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És most útjára bocsátom életem tör-
ténetét. Az életrajzomat. Nyugodt 
vagyok. Hogy ezt megírtam, ezzel jót 
is akartam. Amit vállaltam, szívvel-
lélekkel csináltam, és őszintén. És vég-
telen örömömre szolgál, hogy úgy el 
tudtam néha merülni ebbe a munkába, 
hogy egészen elfelejtkeztem magam-
ról. Nem volt könnyű. Ha másképpen 
írtam volna meg, valótlanságot írtam 
volna. Erre pedig nem vagyok kapható 
senki kedvéért se.

Emlékezet 
A sorozatban 2010-ben 
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Ne múlj el névtelenül, ha nyomot 
hagyhatsz magad után!
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Ahogy visszagondolok életem első olyan ténykedésére, amelyre ma is 
emlékszem, az a szülémék házában történt. Nagyapám nadrágszíjon 
szokta fenni a borotváját. Egyik végét ő fogta, másikat valamelyik 
unoka kezébe adta:

– Fogd erősen!
A szíj azonban leginkább laza maradt, mert az unokák kienged-

ték. Akkor jöttem be én. Három- vagy négyéves ha lehettem.
– Fogd meg te, kislányom!
Olyan görcsösen fogtam a nadrágszíjat, hogy miután nagyapám 

megfente rajta a borotvát, alig tudta a kezemből kivenni. Végre aztán 
sikerült. Akkor azt mondta:

– Nagyra nőj, kislányom!
Boldog voltam. De ezt a munkát ezután mindig rám bízta, és a 

többi unoka irigy volt rám nagyon. Nem sokáig. Egy év múlva meg-
halt. Nagyon bánatos voltam, szerettem a nagyapámat, de főleg az 
bántott nagyon, hogy nem kellett fogni tovább a nadrágszíjat.

Most már a szülém maradt. Körülötte lábatlankodtam állandó-
an, mindig azt vártam, hogy ő is valami munkát ad, mint a nagy-
apám. Még most is fülembe cseng erélyes hangja:

– Eredj a lábam alól!
De arra sokáig kellett várni, hogy munkát adjon.
Gyermekkorom a szülői ház és a nagyszüleim nádfedeles háza 

közötti sétálással telt el.
A házunk az akkori Nagy utcán volt, közel a sarokhoz, ahol bolt 

és kocsma volt. A Herédi András bácsié. Ha a sarkon befordultam a 
Temető utcába, két házzal odább már ott is voltam szüléméknél.

Apám cipészműhelyében egy gép, egy műhelyspangli és egy 
„telázsi” volt. A legszükségesebb berendezés, ami egy műhelyhez 
kell. Egy egyszárnyas kis ajtó nézett az utcára.

Apám legtöbbször egy inassal meg egy segéddel dolgozott. Sok-
szor láttam, hogy ő csak szabta a cipő-, papucsfelsőrészeket. De 
nemcsak ezek készültek a műhelyben, hanem minden, amit úgy 
hívtak, hogy lábbeli. Fölkapott cipész volt apám, és népszerű. Több 
inasra is emlékszem, de fölszabadulásuk után eltűntek mind, csak 
a Szántó Bandi maradt meg sokáig segédnek is. Nagyon jól emlék-
szem Bandira. Mindig úgy jelenik meg előttem, hogy rá van hajolva 
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a papucs talpára, s azt a kalapács nyelével fényesíti. Szorgalmasnak 
mondta apám.

Ha szüleink elutaztak valahová, vagy csak épp nem voltak ott-
hon, és a szülém sem ért rá vigyázni ránk, Bandira maradtunk. Még 
dajkált is bennünket, engem és két évvel idősebb bátyámat. Mindig 
türelmes volt hozzánk, csak egyszer vesztette el a türelmét, de akkor 
sem bántott, pedig énmiattam történt az egész.

Valamilyen nag y ünnepség volt a Kamaráserdőn. Új cipőt 
kaptam, aminek már előre örültem, hogy feszítek én majd abban! 
Sevrócipő volt. Hosszú szárú, hogy télen is jó legyen. Olyan négy-öt 
éves lehettem.

Már reggel korán kiugrottam az ágyból, mert a boldog izgalom 
korán fölkeltett, hogy a Motolity Terikével valamit megbeszéljek. 
Persze mezítláb, mert bizony én a lábbelit nem nagyon szerettem 
soha. Szaladtam. És ami sokszor megtörtént máskor is velem, a lá-
bam nagyujját csúnyául megütöttem. Fölszisszentem. Rögtön az új 
cipő jutott eszembe. Végem van. Tegnap anyám kis pénzéből még 
szalagot is vett a hajamba, hogy majd együtt megyünk. Mert olyan 
szép masnit, mint anyám kötött, hát…

Már elfelejtettem, mit is akartam Terikénél, mert úgy folyt a sze-
memből a könny, hogy alig láttam. Anyámat sajnáltam legjobban.

Amikor hazaértem, anyám már minden ruhát kikészített, ott 
volt az én új sevrócipőm is. Ráborultam a kiságyra. Anyám rám 
nézett ijedten:

– Mit csináltál már megint? 
Megfogta a vérző lábamat, aztán letette.
– Nahát, ha már megint ilyen szeles voltál, itthon maradsz, mert 

én is kimék az erdőbe. Majd a Bandi itthon marad veled, mert te 
képes leszel mezítláb kijönni.

