. So se 
sze re tett ta nul ni, érett sé gi után így ke rült a MÁV-hoz.

Most már nem csak hogy fel nem néz tem rá, egy ki csit le is néz-
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tem. Hát még ami kor azo kat az öm len gõ, émelygõs le ve le it ír ta 
ne kem Szentmiklósra, úgy szól ván naponta!

Bra un Fe ri fény ké pe ket kül dött, még ak kor ké szí tet te õket – 
nagy szen ve dél  lyel –, mi kor együtt mu lat tunk Gödöllõn. Futala is 
el-el pa na szol ta bá na tát, nem is tu dom, mi ért épp ne kem, hogy 
Bel lács ká nak az arany kis szí ve csak nem akar meg eny hül ni irán ta. 
Ádámffy is íro ga tott, aki rõl még nem be szél tem: õ Gyu la bá csi 
mel lett dolgozott a gö döl lõi já rás bí ró sá gon, és fõ leg Ka tót ke rül-
get te, bár a töb bi Téchy-lányt, sõt Aran ka né nit is körüludvarol-
ta. Sok jó va cso rát vé gig evett a csa lá di asz tal nál anél kül, hogy 
va la ha is nyi lat ko zott vol na. Igaz, hogy Ka tó a ná la, Ádámffynál 
sok kal ta csi no sabb Nátly fõ had nagy ba esett be le, a kas tély be li 
tisz tek egyi ké be. Le ve lez tek is az tán so ká ig, míg Nátly vé gül az zal 
nem lep te meg: más választottja van. Ka tó sze gény meg ma radt 
agg szûz nek. Vagy ahogy õ ma ga ír ta egy szer ke se rû en: „Ki ma rad-
tam, mint ku tya gu mi a hó ból.”

Ez az egész far sang ott a gö döl lõi nyár ban csak a pillanatnyi 
fe le dés re volt jó. Meg né hány fi a tal szív nek a megfájdítására. 
Nem is tu dom, fa kadt-e be lõ le akár egyet lenegy tar tós sze re lem.
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Pap vá lasz tás

To vább ta nult az tán Szentmiklóson?

Várj csak! Ab ban a tan év ben, a 15-16-os ban nem me het tem 
még ren des ta nu ló nak a gim ná zi um ba: ez alatt kel lett vol na utol-
ér nem a ko rom be li e ket la tin ból, görögbõl és al geb rá ból.

Az élet ad dig se állt meg per sze. Il let ve volt, akié még is meg-
állt: elõbb Baksayné Vi ki né nié, az tán nem so ká ra Baksay bá csié is.

Vi ki né ni nek is szé pen meg ad ták a vég tisz tes sé get, de a püs-
pök te me tés re se reg let tek csak iga zán ös  sze a cilinderes, pap sü ve-
ges és egyéb mél tó sá gok. Pes ten kü lön sza lon ko csit csa tol tak a 
szentmiklósi vo nat hoz a Baksay Sán dor bú csúz ta tá sá ra in du ló 
tu dó sok nak, írók nak, egy ház nagy ok nak, po li ti ku sok nak. Az elõ-
ke lõ társaságban nem egy aka dé mi kus és nem egy gróf is akadt. 
Hi-szen õ nem csak kál vi nis ta fõ pap volt, ha nem je les tollforgató 
is, el be szé lõ és Ho mé rosz-for dí tó. Egy szó val országos nagy ság, 
aki azon ban Szentmiklóson ma radt, még ami kor püs pök ké 
vá lasz tot ták is.

Ha õ nem ment el an nak ide jén Pest re, ak kor most – ha lá lá ban 
– a fõ vá ros nagy jai tó dul tak õhoz zá. Egyik be szé det a má sik után 
mond ták fe let te, de én a pa ró kia ka pu já ig is alig ju tot tam el a 
so ka ság tól, nem hogy a koporsó ol da lá ig. Nem is hal lot tam egy 
ár va szót se a vé get ér ni nem aka ró, ün ne pé lyes bú csú be szé dek-
bõl. A fölszögi te me tõ be már ki se men tem, csak a sír ju kat lát tam 
késõbb, aho va le tet ték Baksay bá csit a fe le sé ge mel lé.

Most, hogy itthagyta a nyá ját, nem csak új püs pö köt kel lett 
vá lasz ta ni he lyet te, ha nem új pa pot is a szentmiklósi re for má tus 
gyü le ke zet be.

Leg töb ben mind járt Somogyi Jóskára gon dol tak. Õt az egész 
vá ros is mer te, mi lyen jó ke dé lyû, jó be szé dû, jóakaratú em ber, sõt 
jó eszû is: pré di ká ci ó it ne megy szer franciából for dí tot ta. El len sé-
gei nem is igen akad tak. Szin te biz tos ra ve het te: õt te szik meg a 
pap ság ban Baksay Sándor utó dá nak.
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Ha mar ki de rült azon ban, hogy egy má sik párt is van: az egyik 
leg te kin té lye sebb szentmiklósi nem zet sé gé, a Szap pa no so ké. 
Kö zü lük szár ma zott az a re for má tus lelkész, akit a sa ját je lölt jük-
ként sze ret tek vol na oda ho zat ni egy tá vo li fa lu ból szü lõ vá ro sá nak 
zsí ros parókiájára.

És mi vel há rom a ma gyar igaz ság, egy har ma dik jelöltnek a 
ne ve is szó ba ke rült az tán: a vá ros ban, mond hat ni, tel je sen is me-
ret len Var gha Ta má sé.

Öt évvel az elõtt õ – még mint te o ló gus – járt egy szer 
Szentmiklóson le gá ci ó ban. De ar ra már ki em lé ke zett? Ak kor 
el mon dott pré di ká ci ó it is az édes any ja ír ta.

Ez az, az édes anya. Szász Póla. An nak a Szász Károlynak a 
lá nya, aki nem csak püs pök volt Baksay elõtt, hanem ná lá nál is 
ne ve sebb író, köl tõ, mû for dí tó. És va la mikor szin tén szentmiklósi 
pap: 1857-tõl 1863-ig. No de er re is már ki em lé ke zett? Ös  sze-
dug ták a fe jü ket az öre gek, s ki sült, hogy némelyik még ar ra is 
em lé kez ni vél, mi lyen nagy kár tyás volt Szentmiklósnak ez a haj-
da ni pap ja. Le ült szom bat délután a nagy ven dég lõ ben a Baky és 
egyéb urak kal, s vas árnap reg ge lig fel se kelt. Csak a har ma dik 
ha rang szó hallatán si e tett át a pa ró ki á ra, ka nya rí tot ta nya ká ba a 
pa lást ját, csap ta fe jé be a pa pi sü ve gét, hogy az utol só kon dí tás 
már a temp lom ka pu já ban ér je. Ak kor az tán be ült a Mó zes-szék-
be, s ahogy el fúj ta a gyü le ke zet a ki je lölt kezdõénekeket, már 
ment is fel pré di kál ni a szó szék re. Még jó, hogy a Mi atyánk 
he lyett nem makk ászt mon dott, vagy tök trom fot.

A vé ge az lett per sze a tör té net nek: „En nek az uno ká ja kõ nek-
tök?”

De hát a kor tes ke dés min dig így ment. Ez an nak az õsi mód ja: 
egyik rõl csu pa jót, a má sik ról csu pa ros  szat. Az se baj, ha fele se 
igaz.

Szász Kár oly nak az uno ká ját nem le he tett azért egykön  nyen 
ki lõ ni a je löl tek kö zül, mert az új fõ szol ga bí ró, Martinovich La ci 
is mel lé állt. A két csa lá dot ugyan is ré gi ba rát ság fûz te ös  sze. Var-
gha Gyu la – Ta más ap ja – méghoz zá épp ál lam tit kár volt ak ko ri-
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ban Ti sza Ist ván kormányában. Ki tud ta vol na, ha nem egy 
fõ szol ga bí ró, mit számíthat ez Szentmiklósnak?

Ad dig-ad dig, hogy pres bi te ri kül dött ség ment fel Pestre, 
Var gha Ta más meg hall ga tá sá ra. A Kál vin té ri templomba ül tek 
be, ott pré di kált egyik va sár nap dél elõtt mint se géd lel kész.

A kül dött ség úri tag ja i nak tet szett a fi a tal pap. A gazdák nak 
ke vés bé. „Hászen ez pú pos! Mög még selypös is!”

Egyik párt di csér te, a má sik gya láz ta. Ez zel volt már teli a 
város.

Fi a tal em ber lé té re a vál lát csak ugyan mint ha egy ki csit gör-
nyed ten tar tot ta vol na. Ki ej té sé nek is volt va la mi kis egyé ni íze. 
De pú pos nak és sely pes nek mon da ni? Nem is tu dom, hogy volt 
rá ké pes va la ki.

Bár ek kor még én se az õ párt ján áll tam, ha nem So mo gyi Jós-
ká én, akit pol gá ris ta ko rom óta ked vel tem. Nagy ma ma vi szont 
Ta más-pár ti volt. Õ és Nagy apa még fi a tal há zas ko ruk ban ke rül-
tek ko ma ság ba itt Szent mikló son Szász Károlyékkal, hát hogy ne 
állt vol na szívvel-lélekkel az uno ká juk mel lé! Még a temp lom ba is 
el jött a pap vá lasz tás ra, pe dig ez nagy cso da volt, hogy õ kimoz-
dult ha zul ról. De hát tud ta, hogy most min den sza va zat szá mít. 
Ne he zen járt már, ket ten kí sér tük, Bertus meg én, két kar já val 
ka pasz ko dott be lénk.

A ná la is ma ga te he tet le nebb – vagy mes  szebb la kó – öregekért 
hin tót küld tek az egy más sal ve tél ke dõ pár tok. Jöt tek õk is sza val-
ni, ahogy mond ták.

Ne künk, lá nyok nak nem volt sza va za ti jo gunk, de ott szo rong-
tunk azért Nagy ma má val az as  szo nyok tö mött pad so rá ban, kö rül-
be lül a nyol ca dik sor ban. Olyan zsú folt volt a temp lom, ami lyen 
csak ka rá csony kor szo kott len ni, meg hús vét kor. Az úr asz ta lán 
lám pa égett. Nyíl tan szavazott min den ki, s az iz ga lom egy re nõtt. 
A Szap pa nos-párt ha mar le ma radt. So mo gyi Jós ka so ká ig tar tot ta 
ma gát, még se õ gyõ zött vé gül, hanem Vargha Tamás.

