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ELŐSZÓ 

Én nem „... csak a szépre emlékezem..." 

Amikor az ember földi pályafutásának vége felé 
közeledik, akarva, akaratlanul is számadást végez: mi 
az, amit helyesen tett, s mi az, amit mai eszével másképp 
csinálna. Korrekcióra, sajnos, nincs lehetőség, ügy kell 
hát elfogadnunk múltunkat, ahogy azt mi magunk 
formáltuk. 

Érdekes, hogy amikor újra meg újra végigmegyünk 
gondolatban a megtett úton, sok olyan apró morzsa, 
jelentéktelen mozzanat bukkan fel, ami tulajdonképpen 
nem befolyásolta életünk menetét, sőt egyáltalán nem 
volt kihatással létünkre. Emlékezetünkben ezek mégis 
gyökeret vertek, megmaradtak bennünk, s velünk élnek 
most is, amikor napunk már leáldozóban van. 
Engedelmükkel ezek közül szeretnék most felidézni 
néhányat, amelyek a kívülállónak, meglehet érdek-
telenek, nekem azonban nagyon a szívemhez nőttek. 





Nevem története 

Már elég jól tudtam használni az eszemet, amikor egyszer megkérdeztem 
a szüleimtől, miért is adták nekem a Borbála nevet. Nem voltam túlságosan 
elragadtatva tőle. Én akkor sokkal szebb, divatosabb nevet is találtam volna 
magamnak. Anyámtól tudom, hogy apám kívánsága volt a Borbála név. Ez 
áll a keresztlevelemben, s ezen már nem lehet változtatni. Beletörődéssel 
viseltem hát nevemet. Már süldő lány voltam, amikor apám szájából hangzott 
el az igazság. Ezt tudtam meg tőle: 

Drága jó édesapám Magyarország egyik híres-neves bortermő vidékén 
született. Nekik is volt szőlőjük, így hát testközelségbe került a borral. 
Ennek ellenére soha életében nem volt iszákos ember, de a jó bort nem 
vetette meg. S hogy a bor egész életében útitársa legyen, már legényember 
korában megfogadta: ha az Isten gyermekkel áldja meg, föltétlenül olyan 
nevet választ neki, amelyben „bor" van. Ha fiú lesz, Tibornak vagy Gábornak 
fogják hívni, ha pedig lányt hoz a gólya, akkor az a Borbála nevet fogja 
kapni a keresztvíz alatt... Ez hát az én nevem rövid története, így lettem 
én Borbála. Ma már nagyon büszke vagyok, hogy ezt a nevet viselhetem, 
a bányászok és tüzérek védőszentjének nevét... 

A „felhős" ruha 

Zsenge gyermekkoromból való ez a történet. Öt vagy hat éves 
lehettem, amikor jó anyámat Budapesten műtétre kórházba fektették. Egy 
nap levél jött tőle, amiben arra kérte apámat, hogy küldjön rólam fényképet. 
(Hiányoztam a drágának!) A nagy fényképes dobozban bőven akadt volna 
küldhető amatőrkép, de apám úgy döntött, hogy egy szem lányáról 
márpedig ő műtermi fotót csináltat és azt küldi el. 

A fényképeződés előestéjén behozta a konyhába a nagy, dugós fateknőt, 
megfürdetett, hajat mosott nekem, ecetes vízzel leöblítette, hogy szép 
fényes legyen. Akkor koromfekete hajam volt és frufrus frizurát viseltem. 
(Emlékszem, apám még a körmeimet is levágta, mintha az valamit is 
számított volna.) 

Izgatottan vártam a reggelt. Reggeli után fehér harisnyát, lakkbetétes 
cipőt adott rám (ezeket csak sátoros ünnepeken viseltem). Amikor a ruhára 
került sor, emlékszem, kisebb vita támadt köztünk. Ő matrózruhába akart 
öltöztetni, szerinte ez volt az ünnepélyes „gálaruha", én azonban kötöttem 



az ebet a karóhoz, könnyeket potyogtatva harcoltam azért, hogy márpedig 
én csakis a „felhős ruhát" veszem fel (valamennyi ruhám közül ez volt 
nekem a legkedvesebb). „Felhős ruhának" én neveztem el. Hogy miért? 
Szilvakék bársonyból varrta nekem anyám, szép csillogó aranygombok is 
voltak rajta, de ami a lényeg, amiért a „felhős" jelzőt kapta az az volt, hogy 
fehér, pamacsszerű mintázata nekem a bárányfelhőket juttatta eszembe. 

Sok szép ruhát varrt nekem anyám saját kezűleg azelőtt is, azután is. 
Az én emlékezetemben azonban a mai napig is csak ennek a „felhős 
ruhának" az emléke él (talán éppen a neve miatt). Az akkor készült fotón 
végül is ezt a ruhát örökítette meg a fényképész. A felvétel ma is előkelő 
helyet foglal el a régi családi fényképek között. 

Ha a kék ég hátterén fehér, bodros bárányfelhőket látok, ezek ma is 
gyermekkorom legkedvesebb ruháját, a „felhős ruhát" juttatják eszembe... 

Az első pizsama 

Anyám a hosszú kórházi kezelés után végre hazajöhetett. Noha nagy 
műtét után érkezett, az ajándékról nem feledkezett meg. Én megkaptam 
életem első pizsamáját. Számomra ez amolyan úrias viseletnek számított, 
mert a magamfajta középosztálybeliek hálóingben aludtak. 

Felpróbáltam hát ezt a rózsaszínű, apró virágmintás, selymes tapintású 
„tüneményt", s a nagytükör előtt pózolva gyönyörködtem magamban... 

Mivel ilyen gyönyörűséget, mint amilyen ez a pizsama, egyik 
szomszédgyerek sem látott még soha, úgy döntöttem magamban, hogy 
megmutatom nekik. (Biztosan fognak irigykedni! - gondoltam.) Kérezkedni 
nem mertem és nem is próbálkoztam, mert tudtam, hogy az új pizsamában 
úgysem engednek ki. Pláne a „dolinára". így hívták azt a gidres-gödrös, 
pocsolyás, békaúsztatós szemétlerakó helyet, amely a környékbeli gyerekek 
kedvelt „játszótere" volt. (A másik táborbeliek a „téglagyáristák" nem jártak 
ide, az ő törzshelyük a „bánya" volt, az a hely, ahol a téglagyártáshoz 
szükséges agyagot bányászták.) 

A „dolina" mindig népes volt. Ott rajcsúrozott a sok pulya. Oda bármikor 
ki lehetett menni. Nos, én, szüleim éberségét kijátszva, egy óvatlan 
pillanatban megléptem otthonról. Észrevétlenül átmásztam a kulcsra csukott 
kapun, s már ott is voltam a „játszótéren". Csakhogy a cimboráim most 
ügyet sem vetettek se rám, se a pizsamámra, mert most sokkal fontosabb 
volt annak a valaminek a kihalászása, ami ott mozgott a békanyál között: 



hol feljött a víz tetejére, hol alábukott. Spisák Misiké (legjobb barátaim 
egyike, aki egy fejjel alacsonyabb volt nálam) egy hosszú paszulykaróval 
már majdnem elérte a mozgolódó valamit (amiről kiderült, hogy egy vízbe 
hajított újszülött kismacska... Szegénykétől így próbált megszabadulni a 
gazdája...) Misiké próbálkozása azonban nem sikerült... Ekkor elvettem 
tőle a hosszú paszulykarót, s egy jól irányzott lendületes mozdulattal a kis 
fuldokló után nyúltam. A lendület olyan nagy volt, hogy a hosszú paszulykaró 
engem is magával rántott... A következő másodpercben már ott hasaltam 
teljes életnagyságban a büdös, sűrű, békanyáltól zöld pocsolyában... 

Korábban apám csak megszidott, megdorgált... Szóval, szavakkal 
büntetett... Most nem... Nagyon dühös lehetett, mert alaposan megrakott... 
Ezért is sorakozott fel első pizsamám története a nem éppen kellemes 
emlékeim közé... 

Az égi manna 

Az előbbi szösszenetemben említett Spisák Misikéék tőszomszédaink 
voltak: a mi házunk tűzfala az ő udvarukra nézett. Népes család volt az 
övék, nem is tudom, hogyan fértek el a két kis szobában. Arra jól emlékszem, 
hogy minden ágy alatt kihúzható fiók volt. Azokban ágyaztak a hét vagy 
nyolc pulyának. Még arra is emlékszem, hogy Misiké anyukája, az aprócska 
termetű, hajlott hátú Juliska néni mosófazék nagyságú edényekben főzte 
az ebédet meg a vacsorát népes családjának. Ritkán jártam be hozzájuk-
(főleg az udvaron tartózkodtunk), de még ma is az orromban van lakásuknak 
jellegzetes, átható szaga. A szegénység szaga volt ez. 

Hallomásból tudom, hogy Misiké édesapja ügyes kezű ácsmester volt, 
de minden keresetét leeresztette a torkán. Azt pedig Misiké árulta el nekem 
egyszer, hogy az apja még az ő húsvéti pacsuliját is megitta... 

De kanyarodjunk vissza magához Misikéhez, a vakarákhoz, a család 
legkisebb gyermekéhez. Eltökélt szándéka volt, hogy kántor lesz. Ő is 
olyan akait lenni, mint Zádor Dezső bácsi, a római katolikus templom neves 
kántora, aki fent a magas karzaton orgonál, és harsogó hangjával egymaga 
betölti az egész templomot. 

Misiké ambíciójának megvalósítása érdekében annak rendje és módja 
szerint tréningezett mindennap. Karzatnak azt az öreg szilvafát szemelte 
ki, amelyik a mi házunk tűzfalánál nőtt olyan magasra, hogy felülről nézett 
a háztetőnkre. Szóval, erre a vén szilvafára kapaszkodott fel a majdani 



kántor, ennek is a legtetejébe. Ott lovagló ülésben helyezkedett el két ág 
között, majd éles, kántornak dukáló torokhangon rázendített a „dominus 
vobiscumra". 

Nagyon elégedett lehetett magával, s az anyját sem akarta megfosztani 
teljesítményének élvezetétől, ezért hát mindig lekiáltott neki a konyhába: 
,Anyuka! Már megint kántoml énekeltem!" így kántoroskodott a mi Misikénk 
nap mint nap. Csak akkor hallgatott, ha esett az eső. 

Mi jókat derültünk az ifjú kántorpalántán. 
Egy szép napon anyám elhatározta, hogy megtréfálja Misikét. (Ő is 

benne volt mindenféle csalafintaságban!) Nos, hallgassák meg, hogyan. 
Az történt, hogy jó anyám gyertyával átvilágította a kotlósok alá tett 

tojásokat, s amelyekről kiderült, hogy csírátlanok, kiszedte a tyúkok alól. 
Meleg, napos délután volt, ifjú kántorjelöltünk már régen ott kuporgott az 
öreg fa lombja közt, és teli tüdővel harsogta torokhangján a „dominus 
vobiscumot". Már jó ideje komyikált, amikor anyám megfogta a záptojásokat, 
egyenként feldobta őket magasan a szilvafa fölé, s ezek lefelé hullva úgy 
festettek, mintha az égből potyognának... Misikének se kellett több... 
Hangos kiabálással hívta az anyját: „Anyuka! Tessék jönni gyorsan! Olyan 
szépen énekeltem kántorul, hogy potyogni kezdett az égi manna!..." 

Jó volna tudni, megvalósult-e Misiké álma: igazi kántor lett-e belőle. 
Röviddel az itt leírt események után eladták a házukat, elköltöztek a 
környékünkről. További sorsukról, sajnos, semmit sem tudok... 

Roma-történet 

Ha már egyszer könyvem elején említést tettem nevem történetéről, 
nem hagyhatom szó nélkül a gúnynevemet sem, mert nekem ilyen is volt. 
Egy különös kaland után ragadt rám. 

Az utcabeli csibészek „cigánynak" vagy „cigány Erzsinek" csúfoltak. 
Hogy miért éppen így, annak is megvolt a maga története. Sírtam is ezért 
éppen eleget, mígcsak apám nem tett pontot a dolgok végére. Emlékszem, 
az egyik fiút jól gatyába rázta!... Nem is ingerkedtek velem többé soha! És 
hogy hogyan kezdődött? Elmondom. 

Történt egyszer, egy szép meleg augusztusi napon, hogy valaki nyitva 
felejtette az utcai kiskapunkat, amely egyébként mindig kulcsra volt csukva, 
hogy el ne csavarogjak. Boldogan kisurrantam az utcára, s a házunk előtt 
húzódó mély árok partján belehasaltam a naptól jól átmelegedett porba. 



(Akkoriban ilyen árkok pótolták a mai modem kanalizációt.) Szóval, a porban 
hemperegve figyeltem a kerítésen túli világ történéseit. Délutánra járt az 
idő, amikor a portékájuktól megszabadult dinnyeárus cigányok egylovas 
szekerükön hazafelé tartottak a vásárból Csap irányában. Az üres 
szekérderékban ott kuporgott az egész romacsalád: a pipázó cigányasszony 
meg féltucatnyi purdéja. A bakon csak a gazda ült, neki is pipa lógott a 
szájában. 

A dinnyésszekerek 10-15 perces időközökben követték egymást. 
Hogy, hogy nem, az egyik ilyen fogat megállt mellettem, a pipázó 
cigányasszony kiugrott belőle, hozzám szaladt, felkapott a porból, majd a 
szekérderékba ültetett a többi rajkó közé, s már robogtunk is Csap felé. 
Még szerencse, hogy Spisák néni, a szomszédunk felfigyelt éktelen 
sikítozásomra, s már szaladt is anyámhoz: „Gyere gyorsan, Annuska! A 
dinnyés cigányok ellopták a lányodat!.... No lett is erre olyan óbégatás, 
hogy összeszaladt a fél utca. Végül az egyik markos szomszédlegény biciklire 
pattant, és üldözőbe vette a szekeret, amely már jó messze járt. Valahol a 
„kisboltnál" (így hívtuk Klein bácsi aprócska szatócsüzletét) érte utol a 
fogatot és megállította. 

Én már „megmentőm" ölében ültem szipogva, amikor lélekszakadva 
befutott anyám is. 

Heves kiabálás közepette kiderült, hogy az engem „elrabló" 
cigányasszony nagy hasonlóságot vélt felfedezni köztem és egy ásványi 
romacsalád hasonló körű csemetéje között. Meg volt róla győződve,-hogy 
a vásárból hazafelé tartva útközben megálltak amazok, útjukat folytatva 
pedig nem vették észre, hogy a sok pulya közül az egyiket ottfelejtették. 
A becsületes cigányasszony kötelességének tartotta, hogy visszajuttassa 
szüleinek az elvesztett rajkót... 

A kaland után a keresztvíz sem tudta volna lemosni rólam, hogy nem 
roma vér folyik az ereimben... Külsőre meg szakasztott olyan voltam, mint 
a dinnyeárusok purdéi... Ezért kaptam hát a „cigány" meg a „cigány Erzsi" 
gúnynevet!... 

Egyébként a szüleim jó sokáig tudtak féken tartani, megzabolázni e 
romakaland emlegetésével... 



A cipős kaland 

Az én gyermekkoromban olyan szokás járta, hogy szombatonként 
polgári kimenőt rendeztek a módosabb iparosemberek. Ilyenkor két-három 
összeszokott házaspár eljárt valamelyik jó borairól ismert pincés gazda 
borozójába, ahol lacipecsenye, fröccs meg cigányzene mellett elüldögéltek 
néhány órát, és meghányták-vetették az elmúlt hét történéseit. 

Ilyen alkalmakkor én apai nagyanyámmal maradtam otthon: 
megmosdatott, lefektetett és a kötelező esti ima után mesét mondott. 
Amikor engem már elnyomott az álom, ő is lefeküdt. Nagyon szerettem 
nagyanyám szobájában aludni. Sosem lázadoztam azért, hogy engem nem 
vittek magukkal a szüleim, sőt szerettem is ezeket a kiruccanásaikat, mert 
mindig banánnal jöttek haza. 

Történt egyszer, hogy egy szombati napra vendégeink érkeztek 
Beregszászból: Piri néni megjani bácsi (anyám bátyja a feleségével). 

Nagyon szerettem Piri nénit: vidám, nótás kedvű asszony volt. Nem 
szoktam énekelni, de még ma is jól emlékszem minden tőle ellesett nótára. 

Mivel itt voltak a beregszászi rokonok, az csak természetes hogy 
apámékkal együtt mentek a szokásos szombati mulatságra. Gyanítom, 
nagyon jóra sikeredett estben volt részük, mert reggelre járt az idő, mire 
őseim hazakeveredtek. Nagyanyámat már ébren találták, éppen tüzet rakott 
a konyhai rakott spórban. 

Én a szokott időben ébredtem, s mint az lenni szokott, első dolgom 
volt a beígért banán felkutatása. Rossz néven vettem, hogy nem találtam, 
még el is sírtam magam. Apám a pityergésemre felébredt (éppen ezt 
akartam!) és magyarázkodni kezdett, miért is maradt el a mai banán. 
Megnyugtatásul aprópénzben kezembe nyomott 4 koronát azzal, hogy 
menjek el a Masaryk-térre, s az összes pénzt költsem banánra. Pontosan 
négyre tellett, mert akkoriban banánját 1 koronájával vesztegették a 
kereskedők. 

Tetszett apám javaslata és az, hogy végre önállóan vásárolhatok. Fogtam 
hát a csupa aprópénzből álló négy koronát, s hogy ne a markomban vigyem, 
szépen beletettem Piri néni amúgy is üres (egy zsebkendő volt benne) 
csodaszép gyöngyös retikiiljébe. Aztán beleléptem ugyancsak nagynéném 
magas sarkú lakkcipőjébe, kezemre felhúztam az ő fekete glaszékesztyűjét, 
s már indultam is. 



Nagyanyám a vasárnapi ebéddel volt elfoglalva, így nem volt ideje 
szemrevételezni engem. Azt se vette észre, mikor záródott be mögöttem 
az utcai kapu. 

A nagy bevásárlásra Misiké kísért el. Szívesen jött, mert megígértem 
neki, hogy ő is kap valamit. 

Jó időbe telt, míg Piri néni magas sarkú lakkcipőjében elcsoszogtam 
otthonunktól a Masaryk-térig. Útközben nem akadt ember, aki jót nevetve 
meg ne nézett volna minket. Én hochelegánsan: magas sarkú topánban, 
gyöngyös retiküllel a karomon, glaszékesztyűsen vezettem kezénél fogva 
a mezítlábas, koszos pendelyben totyogó Misikét. Aztán megérkeztünk a 
térre. Hosszú sorban álltak a bazárárusok sátrai. Volt azokban minden, mi 
szem szájnak ingere. 50 fillérért vettem Misikének egy piros nyelű 
bugylibicskát (ő választotta!), vettem három banánt (ebből egyet az 
útitársamnak adtam rögtön), s a megmaradt 50 fillérből még futotta egy 
gyönyörű szép világoskék üveg karperecre is. Kimondhatatlanul tetszett 
nekem, de sajnos, nem volt hosszú életű: mivel elég nagy volt, véletlenül 
lecsúszott a karomról, és földet érve darabokra tört!... Majd megszakadt a 
szívem, annyira sajnáltam. 

A nagy bevásárlás után indultunk is hazafelé. Hova tovább, egyre 
fáradtabbnak éreztem magam. Csoda?! Az az átkozott cipő teljesen 
kikészítette a lábamat! Sarka hol előre, hol oldalra, hol pedig hátra csúszott. 
Jobbnak láttam mezítláb folytatni az utat. 

Alig vártam, hogy hazaérjek, és visszalopjam a helyére Piri néni 
deformálódott cipőjét. Valami nagyon rossz előérzetem volt... Minden 
kölcsön vett darabot (cipőt, retikiilt, kesztyűt) helyére raktam, aztán szandált 
húzva a lábamra úgy elillantam otthonról, mint a füst! 

A „dolinán" mindenki Misiké bugylibicskáját csodálta. Volt, aki hajlandó 
lett volna cserélni: agyaggolyót bicskára (olyan volt ez, mint a mai barter). 

Én csak akkor mentem haza, amikor nagyanyám ebédelni hívott. Nem 
valami szívesen mentem, féltem a találkozástól. De megúsztam a dolgot, 
mert se cipőről, se kesztyűről nem esett szó! (Úgy látszik, nem vettek 
észre semmit!) 

Rokonaim a délutáni vonattal hazautaztak, és én megkönnyebbülten 
fellélegezhettem. Ezt a féltve őrzött titkomat anyám is csak nagylány-
koromban tudta meg tőlem... 



Sándor, a Sváb utca bikája 

Mielőtt hozzákezdenék mostani morzsám előadásához, el kell hogy 
mondjam, gyerekkoromban én mindig szívesebben barátkoztam fiúkkal. 
Lehet, azért tűrtek meg maguk közt, mert imponált nekik fiús természetem, 
hiszen én hozzájuk hasonlóan lehettem kapus is, bekk is vagy éppen csatár, 
ha a „dolinán" rúgtuk a rongylabdát. Kevesen voltak, akik olyan pontosan 
lőtték a tizenegyeseket, mint én. Jómagam az a fajta fehércseléd-palánta 
voltam, aki nem ijedt meg a saját árnyékától, aki ha kellett, két vállra tudta 
fektetni hasonló korú ellenfelét. Másztam én fákra, kerítésre, háztetőre. 
Engem nem tudtak megrémiszteni gilisztával vagy békával! Nekem ez 
smafu volt!... Én még a legrondább varangyos békát is betettem kötényem 
zsebébe, ezzel demonstrálva, milyen bátor vagyok. A kutyától viszont nagyon 
féltem, de erre meg is volt az okom... 

Szóval, Misikéék elköltözése után megint csak fiúcska, Bertók Ernő lett 
a legjobb barátom. Ő pontos ellentéte volt Misikének: nem kellett 
gyámolítanom, mint elődjét, anyáskodnom se kellett fölötte. Ernőcske volt 
a született bátorság, határozottság, ifjú gálánsság, no meg a mindentudás 
megtestesítője. Barátom gyakran fitogtatta jártasságát a politikában is. 
Emlékszem, egyszer keresztanyámnak szegezte a következő kérdést: 
„Tetszett hallani, Verka néni, mi van a „szarvidéken?" (Biztosan a rádióból 
hallott valamit a hírekben. Itt volt a jó alkalom, hogy bebizonyítsa, márpedig 
ő is tud valamit a „szarvidékről". Meggyőződésem, nem arra a „Saar-vidékre" 
gondolt, amelyikre a nagy politika.) 

Szívesen barátkoztam Ernőcskével, érdekesnek találtam egyéniségét. 
Mivel szüleink is jó barátságban voltak, gyakran megfordultam náluk otthon. 
Sokat hancúroztunk a nagy konyhában. Hát még a tágas udvaron meg a 
nagy kertben! Energiával mindig a „kiskonyhában" (a nyári konyhában) 
töltöttük fel magunkat: ott ettük meg a nagy karéj zsíros kenyerünket 
(finom friss házikenyér volt!) paradicsommal meg paprikával. Utána nagy 
bögre „májas" aludttejet ittunk, s kezdődhetett a játék... 

Ám mi nemcsak játékkal voltunk elfoglalva. Emlékszem, Ernőcske nem 
egyszer mesélte nagy büszkén, hogy a Sváb utca Sándor nevű bikája az ő 
istállójukban van elkvártélyozva. Nézzük meg! - mondtam én, és már 
indultunk is a hatalmas istálló felé. Sándor lovak és tehenek társaságában 
élt a tágas istállóban, de az ő lakosztálya a nagy helyiség egyik sarkában 
volt karámszerűen elkerítve. 



Ernőcske mindent elmondott nekem Sándorról, a svájci származású 
tenyészbikáról, amit illett tudni róla. Még azt is elmagyarázta, miért kell 
vaskarikát fűzni az ilyen hatalmas, heréletlen állatok orrába... 

A magyarázat és a bemutatás során Sándor jól nevelt bikához méltóan 
viselkedett: megadással tűrte, hogy Ernőcske a karám kerítésén át 
bizalmasan megpaskolja ápolt, fényes szőrű lapockáját. Azt viszont már 
nem vette jó néven, hogy kisgazdája a hosszú ostor nyelével csüngő heréjét 
birizgálja. (Hogy mi az a csüngő valami, arról is Ernőcske világosított fel.) 
Birizgálás közben Sándor eleinte csak a farkával csapdosott ide-oda, majd a 
szarvával próbált oldalra bökdösni, de az orrába fűzött vaskarika visszatartotta. 
Amikor már nagyon dühbe gurult, valami fura horkantó hangot hallatva 
nagyot rúgott két hátsó lábával. No, ennek már fele sem volt tréfa!... 
Menekítettük is az irhánkat, pucoltunk, ahogy csak erőnkből tellett... 

Menekülés közben villant át agyamon az a történet, amit Lajos bácsitól, 
Ernő apukájától hallottam a megvadult bikáról... Bizony, csak vasvillákkal 
tudta megfékezni azt a Sváb utca népe! 

Ez után az eset után én többé be nem tettem a lábam Ernőék istállójába. 
Jó nagy ívben elkerültem még a környékét is!... 

A húsvéti tojások 

Mostani epizódomban is Ernőcske, ez a sodró beszédű legényke a 
főszereplő. Emlékezetes történet volt mindkettőnk számára, amit most el 
fogok mondani. Még évtizedek múltán is jókat nevettünk rajta, valahányszor 
visszaidéztük. (Azért írom múlt időben, mert drága jó barátom azóta örökre 
elköltözött.) 

Emlékszem, lázasan készültünk a húsvétra... Abban az időben bevett 
szokás volt, hogy a gyerekek e nagy ünnepre mindig új ruhát, új cipőt 
kaptak. A hófehér térdzoknit is mindig húsvét vasárnapján húztuk fel először. 
Nekem még cukros vízben keményített (mert így volt az igazi!) szalagot is 
kötött anyám a hajamba, amely kitárt szárnyú pillangóként meredezett a 
fejem tetején. 

Nos, a szóban forgó húsvétra sötétkék bársonyból varrt bolerós ruhát 
kaptam, s ennek rózsaszínű csipkegallér meg csipkekézelő volt a 
kiegészítője. Elég sok pénzt fizetett érte anyám, mert a Kovács-féle 
divatüzletben vásárolta nekem, ahol az üzlet nevéért is fizetni kellett (ott 
volt ez annak idején a Bat'a-passzázs sarkán). 



Érdekes módon Ernőcske rövid nadrágos húsvéti új „áncúgja" szakasztott 
olyan volt, mint az enyém (meglehet anyáink összebeszéltek?), csupán 
annyiban különbözött tőle, hogy a gallér meg a kézelő világoskék volt. 
(Amikor húsvét vasárnapján megjelentünk új ruhában, mintha csak 
ikertestvérek lettünk volna! Azokat öltöztették ilyen egyformán.) 

Ernőcske glancban-puccban, kinyalt frizurával várt minket házuk 
kapujában. A szülők úgy beszélték meg, hogy betérünk értük, és együtt 
megyünk a templomba. A csipketerítős húsvéti kosár az én gondjaimra 
volt bízva. Vigyáztam is rá, mint a hímes tojásra, nehogy baja essék a sonkás 
tálat díszítő vajrózsának, amit anyám nagy gonddal kreált. Anyám a kapuban 
jobbnak látta elvenni tőlem a kosarat, és azzal együtt ment be Margit néniért. 
Mi, gyerekek, kint maradtunk az udvaron. Feszengve álltunk az új mhában, 
új cipőben. Felfedeztük, hogy gallérunk és kézelőnk mintája egyforma, és 
mindkettőnk cipőjének ugyanolyan „új" szaga volt. 

Míg anyáink odabent el voltak foglalva a maguk dolgával, Ernőcske 
megmutatta nekem a kiskertben a szénával bélelt nyuszi-fészket, amibe 
az a hímeseket rakta. Ott tébláboltunk az udvaron, s hogy, hogy nem, a 
ganajlének ásott gödör mellett kötöttünk ki. Ebbe folyt le az istállóból a 
trágyáié. Nem volt tele a gödör, úgy vagy 30 centiméternyi lehetett most 
benne. Én ügyet sem vetettem a gödörre, annál inkább Ernőcske: hiszen 
négy vagy öt tojás úszkált a ganajlé tetején. Hogy kerültek oda? Netán 
hímes tojások? Cimborám - se szó, se beszéd - futott a fatartóba, s már 
hozta is a hosszú nyelű gereblyét! Leleményes gyerek volt Emő, pillanatok 
alatt eldöntötte, hogyan halássza majd ki a tojásokat: a gereblyével odakaparja 
a gödör széléig, onnan pedig már gyerekjáték kiemelni. Az ám, csakhogy 
a mély gödör szélén nem volt mibe megkapaszkodnia, így kénytelen volt 
igénybe venni az én segítségemet. 

Jó erősen megmarkoltuk egymás kezét, miközben ő a gödör meredek 
oldalán állva halászott. Összeszorított foggal tartottam Ernőcskét, de éreztem, 
ez a feladat meghaladja az én képességeimet... A következő pillanatban 
csak egy nagy csobbanást hallottam... és Ernőcske térdig állt a trágyalében!... 
A hófehér térdzokni meg a világoskék kézelő is barna lett (no meg 
kegyetlenül büdös!). Az új ruha tehát fel volt szentelve! 

Én a gereblye segítségével húztam ki Ernőcskét a „slamasztikából". 
Közben boldog voltam, hogy szárazon úsztam meg a dolgot... 

Hogy mit kapott szegény barátom, azt nem kívánom senkinek!... 
Lerángatták róla a büdös, ganajleves ruhát, zoknit, cipőt, kivitték az istállóba, 
és ott beáztatták egy ócska mosófazékba. Ernőcskét egy dézsa meleg 



vízben áztatta az apja... Ott ült szegény brüncsölve... Nem is vett részt a 
pászkaszentelésen... Hát megérte? Bizony, nem! Mert nem hímes tojások 
úszkáltak a trágyáié tetején, hanem a húsvéti sütéshez elhasznált tojások 
kihajított héja!... 

Közösségi tag lettem 

Ma már nem emlékszem rá és nem is merném határozottan állítani, 
hogy az 1930-as évek elején volt-e Ungváron állami óvoda vagy sem. Azt 
viszont határozottan tudom, hogy két felekezeti óvoda is működött a 
városban. Az egyik az Ung jobb partján, ez volt a Gizella-ház (a mai 
zeneiskola épületében, a római katolikus parókia tőszomszédságában), a 
másik a folyó bal partján (srégvizavi a lengyel konzulátus épületével, ahol 
ma kórház van), a Bozdos utca elején, ez volt a Mária-ház. Mindkét 
intézményt apácák irányították. Ezekben nemcsak óvoda, hanem elemi 
iskola is működött, sőt még zenét is tanítottak, ha emlékezetem nem csal. 

Nos én, mivel bal parti lakos voltam, az csak természetes, hogy a Mária-
ház neveltje lettem. Az meg úgy történt, hogy egy szép napon apám 
hazajött és kimondta a verdiktet: „Az én gyerekemet nem a „dolina" fogja 
nevelni! Beírattam a Mária-házba az apácákhoz!" E szavak kíséretében egy 
kisebb fajta csomagot rakott a konyhaasztalra, majd kibontotta és 
megmutatta nekem... Kemény papundekliből készült óvodástáska volt 
hosszú szíjon, mert ezt a táskát vállon keresztbe vetve kellett hordani. A 
táska fedelére valamilyen ismert mese jelenetét ábrázoló színes kép volt 
ragasztva. A táska forgatható zárral csukódott. A kis válltáskának mindössze 
az volt a rendeltetése, hogy épségben juttassa el az óvodába a tízórainak 
szánt elemózsiát. Kényelmesen elfért benne egy kifli vagy egy zsömle, 
vagy egy felébe vágott, valamivel megkent vekniszelet, no meg az 
elmaradhatatlan gyümölcs. 

Végtelenül boldog voltam az óvodástáskámmal; azon nyomban a 
vállamra akasztva grasszáltam vele a konyhában fel-alá járkálva, de az 
óvodától, bevallom őszintén, kicsit féltem. Úgy voltam vele, mint egyik 
gyermekversem hőse, Nyúl Tamás, az óvodás... 

Visszakozz azonban nem volt! Másnap reggel anyám vitt a Bozdos utcai 
óvodába, abba a közösségbe, amelynek újdonsült tagja lettem. Ez a 
kísérgetés egészen jól jött neki, hiszen a kellemest összekötötte a 
hasznossal: miután engem leadott az óvodában, egyúttal be is vásárolhatott 



a piacon, hiszen az is ott volt a Bozdos utca elején. (Még az óvoda udvarában 
is lehetett érezni a bolgár zöldségkertészek friss portékájának illatát.) 

Az oviban reggel 8-kor kezdődtek a foglalkozások. Ekkor zárták kulcsra 
a bejárati nagykaput. Ezután már „lélek se ki, se be" nem juthatott rajta. 
Nyilván azért tartották egész délelőtt kulcsra zárva (erre csak most, hetven 
egynéhány év múltán jöttem rá!), hogy a piaci árusok ne a kapualjban 
intézzék el „folyó ügyeiket"... 

Elkezdődött hát első napom az óvodában. Megkönnyebbülten 
lélegeztem fel, amikor az óvodai szobába lépve ismerős arcokat fedeztem 
fel: ott volt az utcabeli Szolánszky Feri meg Paszerbovics Putyu (csak a 
becenévre emlékszem). Ők már nagyon otthonosan mozogtak, nem féltek 
kézbe venni a játékokat, vígan szaladgáltak egyik helyiségből a másikba. 
Ók már ismerték a dörgést! Ők mutatták meg nekem, hol van az udvar 
egyik eldugott sarkában a gyerekvécé, hol tanulnak az iskolások, melyik 
ajtó vezet az emeleti kápolnába. 

Gyorsan megbarátkoztam második otthonommal, az óvodával, 
megszerettem a halk beszédű, keményített fityulás apácákat. Lassan már 
sajnálni kezdtem, hogy délben haza kell menni... Szívesen maradtam volna 
akár estig is. 

Otthon érdeklődéssel hallgatták óvodai beszámolómat. „Dolinái" 
játszótársaimnak is meséltem róla, de változó érdeklődéssel fogadták 
mondandómat. Egyesek irigyeltek, de voltak, akik kategorikusan 
kijelentették, hogy márpedig ők nem adnák fel a szabadságukat egy 
óvodáért... 

így kezdődött hát el az én beiskolázásom a Mária-házban. Amikor 
iskoláskorú lettem, itt váltam elemi iskolai tanulóvá. Az apácák tanítottak 
meg a betűvetésre: csikorgó palavesszővel itt róttam fel az első betűket 
aprócska palatáblámra... 

Az emlékezetes szánkózás 

Morzsáimnak mostani epizódja az egykori vásártérhez kötődik. A vásártér 
a Bozdos utca túlsó végén volt (abba torkollott az utca), s a mai Uzshorod 
szálló kiterjedt környékét foglalta magában. Itt tartották annak idején a 
heti nagyvásárokat (innen is a neve!), ahol disznók, malacok, lovak, tehenek 
találtak vevőre. Emlékszem, még megrakott szénásszekerek is álltak itt 
illatos takarmányszénával. 



Nyaranta itt, a vásártéren béreltek maguknak helyet és állították fel 
színes ponyvasátrukat a vándorcirkuszok (a cseh Aeros meg az orosz 
Beketov cirkusz). Akkoriban még nem volt meg itt a jobb parti Galagót a 
város bal partjával összekötő betonhíd: minden forgalom a mai gyalogjáró 
híd helyén állt vashídon bonyolódott. (A vashíd két oldalán volt kijelölve 
és elkerítve a gyalogos közlekedésre szánt út; ezek egyirányúak voltak: az 
egyik oldalon jöttek, a másikon mentek a gyalogosok. A híd középső, elég 
széles része a közúti forgalmat szolgálta.) 

A vásártér környékét a folyó felől meglehetősen magas, terméskővel 
kirakott part védte, a part túlsó, „szárazföld" felőli oldalán viszont jókora 
vizesgödrök voltak. (Ezeket később szeméttel meg miegymással feltöltötték 
és eltüntették.) Idejártak „strandolni" a környékbeli kacsák meg libák. Télen 
a befagyott vizesgödröket korcsolyapályának használták a gyerekek. Ide 
jöttek szánkóval, korcsolyával még a Sváb utcai gyerekek is. (Érdekes, hogy 
a mi utcánknak Minaj utca volt a hivatalos neve, mégis mindenki Sváb utcának 
hívta.) A korcsolyát már otthon felcsatoltuk, s hogy lerövidítsük az utat, 
légvonalban, árkon-bokron keresztül igyekeztünk megközelíteni úti célunkat. 

Hogy mennyire biztonságos a vizesgödrök jege, azt a süldő fiúk 
állapították meg oly módon, hogy cipősarkukkal lyukat vágtak rajta. Ha a 
lyukban nem jelent meg víz, megfelelőnek ítélték meg a jeget 

Karácsony tájékán már rendszerint eléggé „hízott" volt a jég, így a 
gyerekek bátrabbja rámerészkedett. De pucoltak ám a partra, ha valahol 
megreccsent!... Amíg nem tartottuk elég biztonságosnak a korcsolyázást, 
inkább szánkáztunk. A meredek folyópartról ereszkedtünk lefelé a 
vizesgödrök irányába. Nem mondom, hogy nem volt ez veszélytelen 
vállalkozás; mert ha az ember nem fékezte le lábával idejében a szélsebesen 
robogó szánkót, könnyen ki is köthetett volna valamelyik gödörben. Ezt 
onnan tudom, mert így vesztett rajta az én Ernőcske barátom. 