Aztán bekötözte zsíros ruhával a lábam ujját, s én dajkálhattam a 
lábam szomorúan. Szomorkodni a Bandi is segített, mert itthon kellett 
maradni neki is velem, nehogy kiszökjek anyámék után az erdőbe. Őt 
is sajnáltam.  A Bandi aztán gondolt egyet, megfogta az új cipőt, 
és fölhúzta a lábamra. Sikerült is, de mikor léptem, annyira fájt a 
lábam, hogy három lépésnél tovább nem bírtam menni.
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Bánatunkon csak az idő segített, mert délután elkezdett esni az 
eső, és anyámék is hazajöttek az erdőből. Volt ebben egy kis kárör-
vendés is, bizony.

A lábam ujja különben is sokszor be volt kötve, mert, szinte 
nevetséges, de gyerekkoromban örökké szaladtam, és bizony sűrűn 
elütöttem a lábam ujját. (S tán még nevetségesebb, hogy felnőtt-
koromban is örökké sietek, már négyszer hasra vágódtam bent a 
faluban, mint egy kecskebéka. Szerencsére sosem láttak sokan.)

Apám szerette, amit csinált. Sokszor van előttem egy kép: éppen 
készen lett egy szép pár cipővel. A kaptafán még egyszer egy puha 
ruhával simogatja, gyönyörködik benne. Aztán kiveszi a cipőből a 
kaptafát, és úgy nézi a cipőt. Anyám papucsot szalagozott, de most 
ő is nézi a szép lakkcipőt.

– De szép! – mondja anyám.
Egy pillanatra abbahagytam én is a babázást, és én is néztem 

a szép cipőt, amit apám csinált. Lajos bátyám is megszippantja az 
orrát, és elismerő pillantással néz a szép lakkcipő felé.

Ekkor én még négyéves voltam, és béke volt.
Később, már suttyó lányka voltam én is, s már egyre nézegettem 

magam a szobában a nagy tükörben, hogy mi lenne, ha én is elmen-
nék a faluba sétálni a nagyobb lányokkal, akik között már volt olyan 
is, akinek csikorgott a cipője. De nekem apám nem akart még csikor-
gós cipőt csinálni, így hát nem jártam még a faluba sétálni sem.

Egy szombat estefelé apám sietett befejezni egy szép pár lakkci-
pőt, mert várta a gazdáját, aki azt mondta, hét órára jön érte. Kész 
is lett a cipő idejében, apám kivette belőle a kaptafát, és még egyszer 
tüzetesen megszemlélte a munkáját. Lakkcipő volt, mondom, még-
hozzá csikorgós. Mert ha apám elvállalta, hogy csikorog majd az a 
cipő, hát csikorgott is. Ez is. S most már készen várta a gazdáját. De 
az bizony nem akart megjelenni. Apám mérgelődött, hogy mennyire 
sietett vele, aztán itt van a nyakán a cipő.

– Biztos nincs ki a pénzük! – mondta.
– Dehogynincs azoknak pénzük! – mondta anyám. – Tudod, 

hogy tanyai lány, meg módos is.
De bizony nem jött.
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Már lefekvéshez készülődtünk éppen, mikor megverték az abla-
kot. Anyám már bezárta a kaput is.

– Na megérkezett – mondta apám, aztán kivitte az égő lámpát 
a műhelybe, kikapcsolta a műhely ajtaját, és beengedte a cipő tulaj-
donosát. De már tíz óra körül is volt.

Hát az a cipőtulajdonos kislány úgy elkezdett kelepelni, hogy 
apámat szóhoz sem engedte jutni. Én meg a húgom a hátsó kis-
konyhában aludtunk, és csak annyit értettem ki a szavából, hogy 
valami nagy dologgal voltak elfoglalva, de eljött éjszakának évadján 
a tanyáról gyalog a cipőért, mert lakodalomba mennek a Janival.

Kíváncsi voltam, ki lehet ez a gyors beszédű kislány, hát leléptem 
az ágyról, odamentem a nyitott ajtóhoz, és belestem a műhelybe. 
Nagyon meglepődtem. Olyan szép fiatal lányt még nem is láttam. 
Kezében a cipőt nézegette, meg a műhelyben fölakasztott fakó tü-
körbe nézett, és nevetett, nevetett, meg beszélt:

– Pista bácsi! Oszt csikorog ez a szép cipő?
Apám bólintott.
– Csikorog, persze, csak próbáld már föl, mert én álmos vagyok.
A fiatal lány öröme határtalan volt. Mikor fölhúzta a cipőt, az 

olyan gyönyörűségesen csikorgott, hogy még én is örültem neki, 
nem csak ő. Aztán levetette, egy szalvétába kötötte, aztán a kebelé-
ből kivette a pénzt, ami zsebkendőbe volt kötve, aztán leszámolta 
az asztalra.

– No, kislány, olyan cipőt kaptál, amiben, ha végigmégy a 
templomban, még a tisztelendő úr is megnézheti magát! Hát csak 
jó egészséggel viseld!

Ezt apám sohasem mulasztotta el, ha a kész lábbelit valaki elvitte.
– Köszönöm, Pista bácsi! Isten áldja! Olyan szép ez a cipő, hogy 

ha ilyen tartós is lesz, mindég itt csináltatom a cipőimet!
Apám nagyot sóhajtott, mikor elment, és betehette utána az 

ajtót. Nem szerette a sokbeszédű embereket. Azt mondta mindig: 
sok beszédnek sok az alja.

Valóban tanyai lány lehetett, mert én egyáltalán nem emlékez-
tem, hogy valaha is láttam volna. És azután se láttam sokáig. Már 
másik lányoknak, asszonyoknak, menyecskéknek, legényeknek 
készültek a csikorgós lábbelik, és a szép, fekete, hosszú bodor hajú 
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lányt el is felejtettük. Egyszer aztán megjelent. De most is késve. A 
templomban láttam meg.