Ró za né ni is ott ült az asszonyok kö zött, s úgy ra gyo gott az 
ar ca, mint aki a sa ját dics fény ében úszik.
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Pes ten õ el-el járt Póla ma ma bib lia órá i ra, ott is mer te meg 
Ta mást. Le het, hogy csak ugyan õne ki ju tott elõ ször az eszé be, 
hogy Póla né ni nek a fi át kel le ne be ül tet ni Baksay örö ké be.

Most az tán majd fel ve tet te a büsz ke ség. Si ke rült! Hogy 
Martinovich La ci nél kül nem sok ra ment vol na, ar ra nem is gon-
dolt. Úgy érez te: ez a vá lasz tás az õ nagy-nagy gyõzelme, sze mé-
lyes di a da la.

Én is örül tem. Még folyt a sza va zás, ami kor meg for dult ben nem 
va la mi. Oda súg tam Bertusnak: „Én át ál lok a Var gha -párt hoz.”

Alig ha sejt het tem pe dig, akár a le ges leg hal vá nyab ban is, hogy 
egy szer még Ta más hoz kö töm az éle te met.

Azt pe dig még ke vés bé, hogy eh hez nem is kell már több, csak 
egy esz ten dõ.
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Pár vá lasz tás

Ki volt a kez de mé nye zõ?

Kön  nyû vol na azt mon da nom, hogy õ. Hi szen én ak ko ri ban 
nem férj hez men ni akar tam, nem gye re ke ket szül ni, ha nem 
ta nul ni. Az meg az tán a leg ke vés bé se csá bí tott, hogy há zi as -
szony le gyek, még hoz zá ab ban a sok szo bás nagy pa ró ki á ban, ami 
jó for mán üre sen állt ott Baksay bá csi ha lá la után. Oda ha za se 
vol tam na gyon há zi as. Ter mé sze tes nek vet tem, hogy a ház tar tás-
sal én nem fog lal ko zom, an nak a gond ja Anyus káé és Bertusé. A 
pa ró ki á hoz még hoz zá gaz da sá gi ud var is tar to zott, istál lók, ólak, 
a ha tár ban pa pi föl dek – mit kezd tem vol na én mind ez zel Ta más 
mel lett, aki Pes ten nõtt fel, aki csak a Bib li át és más ked ves köny-
ve it búj ta, s nem sok sejtelme volt ró la, me lyik az ár pa, me lyik a 
bú za?

Ilyes mik per sze csak ak kor ju tot tak már az eszem be, ami kor 
kez dett ke rül get ni a há zas ság ve sze del me.

Az egy ko ri Téchy-Szász ko ma ság ré vén Ta más mind járt be ke-
rült a csa lád ba rá ti kö ré be. El sõ sor ban Nagymamáéba, aki az 
ün ne pé lyes pa pi be ik ta tás kor – nem sok kal a vá lasz tás után – szál-
ló ven dég nek hív ta meg a Szent miklós ra ér ke zõ egész Var gha - és 
Szász-ro kon sá got. Ma gát Ta mást is, hi szen a be ik ta tás elõtt õ se 
köl töz he tett be a pa ró ki á ra.

Én is se gí tet tem fel húz ni Nagy ma má nak a sok pap lant és ván-
kust. Ami kor el ké szült egy-egy fek võ hely, õ a tisz ta ágyat még egy 
kis köl ni víz zel is be szór ta.

Ott ma rad tam ve le az tán éj sza ká ra is, hát ha szük sé ge lesz rám 
a le fek vés, fel ke lés ide jén, vagy a reg ge li nél. Az õ szo bá já ban 
alud tam, Nagy apa egy ko ri ren de lõ jé nek a fe ke te vi a szos vá szon 
dí vá nyán, mert ez ak ko ri ban már ott állt.

Hogy elõ ször al szom egy fe dél alatt Ta más sal? Emi att sem mi 
iz gal mat nem érez tem. Õ nem is na gyon tet szett ne kem. Test vér-
báty ja, Zol tán – csa lá di ne vén Zsolt  – sokkal élén kebb tár sal gó 
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volt, hu mo ros, szel le mes. Azt a zic cert se hagy ta ki, hogy Ta más 
nyolc menyasszony-jelöltet ha gyott hát ra Pes ten, s az mind 
öröm mel fut na utá na, ha õtválasztaná. Én meg csak néz tem: 
mi vel bûvölhette el õket? Nem lát szott nagy nõ csá bász nak, ahogy 
ott ült szót la nul, unal ma san, egy ki csit gör nyed ten, fá rad tan. 
Gönye – mond ták Szentmiklóson az ilye nek re, és most ne kem is 
ez a szó ju tott az eszem be. Ez egy iga zi gönye. En nek én bi zo nyo-
san nem le szek a ki len ce dik menyasszonyjelöltje.

Szó ami szó, da li ás nak Zsolt se volt mond ha tó Ta má sé nál is 
haj lot tabb há tá val és szem üveg ének tízvalahány di opt ri á já val. 
Erõs rö vid lá tá sát Póla ma má tól örökölte, aki egye nest az or ra elé 
vitt min dent, amit lát ni akart. Az én ar com ba is így né zett be le, 
de én az tán elhúzódtam az asz tal tól, amit kör be vet tek, s a fal mel-
lé ül tem, on nan fi gyel tem õket.

Póla ma má val a két hú ga is el jött, két má sik Szászlány, Ida és 
Mar git né ni. Mind a ket tõ sok kal szebb és nõiesebb volt ná la, bár 
az ar ca – a ba jusz ká ját le szá mít va – neki se lett vol na csú nya. De 
na gyon eset le nül moz gott, lúd tal pa san járt sze gény az idét len 
ci põ jé ben, a de rekár ól zsák for mán le ló gó hos  szú szok nyá já ban. 
Rop pant han go san és tem pe ra men tu mo san be szélt, eb ben – mint 
ké sõbb rá jöt tem – fiú test vé re i re ha son lí tott, Zsolt meg õrá. 
Ta más jó val ke vés bé.

A be ik ta tás meg ha tó an szép volt. Elõbb a temp lom ban tar tot-
tak ün ne pi is ten tisz te le tet, de Ta más ott csak néhány szót mon-
dott, ami kor át vet te a vé gén a nagy templomkulcsot. Az tán a 
gim ná zi um nagy ter mé be vo nul tunk át. Itt nem sok kal a há ta 
mö gül fi gyel het tem, hogy állt fel min dig új ra, amint sor ra 
el hang zot tak a re for má tus fõgond nok, a ka to li kus és a zsi dó pap, 
a gim ná zi u mi igazgató, az ipar tes tü le ti, a gaz da kö ri el nök és 
má sok üd vözlõ sza vai. Nem is tu dom már, ki min den ki éi. Lát tam, 
hogy mar ko lász – egy ki csit ide ge sen – egy szé ket, de ta lá ló an, 
ügye sen vá la szolt mind egyi kük nek. Nem túl erõs, még is szé pen 
zen gõ han gon, ami negy ven éven át szólt az tán Szentmiklóson.

Póla ma ma, Zsolt, a ro kon ság még az nap el uta zott a be ik ta tás 
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után. Zsolt ké sõbb is gyak ran le ruc cant az tán Szentmiklósra – 
Ta más sal õk na gyon jó ban vol tak –, de az új don sült pap a he lyi-
ek tõl se hú zód ha tott el egé szen a la kat lan nagy pa ró kia ma gá nyá-
ba, se a temp lo mi prédikációk áhí ta tos fen sé gé be. Még ha lap pan-
gott is ben ne né mi haj lan dó ság er re.

Nagy ma má hoz már ele ve be já ra tos volt a csa lá di szí ves fo gad-
ta tás és az ott töl tött éj sza ka óta. S ak kor már csak né hány ot ta ni 
ta lál ko zás, be szél ge tés kel lett, hogy hozzánk – a Magay-házhoz 
– is be já ra tos le gyen.

Beíratkozott az úrikaszinóba is, Baksay bá csi pél dá ja nyo mán, 
de a do hány füst is ri asz tot ta, s még in kább az ör dög bib li á já nak a 
buz gó for ga tá sa, va gyis a pak li kártyáké. Ezt lát ni se bír ta. S ha 
Szász Ká rolyt a kár tyás hí réért szól ták meg egy kor a szentmik-
lósiak, õt most meg ezért az olt ha tat lan nak lát szó el len szen vé ért.

Be-be for dult hát a Ná dor-pa ti ká nál az Is ko la ut cá ba, de mi u tán 
meg sze rez te el sõ ta pasz ta la ta it a ka szi nó ban, nem tért be töb bet 
a ka pu ján, ha nem há rom ház zal odébb, a mi en ken.

Ele in te azért in kább Nagy ma má nál ta lál koz tam ve le. Egy szer-
két szer még me rõ vé let len ség bõl. Az tán a magam ra vasz kis eszé-
vel meg is ren dez tem az újabb „véletleneket”.

Iga zá ból nem is õ ma ga tet szett meg, ha nem hogy mi lyen 
ko mo lyan vesz. Érez tem a sza ván, a pil lan tá sán, hogy nem va gyok 
már ne ki fé lig se gye rek. Nem néz el és nem be szél el a fe jem 
fe lett. Egyen ran gú fél nek te kint, aki vel ér de mes szó ba áll nia.

Csak ar ra nem jöt tem rá a ma gam ra vasz kis eszé vel se, mi van 
emögött. Hogy õ – túl a hu szon ötö dik évén – a lelke mé lyén még 
min dig fél a ko ra sze rint hoz zá il lõ, felnõtt, érett nõk tõl. Va ló já-
ban a kis lá nyos fé lénk sé get, bátortalanságot sze re ti ben nem, azt, 
hogy én se va gyok ma ga biz to sabb õve le, mint õ én ve lem.

Pon to sab ban: ve le de hogy is vol tam fé lénk és bá tor ta lan! Épp, 
hogy ön bi zal mat adott! Én meg õne ki.

Egy iga zi nagy lány er re nem lett vol na jó. Ne ki eh hez pont egy 
ma gam faj ta zsen ge kis ti zen hét éves re volt szük sé ge. Ezért ke rül-
ge tett, no ha a csa lád ja egé szen mást akart. Ki is néz ték már a 
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jö ven dõ be li jét, a pes ti nyolc meny as  szonyje lölt egyi két. Gon dol-
ták, hogy ha Ta más nem tud vá lasz ta ni kö zü lük, majd õk vá lasz-
ta nak. Hi szen itt az ide je, hogy meg nõ sül jön, egy parókus pap hoz 
ez így il lik.