Már jó párszor lecsúszott szánkóján ülve a meredek partról, amikor 
kijelentette, hogy most „hasalva" próbálja meg. Sejtette, hogy így nagyobb 
sebességre lesz képes a szánkó. Fölment hát a magas partra, majd 
nekifutással adva meg az indító sebességet, gyorsan ráhasalt a szánkóra. 
Repült is az, mint a szélvész! Az egyik buckán még ugrott is egy nagyot, 
amitől még jobban felgyorsult, s a következő pillanatban szőrén-szálán 
eltűnt!... Se Ernő... se szánkó!... Még szerencse, hogy azon a helyen nem 
volt mély a víz!... Először Ernőcske sapkájának bojtja, majd a feje is 
felbukkant a vízből... Elfúló hangon kiáltott segítségért, majd megpróbált 
a part felé vergődni a jeges vízben. Emlékszem, az egyik kamasz fiú lekapta 



magáról a nagykabátot, s egyik végét úgy hajította oda balesetet szenvedett 
barátomnak, hogy bele tudjon kapaszkodni. Ráparancsolt, hogy hasaljon a 
jégre, majd a kabát segítségével kivontatta a partra. A szánkó ottmaradt a 
víz alatt... Ernőcske a jeges víztől megdermedve a száját se bírta kinyitni. 
De azért nem sírt! 

Nem tudtuk, hogy mitévők legyünk, ezért elszaladtunk Harajdáékhoz, 
mert ők laktak a tett színhelyéhez a legközelebb. Mire odaértünk, 
cimborámra ráfagyott a vizes aiha. Harajda Erzsike néni kihámozta Ernőcskét 
jégpáncéljából, bebugyolálta egy vastag plédbe, aztán jött a forró lábvíz, 
boros tea, s végül ágyba fektette és betakarta egy nagy dunnával. Mire 
cimborám halálra rémült anyukája befutott a száraz ruhaneművel, az én 
barátom már régen túl volt a nagy ijedelmen. Váltig bizonygatta anyukájának, 
hogy a balesetért az a „hülye" szánkó a felelős. Már nem is sajnálta, hogy 
ott maradt a jég alatt... 

Amikor most így végiggondolom a történteket... hát bizony 
végződhetett volna rosszabbul is! ... Hála a jó Istennek, Ernőcske ép bőrrel 
megúszta a kalandot. Sőt mi több, még náthás sem lett...! 

Milyen is a véletlen? 

Mint korábban említettem már, az elemi iskola első két osztályát az 
apácáknál, a Mária-házban végeztem. A harmadik osztályt már állami ruszin 
iskolában kezdtem el. Ez ott volt a Masaryk-téren, abban az épületben 
(valamikor az 5-ös számú ukrán iskola volt itt), amelyiknek homlokzatán 
még ma is megvan a Petőfi-emléktábla. 

Nehezen tudtam beilleszkedni az új közösségbe, mert nem értettem a 
nyelvüket, nem tudtam, mit beszélnek. Én csak az anyanyelvemen, 
magyarul tudtam kommunikálni. (Azóta érdekes dolgot figyeltem meg: a 
zsidógyerekeket mindig olyan iskolába járatták, amilyen az államnyelv volt: 
csehek alatt cseh iskolába, magyarok alatt magyar iskolába, oroszok alatt 
pedig orosz iskolába. Engem apám csehek alatt nem cseh, hanem ruszin 
iskolába járatott, hogy valamennyire elsajátítsam a soknemzetiségű régió 
leggyakrabban használt nyelvét.) 

Az osztályfőnöknőm, Jankovics Mária, nagyon jól beszélt magyarul, s 
ha valamiben nehézségem támadt, mindig készségesen sietett segítségemre. 
A házi feladatok elvégzésében anyám segített (vak vezetett világtalant!), 
de nem sokra mentem vele, mert anyám maga sem tudott ruszinul. Ó 



valamilyen tót nyelven beszélt. Emlékszem, én javítottam ki a beszédbeli 
hibáit. Megtanítottam neki, hogy a tojást ruszinul „jajco"-nak hívják, nem 
pedig „vajco"-nak, ahogy ő szokta mondani. És a tejnek se „mléko" a ruszin 
neve, hanem „moloko". 

A harmadik osztály első félévében nem osztályoztak engem a tanítási 
nyelv ismeretének hiánya miatt. Az év végi bizonyítványomban azonban, 
a magaviseletből, énekből és tornából kapott jó jegy mellett csupa hármas 
virított! A Mária-házi jeles osztályzataim után, kicsit szégyelltem magam... 
Otthon nem szidtak meg a gyenge jegyek miatt, hisz látták igyekezetemet, 
no meg aztán az is valami, hogy anyámnak tolmácsa lehettem, ha verhovinai 
ruszinoktól vásároltunk málnát, áfonyát vagy szárított gombát. 

Még egy osztálytársam volt, aki hasonló cipőben járt. Őt ugyanolyan 
meggondolásból íratták be ide a harmadik osztályba, mint engem (hogy 
tanulja a nyelvet). Valamikor október elején érkezett hozzánk. 

Ha jól emlékszem, az egyik gyerek éppen a táblánál felelt, amikor 
kopogtattak az osztály ajtaján bebocsátást kérve... Magas, szerintem nagyon 
elegánsan öltözött férfi lépett be az osztályba. Egyik kezében fekete kalapját 
tartotta, a másikkal pedig korombeli legényke kezét fogta. (A beidomított 
osztály felállással üdvözölte a jövevényeket.) 

Az elegáns férfi néhány percig halkan beszélgetett tanítónőnkkel, majd 
udvarias kézcsók után távozott, hátrahagyva matrózruhás csemetéjét. 

Osztályfőnöknőnk mellém ültette az új nebulót, akivel az első perctől 
fogva nagyon jól megértettük egymást, hiszen ő sem tudott másképp, 
csak magyarul. Sanyi (mert így hívták a padtársamat) elmondta nekem, 
hogy az ő apukája Prágában dolgozik; arról is beszámolt, hogy ő meg az 
anyukája a nagymamájával meg a nagypapájával él együtt; azt is megtudtam, 
hogy a nagypapája görög katolikus pap, aki gyakran misézik; Sanyi még 
azt is elmondta, hogy ő is pap szeretne lenni... 

Sanyi akkor és ott, a 3. osztályban nem sejtette (nem is sejthette, mint 
ahogy én sem) hogy tíz év múlva a nagynénje leszek!... Hogyan?!... 

Hát úgy, hogy tíz esztendő múlva férjhez mentem a páromhoz, aki 
nem volt más, mint (eddig nem árultam el a vezetéknevét) Bárány Sanyika 
apukájának az öccse. Jövendőbeli sógoromat én ott és akkor, a 3- osztályban 
láttam először és utoljára. Soha életemben nem hozott össze vele a sors. 
(Sanyi az esküvőmön még ott volt, aztán hosszú időre ő is eltűnt 
látókörünkből.) 

Ki gondolta volna, hogy majdani rokonok ülnek egy padban? 
Lám, milyen is a véletlen! 



A hajszobrász 

A Minaj utcán, tőlünk tán a negyedik vagy ötödik házban, ott a nagy 
vadgesztenyefa mellett laktak Lináék. Mi, gyerekek szentül meg voltunk 
győződve, hogy ez a család vezetékneve, mint ahogy az enyém a Szalai. 
De nagyot tévedtünk! A Lina a sváb származású háziasszony beceneve 
volt, egyébként pedig Karolinának hívták. (Ezt már csak felnőtt koromban 
tudtam meg róla.) 

Szóval, a Lina név ráragadt a család minden tagjára (így rögződött meg 
a mi tudatunkban is), ezért lett a családfő Lina bácsi, a felesége Lina néni, a 
gyermekeik pedig: Lina Pityu, Lina Feri, Lina Józsi, no meg a többiek. 
Utcánkban mindenki tisztességtudó, becsületes, dolgos és igen istenfélő 
családnak ismerte Lináékat. 

A fiúk 16-17 éves korukban már szakmát választottak. Lina Pityuból 
szobafestő, az öccséből, Lina Feriből szabó lett, Lina Józsi pedig a női 
fodrászatnak kívánta szentelni életét. 

Ebben a rövid kis epizódban éppen őróla, Józsiról szeretnék ejteni 
néhány szót, aki nem éppen kellemesnek nevezhető tettével gyökerezett 
meg emlékezetemben. 

Lina Józsi a város egyik ismert női fodrászatában lett tanonc. De nehogy 
azt higgyék, hogy már munkába lépésének első napján fodrász-
szerszámokat nyomtak a markába azzal, hogy ismerkedjék meg a szakma 
minden csínjával-bínjával. Nem! Ilyesmiről szó sem lehetett. A mi Józsink 
első munkaeszköze a seprű meg a szemétlapát volt: ugyanis neki kellett 
összesepernie a műhelyben a lenyírt hajat. A kliensekkel csak akkor 
érintkezett, amikor a főnök által betanított módon udvariasan lesegítette 
róluk vagy feladta rájuk a kabátot (borravalóért!). 

Józsi már kicsit kezdte unni az efféle tanonckodást. Ha ez sokáig fog 
így menni, sose lesz belőle hajremekeket kreáló fodrász! A segédek meg a 
mester munkáját figyelve, gondolatban már el is sajátította a szakma 
legfontosabb fogásait (hiszen nem volt az olyan ördöngös mesterség). A 
gyakorlatig azonban még nem jutott el. 

Egy szép napon Józsi gondolt egy merészet, odaállt főnöke színe elé, 
és megkérte, hadd vihesse haza azt a kiszuperált denaturált-szeszes sütővas-
melegítőt, amelyik ott tétlenkedik a raktárban néhány ócska ondolálóvas 
társaságában. A tulaj beleegyezett. 

Másnap futótűzként terjedt a hír, hogy Lina Józsi ondolálni fog. Össze is 
sereglett egy csapat süldő lány. A tornácon, a konyhaajtó mellé tette a 



sámlit a sütővas-melegítővel, „kliensét" pedig egy hokedlire ültette. A tükröt 
a konyhaajtó üvege helyettesítette. A sütővas csattogását Józsi még előző 
este begyakorolta. 

Nagy volt a tolongás, ki legyen az első. Én másodikként kerültem sorra. 
Nem is bántam, hisz időközben Józsi tökéletesítette tudását. Még így is 
félve húztam el a fejem, valahányszor a forró szerszámmal közelített felém. 
A hajam ép bőrrel úszta meg a kalandot, nem égette le Józsi. Ellenben a 
két fülemet, amelyek még jóindulattal sem nevezhetők kicsiknek, alaposan 
elintézte az én Józsi barátom: akkora hólyagokat sütött rájuk, hogy a fejemet 
még erővel sem lehetett volna víz alá nyomni! Anyám otthon olajjal meg 
tojásfehérjével kenegette füleimet, hogy némileg enyhítse az égető 
fájdalmat. 

Másnap rákvörös, elálló, hólyagos fülekkel mentem iskolába. Hiába 
próbáltam elrejteni őket a hajam alá - nem sikerült. A lányok nagyokat 
nevettek rajtam, miközben váltig hajtogatták: a szépségért szenvedni kell!... 

Én soha többé nem ültem Lina Józsi keze alá, hiába is csalogatott. Nem 
akartam újra szakmája áldozatává válni... 

Színészi próbálkozásaim 

1938-ban, amikor Kárpátalját visszacsatolták Magyarországhoz, újra 
magyarul tanulhattam. Ekkor már polgárista voltam. A lányokat a Kálvária 
melletti vöröstéglás polgáriból áttették az Ung-parti iskolába, így külön 
iskolájuk lett a fiúknak és külön a lányoknak. Az Ung-parti iskola számomra 
már csak azért is nevezetes, mert családom négy generációjának fejét tömték 
itt tudománnyal: először az anyámét, utána az enyémet, majd a fiamét és 
legvégén az unokáimét. 

Az új iskolában nagyon könnyen ment nekünk a tanulás, hiszen 
anyanyelvünkön oktattak minket. Szigorú igazgatónk (Gombos István) 
katonás fegyelmet tartott az iskolában, de aki valami módon (jó tanulással, 
kézügyességgel, önképzőköri szerepléseivel) a kegyeibe lopta magát, azt 
atyai gyöngédséggel kezelte. Ezek egyike voltam én is: az 1. osztályt kitűnő 
eredménnyel végeztem (tandíjmentes lettem); Fankovics Márta megtett 
az iskolai énekkar szólistájává; Vladimir Lídia magyartanárunk pedig 
állandóan szavaltatott. Akkor voltam csak igazán büszke, amikor rám osztotta 
ki Ábrányi Emil Mi a haza? c. versének melodráma-változatát (Fankovics 
Márta kísért zongorán). Akkoriban a MANSZ (Magyar Asszonyok Nemzeti 



Szövetsége) sokszor szervezett jótékonysági előadásokat. Mindegyikben 
részt vettem, de kettő különösen emlékezetes maradt számomra, mert 
ezekért Gombos igazgató úrtól meg a betanító tanártól alapos fejmosást 
kaptunk. (Hát még otthon! Ezt a szégyent!) 

Az első színdarabban a királykisasszony (Orthó Lili alakította), Burkus 
király lánya, mai szóhasználattal élve - depresszióban szenvedett. Szótlan 
volt, semminek nem tudott örülni, sosem jelent meg mosoly az arcán. Az 
öreg király a világ minden tájáról palotájába csődítette azokat a színészeket, 
bohócokat, mágusokat, akik vállalták, hogy megnevettetik leányát, s amiért 
megkapják fele királyságát. Ez egyelőre senkinek sem sikerült. Ekkor léptek 
a színre a bő gatyás magyar legények vezérükkel az élen (ez én voltam), 
s a következő szavak kíséretében ajánlották fel szolgálatukat (ezt a 
szerepemet még ma is fújom): 

„Sose búsuljon, felséges királyom! Felvidítjuk mi a szépséges 
királykisasszonyt! Meglátja, király uram, apró lábaival úgy fogja járni a csárdást, 
mint egy őzike!..." 

Lili barátnőmről tudni kell, hogy szőke hajú, kék szemű, magas, karcsú 
leányzó volt, igazi királylány-típus. A lábairól azonban mindent el lehetett 
mondani, csak azt nem, hogy aprók. A mi 32-33-as méretű cipőnk mellett 
az ő 39-es lába bizony nem volt „őzike láb"! A próbákon erre az apróságra 
soha nem gondoltam, eszembe se jutott, de most, az ünnepi előadáson ott 
volt a kisördög, s amikor szemügyre vettem Lili lábait, olyan nevetés tört ki 
belőlem, amit képtelen voltam visszafojtani. S mivel a nevetés ragadós, a 
következő pillanatban a színpadon levő valamennyi szereplő hangos 
röhögésbe tört ki: kacagtak a magyar legények, kacagott Burkus király 
meg őzike lábú depressziós lánya, s végül velünk együtt nevetett az egész 
nézőtér... A magyar legények jó munkát végeztek... 

A másik ominózus színdarabot karácsonyra tűzték ki. Abban Misley Ibivel 
alakítottuk a jóságos tündéreket. A darab főszereplője, az árva kislány, ha 
jól emlékszem, Papp Magdi volt. 

A darab arról szólt, hogy az árva kislány karácsony előtt rőzséért megy 
az erdőbe. Az összegyűjtött gallyakat összekötözte, letette a földre, aztán 
vékony kendőjébe bugyolálva magát, leült, hogy egy kicsit megpihenjen. 
Mit adott Istenke, elaludt. Ekkor kellett színre lépniük a jóságos tündéreknek, 
hogy vigyázzák a gyermek álmát. A forgatókönyv szerint már félhomály 
volt az erdőben, titokzatosakká váltak az árnyékok, még valami farkasüvöltés 
féle is hallatszott a távolból. 



Hogy a jelenet valóban erdőben játszódik, a díszleteken kívül a 
színpadon szétszórt gallyak is érzékeltették. Mi Ibivel izgatottan vártunk 
jelenésünkre. Az árva kislány már javában aludt, amikor mi földig érő, flitteres 
ruhában, mellünkön keresztbe rakott kézzel, lassú, halk léptekkel (hogy a 
kislány fel ne ébredjen) közeledtünk az árva felé. Lábunk alatt mégis 
ropogtak a színpadon szétszórt gallyak... Az egyik még ráadásul bele is 
akadt Ibi földig érő ruhájába... Hiába próbálta félrerúgni, nem ment. A 
végén már slájerként húzódott ruhája után a sok összegabalyodott rőzse!... 
Hát ezt nem lehetett kibírni kacagás nélkül. Mi, alkalmi színészek, a hasunkat 
fogva nevettünk... Vladimir Lidi néni a kulisszák mögött megfehéredve 
állt, aztán parancsot adott, hogy húzzák össze a függönyt. 

Ezzel a színdarab félbeszakadt, mint ahogy az én színészi pályafutásom 
is derékba tört egy jó időre... 

Királyhelmeci nyaralás 

Már nem emlékszem pontosan, hány éves lehettem, hányadik osztályba 
jártam (hisz azóta itt-ott 70 esztendő telt el), amikor a nyári szünidőre 
apámék elvittek Királyhelmecre, a rokonokhoz. Soltész Tamás bácsiról meg 
a feleségéről, Mariska néniről van szó, akik gyakran voltak a mi vendégeink. 
Mariska néni magas, feszes tartású, nagy keblű, igazi tekintetes asszony 
típus volt, hatalmas fonott konttyal a tarkóján. Három lányuk volt: Klári, Évi 
meg Magda. Magda volt a legkisebb, de ő is legalább tíz évvel volt idősebb 
nálam. 

Ott, Helmecen nem tettem szert barátokra, de nem is nagyon hiányoztak. 
Jól éreztem én magam a nagylányok társaságában. Szívesen segítettem 
nekik a lakásban, az udvaron, a kertben. Ha a konyhában volt dolguk, 
akkor is ott lebzseltem körülöttük. Délutánonként felmentünk a szőlőbe, 
hogy hazahozzuk az érett gyümölcsöt. Ilyenkor a lányok udvarlói is velünk 
jöttek. Szerettem ezeket a kirándulásokat, mert a fiúk sosem jöttek üres 
kézzel: mindig hoztak valami édességet Borsos bácsi boltjából (az ott volt 
pont szemben a Tamás bácsiék házával). 

Még ma is visszaemlékszem Mariska néni nagy konyhájára, ahol a 
hazahozott gyümölcsből lekvárt főztünk. De emlékezetes számomra ez a 
konyha azért is, mert ott és akkor tanultam meg, hogyan kell készíteni a 
rántott grízt. Azóta is emlékszem a receptjére, s néha-néha ma is beiktatom 
menümbe. Mariska néni ezt borsodóval tálalta, de megteszi a málnaszörp 
is, mint a rizskochnál. 



Soha életemben nem ettem annyi vadhúst, mint ott, Királyhelmecen. 
Tamás bácsi, ugyanis, szenvedélyes vadász volt. Emlékszem, annak idején 
postán küldte nekünk Ungvárra a vadhúst. Meg még arra is emlékszem, 
milyen szép, kidolgozott, zöld posztószegéllyel díszített vadbőröket 
(vaddisznót, szarvast) kaptunk tőle. Amikor a sok naftalin ellenére is beléjük 
esett a moly, és hullani kezdett a szőrük, sajnos, meg kellett tőlük 
szabadulnunk. 

Királyhelmeci nyaralásom során Tamás bácsi megígérte, hogy egyszer 
elvisz egy vadkacsavadászatra. Állta is a szavát! Egy szombati napon a 
kocsis bricskába fogta a két fényes szőrű lovat, felült a bakra, én 
mellételepedtem; a hátsó ülésen Tamás bácsi meg a jó barátja, a 
királyhelmeci pap (a nagybátyám Lacinak szólította) foglalt helyet. A két 
vizsla ott feküdt az ő lábuknál. (Az egyiket Dorkának hívták, a másiknak 
Kopó volt a neve.) A városból kiérve még jó sokáig repítette bricskánkat a 
két paci, aztán megérkeztünk egy sással benőtt hatalmas tóhoz. Elsőknek 
a kutyák ugrottak ki, majd kiszállt a két vadász is, és elindult a sás közé a 
magas gumicsizmában. A kocsis meg én a bricska mellett maradtunk. Egy 
idő múlva láttam a felröppenő vadkacsákat, és hallottam, hogy eldördültek 
a vadászpuskák. A lelőtt vadkacsákat a kutyák kutatták fel a sás között, és 
kihozták gazdájuknak a partra. 

Ez a vadászat már csak azért is érdekes volt számomra, mert életemben 
most láttam először itt a tópartról, hogyan fogják a cigányok a gyógyászatban 
oly fontos piócákat, vagy ahogy ők nevezték: nadályokat. (Ezeket aztán a 
falvakat járva eladták.) Az asszonyok feltűrték a szoknyájukat, a férfiak a 
nadrágszárukat, és így, csupasz lábszárral beálltak a vízbe. Egy darabig ott 
álldogáltak mozdulatlanul, de amikor kijöttek a partra, a sok pióca ott 
csimpaszkodott a lábuk szárán. (Iszonyodtam még a látványtól is!) A 
cigányok gyorsan leszedték lábukról a parazitákat, egy nagy uborkásüvegbe 
tették, az üveg száját meg jó erősen lekötötték, hogy szét ne másszanak. 
Aztán kezdődött minden elölről. Nekem nagy élmény volt látni ezt a 
piócavadászatot. Ha Tamás bácsi akkor nem vitt volna magával, sosem 
tudtam volna meg, hogyan fogják a nadályt... 

Másnap, vasárnap lévén, családostul mentünk a templomba. Laci bácsi 
misézett (most, miseruhában egészen másnak láttam őt, mint tegnap a 
vadászaton). Mise után megvártuk, hogy együtt menjünk haza Mariska 
néniékhez, ahová ő is hivatalos volt ebédre. Tátva maradt a szám, amikor 
megláttam. Ő nem olyan fekete reverendát viselt, mint a többi római 
katolikus pap, hanem fehéret, világoskék szegéllyel meg gombokkal, és 



széles világoskék öv volt a derekán... Csak később, évek múltán tudtam 
meg, hogy a fehér reverendás pap nem volt más, mint A vadöcba rózsát 
oltok... című vers költője: Mécs László... 

A portré 

Még polgárista voltam, amikor egyszer Misley Ibi meghívott a 
születésnapjára. Eljött a kis házi ünnepségre a nagybátyja, Koczka András 
festőművész is. A zsúrra néhány osztálytársam is hivatalos volt. A festő 
leült közénk (meglehet éppen modellt választott?), belekapcsolódott 
beszélgetésünkbe az iskoláról, a tanulásról, miegymásról. Aztán megfogta 
a kezem, átvitt a másik szobába, leültetett egy székre, majd szemét 
hunyorgatva hol jobbra, hol balra kezdte forgatni a fejemet, mint ahogy a 
fényképészek szokták csinálni, majd végül megkérdezte tőlem, ülnék-e 
neki modellt, mert szívesen megfestene. 

Mivel nálunk az iskolában délelőtt volt tanítás, csakis valamelyik szabad 
délutánom jöhetett szóba, de arra is engedélyt kellett kérnem a szüleimtől. 

Otthon elújságoltam, hogy kivel találkoztam, hogy milyen ajánlatot 
kaptam az illetőtől. Kiderült, hogy apám nagyon jól, személyesen ismeri 
Koczka Andrást, sőt még a feleségét is. Apám még azt is tudni vélte, hogy 
a festő felesége emigráns orosz nő. Én amikor először megláttam őt, rögtön 
felismertem, hiszen amikor a kálváriái polgáriba jártam, ő már akkor ott 
tanított. Erre határozottan emlékeztem. 

Szüleim nem ellenezték, hogy modellt álljak (talán még büszkék is 
voltak egy kicsit), s egy szép tavaszi délutánon Ibi barátnőm elvitt a 
nagybátyjához. Annak felesége nyitott nekünk ajtót, majd kissé tört 
magyarsággal elmondta, hogy a másik iskolából emlékszik még az arcomra. 
Ezután nekilátott, hogy felöltöztessen: valamilyen rikító virágmintás ruhát 
adott rám, tarka kendőt borított a vállamra, virágkoszorút vagy valami 
ilyesfélét rakott a fejemre, s már kezdődhetett is a munka. A műteremben 
az állványon már készenlétben állt a keretre kifeszített, lealapozott vászon. 
Kellemes festékszag lengett körül. A mester beállított a megfelelő pózba, 
és kért, hogy maradjak így, lehetőleg ne mozogjak. Jó két órát ültem 
egyfolytában ebben a testhelyzetben mozdulatlanul. Már kezdtem érezni, 
hogy zsibbad a nyakam, fáj a hátam, a derekam meg mindenem. Piktorom 
is észrevette, hogy nyugtalanul izgek-mozgok, letette az ecsetet és azt 
mondta, mára befejeztük. 



Másnap megint elmentem hozzá, megint ültem vagy két óra hosszat, 
és a kép elkészült. Már csak alá kellett írnia. Nem vagyok benne biztos, 
nem is vennék rá mérget, de ügy emlékszem, hogy a Cigánylányka portréja 
címet adta a képnek. Én a fárasztó üldögélésért egy doboz csokoládét 
kaptam, és ezzel kvittek voltunk. 

Jóval később is láttam a festményt vagy kétszer, kiállításon, de aztán 
többé sohasem. Lehet, hogy valaki megvette, és ott lóg most a szobája 
falán. Az illető nem is sejti, kiről készült a cigánylányka portréja... Kár, 
hogy a mester nem írta a kép hátára a modell nevét... 

Új iskola, új szokások 

Gyorsan elrepült a polgáriban töltött négy esztendő. 194l-et írtunk, 
amikor finisbe értem. Iskolatársaim közül sokan végleg elbúcsúztak az 
iskolapadtól, de többen voltunk, akik a továbbtanulás mellett tettük le 
voksunkat. 

Apám mindig azt akarta, hogy tanítónő legyek, de most az utolsó 
pillanatban meggondolta magát, s úgy döntött, hogy inkább a 
kereskedelmibe irat, ahol könyvelőket, üzletembereket, banktisztviselőket 
faragtak az arra érdemes nebulókból. Innen is, akárcsak a tanítóképzőből, 
már kész szakemberek vághattak neki a nagybetűs életnek. Egyhangú 
bizonyítványom (végig jeles osztályzattal) fel is jogosított erre, és 1941 
júniusában értesítőmbe beleütötték a bélyegzőt: miszerint felvettek a 
kereskedelmi középiskola első leányosztályába. Ezt a döntést a tanintézet 
igazgatójának, Csippék Bélának az aláírása szentesítette. 

Nem volt könnyű megválni az Ung-parti régi szép iskolától, amelyhez 
számos kedves emlékkel kötődtem; sajnáltam otthagyni tanárnőimet is, 
akiknek szeszélyeihez az évek során már hozzászoktam. Új, ismeretlen 
környezet vár rám, ahol zömmel férfi tanárok oktattak. Ez egy kicsit riasztóan 
hatott rám, akit eddig kizárólag nőpedagógusok oktattak-neveltek. 

Új iskolám ódon saroképület volt (ma valamilyen szakácstanoda van 
benne), melynek homlokzati része a görög katolikus székesegyház meg a 
püspöki palota felé vezető utcára néz (az utca régi nevét elfelejtettem, az 
újat meg nem ismerem). Hogy más iskolákban mi volt a módi, azt én nem 
tudom, de a mi új „második otthonunknak" megvoltak a maga szigorú, 
eléggé „bogaras" előírásai. Nálunk például kötelező volt az egyensapka 
viselése télen-nyáron; a lányok csakis a fehér galléros, fényes fekete 



bélésanyagból varrt iskolaköpenyben jelenhettek meg az iskolában. 
(Divatozás nem volt! Aki köpeny nélkül merészkedett iskolába, azt - se 
szó, se beszéd - hazazavarták. Az iskolaköpeny bevezetésének talán a 
szülők örültek a legjobban, hiszen alatta vígan viselhették leányaik a régen 
kinőtt ruháikat is. 

Az iskolai előírások között voltak olyanok, amelyekre visszagondolva 
még ma is felborzolódik a szőr a hátamon! Én nem is értem, egyáltalán 
hogy tudtak ilyeneket kitalálni! Ilyen volt a többi között annak az útvonalnak 
a szigorú kijelölése, amelyen a diákok eljuthattak az iskolába! Mert (és 
most tessék jól megkapaszkodni!) a lányok nem érkezhettek alma 
materükbe ugyanazon az utcán, amelyiken a fiúk jártak! Nem bizony! A 
legénykék azon az utcán jöttek iskolába, ahol a római katolikus templom 
meg a városi mozi van. Ezzel szemben a lányok egész városnegyedet 
megkerülve, az akkori Teleky (ma Duhnovics) utcán kaptattak felfelé a 
meredek dombon, hogy majd jobbra kanyarodva eljussanak az iskola 
kiskapujához. (Csodálkozom, hogy Csippék igazgató úr Nóra nevű 
leányzója, aki egyébként osztálytársnőm volt, nem tolmácsolta apjának 
zúgolódásunkat.) Az iskolába vezető utcán mindig ott csőszködött valamelyik 
tanárunk, hogy nyakon csíphesse és az igazgató színe elé vezethesse a 
szabálysértőt! 

Vajon kit kitől féltettek a nagy moralisták? A lányokat a fiúktól vagy 
fordítva? Erről nem szólt a fáma! Egy biztos: ha egy fiú meg egy lány 
találkozni akart, úgyis megtalálták egymást! Hiába volt a nagy szigor! 
Hogyan?? Egyszerűen!! Hiszen ott volt nem messze a római katolikus 
templom!... A szabályok azt nem tiltották, hogy a diákok betérjenek oda 
egy-egy miatyánkra! Sőt! így aztán imádkoztak is meg randevúztak is! 
Túljártak az erénycsőszök eszén!... A tanárok ugyanis nem tartották 
ildomosnak, hogy kérdőre vonják a nebulót: mit jelentsen ez a nagy 
ájtatosság, miért jár oly gyakran a templomba?!... 

A másik, szintén igen bosszantó intézkedés az volt, amellyel a mozi-
látogatásunkat próbálták kordában tartani. A kereskedelmi diákja, ugyanis, 
csak úgy mehetett moziba, ha ellenőrzőjében benne volt az osztályfőnöki 
engedély. Mi mindig ezzel a könyvecskével jártunk moziba, hogy horogra 
kerülés esetén legyen mivel igazolnunk magunkat... 

Nekünk valamennyi drákói regulát sikerült kijátszanunk. Boldogan 
tettük, mert így legalább magunknak bebizonyítottuk, hogy nem vagyunk 
olyan ostobák, mint amilyeneknek tanáraink képzelnek bennünket! 



Emlékszem, az egyik Karády-filmre nem kaptunk engedélyt (pedig 
abban a csókolózáson kívül semmi olyasmi nem volt, ami megronthatta 
volna harmatos lelkünket). A darabot mi dafke! (csak azért is!) megnéztük. 
Négyen (Fűrész, Misley, Orosz, Szalai) jegyet váltottunk a földszinti páholyba 
(amely négyszemélyes volt). Megvártuk az adás kezdetét jelző harmadik 
csengetést meg azt, hogy elsötétedjen a nézőtér, s akkor aztán gyorsan 
beosontunk az előcsarnokba, majd pedig a belőle nyíló páholyba. A sötétben 
nem láthatták, kik telepedtek a páholyba, így holt biztos, hogy nem ismertek 
fel bennünket. A szünetben (mert akkoriban ilyen is volt előadás közben!) 
gyorsan lekuporodtunk a földre, így várva be a szünet végét és a film 
folytatását. Amikor pedig már lepergett a film, de még nem jelent meg a 
vásznon az előadás végét jelző „VÉGE!" felirat, mi elsőkként léptünk meg 
a moziból. Mire iskolánk silbakolással megbízott erénycsősz tanára 
felocsúdott, mi már régen árkon-bokron túl jártunk... 

Hát ilyen körülmények között kezdtem én el az okosodást a 
kereskedelmi középiskolában. No, de nem tartott ez így sokáig. Amikor 
már jól ismertük a dörgést, elviselhetőbb lett az életünk. Nagyon sok kedves 
pillanat is adódott itt, amelyek derűsebbé tették iskoláséveinket. Majd ezekre 
is sort kerítek... 

Tanáraim 

Iskolánkban jóval több tanár volt, mint ahányról itt említést szeretnék 
tenni, de én most kizárólag csak azokról szólok, akik a mi osztályunknak 
voltak oktatói. 

Már szeptemberben belevetettük magunkat a tudományba. Olyan új 
tantárgyakkal találtuk magunkat szemben, amilyenekről azelőtt nem is 
hallottunk. Igyekeztünk megérteni és elsajátítani azt a szakzsargont is, amely 
nélkül a mi iskolánk elképzelhetetlen volt. 

Osztályfőnökünk Szilva Irén magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
volt. Be is vágódtam nála egykettőre, mert megnyertem egy Ady 
szavalóversenyt a Grófi szérűn c. költeménnyel. Emlékszem, ezután már 
Borcsának szólított, úgy, ahogy az osztálytársnőim. Szerintem így 
nyilvánította ki irántam táplált szimpátiáját. Tanáraink általában 
vezetéknevükön szólították diákjaikat. 

Egy érdekes, konokul megmaradó emlékem van Szilva Irénnel 
kapcsolatban: az egyik földrajzórán Pethes Sándor igazgatóhelyettes 
(egyébként földrajzszakos tanár volt) megkért, hogy menjek fel a tanáriba 



és hozzam le valamelyik földrész térképét. Felnyargaltam az emeletre, 
majd kopogtatás után beléptem a tanári szobába. Egyedül csak Szilva Irén 
volt a helyiségben (nyilván lyukasórája volt) és cigizett. Kicsit meglepődött 
a váratlan vendég látogatásától (ezt észrevettem rajta), de hiába próbálta 
meg eldugni az égő cigarettát, a tanáriban lebegő füstöt nem tudta eltüntetni. 
Kicsit meg is sajnáltam, hogy tetten értem és zavarba hoztam. De az igazat 
megvallva, egy kis káröröm is munkált bennem! Lám, lám! Vizet prédikálunk, 
és bort iszunk! Alig vártam, hogy visszaérjek az osztályba, és még óra alatt 
elújságoljam, mit láttam. Pillanatokon belül mindenki tudta már, hogy 
Szilvácska bagózik, amit senki nem hitt volna el, ha nem látom saját 
szememmel. (Akkoriban ez amolyan bűnfélének számított, ma már nem 
az.) 

Szilva Irén valamikor 1939-ben vagy 1940-ben kapta meg kinevezését 
Ungvárra. Hogy az anyaország melyik városából érkezett, azt nem sikerült 
kiderítenünk. Aprócska, harmincon felüli leányzó volt. Többdioptriás 
szemüveget viselt. Hogy példát mutasson nekünk, maga is mindig 
ugyanolyan fekete köpenyben járt, mint mi. (Innen a bagózás miatti 
felhorkanásunk!) Sose hordott magas sarkú cipőt. Olyan pirinyó lábra, mint 
amilyen az övé volt, tán nem is gyártottak. Osztályfőnöknőnk annyira pici 
volt, hogy Pusztai Magda, aki mindig a sor legvégén állt, ha felsorakoztunk, 
még ő is legalább fél fejjel volt magasabb. Hát nagyjából ennyit Szilva 
Irénről. 

A kereskedelmi számtant Zelenka Etelka tanította. Az anyaországból 
ide települt tanárnő negyvenen felüli, pártában maradt leányzó volt. Mai 
eszemmel visszagondolva rá, kicsit gátlásos is, aminek szerintem az lehetett 
az oka, hogy raccsolt. Mi, lányok magunk között pimaszul kinevettük 
szegényt (pedig nem érdemelte meg!) és folyton utánoztuk raccsoló 
beszédét... 

Emlékszem, amikor az értékpapírokról, azok árfolyamáról tartott nekünk 
előadást, akkor hallottuk először a „pari" szakkifejezést. Ha például egy 
értékpapírt névértékénél olcsóbban vesztegettek, az szaknyelven így 
hangzott: „parin alul áll". No most ezt a „pari" szót a mi tanárnőnk valahogy 
így ejtette: „pahi". így tanultuk meg mi is. Tán Gregus Ida felelt éppen az 
értékpapírokból, és minden további nélkül kimondta a „pahi" szót. Zelenka 
Etelka nyomban megállította a felelőt, mondván: „Nem „pahi", hanem 
„pahi"! Érti már, Gregus?" (Etelka minden diákját magázta.) Dehogy értette 
szegény Gregus! Hiszen tanárnőnk nem tudta kijavítani a saját kiejtését, 



mind a kétszer egyformán mondta. Ez győzte meg őt arról, hogy a 
későbbiekben az „r"-betűs szakkifejezéseket felírja a táblára... 

Több nőtanárunk nem is volt. Lugossy Emma, a szőkített hajú démon, 
aki valamikor balerina volt, s akinek a felsős fiúk a „Pipiske" nevet adták, 
nálunk nem tanított. 

A férfi tanárok közül az igazgató tanította a könyvelést, helyettese, 
Pethes József, mint már említettem, földrajzot oktatott. Történelemre a 
mongol képű Vörös Kálmán tanított bennünket. Őt „Kámunak" csúfoltuk. 
A gyors- és gépírást a kopaszodó Károlyi Gyula tanította nekünk. (Másodikos 
koromban ő avatott be a bűvészkedés titkaiba, amit elég jól elsajátítottam 
tőle, s elég gyakran szerepeltem az iskolai előadásokon.) 