A tanyai népek legtöbbször csak nagy ünnepekre jöttek be kocsi-
val a misére. Egy ilyen nagy ünnepen éppen egy fiatal pap mondta 
a prédikációt. Már jó negyed óra is elmúlt, mikor egyszer csak el-
hallgatott. Fönt voltunk a kórusban énekelni, és mi is meg a Gyula 
bácsi, a tanító is meglepetve figyeltünk fel, hogy a tisztelendő úr 
miért hallgatott el. De már tudtuk is, meg a templomban mindenki. 
Ahogy kíváncsian lenézek, meghallottam a szép lakkcipő csikor-
gását, amit apám csinált. Úgy vágtatott befelé sietve benne a szép 
kislány, hogy nemcsak a tisztelendő úr nézett oda, hanem a hivők 
szeme is mind arra fordult a nagy csikorgásra. A lány nem törődött 
semmivel, végigsietett a templom közepén egész az oltár elébe, mert 
ott álltak akkor a lányok, mindig legelöl. Hogy „egy kicsit” elkésett? 
Kinek mi köze hozzá!

Én aztán, mikor hazamentem, elmondtam apámnak, hogy milyen 
nagy sikert aratott a csikorgós cipője a templomban. Mert én hátulról 
is megismertem a kislányt szép, hosszú fekete hajáról.

– Majd adok én nektek csikorgós cipőket! Ezek képesek megál-
lítani cipőcsikorgásukkal még a misét is!

Apám nem nagyon szerette csinálni ezeket a cipőket egyébként 
sem. Többet fizettek érte, hát csinálta. De most nagyon megha-
ragudott.

Soha nem lett csikorgós cipőm.

Apám Szegeden volt cipészinas. Abban az időben az inasok enni is 
kaptak a mester úrtól. De hogy elég volt-e, amit kaptak, arról talán 
jellemzően szólnak apám szavai:

– Kosztot kaptak az inasok, csak enni nem.
Így aztán vágyakozó szemekkel méricskélték a piacon az asz-

szonyok sütötte, szép, domos, arany színű cipókat, amit asszonyok 
árultak, meg mellette voltak a mézes cserépcsuprok is.

– Milyen jó volna egy kis mézes puha kenyér!
Aztán megszületett az egyik inas fejében a terv. Amikor liferálás 

volt, vagyis vitték haza az inasok a cipőket, kijárt nekik is egy-két 
krajcár. Azon vettek egy-egy karéj kenyeret, összebeszéltek, és amikor 
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az asszony adta oda az utolsónak a kenyeret, a másik inas hátulról jól 
meglökte, úgyhogy a kenyerével együtt belebukott a mézesfazékba. 
Aztán kikapta a kezét, és szaladt a többi inas után, s a ráragadt 
mézzel mind megmézezte a kenyerét. Nagy kárt csináltak a szegény 
asszonynak, aki fakanállal integetett utánuk. Apám sajnálta is. Ki is 
szállt az üzletből. Többször nem is nagyon csinálhatták, mert résen 
voltak később az asszonyok is, meg rendőr is várta őket:

– Csak jöjjenek! Majd kapnak mézes kenyeret! – mondta.
Apám nemcsak inas-, hanem segédkorát is Szegeden töltötte. 

Egészen addig, míg önálló nem lehetett. És ez alatt az idő alatt 
ismerkedhetett meg Szegeden a mozgóképszínházzal, a mozival. Hi-
szem, hogy minden szabad idejét ott töltötte, és sok fillérjét hagyta 
a pénztárnál. Vajon gondolta-e akkor, hogy később…

Én apám második házasságából származom. Első feleségét Herédi 
Franciskának hívták, és egy kisfiuk is született, Pistika. Pár évig éltek 
csak együtt. Tüdőbajban halt meg a felesége. A kis Pistika nemsokára 
követte édesanyját. Aztán apám újra megnősült. Anyámat, Péter Sz. 
Máriát vette el.

Én még egész kis gyermeklányka voltam, babával játszadoztam, mi-
kor anyám kivett egy fényképet egy fi ókból, és azt mondta nekem:

– Gyere csak ide, kislányom!
Odamentem. Akkor azt mondta:
– Nézd csak meg, kik vannak ezen a képen!
Ránéztem a képre, apámat rögtön fölismertem, de nagyon megle-

pődtem, mikor láttam, hogy mellette a menyasszonyi ruhában nem 
anyám volt. Aztán azt mondtam:

– Ez itt apám, de a menyasszony nem anyám…
Anyám örült neki, láttam, hogy ezt mondtam.
Ezenkívül apám első házasságáról soha többé szó nem esett a 

családban. Később, mikor fölcseperedtem, ismerősöktől hallottam, 
hogy szép volt apám első felesége, de beteges volt. Pistika sírját egy-
szer anyám mutatta meg. Húgoméval, Annuskáéval együtt mindig 
én tartottam rendben.
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Apámnak szokása volt, hogy szép időben kinyitotta a belső, üvege-
zett ajtót is, és dalolgatott. Aztán sokszor kiült a műhely küszöbére, 
és élesítette a dikicseket. Ha apámnak jókedve volt és dalolt, sokszor 
kiálltak a közeli házak lakói is, és hallgatták, hogy dalol.