A re for má tus egy ház ban csak a se géd lel ké szek re mond ták ki a 
nõ sü lés ti lal mát. Akit már meg vá lasz tot tak va la ho va pap nak, at tól 
in kább azt vár ták el: ne hagy ja pap né hí ján a gyü le ke ze tét.

Ta más szü lei egy szeg rõl-vég rõl ro kon lányt szán tak szentmik-
lósi pap né nak, név sze rint Matolcsy Ju cit. Ju ci any ja jó ba rát nõ je 
volt Póla ma má nak, s oly te vé keny tag ja a hí võ prostestáns lel kek 
pes ti tár sa sá gá nak, a Bethániának, hogy farmosi bir to ku kon még 
egy mû helyt is be ren de zett, ahol vak írá sos bib li á kat ké szí tet tek. 
Matolcsy bá csi nem va la mi jó szem mel néz te ezt, de csön de sen 
tûr te, akár csak Var gha Gyu la a ma ga fe le ségé nek a bethániás buz-
gól ko dá sát. Ju ci mel lett szólt a farmosi szép bir tok is, aho va egy 
csa lá di lá to ga tást is meg szer vez tek ek ko ri ban Póla mamáék, s 
ab ba Tamást is be von ták.

Õ nyil ván sej tet te, mi re megy a já ték. En ge del me sen csat la ko-
zott szü le i hez, de nem kö töt te le ma gát a fa ros-mel les  Ju ci mel lett.

Õve le ké sõbb én is ta lál koz tam. Iga zán csi nos volt. Csak nem 
Ta más hoz va ló, a már em lí tett ok ból.

Ta más csa lád ja vi szont vég képp nem ér tet te, mi a csudát akar 
ve lem, „ez zel a kis pol gá ris ta lán  nyal”,  ahogy az egyik uno ka test-
vé re mond ta. Nagy csa ló dást okoz tam ké sõb bi apó som nak is, 
mi kor el jött Szentmiklósra, hogy meg is mer ked jen a csa lá dom-
mal, és ve lem, le en dõ me nyé vel. Év ti ze dek kel utóbb ke rült a 
ke zem be egy Zsolt nak szó ló ak ko ri le ve le. Szó sze rint ezt ír ta 
ben ne:

„El men tünk Magayékhoz, s bi zony nem cse kély megdöb-be-
néssel lát tam, hogy Mar csa mi lyen kis fej let len, éretlen, igény te-
len le ány ka. Nem gyõ zök bá mul ni Ta más vá lasz tá sán.”

Ilyen sat nya kis te rem tés nek lát szot tam vol na? Én se gyõz tem 
bá mul ni, mi kor ezt a le ve let an  nyi idõ múl tán el ol vas tam. Hi szen 
Ta más szín val lá sa ide jén én egé szen hoz zá il lõ nek érez tem ma gam.
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Ak ko ri ban õ szin te min den na pos lá to ga tó volt már ná lunk. 
Kez dett úgy szól ván a csa lád hoz tar toz ni. A Háború és bé ke – Tolsz-
toj re me ke – ré gi ked ves ol vas má nyunk volt, ki tud ja, hanyadszor 
vet tük már ke zünk be zöld vászonba kö tött ma gyar ki adá sát, amit 
Bertus ho zott a házhoz. So ká ig én vol tam a fõ fel ol va só ja. Anyus-
ka és Bertus hím zett vagy stop polt, ne tán ba bot, bor sót, len csét 
szemelt, sok fé le mun ka volt, ami mel lett rám is fi gyel het tek. De 
most Ta más vet te át az én sze re pe met, s hár man hallgattuk azt a 
szív hez szó ló, szép, okos fér fi hang ját.

Csak azt nem sze ret tem, ha ol va sás he lyett irodalomról be szél-
ge tett Bertussal, s én be le se mer tem szól ni, ki ne de rül jön, 
mi lyen kis buta vagyok.

Ren ge te get ta nul tam ezek ben a hó na pok ban. Igaz, hogy nem 
iro dal mat, ha nem Berger bá csi tól al geb rát, az egyik gim ná zi u mi 
ta nár tól, Váradytól meg, aki ak ko ri ban épp Nagy ma má nál la kott, 
gö rö göt és la tint.

A vasárnapi is ko lá ba meg ta ní tó nak hí vott meg Ta más. Ezt a 
se géd lel ké szé vel, Dusza Bé lá val szer vez te. Ilyen nem volt még 
Szentmiklóson, hogy va sár nap is összecsõdítsenek egy cso mó 
gye re ket, s me sé vel, já ték kal kapassák õket a bib li ai tör té ne tek és 
böl cses sé gek befogadására. Dusza Bélavolt en nek a nagy mes te re 
– õt még az utcán is kö rül raj zot ták a va sár na pi is ko lá sai –, de 
az tán már an  nyi an jöt tek, hogy nem gyõz te egye dül. Ak kor vont 
be Ta más, nem csak en gem, ha nem Poszát is és Pe ták Ka tát.

A fel nõt tek nek meg bib lia órát tar tott, de azt már hétköz nap. 
Ez is új ság szám ba ment a vá ros ban. Martinovichék még ak kor is 
úgy érez ték: Ta más az õ kre a tú rá juk, mind eh hez te hát ne kik is 
kö zük van. A bib lia órá kon – a gim ná zi um nagy ter mé ben – 
Martinovichné min dig a fõhely re ült, az el sõ sor kö ze pé re, épp 
szem közt az elõ adói asz tal lal, s mi kor az „irat ter jesz tés” is meg-
kez dõ dött, õ ren del te a leg drá gább – bõr kö té ses, ara nyo zott – 
bib li át és éne kes köny vet.

Ta más nem gon dol ta, hogy ami hat ni lát szik a hí vek re – vagy 
azok egy ré szé re –, az in kább csak az új don ság va rá zsa. A pa raszt-
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pres bi te rek vi szont már is el-elemlegették: „Mi nek az az es ti 
mécs ölés?” A ka szi nói urak meg hódajdinak ne vez ték el a bib lia-
órá it, a zsi dók es ti ájtatosságáról. Apus ka is így em le get te.

Mé szöly Gi da se ké sett ki fi gu ráz ni Dusza Bé lát, mindjárt azu-
tán, hogy az meg ér ke zett Pest rõl. Eh hez tud nod kell, hogy 
Baksayné már túl volt el sõ vi rág ko rán, ami kor mint gyer mek te len, 
rá érõ as  szony el ha tá roz ta: cimbalmozni ta nul egy hí res jó cim bal-
mos fi a tal ci gány tól. Ahogy ez már len ni szo kott egy kis vá ros ban, 
hír be is hozták ve le. Ké sõbb ez a plety ka Gi dá nak is a fü lé be ju-
tott. Mi kor meg lát ta a bar na bõ rû, ci gá nyos ké pû, dús ba ju szú 
Dusza Bé lát, er re vá gott az esze. Azt mond ta rá rosszmá-júan: 
„Nicsak! Hát ez meg nem a Baksayék ide jé bõl maradt itt?”

Kifigurázta õ még I. Ferenc  József  õfelségét is. Volt egy bor-
jú nyi nagy ber nát he gyi ku tyá ja, azt pro du kál tat ta. Meg kér dez te 
tõ le: „No, hall juk, Bömbös! Hogy be szél õfel sé ge?”

Bömbös er re az ég fe lé for dí tot ta a fe jét, s ék te len hangon kez-
dett el vo ní ta ni. Mi meg a ha sun kat fog tuk nevettünkben.

Ak ko ri ban már ci us 15-e he lyett áp ri lis 11-ét ünnepelték meg 
az is ko lák ban, va gyis azt a na pot, ami kor a tökkel ütött, gárgyú 
V. Fer di nánd kény te len-kel let len alá ír ta, és ez zel szen te sí tet te a 
Kos suth La jos ja vas la tá ra ho zott 48-as tör vé nye ket. Mi kor 
Gi dá ra bíz ták, hogy tart son ünnepi be szé det, õ csak ennyit 
mon dott:

– Tud já tok meg, gye re kek, hogy amit ezen a na pon aláírt a 
ki rály, azt nem tar tot ta be õ se, utó da se. Ez a dinasztia es kü-
sze gés ének ün ne pe. El me het tek.

Az utód – min den ki tud ta – Ferenc  József  volt.
De nem Gi dá ról aka rok most be szél ni, ha nem Tamásról. 1916 

ta va szá ra ju tot tunk el odá ig, hogy már majdnem min den dél után 
ott ült ná lunk. Rend sze rint meg is uzson na-va cso ráz tat tuk, bár 
Apus ka min dig el le ne volt az ilyes mi nek. „Nem szeretöm ezt a 
le gény fo gást!” –  mondogatta. De hát ilyen kor õ a ka szi nó ban 
volt még, s nem lát hat ta azt se, hogy csi no sí tom ki ma gam Ta más 
jö ve te le elõtt: hogy csa var ga tom a ha jam, vagy vá lasz tom ki ru há-
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im kö zül a le ra kott pe pi ta szok nyám, ami ben – úgy gon do lom – 
elég kar csú nak lát szom.

Ho lott mit bán ta õ, mit ve szek fel! Vagy hogy áll a frizurám! 
Én ma gam von zot tam: az én kis sé vib rá ló fi a tal lényem, de a 
csön des tar tóz ko dá som is. Ész re vet tem, hogy jobb sze ret már 
ket tes ben len ni ve lem, ezért több ször ta lál koz tunk megint Nagy-
ma má nál. Gra mo fon le me ze ket is hall gat tunk együtt, né ha egy-
szer re ha jol tunk oda, mikor tût cse rélt, érez tem a le he le tét. Volt 
úgy, hogy a kezünk is ös  sze ért.

Tud tam már, hogy el jön a nap, ami kor meg vall ja, hogy sze ret. 
Pün kösd kor is együtt uzson náz tunk Nagymamánál, aki meg kí-
nált ked venc éte le i vel, tej fe les szósz ban úszó snic li vel – ez ap ró 
fasírozott volt –, kré mes-meg  gyes le pén  nyel, cu kor hab-kif li vel. 
Az tán ki men tünk ket tes ben a há tul só kert be, a mo gyo ró bok rok-
hoz. Lát tam, mi lyen el fo gó dott, hogy küzd ma gá val, ki mond ja-e, 
amit oly ne he zen tud sza vak ba ön te ni.