Hitoktatóink is voltak, ezek közül kettőre emlékszem: Krämer tanította 
a római katolikusokat, Petrusevics Nikefor pedig a görög katolikusokat. (Ez 
utóbbi eléggé ismert személyiség. Gyakran hallani a magyar rádióban ma 
is azokat a kórusműveket, amelyeknek megírása vagy feldolgozása az ő 
nevéhez fűződik.) 

Nagyjából ez volt a mi tanári garnitúránk. A hitoktatókat kivéve, 
valamennyien az anyaországból jöttek Kárpátaljára 1938 után. 

Az első „kerista" bizonyítvány 

A keriben töltött első félév úgy elrepült, mint a madár. Hosszú téli 
szünidőnek néztünk elébe, előttünk volt a karácsony meg az újév. 

A bizonyítványosztást nagy szülői értekezlettel kötötték egybe. Ezen 
most kivételesen mi, diákok is jelen lehettünk. Minden osztály a maga 
tantermében bonyolította le a nagy eseményt. Mi, lányok a terem végében, 
a fogas alatt álltunk egymás hegyén-hátán, mert helyünkön most valamelyik 
szülőnk szorongott. Az én „őseim" képviseletében anyám jött el. Huszár 
Irénke anyukájával ültek együtt a mi helyünkön a középső padsor közepe 
táján. 

A szülői értekezletet osztályfőnöknőnk, Szilva Irén nyitotta meg. 
Bevezető szavaiban nagy általánosságban szólt osztályunkról, gondjainkról, 
elért eredményeinkről, no és természetesen azokról a szigorú iskolai 
szabályokról, amelyeket egyes diákok rendre megszegnek. Tanárnőnk nem 
teketóriázott! Név szerint felsorolta azokat, akik az iskolai előírásokat 
semmibe véve, többszöri figyelmeztetés ellenére is a fiúk utcáján 
merészkednek felslisszolni az iskolába! (Ugyan mit tehetett mást az a 



szerencsétlen lány, ha egyszer késésben volt?!) Azok se maradtak ki a 
felsorolásból, akiket engedély nélkül csíptek nyakon valamelyik 
mozielőadáson. Nem kímélte a templomkerülőket sem, akik ekkor meg 
ekkor hiányoztak a kötelező diákmiséről. Egyedül csak a vidékről bejáró 
tanulóktól nem kérték ezt számon. Az érintett szülők kellemetlenül 
feszengtek gyermekük amúgy is szűk padjában. 

Az én nevem (hála a jó Istennek!) egyszer sem hangzott el, így 
anyámnak nem kellett pirulnia miattam a többi szülő előtt. (Őszintén 
megvallva, nekem is volt a rovásomon néhány apróbb „kihágás", de erről 
hallgatott a fáma, mert a tanáraim ezekről sohasem szereztek tudomást!... 
Olyan mázlim volt, hogy egyszer sem sikerült rajtakapniuk! A lányok meg 
összetartottak, soha nem árulkodtak egymásra! Most nagyon sajnáltam 
azokat, akiket ennyi ember előtt megpirongattak.) 

A hosszú „beolvasást" névsorolvasás követte, amikor osztályfőnökünk a 
megnevezett diák tanulmányi eredményeit elemezve átnyújtotta szülőjének 
a búzavirágszínű, kemény fedelű értesítőt (a polgáriban bordót kaptunk). 
Anyám türelmetlenül várta, hogy tanárnőnk a névsorolvasással az „SZ" 
betűsökhöz érjen. Az osztálylétszám 33 fő volt, ebből legalább harmincan 
megelőztek a névsorban. Végül elhangzott az én nevem is... Látni kellett, 
milyen elégedett mosoly folyt szét anyám arcán a rólam zengett óda hallatán. 
Hogy mi mindent mondott osztályfőnököm, azt most nem fogom 
megismételni, mert dicsekvésnek tűnne. Lelkem mélyén nagyon boldog 
voltam, hogy nem akármilyen örömet sikerült szereznem szüleimnek. 

Azt azért el kell mondanom magamról, hogy mindig kitűnő tanuló 
voltam. Még ma is őrzöm azokat az iskolai évkönyveket, amelyekben a 
nevem vastag betűkkel van szedve, s a nevem mellett az is ott áll: 
tandíjmentes. S bár én, mint említettem, mindig eminens tanuló voltam 
(osztálytársaim a tanúim arra, hogy) sosem voltam amolyan magamnak 
való stréber diák. Én a három muskétással azonos elveket vallottam: 
„Mindenki egyért, egy mindenkiért!" 

No, de nagyon messzire elkalandoztam!... Szóval a bizonyítványosztás 
után műsoros est következett, majd jött az iskolabál. A tágas díszteremben 
tolongott-szorongott az iskola mind a négy leány- és fiúosztálya. Ez volt az 
első eset, amikor mi, elsősök a fiúkkal együtt egy terem levegőjét szívtuk. 
Szerényen álltunk a székektől megszabadított díszterem falánál, s a táncoló 
felsősöket figyeltük. Mi, gólyák, szégyenlősen mentünk a placcra, ha 
valamelyikünket felkérték táncolni. Meghiszem azt, hiszen a táncban még 
analfabéták voltunk. Mi még nem jártunk tánciskolába... De ami késik, 



nem múlik, még a tél folyamán indult egy tánctanfolyam itt, a díszteremben. 
Az első órákon csak a tánctanár tapsolására meg számolására sasszéztunk: 
egyet-kettőt-hármat-négyet, egyet-kettőt-hármat-négyet... Aztán zenére, 
egy gramofon hangjaira lejtettünk. Gyorsan megtanultunk táncolni. 

Ezen a bálon egy hirtelen szőke (még a szemöldöke meg a szempillája 
is világított a szőkeségtől), rózsaszín bőrű fiú boldogított állandóan. A jó 
Isten bocsássa meg nekem, olyan volt, mint egy angolmalac! Állandóan ott 
legyeskedett, bájoskodott körülöttem. (Soha életemben nem voltak 
zsánereim a szőke fiúk, hát még az ilyen hirtelen szőkék!) Tánc közben 
elmondta nekem, hogy budapesti, hogy Csippék Béla apjának jó barátja, s 
mit szólnék hozzá, ha ezután gyakrabban találkoznánk. Hogy elvegyem a 
kedvét, azt válaszoltam: le is törné apám a derekamat a fiúzásért! Ráérek 
még arra, hiszen csak 15 éves múltam. A lányok tudták, mennyire utálom, 
ezért mindig figyelmeztettek, hol áll lesben K. Imre rám várva. 

A bál után sietve mentünk haza anyámmal. Alig vártam, hogy 
megmutathassam apámnak első „kerista" bizonyítványomat. Apám 
összecsókolt és megígérte, hogy másnap elmegyünk megvenni a cipőre 
szerelt korcsolyát (erre vágytam már évek óta)... 

Apám intelmei 

Apám a bizonyítványosztást követően, ígéretéhez híven, megvette 
nekem a cipőre szerelt korcsolyát. Vásárláskor azt tanácsolta, vegyünk egy 
számmal nagyobbat, hogy meleg zoknit tudjak húzni bele. így is tettünk. 

Örömöm határtalan volt! (Szinte már láttam magam képzeletben, amint 
Sonja Henie módjára siklóm a pálya tükörjegén.) Gyönyörű volt a magas 
szárú fehér cipő, hát még a krómozott, fogazott spiccű korcsolya! Úgy 
lehetett spiccelni vele a jégen, mint valami balettcipőben. 

Délután felhúztam magamra sötétkék posztó sínadrágomat (zsebe is 
volt, meleg is volt), belebújtam magas nyakú pulóverembe, amihez 
ugyanolyan kötött sapka és kesztyű is volt. A korcsolyát összekötött 
cipőfűzőjénél fogva a vállamra akasztottam (ez volt a módi!), s már indultam 
is a pályára. A vasúti hídon mentem, ez volt a rövidebb út, mert akkoriban 
a műjégpálya ott volt a vadaskert szomszédságában; ott az egyik 
teniszpályából alakították ki. A pálya bejáratánál fabódé állt: ez volt a pénztár, 
az öltöző, a megőrző és a melegedő. Fűtött helyiség volt, egy kis 
vaskályhában állandóan égett a tűz. Innen szolgáltatták hangszórón a zenét is. 



A korcsolyapálya meg a környéke mindig népes és hangos volt. Aki 
befizette az 50 fillért, beléphetett a pályára, aki nem, az kívülről, a magas 
drótkerítésen át bámulhatta, mi történik odabent a pályán. 

A jégen minden korosztály képviselve volt: kezdve az egészen 
kicsinyektől végezve a hajlott korú nagymamákig meg nagypapákig. Abban 
az időben nagyon sokan hódoltak ennek a szép téli sportnak. Néha annyian 
voltak a jégen, hogy mozdulni sem lehetett. Akik nem szerették a nagy 
tumultust, azok bányagödrökbe mentek korcsolyázni, de ez nem volt 
veszélytelen vállalkozás. Hogy a korcsolyázók siklás közben ne zavarják 
egymást, ne ütközzenek folyton egymásba, maguk dolgoztak ki egy igen 
bevált módszert: körbe-körbe jártak a pályán egy irányban. így bógnizni is 
lehetett, kadétugrást is végezhettek, párba fogódzva táncolhattak is - nem 
volt fennakadás, mert mindenki egy irányban haladt. Amint szürkülni kezdett 
(márpedig elég korán), kivilágították a pályát. Zárás valamikor este 8 óra 
körül volt: ilyenkor leseperték a pályát, fellocsolták vízzel, hogy eltüntessék 
róla a sok marást, karcolást. (Reggelre a víz megfagyott, és újra tükörsima 
lett a pálya.) 

Ezt én sosem vártam meg. Apám csak 5-ig adott kimenőt. Télen ilyenkor 
már besötétedett. Haza már soha nem mentem a kihalt vasúti hídon, inkább 
választottam a hosszabb útvonalat: Pincesor utca, Passzázs, közúti híd, 
Kossuth tér, Minaj utca. Hiába esteledett, ezen az útvonalon nem féltem, 
mert mindig akadtak járókelők. 

Az egyik ilyen korcsolyázás utáni hazatéréskor azonban feszt berezeltem 
ám! Emlékszem, szállingózott a hó, síri csend vett körül, s a Pincesor utcán 
egy teremtett lelket nem lehetett látni. Hirtelen arra lettem figyelmes, 
hogy valaki gyors, határozott léptekkel követ. Mondanom sem kell, a 
szívemet valahol a torkomban éreztem kalimpálni. Szinte biztos voltam 
benne, hogy valaki kiszemelte az új korcsolyámat és arra pályázik. Az 
egyik utcai villanyhoz érve hirtelen megálltam, s úgy tettem, mintha a 
cipőmet igazgatnám a lábamon. Az ismeretlen elhaladt mellettem, nem 
állt meg. Gondolatban szemrehányást tettem magamnak, hogy milyen 
gyáva, anyámasszony katonája vagyok, aki még a saját árnyékától is berezel. 
Nyugodtan folytattam hát az utat... Amikor már majdnem felkaptattam 
arra a dombra, amelyen a Bazil áll, az egyik utcai villanyoszlop mellett 
megpillantottam ugyanazt a valakit, aki az imént megelőzött engem. Ott 
állt az utcai lámpa sárga fényében, s amikor közvetlenül melléje értem... 
szétnyitotta hosszú kabátját és elém tárta férfiasságát a maga teljes 
mivoltában. Visítani próbáltam, de nem jött ki hang a torkomon. Csak egyet 
tehettem: felhúztam a nyúlcipőt és meg sem álltam hazáig... 



Kifulladva, remegve rontottam be a lakásba, s azon nyomban 
beszámoltam szüleimnek a történtekről. Apám minden tudását latba vetette, 
hogy megnyugtasson. Elmondta, hogy az ilyen, beteges hajlamú mutogatós 
férfiakat exhibicionistáknak nevezik. Ezek ebben élik ki magukat. 

Amikor már többé-kevésbé megnyugodtam, apám előhozta intelmeit, 
amelyeket én egy életre emlékezetembe véstem: sötétedéskor sose járj 
egyedül kihalt, elhagyatott utcákon; sötétedéskor ne a járdán, a kerítések 
mellett közlekedj, hanem az út közepén (akkoriban ezt meg lehetett tenni, 
hiszen alig volt forgalom); ha sötétben kell valahová menned, jól teszed, 
ha kabátod zsebébe belecsúsztatsz vagy két követ: ha netán megtámadnak, 
hajítsd az első ablakba. A csörömpölő üvegtől a támadó megriad és 
menekülni kezd, az ablak tulajdonosa pedig föltétlenül kirohan, hogy 
megnézze, mi történt. így már van kitől segítséget kérned. Még mindig 
jobban jársz, ha másnap a törött ablakot beüvegezteted, mint akkor, ha 
levetkeztetnek, kirabolnak vagy netán valami még rosszabbat csinálnak 
veled. Milyen igaza volt apámnak! 

Valahányszor olyan hírre bukkanok az újságban, hogy valakit az utcán 
levetkeztettek, kiraboltak vagy megerőszakoltak, mindig eszembe jutnak 
apám intelmei. Sajnálom, hogy ezek ma csak az én emlékezetemben 
élnek... 

A sörretek 

Régi, szakállas ez az én történetem. Még abból a régi időből származik, 
amikor Ungvár Magyarországhoz tartozott. 

Május közepe táján vándorcirkusz érkezett megyeszékhelyünkre. Az 
egykori Vásártéren, a mai Uzshorod Szálló helyén és annak körzetében 
ütött tanyát. Általában mindig itt szoktak lehorgonyozni, mert bent a 
városban, a város szívében másutt nemigen volt megfelelő és elegendő 
hely a hatalmas ponyvasátor és a több tucat lakókocsi elhelyezésére. 

Még a cirkusz megérkezése előtt lepedőnyi hivalkodó plakátok öles 
betűkkel adták tudtul a cirkuszra éhes polgároknak, milyen látnivalókban 
lesz részük, ha nem mulasztják el megtekinteni e híres-neves intézmény 
előadását... 

- Ebből a jóból mi sem maradhatunk ki! - mondta apám, amikor egyszer 
délben három belépőjeggyel állított haza. 



Az előadás valamikor délután 5 óra tájban kezdődött, pont félúton ebéd 
és vacsora között. Éhgyomorral semmiképpen sem mehettünk. Hogy 
előadás közben ne korogjon a gyomrunk, elhatároztuk, harapunk valamit: 
apám a szalonna mellett döntött, anyám beérte vajas kenyérrel, én pedig 
ebből is, abból is bekaptam valamicskét (a nagy izgalomtól egyáltalán nem 
voltam éhes). Ám a finom friss sörretket egyikünk se hagyta ki. 

Imigyen feltöltődve, kissé ünnepélyesebbé téve külsőnket, elindultunk 
hát családostul a cirkuszba. A ponyvaajtónál töméntelen sok ember várt 
bebocsátásra. Még vidéki városokból is eljöttek a cirkusz kedvéért. A két 
jegyszedő alig győzte a biléták ellenőrzését. 

Mi a lépcsőzetesen emelkedő nézőtér 10. sorában ültünk (alattunk 
jókora mélység tátongott; itt tárolták a mutatványokhoz szükséges kellékek 
ládáit, meg minden más fölösleges lomot). A kupolából a légtornászok 
karvastagságú kötelei meg a hinták csüngtek, ezek alatt volt kifeszítve a 
biztosító acélháló. Mire teljesen megtelt a nézőtér, mindent alaposan 
megszemléltünk. A zenekar az artistabejáró fölött volt elhelyezve. 

Aztán megszólalt az előadás kezdetét jelző csengő. A nézőtér 
elsötétedett, csak a porond, a cirkusz fűrészporral beszórt arénája állt 
reflektorfényben. Megszólalt a zene, s a műsorvezető konferansza után 
elkezdődött az előadás szereplőinek bevonulása és bemutatása. 

Mi, nézők, kényelmesen elterültünk párnázott székünkben, és teljesen 
átadtuk magunkat a látvány gyönyörének. Ahogy telt-múlt az idő, lassan a 
gyomrunk is hozzálátott a sebtében elfogyasztott uzsonna emésztéséhez... 
Ebből a sörretek is alaposan kivette a részét... 

A retektől először csak felpuffadt a gyomrunk, majd a felgyülemlett 
gáz a nyelőcsövünkön át tört magának utat a szabadba. Hangját azt vissza 
tudtuk fojtani, de a szagát azt nem lehetett véka alá rejteni. Hogy mire 
emlékeztet a felböfögött retek szaga, úgy gondolom, szükségtelen 
részletezni. Azt hiszem, mindegyikünknek volt már alkalma megtapasztalni. 
Tény az, hogy háromtagú családunk egymást váltogatva lehelte ki magából 
(böfögés formájában) az igencsak gyanús szagokat. Nézőtérbeli 
szomszédaink eleinte csak feszengtek, forgolódtak, talán az „illatok" forrását 
próbálták kideríteni, végül az egyik előttünk ülő férfi (kissé felénk fordulva) 
jó hangosan megjegyezte: 

- A z istenit a se...inek, aki így elfi...ta magát!... 
Hát így keveredtünk mi gyanúba! Pedig szó sem volt itt szellentésről!... 

Az egészet annak az átkozott sörreteknek köszönhettük!... 



Szórakozás órák alatt 

A II. A osztályban 35-en voltunk, ami elég nagy létszám. Három 
padsorba ültettek minket nagyság szerint. Én Huszár Irénkével a középső 
padsorban ültem, elég messze a tanári asztaltól, ügy hogy nem voltam 
közvetlenül szem előtt. Ez sokban hozzájárult ténykedésem sokoldalú 
kibontakoztatásához. Nem kellett nagyon megerőltetnem magam, jól 
értettem én a módját, hogyan kell leplezve véghezvinni csínytevéseimet. 
Élveztem a bohóckodást, bolondozást, örültem, ha jót nevettek azon, amit 
csinálok... De nem csak a szünetben!... Órák alatt is!... (A sok közül hadd 
mondjak el két esetet!) 

Huszár Irénke, a már említett padtársam, mindig csak néma szemlélője 
volt a dolgoknak, aktívan ő sosem vett részt bennük, legfeljebb csak mint 
„kellékes" kapcsolódott a játékba. Egyes „megnyilvánulásaimhoz", ugyanis, 
szükségem volt az ő szerelésére: a szemüvegére meg a kötött kesztyűjére. 
(Ezeket soha nem tagadta meg tőlem.) A többi rekvizitum (kellék) már a 
sajátom volt: a hajlékony acélvonalzó, a tarka zsebkendő meg a többi holmi, 
aminek még szükségét láttam a mutatványhoz. Ilyet pedig ki másnak 
mutathattam volna be órák alatt, ha nem osztályunk két notórius 
„fakutyájának", „nevetőgépének": Misley Ibinek meg Fűrész Irénnek. Ők 
mindenütt, mindig és mindenen tudtak nevetni. Mit, nevetni, ez enyhe 
kifejezés... Hahotázva kacagni. (Arról már korábban szóltam, hogy mi Ibivel 
hogyan szúrtunk el egy szívfacsaró drámát annakidején a polgáriban.) 

Ibinek a nevetése olyan volt, mint valami ragályos betegség. Ha ő 
egyszer elnevette magát, megfertőzte vele az egész környezetét, és vele 
együtt hahotázott mindenki. Ott nem volt pardon, ott nem volt megállás! 
Pontosan ilyen volt padtársa is, Fűrész Irén. Jól egymásra találtak ezek 
ketten! Elég volt megmutatnom nekik begörbített kisujjamat - máris fülig 
nyúlt a szájuk a nevetéstől. (Úgy látszik, nagyon jó kedvében teremtette 
őket az Istenke!) 

A két barátnő pontosan előttem ült a padban, így mindig kéznél voltak 
nekem. 

Emlékszem, egyszer órák alatt bábszínházat rendeztem nekik. Az egyik 
főszereplő Ibi volt, a másik meg az általuk „Mukinak" keresztelt báb. Hogy 
ki is volt „Muki" és hogyan készült - elmondom. Huszár Irén kesztyűjét 
kifordítottam a fonákára, egyedül csak a középső ujjat húztam vissza. Ezt 
papírdarabkákkal kitömtem. A kifordított kesztyűbe belegyömöszöltem a 
párját, amitől alma nagyságú gömbbé változott. Ez lett a fej, a papírral 



kitömött ujj pedig az orr, amelynek formáját ügy változtattam, ahogy akartam. 
A „fejet" ráhúztam rugalmas acélvonalzóm végére, s ha mozgattam a 
vonalzót, a fej bólogatott. Hogy még emberibb külsőt öltsön a figura, az 
„orra" rátettem Huszár Irén szemüvegét. A két kancsal szemet 
papírkorongból illesztettem az üvegre és nyállal ráragasztottam. Hogy a 
szemüveg ne essen le „Muki" fejéről, zsebkendőből kendőt kötöttem rá. 

Ibit szólította osztályfőnöknőnk felelni: én fogtam a vonalzóra szerelt 
„Mukit", átdugtam Ibi padjába, s a vonalzót mozgatva bólogatásra késztettem 
a bábut. Ibi barátnőm minden igyekezetét összeszedve megpróbálta 
visszafojtani kuncogását, majd egy gurgulázó nevetésben tört ki. Mire 
tanárnőnk a nevetés okát próbálta volna kideríteni, addigra én már rég 
szétszereltem a „tettest". 

Szó, ami szó, Ibi az óra hátralevő részét már kint töltötte a folyosón, 
azaz, nem is a folyosón, hanem a vécében, hogy meg ne lássa az igazgató, 
ha véletlenül arra jár, és meg ne kérdezze tőle, mit keres a folyosón tanítás 
alatt... Nagyra becsültem Ibiben, hogy sohasem árulkodott! Most se vádolt 
be tanárnőnknek, hogy bűnhődésének én vagyok egyedüli oka... 

Egy másik alkalommal Ibi padtársát, Fürész Ircsut zavarta ki az osztályból 
Szilva Irén. Akkor nem „Muki" volt a főszereplő, hanem én magam. Egy 
cetli papíron (amit a pad alatt adtam át Ircsunak) megkérdeztem tőle, 
érdekli-e, hogyan fúrták ki és tömték be a lyukas fogamat, mert szívesen 
megmutatom neki. Beleegyező választ kaptam. (Egyszemélyes előadás 
volt ez.- magam voltam a fogorvos is meg a páciens is.) Eljátszottam, hogyan 
ülök a fogorvosi székbe, ahol már készenlétben állt a lábbal hajtott fúrógép. 
Hogy az orvosnak jobb belátása legyen a számba (a tanárnőm pedig ne 
lásson), jól előre csúsztam, s a pad alatt kinyújtott lábammal pont telibe 
találtam Ircsu cipősarkát. A szájamat jól kitátottam, s a fúrónak kinevezett 
hegyes ceruzát a „lyukas" fogamba illesztve, ütemesen pedálozni kezdtem. 
Minden pedálnyomás Ircsu cipőjének sarkát érte. Mire a fogam ki lett fúrva 
- lepedáloztam lábáról a félcipőjét. A fogfúrást hang kísérte: valami olyan 
gargarizálás-félét hallattam... De nyögés és feljajdulás is volt, ha a fúró 
idegközeiben járt... 

Amikor tanárnőnk megunta már Fűrész Irén zsebkendőbe fojtott 
nevetését, az ajtóra mutatva csak ennyit mondott: „Ki az osztályból!" El is 
indult volna Ircsu, de előbb fel kellett húznia a „lepedálozott" félcipőjét... 
Én eközben visszahúzódtam a pad alól. Valahogy nem éreztem magam 
bűnösnek... Ő nevetett... 



Ennek a csínytevésnek, akárcsak a korábbinak sem volt következménye. 
Ha néha-néha összehoz minket a sors Ircsuval (már évek óta Magyarországon 
él), soha nem mulasztjuk el felidézni az ominózus fogfűrást... 

Az első szerelem 

1943-at írtunk, amikor Ámor „mérgezett" nyila szíven talált. Tizenhét 
éves voltam... Hogy is volt ez?... 

Iskolánkban minden tanév kétheti üzemi gyakorlattal zárult. A második 
osztályból kettőnket: Tóth Ildikót (a városi rendőrkapitány lányát) meg 
engem az ungvári szeszgyárba irányítottak praktikumra. Akkoriban e gyár 
igazgatója az a Sándor László volt, aki a későbbiekben tollforgatóként vált 
ismertté. 

Emlékszem, gép- és gyorsírásból szerzett tudományomat első ízben 
nála kamatoztattam. A gyárban reggelente, postabontás után, Sándor László 
behívatott engem igazgatói szobájába és leveleket diktált. A szöveget 
gyorsírással vetettem papírra, majd letisztázva, cégjelzésű papírra gépelve, 
bevittem neki aláírásra. (A hibátlan szövegért mindig megdicsért.) A szeszgyár 
részlegvezetői úgy gondolták, hogy minket, gyakornokokat a pálinka- meg 
likőrgyártás titkaiba is be kell avatni. így kerültünk a szeszgyár 
boszorkánykonyhájába, ahol a különböző italokat keverték, főzték; jártunk 
az adjusztálóban, ahol a kész italt gépek töltötték üvegekbe, majd 
bedugaszolták azokat, kupakot húztak rájuk és címkékkel látták el. 
Érdekesnek találtuk a „jéggyári" látogatást is, ahol az akkori hűtőszekrények 
üzemanyaga, a hatalmas, táblás műjég készült. Reggelente innen vitték a 
város minden részébe a „friss" jeget... 

Az üzemi gyakorlat során szoros barátság szövődött Ildikó és köztem, 
így lettem hivatalos a születésnapjára, amelyen hat leány és ugyanannyi 
fiú volt a vendég. A meghívott fiúk azonban nem diáktársaink soraiból 
kerültek ki. De nem ám! Hat olyan ifjú pilótatisztet szántak partnerül a fél 
tucat leányzó mellé, akiket a tiszti iskola elvégzése után vezényeltek ide, 
Ungvárra. (Nem derült ki, Ildikó honnan ismerte őket.) Mi, lányok, irulva-
pirulva ismerkedtünk a szép egyenruhás fiatalemberekkel. Görcsös 
feszélyezettségünk fokozatosan felengedett, majd el is tűnt nyomtalanul. 
Csak azt vettük észre, hogy mindegyikünk párra talált. 

Én nagyon szimpatikusnak találtam azt a fiatalembert, aki már az est 
kezdetén mellém szegődött partnernek, mert valami azt súgta, hogy 



ismeretségünk nemcsak erre a születésnapra szól, hanem sokkal tartósabb 
lesz. Ezt látszott alátámasztani az is, hogy amikor már hazafelé készülődtünk, 
megkérdezte, megengedem-e, hogy elkísérjen. Persze, hogy megen-
gedtem!... 

Innen indult hát ismeretségem Demeter Ákos pilótahadnaggyal, akit a 
sors életem első nagy szerelméül szemelt ki nekem. Csinos, magas, kék 
szemű fiatalember volt, aki már 21 nyarat megért (négy évvel volt idősebb 
nálam). Sok mindenről faggattuk egymást. Ákos a többi között elmondta, 
hogy Kolozsváron született, hogy szülei jelenleg is ott élnek, hogy ő is 
egyke, akárcsak én... Arról is beszélt, hogy édesanyja nem repesett az 
örömtől, amikor megtudta, hogy fia a katonai pályát, abban pedig a repülést 
választotta. Nehezen törődött bele fia pályaválasztásába. Mint Ákos mondta, 
anyja egyre csak azt kérte tőle: „Vigyázz, kicsi fiam! Ne repülj gyorsan!" Jót 
nevettünk a mama intelmein. Biztosan nem tudta, hogy egyetlen gyermeke, 
az ifjú hadnagy a legkorszerűbb német vadászgépek egyikével szeli a 
levegőt... 

Nem sok idő telt bele, amikor Ákos és köztem mély érzelmek kezdtek 
sarjadzani, amiről kiderült: ez már szerelem. Hova tovább, egyre jobban 
éreztük, hogy hiányzunk egymásnak. Nehéz volt eldönteni, ki kit szeret 
jobban. Lovagom az irántam érzett szerelmét látványosan bizonyította. 
Elmondom, hogyan. Az ifjú tisztek minden áldott nap gyakorolták a 
kötelékrepülést. Ilyenkor három gép emelkedett a levegőbe, és szabályos 
háromszöget alkotva suhantak az égen. A középső volt a vezérgép, ezt 
követte a másik kettő azonos távolságban. (Óket látva, mindig kértem az 
Istent, hogy vigyázzon rájuk, ne essék bajuk.) Amikor a gyakorlatuk véget 
ért és a kötelék felbomlott, Ákos alacsonyra ereszkedve gépével, 
mélyrepülésben elhúzott a házunk fölött. Drukkoltam, hogy le ne sodorja 
a kéményt! (Ezt mindennap megismételte. Már az összes szomszéd tudta, 
kinek szól ez a nem éppen veszélytelen légi parádé.) 

Délutánonként, amikor Ákos már szabad volt, mindig találkoztunk: 
strandra, moziba, cukrászdába mentünk. Este hazakísért. Házunk kapujában 
álltunk akkor is, amikor először megcsókolt. (Addig engem fiú még nem 
csókolt szájon, noha már 17 éves voltam.) A mennyországban éreztem 
magam, szívem hevesen dobogott, szaporább lett a lélegzetem, és valami 
különös, ismeretlen borzongás járta át egész lényemet. Amikor este 
lefeküdtem aludni, behunytam a szemem, s gondolatban újra meg újra 
érezni véltem, amint ajka az ajkamhoz ér. Cinkosom volt a sötétség, s 
gondolatban számtalanszor kóstolgattam az első csók ízét... 



Otthon mindent tudtak bimbódzó szerelmünkről. Nekem nem voltak 
titkaim a szüleim előtt. Amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy kettőnk 
barátsága nem röpke fellángolás csupán, apám megjegyezte, eljött az ideje, 
hogy személyesen is megismerjék udvarlómat... 

Ákos elnyerte szüleim tetszését: komoly, jó modorú, jó megjelenésű 
fiatalembert ismertek meg benne. Nagyon tetszett, hogy „leánykámnak" 
szólított engem... 

Felhőtlen szerelmünk 1944 tavaszáig tartott, amikor is egy napon azzal 
fogadott Ákos, hogy űj támaszpontra vezénylik őket, ahonnan harci 
bevetésekre fognak járni. Könyveit meg több más holmiját elhozta hozzánk, 
s eljött, hogy búcsút vegyen szüleimtől meg tőlem. Ezen az estén egy 
ruhadíszként használható icipici tőrt ajándékozott nekem emlékbe (ez annak 
a tőrnek volt kicsinyített mása, amilyet a pilóták viseltek derékszíjukra 
akasztva). Rátűzte a blúzomra, aztán egymás nyakába borultunk... Én 
hangosan zokogtam akkor... Valami azt súgta, hogy utoljára látom... 1944 
őszén egy heves légi ütközetben életét vesztette... 

Túléltük... 

Nehéz idők jártak akkoriban erre mifelénk. Az emberek nyugalmát 
egyre gyakrabban zavarták meg az ismétlődő légiriadók. A szirénák 
vészjósló, vijjogó hangja félelemmel töltötte el az emberek szívét. Ilyenkor 
pillanatok alatt elnéptelenedtek az utcák, mindenki menedéket keresve 
rohant a legközelebbi óvóhelyre. A városban a szó szoros értelmében 
megállt, megbénult az élet. 

Még ma is tisztán emlékszem arra a vasárnap délelőttre, amikor hirtelen 
felbődültek a szirénák. Anyám éppen a vasárnapi ebédhez húst rántott. A 
váratlan szirénahangra azt se tudta szegény, mit is tegyen hirtelen: a tűzről 
lekapta a forró zsírral teli serpenyőt, a piirének feltett krumplit lehúzta a 
spór szélére, becsukta a lakás ajtaját és rohantunk a kert végében levő 
óvóhelyünkre. Apám, mint minden vasárnap délelőtt, most is a nagymisén 
volt. Bíztunk benne, hogy lemegy valamelyik közeli óvóhelyre és nem éri 
baj... 

Alig hangzott el a légiriadót jelző szirénaszó, máris megjelentek a 
berepülő ellenséges gépek: gyors mozgású könnyűbombázók voltak, 
amelyek nem mázsás bombákat szórtak, hanem kisebb repeszbombákat. 
Bunkerünkből jól megfigyelhettük anyámmal, hogy valahol a Galagó 



tájékán csaponganak elég alacsonyan (a robbanások számából meg tudtuk 
állapítani azt is, hány bombát dobtak az Ung-partra). Lehet, hogy eltévedt, 
de az is lehet, hogy célzott bombák hulltak a Bercsényi kávéház kerti 
sörözőjébe. Ha emlékezetem nem csal, ott még halálos áldozat is volt, azt 
azonban biztosan tudom, hogy egyik ismerősünknek az ottani repeszek 
vitték le a fél lábát. (Pedig az óvóhely ott volt az orruk alatt! Azt hitték, a 
hatalmas kerti fák takarásában nem érheti őket baj!) Jól emlékszem, ennek 
a vasárnap délelőtti légi portyának a nyomait sokáig viselte a folyóparti 
sétány betonja. A városközpontban történtekről apám is beszámolt, amikor 
a légitámadás után hazajött. 

Mi anyámmal a jól álcázott kerti óvóhelyünk bejáratából azt is láttuk, 
hogy a repülőgépek gyorsan irányt változtatva egészen alacsonyan suhantak 
(ügy tűnt, egyenesen mifelénk!) a Minaj utca irányába. Behúzódtunk а „V" 
alakú bunker belsejébe és lélegzetvisszafojtva vártuk, mi lesz. A gépek 
elhúztak bunkerünk fölött, aztán több robbanást is hallottunk, majd halkult 
a gépzúgás, és végül teljesen elcsendesedett. Rövid idő múlva meg is 
szólalt a légi veszély végét jelentő szirénaszó. Nagy kő esett le a szívünkről... 

Alig értünk fel a lakásba, amikor az egyik szomszédasszony kifulladva 
hozta a hírt, hogy az utca végén lakó Kassaiék bunkerét bombatalálat érte, 
meg azt beszélik még, hogy a téglagyár udvarán több szovjet hadifogoly is 
meghalt... Lebombázták őket... 

Kassaiék háza valóságos zarándokhely lett. Csapatostul mentek a 
kíváncsiskodók, hogy saját szemükkel lássák a bombázás nyomait: a kitört 
ablakokat, a szilánkosra szaggatott ablak- és ajtófélfát, a repeszektől ragyássá 
vált vályogfalakat... Ebéd után engem is elvitt oda a kíváncsiság... 

A repeszbomba valóban telibe találta a rögtönzött bunkert borító 
földhányást! Mivel ez a fajta bomba érintkezésre azonnal robban, így a 
bunkeren kívül detonált, s a belsejében tartózkodóknak semmi bajuk nem 
esett a nagy ijedelmen kívül (igaz, a nagy hanghatástól valósággal 
megsüketültek). A szerencsétlen hadifoglyok, ott a téglagyár udvarán, 
csoportba verődtek, mert jöttek a „szvoji!, szvoji!"; még integettek is nekik, 
amikor közéjük zúdultak a repeszbombák. Ezek tizedelték meg őket! 

Mivel abban az időben egyre gyakoribbakká váltak a berepülések, a 
város vezetősége falragaszokon, öles betűkkel adta tudtul mindenkinek a 
parancsot: hogy kötelező az elsötétítés. Esténként járőrök cirkáltak az 
utcákon, s ha valakinek házából alig észrevehető fény szűrődött ki, szigorú 
büntetésre számíthatott. Mi anyámmal ketten sötétítettük el az ablakokat 



sötétkék könyvcsomagoló papírral. Nem is szűrődött ki tőlünk egy szikrányi 
fény sem!... 

Az éjszakai légiriadók még a nappaliaknál is félelmetesebbek voltak. 
Vaksötétben tapogatózva (hisz fényforrást nem használhattunk) mentünk 
a kertvégi bunkerbe. Mindenki vitte a maga kis batyuját, amibe a 
legszükségesebb holmik voltak becsomagolva. Letelepedtünk a deszkából 
tákolt padokra és vártunk. Néha hosszú időbe telt, mire meghallottuk a 
monoton morajt, a nehézbombázók motorzúgását. A nagy magasságban, 
kötelékekben repülő gépek valamerre déli irányba vitték félelmetes, halált 
hozó terhüket. Elhúztak fölöttünk, aztán mélységes csend támadt. 
Fellélegeztünk, amikor megszólalt a riadó végét jelző sziréna... 

A városra nagyon rányomta bélyegét a háború: a fontosabb 
élelmiszereket már jegyre vásároltuk, az üzletekben egyre kevesebb lett 
az áru, mert az emberek mindent felvásároltak, tartalékoltak. A 
legnélkülözhetetlenebb cikkek: a só, a gyufa, a szappan, a gyertya meg a 
cigaretta teljesen eltűnt a bolti polcokról. Apámnak még sikerült tartalékolnia 
belőlük a nehezebb napokra... Most élték csak világukat igazából a gyorsan 
meggazdagodni vágyó feketézők, akiket még a statárium szigora sem 
riasztott vissza... 

Lassan szeptember is beköszöntött. Mi, diákok elsején megjelentünk 
az iskolánál, hogy megtudjuk, hogyan tovább. Számunk jócskán 
megcsappant. Anyaországi diáktársaink már mind elhagyták Ungvárt, 
akárcsak az anyaországból iskolánkba kinevezett tanárok is. Alma materünk 
kapuján csak egy szűkszavú hirdetmény adta tudtunkra, hogy a tanítás a 
hadiállapotra való tekintettel meghatározatlan ideig szünetel... Mit tehettünk 
mást: sarkon fordultunk és hazamentünk... 