Egyszer aztán szűk lett az én jó apámnak a kis suszterműhely. 
Mindig többet nézett ki a kis ajtón, mint akinek gondja van, míg -
nem aztán egyszer csak kirukkolt a nagy tervvel: ő mozit akar csi-
nálni. Mindannyian elcsodálkoztunk, mondta anyám, mikor már 
nagyobb lettem, csak a szülém nem. Ő megértően bólogatott. És bele 
is nyúlt a köténye alatt levő pénzeszsebbe, és megkérdezte:

– Mennyi is kő, fiam, majd, hogy megcsináld azt a mozit?
És adott, amennyit csak bírt.
Apám cipészbarátjai meg, mikor értesültek tervéről, egyenesen 

jelentkeztek anyagi segítséggel. Jó üzletet szimatoltak, és nem is 
csalódtak.

Mindez hetven évvel ezelőtt történt, a századforduló első évti-
zedében. Én akkor még nem éltem.

Hogy hogyan, miképpen lett megcsinálva az a mozgóképszínház, 
nem sokat tudok mondani. De a mozi elkészült, és az Uránia nevet 
kapta. Annyit viszont tudok, hogy nagyon jól ment. Csak vasárnap 
volt előadás, délután és este. De a százötven személyes, deszkából 
épített moziterem padjai mindig tele voltak. Egyik oldalt egy nagy vas-
kályha, a másik oldalt két vészkijárat, amire szép függöny volt téve.

Az akkori új csodával nem tudott a nép betelni. Előadás végén 
apám a vetítő melletti kis lyukon csengő hangon lekiabált, hogy:

– Vége az előadásnak! Köszönjük a látogatást!
Hogy gépkezelői tudományát hol szerezte, erről sajnos semmit 

sem tudok. De a gép dolgozott a keze alatt, s éveken át minden 
vasárnap folyt az előadás.

Szülém gerendás szobájára emlékszem, egy vasárnap. Már min-
den ki elment a moziba. Geleta mozinak hívták apám moziját. Én nem 
mentem el a többi unokával, szülémmel mentem. Tél volt, és estefelé. 
Szü lém lecsavarta, aztán elfújta a szép, álló porcelánlámpát, aztán meg-
fogta kezem a sötétben. A rózsás tányérokkal díszített konyhában is 
égett egy kis mécses. Szülém azt is eloltotta, és elmentünk a moziba.
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Ahogy befordultunk a sarkon, a mozi előtt égő villanykörte 
messzire világított, és mi, szülémmel gyorsabban szedtük a lábunkat 
a hóban, hogy el ne késsünk. Mindenfelől sietős emberek mentek a 
kivilágított mozi felé, ami itt akkor valóságos csodának számított.

Amikor beléptünk, szép világos volt az előteremben és a mozi-
teremben is. Apám kis dinamója (ő hívta így) a fehér vászon háta 
mögötti kis gépházban volt. Boldogan hallgattam csendes zakatolá-
sát. A mennyezetre fölszerelt villanylámpák olyanok voltak, mint a 
gyöngysor, és én örültem, ha rájuk néztem. A nagyterem főbejárata 
meg a vészkijáratok is bordó posztófüggönnyel voltak eltakarva.

És jött a sok nép! Nekem úgy tetszett, hogy rengeteg. A Sárkány 
Mári néni kis kosárból árulta a cukrot meg a mindenféle édességet.

Aztán elsötétedett a terem, és szülémmel együtt áhítatosan néz-
tük a filmet. Nagyon siettek az emberek a képeken. De nagyon ér-
dekes volt. A nevettető színész neve Pali volt, így hívta mindenki, és 
örökké csak mókázott, és mindannyian nevettünk. Apám meg csak 
vetítette a filmet, és boldog volt, ha nevettek, örültek az emberek.

Büszke voltam nagyon. Ma is elgondolkoztat: apám, az egyszerű 
munkásember gyújtotta meg szülőfalumban legelsőbb a villany-
körtéket a mozijában, a kultúra első, deszkából épített házában. 
Messziről nézve olyan volt ez a mozi, mint egy világító fáklya.

Az első világháború oltotta ki.

Apám a cipészmesterséget nem hagyta abba, mert a mozinál csak va-
sárnap volt elfoglalva. Így aztán tovább készültek a Bandi keze alatt 
a szép papucsok, amiket apám szabott ki. Bársony- és selyem- meg 
bőrpapucsok készültek, és anyám szalagozta őket, én meg hordtam 
be a szobába a nagy barna kaszniba, mikor készek voltak.

Vásárba is jártak a szüleim. Volt egy nagy, kocsira való barna láda, 
eljött a Szántó Pista bácsi, föltették a kocsira, és mentek a vásárra. 
Sok papucsot eladtak. Meg csikorgós cipőt, ami sokáig divat volt 
mifelénk. Menyecskék kérdezték, hogy:

– Pista bácsi, mitől csikorog olyan szépen a cipő, amit maga 
csinál?

Apám nagy komolyan azt mondta:
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– A pálinkától, öntök bele pálinkát, berúgnak a cipők, és örö-
mükben hozzáfognak dalolni.

Hozták is aztán a menyecskék, lányok a pálinkát, hogy csikorog-
jon az a cipő, és csikorgott is, hogy az öregebbek kitódultak az ablak 
alá, és nézték, ha valaki végigment a Nagy utcán benne.

De én azt, hogy a pálinkától csikorog a cipő, nem hittem ám el! 
Kilestem, hogy apám két piros bőrt összeborított, a talp alá helyezte, 
az a két bőr összedörzsölődött, és annak a hangja hallatszott. De az 
asszonyok, lányok csak hozták a pálinkát, mert tudták, hogy apám 
a pálinkát igen szereti.