Az tán meg szó lalt vég re, de nem azt mond ta, amit vár tam.
– Azt sze ret ném meg kér dez ni, ked ves Mar csa, sze re ti-e ma ga 

az Úr Jézust? El fo gad ta-e Meg vál tó já nak?
– Igen, Ta más – fe lel tem hal kan. – El fo gad tam. 
Né hány nap múl va az tán az ek kor még el foj tott kér dést is fel-

tet te:
– Úgy ér zem, Mar csa, hogy mi már egy más hoz tartozunk. 

Mond ja meg õszin tén: ma ga is így ér zi?
– Igen, Ta más – fe lel tem. – Én is így ér zem.
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Gyász és nász

Mikor jegyezkedtek el?

1916. szep tem ber 8-án, Má ria nap ján. S há rom hónap ra rá 
meg is es küd tünk. De mi e lõtt ezt el mon da nám, Bertusról és 
Sándorkáról is be szél nem kell.

Ke le men Im re még szil vesz ter éj sza ká ján írt egy különös le ve-
let. Va la mi kor az év ele jén kap ta meg Bertus.

Anyus ka elõtt ne ki so ha nem volt sem mi titka, mi ó ta ki nõtt a ser-
dü lõ kor ma gá nyos ver gõ dé se i bõl. Min den ér zé sét, gon do la tát meg-
osz tot ta ve le, le ve le it is min dig meg mu tat ta, ami ket ka pott, vagy írt.

De Im ré nek ezt a le ve lét el dug ta. Anyus ka hi á ba vár ta, hogy 
oda ad ja ne ki.

Az nap éj jel Bertus reg ge lig for go ló dott, s me re ven nézett a 
sö tét be, nem aludt egy szik rát se.

Ilyet egy anya hogy ne ven ne ész re! Hát még mi kor meg lát ta 
reg gel a szür ké re vált ar cát, ka ri kás sze mét!

– Mi van ve led?
– Sem mi!
– Mit írt Im re?
– Sem mi kü lö nö set.
– Ne mondd!
Gi da már a há bo rú ele je óta Pes ten dol go zott a Tudományos 

Aka dé mi á nál mint ígé re tes fi a tal nyel vész. Õt min den so ro zás-
nál ki szu pe rál ták, épp úgy, mint Zsol tot, Ta más nak a báty ját, a 
sok di opt ri ás szem üve ge mi att. Csak õ nem rö vid lá tó volt, ne ki 
nem ho mo rú, ha nem vastag dom bo rú lencsével kel lett kor ri gál-
ni a lá tá sát. Ilyen pá pa szem mel az or rán búj ta egész hé ten át az 
öreg könyveket, kó de xe ket, hét vé gén vi szont min dig lejött 
Szentmi klós ra, hogy Bertussal tölt se a va sár na pot.

De a gyön géd és ke vés bé gyön géd cél zá so kat egyi kük se sze ret-
te. Még a szó ki mon dó Ró za né ni tõl is rossz né ven vet ték, hogy 
ez zel fo gad ta õket a Tömpörben:
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Ku ko ri ca szá ras tul,
Mé szöly Gi da pá ros tul!

Bertus még min dig – ides to va hu szon nyolc éve sen – Kelemen 
Im rét tar tot ta a jö ven dõ be li jé nek. Õne ki küldözte a front ra a sok-
sok cso ma got, le ve let, la pot, hogy tart sa ben ne a lel ket. Olyan 
ér zel mes, szép sza va kat tudott ír ni ne ki, mint ha még az el sõ sze-
re lem lá za fû te né, mert úgy érez te: aki na pon ta néz szem be a 
ha lál lal, annak er re van szük sé ge.

És ak kor jött ez a le vél.
Nem tu dom, mi volt ben ne. Ne kem se mu tat ta meg soha. De 

én is lát tam ak kor – 1916 ja nu ár já ban – szomorúan szür kél lõ 
ar cát, ki al vat lan sze mé nek sö tét ár nya it.

Va sár nap reg gel volt. Ilyen kor szo kott jön ni Gi da, perc nyi 
pon tos ság gal. Bertus ott állt min dig az ab lak nál, lás sa, hogy vo nul 
el ka punk fe lé jö vet a ke rí tés mel lett. És már fu tott is elé je, ahogy 
nyi tot ta a ka put.

Most is így jött és így nyi tott be. Kö szönt mindenkinek, 
Anyus ká nak szo kás sze rint ke zet csó kolt, de az tán ha ma ro san 
el hú zó dott Bertussal, s én csak an  nyit tud tam ki les ni, hogy az 
oda ad ne ki va la mit.

Ez csak az Im re le ve le le he tett.
Ami ez után tör tént, ar ra csak évek, sõt év ti ze dek múlva de rült 

fény, mi kor Bertus – Gi da ha lá la után – meg ír ta em lé ke zé se it. 
Eze ket ne kem is meg mu tat ta. De még itt se rész le tez te, hogy 
szólt az Im re le ve le. An  nyi idõ múl tán se volt ké pes túl ten ni 
ma gát ak ko ri nagy-nagy megaláztatásán.

Azt vi szont meg ír ta, hogy Gi da már a há bo rú ele jén men tõ övet 
do bott ne ki. Ha el esik a fron ton Im re, õ kész név há zas sá got köt-
ni Bertussal, hogy az ne ma rad jon szerencsétlen vén lány a vi lág 
sze mé ben. Csa lá dot to vább ra se akar, fo ga dal mát nem sze gi meg, 
de mint két test vér együtt él het nek.

Bertus el fo gad ta ezt. S most joggal gon dol ta: az õ számára 
Im re, ha nem esett is el, meg halt. Nincs töb bé.

210

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   210 2013.09.15.   18:09:39



Azon az ál mat lan éj sza kán min dent vé gig gon dolt. Azt is, hogy 
õ már rég óta a nagy sem mi be ka pasz ko dott. Ha ezer szer és tíz-
ezer szer el is mé tel te is ma gá ban: Im ré hez õ hû sé ges, s elõbb-
utóbb az övé lesz, rég nem volt már er re iga zi esély. Im rét nem 
csal ta meg gon do lat ban se, de magát csú nyán be csap ta, mi kor 
két ség beeset ten to vább ragaszkodott egy el osz lott il lú zi ó hoz.

Hát nem jobb így? Im ré nek meg se kel lett hal nia, és õ még is 
sza bad.

De mit szól hoz zá Gi da?
Gi da nem szólt sem mit. El ol vas ta Im re le ve lét, az tán szó nél-

kül meg fog ta és erõ sen meg szo rí tot ta Bertusnak a ke zét. Utá na 
meg már csak ar ról be szél tek, hogy ezek után mik a te en dõ ik.

Õk el se jegyezkedtek. Gi da ha ma ro san meg ír ta Apuskának a 
lány ké rõ le ve let, majd az õ igenje és nemje után vé gül is jú li us 
16-ára tûz ték ki az es kü võ nap ját, az zal, hogy a szer tar tást a le ges-
leg szû kebb csa lá di kör ben ej tik meg.

Az igen, az ma gá ra a há zas ság ra vo nat ko zott. Apus ka eh hez ter-
mé sze te sen be le egye zé sét ad ta. A ne met Gidá-nak ar ra a ké ré sé re 
mond ta ki ke re ken, hogy vál tó i nak ezek után õ le gyen a jót ál ló ja.

Gi da ugyan is ab ban a lány ké rõ le vél ben pon to san beszá molt 
anya gi hely ze té rõl, men  nyi a je len le gi és a várható jö ve del me, s 
ezt mi lyen fízetési kö te le zett sé gek, adósságok ter he lik.

Ed dig se volt ti tok, hogy az õ ke ze kö zül min den pénz el csu-
rog. Mi kor az Aka dé mi á tól meg kap ta a 80 ara nyas Sá mu el-dí jat, 
mond ta ne ki Szikszay bá csi:

– Ezt el köll ten ni, ked ves öcsém, el köll ten ni.
– El-köl-teni – vissz han goz ta Gi da, egy ki csit megmásítva. – 

El-köl-teni!
Ked venc anek do tá ja volt, hogy ami kor Thallóczy La jos ra bíz ta 

Fe renc Jó zsef a Mo nar chia ál tal an nek tált Bosz nia-Her ce go vi na 
egy né mely ügye i nek in té zé sét, költ sé ge i re egy mil lió ko ro nát 
utalt ki a kö zös pénz ügymi nisz té ri um. El jött az el szá mo lás ide je, 
de Thallóczytól hi á ba vár ták ezt. Ad dig sür get ték, sõt már fe nye-
get ték, hogy vé gül is el un ta, s meg írt egy cé du lát: „Egy mil lió 
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koronát fel vet tem, egy mil lió ko ro nát el köl töt tem. Thallóczy 
Lajos.”

Gi dá nak is, ha lett vol na akár egy mil lió ko ro ná ja, azt is el köl ti 
bi zo nyá ra. De az el szá mo lást õ most meg csi nál ta, s õszin tén cso-
dál ko zott, hogy Apus ka ezek után se vál lalt ke zes sé get ér te.

Még se hagy ta cser ben Bertust. Az meg el kép zel te persze: õ 
lesz Gi dá nak a jóangyala, aki majd rend be te szi zilált pénz ügye it.

Azért is kel lett vár ni uk a há zas ság gal jú li us 16-áig, mert Gi dá-
nak nem volt sa ját la ká sa Pes ten. Egy nõt len barátjánál la kott, akit 
el vit tek ugyan a harc tér re, de a lakásába õ nem vi he tett fe le sé get. 
Nem is akart. Eszé be se jutott. A há bo rús Bu da pes ten vi szont 
ne he zen ta lált egy meg fe le lõ há rom szo bás bér la kást is, ho lott õsze-
rin te egy ma guk faj ta úri há zas pár jo gos igé nye i nek iga zá ból csak 
egy négy szo bás fe lelt vol na meg. Mi kor le kö töt te a bér le tet, tüs-
tént sürgönyzött: „A há rom re ke szes irattárcát si ke rült meg sze-
rez nem.”

A tol vaj nyelv re azért volt szük ség, mert Szentmiklóson ak kor 
még ti tok nak szá mí tott az õ ké szü lõ há zas ságuk. Nem mint ha a 
ka szi nó zó Apus ka an  nyi évi ke ser ves vá ra ko zás után a bö gyé ben 
tud ta vol na tar ta ni a nagy új sá got.