Hetek, hónapok teltek el... A front már jó messzire eltávolodott 
Ungvártól... A folyó két partját összekötő hidak helyén most roncsok 
meredeztek az ég felé, de már javában ácsolták az új, ideiglenes fahidat a 
posta épületével szemben (a galagói „újhíd" és a színház melletti vashíd 
között). Nehéz feladat várt rá, hiszen minden forgalmat neki kellett 
lebonyolítania a város két része között. Ha szóba kerül a rögtönzött fahíd, 
még ma is büszke vagyok rá, hogy megépítésében jelentős szerepet vállalt 
drága jó apám... 

A város minden lakója örült e hídnak, és boldog volt, hogy túlélte a 
háborút... 



Családfő nélkül 

A front már jó messze járt Ungvártól, amikor én 1944 őszén egy új 
(szovjet) ország polgáraként folytathattam középiskolai tanulmányaimat. 
Már nem is emlékszem rá, hogyan értesültem a tanévkezdésről. Igen 
meglepődtem, amikor megtudtam, hogy az én kedves kereskedelmi 
középiskolám időközben „akadémiává" avanzsált. Persze, csak a neve 
változott meg, tartalmilag minden maradt a régiben, vagyis a tananyag 
középiskolai maradt. Koedukált iskola lett, ahol nem volt külön leány- és 
fiúosztály. Mi, negyedikesek is ömlesztve kerültünk egy osztályba. 

Kezdetben még mi magunk se tudtuk eldönteni, nem volt számunkra 
világos, hogy milyen lesz a tanítás nyelve: orosz, ruszin vagy ukrán-e. 
Mindenki úgy beszélt, ahogy tudott (de főleg magyarul, hiszen az egykori 
magyar nyelvű iskola tanulói folytatták itt tanulmányaikat)... 

Az „akadémia" élén Petrusz István igazgató elvtárs (de nehezen szoktuk 
meg az „elvtárs" szót) állt, aki se nem oroszul, se nem ukránul beszélt, 
hanem ahogy nálunk szokás volt mondani: „po nasemu", azt is magyar 
akcentussal. Mivel negyedikesek voltunk és a tanév végén érettséginek 
néztünk elébe, hát bizony, feszt nyomtuk a nyelvtanulást. Nekünk, 
magyaroknak, akik nem tesznek különbséget a nyelvtani nemek között, 
bizony nem volt könnyű megbirkóznunk a főnevek meg az igék nemek 
szerinti osztályozásával. Gyakoroltatta is ezt velünk osztályfőnökünk 
rendületlenül. Dicséretünkre legyen mondva, mire jött a félév, 
konyhanyelven már el tudtunk csevegni, meg tudtuk értetni magunkat 
még akkor is, ha a nyelvtani nemeket kevertük... 

Nekem az orosz szókészletem gyarapítását sokban elősegítette, hogy 
nem fogytunk ki a hozzánk bekvártélyozott szovjet tisztekből. Ha egyik 
ment, jött a másik. Szinte egymásnak adták át a kilincset. Ha valamilyen új 
szót hallottam tőlük, azt magyar megfelelőjével füzetbe írtam, s így egész 
terjedelmes kis szótárt sikerült összehoznom. 

Kinek-kinek, de főleg apámnak köszönhettem a legtöbb gyakorlati 
ismeretet, hiszen több mint négyévi orosz hadifogsága alatt (1915-től 1919-
ig) jól megtanulta a mi mostani államnyelvünket. (Azt nem mondom, hogy 
moszkvai akcentussal beszélt...) De hogy apámban volt nyelvtehetség, az 
már biztos. Tátott szájjal figyeltem, amikor a zsidó hitközségbeliekkel 
(akiknek nagyon sokat épített) zsidóul társalgott. A vállalkozásában 
alkalmazott roma munkásokkal cigányul értette meg magát. Hogy hol tanulta 
meg a nyelvüket, rejtély. De olyan folyékonyan beszélt velük cigányul, 



mint a vízfolyás. (Egy roma mondatot azért én is megtanultam apámtól, 
így hangzik: „Dzsá, khére!", azt jelenti: „Menj haza!"). 

Egyébként apám valószínűleg orosz nyelvtudásának köszönhette, hogy 
a városparancsnok igényt tartott szolgálataira. 

A szovjet fennhatóság alá került Ungvár városparancsnoka Krugljakov 
Andrej Davidovics gárdaezredes lett. Ez a feltűnően alacsony termetű, de 
annál keményebb kezű katona vette kezébe háború utáni városunk sorsát. 
Az én generációm még jól emlékszik rá, hogy a visszavonuló németek 
levegőbe röpítették a már korábban aláaknázott villanytelepet, vízműveket 
meg az Ung két partját összekötő hidakat. Hogyan került apám a 
városparancsnok látókörébe, arról sosem beszélt. Viszont nyelvtudása és 
szakmája (okleveles építési vállalkozó volt) alkalmassá tette arra, hogy 
helyreállítsa a város levegőbe röpített objektumait. Nem is telt sok időbe, 
s a városban újra lett víz is, villany is. De ácsolták már a „nagypostával" 
szemben azt az ideiglenes fahidat, amely a város jobb és bal partja között 
volt az egyetlen köldökzsinór. A hidat katonák építették apám irányításával. 

Nyugodtan állíthatom, hogy ez a munkakapcsolat amolyan baráti 
viszonnyá nőtte ki magát: a városparancsnok gyakran fordult meg 
otthonunkban. Tisztelte, becsülte szüleimet, nagyon kedvelt engem is. 
Egyszerűen Varjusának hívott. Soha nem éreztette se velünk, se másokkal, 
hogy mi vagyunk a „legyőzöttek". A mi szemünkben Krugljakov ezredes 
emberségből jelesre vizsgázott. 

Apám megbízásából gyakran vittem papírokat neki a városparancs-
nokságra, amely ott volt a Teleky utca sarkán, a patika fölött. 

December vége volt... Szerényen megünnepeltük a karácsonyt, aztán 
az újévet is... Alig telt el néhány nap az újesztendőből, amikor egy éjszaka 
megzörgették szobánk ablakát... Két katonatiszt (a SZMERS-től) állt ablakunk 
alatt, és „Otkrivaj!" felszólítással követelték a bebocsátást. Éreztük, hogy 
nagy baj van, hogy apámért jöttek. Nem tévedtünk. Házkutatási és 
letartóztatási parancsot mutattak fel... 

Felforgatták, a szó szoros értelmében darabokra szedték szét az egész 
lakást. Hajnal volt, mire befejezték. Egyre csak fegyvert, pénzt meg aranyat 
követeltek rajtunk. A fegyver miatt nem féltünk, mert az nem volt nekünk, 
viszont féltettük családi ékszereinket és apám vállalkozói pénzét. Hála 
anyám leleményességének, nem sikerült megtalálniuk, pedig még a 
lekvárokba is beletúrtak. Amikor belátták, hogy eredménytelenül keresnek-
kutatnak, anyámmal háromnapi élelmet meg fehérneműt csomagoltattak 
be apám részére. A zsákba tett hatalmas Remington írógépet jó apámmal 



a hátára vétették, majd indulást parancsoltak. Nem engedték meg, hogy 
elbúcsúzzunk, hogy megcsókoljuk egymást. 

Még ma is sajog a szívem, amikor magam elé idézem apámat. Ezt az 
élettől keményen megedzett embert akkor olyan megtörtnek, elesettnek, 
szerencsétlennek láttam. Az éjszaka hátralevő részében anyám meg én le 
sem hunytuk a szemünket. Sírtunk mind a ketten. Apánkat sirattuk: vajon 
viszontlátjuk-e még valaha?... Nem tudtuk, miért vitték el, mi volt a bűne?! 
Amikor másnap sírva panaszoltam el Krugljakovnak, mi játszódott le nálunk 
éjszaka, őszinte döbbenet ült ki arcára, s csak ennyit ismételgetett tehetetlen 
dühében: „Szvolocsi! Szvolocsi!"... 

Azzal bocsátott el, hogyha bármikor, bármire szükségünk lesz, forduljunk 
csak hozzá bizalommal. Számíthatunk rá, szívesen segít... 

így maradtunk hát árván anyámmal: tőle a férjét, tőlem az apámat 
ragadták el... 

Kalandor egyenruhában 

Már 1945 februárját mutatta a kalendárium... Apámról ez idáig semmi 
hír. Anyám a szomszédoktól hallotta, hogy Szamborban van a nagy elosztó-
tábor, s hogy állítólag oda viszik a kárpátaljaiakat. Kész volt vállalni minden 
megpróbáltatást, csak hogy eljusson oda. Erről a tervéről csak nyomós érvek 
bedobásával sikerült őt lebeszélnem. Még szerencse! Mint később 
megtudtuk, apámat egyenesen a zord Karéliába szállították, ott raboskodott 
egy Cserepovec nevű településen. Erről a városparancsnoktól értesültünk. 
Örültünk a hímek, mert most már legalább annyit tudtunk, hogy él. (Amikor 
másfél évi távollét után apám hazajött, ő maga mesélte el nekünk, hogy 
azon az éjszakán, amikor elvitték, egy ungvári ház pincéjébe zárták. Több 
ismeretlen ember volt ott, azokkal együtt töltött ott néhány napot, s csak 
azután vitték tovább, míg végül elérkezett végállomására: Cserepovecbe. 
Hogy sorsáról kik döntöttek, nem tudta, mert bíróság elé nem állították, s 
azt sem tudta meg soha, mi volt ellene a vád, mi volt a bűne.) 

Egy februári estén én még a konyhában tanultam, amikor valaki ököllel 
megdöngette az ajtót. (Úgy látszik, ezzel igyekeztek kiváltani a lélektani 
hatást.) A szöveg ismerős volt már nekünk: „Otkrivajte!" Egy főhadnagyi 
váll-lapot viselő katonatiszt lépett a lakásunkba. Egyedül volt. Bennünk 
meghűlt a vér: kettőnk közül vajon melyikünkért jött? Orrunk előtt ő is 
meglobogtatott valami papírlapot, majd elég kemény hangnemben adta 



elő anyámnak jöttének okát. Valami olyasmit mondott, hogy apám a 
táborban megölte az őröket és megszökött. Ezért most neki házkutatást 
kell tartania, nem jött-e haza apám, nem rejtőzik-e itthon, azonkívül le kell 
foglalnia minden személyes holmiját, és azt magával kell vinnie. (Valami 
azt súgta belül, hogy hazugság minden szava! De nem mertem ellenkezni 
vele, mert annak csak mi ihattuk volna meg a levél. Mi fegyvertelenek 
voltunk.) Az előzőhöz hasonló, mindent felforgató házkutatás kezdődött 
nálunk. Még a padlásra, a pincébe is benézett. Mivel nagyon fáztam (hiszen 
február volt!) megengedte nagy kegyesen, hogy felvegyem a téli 
kabátomat. (A kabátomnak a későbbiekben nagy szerepe volt!) Tüzetesen 
felforgatott, kiforgatott mindent! Fegyvert már nem keresett, nem is esett 
róla szó, de a pénzt meg az aranyneműt ő is követelte. Most sem sikerült 
rábukkanni!! Amikor végzett a házkutatással, s apám holmijainak java már 
halomba volt dobálva, megkockáztattam és megkérdeztem tőle, hogyan 
szándékszik elvinni ezt a regiment holmit. Felajánlottam, ha kell, adhatok 
neki bőröndöket, de visszautasította. Azt mondta, hozott ő magával zsákot 
(„vescsevoj mesok"). Már pakolta volna bele a holmit, de megállítottam, 
mondván, azért nem ártana valami jegyzékfélét készíteni a lefoglalt 
holmikról, amelyiknek egyik példányát itt hagyja majd nekünk. Nem 
tiltakozott, bár látszott rajta, hogy nagyon ideges, szívesen menne már... 
Engem ültetett le, hogy írjam a jegyzéket: ennyi és ennyi, ilyen és ilyen 
színű öltöny, ennyi és ennyi kabát, ilyen és ilyen színű, ennyi és ennyi pár 
cipő, ing, szvetter, sál, kalap, kesztyű, zokni, pizsama meg a jó ég tudja, 
még mi minden... Az elkészült jegyzéket olvashatatlan aláírásával 
hitelesítette. A megtömött zsák akkora lett, mint egy ruhásszekrény. Amikor 
fölemelte, majd összerogyott a súlya alatt. Amikor megkérdeztem, hogy 
fogja elvinni, azt mondta, kint az utcán autó várja. Felajánlottuk a 
segítségünket, hogy hárman vigyük ki a zsákot az autóig, ő azonban 
elutasította. Már elment, amikor észrevettem, hogy ottfelejtette a kesztyűjét. 
(Kekiszínű kötött kesztyű volt.) Hol várhatott rá az autó, nem tudom, mert 
mi motorzúgást nem hallottunk. Jó negyedóra múlva újabb zörgetés... Már 
megint ki jöhet?! Rémüldöztünk anyámmal. A főhadnagy jött vissza a 
kesztyűjéért. Úgy látszik, nem volt babonás. Mert a babona szerint, ha az 
ember valamit elfelejt és visszatér érte, már nem lesz szerencséje... 

Másnap reggel magammal vittem a saját kezűleg írt jegyzéket. 
Bementem iskolaigazgatómhoz, előadtam neki (magyarul) mi történt nálunk, 
s kértem, engedjen el a városparancsnokságra. 



Krugljakov kedvesen fogadott, nem sejtette, mi járatban vagyok. Amikor 
elmondtam neki a történteket, szörnyen felháborodott. Azt mondta, ez 
csak valami kalandor müve lehet. Kioktatott, mit csináljak, ha véletlenül 
meglátom az illetőt a városban... Még azt is mondta, hogy utána fog nézni 
a dolognak. 

Amikor visszamentem az iskolába, osztályfőnököm kérdőre vont, hol 
császkáltam mostanáig, hogy így elkéstem. Neki is elmeséltem a 
történteket. Szavaiból éreztem, hogy neheztel rám, amiért nem tőle, hanem 
egyenesen az igazgatótól kértem engedélyt, hogy elmehessek a 
városparancsnokságra. „Mit gondol? Én nem engedtem volna el?" - kérdezte. 
Nem érdekelt a véleménye. Örültem, hogy Krugljakov értesült a 
történtekről... 

Otthon elmeséltem anyámnak, kinél jártam és mit mondott. Mi, sajnos, 
nem tehettünk mást: türelmesen vártuk a fejleményeket... 

Nem árt hinni a babonában 

Megfogadtam Krugljakov tanácsát. Nyitott szemmel jártam a városban, 
hátha hamarabb sikerül így rábukkannom az egyenruhás kalandorra. Nem 
kellett sokáig várnom... Elmondom, hogyan történt... 

Nálunk, negyedikeseknél, bevett szokássá vált, hogy a nagyszünetben 
mindig leszaladtunk a Závodnyik cukrászdába (ott volt az a Korzón, a 
takarékpénztár szomszédságában). Nem a nyalánkságokért mentünk mi 
oda, hanem tejet inni brióssal. Ezen az emlékezetes napon is négyen ültünk 
a kis kerek asztal körül. Javában ittuk a gőzölgő tejet, amikor egyszer csak 
kinyílt a bejárati ajtó. Első pillanatban azt hittem, képzelődöm: az ajtón 
apámat láttam belépni! Azaz: az ő kabátját, kalapját meg sálját... A kabát 
hajtókájába rejtett arcban rögtön felismertem azt az embert, akit kerestem, 
akire most én vadásztam... Igen, az egyenruhás kalandor volt... Ő is 
felismerhetett engem a télikabátomról (hiszen rajtam volt azon az ominózus 
estén), mert láttam, hogy egy pillanatra meghökkent, majd jobbnak látta 
eltűnni. Dolga végezetlenül megfordult, s már indult is a kijárat felé... Én 
utána... (A tejért meg a briósért a lányoknál hagytam a pénzt.) Úgy 
követtem, mintha az árnyéka lettem volna... 

Kint szállingózott a hó, az utcákon alig lézengett valaki. Kellemetlen 
idő volt. A „Fehérhajó" előtt (így hívták a Korzó bal oldalán levő sarokházat) 
teherautó állt, Hanzséros doktor bútorait pakolták rá éppen. Ó volt a szép 



nevű háztömb utolsó lakója, de most ő is költözött már, Magyarországra 
települt át. 

Az általam követett tettes kimért léptekkel ballagott az utcasarok felé, 
de amikor elérte a „Fehérhajó" dufartját, hirtelen a kapualjba lépett, majd 
fölsietett az emeletre. A kétemeletes ház függő folyosóján egy teremtett 
lelket nem lehetett látni. Az épületben egyetlen lakó sem maradt; közben 
a Hanzséros bútoraival megpakolt teherautó is elhajtott a ház elől. 
Megtorpantam... A józan eszem azt diktálta, ne menjek utána, ki tudja 
mire nem képes a gazember... Ha leüt, azt se fogják tudni, hol vagyok. 
Jobbnak láttam ott maradni a ház bejárata előtt. Az épületből egyedül csak 
erre lehetett távozni, más kijárata nem volt. A pasas tehát nem hagyhatja 
el a házat észrevétlenül. Elég sokáig vártam, míg végre megjelent a 
láthatáron egy őrnagy. Elmondtam neki, hogy miről is van szó, de nem 
vállalkozott tolvajom elfogására. Azt azonban megígérte, hogy ott fog állni 
a kapuban, amíg én átszaladok a városparancsnokságra, hiszen itt van az 
karnyújtásnyira. Futottam én Krugljakovhoz, mint a nyúl. Majd kitörtem a 
nyakam, amikor kettesével vettem az emeletre vezető lépcsőket. Sajnos 
nem jutottam tovább az előszobánál, mert a katonák utamat állták: a 
városparancsnok a 4. ukrán front parancsnokával, egy magas rangú 
tábornokkal tárgyalt. Nagyon lelombozódtam a hírtől. Mi lesz, ha a kapualjba 
állított őrnagy megunja a strázsálást és elmegy? S ekkor adódott egy pillanat, 
amikor nem figyeltek oda a katonák... Kaptam magam, s berontottam 
Krugljakov szobájába... Csak annyit tudtam kidadogni oroszul, hogy 
megfogtam a tolvajt... 

A városparancsnok mondott valamit a tábornoknak, kijött velem a 
katonákhoz, két géppisztolyost rendelt mellém, s máris indított tolvajt fogni. 

Futva tettük meg az utat a „Fehérhajó" dufartjáig. Az én strázsálni állított 
őrnagyomnak hűlt helye volt. Fölszaladtunk az emeletre. A függőfolyosón, 
a frissen esett hóban jól látszottak a kalandor lábnyomai, elámlták őt, melyik 
lakásba ment be menedéket keresve, de a nyomokból azt is meg lehetett 
állapítani, hogy még mindig bent van, mert kifelé vezető nyomokat nem 
találtunk. A két géppisztolyos katona végigkutatta a lakás minden 
helyiségét. Egyedül csak a WC ajtó volt zárva. Amikor megpróbálták kinyitni, 
egy kekiszínű kötött kesztyűbe bújtatott kéz húzta vissza... Igen, ugyanaz 
a kesztyű volt, amelyikért a főhadnagy visszajött akkor este... A katonák 
kirángatták a klozettből a civillé vedlett tisztet, és együtt kísértük őt a 
városparancsnokságra. A tábornok időközben elment, így Krugljakovnak 



bőven volt most ideje foglalkozni a kalandorral. Engem megkért, hogy 
tanítás után menjek be hozzá. 

Az osztály a nap hőseként fogadott, mikor visszamentem az iskolába. 
Velem madarat lehetett fogatni, olyan boldog voltam. Hát még anyám 
hogy fog örülni, ha megtudja a jó hírt! 

Tanítás után jelentkeztem Krugljakovnál. Azt mondta, legyünk otthon, 
mert még a mai nap folyamán visszahozzák nekünk az elrabolt holmit. 

Keresztanyámék is ott ültek velünk a konyhában, amikor sötétedés 
után kopogtattak. Egy kiskatona állt az ajtóban, hátán az irdatlan nagy 
zsákkal. Letette a konyha közepére és szó nélkül távozott. 

Lám, lám! A babonás hiedelmekben is van valami igazság! A mi 
kalandorunk is visszatért az ottfelejtett kesztyűjéért, és nem is lett 
szerencséje!... 

A kvártélyos 

Az a főhadnagy, aki rajtavesztett a mi kirablásunkon, valóban tiszt volt. 
Ezt onnan tudom, hogy az ügyben engem többször is behívattak kihallgatásra 
meg szembesítésre abba a félelmetes katonai szervbe, ahol a kalandor 
elnyerte méltó büntetését. (Hála érte Krugljakovnak, a városparancsnoknak, 
aki nem hagyta annyiban a dolgot.) 

Számomra különösen az utolsó kihallgatás maradt nagyon emlékezetes. 
Amikor e hivatal parancsnoka kijelentette, hogy az ügy ezennel le van 
zárva, a vétkes megkapja kiérdemelt büntetését, én nem átallottam 
megkérdezni tőle: és mi lesz velünk? Ki véd meg minket az esetleges 
bosszútól? Anyám meg én követeljük, adjanak nekünk őrséget! A parancsnok 
először jót nevetett azon, amit mondtam neki, majd komolyra fordítva a 
szót, megkérdezte: van-e külön szobánk, ahová bekvártélyozhatnának 
valakit. Még azt is megkérdezte, tud-e anyám sütni-főzni, hogy a kosztot 
biztosítsa. 

Ilyen előzmények után e fontos hivatal parancsnoka maga költözött az 
ebédlőnkbe kvártélyosnak, s így lett anyámból parancsnoki szakácsnő. Ettől 
kezdve a mi konyhánk el volt látva mindennel, mi szem-szájnak ingere, 
anyám pedig csak úgy kreálta új lakónknak a finomnál finomabb magyaros 
ételeket. ízlett is neki! 

Nagyon érdekes dolgot figyeltem meg a nálunk lakó parancsnokkal 
kapcsolatban: ez az ember sosem ivott. Míg korábbi lakóink csak úgy 



vedelték a tiszta szeszt: egy hajtásra két decit is fel tudtak hörpinteni, majd 
ugyanannyi vizet ittak rá (így hígították fel a szeszt, ami azt jelentette, 
hogy közel fél liter pálinka lett bennük), s ha más harapnivalójuk nem volt, 
egy darabka kenyeret szagolgattak... 

Az űj lakónk mindenben igyekezett a kedvünkben járni. Nekem néha 
még csokoládét is hozott, és több nap, mint kolbász! alapon kiadagolva, 
mindig csak az aznapi adagot kaptam meg tőle. Nem panaszkodhatok rá, 
mert a házban levő összes ócska karórát megvette. 

Emlékszem, egyszer megkérdezte anyámtól, tud-e sütni „napóleont". 
Halvány ibolyaszínű dunsztunk sem volt arról, hogy mi az. Hiába magyarázta 
ő nekünk, hogyan is néz az ki, nem tudtunk rájönni, mire gondol. Ekkor 
támadt egy jó ötletem: szerezzen valahol egy orosz-magyar szótárt, abban 
biztosan benne lesz. Szerzett is ő (nem tudom, kitől) egy nagyon régi 
szótárt, amiből megtudtuk, hogy az oroszul „napóleonnak" titulált sütemény 
ugyanaz, mint a magyar krémes. Örült a mi lakónk a „napóleonnak", amikor 
anyám megsütötte neki! Hálából egy üveg pacsulival ajándékozta meg... 

Amikor lakónk már nagyon otthonosan érezte magát nálunk, 
nekibátorodva apámról kezdtem faggatni. Azt tudta, hogy elhurcolták (lehet, 
hogy az ő keze is benne volt), de erről a témáról nem volt hajlandó beszélni 
velem. Igyekezett mindenben a kedvünkben járni, meglehet így akarta 
törleszteni azt, amivel adósunk volt... Emlékszem, még azt is elintézte, 
hogy felszántsák és megtrágyázzák a házunk mögött húzódó csaknem 
egy holdas földet... 

Mindig figyelemmel kísérte iskolai tanulmányomat. Ha nyelvből, 
irodalomból, történelemből vagy más tantárgyból könyvre volt szükségem, 
első szóra megszerezte. 

1945 februárjától május végéig lakott nálunk. Aztán áthelyezték őket, 
hogy hová, nem tudom. Egyetlen egyszer írt nekünk. Hálával emlékezett 
ránk. Nekem sok sikert kívánt és azt, hogy mielőbb viszontlássam apámat... 

A hadisarc 

1944 decemberét írtuk. Ungváron már második'hónapja igyekezett 
gyökeret verni egy új államhatalom. Városunk még mindig amolyan lábadozó 
betegre emlékeztetett, bezzeg a sebtében létrejött „Ungvár város 
népbiztossága" már aktív tevékenységbe kezdett. Azokból a napokból való 
az a megsárgult, szakadozott szélű okmány is, amelyet még ma is őrzök. 



Apámnak címezték 1944. december 27-én. (Úgy látszik, újévi 
meglepetésnek szánták.) 

A 315/44. számú „Fizetési parancsot" (!) kézbesítő hozta jó apámnak.(A 
regisztrációs számból ítélve, rajta kívül még jó sokan kaptak hasonlót!). Az 
Ungvár város népbiztossága (fogalmunk se volt, kikből állhatott) nevében 
küldött, bélyegzővel ellátott, de aláírás nélküli okmányban az állt, hogy a 
nevezett népbiztosság elnökségének 1944. november 15-i határozata Szalai 
Miklóst 5000 - pengő hadisarc kifizetésére kötelezi, amely összeget a 
fizetési parancs kézhez vétele után haladéktalanul be kell fizetnie, s a 
befolyt pénzösszeg a város szükségleteinek fedezésére fordítandó. A fizetési 
parancs törvényerejű, apellátának helye nincs! A fizetés megtagadását a 
hadi törvénykezés teljes szigorával sújtják. (Ha az időben jól igazodom el, 
akkor ez a papír akkor érkezett, amikor apám már helyreállította 
városunkban a víz- és áramszolgáltatást, s már elkészült a fahíd is.) 

Az apámra kirótt 5000 - pengő hadisarc óriási pénz volt akkoriban. 
Szülém vállalkozói tőkeként (anyám által megmenekített) pénze sem tett 
ki tán ennyit. Szüleim összedugták a fejüket megoldást keresve, s hosszú 
tanakodás után olyan elhatározásra jutottak, hogy apám aranyórájától válnak 
meg. Családi örökségből származott ez az óra, valamikor az apai nagyapámé 
volt. Vérzett a szívem, amikor megtudtam, hogy szüleim ezt dobják piacra. 
De mit tehettek mást, egyedül ennek az órának volt olyan értéke, amellyel 
meg tudták vásárolni apám szabadságát. (Ha nem fizettek volna -
elhurcolják! Ki hitte volna, hogy néhány nap múlva így is, úgy is elviszik 
szegényt! Hiába, így működött akkor a nagy gépezet!) 

Hadd szóljak pár szót erről az ebek harmincadjára került csodálatos 
időmérő szerkezetről! A régi családi fotók megörökítették, amikor még 
nagyapám ünneplős zsakettjét díszítette. Azt pedig már én láttam saját 
szememmel, amikor apám viselte nagy sátoros ünnepek alkalmával (amikor 
Űrnapján a körmenetben a baldachin egyik tartórúdját ő vitte). 

Az ujjnyi vastag, körülbelül 40 centiméter hosszú aranylánc egyik végére 
volt erősítve rúgós kapoccsal a duplafedelű aranyóra. Rendszerint a mellény 
jobb zsebében kapott helyet. A lánc közepén egy arany medalion függött 
(talán a sárkányölő Szent Györgyöt ábrázolta), ezt a mellény egyik 
gomblyukába erősítették, a lánc másik vége pedig a mellény bal oldali 
zsebéhez volt csíptetve, szintén biztosító rugós kapoccsal. A gálaruhaként 
viselt zsakett az ilyen láncos zsebórától még ünnepélyesebbé vált. 

Nekem a szó szoros értelmében kivégzésnek tűnt, amikor végignéztem, 
hogy ezt a gyönyörű családi ereklyét a Korzón levő órásbolt egyik 



alkalmazottja hogyan, milyen hidegvérrel szedi darabjaira. így választotta 
el az aranyat az óraszerkezettől (amit vissza is adott nekünk), hogy majd 
az egykori pontos időmérőt törött aranyként vásárolja meg... A kapott 
pénzből apám még aznap, késlekedés nélkül befizette a ránk kirótt 
hadisarcot... 

Talán két nap múlva, amikor apámat még nem vitték el, ő hozta a 
megdöbbentő hírt, hogy az emberektől hadisarc címén bevasalt pénzzel a 
népbiztosság egyik befolyásos tisztségviselője angolosan meglépett 
Svájcba... 

Ez hát az apai nagyapámtól örökül hagyott aranyóra szomorú története... 
Emlékét ma már csak néhány öreg fénykép meg ez a sorsát megpecsételő 
megsárgult „fizetési parancs" őrzi... 

Minden jó, ha jó a vége 

Fura egy történet a most soron következő, de minden úgy történt 
meg, ahogy azt közreadom. 

Apám elhurcolásával családfenntartónkat is elvesztettük. Én még diák 
voltam, így hát semmivel sem tudtam hozzájárulni a családi kasszához, 
anyám pedig, aki világéletében háztartásbeli volt és mindent készen kapott 
apámtól, abszolút nem értett a pénzkereséshez. Az ő feladata az volt, hogy 
békés, meleg családi fészket biztosítson nekünk. 

Most, hogy ketten maradtunk, összedugtuk a fejünket és azon 
tanakodtunk, hogyan is segítsünk magunkon, hogy ne kelljen hozzányúlni 
apánk megtakarított vállalkozói pénzéhez. S az isteni szikra ekkor pattant 
ki agyamból. Álljon meg a menet! Meg vagyunk mentve! Hisz apánk annak 
idején, másokhoz hasonlóan, az elhúzódó háborúra számítva tartalékolt 
néhány kurrens árucikket!... S mivel a háború majdnem észrevétlenül 
átsuhant Ungvár fölött, ezeknek a portékáknak egy részét most már 
nyugodtan piacra dobhatjuk. Anyám vállalta, hogy ő a cigarettát fogja kínálni 
eladásra (nálunk a családban különben sem dohányzott senki), én pedig a 
mosdószappant fogom elpasszolni. Mindennap beteszek a táskámba egy-
két darabot, s az iskolában felkínálom osztálytársaimnak. Nagyon finom 
illatú, lanolinos bőrápoló szappanról volt szó, amely már a háború előtt is 
igen kapós cikk volt. Én nem akartam nyerészkedni, „saját árban" kívántam 
túladni rajta. Örültünk volna, ha legalább azt a pénzt kapjuk vissza, amit 



apám az áruba fektetett... Hát valahogy így képzeltük el anyámmal anyagi 
gondjaink megoldását... 

Én azon az emlékezetes napon is betettem táskámba a két darab 
lanolinszappant, csakhogy igazgatóm megbízásából az iskolai bélyegző 
ügyében kellett eljárnom, s teljesen megfeledkeztem a szappanárusításról. 
Mire visszaérkeztem az iskolába, éppen az utolsó előtti órára csengettek. 
Oroszóra következett, osztályfőnökünk tantárgya. Ha jól emlékszem, talán 
Vidnyánszky Pistát hívta ki felelni a táblához, s eközben tanárunk fel-alá 
sétált a lépcsőzetesen emelkedő padsorok között. Hopp! A szappan! 
Felemeltem a karom, magasba nyújtózkodtam, hogy tanárom észrevegyen. 
Észre is vett... Azt hitte biztosan, hogy felelni akarok, mert meg is kérdezte 
ezt tőlem oroszul. Én magyarul válaszoltam: „Nem! De ha a tanár űr azt 
szeretné, hogy bársonyos legyen az arcbőre, vegyen tőlem finom 
lanolinszappant! Olcsón adom!" Tanárom nyilván nem hitt a fülének, mert 
megkérdezte magyarul: „Mit mondott?!" Én megismételtem a 
reklámszövegnek beillő mondókámat... Osztályfőnököm se köpni, se nyelni 
nem tudott, annyira meglepődött. Majd pillanatnyi zavarát legyűrve gúnyos 
pofát vágott, s hogy a megértéssel ne legyen probléma, magyarul vágta a 
fejemhez: „Hallja, maga, Szalai! Ha valamikor Ungváron a pimaszságnak 
meg a szemtelenségnek fognak szobrot állítani, jelentkezzen modellnek!" 
Punktum!... Mást nem mondott... Hát, bevallom, nem számítottam ilyen 
válaszra... Osztálytársaim a hasukat fogva röhögtek tanárunk válaszán. Én 
megsemmisülten lerogytam a padba... Hát ezt jól megkaptam, gondoltam 
magamban. Micsoda szégyen!... Észrevettem, hogy a lányok közül 
egyiknek-másiknak alattomos káröröm jelent meg az arcán. Hájjal 
kenegették ezeket... Repesett a szívük, hogy tanárom így leégetett! 
Vállalnom kellett, magam kerestem a bajt! Most megkaptam! Úgy kell 
nekem! (Isten látja a lelkemet, csak jópofáskodásnak, tréfának szántam az 
egészet... Mi ebből a tanulság? A diák ne tréfálkozzon a tanáraival...) 

Teltek-múltak a napok, a megtorlás, amire számítottam, nem következett 
be. Sőt úgy vettem észre, hogy tanárom egyáltalán nem haragszik rám a 
„szappanos" ügy miatt. Erről iskolából hazafelé menet szereztem tudomást. 
Mivel osztályfőnököm az Ung bal partján lakott, akárcsak én, elég gyakran 
megesett, hogy együtt mentünk haza az iskolából. Ha valamelyik lány 
látta ezt, másnap futótűzként terjedt a hír, hogy Szalai Bori megint az 
osztályfőnökkel ment haza. A jó Isten a tanúm, hogy nem kerestem én 
ezeket a találkozásokat. Azt tudtam, hogy a lányok bele vannak esve, mert 



ami igaz, az igaz, nagyon jóvágású férfi volt. Keresték is a lányok az alkalmat, 
hogy ott nyüzsöghessenek körülötte... 

Az idő múltával, egyre jobban megszoktam a társaságát. Útközben 
nagyokat nevettünk. Egy idő után már egészen hazáig elkísért. Meséltem 
neki apámról, anyámról, ő is elmondta nekem, hogy itt Ungváron a középső 
bátyjánál él. Azt is megtudtam tőle, hogy Munkácson él a mostohaanyja 
meg a féltestvére, s hogy van egy unokaöccse, a legidősebb bátyjának a 
fia, akit Sanyinak hívnak és gimnazista. Kiderült, hogy az unokaöccs nekem 
régi jó barátom, hiszen valamikor az elemi iskola 3. osztályában egy padban 
ültünk... 

Lassan beköszöntött a nyár is. S ahogy múlt az idő, egyre gyakrabban 
vettem észre, hogy már nehezen tudom nélkülözni tanáromat, hiányzott, 
ha nem találkoztam vele. így bontakozott ki közöttünk az a nagy barátság, 
amelyből egy tanár és egy diák igaz szerelme fogant. 

Lázasan készültünk az érettségire. Már alig vártuk, hogy túl legyünk 
rajta. A vizsgákon osztályfőnököm jobban izgult, mint én magam. Pedig 
igazán nem volt oka félnie miattam, tudhatta, hogy nem hozok rá szégyent. 

Az érettségi vizsgák után rendezett banketten a fülig szerelmes lányok 
még egy utolsó kísérletet tettek, hogy elhódítsák tőlem az osztályfőnököt, 
Bárány Sándort. Próbálkozásuk azonban csődöt mondott... 

Városunkban elég nagy szenzációt keltett a tanár-diák szerelemről 
szárnyra kapott hír. Mi nem sokat törődtünk ezzel, hiszen mással voltunk 
elfoglalva: hamarosan sorra kerülő esküvőnket tervezgettük... 

Minden jó, ha jó a vége!... 

Két végállomás közötti megálló 

Az én maszek filozófiám szerint minden ember életében két biztos, 
meghatározó állomás van. Az egyik a születés, a másik meg a halál. A két 
végállomás között csak megállók vannak. Ilyen megállónak számított az 
én életemben a most sorra kerülő történet is, nem egészen félúton a két 
végállomás között. 

.. .Sikeresen túljutottam az érettségi vizsgákon, és 19 esztendősen ott 
álltam a nagybetűs élet kapujában. Az utóbbi mozgalmas, nem kis 
megpróbáltatásokkal teli hónapok (apám elhurcolása, házkutatások, 
kihallgatások stb. stb.) nagyon megviseltek bennünket. Akkoriban anyámnak 
én voltam az egyedüli támasza, s úgy éreztem, méltóképpen kell 



helyettesítenem családunkból kiszakított apámat. A lelkiismeretem szerint 
becsülettel tettem eleget ennek a feladatnak... 

Most, a vizsgák után, míg nem találtam megfelelő állást, hogy átvegyem 
a családfenntartó szerepét is, anyám ügy ítélte meg, hogy rászolgáltam a 
vakációra. Nem volt kifogása az ellen, hogy gyakrabban randevűzgatok 
volt osztályfőnökömmel, Bárány Sándorral. (Szerintem még imponált is 
neki, hogy egyetlen leánya nem holmi hátulgombolós legénykékkel 
mulasztja az idejét. Egyébként anyám is 13 évvel volt fiatalabb apámnál, s 
hűségben, megértésben kitartottak egymás mellett életük végéig.) 
Visszatérve Bárány Sándorhoz. Többen kérdezték tőlem, miért nevezem 
én őt Gyuszinak, ha egyszer Sándor a neve. A magyarázat roppant egyszerű: 
hajdanában az volt a módi, hogy az ember fiának két keresztnevet adtak. 
Én, például, Szalai Borbála Veronika vagyok. Ugyanilyen alapon kapta az 
én kedvesem is a két keresztnevet, s így lett Bárány Gyula Sándor. Mivel 
okmányaiban mindenütt a Sándor név áll, a Gyula, Gyuszi nevet meghagyták 
házi használatra. (A középső bátyját is Dezsőnek hívták okmányai szerint, 
otthon viszont a Laci névre hallgatott.) 