Az egész családban mindenkinek csak egy pár cipője volt. Apám 
azt mondta:

– Ti nem fizettek.
Anyám sokszor veszekedett is vele, hogy:
– Nem szégyelled, hogy cipész létedre csak az az egy pár kopott 

cipőnk van?!
Nem szégyellte. Neki is egy pár volt, s azt mindig sokáig viselte.

Szülém négy fia közül apám volt, aki mindenképpen szülémre 
hasonlított. Különösen szervezőképességét örökölte. Szülémnek a 
kezében öt koszorúfej volt, és azt lehet mondani, hogy az akkor még 
kicsiny szülőfalum asszonyainak fele hozzá járt cédulát váltani. Ha 
este imádkozni jöttek az asszonyok, Jóska bátyám deszkákat hordott 
be a nagyházba, mert nem tudták már hova ültetni őket. Szülém 
kezében a szervezés úgy ment, mint a karikacsapás. Legjobban 
apám volt az ő fia. Megépítette a mozit, dolgozott a vetítőben, az 
áramfejlesztő gépet is kezelte és suszter volt. Ha valamit meg akart 
csinálni, azt meg is csinálta.

Én már egész kicsi gyerekkoromban is kíváncsi, érdeklődő gyerek 
voltam. Anyám mondta el egyszer, hogy mikor csecsemőkoromban 
elvitt oltásra, a Renikk doktor bácsinak ki akartam venni a kezéből 
az oltótűt. Megfogta a kezemet a doktor bácsi, aztán megcsókolta. 
Ez volt a legelső kézcsók, amit életemben kaptam.

Nem sok kézcsókot kaptam életemben. Azt hiszem, még csak 
kettőt. De csak jóval később.
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De valahol épp a háború kitörése előtt esett, hogy kedves kis 
Lajos bátyám egy nyári napon eltűnt. Öt-hat éves ha volt.

Ha egész nap oda is volt, de ebédre mindig hazaért, mert eszes 
gyerek volt ám! Meg éhes is, nemcsak eszes. Tudta anyám, hogy 
szülém nincs otthon, hát ott nem lehet.

Aztán már, mikor a szomszédokban sem találtuk, az inas, a se-
géd, anyám, apám meg az összes unokahadsereg kereste, de Lajos 
bátyám sehol sem volt. Megállt a munka miatta a cipészműhelyben 
is. Aztán anyám már sírni kezdett. Ha kérdeztük, mindenki csak a 
kezét terjesztgette, anyámék már a Barát kerülgették, hogy biztosan 
beleesett. Én a négyéves fejemmel csak azt láttam, hogy mindenki 
meg van ijedve, aztán az egyik kerek székre telepedve vártam, hogy 
Lajos egyszer csak betoppan. De nem toppant be. De betoppant a 
szülém estefelé!

– Mondtam, hogy ne körösztőjjétek Lajosnak, mert akit annak 
körösztőnek, abbul ugyan rendes sohasem lesz!

Aztán ő is ment keresni.
– De azért majd adok én neki!
Ferkó bátyám, unokatestvérem is azt mondta, hogy:
– Ha még eccer hazagyün, agyoncsapom!
Már egész jól bealkonyodott, mikor belép a siránkozó családba 

egy magas, hegyes sipkás, tanyai atyafi, hogy:
– Adjon isten! Mire végzik?
De már vezeti is be a Lajos bátyámat.
Na lett is nagy öröm! Bizony nem lett a beígért „adásból” se 

semmi.
Lajos bátyám, hogy, hogy nem, elkódorgott a tanyák közé 

valahogy. Akkor figyeltek rá föl, mikor a legelésző disznók közt 
ordított:

– Hazamék! Hazamék!
Odasiettek hozzá az asszonynépek, de egy sem tudta, ki fia. 

Kérdezgették:
– Ki fia vagy?
– Tudja fene!
– Hunnan gyütté?
– Tudja fene!
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Akkor ért oda az atyafi, aki apám kuncsaftja volt.
– Hát ez a gyerek kié?
De már teszi is hozzá, hogy:
– Halljátok, én a Geleta Pista cipész műhelyében láttam ezt a 

gyereket. Hogy kerül ez ide?
No ő is hozta haza. Hét kilométerről a falutól.
Lajos bátyám szétnézett a nagyvilágban.
Anyám, ha mérges volt ránk valamiért, mindig azt mondta:
– Eredj világnak, mint a Misák kutyája!
Lajosunk megpróbálta.
Én is megpróbáltam még kétéves koromban.
Anyám szalagozta egy délután a papucsokat, az inas meg kiment va-

lamiért az udvarra, egyszer csak visszaszalad nagy kiabálással, hogy:
– Siessenek, mert a kislány mindjárt megfullad!
Kirohannak apámék a műhelyből a kisszobába, ahol aludtam, 

de már nem aludtam!
Anyám egy régi divatú, magas kerekű vesszőkocsiban altatott 

el. Mikor fölébredtem, nem jött senki értem, kirángattam a kocsi 
sátorát, és kiindultam én is a nagyvilágba. Sikerült is volna a földre 
lejutni, de a lábam fönt akadt valahogy a sátor ruhái közt. Én aztán 
már nem tudtam hirtelen mit csinálni, elkaptam két kezemmel a 
magas kocsi kerekét. A lábam fönt, a kezemmel erősen szorítottam 
a kereket, de már sírni nem bírtam. Mikor anyám ezt később elme-
sélte, hozzátette:

– Ha az inas meg nem hallja a nyöszörgésedet, tán megfulladtál 
volna!