Nem mes  sze volt már a ki tû zött idõ pont. Anyus ka és Bertus 
épp Pest re uta zott, hogy ezt-azt még be vá sá rol jon a Thö köly 
úton Herczeg és Fo dor nál. Apuskával is többnyire oda jár tak, 
mert nem vol tak olyan bor so sak az árak, mint bent a Bel vá ros ban.

En gem még elõ zõ nap meg bí zott Anyus ka, hogy a spájz ban 
lé võ nagy ha lom ba rac kot há moz zam meg és fõz zem be. Épp 
ez zel vol tam el fog lal va, mi kor be ál lí tott a ha ran go zó, Kis Ist ván, 
s egy név je gyet ho zott Ta más tól. Raj ta né hány sor: Sándorkának 
a ha lál hí re és egy rö vid bib li ai idé zet: „...hogy ti is megvigasztal-
jatok má so kat azzal a vi gasz ta lás sal, ame lyet én adok nék tek”.

Bo rí ték ban küld te, el ment már a ha ran go zó, mi kor feltéptem 
és el ol vas tam. Ab ban a pil la nat ban sír va fakadtam. De nem kezd-
tem el si kol toz ni, nem is zo kog tam han go san, csak há moz tam 
to vább a ba rac kot, és csurogtak be le a kön  nye im.
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Ké sõbb tud tam meg, hogy Apuskának a já rás bí ró ság ra üzen tek: 
fá rad jon be a vá ros ház ára. Ott kö zöl ték ve le:

Sándorka még jú ni us 8-án el esett Ravaruskánál, az orosz fron-
ton. So ká ra jött meg a hír, majd nem egy hó nap ba telt, amíg el ju-
tott hoz zánk, Szentmiklósra. Azt pe dig jobb is, hogy so ha nem 
tud ta meg Apus ka, se Anyus ka, hogy is tör tént a ha lá la.

Év ti ze dek múl tán ke rült csak Bertus ke zé be Sándorka egyik baj-
tár sá nak a le ve le, amit a cím zett an nak ide jén me rõ ta pin tat ból el tit-
kolt a csa lád elõl. E sze rint megmoz dult a front, s nem a lö vész ár-
kok ból les ték és lõt ték egy mást a har co ló fe lek, ha nem nyílt te re pen 
üt köz tek meg. Sándorkát lo vas fel de rí tés re küld ték másodmagával, 
s eköz ben egy srap nel el vit te a fe jét. De nem bu kott le azon nal a 
lo vá ról: fe je nél kül is to vább lo va golt, még vagy húsz mé tert. Élet te-
len tes te csak ak kor for dult ki a nye reg bõl, és zu hant le a föld re.

Mi ak kor még azt gon dol tuk: egy szer majd ha za ho zathat juk. A 
gyász je len tést is úgy szö ve gez te meg Apus ka: hõ si ha lá la után ide-
ig le nes sír ba te met ték. De ott ma radt az tán mind örök re, s ki tud ja, 
van-e még va la mi nyo ma annak a sír nak ott, Ravaruska mel lett.

Mi kor Anyuskáék es te ha za ér tek, nem tu dat tuk ve lük mind járt 
a gyász hírt. Bertust az ud var ra hív ta ki az tán Apus ka, ott mond ta 
meg ne ki, mi tör tént. Sír va bo rult a nya ká ba Bertus, és õ is mind-
járt azt zo kog ta: „Ne, ne, Anyus ká nak ne!”

Nem is szól tak ne ki az nap. Vagy tán an  nyit mond tak:
„Sándorka meg se be sült, de nem sú lyo san.”
Szom bat es te volt. Anyus ka más nap – szo ká sa sze rint – templomba 

ké szült. Már öl töz kö dött, már ma gá ra vet te a has kö tõ jét. Ott állt a 
nagy tü kör elõtt, s épp az alsószoknyáját húz ta vol na fel, mi kor 
Apuskának a szá ján kiszaladt: „Drá gám! Most jobb, ha nem megy el.”

Ab ban a pil la nat ban jött rá Anyus ka, mi az igaz ság. Hogy teg-
nap es te õt kí mé let bõl be csap ták. Ki ej tet te kezébõl az al só szok-
nyát, hal kan fel si kol tott, az tán el sír ta ma gát, fél re tol ta a ki me nõ-
ru há ját, és ott állt te he tet le nül az egy szál fod ros fe hér nad rág já-
ban. Tra gi kus és komikus volt egy szer re, mert az anyai fáj da lom 
és a nõi szemérem küsz kö dött ben ne: a szí vét ös  sze szo rí tó döb be-
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net nem en ged te, hogy ma ga elé kap jon va la mit, ho lott õneki 
iszo nyú szé gyen volt egy szál nad rág ban áll nia ott, ezt még so ha 
meg nem tet te.

Én már elõ zõ nap, mind járt a gyász hír vé te le után ös  sze kap-
kod tam né hány blúzt és ru hát, Bertusnak azt a fe hér gre na din 
ru há ját is, ami ben es küd ni akart, s elszaladtam ve lük Holzmann 
Örzsikéhez, hogy fes se be mind fe ke té re. Hét fõ re ígér te õket, de 
va sár nap ko ra dél után már el is hoz ta. Köz tük volt ne kem is egy 
háromfodros fe hér gre na din ru hám, egy ap ró fe ke te pet  tyes fe hér 
selyemblúzom, meg egy pi ros szal ma ka la pom. Ez most mind tisz-
ta fe ke te lett. Ka lap ra va ló gyászfátyolaink már ré gebb rõl is vol-
tak, eze ket most elõ ko tor tam, az egyi ket – a leg ki seb bi ket – rá esz-
ká bál tam a ma ga mé ra, a má sik ket tõt oda ad tam Anyus ká nak és 
Bertusnak. De ka lap egy elõ re nem kel lett, mert nem men tünk el 
se ho va. A kon do le á lók el len ben jöt tek egy re-más ra, iszo nyú 
so kan, és mond ták, mond ták a ma gu két. Bár ne mond ták vol na, 
mert Anyus ka már alig bír ta! Ott ült sze gény az ebédlõben, a 
fe ke te vi a szos vá szon dí vá nyon, s hol a sze mét törülgette, hol 
meg adó an bó lo ga tott a ko pott köz he lyek re, hogy így rész vé tem, 
úgy rész vé tem, ne kem is fáj, együttérzek, és az tán min dig új ra: 
„Ilyen fi a ta lon! Jaj, Is te nem, ilyen fi a ta lon!”

Este már úgy kel lett el tá mo gat nunk az ágyá ig, ami ben mind a 
ha tun kat meg szült va la ha. Sándorkát is, aki most pusz ta em lék ké 
fosz lott.

„Élt  huszonöt  évet.”
Bertus és Gi da úgy dön tött, nem ha laszt ják el az es küvõt. Meg-

tart ják a ház nál, úgy, ahogy akar ták, csak tal pig fe ke té ben lesz nek 
mind a ket ten.

Az anya köny vet is át hoz ták az nap a vá ros há zá ról, s a pol gá ri 
es ke tést ki vé te le sen Martinovich La ci, a fõ szol gabí ró vé gez te, aki 
el is sír ta ma gát. Az egy há zit meg természetesen Ta más. Õt meg-
kér ték Bertusék, ne tart son esketési be szé det. Így is tör tént. 
Né hány ver set ol va sott fel abból a bib li á ból, amit utá na mind járt 
oda is adott ne kik aján dé kul.
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Õk már az ebé det se vár ták meg, kocsi vit te ki õket az ál lo más ra.
Hogy csak név há zas sá got kö töt tek, azt õraj tuk kí vül ak kor sen-

ki se tud ta, ha csak Anyus ka nem. Apus ka biz tos nem.
Bertus ké sõbb se mond ta el ne kem, hogy lett a névhá-zasságá-

ból iga zi. De mi kor meg ír ta em lé ke zé se it, azokból ezt is ki ol vas-
hat tam.

Egé szen rö vi den: a „há rom re ke szes irat tár ca” két szélsõ re ke-
szé ben fész kel tek meg, kü lön-kü lön hálószobában. Így is ma rad-
nak tán, ha Gi da ágyá ban a po los kák is meg nem fész kel nek. 
Mi u tán for ró lúg kö ves víz zel se tudta Bertus el ir ta ni õket, a ter-
pen tin re fa nya lo dott. Csi nált is ve le olyan bûzt, hogy Gi da 
ké nyes or ra azt már nem állhatta. Át köl tö zött Bertus szo bá já ba. 
Sõt az õ ágyá ba, az én „nenécském” pe dig a kö zép sõ szo bá ban 
hú zó dott meg egy dí vá nyon.

Nem is lett vol na sem mi baj, ha nem jön egy fergeteges éj sza-
kai vi har. Kinn az or kán, benn a ter pen tin szag, ami töb bé-ke vés-
bé át szi vár gott per sze még Bertus szobájába is, ahol Gi da fe küdt. 
Hát még a kö zép sõ be! Tel tek az órák, de egyi kük se tu dott alud ni. 
Bertus több ször is átsu hant a köz bül sõ aj tón, mert ráz ta a szél az 
ab la kot, még be is fújt a ré se ken. Gi da nyu gal ma ér de ké ben ez 
el len pró bált ten ni va la mit. Elég gé át is fá zott, hi szen csak egy 
szál há ló ing volt raj ta. Meg a lá bán egy pár pa pucs.

Oda kint már de ren gett. Gi da egy szer csak meg szó lalt:
– Ma ga olyan eb ben az öl tö zet ben, mint egy ké peskönyv bõl 

ki szö kött kis an gyal. Ké sõbb meg azt mond ta:
– Lá tom, hogy di de reg. Ha ris nya sincs ma gán. Jöj jön, meg me-

le gí tem egy ki csit a lá bát.
Ahogy mel lé bújt Bertus, te nye ré be is fog ta azo kat a fagyos 

lá bacs ká kat, s meg is csó kol ta.
Már pir kadt oda kint. Mi re egé szen fel vir radt, nem csak név há-

za sok vol tak.
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Ma meny as  szony, hol nap as  szony

És a sa ját há zas sá ga?

Az se vá ra tott so ká ig ma gá ra. Pe dig én úgy vá rat tam vol na! 
Leg alább amíg a gim ná zi u mot el vég zem! Júniusban a kü lön bö ze-
tit is le tet tem. Besz ter ce bá nyán is volt a lá nyok közt egy gyû rûs 
meny as  szony, Spindler Alice. Gon dol tam, én is az le szek, még 
leg alább két évig. Menyas  szony nak jó volt len ni, de hogy férj hez 
men jek? Nem, nem, nem, azt még ne! Még so ká ig ne!