Nos, e kis intermezzo után visszakanyarodom elkezdett történetemhez. 
Szóval, egyre gyakrabban randevúzgattam Bárány Gyuszival. Azon a szép 
nyári estén is éppen a strandról jöttünk haza. Gyuszi, a kedvesem, ekkor 
már elérkezettnek látta az időt, hogy végre kirukkoljon szándékával és 
hivatalosan megkérje a kezem anyámtól. Anyám rám bízta a döntést, nem 
akart beleszólni abba, kihez kívánom kötni további életemet. Én, 
természetesen, igennel válaszoltam, hiszen a kedvesem meg én már régen 
döntöttünk erről... 

A leánykérés örömére anyám sebtében lehozott a padlásról egy rőfnyi 
száraz házikolbászt, a pincéből felhozott saját helmed borunkból egy 
kancsónyit, amit az egyik megkezdett hordóból sikerült kilopóznia. így 
tettük ünnepélyessé a leánykérést! 

Jövendőbelim még ott a „díszvacsorán" úgy határozott, hogy másnap 
elmegyünk a Kohut és Nábivanec kegyszerárusokhoz, mert egyedül csak 
ők foglalkoztak jegygyűrűk készítésével. Napokon belül készen lettek a 
karikagyűrűk, sőt a nevünket meg az eljegyzés dátumát: 1945. VII. 17. is 
belevésték. (Ma már mind a két jegygyűrűt én viselem.) A leánykérés 
estéjén az esküivő meg a lakodalom volt a fő téma. Abban állapodtunk 
meg, hogy a párom szeptember elsején vezet engem oltár elé, ahol majd 
kimondjuk a boldogító igent. Kerek másfél hónap állt még előttünk, ennyi 



idő bőségesen elég, hogy mindent elintézzünk. Hogy semmi se kerülje el 
figyelmünket, egy füzetlapra írtuk össze teendőinket. 

Nem terveztünk mi hét falura szóló lakodalmat egy sereg vendéggel 
(nem olyan időket éltünk). Anyám azonban kötötte az ebet a karóhoz, 
azzal érvelve, mit szól majd apánk, ha hazajön, hogy még egy becsületes 
esküvőre se voltunk képesek... Mégis ügy egyeztünk meg, hogy csak a 
legközelebbi rokonainkat és néhány kedves ismerősünket hívjuk meg, akik 
szemtanúi lesznek frigyünknek... 

Nem húzunk fel sátrat az udvaainkon, mint az szokásban volt akkoriban, 
hanem kiürítjük a két utcai szobát, ahol kényelmesen elférnek a vendégek, 
a három szál romából álló bandának is lesz helye, meg még táncolni is lesz 
hol. 

Hogy ne a szomszédoktól kérjünk kölcsön asztalokat meg székeket, 
az utcabeli áccsal, Spisák Janival méretre szabott kecskelábú asztalokat 
csináltatunk lócákkal. (Apámnak az építkezésekhez rengeteg gyalult 
faanyaga volt készletezve.) 

Az esküvői ruhákkal nem lesz gond, az unokatestvéremtől kapunk 
menyasszonyi mhát is, szmokingot is. A menyasszonyi csokrot Hajtó Rózsinál 
rendeljük meg. 

Az eskető pappal Lukács Olgus (a templomi ügyekben járatos 
megaggott leányzó) fog tárgyalni, ő egyezteti majd az esketési ceremónia 
időpontját, sőt őt bízzuk meg a templom feldíszítésével is meg az orgonaszó 
megszervezésével. Ezeket a feladatokat fizetségért mindig elvállalta. 

Az esküvői vacsorát anyám a maga belátása szerint állította össze, ebbe 
nem engedett beleszólni senkinek. A konyhaművészet neki a kisujjában 
volt! Olyan különlegességeket tudott készíteni, mint egy mesterszakács! A 
sütemények meg a torták készítése lett keresztanyám meg az 
unokanővérem feladata. 

Papíron tehát megvolt a munkamegosztás. Anyám nem késlekedett, 
mindjárt másnap felült a vicinálisra, és irány Korláthelmec, ahol a szőlőnk 
volt. A faluban mindenki ismert minket, készségesen segítettek anyámnak 
a csirkék és kacsák beszerzésében. Ezeket az esküvőnkig még otthon 
nevelte anyám... 

Summa summárum: augusztus 20-ra, Szent István napjára minden 
készenlétben állt... Csak egy dologról feledkeztünk meg, ki fuvaroz el 
bennünket a templomba? A városban közlekedő konflisok olyan ütöttek-
kopottak voltak, hogy szégyen lett volna beléjük ülni szmokingban meg 
uszályos menyasszonyi ruhában. Az isteni szikra most sem hagyott cserben! 



Futottam én Krugljakov ezredeshez, családunk őrangyalához. Előadtam neki, 
hogy szeptember elsején a római katolikus templomban esküszöm örök 
hűséget a páromnak, de nincs járgány, amelyik elszállítana oda. Minden 
meglesz! - szólt a kurta válasz. - Hány kocsi kell, hány órára és milyen 
címre? - kérdezte. Én megmondtam, és biztos voltam, hogy minden úgy 
lesz, ahogy kértem... 

Elérkezett szeptember elseje!... Az esküvői szertartás délután négy 
órára volt kitűzve. A templom kitárt ajtajából jól látszott az oltárig húzódó, 
két oldalán virágfüzérekkel díszített piros futószőnyeg. Középen égett a 
nagy kristálycsillár, az egész templom tele volt fénnyel, ragyogással... 
Töméntelen sokan lepték el a templomot és környékét. Az emberek 
eltátották a szájukat, amikor meglátták a templomajtó elé kanyarodó, 
virágfüzérekkel feldíszített, tükörfényesre sikált három katonai limuzint!... 
A sofőri teendőket tányérsapkás, gimnasztyorkás, glancolt csizmában feszítő 
katonatisztek látták el. A két sógornőm napernyőnek beillő szalmakalapjában 
úgy feszített az egyik kocsi hátsó ülésén, mintha II. Erzsébet angol királynő 
udvarhölgyei lennének... 

Azt hiszem, hogy sem azelőtt, sem főleg azután nem láttak több olyan 
esküvőt, ahol a szovjet városparancsnok autói és katonatisztjei szállították 
volna a házasulandó ifjú párt a római katolikus templomba... 

Bárány Gyuszi és Szalai Bori esküvője még hónapok múlva is beszédtéma 
volt a városban... Hát így esküdtünk mi örök hűséget egymásnak 1945. 
szeptember 1-én... 

„Utóirat" 

Ez a mostani rövidke szösszenetem azért kapta ezt a címet, mert 
tulajdonképpen nem önálló történet, hanem az előzőnek a tartozéka, 
helyesebben, azt mondja el pótlólag, ami abból kimaradt. 

A lakodalmunkon történt. A három szál roma édes-bús hallgatókkal 
szolgáltatta a zenei aláfestést vacsora közben. Az egyes fogások közt szép 
szavakba öltöztetett pohárköszöntők hangzottak el, mindenki a mi 
boldogságunkra emelte és ürítette poharát. 

Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy az ebédlő ajtajában, kopott 
hegedűtokkal a hóna alatt V. M. áll (a nevét a családjára való tekintettel 
nem írom ki). Se nem rokonunk, se nem jó barátunk, nem is hívta őt meg 



ide senki. Csak ügy, magától bepofátlankodott. (Fogalma sem volt arról, 
mi fán terem a jólneveltség!) 

Szóval, megjelent az ebédlő ajtajában, aztán se szó, se beszéd, előkapta 
tokjából a „szárazfát" és már húzta is a „Most kezdődik a, most kezdődik 
a.. ." szövegű tüzes csárdást... Ez a nem várt jelenet annyira meglepte 
vendégeinket, hogy majdnem torkukon akadt a falat. V. M. még a zenészeket 
is elkezdte biztatni, hogy csatlakozzanak hozzá a muzsikálásban, azok 
azonban tudták (V. M.-mel ellentétben), hogy vacsora közben nem illik 
csárdást, talpalávalót játszani... Mikor a hívatlan vendég befejezte szólóját, 
asztalhoz ült, s mint valami közeli rokon, egészen otthonosan kezdte érezni 
magát: evett-ivott, hangosan vitte a szót, beleszólt mások beszélgetésébe 
nagy tudálékosan, a többi vendég alig tudott megszólalni mellette. 
Szemtelen volt, mint egy piaci légy, és nem akadt egy ember, aki galléron 
ragadta volna és kitette volna a szűrét a kapun kívülre... 

Már úgy tíz óra felé járt az idő, amikor egy váratlan (eléggé 
meghökkentő) fordulat következett. Az történt ugyanis, hogy a vendégek 
egyikét idegesíteni kezdte alkalmi muzsikusunk hegedűtokja, amely ott 
hevert az asztal meg az ő lába alatt. Lehajolt érte, hogy kivegye onnan, és 
a falhoz támassza. Mivel meglehetősen nehéznek érezte, gondolta, hogy 
belenéz... 

Bele is nézett! Igencsak megrökönyödött a látványtól!... 
Mert hát a hegedűtok tele volt pakolva a lakodalmi asztalról lelopkodott 

étellel-itallal... Leleplezett „barátunk" égett, mint Gyöngyös! Nem kellett 
most a gallérjánál fogva kipenderíteni, ment ő magától, vitte, menekítette 
az irháját... Örült, hogy ép bőrrel megúszta!... 

Úgy látszik, vannak emberek, akik még ilyesmire is képesek. 
Az eset után V.M. úgy került bennünket, mint ördög a tömjénfüstöt... 

Balgaságom történetei (mások okulására) 

Röviddel esküvőnk után egy újonnan alakult készletezési hivatalban 
helyezkedtem el, páromat pedig a területi közoktatási hivatal 
káderfőnökévé nevezték ki. 

Nagyon őszinte leszek: az én hivatalom nívója egy házkezelőség 
színvonalát juttatta eszembe, így aztán hamarosan meg is váltunk egymástól. 
Innen a Nemzeti Bankba mentem dolgozni, ahol a fiam megszületéséig 
majd egy évet töltöttem. 



Reggelente mindig a férjurammal együtt mentünk munkába: én az 
Ung partján lévő bankba, ő pedig az „országházba" (így maradt rajta még 
sokáig a régi magyar elnevezés). Munkából viszont sosem jártunk együtt 
haza, mert míg a bankban négy órakor véget ért a munkanap, a pároméknál 
kötetlen volt a munkaidő. Sosem lehetett tudni, hogy Honcsarenko 
elvtársnak, a területi pártbizottság osztályvezetőjének (az ő hatáskörébe 
tartozott a közoktatás) mikor jut eszébe valamilyen „fontos" adatot 
beszereznie a közoktatás kádereiről. S ha véletlenül nem találja helyén a 
káderfőnököt? Ki fogja meginni annak a levét? Csakis a káderfőnök!... 

Eleinte még megadással tűrtem ezeket a távolmaradásokat, később 
azonban már háborogni kezdtem, sőt mi több - gyanakodni is. Mert (ma 
már elárulhatom) néha revíziót tartottam hites férjem zsebében, ahol 
számomra gyanús bejegyzéseket találtam. Egy-egy női, ritkábban férfinév 
állt ezeken a cédulákon címmel vagy telefonszámmal. 

Az iskolában annak idején saját szememmel láthattam, hogy buknak a 
lányok a párom után, minden bájukat latba vetették, csakhogy 
megkaparintsák maguknak. Miért ne történhetne meg most ugyanaz, azzal 
a különbséggel, hogy most nem osztálytársnőim, hanem teljesen ismeretlen, 
vadidegen nőszemélyek törnek a boldogságomra. Még védekezni sem 
tudok ellenük. Leírhatatlan féltékenység kerített hatalmába. Gyanúsítgatni 
kezdtem férjuramat, aminek gyakran hangot is adtam. Hiába védekezett 
ő, hiába próbálkozott meggyőzni engem józan érvekkel - nem ment. A 
féltékenység megbolondított (nem tudtam magam leállítani), s én lassan, 
de biztosan mérgeztem mindkettőnk életét. 

Történt egyszer (már hideg tél volt), hogy a fatartóba mentem fáért. 
Az előszoba és a konyha között üvegezett ajtó volt, így az előszobából 
mindent láthattam, ami a konyhában történik. Kedvesem a konyhaasztalnál 
ült, s nagy sebtében körmölt valamit. Amint az előszobába léptem, gyors 
mozdulattal összegyűrte azt a papírlapot és a nadrágzsebébe gyömöszölte. 
No, most megvagy! - gondoltam én, s a behozott hasított fát szépen, 
nyugodtan beleraktam a fásládába. Úgy tettem, mintha semmit se láttam 
volna, nem is kérdeztem tőle, nem is mondtam neki semmit. De éreztem, 
hogy a szívem már valahol a torkomban dobog. A fásláda fölött leráztam 
magamról a fűrészport... A zsebre vágott cetli ott kandikált kifelé párom 
nadrágzsebéből... Szinte kínálta magát... És én egy óvatlan pillanatban 
kiragadtam onnan, aztán usgyi!, rohantam anyámhoz. Párom futott utánam, 
hogy megfogjon, úgy tett, mintha vissza akarná szerezni tőlem az írást, de 



én már bezártam magam mögött anyám lakásának ajtaját. Még a kulcsot is 
ráfordítottam. Az izgalomtól minden porcikám remegett. 

Mire kissé magamhoz tértem, remegő kézzel simítottam ki az összegyűrt 
papírt, amelyre egyetlen mondat volt írva. Szóról szóra ez: „Neked minden 
sz.. .t kell látnod!" Azt hittem föld alá süllyedek, úgy megszégyenített... 

Jó lecke volt nekem! Soha többé nem érdekelt, mi van a zsebeiben. 
Megette a fene az olyan párkapcsolatot, amelyik nem a bizalomra épül... 

Most, hogy elmondtam ezt a történetet, azon gondolkoztam, elmondjam-
e azt a történetet is, amelyik ez előtt történt. Üsse kő, közreadom! Hadd 
okuljanak belőle a hozzám hasonló féltékeny természetű fehércselédek... 

Ez az eset is a párom zsebeiben talált női címekkel kezdődött... 
Késő őszre járt az idő, hamar sötétedett. Én tíz perccel korábban 

elkérezkedtem a bankból, hogy be tudjak jutni az „országház" épületébe, 
még mielőtt a milicisták bezárják a bejárati nagykapukat. Bejutottam. Az 
oktatásügy a negyedik emeleten volt, de én csak a harmadikra mentem, 
nehogy összetalálkozzam párom kollégáival. Az emberek mind hazafelé 
igyekeztek, s hogy ne tűnjön fel senkinek, hogy miért ácsorgok az egyre 
néptelenebbé váló épületben, céltudatosan, határozottan jártam körbe-
körbe a harmadik emeleti folyosón. Párom irodájának ablakát, mely egy 
emelettel feljebb volt és az udvarra nézett, jól szemmel tudtam tartani a 
harmadik emeleti budi ablakából. Amikor a folyosók elcsendesedtek, az 
oldallépcsőn felmentem a negyedik emeletre. A kihalt folyosón olyan csend 
volt, hogy saját szívem dobogását is hallottam. Egyetlen sápadt fényű körte 
égett a folyosó túlsó végében, no meg a párom irodájából szűrődött ki 
némi fény az ajtó alatt. Ebből tudtam, hogy még mindig ott van. Néha a 
parketta is megreccsent odabenn. Vajon kivel van ott bent? Lélegzetem 
visszafojtva vártam... Ha rajta kívül van még valaki odabenn, úgyis egyszerre 
fognak kijönni... Akkor majd megtudom, ki az illető... Eleinte ott lapultam 
a folyosón levő oszlopok egyike mögött, majd oda merészkedtem egészen 
az irodaajtóig. Fülem rátapasztottam az ajtóra és hallgatóztam: papírsusogás, 
parkettarecsegés, széktologatás hallatszott, majd léptek... A következő 
pillanatban kattant a villanykapcsoló és kinyílt az ajtó. A párom lépett ki 
irodájából... egyedül... Csak annyi érkezésem volt, hogy elugrattam az 
ajtótól, majd sántítást mímelve igyekeztem beleolvadni a folyosó homályába. 
Kétszer hallottam a hátam mögött: „Borka, te vagy?" Én rá se hederítettem 
a kérdésre, igyekeztem, hogy minél hamarabb kijussak ebből az átkozott 
épületből, nehogy összetalálkozzam vele valahol... Az utcán futottam, hogy 



én érjek haza hamarább... Sikerült... Egy szóval sem említette otthon a 
dolgot. Örültem, hogy ilyen simán megúsztam a különös kalandot. 

Jó pár év múlva meséltem el neki az esetet... Bizony, pontosan 
emlékezett rá!... 

Ezek voltak hát féltékenységi rohamaimnak megnyilvánulásai. 
Megtörténtek, de szolgáljon mentségül, hogy még nem voltam húsz éves 
sem... Mai eszemmel biztosan nem csinálnék ilyet!... 

Lenin nevével 

Életem igaz történeteinek ez az epizódja szorosan kötődik a proletariátus 
nagy vezérének, Vlagyimir Iljics Leninnek a nevéhez. Hogy miért? Mindjárt 
azt is megtudják. 

Már lassan egy fél éve dolgoztam a Nemzeti Bankban, amikor bevezették 
az alkalmazottak politikai oktatását. Ez nekünk azt jelentette, hogy minden 
hétfői napon a munkanap végeztével még legalább másfél-két órát 
töltöttünk politikai fejtágítással. Ilyenkor a dolgozók többsége számot adott 
arról, mit is tud mondani, esetleg hozzáfűzni a napirenden levő politikai 
kérdéshez. 

Ezek a hétfői foglalkozások főleg arra voltak jók, hogy elrontsák a várva 
várt hétvégénket. Akkoriban a hét hat munkanapból állt, nem úgy, mint 
most, ötből, tehát a szombatunkkal is az állam rendelkezett. Maradt hát 
nekünk az egyetlen vasárnapunk, amely a mienk lehetett volna, ha nem 
az az átkozott hétfői politikai foglalkozás, amelyre készülni kellett... Elég 
volt átböngészni azt az 5-6 brosúrát, amelyekből kiollóztuk a véleményünk 
szerint jól hangzó bekezdéseket, s ezeket, mint saját gondolatainkat tálaltuk 
a tisztelt hallgatóságnak... 

Nekem ezeken a politikai foglalkozásokon egy igen fontos 
következtetést sikerült levonnom: megfigyeltem ugyanis, hogy a 
vezérszónokok mindig Leninre hivatkoztak, az ő szavait idézték, men 
Vlagyimir Iljics mindig csak valami nagyon okosat, nagyon bölcset mondott, 
ami ellen nem volt apelláta... Amit egyszer Vlagyimir Iljics kimondott, az 
szent volt és sérthetetlen... 

Történt egyszer, hogy munkából jövet végignyargaltam a városon, s 
ahol kígyózó sort láttam, tudtam, hogy ott valamit „osztanak". (Érdekes, a 
magyar ember azt mondja, hogy „osztanak" valamit, noha ez enyhe túlzás. 
Hiszen az emberek közelharcban jutnak csak hozzá a piacra dobott 



portékához. Ugyanerre az orosz viszont azt mondja „kidobtak valamit" 
(vibroszili csto-to), amin aztán valóban úgy marakodtak, mint a kutyák.) 
Nos, azon a szép napon a „Fehérhajóval" szembeni „rőfös üzletben" fehér 
és rózsaszínű flanelt „osztottak", ami már csak azért is érdekelt engem, 
mert anyai örömöknek néztem elébe. Eléggé lehangoló volt, ahogy így 
elnéztem a hosszan kígyózó sort, amelynek a vége a sarki patika felé 
közelített. Nem sok reményét láttam annak, hogy valaha is sikerül 
szereznem ebből a számomra aranyat érő portékából. Az üzlet bejárati 
ajtaját úgy ellepte a töméntelen sok ember, hogy egymás hegyén-hátán 
mászkáltak, mint a rajzó méhek. 

A tolongó népet egy nem éppen atléta termetűnek mondható milicista 
hadnagy tartotta kordában. Tekintélyét arany csillagainak és egyenruhájának 
köszönhette. Senki nem mert vele ujjat húzni, mert ha kegyvesztetté vált 
nála, nyomban a sor végére parancsolta vissza. 

Amint így álltam reményvesztetten a méhrajban, hirtelen ötletem támadt: 
enyhén gömbölyödő pocakomat duplájára düllesztettem, majd nagy 
komolyan odaszóltam a rendre ügyelő hadnagynak: „Az áldott állapotban 
levő asszonyokat tessék soron kívül bebocsátani!" Amint ezt kimondtam, 
lelki szemeim előtt megjelent Lenin kopasz feje!... A milicista hadnagyot 
nem igen érdekelte az én mondókám, sőt mi több, még pimaszul taszigálni 
is kezdett, hogy menjek csak arrébb... No, gondoltam, elővethetjük 
fegyvertárunkból a Lenin idézetet! Megvetéssel fordultam a hadnagy felé, s 
a következőket mondtam: „Szégyen, hogy maga szovjet milicista tiszt létére 
nem olvassa Lenin műveit! Ha olvasta volna valaha is, akkor a 28. kötetben 
megtalálhatta volna, mit írt Vlagyimir Iljics a terhes asszonyokról, s nem hozott 
volna ilyen szégyent az egész milíciára! Lenin ott, ugyanis, azt írja: Adjatok 
zöld utat a terhes asszonyoknak!... Maga, úgy látszik, semmibe veszi Vlagyimir 
Iljics szavait!" A hadnagy nem tudta, mitévő legyen... Csak nem áll le 
vitázni.. .Csak nem fogja kétségbe vonni a nagy vezér szavait?!... 

Szó, ami szó, jobbnak látta, ha nem áll le vitatkozni olyan asszonyokkal, 
akik betéve tudják, mikor mit mondott Lenin. így történt hát, hogy soron 
kívül sikerült bejutnunk nekünk, terhes anyáknak a „rőfös boltba", hogy 
végre megvehessük a minket megillető 10 méter flanelt... 

Amikor otthon elmeséltem a történetet, mindenki nagyot derült a 
leleményességemen... Lám, azért mégis érdemes volt látogatni a politikai 
foglalkozásokat. Ha másra nem, de arra mindenképpen megtanított, hogy 
Lenin neve hallatára még az ezeregyéjszakabeli kincsesbarlang sziklakapuja 
is megnyílik... 



Emlékezetes „megállóim" 

Nem tudom, ki hogyan vélekedik arról, hogy az ember életében vannak 
olyan események, „megállók", amelyek mindenben elütnek a többiektől. 
Én a magam életében az 1946-os esztendőt tekintem ilyennek, mert 
életemnek ebben a szakaszában nem is egy, hanem több emlékezetes 
esemény is végbement. 

Már az is emlékezetes maradt számomra, hogy régen nem volt olyan 
tikkasztó meleg nyár, mint 1946-ban. Én, a kismama-jelölt, azt se tudtam, 
mit kezdjek magammal, hová meneküljek az emberi tűrőképességet 
próbára tevő hőség elől. Hiába menekültem árnyékba, még a szellő fuvallata 
is perzselt. Nem segített sem vizes törülköző, sem hideg lábvíz (amitől 
igen könnyen pórul járhatott az ember leánya!), nem maradt más, mint a 
pincelejárat. Igen, a pince lépcsőit neveztem ki nappalra ideiglenes 
tanyámul. Ott többé-kevésbé elviselhető volt az augusztusi hőguta, s 
nyugodtan adhattam át magam a babakelengye készítésének: varrtam, 
pelenkát szegtem, hímeztem, horgoltam, kötöttem, s közben egyre 
számolgattam, vajon hányat fogok aludni még, mire elérkezik a család 
nagy eseményének számító nap... 

A magyar kalendáriumokban augusztus 20-a mindig is piros betűs állami 
ünnep volt, függetlenül attól, hogy milyen nevet viselt akkor a naptárban. 
Mert a kor politikája hol az alkotmány ünnepének, hol az űj kenyér 
ünnepének próbálta elkeresztelni... Ám hiábavaló erőfeszítés volt ez! Az 
emberek tudatában augusztus 20-a mindig is az államalapító Szent István 
király nevével függött össze, s ezen semmilyen rendszer, semmilyen 
hatalom nem tudott változtatni... 

Nos, az én fiam ezen a szép állami ünnepnapon, 1946. augusztus 20-
án látta meg a napvilágot. Szebb születésnapot aligha választhatott volna 
magának. Igaz, nevét nem a jeles nap névadójától örökölte, hanem a 
nagyapjától, aki még mindig a távoli Karéliában raboskodott. így kapta hát 
fiam a keresztvíz alatt (nagy titokban keresztelte meg a pap otthon!) a 
Miklós nevet. (Egyébként a családunkban négy generáció tagjai viselték, 
illetve viselik a Miklós nevet, s őket is ugyanúgy megszámoztuk, mint az 
orosz cárokat: I. Miklós volt megboldogult apám, II. Miklós lett tragikus 
hirtelenséggel elhunyt fiam, III. Miklósnak neveztük el az unokámat, s már 
van IV. Miklósunk is, az icipici dédunokám személyében.) 

A következő nagy esemény, amely emlékezetes megállója lett 
életemnek, az az volt, hogy apám több mint 18 hónapi távollét után végre 



visszatérhetett családjához; ez a másfél esztendő nagyon megviselte őt. 
Apám szerint az első világháború hadifogságban töltött négy és fél 
esztendeje ehhez képest üdülés volt. Hosszú időbe telt, míg apám 
fagyossága, komorsága lassan-lassan kezdett felengedni. Ehhez nagyon 
sokban hozzájárult kicsi unokája, aki fesledező értelmével, konok 
ragaszkodásával a szó szoros értelmében kisajátította magának a nagyapját, 
s ennek még a sok megpróbáltatást átélt megtört öregember sem tudott 
ellenállni. Leírhatatlan volt mindkettejük öröme, amikor nagyapa egy szép 
napon beállított a mesébe illő hintalóval. Ez az esemény sem maradt 
nyomtalanul az én életemben, sőt inkább azt mondhatnám, hogy 
meghatározó lett. Ugyanis akkor írtam meg életem első gyermekversét: a 
Gyí, te Fakó! címűt. Nagyon sok kiadást ért meg ez a vers, s még ma is 
nagyon büszke vagyok arra, hogy költői pályámon éppen ez a vers indított 
útnak... 

Életemnek ebből a szakaszából még egy igen fontos eseményt 
szeretnék kiemelni, ez pedig az, hogy Ungváron ekkor kezdte meg 
működését a magyar tankönyvszerkesztőség. S az első magyar tankönyvek 
szerzőinek egyike az én párom lett. Ó állította össze a magyar iskolák 
részére az első osztályos olvasókönyvet, amely hosszú évtizedeken keresztül 
szolgálta az olvasni tanuló magyar gyerekeket. Büszke vagyok rá, hogy 
ebben a munkában segítségére lehettem páromnak, de főleg az tölt el 
büszkeséggel, hogy első versem, a Gyí, te Fakó! az ő könyvében látott 
nyomdafestéket! Még ma is őrzöm e könyv egyetlen példányát, amely 
szerény külsejével ott húzódik meg a többi, gazdagon illusztrált, színes 
tankönyv között... 

S amikor ma visszagondolok arra, hogyan készült ez az első osztályos 
olvasókönyv, csak most vagyok képes ésszel felérni, hogy több mint négy 
évtizeddel ezelőtt álmodni sem mertem volna, hogy valamikor ez a munka, 
a tankönyvkészítés fogja rabul ejteni egész lényemet... 

Anyám daróci emléke 

1949 nyarának derekán váratlan hírrel érkezett haza a párom. Arról 
volt szó ugyanis, hogy családi okok miatt meg fog üresedni a Daróci Általános 
Iskola igazgatói széke, s a vezetőség úgy határozott, hogy az igazgatói 
posztra a páromat nevezi ki. 



Ami az űj állás anyagi részét illeti, rendkívül csábító ajánlat volt ez, 
hiszen az iskolaigazgató legalább a dupláját kapta annak a fizetésnek, amit 
a hangzatos című területi tanügyi káderosztály vezetője mondhatott a 
magáénak havonta. Ám itt nemcsak a nagyobb fizetés volt a csábító, hanem 
az is, hogy az igazgatónak lakást biztosítottak, ellátták egész évre tüzelővel, 
az igazgatói lakás mellett nagy veteményeskertje és gyümölcsöse is volt. 
Ha az igazgatónak ügy hozta a kedve és értett is hozzá, állatokat tarthatott, 
gazdálkodhatott. 

Ezen kívül az iskola tőszomszédságában ott volt az óvoda: a gyerek az 
egyik kiskapun kiment, a másik kiskapun bement, és már ott is volt az 
óvodában. A mi fiúnknak nagy szüksége volt az óvodára, mert a lelkem a 
magyaron kívül más nyelven nem beszélt. 

Szó, ami szó, úgy döntöttünk, hogy kiköltözünk Darócra. A nyár 
folyamán zajlott le az iskola és az igazgatói lakás tatarozása. A kolhoz 
építőbrigádjának ezermesterei mindent megtettek azért, hogy az új igazgató 
elégedett legyen a munkájukkal. Nem is volt abban semmi hiba. így történt 
hát, hogy már augusztus elején felpakoltuk a holminkat két teherautóra és 
irány Daróc. Beköltöztünk hát a friss festékszagtól illatozó igazgatói lakásba. 
Lakásunk két szobából, konyhából és kamrából állt. Előszoba vagy veranda 
- ilyesmi nem volt itt. Nem titok, hogy Ungváron sokkal kényelmesebb 
lakást hagytunk magunk után, viszont az is igaz, hogy Ungváron aprópénzzel 
fizették ki a párom munkáját. Áldozatot kellett hozni: valamit valamiért. 

Ami már az első perctől kezdve problémaként jelentkezett, hát ez a 
közlekedés volt. Akkoriban még álmodni se mertünk az olyan helyi 
járatokról, mint Ungvár-Daróc. Ugyan kérem! Hol volt ilyesmi még akkor! 
Az utazni vágyó emberek rendszerint csapatostul álltak a kisbolt mellett 
(ott volt a daróci buszmegálló), hátha szerencséjük lesz és megáll a Munkács 
felől érkező busz. Akinek sikerült felverekednie magát rá, az örült, mint 
majom a farkának! Aki pedig lemaradt róla, az letalpalhatta a falu és a város 
közti öt kilométert. Néha sikerült felkönyörögnünk magunkat valamelyik 
piacra tartó kolhozszekérre, de ilyen szerencse igen ritkán ért bennünket. 

A párom gondolt egy nagyot és merészet, s elhatározta, hogy megvesz 
egy „kissé" használt IZS motorbiciklit, amelyet a tulajdonosa részletfizetésre 
ajánlott fel neki (csakhogy megszabaduljon a mihaszna járgánytól). Férjuram 
gyors tempóban megszerezte hozzá a jogosítványt, s mi boldogok voltunk, 
hogy ezután már saját motorunkon repeszthetünk. Hogy párom kellő 
gyakorlatra tegyen szert, délutánonként az iskola udvarán rótta a 



kilométereket. A nagy forgalomban még nem volt túlságosan gyakorlott, 
de idővel majd abba is belejön... 

Mivel készen volt a lakásunk, sőt már saját közlekedési eszközünk is 
volt, elhatároztuk, hogy meghívjuk anyámat vizitelni. Éppen ekkor érett 
kertünkben az illatos szőkekörte, vihet anyám belőle, amennyit akar, nem 
gond már a szállítás. 

Vasárnap délutánra invitáltuk meg anyámat. Párom kiglancolta a 
tejeskávészínü IZS-t és már indult is anyámért. Indulás előtt a lelkére 
kötöttem, hogy lehetőleg az út szélén, és lehetőleg lassan közlekedjen. 
Egy órába sem telt, amikor a fiam felfigyelt a nagy motorzúgással közelítő 
motorbiciklire. Mind a ketten az iskola kapujába szaladtunk, hogy ott 
fogadjuk a nagy vendéget. Fiam leírhatatlanul örült rég nem látott 
nagyanyjának, egy szuszra mondta el neki, hol van az óvoda, ki a legjobb 
barátja, miket főznek az óvodában... 

Aztán jött a mi lakásunk szemléje, majd megmutattuk az udvarunkat, a 
kertünket, a gyümölcsösünket, az állattartás lehetőségeit... Észre se vettük, 
hogy elrohant az idő... Akkoriban egy dobronyi lány volt a háztartásbelink, 
akire azért volt szükségünk, mert a párom szeptembertől egy tanfolyamra 
íratott be engem, ahol pedagógiai képesítést szerezhettem, s így állást is 
vállalhattam férjem iskolájában. 

Amíg mi anyámnak a „birtokunkat" mutogattuk, Etelka, a dobronyi lány 
két jókora szatyort teleszedett szőkekörtével. Csupa illat lett tőle az egész 
lakás... Aztán jött a búcsúzkodás. Párom a járgányával beállt a lakásunk 
ajtaja elé, beindította, majd egy kicsit meg is túráztatta a motort. Anyám 
megpróbálta meggyőzni férjemet, hogy ő inkább csak ott kint az utcán 
ülne fel a motorra, férjuram azonban kötötte az ebet a karóhoz! Szó sem 
lehet róla! - mondta. - Tessék csak itt nyeregbe ülni! Csak nem fog a két 
szatyor körtével egészen az utcáig gyalogolni! Az legalább 100 méter! Mit 
tehetett anyám, felkapaszkodott a hátsó ülésre, kezébe vette a körtével 
teli két szatyort és indulásra várt. A párom Etelkát kérte meg, hogy tárja ki 
az utcai kiskaput, és támassza ki egy téglával... 

Mi integettünk, az IZS felbődült, majd teljes gőzzel meglódult az utcai 
kiskapu irányába... A párom, úgy látszik, nem jól mérte fel a két kapuoszlop 
közötti távolságot, mert az utca felé törtető járgány egyik pedálja beleakadt 
a kapufélfába... s anyám a nagy svungtól, kezében a két szatyor 
szőkekörtével angyal gyanánt repült át a párom feje fölött, majd a következő 
pillanatban az utca közepén landolt a porba hasalva... 



Leírhatatlan látvány volt, nevetés nélkül nem lehetett elviselni... S ennek 
az akrobata-mutatványnak egyedüli kárvallottja szegény anyám volt, mert 
a nagy kaland kék-zöld színben játszó emlékét, bizony, még hetek múltán 
is magán viselte... 

Segédszerkesztő lettem 

1950. február 1-е nevezetes dátuma lett életemnek, hiszen amikor 
ezen a napon először léptem át a „Ragyanszka Skola" tankönyvkiadó 
magyar szerkesztőségének küszöbét, még nem voltam 24 esztendős. A 
„Ragyanszka Skola" Ukrajna egyetlen tankönyvkiadója volt, itt jelentek 
meg a köztársaság valamennyi kisebbségi (nemzetiségi) iskolái számára a 
tankönyvek. Ezt úgy kell érteni, hogy az alsóbb osztályok olvasó- és 
nyelvkönyveit, valamint a felsőbb osztályok nyelv- és irodalomkönyveit 
az adott nemzetiségi iskolák számára készült tanterv szerint saját szerzők 
állították össze, míg minden más tantárgyból az ukrán tankönyvek fordítását 
használták. 

A tankönyvírásba én akkor kóstoltam bele, amikor a párom a magyar 
iskolák számára az első osztályos olvasókönyvet készítette. Érdekes, szép 
feladatnak, igazi fantáziamozgató alkotó munkának tekintettem a 
tankönyvírást. Az ungvári magyar tankönyvszerkesztőség már négy 
esztendeje működött, amikor engem segédszerkesztőként fölvettek ebbe 
a kollektívába. A szerkesztőség élén Holinka Antal állt, ő irányította (ha jól 
emlékszem) 6 vagy 7 ember munkáját.(Akikre még ma is jól emlékszem: 
Medriczky Milán, Hromják Emánuel, Schweizer János, Brenner Sándor, Sáráj 
Jákov, Kuni Irén, no és becses személyem. Később egy titkárnővel bővült 
a kollektíva...) 

Maga a szerkesztőség nem valami elit környezetben volt „elkvárté-
lyozva". Közvetlen szomszédunk a kerületi milícia lett, s így alattunk a 
pincehelyiség adott otthont az egyébként mindig dugig teli „fogdának". 
Ott tartották rács mögött kisebb-nagyobb vétségekért az előzetest 
kiérdemelt személyeket. A két intézmény (a tankönyvszerkesztőség és a 
dutyi) ilyen párosítása nem volt valami bomba ötlet, de az ilyen 
kicsinységeken ne rágódjon az ember fia! Örüljön, hogy volt hol meghúznia 
magát és fedél volt a feje fölött. Mellesleg a nekünk otthont adó háztömb 
ott volt az egykori „Uránia" mozi, a későbbi „Tisztek háza" épülete mellett, 
szemben az edzőteremmé „avanzsált" lutheránus templommal. (Ezt a 



templomot apám építette még a csehek idején. Amikor felépült, szegény 
apám talán még a legrosszabb álmaiban sem merte volna gondolni, hogy 
így fogják meggyalázni Isten házát...) A szerkesztőségnek ilyen központon 
kívüli elhelyezésében az jelentett nagy pluszt, hogy karnyújtásnyira volt a 
könyvnyomda. Pont farkasszemet nézett a tűzoltólaktanyával. Nekem, aki 
napjában többször is megfordultam a nyomdában korrektúra ügyben, ez 
nagyon kényelmes volt. 