Mint apám macskája.
Mert valahonnét egyszer apám kapott egy szép kis fekete macs-

kát. Szerette is nagyon. Addig, míg kicsi volt, én is nagyon szerettem, 
de mikor már megnőtt, jó nagy is volt, én szinte irtóztam, mikor 
sárgászöld szemével rám nézett. Anyám sem szerette. Azt mondta 
apámnak, adja oda valakinek. Nem adta. Ő szereti, mert ő kapta. 
Csakhogy a macska még hozzá pákosztos is volt, és valóságos réme 
lett a háznak. Egy pillanatra sem lehetett letenni semmi ennivalót, 
hogy meg ne dézsmálta volna.
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Egyszer anyám elment, egy kis húst hozott a hentestől, letette a 
táskát az asztalra, csak míg a kendőjét a szobába vitte. Mire vissza-
jött, a táska a földön, a hús egy részét a macska elvitte.

Anyám bosszút forralt.
Apám azt mondta, hogy a pákosztos macska frissíti a gazdasz-

szonyt.
– Minek tetted oda?
A macska maradt.
Veszelócki Gyura cipészsegéd járt ekkor hozzánk dolgozni. Kis 

ennivalóját valahova letette. Kolbász is volt benne. Apám kedvenc 
macskája megette. Gyura bácsinak nem volt mit enni. Anyám adott 
neki enni, de most már ketten szőttek összeesküvést, hogy elteszik 
a macskát láb alól. Csak ők ketten tudtak róla.

Egy nap aztán eltűnt a macska a háztól. Apám érdeklődött, ki 
látta, de senki nem látta. Már feledésbe is ment volna a dolog, mikor 
apám egy napon váratlanul megint megkérdezte:

– Hova a fenébe lehetett az a macska?
Mindenki lehajtotta a fejét. Anyám is. Szalagozta a papucsokat. 

Gyura bácsi is jobban belehajolt a munkába. Egyszer csak megszólal 
a kis Maca húgom, aki ott játszadozott:

– Azt a macskát keresi, apuka, amelyiknek a Gyura bácsi a drótot 
a nyakára kötötte?

A kis árulkodó!
Mindannyian lehajtottuk a fejünket újra, de a kacagás majd 

szétvetett bennünket. Aztán ki is robbant. Később apám is velünk 
nevetett. A fekete macska sokáig ott volt még a műhelyben, mert 
sokszor emlegettük.

Egy reggel aztán, miután anyám különös gonddal felöltöztetett, 
kézen fogott, és elvezetett az óvodába. Már kint, mikor még az utcán 
mentünk, hallottuk a gyermekzsivajt.

Mikor bementünk, egy szép, komoly, de barátságos óvó néni 
fogadott bennünket, akit Irma óvó néninek hívtak. Megfogta a 
kezemet, és a többi kisgyerek közé vitt. Félénken néztem őket, de 
ez nem tartott sokáig. Gyorsan megbarátkoztam velük, pedig előbb 
szólni is alig mertem hozzájuk. Aztán már örömmel ültem le a kis-

q



q  e 21 w

székre, egy hosszú kis asztalkánál gyufaszálakat kaptunk, és abból 
építettünk házakat. Szép kis kék bögrékből ittuk a tejet, teát, vizet. 
A kis talicskák egy kamrafélében voltak felhalmozva, és egymás kezé-
ből rángattuk ki a talicskákat. Mind talicskázni akart. A talicskával 
hordtuk volna a homokot, ha lehetett volna, de valamennyi lyukas 
volt, és a legnagyobb bánatunkra, kifolyt a homok mindig belőle.

És mégis, milyen jó visszaemlékezni rá!
Volt köztünk egy szép kis fekete lány, akire mindig bámuló irigy-

séggel néztem, mert az óvó néni mindig maga mellé vette, és együtt 
énekelt vele. Szép hangja volt a kislánynak. Az óvó néni énekét pedig 
elhallgattam volna estétől reggelig, aztán meg reggeltől estélig. Én 
is ki akartam tűnni. Torkom szakadtából rázendítettem, hogy:

Sárgul mán, sárgul mán a falevél,
Meg fújta, meg fújta az őszi szél,
Szomorú, szomorú lett a határ,
Elment a’, elment a’ gólyamadár!

Az óvó néni csodálkozva rám nézett, majd hozzám lépett, és 
megcsókolta a kezem, mert a kezemmel éppen úgy hadonásztam, 
mint ő, mikor tanított bennünket énekelni. Ez volt a második kéz-
csók, amit életemben kaptam. Attól kezdve mindig én is mellette 
álltam éneklés közben. Anyámnak meg nevetve mondta el első 
önálló szereplésemet.

Engem mindig minden érdekelt. Úgy szívtam magamba a gyer-
mekdalokat, mint éhes gyerek a tejet. Most is szeretem őket, és sokra 
emlékszem is. És az óvó néni! Mintha most is itt állna előttem. 
Kezében legtöbbször egy levelezőlapot tartott, azzal legyezgette 
magát, és énekelt a mi legnagyobb gyönyörűségünkre.

És ő is sokszor rátette kezét a fejemre, mint a szülém szokta. Úgy 
tudom, nem volt férjnél, és családja sem volt. Szép volt, magas volt, 
mindig hosszú ruha volt rajta, nyugodt volt, nem volt ideges soha.

Még talán óvodába sem jártam. Négyéves voltam. Játszadoztunk az 
utcán a porban, mikor jött a dobos. Szokás szerint körbeálltunk.