Egyszóval húzta-halasztotta vol na?

Na gyon is. Amed dig csak le het. De hát nem le he tett. Pe dig ha 
er re gon dol tam, megint olyan kis lány nak – fé lig még gye rek nek 
– érez tem ma gam, akit sze líd erõ szak kal visz nek be le a nem ne ki 
va ló fel nõtt élet be.

Nem mond ha tott ne met?

Nem, mert már igent mond tam. At tól a pil la nat tól fogva nem 
vol tam iga zán a ma gam ura. Ment min den a ma ga rend jén, ahogy 
men nie kel lett. Elõ ké szü le tek, beszerzések, fõ leg a bú to ro ké. 
Ezek vol tak már az iga zi gon dok, nem az, hogy én mi tõl fé lek 
vagy szo ron gok. Ezt kimondani se mer tem, ta lán még ma gam nak 
se, nem hogy Apuskának-Anyuskának, vagy plá ne Ta más nak.

Õ nem érez te meg?

Ér zett tán va la mit, de hogy szó ba hoz ta vol na? Vá gyott rám, és 
örült, hogy nem so ká ra egé szen az övé le szek. Hiszen most már 
csó ko lóz tunk is, fõ leg az el jegy zés után, ami kü lön ben min den 
ce re mó nia nél kül ment vég be, egy sze rû en vi sel ni kezd tük a jegy-
gyû rûn ket. At tól fog va vi szont gyak ran szök tünk ki a szalétliba, 

216

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   216 2013.09.15.   18:09:39



hi szen ott lehettünk csak ket tes ben. Ilyen kor min dig ös  sze bor zo-
ló dott a ha jam, nem gyõz tem le si mí ta ni, mi kor le ki ál tot tak oda-
fent rõl, hogy jöj jek gyor san, mert ke res nek. Még he tek múl va is 
be ál lí tott egy-egy is me rõs, hogy gra tu lál jon, és ha Anyus ká hoz 
jött is, nem én hoz zám, ak kor se mulasztotta vol na el, hogy meg-
néz ze, mi lyen va gyok bol dog meny as  szony nak.

Nem hi szem, hogy so kat vál toz tam vol na azon felül, hogy 
Ta más sal csó ko ló dzó ban né ha egy ki csit összekócolódtam. An  nyi 
vál to zott leg fel jebb, hogy olya nok nak is ér de kes let tem, akik 
ed dig ész re se vet tek. Men tem az utcán, vagy a pi ac té ren, és érez-
tem, hogy in nen is, on nan is fi gyel nek. Et tõl olyan za var ba tud-
tam jön ni, hogy a lábaim is meg za va rod tak: mint ha csak szín pa-
don lép ked nék, ügyet le nül, lám pa lá za san. Csak ugyan olyan volt 
az egész, mint ha most majd egy nagy sze re pet kel le ne ala kí ta-
nom: a szentmiklósi pap né sze re pét, ho lott én úgy sze ret tem vol-
na még meg ma rad ni sze rep te len kis sze rel mes Magay Ma ris ká-
nak. Össze-összebújni Ta más sal, de csak a szalétliban, vagy Nagy-
ma ma há tul só kert jé ben.

Ös  sze búj ni és el búj ni...

Úgy, ahogy mon dod. De köz ben meg ar ra gon dol tam: Sándorka 
el esett; a ki seb bik bá tyám, Im re is kint van már a tûz vo nal ban; 
Barkóczy Bé la ge rinc lö vés sel fek szik valahol; ez rek vé rez nek el 
na pon ta – mit aka rok én?

Apus ka ez alatt már a bú tor vá sár lást in téz te a ve lünk szem közt 
la kó Ja kab ügy véd se gít sé gé vel, mert nem is volt ez olyan kön  nyû 
vál lal ko zás a há bo rú har ma dik évében. Hi ány volt min den bõl, és 
na pon ta nõt tek az árak, sõt el kezd tek már fel árat is szá mí ta ni egy-
re több mindenre. Ja kab nél kül nem is tu dom, mi re ment vol na 
Apus ka. Õk még min dig ugyan úgy ügy véd uraz ták és táblabí-
ró-urazták egy mást, de Ja kab most csak ugyan iga zi jó ba rát nak 
bi zo nyult. Ló tott-fu tott Pes ten az ér de kem ben, ös  sze köt te té se-
ket ke re sett és ta lált, hogy nagy já ból be tud juk ren dez ni a még 

217

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   217 2013.09.15.   18:09:39



majd nem üres pa ró ki át. Ke rült még szõ nyeg is – per sze nem 
per zsa –, s füg gö nyök a hatalmas ab la kok ra.

Sándorka örök sé ge is rám szállt, õ ugyanis foly vást küldözte 
ha za a fõ had na gyi dup la fizetését – a fron ton harcolóknak jó val 
több járt –, s ka pott ta lán va la mi kü lön jutalmat is, nem csak a leg-
vi té zeb be ket il le tõ Signum laudist. Ott kint nem is igen tu dott 
vol na mit kez de ni azzal a pénz zel. Ír ta az tán, mi kor elég sok gyûlt 
már ös  sze: ve gyünk ne ki egy szép sza lon bú tort a jö ven dõ la ká sá-
ba, le he tõ leg bõr gar ni tú rát, hogy mél tó mó don fo gad has sa a ven-
dé ge it, mert az õ szo bá já ban ak kor is csak egy vas ágy lesz, s a 
leg egy sze rûbb pu ha fa asz tal és szé kek. Még halála elõtt meg ír hat-
tuk ne ki: meg van a bõr gar ni tú ra, amit kért, és csak ugyan na gyon 
szép. Hát ezt örö köl tük most el, a dí ván  nyal, asz tal lal, fo te lek kel.

A Var gha - és a Szász csa lád is kül dött né hány bútordarabot. 
Egyik nagy báty já tól még egy ódon fa li ó rát is kapott Ta más. 
Szem re szép volt, de öt szö ri ja vít ta tás után is ös  sze vis  sza járt. No, 
elég az hoz zá, hogy de cem ber 3-ára, az es kü võnk nap já ra úgy-
ahogy már ké szen állt a fé szek, ahol meg kel lett kez dõd nie a ket-
tõnk kö zös éle té nek.

Nagy ma ma megint meg hív ta szál ló ven dég nek a pes ti ro kon sá-
got, sõt felajánlotta: tart suk õná la az es kü või ebédet, s az tán adja 
be le ki-ki, amit tud. Mert egy re szûkebben áll tunk már min den-
nel, hús sal, zsír ral, cu kor ral, még liszt tel is.

Apus ka is ma ga hízlalt éven te két disz nót a Nagymamától köl-
csön ka pott ólrekeszben, mi vel a ta nyás sal kö tött bé ke be li szer zõ-
dés nem szólt ilyes mi rõl, ná lunk pe dig csak ba rom fi ud var volt. A 
ke nyér liszt be meg ku ko ri cát kel lett ke ver ni fe le-fe le arány ban 
már 1914 õsze óta, legalábbis így szólt a ren de let. Csak ez a ku ko-
ri cás ke nyér sok szor szin te le pén  nyé la pult, mi re meg sü töt ték. 
Nem tud tuk már, mit csi nál junk, hogy meg tart sa a tisz tes sé ges 
for má ját. Bár az íze nem volt rossz, én sze ret tem.

Mi kor meg kez dõd tek a cu kor mi zé ri ák, Ta más nak még egy 
egész má zsá ra va lót si ke rült kap nia: Kis új szál lá son boltoskodott 
egy ro ko na, az sze rez te ne ki, ha nem is ingyen. De ez is fogy tán 
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volt már, mert a má zsa cu kor örömére tö mén te len lek várt és 
be fõt tet tett el Liszka, a házve ze tõ nõ je. Õt Pest rõl sze rez te ne ki 
Póla ma ma, le gyen, aki tö rõ dik ve le szentmiklósi szám ki ve tett sé-
gé ben.

Akad tak hát gon dok, de en gem nem igen nyomasztottak. Egy 
hó na pig ott hon se vol tam az es kü võnk elõt ti idõben. Pest re hív tak 
meg jö ven dõ ipam ék-na pam ék, „szoktatóba”,  ahogy mond ták.

Kö rül hor doz tak a né pes ro kon ság ban, Bibóékat is be le ért ve, 
hi szen Szász Kár oly nak barátosi Bibó An tó nia volt a má so dik 
fe le sé ge. A ké sõb bi hí res Bibó Ist vánt is lát tam mint öt éves, sze líd 
kis fi út.

De leg töb bet a Bethánia kü lön fé le ös  sze jö ve te le i re vittek. Póla 
ma ma fõ szán dé ka lát ha tó lag az volt, hogy ha már be ke rü lök a 
csa lád ba, en gem is oda ka pas son. Õ mint el sõ szá mú te kin tély vit-
te ott a han got, gyak ran beszélt vagy imád ko zott, s job ba dán az õ 
for dí tá sá ban énekel ték azo kat a „hal le lu já kat” is, amik bõl alig 
is mer tem va la mit. Én a zsol tá rok hoz szok tam Szentmiklóson, s a 
hal le lu ja-éne kek nek már a ne ve is a gu nyo ros hódajdit jut tat ta az 
eszem be. Pró bál tam kö vet ni azért a töb bi ek hang ját, s elég so kan 
vol tunk ah hoz, hogy ne ve gyék észre, ha csak tá to gok.

Ez a hó nap is vé get ért az tán, s mind in kább közeledett az es kü-
võ nap ja. Anyus ka már tö met te a li bá kat. Megsavanyodott a 
ká posz ta is, amit Bernáth Jó zsi bá csi taposott le õs  szel a hor dó ba.

No vem ber  vé gén egy igen egy sze rû, ked ves kis pa rasztas  szony 
is meg je lent ná lunk, Tabajdiné, akit alig ha nem már lát tam a 
temp lom ban, de csak most fi gyel tem fel rá. Õ vi szont Ta más ra 
fi gyelt fel, hogy olyan iga zán mond ja, amit mond, mint ha egye-
nest õhoz zá szól na. Há lá ból énne kem ho zott egy nagy cso kor 
õszi ró zsát, fá tyol vi rág gal kö rít ve – so kan ezt meny as  szony vi rág-
nak mond ják –, s még ar ra is in tett: ne te gyem víz be, ak kor szeb-
ben megmarad.