Akkoriban még nem voltunk teljesen tisztában azzal, hogy tulajdon-
képpen mi is a feladata a segédszerkesztőnek, így lettem hát én szer-
kesztőségünk mindenese: ha kellett - összeolvastam, korrektúráztam, 
fordítottam, gépeltem, illusztrációkat rendeltem stb. stb. Ez a beosztásom 
tette lehetővé, hogy megismerjem a szerkesztőségi munka minden csínját-
bínját. (Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy a kiadó igazgatója valamikor 
szintén segédszerkesztőként kezdte. Végigjárta a ranglétra minden fokát. 
Úgy értett a könyvkiadáshoz, mint senki más.) 

A szerkesztőségi munka olyan terület, ahol állandóan ott ólálkodik a 
nyomda ördöge a megfelelő alkalmat lesve. Néha anekdotának beillő bakik 
és leiterjakabok születnek, amin aztán évtizedekig lehet derülni. Ezek, 
persze, nem a fordítás, hanem a „ferdítés" gyöngyszemei. Egy időben már 
egész füzérre valót összegyűjtöttem belőlük, ám sajnos, a gyűjteményes 
füzetem elkallódott. Ha van türelmük, hallgassanak meg belőlük egyet-
kettőt. Emlékezetemből adom közre őket. 

Bocsássa meg a jó Isten, de már nem tudok visszaemlékezni, ki is volt 
a szerzője annak az irodalmi alkotásnak, amelynek ez volt a címe: Ljubov 
Jarovaja. A minden hájjal megkent szerkesztő nyomban észreveszi, hogy a 
cím mindkét szava nagybetűvel kezdődik, vagyis a cím egy név. Nem így 
a nagytiszteletű kollégánk, aki a címbeli nevet gondolkodás nélkül „Tavaszi 
szerelem"-nek fordította. Ugratták is vele jó sokáig!... 

Egy másik fordítási bakinak komoly előzményei voltak. A szerkesztőség 
élére akkor egy éppen „levitézlett kádert" (W.S.) neveztek ki, aki azzal 
kezdte aktív tevékenységét, hogy a tapasztalt, jól bevált fordítói gárdát 
(mondjuk így: komasági alapon) sajátjaival kívánta felcserélni. Az első adódó 
alkalom erre az „Alkotmánytan" c. tankönyv fordítsa volt. A szerkesztőség 
vezetője (W.S.) szerint egy ilyen felelősségteljes tankönyvet csakis 
politikailag tapasztalt elvtárs képes lefordítani, ezért e tankönyv magyar 
nyelvű tolmácsolásával régi „harcostársát" (vagy cimboráját?) bízta meg. 
Nekünk, szürke beosztottaknak ebbe nem volt beleszólási jogunk. Aztán 
elkészült a nagy mű... 



A fordítást egyik idősebb kollégámmal hasonlítottuk össze az eredetivel. 
Kisebb vétségek tucatjával adódtak, de a bomba a vége felé robbant. Ilyen 
szarvashibát ritkán lehet horogra keríteni! A tankönyvnek abban a 
fejezetében, amely a szovjet népek barátságáról szólt, a következő szöveget 
olvashattuk: „Sztálin elvtárs acélszilárdságűvá kovácsolta a szovjet népek 
barátságát..." Mit gondolnak, hogyan fordította ezt le a politikailag tapasztalt 
elvtárs?! íme: „Sztálin elvtárs acélkötelekkel kötözte össze a szovjet 
népeket!" Van különbség a kettő között? De még milyen! Örültünk, hogy 
most aztán jól az orra alá dörgölhettünk W. S.-nek. Nem rejtettük véka alá 
a felfedezésünket. Lett is ebből olyan kalamajka, hogy repült a politikailag 
megbízható fordító, lába sem érte a földet!... De W.S. nemesebb testrészén 
is porzott a nadrág. (A leírt eset valamikor az 50-es évek közepe táján 
játszódott le. Erre az időszakra majd még visszatérek.) 

Hogy W. S. nem fogja megtorlás nélkül hagyni az esetet, arra már előre 
mérget vehettem. Meg is ragadott minden alkalmat, hogy kitörje a nyakamat 
(de nemcsak az enyémet, a kollégáimét is)... Csak egy dologról feledkezett 
meg: keményfából faragtak engem!... A későbbiekben majd erről is szólok... 

Újra a városban 

Négyesztendei nehéz megpróbáltatás után a párom maga volt az, aki 
kijelentette: márpedig ez így nem mehet tovább. Hiszen hiába volt saját 
„fuvarunk" (gondolok itt a motorbiciklinkre), nem mindig jött ki ügy a 
lépés, hogy a párom megfelelő időben tudott engem a városba szállítani. 
Különösen nem akkor, ha neki is első órája volt az iskolában. A hivatalokban 
is, az iskolákban is 7 órakor (moszkvai idő szerint 9 órakor) kezdődött a 
munka. így aztán legtöbbször magamra voltam utalva, s a Daróc-Ungvár 
(hazafelé jövet pedig az Ungvár-Daróc) közötti távot az apostolok lován 
tettem meg, akár esett, akár fújt, akár csattogott a fagy. Nem azért mondom, 
de edzett fizikumú férfiembernek is becsületére vált volna ez a mindennapi 
gyalogtúra... 

Hogy négy éven át mégis vállaltam a közlekedésnek ezeket a 
kellemetlenségeit, az csak a megszállottságommal magyarázható talán. 
Annyira szerettem a munkámat, hogy minden nehézséget hajlandó voltam 
elviselni érte. Úgy látszik, a feletteseim is tudatában voltak ennek, no meg 
elégedettek voltak velem is meg a munkámmal is, mert „karácsonyi 
ajándékképpen", december 25-i dátummal szerkesztővé léptettek elő. Igen 



jelentős fordulat volt ez a mi életünkben, hiszen a szerkesztői kinevezés 
érezhető anyagi pluszt is jelentett számunkra. Azon túl, hogy magasabb 
fizetést kaptam, szerkesztőként tankönyvfordításokat is vállalhattam, ami 
által tetemesen nőtt a családi kassza bevétele. Mivel mindig tudtam bánni 
a pénzzel (no azért nem vertem fogamhoz a garast!), így aránylag elég 
rövid idő alatt sikerült összekuporgatnom egy kisebb „tőkefélét", amely, 
úgymond, jól fog jönni majd a nehezebb napokon. Mivel akkoriban még 
nem volt takarékbetétkönyvem (bár sose lett volna!), így az összespórolt 
pénzt egy ócska retikülben, a szekrény aljában a cipők között helyeztem 
biztonságba. Nos, így kezdtünk el „tollasodni"... 

Amikor elhatároztuk, hogy visszaköltözünk a városba, rájöttünk, hogy 
ez nem is olyan egyszerű feladat! A városból kiköltözni falura sokkal 
simábban ment! A visszaköltözés legnagyobb bökkenője a lakáshiány volt. 
Üres, bérbe vehető lakást pedig még lámpással sem lehetett találni. Otthon 
pedig foglalt volt a lakás. Az történt ugyanis, hogy daróci tartózkodásunk 
alatt szüleim úgy alakították át a Minaj utcai házunkat, hogy az udvari 
részben szoba-konyhás kiadható lakás választódott le a ház többi részétől. 
Szüleim az így befolyó lakbérrel egészítették ki apám fizetését, amit akkor 
a vasútnál kapott. Azt pedig semmiképpen sem vettük volna a lelkünkre, 
hogy miattunk felmondják a bérletet ennek a becsületes, jóravaló családnak. 
Szüleimmel úgy beszéltük meg, ha már végképp nem sikerül valamilyen 
megoldást találnunk, akkor összeköltözünk a két utcai szobában, bár 
tudatában voltunk annak, mennyi kényelmetlenséggel fog ez járni... 

És lám, mit ad a véletlen (vagy inkább a gondviselés!)... A Kapós utcai 
nagykórház (így hívták akkor a mostani területi kórházat) akkori gazdasági 
vezetője, Hegedűs Gyurka, igen jó barátságban volt a sógoromék 
családjával. Egy vasárnap délutáni terefere során ő hozta szóba, milyen 
nagy gondban van. Az egyik kolléganője ugyanis végleges magyarországi 
letelepedési engedéllyel a kezében őt bízta meg házának gondnoki 
teendőivel. Mivel az illető hölgynek most sürgősen pénzre van szüksége, 
ezért ő, mint gondnok, szívesen eladná a házat, avagy bérbe adná olyan 
feltételek mellett, hogy a bérlő előre kifizesse egy összegben az ötévi 
lakbért. Az ajánlat második változata nekünk tökéletesen megfelelt és 
kedvünkre való is volt, ezért habozás nélkül elfogadtuk a bérbeadás 
feltételeit, aztán örömünkben, mint ez a vásárokban volt divatban, egymás 
tenyerébe csaptunk, mintegy ezzel megpecsételtük az egyezséget. Másnap 
késedelem nélkül megkötöttük a hivatalos szerződést is. A hazát cserélő 
hölgy pénzt (lám, milyen jól jött most a cipők között lapuló ócska retikül 



tartalma!), mi otthont kaptunk. Kétszobás, összkomfortos kertes ház volt 
ez a Kirov utca elején. A daróci igazgatói lakás után ügy néztünk fel rá, 
mint valami főúri palotára. Úgy látszik, ilyennek látta a dobronyi Etelkánk 
kis húga is, aki életében most látott először vízvezetéket meg kanalizációt, 
mert ezt mondta szép dobronyias kiejtéssel: „Olyan csudát míg a világ 
nem látott! Hát ott a falbúi folyik víz! Oszt hiába folyik vissza a falba, 
mégsem vizes a fal!..." 

így oldódott hát meg a mi lakásgondunk, és mi újra „városiak" lettünk... 

Sok lúd disznót győz! 

Nem tudom, volt-e Ungváron még egy olyan megelégedett család, 
mint a mienk, miután birtokba vettük a Kirov utcában bérelt házat. Most 
tudtam csak értékelni igazán, mi is a kényelem. Kezdem azzal, hogy 
reggelente nem kellett öt óra tájban kelnem, ha nem akartam elkésni a 
munkából, márpedig nem akartam, mert ezt szigorúan büntették. Most 
egyszerre keltünk a fiammal, majd együtt mentünk kézen fogva ki-ki a 
maga dolgára: ő iskolába, én pedig munkába. Itt is érdekesen közrejátszott 
a véletlen: a két intézmény (a fiam iskolája, az 1. számú középiskola meg 
az én magyar szerkesztőségem) szomszéd lett valamikor az ötvenes évek 
elején. 

Már nem emlékszem pontosan, kinek az érdeme volt, hogy a mi magyar 
szerkesztőségünk számára a város szívében (az Ajvazovszki utcában, amely 
a Korzó folytatása volt az Ung-part felé) kiutaltak egy három hatalmas 
helyiségből álló emeleti lakást. Alatta étkezde volt, amelyik szerintem még 
ma is működik. Nos, itt ételszagból sosem fogytunk ki. A ruhánkba szívódott 
és hazavitt szagokból otthon meg tudták állapítani, mi volt a menü aznap 
az étkezdében. 

A ragyogó, napfényes szobákban kényelmesen elfértünk valamennyien, 
nem zavartuk egymást, egyszóval ideális munkakörülményeink voltak. Az 
irodahelyiség leghátsó szobájából jól be lehetett látni a szomszédos iskola 
udvarát, úgyhogy mindig szemmel tudtam tartani a csemetémet az óraközi 
szünetekben. 

Ám az örömbe mindig belevegyül egy kis üröm is. Új főnököt kaptunk!... 
Holinkát áthelyeztették a kijevi kiadóba referensnek, mert az ő itteni helyére 
szüksége volt valakinek. És ki volt az a valaki? Az egykori nagy fejes: W. S. 
A „fehérházban" úgy látszik már torkig voltak gyümölcsöző ténykedésével, 



s az első adódó alkalommal „nadrágon billentették". De nem tették 
süllyesztőbe! Á, dehogy! Oda ültették a mi magyar szerkesztőségünk élére, 
hogy majd egy ideig (abban biztosak voltak, hogy ott sem marad sokáig!) 
minket boldogítson, a mi vérünket szívja!... Az elvtárs körülbelül annyit 
értett a szerkesztőségi munkához meg a tankönyvkészítéshez, mint hajdú 
a harangöntéshez... 

Aktív ténykedését mindenesetre azzal kezdte, hogy sorra vette, melyik 
káderre van szüksége, melyikre nincs. Neki megvolt a maga elképzelése, 
s aszerint cselekedett. Először a külső munkatársakat szitálta át a nagy likú 
rostán. Nem is akadt fenn rajta egyetlen istenadta sem a régiek közül! 
Aztán a szerkesztőségi kollégák kerültek mikroszkóp alá. Csak két személy 
volt, akikről úgy vélte, hogy nem sok vizet fognak zavarni neki: ezek 
közül az egyik Sáráj, a műszaki szerkesztő, a másik pedig a takarítónő volt. 
Mindenki mást vörös posztónak tekintett, akiktől a lehető leggyorsabban 
meg kell szabadulnia. Nem is késlekedett! Kisujjából kiszopott, szemen 
szedett hazugságokat hordott össze mindnyájunkról, s erről azonnal jelentést 
tett a felsőbb hatalmi és más szerveknél. Az volt a terve, hogy eltapos 
bennünket, mint a férgeket! 

Hogy munka után alattomos dolgokkal foglalkozik az irodában, azt abból 
sejtettük, hogy szigorúan betiltotta mindenkinek a túlórázást. Azt a 
takarítónőtől tudtuk meg, hogy miután kiürült a szerkesztőség, ő nyomban 
írógéphez ült és két ujjal hosszan-hosszan pötyögtetett valamit... De vajon 
mit? Hamarosan ezt is megtudtuk. Mielőtt hazamentünk volna, vadonatúj 
indigókat tettem az írógép mellé, s másnap reggel az indigók mindent 
elárultak, amit W.S. hétpecsétes titokként őrzött. Pontosan megtudtuk, kiről 
mit és hová írt. Személy szerint rólam az állt a jelentésében, hogy felderítő 
ejtőernyős voltam, a férjem pedig arisztokrata származású magyar 
katonatiszt. De volt a kollégák között magyar nacionalista, „vitézségre" 
pályázó fasiszta, a szolyvai tábort megjárt söpredék stb. stb... 

Nem ülhettünk hát ölbe tett kézzel, akcióba kellett lépnünk. Az első 
lépés, amit tettünk, kollektív levelet írtunk a legmagasabb fómmnak, 
amelyben elmondtuk, hogy tudomásunkra jutott, milyen hamis vádakkal 
rágalmazza munkatársait (itt szóról szóra leírtuk mindazt, amit az indigó 
segítségével megtudtunk) csak azért, hogy helyükbe a saját embereit 
ültethesse a szerkesztőségi székekbe. Levelünkben arra kértük a felettes 
hatóságot, hogy vizsgálja felül az ügyet és tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. Nem fogom részletezni, hogyan zajlott le ez az egész, 
mert eléggé hosszú volna, de tény az, hogy a mi W.S. barátunknak útilaput 



kötöttek a talpára, s végül valami biztosító ágense lett. Egyetlen dologra 
azonban élete végéig nem tudott magyarázatot találni: vajon mi honnan 
szereztünk tudomást az ő beadványainak tartalmáról?! Vajon ki volt az áruló?! 
Mindenre gondolt, csak arra nem, hogy: az indigó!... 

Amikor már menesztették tőlünk, az egyik kollégámmal pimaszul 
megvicceltük: felhívtuk telefonon, s a kolléga jó oroszsággal közölte vele, 
hogy megkapta a kérvényét, amelyben felvételét kéri a LIKNEP-be (az 
analfabéták iskolájába). Nagy dühösen kérdezte vissza a telefonban: „Ki 
beszél?!" A válasz nagyon kurta volt: „Az egész város!" - s kollégám lecsapta 
a kagylót... 

Hát így ért véget W.S. karrierje a „Ragyanszka Skola" Kiadó ungvári 
szerkesztőségében... Igaz a közmondás: Sok lúd disznót győz!... 

A szilvás gombóc 

A dobronyi Etelka, aki akkor jött hozzánk, amikor én még Darócon 
beiratkoztam egy tanítóképző tanfolyamra, már igazi családtagnak számított 
nálunk. Tulajdonképpen ő vezette teljesen önállóan a háztartást: ügyesen 
gazdálkodott, megtanult „városiasan" főzni, rendet, tisztaságot tartott, 
gondozta a kertet, egyszóval a szó szoros értelmében véve házvezetőnő 
volt. Úgy elrohant az idő, hogy mi észre sem vettük, hogy a mi Etelkánk 
már nem beszél olyan dobronyiasan, mint öt évvel ezelőtt, amikor 
elszegődött hozzánk. 

Egyszer Darócon, ez még a kezdet kezdetén volt, egy bűbájos eset 
történt. A párom megkérte Etelkát, hogy készítsen neki három tojásból 
rántottát. (A rántottát mindig palacsintasütőből szerette enni, nem tányérból.) 
Etelka megsütötte a tojást, palacsintasütőben fel is tálalta, de az én 
oldalbordám valahogy nagyon húzogatta a szája szélét. „Etelka, - mondta a 
lánynak - , én arra kértem magát, hogy három tojásból süssön nekem 
rántottát, de amint látom, maga lespórolt egy tojást." Etelka kissé sértődötten, 
de ízes dobronyi nyelven válaszolt: „Há áz igázgátóu úr nem hisz nekem, 
hát nízze meg a póur alatti lódában, ott ván a hórám tojás hajója!" Annyira 
tetszett nekünk ez a mondat, hogy meg is tanultuk tüstént, s azóta a tojás 
héját nálunk a „tojás hajójának" neveztük... 

Szóval, Etelka igen nagy változáson ment át: változtatott az 
öltözködésén, leszoktattuk az állandó gumicsizma-viselésről, otthon csak 
papucsban járt, a fejkendőjét fiatalosan kezdte kötni, majd teljesen leszokott 



a kendőviselésről, mert levágatta a haját és tartós ondolálást csináltatott 
magának... Egyszóval, a mi Etelkánkat mintha kicserélték volna. Már itt, a 
Kirov utcában laktunk, amikor udvarolni kezdett neki egy asztalossegéd, 
aki később el is vette őt feleségül... 

De kanyarodjunk vissza a Kirov ütcába. Dobronyban elkezdődött a 
„kompérvájás" (krumpliszedés), s Etelka megkért minket, engedjük el már 
egy pár napra, hadd segítsen otthon a krumplikapálásban. Ennek semmi 
akadálya nem volt, mert a párom az esti iskolában tanított, s vállalta a 
főzést, a gyerek pedig délután már velem volt otthon... 

Ősz volt, a szilvás gombóc szezonja, elhatároztuk hát, hogy fejtett babból 
leves és szilvás gombóc lesz az ebéd. A levest én előző este megfőztem, 
a szilvás gombóc azonban csak frissen jó, ezért a párom délelőttre vette 
tervbe, ebédig vígan elkészül vele. 

Délben együtt futottunk be a gyerekkel ebédre. A párom a verandán 
terített nekünk nagyokat nyögve. Most nem tudtunk a konyhában ebédelni, 
mint máskor, mert lépni sem lehetett ott: minden edény a konyha padlóján 
volt szétrakva. Hogy mit csinált velük a párom, fogalmam sincs, de minden 
fazék, lábos szét volt rakva a földön. A konyhában olyan gőz volt, hogy alig 
láttuk egymást. Az ablakok üvegén patakzott a víz... Férjuram eléggé 
szánalmasan nézett ki a hasára kötött nagy konyharuhával; a karján -
csuklótól könyökig - krumplicsimbókok lógtak a szőrszálakon, s olyan 
fáradtnak látszott, mintha egész nap kapált volna. A gyúródeszkán ott állt a 
még kifőzésre váró cca. hatvan darab szilvás gombóc, de legalább ugyanennyi 
várt minket a fiammal készen, zsemlemorzsában meghengergetve egy 
közepes nagyságú lavór alakú tálban. „Nagyon igyekeztem - mondta a 
párom - , hogy legalább a ti adagotok készen legyen, mire hazajöttök." 
Szentséges atyám! Ez a mi adagunk?! Hát ebből a lavómyi szilvás gombócból, 
ami készen várt minket, a fél Kirov utcát jól lehetett volna lakatni!... És 
még vagy ennyi várt kifőzésre!... 

Amíg mi a fiammal ebédeltünk (a páromnak a kimerültségtől még az 
étvágya is elment), férjuram elmondta, hogyan is készítette a gombócot. 
Egy nagy fazék krumplit megfőzött héjában, megtisztította, majd a 
gyúródeszkán ököllel törte meg. (Ettől lett hólyagos az ökle!) Aztán lisztet, 
tojást, meg sót adott az összezúzott krumplihoz. Azt azonban nem tudta, 
hogy a krumplinak teljesen ki kell hűlnie, mert különben ragadós lesz a 
tészta. Hiába öntötte a krumplihoz a töméntelen sok lisztet, a tészta az 
istennek sem akart megkeményedni: amilyen ragacsos volt, olyan is maradt. 
Nagy üggyel-bajjal kétöklömnyi gombócokat formált a csirizes tésztából, s 



örült, hogy legalább a mi ebédünk kész. Az ám, csak amikor beleharaptunk 
a gombócba, azt hittük, kitörik a fogunk: olyan kemény volt, mint a beton. 
Nem is evett szilvás gombócot azon a napon egyikünk sem... Bezzeg jót 
zabáltak belőle a szomszédasszony malacai... 

Hát így történt, hogy a párom, aki egyébként remek szakács volt, akkor 
megfogadta: soha a büdös életben nem vállalkozik többé szilvás gombóc 
készítésére... Ha más megcsinálja, szívesen megeszi, mert nagyon szereti... 

Utazás külföldre 

Igaz történeteimnek ez az epizódja, amelyről most kívánok szólni, 
bizony lassan ötvenesztendős múltra tekint vissza. 

Az ötvenes évek közepe táján már nagyon lehetett érezni az enyhülést 
erre mifelénk, olyannyira, hogy már lassacskán külföldi utazásokra is 
kezdtünk gondolni. Turistacsoportok indultak a szocialista országokba, külföldi 
küldöttségek jöttek-mentek, sőt a végén már a maszek utazások is 
beindultak. 

Egy szerkesztőségi háromtagú küldöttség volt az első, amelyikkel 1955 
végén találkoztam. Az ungvári rádió magyar szerkesztőségében tettek 
látogatást, amelynek élén akkor Egressy György állt. A mi tankönyv-
szerkesztőségünk ekkor már ott volt a megyeházán, abban az udvar végi, 
kápolnára emlékeztető épületben, amely a mai napig is otthont nyújt neki. 
A rádió szerkesztősége pedig ott volt az udvar sarkában, ott, ahol az 
írószövetség mai irodája és klubhelyisége van. 

A háromtagú küldöttséget Karig Sára, az Európa Kiadó szerkesztője 
vezette (jól beszélt oroszul, több évet töltött szovjet lágerekben), s vele 
érkezett meg Padisák Mihály, a Magyar Rádió ifjúsági osztályának vezetője, 
valamint Sárközy Gyuszi (egykori iskolatársam a kereskedelmiből) az Új 
Világ című folyóirat munkatársa. A találkozó hivatalos része után sort 
kerítettünk egy kis magánbeszélgetésre is. Elmondtam a velem egyívású 
fiúknak, hogy rokoni látogatóba készülök Budapestre az unokanővéremhez, 
akinek a fia abban az esztendőben (1955-ben) ifjúsági világbajnok lett 
kardvívásban. Padisák Mihály nagyon jól emlékezett híressé vált rokonomra, 
s ez nem kis büszkeséggel töltött el engem. A két fiú (Padisák és Sárközy) 
készségesen felajánlotta segítségét magyarországi tartózkodásom idejére. 
Vállalták, hogy szívesen megjelentetnek tőlem akár verset, akár mesét, ha 
majd Budapesten járok, amiért forintban kaphatok egy kis zsebpénznek 



valót. Nagyon örültem az ajánlatnak. (Akkoriban egy árva garast nem 
váltottak a külföldre utazónak. Az emberek árut vittek magukkal, hogy azt 
tegyék pénzzé külföldön.) 

Azt is megbeszéltem a fiúkkal, hogy az unokanővéremmel együtt ők is 
kijönnek majd fogadásomra a pályaudvarra, mert nem biztos, hogy a rokonom 
megismer, hiszen gyerekkoromban látott utoljára... 

Abban az időben a maszek külföldi utazások szenzációnak számítottak. 
Közeli és távoli ismerősök kerestek meg a legkülönfélébb megbízatásokkal. 
Mindenkinek csak egy csekélységre volt szüksége. Ez arra volt jó, hogy 
megszaporodjon a haragosok száma a visszautasított kérések miatt... 
(Szerettem volna látni, mit szóltak volna ők az én helyemben, ha hasonló 
kéréssel állok elő!) 

Az útlevél átvétele után másfél hónap állt rendelkezésemre. Ez alatt 
még sok mindent el kellett intéznem. Be kellett szerezni a kurrens árut 
(kávét, borsot, kakaót, nylon harisnyát, kaucsukbabát, gitárt, gyöngyházszínű 
körömlakkot stb., stb.). No és nem állíthattam be a Szovjetunióból, mint 
valami ágrólszakadt rokon. Új kabátot varrattam (2 teveszőr plédből). Olyan, 
de olyan szépre sikerült (széles harangszabású volt), mintha valamelyik 
párizsi divatszalonban vettem volna. És milyen remekül szolgálta az 
„árukivitelt". Elmondom, mi minden fért el benne: öt kilogramm kávé, öt 
kilogramm egész feketebors, száz pár nylon harisnya és harminc üveg 
körömlakk. Ez a portéka mind szakszerűen bele bolt varrva a gyönyörű 
teveszőr-kabátba. A bő kabát kiválóan leplezte az árut, ellenben a vállam 
majd leszakadt a nagy súlytól... Egészen belegörbedtem a cipelésbe, hiszen 
mindaz, amit az imént felsoroltam, ott csüngött a hátamon. Jó kis mulatságra 
adott ez okot... 

Amikor gyorsvonatunk begördült a budapesti pályaudvarra, ott álltam a 
vagon nyitott ajtajában. Unokanővérem Padisák Miskával meg Sárközy 
Gyuszival leste, hol fogok felbukkanni. Kevés volt az utas, rögtön 
észrevettek. Lepakoltuk a sok csomagot, aztán puszi-puszi, majd Sárközy 
Gyuszi odasúgta nekem: „Ungváron még egyáltalán nem látszott rajtad, 
hogy gyereket vársz. Nem féltél nekivágni az utazásnak ilyen előrehaladott 
állapotban?" „Gyuszikám, ez optikai csalódás! Majd meglátod, miért!" Arról 
volt szó ugyanis, hogy azt a nagy súlyt, amit a kabátomba varrva cipeltem, 
csak úgy tudtam egyensúlyban tartani, ha kidüllesztettem a hasam. Innen 
volt az én „előrehaladott állapotom". Mellesleg könnyen lehet, hogy a 
vámosok is „terhesnek" néztek, mert végtelenül udvariasak voltak... 



Az egyhónapi magyarországi tartózkodásom feledhetetlen volt. Sokfelé 
jártam, sok mindent láttam. A magammal hozott portékán nagyon gyorsan 
sikerült túladnom. írásaimért a rádiótól és a folyóirattól is kaptam 
honoráriumot. Felöltöztettem az egész családot, rengeteg ajándékot hoztam, 
ha csak csekélységet is, de mindenki kapott valamit. 

Magyarországi tartózkodásom során többször is meg akartam kérdezni 
Padisák Miskától, nem csörgedezik-e ereiben török vér, vagy nem állt-e 
rokonságban valamelyik török uralkodóval, merthogy a vezetékneve 
nagyon emlékeztet a „padisah" uralkodói címre. Akkor, sajnos, nem került 
erre sor, aztán pedig sosem találkoztunk többé. Ö már biztosan nem is 
emlékszik rám, én viszont nagyon jól tudom, ki lett az egykori Padisák 
Mihályból. A magyar rádió hallgatói még biztosan emlékeznek „Miska bácsi 
levelesládájára". Nos, ez a Miska bácsi nem volt más, mint régi kedves 
ismerősöm, Padisák Mihály... 

A ladikozás. 

Ez az icipici morzsatöredék valójában darabja az előbbi_morzsámnak, 
de úgy gondoltam, megérdemli, hogy egy külön kockát szenteljek neki. 

Mint már említettem, első magyarországi utam során felöltöztettem az 
egész családot. Mindenkinek szép, divatos holmikat hoztam, de talán senki 
nem örült annyira a kapott ruhaneműnek, mint a tízesztendős fiam a rövid 
nadrágos, lemberdzsekes űj áncűgnak. Csak a nadrágon legalább négy 
zseb volt. És a nadrág nem hózentrágerrel kapaszkodott meg fiam derekán, 
hanem fémcsatos bőr nadrágszíjjal, ami már így magában véve sem akármi!... 
A válltöméses lemberdzseket mintha ráöntötték volna. Nézegette is magát 
a tükörben! Alig várta azt a napot, amikor végre magára húzhatja az új 
szerelést. Aztán eljött a vasárnap! Csemetém kiöltözve, kifésülködve, három 
rubel zsebpénzzel a „farzsebében" a Minaj utcára ment, hogy megmutassa 
magát a nagyszülőknek... 

Itt a Kirov utcában sok barátja volt a fiamnak, de valamennyi közül 
Nyilas Öcsit szerette a legjobban. Minden szabad idejüket együtt töltötték. 
A fiam, aki eleinte viszolygott a kertekig nyúló Kapós utcai temetőtől, 
Nyilas Öcsinek köszönhetően levetkőzte ezt a félelmét, s az utat rövidítendő, 
már a temetőn át szaladt a vásártéri kisboltba, ha sóért vagy cukorért küldtük. 
(Akkoriban a már nem fungáló Kapós utcai temető nem volt az alkoholisták 



tanyája, mint most. Temetőőr ügyelt a rendre. Csak a sírok között bújócskázó 
gyerekeket tűrte meg a sírkertben. Azokra is rászólt, ha ricsajoztak...) 

Nos, a fiam most is a legjobb cimborájával, Nyilas Öcsivel ment az 
„öregekhez". Apámék megcsodálták gyermekem szép űj öltönyét, s a 
három rubel zsebpénzt megtoldották még egy rubellel. így a két ifjú vastag 
„pénztárcával" vágott neki a városnak. 

A gyalogos hídról pillantották meg, hogy egy csomó pulya csónakázik 
az Ungon. Kiderült, hogy jó vízfekvésű, lapos fenekű, páros evezős ladikokat 
lehet bérelni egy rubelért egy órára, s a bérlő fel-alá evezgethet a folyón. 
Nosza, ugrott is a mi két legénykénk és azon nyomban bérbe vett egy 
ladikot egy órára. Csakhogy a páros evezővel nem volt ám olyan könnyű 
lapátolni, mint ahogy azt elképzelik. Le-fel csúszkált a fiam feneke az 
érdes deszkaülésen, hogy lendületbe tudja hozni az evezőket. Végül aztán 
elég jól belejött a ladikozásba, amit csak akkor hagyott abba, amikor már 
az utolsó rubelje is elfogyott. Már délutánra járt az idő, mire farkaséhesen 
hazakeveredett. (Megesküdtem volna rá, hogy a Minaj utcán, anyáméknál 
volt ilyen sokáig.) 

Amikor megláttam a fiamat, először azt hittem, hogy valamibe beleült, 
attól olyan fehér a feneke. Ám amikor jobban megnéztem, azt hittem, 
menten gutaütést kapok... Fiam új öltönyének rövid nadrágján két óriási 
lyuk éktelenkedett, azon át világított fehéren az alsónadrágja... 

Hát ez lett a vége a vasárnapi „ladikozásnak", no meg a vadonatúj 
rövidnadrágnak... 

A delegáció 

Ma már ha megölnének sem tudnám megmondani pontosan, melyik 
évben történt az alábbi eset. De arra határozottan emlékszem, hogy egy 
szép napon berendeltek engem a területi végrehajtó bizottság titkárához, 
Turjanica Annához. Fogalmam se volt, miért hívatnak. Hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy nem izgultam. 

A megjelölt időpontban jelentkeztem a fogadószobában a titkárnőnél, 
aztán leültem és türelmesen vártam, míg szólítanak. Nem kellett sokáig 
várnom. Igencsak meglepődtem, hogy Turjanica Anna se nem oroszul, se 
nem ukránul, hanem magyarul szólt hozzám. Olyan kisebbfajta vallatásnak 
tűnt a beszélgetésünk, mert csak ő kérdezett, én pedig, mint a vádlott, 
csak feleltem. Végül rátért a lényegre, miért is hívatott. Arról volt szó, hogy 



a magyar minisztertanács 12 tagból álló delegációja fog érkezni Kijevbe, s 
mivel a küldöttségnek a fele nő, ragaszkodtak hozzá, hogy nő legyen a 
tolmács. Nem tudom, kinek az ajánlására, de végül is rám osztották ki ezt 
a feladatot. Megtisztelőnek, de igen felelősségteljesnek tekintettem a 
megbízatást. 

A küldöttség egyhetes kijevi látogatásának terve már előre ki volt 
dolgozva, de kérték, vigyek magammal latin betűs írógépet, hogy a 
küldöttség tagjai mindennap magyar fordításban kapják meg az aznapi 
programot. Velem jött hát Kijevbe a táskagépem is. 

Egy szó, mint száz, fekete „Volga" vitt ki az ungvári repülőtérre, 
ugyanolyan kocsival várt egy referens a kijevi légi kikötőben is. (Ez az 
illető volt segítségemre mindenben - a tolmácsolást kivéve - egész kijevi 
tartózkodásom idején.) A párt központi bizottságának süppedő szőnyeges 
szállodájában foglaltak nekünk szobákat. Ilyen főúri dolgom az életben 
nem volt még: pincér hozta tálcán szobámba a reggelit, az ebédet meg a 
vacsorát. Mostak, vasaltak rám, a cipőmet tisztították... Volt egy esetem, 
amikor a cipőm tűsarka a bejárati lábtörlő rácsa közé szorult és kitört. Én 
egy szót se szóltam senkinek, másnap mégis megjavítva találtam a cipőmet. 
Amikor megkérdeztem, kinek kell fizetnem a javításért, a válasz ez volt: 
ezt a minisztertanács rendezi... 

Aztán megérkezett a küldöttség. Ha emlékezetem nem csal, 
vezetőjüket Gaál Tivadarnak hívták. Roppant kedves, szimpatikus ember 
volt mind a tizenkettő. Az együtt töltött egy hét alatt meghitt, baráti viszony 
alakult ki közöttünk. Sokfelé jártunk, sok mindent láttunk, a hivatalos 
találkozókon kívül részt vettünk hajókiránduláson a Kijevi-tengeren, voltunk 
múzeumokban, hangversenyen, színházban. Szinte fel se tudnám sorolni 
hamarjában, merre nem jártunk. Mint általában mindig, most is adódott egy 
kis mulatságos kaland... 

Éppen befejezték a Kijevi Metró egyik új szakaszának az építését. 
Még nem indult be itt a forgalom, ezért nyugodtan be lehetett mutatni a 
küldöttségnek, semmi nem zavarta a szemlélődést. A mozgólépcsőkhöz 
vezető bejárat modern, fotocellás berendezéssel volt felszerelve, amelyen 
át potyautas nem juthatott le a metróba. Az egyik mozgólépcsőhöz vezető 
bejáratnál kikapcsolták a fotocellát, hogy az illusztris vendégek 
akadálytalanul közelítsék meg a mozgólépcsőt. A küldöttség egyik tagja 
(alacsony termetű zömök fiatalember volt) unta, hogy libasorban haladva 
jusson át a kikapcsolt fotocellás kapun, s ezért sebtében kapta magát, s a 
szomszédos bejáraton át próbálta megelőzni a többieket. A következő 



pillanatban már csak arra lettünk figyelmesek, hogy a mi „élelmes" barátunk 
összegörnyedve térdel a bejáratban, és mint a fába szorult féreg, üvölt: „Az 
istenit még! Ez jól tökön talált!..." Az történt, hogy működésbe lépett a ki 
nem kapcsolt fotocella, és a bejáratot lezáró kar igen kellemetlen helyen 
telibe találta ügyeskedő barátunkat... 

De nemcsak ez az egy eset történt vele! A mostani kaland 
hazautazásukkor játszódott le a repülőtéren. A különgép motorját már 
beindították, amikor befutott a kis tehertaxi. Valamennyi delegációtag egy-
egy kijevi tortát meg egy-egy mázas cserépköcsög „rjazsenkát" (kijevi 
specialitás, olyan, mint az aludttej, csak kicsit sárgás a színe) kapott az útra. 
Említett barátunk egyik kezében a kijevi tortával, másik kezében a mázas 
köcsöggel nagy puszilózás közepette búcsúzkodott egyik vendéglátójától. 
Hogy történt, mint történt a dolog, nem tudom, mert én már csak a 
végeredményt láttam. Valószínűleg a nagy ölelkezés közben megfeled-
kezett arról, hogy a köcsögben „rjazsenka" van, és jól nyakon öntötte vele 
vendéglátóját. Csak egy pillanatra próbálják meg maguk elé képzelni ezt a 
képet... 

Hát így őrzöm ezeket az „emlékképeket" tolmácskodásom idejéből, 
és még ma is jókat derülök rajtuk... 