Kitört a háború!
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Mindenütt síró-rívó asszonyok, gyermekek. Sírt mindenki, hát 
mi is sírtunk. Apám letette a kalapácsot, és csak annyit mondott:

– Végünk van.
Szülémtől négy fia, Jóska, Ferenc, István (apám), Jani búcsúzott 

el, és a legkisebb, a Jani maradt oda örökre. Erős fájú asszony volt, 
letörölte arcáról a könnyeket. Özvegy volt már akkor. Három me-
nye, lánya elment a tekintetes urakhoz dolgozni. Hiszen kellett a 
munkaerő mindenfelé. Az emberek eltűntek az otthonokból és a 
munkahelyekről is. Pedig még a kenyér, az élet, a termés sem volt 
betakarítva itthon.

Kilenc unoka gondozása maradt szülémre. Úgy bújtunk mindig 
hozzá, mint a csirkék a tyúk alá. Bográcsban főzte az ennivalót, és 
sokszor megesett, hogy nemcsak az unokák ettek nála, hanem az 
árván otthon maradt szegény zsellérgyerekek is. Olyan füstös volt a 
ruhája mindig, de mi nem bántuk, csak ha volt. Kis szőlője, földje is 
volt, azt ő munkálta meg az egészet egy nagyobb unokájával.

Szülém vigasztalta a lányát, menyeit. Biztosan hallotta, hogy 
rövidesen vége lesz a háborúnak. De nem akart annak vége lenni. 
Hanem megjött a postás, hozta a szép katonaképeket.

– Jaj, de szépek! – mondta egy asszony az utcán, ahogy kivették 
a borítékból. Szép huszárképek kerültek elő. Apám és egy sógorom 
huszár volt. Még örültünk is. Csak a Janitól nem akart jönni se 
kép, se levél. De egyszer aztán jött. Jött a szomorú hír, hogy elesett. 
Elnémult ijedtében mindenki. De legfőképp szülém. Hiába bújtunk 
hozzá, nem akart törődni semmivel. De egyszer álmában hazajött 
a Jani, és ettől kezdve újra bízott.

– Biztos fogságba esett – mondta.
És aztán, ha a postás valahova vitte a gyászhírt, hogy elesett 

az apa, fiú vagy testvér, még ő ment vigasztalni őket, hogy biztos 
fogságba estek.

De a levelek csak jöttek a frontról, már a postás is megsokallta. 
Elejében összeszaladtak a szomszédok, ha megjött a gyászhír valaho-
vá. Aztán már később nem volt érdekes. Elkezdte a nép megszokni 
a rossz híreket, és már nem szaladtak össze, hanem szinte elfásult 
arccal vették tudomásul a történteket.
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Szülém a rózsafüzér-társulatban koszorúfej volt. Jöttek az asszo-
nyok cédulát váltani. A sublóton volt egy rózsás csésze, abba rakta a 
pénzt, ha hoztak, de ahhoz a pénzhez nem volt szabad senkinek hoz-
zányúlni. És este jöttek az asszonyok imádkozni az ezer úrangyalát. 
Meg a kilencedeket végezték. A katonákért. Volt, akiért nemhiába 
imádkoztak, de volt akiért hiába. A Deák Julis néni uráért hiába 
volt, meg a szülém Jani fiáért is.

Télidőben vártuk a leveleket. Ha jött, reszkető kézzel bontotta 
fel, akinek szólt. Mi van benne? És a háború végét vártuk állan-
dóan, mert még a községházán is mondta valami itthon maradt 
hivatalnok, hogy:

– Asszonyok, legyenek türelmesek, mert már jött a hír, hogy 
rövidesen vége lesz.

De nem lett vége. De nem lett vége a nélkülözésnek sem. Anyám 
dolgozott értünk, amennyit csak elbírt, és valahogy átvészeltük a 
háborút. Nem is olyan régen szedték ki az út széliben az eperfákat. 
Azt hiszem, csak egyedül én sirattam meg őket, mert eszembe jutott, 
hogy hányszor másztuk meg az ágaikat, ha éhesek voltunk.

Egyszer, emlékszem, kidobolták a háború alatt, hogy lehet 
menni a községházára, kap mindenki ingyen húst. Gyorsan anyám 
összeszedett bennünket. Bementünk a községházára húsért. Egy 
nagy istállóba kellett menni, és fekete varnyúkat meg kányákat 
vihettünk haza enni. Nagyon hideg volt, mert (emlékszem) ahogy 
megfogtuk, csak úgy kopogott a kezünkben. Anyám megfőzte ott-
hon egy részét és megettük. Nem volt rossz. Ha árpagancát főzött, 
az már nekünk ünnep volt. Sárga kristálycukrot szórtunk a tetejére, 
amit jegyre kaptunk.

Ekkor már kezdtünk öregedni, öreg gyerekek voltunk. Meg-
öregített bennünket a nélkülözés. Anyám is el volt már nagyon 
keseredve.

A háború legkeservesebb emlékei közé tartozott a rekvirálás. 
Ha már híre jött, rémüldözés volt minden házban. Dugtak az 
asszonyok mindent, amit csak tudtak, és ahova csak tudtak. Ev-
vel a szóval én azelőtt soha nem találkoztam, és persze hogy meg 
akartam tudni mi az.
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Egyik nap szülém kezdte el a sopánkodást:
– Jaj, viszik a templomból a harangokat!
És el is vitték az imára hívó harangokat, hogy öljék egymást vele 

az emberek. Német Misi pajtásunk látta. Híre ment a faluban, hogy 
viszik a harangokat a templomból. Ő a többi gyerekkel elment meg-
nézni, hogy viszik el. Katonák eresztgették le a harangokat a toronyból. 
Csak a nagyharangot hagyták meg, a többit elvitték. Egy harang az 
eresztéskor leesett és széttört. Egy idős néni odatipegett, és fölvett egy 
darabot, hogy elviszi haza emléknek. Egy katona odalépett hozzá, a 
kezére vágott, és elvette tőle. Sok nép összejött, mire készek lettek.