Ké sõbb a pa ró ki án is gyak ran meg for dult: õ volt ta lán az egyet-
len hí ve Ta más nak, aki tel jes ter mé sze tes ség gel lép te át a szent-
miklósi kaszt ha tá ro kat. Min dig ho zott nekünk va la mi ap ró aján-
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dé kot, más kor meg õ kért ki sebb köl csö nö ket, vagy egy-egy üveg 
be fõt tet, hogy el vi gye a be te ge i nek. Mert mindig akad tak ná la 
sze gé nyeb bek és el eset teb bek, akik kel úgy érez te, hogy ne ki kell 
tö rõd nie. Még egy öreg ci gány as  szony nak is vitt tõ lünk egy szer 
meggy be fõt tet: õ a ma ga köl tõi lel ké vel va ló sá go san is él te, gya-
ko rol ta a krisz tu si test vé ri sé get. Az es kü võn ket is meg szé pí tet te, 
hogy mi kor a vá ros há zá ról a temp lom ba vo nul tunk át, két kis-
lánnyal szó rat ta elénk ko sár ból azokat az utol só õszi ró zsá kat, 
ami ket még ös  sze tu dott kérincsélni-szedegetni ak kor – de cem-
ber ele jén – a Hu nya di ut cai is me rõ sök kert jé bõl. De hogy lép tem 
vol na rá egy re is! Pe dig az utá nam jö võ nász nép óha tat la nul 
összetaposta va la men  nyit, vagy ha nem õk, ak kor az egy be se reg-
lett kiváncsiak, akik még jó val töb ben vol tak.

Oda bent a temp lom ban mi ket ten meg áll tunk az úr asz ta la 
elõtt, de ar ról már fo gal mam sin csen, mi ket mon dott az es ke tés re 
fel kért Csûrös Pis ta bá csi. Na gyon ügyel tem vi szont, el ne té ves-
 szem, s a fel szó lí tás ra a jobb ke ze met ad jam oda Ta más nak.

Az es kü for mát õ olyan han go san mond ta, mint a vas árna pi  
pré di ká ci ó it itt a temp lom ban. De én csak jó halkan. Nem is hal-
lot ták tán, akik tá vo labb ül tek.

Gya log men tünk az tán Nagy ma má hoz, en  nyi volt a nász utunk. 
Ott már meg is te rí tet tek ak ko rá ra. Le ül tünk mind nyá jan, ka to-
na bá tyám is, Im re, aki elõ zõ leg megsebesült – nagy ré mü le tünk re 
–, de fé lig-med dig már gyógyultan en ged ték sza bad ság ra. Ta más-
nak Zsolt volt a tanúja az es kü võn, az enyém Gi da. Ter mé sze te-
sen õk is ott ül tek ve lünk. És Bertus, Zolti, a kis Lenci – csak 
Sándorka nem a hat Magay-testvér kö zül.

Vagy õ is el jött? Csak lát ha tat la nul?
Mi õt is ott érez tük. Nem volt sem mi vi ga lom, csöndesen esze-

get tünk.
Ott ül tek az asz tal nál Ta más szü lei s a ki seb bik nén je, Bös ke is, 

ak kor már há rom gyer me kes anya. Az nap dé lelõtt õ is se gí tett 
ké szü lõd nöm az es kü võ elõt ti izgalomban, mert elég gé kap kod-
tam. A ha ja mat is fel kel lett még süt nöm egy ki csit, hogy job ban 
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áll jon raj ta a fátyol és a ko szo rú, a meny as  szo nyi ru hám meg még 
az ágy ra kiterítve vár ta, hogy föl ve gyem. Mel let te he vert még a 
sze-rény – ta lán hét szál fe hér szeg fû bõl ál ló – vi rág cso kor is. De 
ezek ben a per cek ben sem mi mé la bú nem buj kált ben nem, vi dá-
man sü rög tem-fo rog tam. Bös ke nem is állhatta meg, hogy meg 
ne je gyez ze:

– Ez a Mar csa nem is gon dol rá, mi lyen ko moly lé pés elõtt áll. 
Nem tré fa do log pe dig a há zas ság.

Mit mond jak? Iga za lett, még ha zo kon esett is ak kor ez a 
só gor nõi in te lem.

Már az nap dél után tör tént Ta más és köz tem va la mi, amit el 
kel lett az tán si mí ta ni.

A pes ti ro kon sá got Ko vács Zsiga vitte ki ko csin  a  vas útál lo-
más ra. Utá na el jött ér tünk Nagy ma má hoz, hogy legalább a haza-
vivõ rö vid utat lovaskocsin te gyük meg. Már erõ sen al ko nyo dott. 
Lám pát gyúj tot tunk a Magay-ház ebéd lõ jé ben, s ott be szél get-
tünk Anyuskáékkal még egy da ra big. De las san ide je volt már 
le ten nem a menyasszonyi ru há mat, s fel ven nem az ott hon ra szó-
ló feketecsíkosat, hogy ab ban men jek át Ta más sal a pa ró ki á ra, 
ot ta ni elsõ éj sza kám ra.

Mi kor vet kõz ni kezd tem Anyuskáék há ló szo bá já ban, Ta más 
gya nút la nul be lé pett.

Hir te len meg za va rod tam. Nem vol tam még szok va ehhez.
– Ta ka rodsz ki! – ki ál tot tam rá, ahogy a test vé re i met szok tam 

ilyen kor ki ker get ni.
Szó nél kül vis  sza hú zó dott, s ki lincs re csuk ta ma ga mögött az 

aj tót. Ak kor se szólt, mi kor kész let tem és kimentem. De oda át, 
új ott ho nunk ban már nem áll hat ta meg, hogy elõ ne hoz za, ha 
szép sze lí den is: õve le én ilyen hangon in kább ne be szél jek.

Nem ér tet tem. Mi vel sér tet tem meg? Mi ért kell eb bõl ilyen 
nagy ügyet csi nál ni?

Az új há zat is szok nom kel lett. Õ már több mint egy éve ott la-
kott. Sajátkezûleg ra gaszt gat ta meg a ko pott, ron gyos ta pé tá kat, 
ahol ja ví tás ra szo rul tak: nem akar ta ezek ben a há bo rús idõk ben 
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re no vá lá si költ sé gek kel terhelni az egy há zat. Nem is érez te már 
olyan ide gen nek az õt kö rül ve võ ma gas fa la kat, mint én, aki három-
szor-négyszer ha jár tam itt az el múlt he tek ben, elõt te meg so ha.

Liszka ott lé te is za vart. Dusza Bé láé is. Nem örül tem, hogy 
mos tan tól fog va egy fe dél alatt kell él nem ve lük.

Cse lé det is fo ga dott már Ta más Liszka mel lé, Si ket Licát. 
Ötfelé osz tot tuk el a li ba pe cse nyét és a ré test, amit a la ko dal mi 
ma ra dék ból kül dött át Nagy ma ma. Ná la nagyon sze ré nyen ed de-
gél tem, s most a va cso ra vé gez té vel úgy érez tem: éhes va gyok. 
Ne kem túl ke vés ju tott.

El kö szön tünk az tán Bé lá tól, Liszkától, be vo nul tunk a mi szo-
bánk ba. Mond hat nám: a mi két szo bánk ba, mert nem en ged tem, 
hogy kö zös há ló szo bát ren dez ze nek be ne künk. Lát tam, hogy 
Bertusék is kü lön szo bá ban alusznak, és ezt sok kal elõ ke lõbb nek 
gon dol tam.

A ma gam há ló szo bá já ban fe küd tem le per sze. Ágy ban vol tam 
már, mi kor Ta más oda jött, mel lém ült. Õ még nem  vetkõzött  le.

Küsz kö dött ma gá val, mint ak kor, pün kösd dél után ján, Nagy-
ma ma há tul só kert jé ben. De most más ról be szélt:

– Nem tu dom, ész re vet ted-e, de nem va gyok tel je sen egész sé-
ges...

– Mi ba jod van? – kér dez tem ijed ten. Õ is ész re vet te, hogy 
meg ré mül tem.

– Ó, sem mi kü lö nös! Csak az ide ge im gyen gék egy ki csit. Ezt 
meg kell bo csá ta nod. El kell fo gad nod olyannak, ami lyen va gyok.

– De hát én már el fo gad ta lak! 
Meg si mo gat ta a ka rom.
– Na gyon kö szö nöm. Az tán jó, ha azt is tu dod, hogy ne kem te 

vagy az el sõ. Nõ vel ne kem még so ha nem volt dol gom. A leg több 
fér fi nem így van.

Ezen megint meg akad tam. Nem ér tet tem. Ne ki kel lett meg-
ma gya ráz nia, mit szok tak csi nál ni, ho va szok tak járni a nõt len 
fi a tal em be rek.

El fo gott az utá lat. Hát ez ször nyû! Csu pa mo csok!
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Olyan un dor éb redt ben nem, hogy utá na még hónapokig erõl-
tet nem kel lett ma gam, hogy el fo gad jam egy-egy ilyen nõt len 
fi a tal em ber nek a kéz fo gá sát, aki alig ha tar tóz tat ta meg úgy 
ma gát, mint Ta más.

Az nap éj sza ka nem is tör tént köz tünk sem mi.
Kö vet ke zõ éj sza ka se. Név há za sok ma rad tunk mi is egy ide ig, 

mint Bertusék.
Hi szen azt is csak Ta más tól tud tam meg, hogy az a valami a 

há zas élet ben igen gya ko ri. Egy hé ten egy szer bizonyosan elõ for-
dul. Nyu god jak be le, hogy ez így van. Mindenkivel így van, 
nemcsak velünk. Ne fél jek!

De én fél tem. Még a gon do la tá tól is. Na po kig nem mer tem 
túl es ni raj ta.

Ta más na gyon-na gyon jó volt hoz zám. Gyen géd és kedves. 
Nem erõl te tett sem mit. Ezért még most is – holtában-holtomban 
– há lás va gyok ne ki.

Liszka cso dál ko zott csak más nap reg gel, mi ért ke lek fel. Ne ki 
mint fiatal öz vegy nek vol tak ta pasz ta la tai. Mond ta is: õ ak kor 
egész nap ágy ban ma radt.

Én irultam-pirultam. Nem is vá la szol tam. Nem értettem: 
hogy le het ilyes mit még csak szó ba is hoz ni...

De most szó ba hoz ta...

Túl az éle ten. Igen. Hadd ma rad jon meg azok nak, akik már 
egy egé szen más vi lág ban nõt tek és nõ nek. És akik test ben él nek, 
de nem lé lek nél kül. Lé lek nél kül él ni ször nyû!