így születtek a tankönyvek 

Már annyira belegabalyodtam az események kronológiájába, hogy jobb 
lesz, ha történeteimet nem kötöm időrendhez, hanem csak egyszerűen 
elmesélem. 

Már második előléptetésemen voltam túl a tankönyvkiadóban. Vezető 
szerkesztő lettem. Énhozzám tartoztak az alsó osztályok eredeti tankönyvei 
(az orosz nyelvet kivéve), valamint én szerkesztettem a felső osztályok 
nyelvtanait és a módszertani segédkönyveket. 

Hogy mit jelentett egy eredeti tankönyv megjelentetése, azt csak az 
tudja megérteni, aki végigcsinálta. Hogy a kijevi minisztérium tudja, mit 
hagy jóvá a magyar iskolák számára, a magyar tankönyvet először le kellett 
fordítani oroszra. A szerkesztő tulajdonképpen egy és ugyanazt a tankönyvet 
kétszer szerkesztette: egyszer magyarul, másodszor oroszul. (A kettő között 
egy jottányi eltérés nem lehetett!) El lehet képzelni, mennyi munkát, 
energiát és időt pocsékoltunk erre. Ha még olvasókönyvről volt szó - ette 
fene. Ott a szöveg tartalma, a mű eszmei mondanivalója volt a lényeg. De 



tessék csak elképzelni magyar grammatikát orosz nyelven! Ez aztán a fából 
vaskarika! 

Egy-egy nyelvtankönyv jóváhagyásakor néha olyan ostobaságok 
megértetésére ment a drága energiánk, amit képtelenek voltak megérteni, 
felfogni, mert az ő nyelvükben ilyen nincs. Fogalom volt megértetni, hogy 
a magyarban az esetragokat a határozóragok pótolják. Vagy, például, volt 
egy olyan eset, amikor megkérdezték, hogy létezik az, hogy a magyarban 
egyszerűen igekötővel lehet válaszolni egyes kérdésekre. „Megmostad a 
kezed?" - szól a kérdés, amire a magyar azt feleli: „Meg." Rojtosra beszéltük 
a nyelvünket, mire megértettük velük, hogy ez így a helyes. (Oroszul ez 
valóban nevetségesen hangzik, de mit lehet tenni, a nyelvnek megvannak 
a saját törvényei!) 

Emlékszem, az egyik olvasókönyv kapcsán abba kötöttek bele, miéit 
mondjuk mi: Petőfi Sándor, mikor az minden más nyelven Sándor Petőfi. 
Sok hasonló példát lehetne még felhozni, de nem éri meg, hogy ezen 
rágódjunk. De hadd mondjak el egy esetet egy jóváhagyási ceremóniáról. 

Emlékszem, Dudnik volt a mi miniszterünk akkor, amikor az egyik 
nyelvkönyv jóváhagyásával nála jártam. Oldalról oldalra lapozta a nyelvkönyv 
fordítását, s nekem minden kérdésére válaszolnom kellett, miért is van az 
úgy, ahogy van. így ültünk már harmadik napja. Én némán tűrtem, hogy 
kibelezze fáradtságos munkával megírt tankönyvünket. Egyszer csak 
megszólalt a telefon. A miniszter elvtárs nekem hátat fordítva beszélt, beszélt 
megállás nélkül. Ezt az alkalmat használtam ki arra, hogy legalább ötven 
oldalnyit előre lapozzak a kéziratban. Nehogy azt higgyék, hogy észrevette 
a csalást! De nem ám! így sikerült hát nekem lerövidíteni a jóváhagyásra 
pazarolt időt. 

Visszatérve Dudnik elvtársra! Kegyetlenül bogaras ember volt, ennek 
ellenére azt mondom, nem volt rossz ember. Mégis nagyon sokan utálták 
szegényt. Hogy mennyi átkot szórtak rá, annak csak a jó Isten a 
megmondhatója. Én már itthon, Ungváron hallottam a hírt, hogy Dudnikot 
Kijevben az egyik útkereszteződésben fejen találta egy leszakadt 
közlekedési lámpa... Netán valakinek az átka érte utol?... 



Tollasodunk, tollasodunk... 

Hallomásból már ismerik azt a tejeskávészínű IZS motorbiciklinket, 
amelyiket akkor vette meg a párom olcsón részletre, amikor Darócon volt 
iskolaigazgató. Ez a kivénhedt kétkerekű még akkor is megvolt, amikor 
már Ungváron, a Kirov utcában laktunk. Többet volt az javításban, mint 
forgalomban. Nem is emlékszem már, hogyan szabadultunk meg tőle. 

Akkor is azért váltunk meg tőle, mert befolyásos emberek protekciójával 
sikerült vásárolnunk egy hatalmas, 750 köbcentiméteres oldalkocsis motort, 
amelybe már kis családunk mindhárom tagja belefért. Férjuram jó sokáig 
gyakorolta a vezetést, mert ezzel nehezebb volt megbirkózni, mint az IZS-
zsel. Sajnos, így sem vitte tökélyre a sofőrködést. Nem tudom, mi lehetett 
az oka: nem volt hozzá érzéke vagy nagyon távol álltak tőle az ilyen 
motorizált járművek? Az én véleményem szerint motordolgokban 
egyszerűen antitalentum volt. Sokszor elgondolkoztam azon, ugyan mit 
csinálunk majd, ha valahol útközben véletlenül leáll? Azt is fontolgatni 
kezdtük, jobb volna talán túladni rajta... 

És amikor egy szép napon a párom a szép oldalkocsis motorral az 
árokban kötött ki, mert nem tudta bevenni a kanyart, majd a Daróc utcai 
vasúti átjárónál majdnem a tolatómozdony alá hajtott - végleg 
megpecsételődött az új járgány sorsa. Párom maga is belátta, túl kell adni 
rajta, amíg még nem késő, amíg a gyönyörűséges motor nem válik ütött-
kopott ócskavassá. Különben is autóért álltunk sorban. (Négy kerék azért 
mégiscsak négy kerék!...) 

Amikor elhatároztuk, hogy áruba bocsátjuk motorbiciklinket, akkoriban 
elég ritkaságszámba ment az ilyen hatalmas 750 köbcentiméteres járgány. 
Nem álltak sorban a piacon vevőre várva. , 

Gyorsan híre ment, hogy Bárányék el akarják adni a motorjukat. A 
vevőjelöltek egymásnak adták a kilincset. Volt, aki megpróbált alkudozni, 
de bizony bánta is másnap, amikor másodjára jött motorügyben és megtudta, 
hogy a hőn áhított járgány már elkelt...( Rágta is mérgében az öklét, de 
már nem lehetett visszacsinálni...) 

Majdnem még egyszer annyit kaptunk a motorbicikliért, mint amennyiért 
vettük... A felárból azon nyomban megvettem egy valódi, gyönyörű szép 
perzsaszőnyeget. (Fehér alapon apró keleti mintákkal volt telehintve, és 
piros keret szegélyezte.) Lehetett válogatni, mert nem nagyon kapkodták 
őket, olyan drágák voltak... 



Nem sajnáltam az értékes szőnyegért a pénzt, mert tudtam, hogy a 
padlóra terítve ez sosem fog karambolozni, és még száz esztendő múlva is 
szőnyeg lesz a neve. És ebben nekem volt igazam. Már lassan fél évszázada 
dísze lakásunknak, s mondhatom, hogy csak a rojtja árulkodik egy kicsit 
tisztes koráról. 

A motorbiciklinek pedig, amely hozzásegített a tollasodáshoz, a 
gyönyörű szőnyeg megvételéhez, biztosan már írmagja sincs... 

Megfertőződtünk 

Azt nem mondhatom egy szóval sem, hogy a párom repesett az örömtől, 
amikor eladtuk a nagy oldalkocsis motorbiciklit. Amíg megvolt, elég gyakran 
jártunk rajta kirándulni. Rendszerint olyan helyekre mentünk, ahol fürödni 
is lehetett, főleg folyópartra. Emlékezetemben gyerekkorom óta elevenen 
élt az a kép, amikor Királyhelmecen láttam, hogyan fogják a romák az 
undorító vérszívó nadályokat. Nem is fürödtem én sohasem tóban! 
Iszonyodtam a piócáktól! (Pedig anyám mindig tartott otthon befőttes 
üvegben piócát, s amikor úgy érezte, hogy a vérnyomását egy kicsit meg 
kell regulálni, maga rakta föl a füle tövéhez pálinkás pohárból.) 

Mi rendszerint az Ung partján tanyáztunk, erdők, hegyek között. A 
folyó kavicsos medre, átlátszó tiszta vize mindig bizalommal töltött el. A 
Latorcát is szerettem (az csak később lett állandó tanyánk), de az sokkal 
szeszélyesebb, alattomosabb folyó volt. Az iszapos folyópart és folyómeder 
óvatosságra intett. Emlékszem, egyszer térdig süppedtem az iszapba a 
folyóparton. Nem is tudom, hogyan kecmeregtem volna ki onnan, ha hárman 
nem segítenek. Szinte éreztem, hogyan szív magába, hogyan akar elnyelni 
az iszap. Attól kezdve nagyon óvatos lettem. 

A folyóparton napozva el-elnézegettem a „csendes bolondokat" (ma 
már haragszom ezért a csúfolódó gúnynévért), akik órákon át szótlanul 
képesek figyelni a pedző legkisebb rezdülését is, hogy majd idejében 
„bevágva" kihúzzák a hőn áhított, vergődő, csapkodó zsákmányt. 
(Állíthatom, ennél nagyobb élvezet nincs!) 

Az Ungon sok, kiváló paducozó (vagy ahogy nálunk mondják: 
„podusztozó") hely van. Ennek a halnak a megfogásához hosszú, könnyű, 
vékony spiccű bot kell, amely azonnal jelzi a kapást, no és természetesen 
nem hiányozhat a kiváló reflex. E nélkül nincs paducozás! (Bevallom, én 



több mint harminc évig horgásztam, de paducozni sosem tanultam meg. 
Vagy korábban „vágtam be", vagy lemaradtam a kapásról...) 

Szóval, a pecásokat figyelve, észre sem vettem, hogy végérvényesen 
megfertőződtem, s hatalmába kerített a horgászási vágy. S hogy ne csak 
puszta szemlélője legyek mások szenvedélyének, lassan szert kellett 
tennem a szükséges szerelésre. Mindenből kettőt vettem, hogy a párom is 
részesüljön a nagy passzióból. Volt egy kollégám a szerkesztőségben, aki 
öreg rókának számított a horgászásban: Arszirij Toljának hívták. 
Tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy egy bizonyos „tanoncidő" után 
a kisujjamban volt a horgászás minden csínja-bínja. Könyvtáramban még 
ma is szép számmal vannak halakról, csalikról, horgászásról, horgászfo-
gásokról szóló könyvek. A párom állandóan tanulmányozta ezeket a 
könyveket (szinte betéve tudta a tartalmukat), úgy, hogy merem állítani: 
nálánál jobb elméleti horgász nem volt héthatáron. Csak hát mit ér a teória 
gyakorlat nélkül? No, de erről majd később! Egyelőre elégedjünk meg azzal, 
hogy mind a ketten meg voltunk fertőzve a horgászás vírusával!... 

A trükk 

Amikor én horgász lettem, hát bizony abban az időben egy kezemen 
meg tudtam volna számolni, hány asszonyság hódol ennek a szenvedélynek. 
Mert a horgászat nem csak passzió, azért valamilyen áldozatot is követel. 
Mert, ugyebár, aki halat akar fogni, az már akkor kel, amikor az égen még 
javában pislákolnak a csillagok... 

Egy ideig mi is busszal jártunk a Latorcára. Ilyenkor már reggel fél ötkor 
ott toporogtunk a buszmegállóban, hogy le ne késsük a legelső járatot, 
amelyik kivisz a folyóhoz, különben elfoglalják a legjobb helyeket. 

Általában minden horgásznak megvolt a maga törzshelye, ahonnan nem 
tágított. Az alkalmi pecások viszont ott mártották vízbe a botjukat, ahol 
éppen hely akadt. Nem is igen kedvelték az ilyen betolakodókat. Ha kerek 
perec nem is mondták meg az illetőnek, hogy szedje a sátorfáját és tűnjön 
el, hát más módon igyekeztek megszabadulni a „társbérlőtől". így vakarta 
le az egyik „kedves" szomszédot a párom jó cimborája. Elmondom az ő 
trükkjét. 

Férjuramat még régi iskolai barátság fűzte Mészáros Pistához, Ungvár 
egyik köztudottan legjobb belgyógyászához és diagnosztájához. Pista 
szenvedélyes horgász volt. Kék-fehér kombinációjú „Moszkvicsát" bánnikor 



meg lehetett találni akár a Peresben, akár az Öt tölgynél, akár a Szirénen 
vagy a nagykanyarban. (Ilyen neveket viseltek a legismertebb 
horgászhelyek.) 

Egyszer megbeszéltük, hogy (mint potyautasokat) elvisz bennünket a 
Peresbe. Azelőtt sose jártunk még itt. (Közismert horgászhely volt ez. A 
peresi „cuppogó" harcsáról legendák keringtek. Azt beszélték, valahol ott, 
a kidőlt fa tövénél van a fészke, ahonnan éjszakánként felemelkedik a 
felszínre, és cuppogásával ingerli a horgászokat. Egyesek még azt is tudni 
vélték, hogy súlya megüti a másfél mázsát. Vadásztak is rá sokan, de 
eredménytelenül.) 

Nos, Mészáros Pista barátunkkal kimentünk a Peresbe. Többen is kint 
éjszakáztak nagy zsákmány reményében, ott állt a sátruk a folyóparton, s 
az arcukra volt írva, hogy egyáltalán nem örülnek érkezésünknek. Arra a 
kérdésünkre, hogy sikerült-e fogni valamit éjszaka, csak ímmel-ámmal 
feleltek. Mi, egyesületi tagok nem törődtünk azzal, tetszik-e nekik itteni 
megjelenésünk vagy sem... 

Míg én csalihalat fogtam, Pista meg a párom felállította a mi sátrunkat. 
Az én köhögés elleni ánizsos cseppjeimre úgy jöttek a kishalak, mint az 
őrültek. (Mindig ezzel itattam át a párolt zabot.) Percek alatt fél vedernyit 
sikerült fognom. Az „éjszakás" horgászok meg csak áztatták a botjukat, 
nem akadt azokra semmi. Pista felszerelt néhány csukahorgot, felcsalizta a 
frissen fogott vörösszárnyúakkal, majd a parttól jó messzire „vízközre" (hogy 
ne érje a folyómedret, és ne legyen közel a felszínhez) bedobta. Az eleven 
csalihalak csak úgy vitték a folyóban a színes pedzőket. Aztán a következő 
pillanatban (szomszédaink szeme láttára) víz alá bukott az egyik pedző. 
Pista kicsit kivárt, s amikor a partról a tartalék zsinór is elindult a víz felé -
bevágott. Nagy csapkodás közepette húzta partra a jókora ragadozót. Úgy, 
első saccolásra lehetett vagy 2 kilós. Szomszédainkat elfogta a sárga 
irigység... S amikor Pista már a negyedik csukát húzta partra, összeszedték 
a sátorfájukat és elmentek... 

- No, ezekkel jól ki.. .am! - mondta. 
Az történt ugyanis, hogy barátunk a 2 kilós csukát a horgász-áncúgja 

alatt észrevétlenül visszavitte a folyópartra, szájába akasztotta a hármas 
horgot, majd visszaengedte a vízbe, hogy percek múlva újra kihúzza. Ezt 
négyszer megismételte, amiből a szomszédaink azt hitték, hogy Mészáros 
Pista már négy nagy csukát fogott... 

Úgy kifüstölte a Peresből szomszédainkat, hogy csak porzott utánuk az 
út... 



Nem áprilisi tréfa volt 

Erre a dátumra pontosan emlékszem, ilyet nem lehet nem megjegyezni. 
I960, március 30-án megszólalt otthon a telefon. Az autósüzletből 
telefonáltak, hogy befutott egy szállítmány (talán 15 darab) Moszkvics, s 
mivel negyedév vége van, realizálni szeretnék, hogy a befolyt összeget 
még ennek a negyedévnek a javára írhassák. Ha ügy gondoljuk, akkor 
ebből a szállítmányból megvásárolhatunk egy kocsit. (Ha sorunkra vártunk 
volna, még testvérek között is legalább 3-4 évig nem lettünk volna 
kocsitulajdonosok.) Először azt hittük, hogy az egész csak áprilisi tréfa, de 
kiderült, nem. Akik a leghamarabb odaérnek, azoké lesz a 15 kocsi. Nem 
maradt idő a gondolkodásra, minél előbb cselekedni kellett. Fél órába se 
telt, s mi már ott voltunk a takarékpénztár kasszájánál. Gyorsan kivettük a 
pénzt, majd taxin robogtunk az autósüzlet felé. Talán hárman vagy négyen 
voltak fürgébbek nálunk. Emlékszem, ugyanakkor jutott kocsihoz Deák 
Feri, a városi poliklinika röntgenes orvosa is. Befizettük a pénzt, megkaptuk 
róla a hivatalos okmányokat, s az újdonsült autótulajdonosok egyszerre 
mentek ki a telephelyre, hogy átvegyék kocsijukat. Akik már tudtak autót 
vezetni, azoknak nem volt semmi problémájuk, de az olyan magunkfajtának 
(mint a párom meg én) előbb sofőrt kellett szerezni. A fiam (akkor már 
egyetemista volt) egyik barátja vállalkozott a sofőrségre. (Már több éve 
volt jogosítványa.) 

A telephelyen szépen sorakoztak egymás mellett a csodaszép 
meggyszínű Moszkvicsok. Piszkosak, porosak, gyári zsírozásúak voltak még 
ugyan, de ez most nem számított. 

A közeli szomszédok mind összesereglettek udvarunkban (akkor már 
megint a Minaj utcán laktunk), hogy megcsodálják az új kocsit. (Egyedül 
csak szegény apám nem láthatta már... Pedig hogy örült volna...) 

Most már csak jogosítványt kellett szereznünk, mert megegyeztünk, 
hogy mind a ketten fogjuk vezetni legújabb járgányunkat. 

Én beiratkoztam sofőrtanfolyamra, épp akkor indult, és júliusban már 
le is vizsgáztam. A párom magántanulóként ment neki a vizsgának, s talán 
harmadszorra sikerült levizsgáznia. Tanfolyamra ő nem járhatott, mert az 
esti iskolában, ahol dolgozott, a tanfolyammal egyidőben kezdődött a tanítás. 

Majdnem egy időben kaptunk jogosítványt mind a ketten. Időközben 
elkészült udvarunkban a garázs is. A fiam a kocsi motorját tanulmányozta, 
férjuram pedig állandóan fényesítette, glancolta a meggyszínű csodát. 



Egyszer véletlenül összetalálkoztam egyik kedves ismerősömmel, Kövy 
Marival (akivel diákkoromban a szeszgyári üzemi gyakorlaton, majd pár 
évvel később a bankban dolgoztunk együtt). Az én Mari barátnőm áradozni 
kezdett nekem, hogy milyen aranyos, udvarias fiacskám van nekem. Amikor 
megkérdeztem, miből gondolja ezt, elmesélte, hogy egy alkalommal 
csomagokkal megpakolva ment hazafelé, amikor a fiam megállt mellette a 
piros autóval, és felajánlotta, hogy hazaviszi a sok csomaggal. Kilelt a hideg, 
amikor ezt hallottam: hisz a kölyöknek jogosítványa sincs! Hogy került a 
forgalomba? Mi lett volna, ha elkapják a közlekedésrendészetiek? Úgy látszik, 
elővette a tartalékkulcsot, furikázott egy sort, majd visszaállította a kocsit a 
helyére, mintha mi sem történt volna. Anyám hallgatott, nem árulkodott... 

Később jutott csak eszembe, hogy a párom egyszer megjegyezte: elég 
sokat „fal" a kocsi, hiszen csak egy pár nappal ezelőtt tankolt, s a 
benzintartály alig van félig... (A fiatalúr kocsikázgatott!... Nem a kocsi „falta" 
a benzint!) No, de véget vetettünk a további furikázásnak, mert eldugtuk 
előle a tartalékkulcsot... 

Szó, ami szó, ez az autós történet nem áprilisi tréfa volt, hanem valóság, 
mert a ZAV 10-60 rendszámú meggypiros autó ott állt a garázsunkban... 

Az első ragadozó őn 

A ragadozó őn a pontyfélék családjába tartozik. Ezt a halat még balinnak 
is szokták nevezni. Érdekes, hogy a ragadozó őn támadásakor a menekülő 
kishalak valósággal szétfröccsennek a vízben. (A bálin rendszerint rajban 
úszó halacskákra veti rá magát, hogy biztosra menjen.) A tapasztalt horgász 
a kishalak menekülési módjából meg tudja állapítani, milyen hal rabol. 

Egyszer a latorcai nagykanyarban horgászva megfigyeltem, hogy az 
egyik fűzfa alatt szinte azonos időközökben fröccsennek szét a halak. Amikor 
már vagy huszadszor támadott az őn, elhatároztam, hogy már bizony én 
ezt a halat megfogom! 

Először is egy szélhajtóküszre (nálunk sokan horgoskának nevezik) 
kellett szert tennem, mert a balinnak ez a kedvence. Amikor sikerült fognom, 
óvatosan, hogy meg ne sérüljön a csalihal, feltűztem egy nagy egyes 
horogra, majd a horgot vagy 5 méter hosszú zöld 30-as damilra kötöttem. 
A kishalat egy bádog kancsó hideg vízbe tettem, aztán felmásztam vele a 
fűzfára. Pár percig mozdulatlanul ültem a fa lombja közt, vártam, hogy a fa 
alatt visszaálljon a nyugalom. Kis idő múlva a halacskák újra csapatba 



verődtek, s ott lestek ismét a fáról hulló cseppeket, amelyekben valamilyen 
apró bogár volt. 

A bálin se volt rest: amint összeállt a küszcsapat, villámgyorsan közéjük 
vágott. A kishalak lélekszakadva menekültek a rabló elől, de pár perc múlva 
minden kezdődött elölről. Ekkor vetettem be én a horogra tűzött csalihalamat. 
A bálin kétszer elvétette, de harmadjára rajtavesztett. Ott kapálódzott az 
én horgomon, miközben az én küszöm, sérülten bár, de árkon-bokron túl 
járt. 

Beleizzadtam, mire végre felhúztam a rablót magamhoz a fa tetejébe. 
Nagyon féltem, hogy leszakítja magát a horogról. Nem sikerült neki. Gyorsan 
lemásztam a fáról és futottam a zsákmányommal a cimboráimhoz. Unottan 
ültek pecabotjaik mellett, kapásnak még nyoma sem volt. Tátva maradt a 
szájuk, amikor meglátták az én másfél kilós balinomat. Részletesen el kellett 
mondanom, hogyan fogtam. Hallgatóim egyik ámulatból a másikba estek. 

- J a , uraim - mondtam nekik nevetve - , horgászni nemcsak szeretni, 
de tudni is kell!... 

Hát ez a története életem első ragadozó önjének, amelyet fa tetejéről 
fogtam... 

„Betűország" 

Aktív szerkesztőkoromban nagyon sok pedagógussal hozott össze a 
sors. Közülük kerültek ki a tankönyvek szerzői, szakvéleményezői, fordítói. 
Kiváló, nagy gyakorlattal és tapasztalattal felvértezett pedagógusok voltak 
ezek. 

A hosszú névsorból én Ónody Gézát, az ásványi iskola egykori 
igazgatóját emelném ki, aki, sajnos, örökre elköltözött. Nagyon szerettem 
vele dolgozni; sokoldalú, művelt, olvasott ember volt, olyan, akinek nem 
kellett a szomszédba mennie új ötletekért. A párom is nagyon szerette 
Gézát, akivel egy-egy csésze feketekávé mellett idézte a múltat. 

Ónody Gézát én akkor ismertem meg, amikor az ábécéskönyv szerzője 
lett. Nemcsak kiváló pedagógus volt, hanem remekül rajzolt is, sőt a 
kalligrafikus írásminták készítéséhez is nagyon értett. 

Hogy egy ábécéskönyv megírása, elkészítése milyen aprólékos 
sziszifuszi munkával jár, azt csak az tudja, aki már csinált ilyet. A figyelem 
teljes összpontosítására van szükség, ellenkező esetben nagyon könnyen 
becsúszik a hiba. Már magam is találkoztam olyan ábécéskönyvvel, 



amelynek a szövegrészébe olyan betű csúszott be, amilyet a gyerekek 
még nem tanultak. Az ilyen könyv, bizony, selejt. 

Amikor mi Ónody Gézával a tankönyvvel kapcsolatos terveinkről 
kezdtünk beszélni, támadt egy ötletem. Mit szólna hozzá ő, a szerző, ha 
megváltoztatnánk a könyv eléggé elcsépelt címét, és Ábécéskönyv helyett 
Betűországnak neveznénk el. Új, érdekes cím lenne. Gézának is megtetszett 
az Ötlet, s egy újabb javaslattal állt elő. Ha egyszer Betűország a könyv 
címe, akkor ebben az országban feltétlenül utazni is kell, s ezért az előzékre 
(ez a könyv borítója és a címoldal között van) egy vonatot kell majd 
rajzoltatni, amelynek minden vagonjában egy-egy betű az utas, s ezt még 
illusztráció is kíséri. (Például a ZS betűs vagonban még egy zsiráf is ül.) A 
könyv tartalmával kapcsolatban a munka folyamán egy verset is írtam 
Betűország kincsei címmel. 

Meglepő, de Kijevben, ahol mindenbe belekötöttek, nem kifogásolták 
a tankönyv címének megváltoztatását, sőt szerintem még irigyelték is, 
hogy nem ők találták ki. 

A tankönyv kéziratát a pedagógiai intézet tudósai tették mikroszkóp 
alá, ők szakvéleményezték. Hogy tetszett nekik könyvünk módszertani 
felépítése, azt abból is sejtettük, hogy a későbbiekben sok mindent 
„lekoppintották" belőle. Nem volt hát véletlen, hogy egy moszkvai 
tankönyvkiállításon oklevelet kapott Betíiországunkért a kiadó. 

A Betűországgal kapcsolatban azonban van egy nem éppen kellemes 
emlékem. Mint említettem, e tankönyvet nem egyszerű halandó 
pedagógusok bírálták, hanem tudósok (természetesen nem magyar nyelven, 
hanem orosz fordításban). A majdani tankönyvet (3 vagy 4 korrektúra után) 
Lembergben annak rendje és módja szerint előkészítették nyomáshoz, 
amikor a kiadó főszerkesztő-helyettesétől levelet hozott nekem a posta. 
Levelében arra kért engem, hogy a könyv végén (ahol a nyomdai adatok 
vannak), az én nevem, vagyis a szerkesztő neve előtt külön sorban tüntessük 
fel ezt a szöveget: „A tankönyvet X.Y., a pedagógiai tudományok 
kandidátusa szerkesztette." Csak úgy zárójelben jegyzem meg, erre azért 
volt szükség, hogy a kandidátus hölgynek tudományos munkaként számítsák 
be a „könyvszerkesztést", s ezáltal 2 évre mentesül tudományos munka 
megírásától. No, nem! Ebbe én nem egyezem bele! Könnyű így tudósnak 
lenni! Mások munkájának babérjait learatni! Elhatároztam, ezt nem hagyom 
annyiban! Amikor a lembergi nyomda leküldte a nyomás engedélyezését 
igazoló korrektúrát aláírásra, én fogtam ennek egyik példányát és felküldtem 
Kijevbe a főszerkesztő helyettesnek azzal, hogy olvastassa el és írassa alá 



nyomásba a kandidátus hölggyel. Küldeményemre telefonon jött a válasz, 
miszerint a hölgy nem tudja elolvasni a latin betűs szöveget... meg nem is 
érti... És szerkeszteni tudta?! - kérdem én. 

Szó, ami szó, úgy kivágtam a kandidátusasszonyt a sorból, mint a sicc! 
Nem hagytam, hogy az én munkámon élősködjön... 

Ásványi nagymosás 

Amióta magam is rabja lettem a pecázásnak, szinte minden 
horgászhelyet kipróbáltam. Egyedül az ásványi morotvában nem próbáltam 
még halat fogni. Látásból ismertem ezt a nagy vízterületet, mert mellette 
vezetett az út Ásványba, ahol többször is megfordultam az Ónody családnál 
tankönyvügyben. Géza, a házigazda nem egyszer hívott minket ide pecázni, 
de figyelmeztetett, hogy ide föltétlenül szükség van valamilyen 
úszóalkalmatosságra, mert partról elérhetetlen a tó közepe. Legfeljebb 
spinerezni lehet. 

Gézának sikerült megagitálnia Ivaskovics Mihályt, a szerkesztőség 
vezetőjét is, hogy november 7-én vagy 8-án, amikor munkaszünnap van -
ruccanjunk ki a morotvára. Nekünk kocsink volt, Ivaskovicsnak 
egyszemélyes gumicsónakja, így hát minden kellék megvolt a pecázáshoz. 
Géza még azt is megígérte, hogy biztosít nekünk csalihalat, úgy hogy erre 
nem lesz gondunk. 

Az ilyen késő őszi horgászásokhoz mindig jó rétegesen beöltöztünk, 
mert a hűlésre minden esély megvolt. A meleg alsóneműkre rendszerint 
három-négy meleg nadrágot húztunk magunkra, ugyanannyi szvettert vagy 
pulóvert, két-három számmal nagyobb gumicsizmába dugtuk a lábunkat 
kapcába meg újságpapírba göngyölve (az újságpapír nagyon jól melegített), 
a párom prémsapkát húzott a fejére, én legalább két kendőbe kötöttem a 
kobakom, aztán jött a fufajka, nálam pedig a zsebes kabát, amiben a horgos 
dobozt, a laposfogót meg miegymást hordtam magammal. (Amit most 
mondok, azt csak úgy mellékesen jegyzem meg: tessék csak elképzelni 
azt a helyzetet, amikor az embernek sürgősen el kell intéznie „folyó ügyeit"! 
Vagy sikerül idejében kihámoznia magát a temérdek göncből, vagy sem...) 
A sok culától alig bírtunk mozogni. Este, amikor megszabadultunk végre a 
sok rongytól, általában hullafáradtan zuhantunk a fürdőkádba. Én nem tudom, 
ki hogy van vele, de horgászás után mindig koszosnak éreztem magam. 



No, de menjünk vissza Ásványba, a morotvára. Géza valóban 
gondoskodott kishalról. Leparkoltunk az iskola udvarán, a kocsiból kiszedtük 
a horgászáshoz szükséges holmikat: gumicsónakot, székeket, hátizsákot, 
kaját, kishalat, és máris mehettünk a kertek alá, amelyeket egy keskeny 
ösvény választott el a morotvától. 

Ivaskovics Miska felszerelte a spinerét és elment dobálni, a párom pedig 
hozzálátott a csónak felfújásához. Nem ment valami könnyen, mert nem 
nagyon értett hozzá, de végül is sikerült. 

Az első fordulót én akartam csinálni a tóra, de a párom erősködött, 
hogy elsőnek ő megy. Nem álltam le vele vitatkozni, hadd menjen. A 
parton találtam egy félliteres befőttes üveget, abba tettem neki a 
csalihalakat, egy műanyag tasakba raktam a csukahorgokat, felfújtuk még 
az ülőkét pótló gumikarikát, és párom hajója készen állt a bevetésre. Igen 
ám, csakhogy a csónakba még bele is kellett ülni. Az sem volt gyerekjáték: 
a kis ladik úgy billegett a vízen, mint valami bölcső. Még a bámészkodó 
gyerekek is segítettek a páromnak a beszálláskor. Amikor már benne ült, a 
csónakot a parttól a vízre vontattuk, de nem leltük sehol az evezőlapátokat. 
Kiderült, hogy Ivaskovics azokat otthon felejtette. Nosza, ugrottak a 
gyerekek! Hoztak is paszulykarót, amivel a párom megpróbálta taszítani a 
csónakot. Partközeiben még csak ment valahogy, mert kemény, agyagos 
volt a tó feneke. De ahogy távolodott a parttól, úgy nőtt a meder alján az 
iszap vastagsága. S noha figyelmeztettük férjuramat, hogy óvatosan kezelje 
a paszulykarót, mégis bekövetkezett az, amire számítottunk: a nagy erővel 
leszúrt karó beleragadt az iszapba, a könnyű csónak a nagy svungtól 
előrelendült (de a karó visszarántotta) és felborult. A víz alól felbukkanó 
párom olyan volt mint az Unicum reklámon látható férfi. 

A kishalak a befőttes üveggel együtt elúsztak, a csukahorgok 
pedzőjüknek köszönhetően nem merültek el, mint ahogy a gumikarika is 
fenn maradt a víz tetején. 

Párom nagy nehezen kivontatta a csónakot a partra (nem lehetett 
végignézni nevetés nélkül), aztán ledobálta magáról a vizes ruhaneműt. 
Én két rétegnyi culát leszedtem magamról, ő abba bújt, a kocsiból elhoztam 
a száraz cipőjét, megivott fél termosznyi forró teát, s mintha mi sem történt 
volna. Még csak nem is tüsszentett! 

A sok vizes holmit kifacsartam, szétteregettem a kerítésen. Úgy festett 
a tópart a sok száradó ruhától, mintha nagymosás lett volna... De többet se 
mentünk a morotvára pecázni!... 



Horgászbabona 

Amikor az alábbi eset megtörtént velem, akkortájt még december 5-
én ünnepeltük a szovjet alkotmány napját. (Ez az állami ünnep a Borbála-
és a Miklós-nap közé ékelődött.) Nos, nekem ezen a neves állami 
ünnepnapon sikerült megmártóznom a Latorcában. 

Emlékszem, elég csípős, deres reggelre ébredtünk. Nekünk azonban 
ez nem jelentett akadályt, s a párommal elhatároztuk, kiruccanunk a Latorca 
holtágára, az „appendixre" csukázni. (Ez a holtág valóban nagyon 
emlékeztetett a féregnyúlványra, vagyis a vakbélre. Biztosan orvos volt, 
aki erre a névre keresztelte.) Az „appendix" ott van a Csap felé vezető 
régi út és a régi Latorca-híd mellett. Sokan jártak ide, mert itt volt a rögtönzött 
buszmegálló. 

Ha kocsival mentünk pecázni, száraz időben lehajtottunk a töltésről, és 
a félsziget belsejébe vettük az irányt. Szerettük ezt a helyet, mert úgy 
ismertük a holtág vizét, mint a saját tenyerünket. 

Szóval, ezen a decemberi reggelen vagy 25 darab csalihallal a haltartóban 
elindultunk az „appendixre". (Zárójelben egy kis magyarázat kívánkozik 
ide: jelenlegi lakásunk pincéjében egy ócska, ütött-kopott zsírosbödönben 
kárászokat tároltunk. Ezeket ősszel vizesgödrökben fogtuk kosán ál. A pince 
jó telelőhelynek bizonyult, nekünk még tavasszal is volt kárászunk.) Csak 
a part mentén volt jéghártyás a víz, ezért a párom a spinerezést választotta. 
Én jobban szerettem az ülő horgászatot, ahol senki sem zavart, s az ember 
nyugodtan foglalkozhatott saját gondolataival. Előkészítettem a csukázáshoz 
szükséges szerelést, felcsaliztam őket, aztán jól belátható helyeken -
egymástól 15-20 méter távolságra - vízbe dobtam. Rajtunk kívül senki 
más nem horgászott, most itt, mienk volt az egész „appendix", úgy 
terjeszkedhettünk, ahogy csak tetszett. 

A kárászok nagyon elevenen mozogtak, valamennyi pedző jól láthatóan 
hintázott a tükörsima vízen. Most vettem csak észre, hogy a szerencsés 
pedzőmet (nagyon sok csukát fogtam vele) kifelejtettem, nem csaliztam 
fel. Ha most felszerelem, és vízre eresztem, saját horgászbabonám ellen 
vétek: babonából mindig csak páratlan számú horoggal pecáztam. Ha ez is 
vízbe kerül - oda a babonás páratlan szám! Eh, gondoltam, üsse kavics! 
Babonaság - bolondság! Menjen csak ázni a szerencsés pedző is! 
Kiszemeltem neki egy jó helyet a magas parton, s már szúrtam is a botot a 
földbe, amihez ki akartam kötni a zsinórt. Csakhogy a bot a fagyos földben 



reccsent egyet és kettétört, s én egyensúlyt vesztve, fejessel zuhantam a 
meredek partról a vízbe. 

Hiába kiabáltam én a páromnak, hogy jöjjön, húzzon ki! Nem jött! Ki 
tudja, merre járt... Közben az én 41-es csizmám megtelt vízzel, meg se 
tudtam mozdítani a lábamat a nagy súlytól. S az egykori szép teveszőr 
kabátom (amelynek felét már megzabálták a molyok, s ezért lett belőle 
horgászkabát) úgy teleszívta magát vízzel, hogy legalább kétmázsásnak 
éreztem. Mi tagadás, alaposan be voltam rezelve! Akár vízbe is fulladhatok! 
- villant át agyamon a gondolat. Meg kell szabadulnom a teveszőr kabáttól! 
Csak nagy nehezen sikerült kikeverednem belőle. Dermedt kézzel 
megkapaszkodtam a vízre boruló fűzfabokorban, s úgy próbálkoztam 
kivergődni a partra. Szerencsémre befutott a párom, s látva mi van, a 
nadrágszíja segítségével húzott fel a meredek partra. 