És test nélkül?

Hagyd ezt! Mond tam már! Oda át ról sem mit! Nem ér ted? 
Nem ha rag szom, de most el is me gyek. Elég volt en  nyi. Kész. A 
töb bi már nem az én éle tem, ha nem a mi enk.
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Nem jön vis  sza? Nem folytatja?

Nem tu dom. De most Is ten áld jon! Vi gyázz ma gad ra! Na gyon 
sze ret lek!

[Utol só sza va it már alig hal lot tam. Min den erõ kiszállt be lõ lem. 
Arc cal a földre buk tam, de nem ütöt tem meg ma gam. Ott feküdtem 
ön tu dat lan, míg egy an gyal nem hajolt fölém. Egyik ke zé ben be fõt-
tes üveg, a másikban kis ka nál. De ezt ak kor még nem lát tam, csak 
azt érez tem, hogy egy szem meg  gyet tesz va la ki a szám ba, és én 
le nye lem.

Ak kor bír tam meg for dul ni vég re, s lát tam meg, hogy az az 
an gyal: Tabajdi né ni. Nagy-nagy bé kes ség áradt el ben nem. És – már 
hanyattfekve – olyan mé lyen elaludtam, mint valamikor ré ges-ré-
gen, Ma mám ölé ben.]

Bu da pest, 1999.

224

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   224 2013.09.15.   18:09:40



V. D. UTÓSZAVA ES BOCSANATKÉRÉSE

Azok kö zül, akik már kéz irat ban ol vas ták könyvemet, töb ben 
fi gyel mez tet tek: ros  szal lás ban, sér tõ dés ben, még vá das ko dás ban 
is ré szem le het. Nem min den ki tudja vagy akar ja majd meg ér te ni: 
ez a re gény úgy áb rá zol egy haj da ni vi lá got, aho gyan az egy haj da ni 
gye rek lány sze mén át lát szott. Ezt a vi lá got nem a szer zõ te rem tet-
te. Raj ta csak an  nyi állt: kész-e köz re ad ni a ró la ka pott ké pet.

Gon dol koz tam az in tel me ken, s ar ra ju tot tam: ezt a gye rek-
lányt én meg nem ta gad ha tom, lá tá sát utó lag meg nem má sít ha-
tom. Nem csak mert fel nõ vén és férj hez men vén, õ lett az anyám. 
Azért sem, mert sok min dent õ lá tott tisz tán. Té ve dett is ne megy-
szer, tu dom. A gye rek sze mek is té ved nek. Ha zud ni vi szont so ha-
sem ha zud nak.

El múlt éle té re vis  sza te kin tõ anyám nak az em lé kei pe dig szin te 
hi he tet le nül hí ven és pon to san idéz ték fel, nem csak amit ma ga 
kö rül lá tott az egy ko ri Magay Ma ris ka, ha nem azt is, amit cse pe-
re dõ, majd bim bó zó ön ma gá ban ve sze ge tett ész re, ahogy tel tek-
múl tak az évek.

Ezen vál toz tat ni? Le ön te ni ke gyes szi rup pal vagy szós  szal? 
Is ten ments!

De meg bán ta ni sem akar tam sen kit ez zel a gye re ke sen-ka ma-
szo san õszin te, itt-ott már-már szé gyen te le nül szó ki mon dó 
könyvvel. Tö re del mes szívvel ké rek hát bo csá na tot min den ki tõl, 
aki nek ne tán fájdalmat oko zok, vagy aki ben bot rán ko zást kel tek. 
Hig  gyék el: nincs ilyen szán dék ben nem. Csak azt nem en ged het-
tem, hogy örök re el ves  szen, ami ma ra dan dó ér ték ezek ben az 
em lé kek ben.
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Csa lá di ágak-bogak

A tel jes csa lád fák ku sza sá ga he lyett ele gen dõ ta lán néhány 
ágat-bogat be mu tat nunk, hogy tisz táb ban lás sa az ol va só a 
Budayak – Téchyek – Magayak – Varg hák ro ko ni kap cso la ta it.

A  Kos suth La jos nál nem sok kal fi a ta labb – de je les földijénél 
jó val ha ma rabb el ha lá lo zott – Buday And rás zemp lé ni ügy véd nek 
és fe le sé gé nek, az Arany Jánosnéval kö ze li ro kon ság ban ál ló Ercsey 
Klá rá nak nyolc gyermeke kö zül név sze rint sze re pel a könyv ben:

Em ma (dr. Sipos Pálné, a szik szói „Em ma né ni”)
Er zsé bet (Ke re kes Józsefné, az el sõ Buday-lány, aki

Kunszentmiklósra ment férj hez)
Ber ta (dr. TéchyJózsefné, a „Nagy ma ma”)
Horváth Józsefné (ke reszt ne vét nem is me rem)

Az õ egyik uno ka öc  csük volt Buday Gé za ma kói ta nár, Magay 
Ma ris ka el sõ ide ál ja. Egy má sik uno ka öc  csü ket, Buday An dort 
Em ma né ni – mint gyer mek te len öz vegy – örök be fo gad ta. An dor 
pe dig – szin tén utód hí ján – dr. Téchyné Buday Ber ta két uno ká-
ját, az ak kor már fel nõtt ko rú Maxintsák Ró zát (Barkóczy Béláné, 
„Rózu”) és Gyulát („Gyu szi”) adop tál ta.

Dr. Téchy Jó zsef („Nagy apa”) és Buday Ber ta
(„Nagy ma ma”) gyer me kei:

József (orvos)
Ró za (dr. Maxintsák Gyuláné, „Ró za né ni": „Rózu”

és „Gyu szi” any ja)
Ber ta (dr. Magay Sándorné, „Anyus ka”)
Gyu la (gö döl lõi já rás bí ró, Ka tó és még 3 lány ap ja)
Bel la (Schulek Gyuláné, edelényi pa ti kus né)
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Magay Kár oly nak, a kunszentmiklósi lo vas nemzetõrök 1848-4 
9-es pa rancs no ká nak és Aczél Teréziának, az utol só kis kun ka pi-
tány lá nyá nak gyer me kei:

Kár oly
Sán dor („Apus ka”)
La jos (Magay Da ni ap ja)
Bé la (a vidám „he te lõ”)
Má ria (Matos Jenõné, a pe re gi „Ma ris ka né ni")

Dr. Magay Sán dor („Apus ka”) és Téchy Ber ta („Anyuska”) gyer-
me kei:

Ber ta (dr. Mé szöly Gedeonné, „Bertus")
Sán dor („Sándorka”,  a csa lád hõ si ha lott ja)
Im re
Má ria (Var gha Tamásné, „Ma ris ka”,  „Mar csa”,  „Mamám")
Zol tán („Zolti”)
Len ke (Gaudi Árpádné, „Ba ba”,  „Lenci")

Var gha Ta más („Sapa”) az Arany János köl tõi iskolájához tar to-
zó Var gha Gyu lá nak és fe le sé gé nek, Szász Pólának a fia volt, anyai 
ágon a köl tõ, mû for dí tó és református püs pök Szász Ká-r oly nak 
az uno ká ja.

Magay Má ri á val kö tött há zas sá gá ból hét gyer mek született: 
Éva, Ta más, Ba lázs, Do mo kos, Ida, Zsolt és Dé nes.

227

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   227 2013.09.15.   18:09:40



228

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   228 2013.09.15.   18:09:40



Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   230 2013.09.15.   18:09:40



Tartalom

Magay Mariska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
Nádfedél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Testvérek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Lenci elõtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Halálközelben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Anyuska-Apuska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Ébredéstõl elnyugvásig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
Cselédlányok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Jeles napok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Szomszédság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Iskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Felmenõk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
Téchy doktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101      
Nagymama birodalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    107
Lukács bácsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    116
Nagyapa halála. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    122
Osztozkodás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127
Kasztok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   131
Tanya és Tömpör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
Tíz apa kerestetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144
Csitriszemmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
1913: az utolsó békenyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164
Besztercebánya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171
Húsvét Szikszón – aztán vissza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182
Háború!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186
Hátország. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
Nyári farsang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194
Papválasztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198
Párválasztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
Gyász és nász . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209
Ma menyasszony, holnap asszony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   229 2013.09.15.   18:09:40



V. D. utószava és bocsánatkérése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225
Családi ágak-bogak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226
A Magay-ház alaprajza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229
A Magay-porta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    230 

Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   231 2013.09.15.   18:09:40



Varga_Edesanyam_atemelt_2013.indd   232 2013.09.15.   18:09:40



Va
rg

a 
D

om
ok

os
  •

  É
de

sa
ny

ám
 s

ok
 s

zé
p 

sz
av

a

Varga Domokos

    sok szép sza va

Édes anyám

Ké sõ öreg sé gé ben, ki lenc ven öt éve sen 
halt meg a haj da ni Magay Ma ris ka, de 
re gény be li val lo má sait még an nál is 
ké sõbb, szá za dik szü le tés nap já nak az 
éjszakaján mond ja el író- fi á nak.
Szellemárnyként õt ek kor már nem 
kö ti sem tár sa dal mi kon   ven  ció, sem 
csa lá di ta  pin  tat, sem sze mé lyes 
szé  gyen: úgy ele ve nít het meg 
min dent, ahogy a ma ga ide jén 
él te át, va gyis gye rek és kis-
lány és nagy lány ko rá ban. Nyíl tan szól  ön ma gá ról is, kül sõ-bel sõ 
ki bon ta ko zá sá ról, egé szen a nász éj sza ká já ig. De csa lád ja tör té ne tét 
és a bé ke be li – majd az el sõ vi lág há bo rú ba sod ró dó – kis vá ro si 
ma gyar vi lá got is szin te kar nyúj tás nyi kö zel ség be hoz za. Kü lö nös 
va rázs lat nak le he tünk ré sze sei. Magay Ma ris ka szellemárnya egy 
ides to va száz esz ten de je el süllyedt kor ba ve zet el min ket, ahol 
azon ban nem va gyunk ide ge nek: mi e ink a szí nek, a han gok, az 
ízek, az il la tok s a gye rek- és fel nõttlel kek min den rez dü lé se. 
Édes anyám sok szép sza va nem száll el nyom ta la nul az idõ ben: 
e ma ra dan dó könyv ál tal, ki tud ja, hány nem ze dék lá nya i ban, fi a i-
ban csen dül még vissza.
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