Ledobáltam magamról a sok vizes göncöt, beültem a kocsiba, s az ülést 
takaró plédbe burkolóztam. Ezután a párom adott rám magáról két réteg 
száraz ruhát. Megitatott teával, tüzet rakott, és én lebeszéltem arról, hogy 
hazamenjünk. A teveszőr kabátot spiner segítségével sikerült kihalásznia a 
vízből. A többi vizes ruhával együtt ráterítette egy bokorra, hogy lecsorogjon 
belőlük a víz. A téli fürdőzés után semmi bajom nem lett... 

Lám, lám, ez az eset is azt sugallja, hogy azért van valami a babonában... 
Ez után a kaland után sohasem próbálkoztam páros számú horoggal 
pecázni... 

A „cigányasszony csukája" 

Érdekes következetességet figyeltem meg horgászpályafutásom során: 
valahányszor állami ünnepen mentünk pecázni, mindig történt velünk 
valamilyen horgászkaland. November 7-én Ásványban a párom csónakja 
felborult - megfürdött a morotvában; december 5-én én estem fejjel a 
Latorca holtágába. Vajon mi jöhet még? Kíváncsiak voltunk, vajon mi vár 
ránk május 9-én, a győzelem napján, mert erre az állami ünnepre is 
beütemeztünk egy „appendixi" horgászatot. 

Május 8-án este mindent előkészítettünk, hogy 9-én reggel nagyon 
korán indulhassunk. Tudtuk, hogy munkaszünnap lévén, nagy lesz a 
tülekedés a horgászvizeken. Föltétlenül korábban kellett kiérnünk az 
„appendixre" a dobronyi busznál, mert ezen a járaton érkezett meg mindig 
a horgászok zöme. 



Elég hűvös hajnalra ébredtünk, s a fel-feltámadó északi szél sem 
kecsegtetett sok jóval. Mások a mi helyünkben talán otthon maradtak volna, 
mi a párommal azonban makacsok voltunk. Ha már egyszer elhatároztuk, 
hogy pecázunk, ettől a tervünktől csak valamilyen igen nyomós ok tudott 
volna eltántorítani. Az északi szél a legbosszantóbb, mert ilyenkor nem 
kap a hal. Megpróbálunk valamilyen szélvédett helyet keresni. És ha még 
így sem lesz semmi, legfeljebb korábban jövünk haza, mint máskor. 

A falvakon áthaladva hallottuk, hogy a kakasok már jelzik a hajnalt. Itt-
ott még pislákolt néhány későn fekvő csillag, amikor meggypiros kocsink 
megállt a Latorca töltésén. Nem szálltunk ki a kocsiból, hisz olyan sötét volt 
még, hogy alig láttuk egymást... Csak ez a szél elülne!... Abban 
reménykedtünk, hogy a napkelte hoz majd valami változást... 

És amikor a keleti égbolton már megmutatkozott a kelő nap egy darabja, 
kiszedtük kocsinkból a szükséges holmit, s a töltésről lementünk a vízpartra. 
Csak most láttuk igazán, mennyire fodrozik a víz. Az egyik fűzfa mellett 
fölfedeztünk egy parányi sima vízfelületet, ezt a helyet szemeltük ki 
keszegezésre. Csalihalunk nem volt, azt is most kellett fognunk... Közben 
befutott a dobronyi busz. Tucatjával szálltak ki belőle a horgászok. 
Mindegyikük akkora köteg horgászbottal érkezett, amennyi elég lett volna 
egyheti tüzelőnek. Aztán ki-ki a maga kedvelt helye felé vette az irányt. 
Egy oldalkocsis motorbicikli parkolt le a mi kocsink mellett a töltésen, 
ketten jöttek rajta, de ők spinerezni mentek... 

A jó, köhögés elleni ánizsos csepp most sem hagyott cserben: tisztes 
mélységen, de sikerült vörösszárnyúakat fogni. Minden megfogott kishalat 
azon nyomban csukahorogra tettem és különböző mélységre vízbe dobtam, 
hadd ázzanak... Már vagy tíz óra felé járt az idő, de a vízen semmi mozgás 
nem mutatkozott. Bezzeg a horgászok a nagy köteg botjukkal úgy járkáltak 
egyik helyről a másikra, mint a holdkórosok. Ez is azt bizonyította, hogy 
sehol sincs kapás. Közben meg is éheztünk... 

Mondom én a páromnak, hogy mielőtt leülnénk enni, az egyik 
csukahorgot szívesen áttenném a meredek parthoz. Tudom, hogy ott jó 
mély a víz, ennek ellenére a csalit csípőmagasságnyi zsinóron eresztem 
vízbe... Tán félúton voltunk az evéssel, amikor észrevettem, hogy az új 
helyre rakott pedzőm mintha megmozdult volna. Ilyenkor az embert valami 
leírhatatlan izgalom keríti hatalmába... Ám az én pedzőm megállt, nem 
táncolt a vízen. Csalódást éreztem... Aztán hirtelen újra megmozdult a 
pedző, s céltudatosan úszott a szemközti part felé! Tudtam, hogy nem a 
kishal viszi! Kezembe vettem a kikötött zsinórt, s amikor éreztem, hogy 



feszülni kezd, teljes erőből bevágtam... Olyan nagy volt az ellenállás, hogy 
biztos voltam benne, valamit megakasztottam. Nem lazítottam a zsinór 
feszességén, s a jókora pedző hirtelen villámgyorsan elindult... „Valami 
nagy hal lehet! - mondtam a páromnak. - Vedd gyorsan a merítőhálót és 
menj le a vízhez, mert erre a meredek partra nem fogom tudni felhúzni! A 
parthoz csapódva leszakíthatja magát a horogról!" Mire a párom a 
merettyűvel leért, én már partközeibe vontattam a krokodilpofájú 
zsákmányt... Nem volt könnyű beemelni a hálóba! Kezünk-lábunk remegett, 
amikor már a parton láttuk vergődni. Lemértük a hosszát: 97 cm volt. Se 
azelőtt, se azután nem fogtam ekkora halat. Farkuszonya kiszárítva, olyan, 
mint egy legyező. Még ma is megvan. 

Az aznapi horgászok közül nagyon sokan megbámulták a pofabilincsen 
vízbe eresztett „óriást". Amikor aztán legközelebb ugyanitt horgásztunk, a 
csapi pecások mesélték nekünk: a műit héten egy cigányasszony egy 
méteres csukát fogott ezen a helyen... Azt látták volna!... 

Verseim 

Sok mindenről szóltam már, de a verseimről talán egyszer tettem említést. 
Akkor is csak egyről, életem legelső gyermekverséről, a Gyí, te Fakó-ról!, 
amelyet 20 évesen akkor írtam, amikor a fiam megkapta nagyapjától az 
első hintalovat. Ezt a versemet tulajdonképpen nem is írtam, hanem csak 
gondolatban rögzítettem éjszaka, majd a betanult sorokat reggel vetettem 
papírra. 

Verseim nyomdafestéket először 1954-ben, majd 1955-ben láttak. 
Ezekben az években jelent meg két kis gyűjtemény, az Új hang és a 
Tavaszi napsütés. (Nagyon büszke voltam, hogy az utóbbi kis antológia 
címadó versét én írtam.) Sokat köszönhetek egykori kollégámnak, Balla 
Lacinak, aki megtanított engem költői szemmel látni, és költői szóval láttatni. 

Első önálló kötetem 1969-ben jelent meg a Móra Kiadóval közösen 
Dongó Dani danája címmel. Jó sokat dolgoztam a kötet címadó versén, 
mert nem volt ám pofonegyszerű kikerekíteni egy kis történetet űgy, hogy 
a vers minden szava d-vel kezdődjék: Dingő-döngő Dongó Dani dedós 
danát, dajkadanát dudorászik derűsen... stb., stb. Az egyik budapesti 
kritikusom „bravúrosnak" tartotta ezt a verset. 

Verseimben mindig szerettem játszani a nyelvvel, a nyelvi fordulatokkal. 
Ma sem hagyok ki egyetlen alkalmat sem, amellyel be lehet mutatni a 



szavak, a nyelv játékosságát. Verseimet ügy igyekszem formába önteni, 
hogy a lehetőséghez képest ne hiányozzék belőlük a humor. Ezzel szoktam 
és szeretem fűszerezni írásaimat. 

Amikor még rendszeresen jártam iskolákba író-olvasó találkozókra, a 
gyerekek mindig azzal leptek meg, hogy illusztrációkat készítettek a 
verseimhez. Ma egész tekintélyes gyűjteményt őrzök ezekből a 
gyermekrajzokból. Ezeken a találkozókon még azzal is kedveskedtek kicsi 
olvasóim, hogy elszavalták néhány versemet. Érdekes, hogy amikor 
verseimet gyerekek szájából hallhattam, valahogy sokkal jobban tetszettek 
nekem, mint amikor magam olvastam őket. 

Többen kérdezték már tőlem, hogy életem során hány verset írtam 
összesen. Erre a kérdésre, sajnos, ma sem tudnék válaszolni. Sose vettem 
annyi fáradságot, hogy összeszámoljam őket. Biztosan több száz lenne. 
Betéve nem tudom mindegyiket, de mindegyikre ráismerek egy-két 
verssorból. 

Ez az eset, amelyet most elmondok, jó pár évvel ezelőtt történt. A 
Kossuth-rádióban volt egy olyan gyermekműsor, amelynek, ha jól 
emlékszem Cimboraság volt a címe. Az egyik ilyen adás során a versíró 
kisiskolások szerepeltek. Mindegyik gyerek elmondta legújabb versét. 
Egyszer csak hallom, hogy (ilyen és ilyen) Pistike következik, ő olvassa 
most fel versikéjét. Nagyon meglepődtem ám az ismerős sorok hallatán. 
Kiderült, hogy Pistike Volt egyszer egy kicsi manó.. .című. versemnek az 
egyik részletét (Hazugvers) mondja. Hirtelen nem tudtam, haragudjak-e 
rá a plágiumért, vagy se. Arra természetesen meg kell tanítani a gyerekeket, 
hogy ilyet nem szabad csinálni, mert ez közönséges lopás. De őszintén 
megvallva, kicsit legyezte a hiúságomat, hogy a kis pulya épp az én 
versemet adta elő sajátjaként... (Ezek szerint tetszett neki...) 

A közel hat évtizedes pályafutásom alatt nyolc kötetem jelent meg, 
kettő pedig már sajtó alá van rendezve, azonkívül még legalább két kötetre 
való versem vár a sorsára. Hogy csak ennyi kötetem jelent meg és nem 
több, annak az a magyarázata, hogy csak „másodállásban" voltam költő, 
„főállásban" tankönyveket szerkesztettem. Időm, energiám java részét 
ennek szenteltem. 

Nem tudom, kinek mennyire emlékezetes 1980. május 30. napja. 
Szerintem nevezetes dátum, hiszen Farkas Bertalan, a magyar űrhajós ezen 
a napon jutott el a világűrbe. Nekem azonban még másmiért is emlékezetes 
ez a nap: Farkas Bertalannal egy napon értünk célba! Ő a világűrbe jutott 
el, engem pedig fölvettek az írószövetség tagjai közé. Fent a Farkas - lent 



a Bárány! (Ez ne zavarjon meg senkit, könyveim, írásaim leánynevemen, 
Szalai Borbála néven jelennek meg...) 

Ez hát az én költői munkásságom története dióhéjban... 
Örömmel írok a gyerekeknek. Minden versemben benne van a szívem 

melege, s boldogsággal tölt el, ha írásaimmal legalább egy icipici örömet 
szerezhetek nekik... 

A horgásztanya 

Drága jó párom nagy veseműtétje után jó ideig szüneteltettük a 
pecázást, míg az orvosa végül rá nem bólintott, hogy az előírásokat 
megtartva, most már kimehetünk a szabadba. A dolgokat úgy oldottuk 
meg, hogy a kocsivezetést meg a cipekedést a fiam vállalta magára. Igaz, 
eleinte nem valami szívesen járt pecázni, de az első sikerélmény után ő is 
megfertőződött. (Egy alkalommal egymaga három csukát fogott!) Mivel a 
párom egészségi állapota miatt nemigen sátorozhattunk a szabadban, így 
otthonunkká a horgászegyesület remetei (ez ott van Gejőc mellett) 
horgászháza vált. Kétemeletes épület volt ez tán 6 vagy 8 szobával, 
konyhával, hűtőszekrénnyel, gáztűzhellyel. A levert kút ott volt a ház 
udvarán; az udvar akkora volt, hogy legalább húsz kocsi elfért volna benne, 
és be is volt kerítve. 

Friss tejet, túrót, tejfölt, tojást a kis tanyaszerű település állandó lakóitól 
lehetett venni. A tanya talán összesen 10 házból állt, egyiket-másikat már 
ellepte a gaz, mert senki sem lakott bennük. Mi magunk is megalkudtunk 
egy ilyen romos házra, azzal, hogy mielőbb rendbe szedetjük, s a család itt 
töltheti majd a nyarat. A ház mellett kert is volt, gyümölcsös is, úgy hogy 
kitűnő nyaralóvá lehetett volna varázsolni. Nem kis pénzbe került volna a 
rendbe hozása, de legalább egy szép „dácsát" mondhattunk volna 
magunkénak. A dolog azonban zátonyra futott, mert a kerületi végrehajtó 
bizottság nem engedélyezte a ház eladását, azt hozva fel indokul, hogy 
árvízveszélyes helyen van. Hiába mondtuk, hogy mi saját felelősségünkre 
vásároljuk meg, így sem engedélyezték. Pedig néhány ház (tudomásunk 
szerint) elkelt a tanyán. Azok vevői, úgy látszik, tudták, hol kell megkenni 
a kereket. De mint mondani szokás, minden rosszban van valami jó. Bizony, 
saját szemünkkel láttuk, hogy a tanyai házak tulajdonosai árvízkor a töltésről 



nézték derékig vízben álló házukat. Talán ez a látvány győzte meg a 
páromat, hogy mégis csak jó, hogy dugába dőlt a házvásárlás. 

Maradt hát számunkra a magaslatra épült emeletes horgászház, amelyik 
sosem kerül víz alá. Közvetlenül a ház kerítése mellett vezetett a dobronyi 
üt, és itt volt a latorcai fahíd is. Ha ezen átmentünk, mesés horgászhely 
tárult elénk: itt volt a Latorca egyik holtága, amelyben akadtak 4-5 méter 
mély gödrök is. A part menti benőtt sekélyebb részek kiváló búvóhelyeket 
biztosítottak a ragadozó halaknak. Itt a holtágon igen jó hasznát vettük a 
kényelmes, kétszemélyes gumicsónaknak... 

Hogy elérjük a holtágat, a hepehupás legelőn kellett átvágni. Egyszer 
kora reggel pont a gidres-gödrös legelőn bukdácsoltunk, amikor elkiáltottam 
magam: „Apád-anyád ide jöjjön!" A párom megrökönyödve nézett rám, 
nem tudta mire vélni ezt a kitörésemet, amikor az orra elé nyomtam egy 
szép, ropogós tízrubelest. Ott találtam a legelő kellős közepén... „Na hallod, 
te tán gyerekkorodban bölcsőzsírt ettél!" - mondta. Hát csakugyan, ilyen 
ritkán adódik, hogy az ember egy legelő kellős közepén ilyen nagy pénzt 
találjon!... (Még egy ilyen szerencsés esetre emlékszem diákkoromból. 
Tél volt, amikor elvesztettem az egyik fülbevalómat. Majd megszakadt a 
szívem, úgy sajnáltam. És mit ad Isten, tavasszal, amikor már olvadni kezdett 
a hó, az akkori Kossuth, a mai Petőfi-téren megtaláltam elveszített rubinköves 
fülbevalómat. Szinte hihetetlenül hangzik, de így volt!) 

Visszatérve a remetei horgásztanyához: ez lett a mi második otthonunk. 
Majdnem minden hét végét itt töltöttük. Esténként a párom itt főzte az 
udvaron kondérban a békebeli halászlét, és parázs fölött itt sütöttük finom 
ropogósra az aznapi horgászzsákmányt... 

A leleplezés 

A horgászház második emeletén, a folyosó végében volt a 
„luxuslakosztály", amelyben mindig az egyesület elnöke lakott a feleségével. 
Hálóberendezéssel, fotelokkal, dohányzóasztalkával, álló tükörrel, háromajtós 
szekrénnyel volt berendezve a szoba, a falon, padlón szőnyeg... Itt semmi 
sem emlékeztetett arra, hogy most éppen horgászaton vagy, ahol el kell 
viselni a kedvteléssel járó kényelmetlenségeket. Rám az elnök meg becses 
családja azt a benyomást tette, hogy ezek az emberek vizet prédikálnak, 
de bort isznak. Mint később kiderült, igazam volt. Az elnökék rendszerint 
esténként jártak lerakni a horgaikat, s reggel, amikor a többiek még aludtak, 



ők már a zsákmánnyal meg a felszedett horgokkal tértek haza. Tán három 
órakor keltek, vagy meglehet, még korábban. Tény az, nem volt olyan 
reggel, hogy ők üres kézzel tértek volna haza: hol ponty, hol márna volt a 
zsákmányuk, méghozzá nem is akármilyen. 

Bandi, a vadőr is megfigyelte, hogy a „nagyfőnök" a délután megfőzött 
puliszkával vagy zabkásával mindig felmegy a szobájába. Vajon miért? Miért 
nem a konyhában csinálja ugyanazt, amit fenn a „luxuslakosztályban" csinál? 
Este meg villanylámpás fénye mellett rakják le a horgokat. Elhatároztuk, 
hogy fényt derítünk a dolgokra, megtudjuk, mit rejt a nagy titokzatosság. 
Egy este Bandi megleste, hol dobták vízbe az első horgot. Amikor a 
nagyfőnökék visszatértek a horgászházba és lefeküdtek, a vadőr elment, 
leszerelte ezt a horgot és hazahozta. Ekkor tudtuk meg, hogy főnökuramék 
az egyik legtiltottabb módszerrel horgásznak, olyannal, amely még esélyt 
sem ad a halnak a menekülésre. Ezt a tiltott szerelést nevezik „szputnyiknak": 
amikor is kemény acéldrótból spirálra emlékeztető szerkentyűt tekernek, 
amire 15-20 jókora horgot kötnek fel 5-10 centiméter hosszú zsinóron. A 
jó keményre főzött puliszkát vagy zabkását a spirál drótjai közé nyomkodva 
teniszlabda nagyságú gombócokat formálnak, amelyekben a 15-20 horog 
lapul. A ponty vagy a márna szopogatni kezdi a gombócot, s a puliszkával 
együtt benyeli a horgokat. Ezekről aztán már nincs menekvés! 

A titok leleplezése után Bandi visszavitte a „szputnyikot" oda, ahonnan 
levette. Másnap reggelre az ellesett minta alapján nekünk is csinált vagy öt 
darabot. Én felhorgoztam ezeket, megfőztem a kemény kását, s amikor 
készek voltak a labdacsok, 80-as damilra kötöttem őket. Bandi ladikból 
olyan helyekre rakta le a „szputnyikokat", ahol partról nem lehetett őket 
elérni, így hát avatatlanok nem férkőzhettek hozzájuk. Két-háromóránként 
jártunk ellenőrizni a horgokat csónakon. Szinte sosem jöttünk vissza üres 
kézzel mi sem. Emlékszem, egyszer egy akkora márnát fogtunk, hogy én 
kezemet szájába dugva szabadítottam meg őt a torkába akadt horgoktól. 
Gyönyöaí példány volt! Megtisztítottam, feldaraboltam, s este már finom 
halászléként került a közös asztalra. Rengeteg ikra volt benne, de mind 
kidobtuk. Akik nem tudnák, jól jegyezzék meg: a hazai vizeinkben tenyésző 
halak közül egyedül a márna ikráját nem szabad elfogyasztani, mert 
mérgező! 

Nos, így lepleztük le a horgászegyesület nagyfőnökét, aki maga is a 
„zavarosban halászott"... 



A foghúzás 

Az évek során igazi baráti viszony alakult ki a horgászok és a tanya, 
Remete lakói közt. Mikita Laci, a nőgyógyász családostul élt itt. Takaros, kis 
házuk volt, keramikus felségének abban volt berendezve a műhelye. Lacit 
én gyerekkora óta ismertem. Nem messze laktunk egymástól: mi a Minaj 
utcában, ő pedig az ezzel párhuzamosan húzódó Keskeny utcában. Jól 
emlékszem, hogy a festőiskolában tanult, festőművész akart lenni, aztán 
lám, hirtelen szakmát váltott és nőgyógyász lett belőle. Jó nevű orvos vált 
Laciból, kár, hogy olyan fiatalon, hirtelen elment... 

Ungvárról ismertem Zinát, a patikusnőt is meg a férjét. Ők is egy romos 
ház helyén építették fel itt a nyaralójukat. Zináék közvetlen szomszédja 
Józsi, a gátőr volt. Ez az ötvenes éveit taposó agglegény egymaga lakott 
szoba-konyhás házában. Családi állapotának köszönhetően Józsi mindenhez 
értett: főzött, mosott, takarított, művelte a kertjét, no meg természetesen 
őrizte a gátat. Bejáratos volt a horgászházba is, ahol mindig szorítottak neki 
helyet az asztalnál. Egy pohár vodkáért, ha kellett fél órán belül ott volt a 
vedemyi csalihal (ami levélhullás idején aranyat ér). Ha Józsi egyszer-kétszer 
vízbe süllyesztette hatalmas merítőhálóját, mindenki el volt látva kishallal. 
Nagy mestere volt a merítő-hálózásnak. Egyedül csak ő tudta, hogy késő 
ősszel hol kell keresni a horogra való keszeget. 

Józsi házának udvara lugassal volt benőve. Volt saját bora, amit maga is 
szívesen el-elszopogatott, s azzal kínálta legkedvesebb vendégeit is. 

Már említettem korábban Mészáros Pistát, az orvost, párom egykori 
osztálytársát. (Vele kapcsolatban most jutott eszembe, hogy a férjem őt 
mindig „kutyának" szólította, Pista pedig a páromat „birkának" nevezte. 
Ezek a gúnynevek még a gimnáziumban ragadtak rájuk.) Nos, Mészáros 
Pista is gyakori vendége volt Remetének, a tanyának, de ő sosem szállt 
meg a horgászházban. Mindig a Józsi kertjében ütötte fel a sátrát, kocsiját 
pedig, a kék-fehér kombinációjú Moszkvicsot a lugas alá állította be. Józsi 
igen tisztelte és nagyra becsülte a doktor urat, mindenben igyekezett 
kedvében járni az illusztris vendégnek, s örült, ha megkínálhatta 
bicskanyitogató vörös borával, amit kedves vendége sosem utasított vissza. 

Történt egyszer, hogy amikor Mészáros Pista Moszkvicsa megállt Józsi 
kapuja előtt, a házigazda kendőkbe, sálakba bugyolált fejjel fogadta. „Mi 
van, Józsi?" - kérdezte a doktor, mire Józsi előadta, hogy már harmadik 
napja annyira fáj minden foga, hogy majd belebolondul. „Tátsd ki a pofád!" 
- parancsolta Pista, és belenézett Józsi szájába. Három fog meg vagy négy 



gyökér árválkodott Józsi bagólesójében. Mivel Pista a fiával volt, őt indította 
vissza Ungvárra, hogy otthon az orvosi szekrényből vegye ki az összes 
fogót, hozzon egy novokain injekciót meg injekciós tűt is. Becsületére 
váljék a Pityi-gyereknek (Pista fiának), még egy óra sem telt bele, s 
megérkezett a fogászati szerszámokkal. A fogókat (volt vagy hatféle) feltették 
egy kis fazékban a spórra kifőzni. Amikor ez megvolt, és amíg a szerszámok 
hűltek, egy hokedlit vittek a kertbe a körtefa alá. Pista benyomta Józsi 
ínyébe a novokain injekciót, s várták, hogy zsibbadni kezdjen. Akkor azt 
mondta neki, hogy a konyhaszéken ülve támassza fejét a fatörzsnek, két 
kezével pedig nyúljon hátra, és jó erősen fogja át a körtefa törzsét. Józsi 
pontosan teljesítette a doktor úr minden utasítását, aztán jól kitátotta a 
száját. Pista pillanatok alatt kirángatta a három lógó fogat, azokat már csak 
a szentlélek tartotta Józsi szájában. A gyökerek eltávolítása valamivel 
nehezebben ment, de barátunk hangtalanul tűrt, míg végre azoktól is 
megszabadult. Ezzel Józsi szájában fog még mutatóban sem maradt. Ó volt 
a legboldogabb, hogy végre megszabadult tőlük. 

Pista a sikeres műtét örömére felhajtott egy kupica szilvóriumot, aztán 
amikor már a foghelyek nem véreztek, egy tükröt nyomott Józsi arca elé: 
„No, Józsi, nézz bele ebbe a tükörbe! Mire hasonlít most a fogatlan pofád? 
No, mire? Hát nem olyan, mint egy vénasszony .. .csája?!..." 

Bánta is Józsi, hogy mihez hasonlítja a doktor úr az ő száját! Az a fő, 
hogy ezután már sose fog fájni a foga!... 

A protézis 

Jó idő telt már el Józsi foghúzása óta. A foghelyek mind begyógyultak, 
itt volt hát az ideje, hogy protézist csináltasson, mert a mi barátunk inni 
ugyan tudott, de enni azt nem. Még a kenyér puha belét is jó sokáig 
majszolta, mire végre le tudta nyelni. Nem beszélve az olyan keményebb 
falatokról, mint a szalonna vagy a kolbász, amire jól csúszik a lőre... 

Amikor Mészáros doktor látta, hogy Józsi szája megérett a fogpótlásra, 
ellenvetést nem tűrve berendelte őt a poliklinikára. Büszke volt ám a mi 
Józsi barátunk, hogy mindenüvé a doktor úr kísérte! Készen is lett a fogsora, 
hamarabb, mint gondolta volna! Hálából Józsi egy demizson házi bort meg 
néhány frissen „hálózott" nagy halat vitt a fogtechnikusoknak. 



Gátőrünknek nagyon szokatlan volt a műfogsor viselése. Be se tudta 
zárni a száját: olyan volt így, mint a muréna, az a ragadozó tengeri hal. A 
sok nagy fogától annak is mindig nyitva van a szája, olyan, mintha 
vigyorogna... 

Józsi időnként bele-belenézett a tükörbe, de onnan mintha valami 
idegen arc nézett volna vissza rá. Alig ismert magára: telt lett az ábrázata, 
az egykori ráncok mind kisimultak rajta. Szemlátomást megfiatalodott. 
Mondogatta is Józsi: „Na, eddig olyan volt a szám, mint a tyúksegg! Most 
mondja ezt nekem valaki! Most már nem ér össze az orrom az állammal!..." 

Ilyen hófehér fogai talán akkor voltak Józsinak, amikor még megvoltak 
a tejfogai. Hogy később megsárgultak?! Hát, Istenem!... Barátunk felnőtt 
korában is csak az ujjával mosta a fogait (ha egyáltalán fogat mosott). 

Most, mielőtt így „megfogásodva" hazaindult volna Remetére, Mészáros 
doktor ráparancsolt, hogy aztán ki ne vegye szájából a protézist és ne 
próbálja a szekrényben tartani! Azt tanácsolta neki, hogy amíg megszokja, 
állandóan szopogasson savanyú cukorkát... 

(Álljunk már meg itt egy pillanatra! Hadd mondjak el a fentiek apropóján 
egy esetet, amelyik drága jó anyámmal történt. Ó is megcsináltatta a felső 
fogsorát, de amint betette a szájába, rögtön öklöndözni kezdett tőle. Az 
orvos neki is azt tanácsolta, hogy cukorkát szopogasson, és a fogsort csak 
annyi időre vegye ki a szájából, amíg mossa. Ez azt jelentette, hogy még 
éjszakára sem vehette ki. Anyám megfogadta az orvosi utasítást és 
protézissel a szájában feküdt le aludni... Másnap kora reggel ő riasztott fel 
álmomból: „Képzeld - mondta - , lenyeltem a fogsoromat! Nincs a számban! 
Már végigkerestem mindent, és nem találom! Mi lesz most?!" Hamarjában a 
röntgen jutott az eszembe!... De aztán gondolkodni kezdtem: az lehetetlen, 
hogy egy ilyen szájba szerelt darálót észrevétlenül lenyeljen az ember! Az 
ki van zárva! Nézzük meg még egyszer! Az ágyban valóban nem volt, mert 
ott lapult a paplanhuzat belsejében. Anyámnak nagy kő esett le a szívéről... 
Múfogsorát sosem szokta meg... Csak akkor tette a szájába (dekorációnak), 
ha a városba ment...) 

Visszatérve Józsihoz: idegesítette, hogy ott van a szájában az a 
szerkentyű, amelyiktől még beszélni sem tud rendesen. Szépen kivette a 
szájából, becsomagolta egy újságpapírba és a szekrénybe dugta. Majd akkor 
teszi a szájába, ha jön a doktor úr. És valóban, valahányszor Mészáros Pista 
megjelent Józsi portáján, a mi gátőrünk nagy vigyorral fogadta őt. Csak 
úgy villogtatta fehér murénafogait... 

November közepe volt már, amikor egyszer váratlanul érkezett Pista. 
Józsinak alig volt ideje szájába tenni a protézist, de végül is sikerült. 



Vendégünk csak pár órára jött, ezért Józsi kapta a nagy merítőhálót és ott 
a házával szemben bevetette a Latorcába. Csakhogy kiemelni nem tudta, 
mert beleakadt valami víz alatti gyökérbe. Józsi nem akarta, hogy 
kilyukadjon a háló a ráncigálástól, ezért gyorsan gatyára vetkezett és 
belemászott a jéghideg vízbe. Pár perc elég volt ahhoz, hogy barátunk 
megfázzon... És amikor egy nagyot prüszkölt, a protézis rakétaként repült 
ki a szájából egyenesen a folyóba!... El is vitte a sodró víz! Józsi a boldogságtól 
csak ennyit kiáltott: „Na, végre!..." 

Hát így járt a mi gátőrünk a szép új műfogsorával!... 

Ami kimaradt 

Munkásságomról beszélve, azt hiszem nem tettem említést műfordítói 
ténykedésemről. Ez kimaradt. Mert nemcsak tankönyveket fordítottam én, 
hanem szépirodalmat is: prózát, verset, klasszikus és mai írók müveit 
tolmácsoltam oroszból, ukránból. Egyik-másik a budapesti Európa Kiadóban 
meg a Móra Kiadóban látott napvilágot. 

Gyermekvers-fordításaimból akár két kötetre valót is össze tudnék 
gyűjteni. Aki nem tudja, azoknak mondom: kemény munka ám a 
versfordítás. A prózával feleannyit sem kell küszködni. A versfordítást én 
mindig ahhoz hasonlítom, amikor egy negyvenes lábra harminchatos cipőt 
kell felhúzni. Ebben tessék megpróbálni táncolni! Ragyogó napfényben is 
csillagokat lát az ember! Hiába, a szláv és a magyar nyelv között óriási a 
különbség. Más a gondolkodásmód, más a lelki beállítottság. Amin az egyik 
nyelvben derülni tudnak, ugyanaz a másikban semmi emóciót nem vált ki 
stb. stb. 

Prózai fordításaim közül a Zsmenyák családra gondolok vissza a 
legszívesebben. Tomcsányi Miskának, egykori írószövetségi tagtársamnak 
ezt a regényét Bulecza Rózsikával (én csak Rozalindának szeretem szólítani 
őt) fordítottuk közösen. (Ez a könyv is az Európa Kiadónál jelent meg.) Azt 
hiszem, mindkettőnk nevében elmondhatom, nagy szeretettel fordítottuk 
ezt a regényt, mert minden, ami le van írva benne, nagyon közel áll a mi 
szívünkhöz. Én a magam részéről még a mai napig is egyik legjobb tollú 
kárpátaljai ukrán (ruszin?) írónak tartom Tomcsányit. Nagyon nagy kár, hogy 
nem jelent meg magyar fordításban a „Hotel szoloma" (Szalma-szálló) c. 
írása, amelynek eseményeit most, utólag halásztam ki gyermekkori 



emlékeim közül. Igen, én is szemtanúja voltam gyerekként a Tomcsányi 
által leírt ungvári nagy tragédiának. 

Ha emlékezetem nem csal, valamikor a harmincas évek legelején 
történt... Már beköltöztünk újonnan épült házunkba a Minaj utcán. Otthonunk 
elég távol volt a Masaryk tértől, mert a 96. házszámot kapta. Ha szobánk 
ablakából kinéztünk, semmi sem zavart abban, hogy ellássunk a 
„nagyállomás" épületéig. Légvonalban kisebb volt a távolság, mint a Masaryk 
térig. (Visszatérve az állomásra. Abban az időben két állomása volt 
Ungvárnak: a „kisállomás" ott volt az Ung jobb partján a strand mellett, 
onnan indultak az Uzsok felé tartó vonatok. Az Uzsok felől érkező 
szerelvények a vasúti hídon át befuthattak a „nagyállomásra" is, hogy majd 
innen folytassák útjukat Királyháza felé.) 

A Minaj utca és a „nagyállomás" között akkoriban szántóföldek voltak, 
csak a kitaposott ösvények mutatták az állomás felé vezető utat. Ahogy 
visszaidézem gyermekkorom emlékképeit, ma is tisztán látom azokat a 
háztömbnyi szalmakazlakat, amelyek házunktól eléggé távol, ablakunkkal 
szemben a mezőn sorakoztak. Ezek a szalmakazlak adtak otthont több 
tucat akkori „csövesnek", hajléktalannak. Jól ismertem ezeket az alkalmi 
lakásokat, mert gyerekként nem egyszer végigkúsztam cimboráimmal 
azokon a labirintusszerű járatokon, amelyeket a szalmakazlak lakói fúrtak 
maguknak. Most, amikor visszagondolok erre, beleborzongok. Olyankor 
bújócskáztunk ezekben a tekervényes járatokban, amikor a „ház lakói" 
mindennapi kenyerüket keresték valahol alkalmi munkával. Csak aludni 
jártak „haza", vagy olyankor tartózkodtak „otthon", amikor kint hideg volt 
vagy esett. Jó meleg otthont biztosítottak a szalmakazlak azoknak, akik 
földönfutók voltak... Ki tudta, mi vár ott rájuk?... 

Emlékszem, tűzoltóautók vészjósló szirénázása vert fel bennünket 
álmunkból. Szobánk vöröses-sárga fénnyel volt tele... Ablakunkkal szemben 
hatalmas máglyákként égtek a szalmakazlak. Olyan megdöbbentő, borzalmas 
látvány volt ez, amit szavakkal nem lehet leírni... A lángok szinte az eget 
nyaldosták, tüzes pernyével volt tele a levegő, a fojtó füst szobánk 
ablakának láthatatlan résein is behatolt. Olyan volt ez, mintha maga a pokol 
kelt volna életre... 

Amikor megvirradt a reggel, az ablakból kinézve már nem akadt meg 
szemünk a háztömbnyi szalmakazlakon. Porig égett minden. Ezekben a 
máglyákban lelték halálukat azok a szerencsétlen hajléktalanok, akikről 
senki nem tudta, kik voltak, hányan voltak... Névtelenül tűntek el örökre... 



Mint említettem, Ungvárnak ezt a megrázó eseményét Tomcsányi Miska 
örökítette meg „Hotel szoloma" című írásában ukránul. így állított emléket 
mindazoknak, akik áldozatai lettek e borzalmas tragédiának. Kár, hogy ez a 
megrázó epizód, amely hozzátartozik városunk történetéhez, nincs meg 
magyarul, s idővel feledésbe fog merülni... 





Utószó helyett 

írásom végére értem... Régen érlelődött bennem a szándék, 
hogy egyszer összegyűjtöm és leírom életem igaz történeteit. S 
mert láttam, hogy az óra könyörtelenül méri az időt, nem 
várhattam tovább, nem késlekedhettem, ki tudja, mi lesz 
holnap.. . Tollat ragadtam hát, és lapozgatni kezdtem 
emlékeimben... 

Életem hosszú hetvennyolc esztendeje alatt sok mindent 
éltem át, még többet tapasztaltam. Morzsánként gyűjtöttem össze 
ezeket az igaz történeteket, hogy ebbe a kis könyvbe foglalva 
megosszam Önökkel. Biztosan volt több is, mint amennyit leírtam, 
de amelyek nem jutottak eszembe, elvesztek az emlékezet 
süllyesztőjében. 

E rövidke írások papírra vetése során emlékeimben újra életre 
keltek azok a személyek, akikről e kis történetek szólnak, hiszen 
többségük, sajnos, már nincs közöttünk. Szívesen találkoztam 
most velük gondolatban újra, ők lopták nekem vissza rég tovatűnt 
gyermekkoromat, ifjúságomat. 

A történetek nem az agy szüleményei, én a valóságot 
rekonstruáltam. Semmit nem túloztam el, s tollamat nem a bántó 
szándék vezette... 

Szeretteim is hősei történeteimnek, hiszen ők álltak hozzám 
a legközelebb. S hogy elvesztésükről csak futólag írok, ezt szánt 
szándékkal tettem. Nem akartam felkavarni az elvesztésükkel 
bennem maradt fájó emlékeket, nem akartam újra átélni azt, 
ami már megmásíthatatlan. Azt hiszem, ezt megértik és 
megbocsátják nekem... 

Fogadják hát tőlem szeretettel e könyvecskét. Ha a benne 
levő írásokkal legalább egy kis örömöt tudtam szeretni Önöknek, 
nagy elismerés lesz ez számomra. De akkor se nehezteljenek 
rám, ha netán untattam velük Önöket... Nem tehetek róla, így 
sikerült... * 

Rs.: 78 esztendős voltam, amikor e könyvecske igaz történeteit 
papírra vetettem. S lám, ma már a 82. esztendőmet taposom... 
Köszönet érte a Mindenhatónak! 
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