Az asszonyok beszélték a családban, hogy a tanyákon minden 
rézmozsarat, üstöt, gyertyatartót belehajigáltak a halastóba, ami a 
tanya körül volt. Így mentették meg ezeket a tárgyakat.

A háború szenvedéseiből még egy szörnyű emlékem maradt meg 
kitörülhetetlenül, mely lelkem mélyéig megrázott. Valószínű, hogy 
arra az időre esik az esemény, mikor a katonákat az olasz frontra 
vitték. Ekkor már 3-4 unokatestvérem, az idősebbek is jártak dol-
gozni. Fogytak a játszadozó gyerekek az utcáról, és egész nap csak 
a poros utcát láttuk, mert minden élőlény a földeken volt. Kivéve 
a jószágokat meg a gyerekeket. És arra nagyon emlékszem, hogy 
két kis unokahúgocskámra nagyon kellett vigyáznom. Anyai ágon 
nagybátyám kislányai voltak. Nem is engedtem őket sehova magam 
mellől, mindig velem voltak. Nagyon jó két kislány volt. Emlékszem, 
akkor is nyár volt. Csak a poros utca és semmi más.

Egyszer csak látjuk, hogy az állomás felől szalad egy katona. 
Reménykedve néztünk arra, hogy melyikünk apja lehet. Énbennem 
még most is meghűl a vér, ha eszembe jut a jelenet: sapkája a kezében, 
odaérve hozzánk fölkapta két kis gyermekét, csókolta őket, és tőlem 
kérdezte meg Béla bátyám:

– Piroska, hol van ángyikád?
Mikor megmondtam neki, hogy dolgozni ment, nekidőlt a fal-

nak, két kislányával, zokogva búcsúzott tőlük is el. A két kislány 
rémülve nézte apját. Nem tudom, megismerték-e. Béla bácsi besza-
ladt a lakásukba órát nézni, kis batyuval jött ki, újra megcsókolta 
a gyerekeket, és most, ahogy visszaemlékszem, szinte nagy nyuga-
lommal ment el az állomás felé.
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Este, mikor a munkából jöttek haza a szülők, minden kezdődött 
elölről. Mikor elmondtam ángyikámnak, ki volt idehaza, félhalva ro-
gyott le egy rossz kis padra, és hangtalan zokogással vette tudomásul 
a történteket. Nagybátyám soha többé nem jött haza. Odaveszett a 
háborúban. Felesége két kislányával elköltözött a faluból szüleihez. 
Mikor kikísértük az állomásra, olyan arccal köszönt el tőlünk, amit 
elfelejteni nem lehet.

Anyám és szülém is sütöttek kalácsot az olasz frontra menő 
katonáknak. Vittük az állomásra, és osztottuk szét nekik. Akkor 
kaptam kézcsókot egy katonától, mikor nyújtottam neki a kalácsot. 
Életem három kézcsókja közül a harmadikat.

Egy éjszaka aztán arra ébredtem, hogy anyám kiemelt a kiságy-
ból, a dunna alól, aztán bevitt a belső szobába.

– Gyere – mondta –, mutatok valamit.
Még a hajam is hirtelen megfésülte, hogy ne legyek borzas. Olyan 

álmos voltam, hogy alig láttam, de mikor megláttam apámat az ágy-
ban, már repültem is hozzá. Odavett maga mellé, a karjára fektetett, 
és meg-megpusziltam. Ő rögtön el is aludt, én meg sem mertem moc-
canni, nehogy felébresszem, pedig a nyakam úgy elzsibbadt a karjától, 
hogy jó pár napig benne maradt a nyakamban a fájás. De még ennek 
a fájdalomnak is örültem.

Tél volt. Emlékszem, olyan hideg, hogy a jégvirág az ablakon nem 
olvadt el. Este hóvihar dühöngött, mikor elindultunk szülémékhez. 
Apám engem fölvett, úgy vitt, anyám meg Lajos kezét fogta, úgy 
jöttek utánunk. Apám a hajtogatottat nagyon szerette. Szülém avval 
fogadta szabadságos katona fiát.

Se vége, se hossza nem volt a beszélgetésnek.
Apám is bizonygatta, hogy a Jani biztos hazajön. (Jani a legelső 

harcokban esett el. Halála ezért is volt mindig hihetetlen.)
– Azok, anyám, akik elejébe eltűntek, mind fogságba kerültek.
Szülém így aztán megnyugodott kissé. De keresztet vetett, mert 

a vihar kint újra megrázta a kisablakot. A rokonság, az összeszaladt 
szomszédság sopánkodott, átkozódott.

– Jaj, Pista, mit hallotok mán ott a háborúban?
– Puskaropogást meg ágyúdörgést. Egy embernek eleredt a fü-

léből a vér az ágyúdörgéstől – mondja apám.
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– De hát mikó lesz mán vége?
– Nem tudom – mondta apám. – Talán sose!
Újabb siránkozás, átkozódás.
A jó öreg banyakemence melegített bennünket.
Nem tudom, hány napig volt itthon az apám, de ha jól emlékszem, 

tíz napig. Mindennap disznócskát vágott, míg itthon volt, mert még az 

is levágatta vele a malacot, aki egyébként még nem akarta volna. Na-
gyon bele is volt fáradva a végén, a disznóságra már rá se bírt nézni. Azt 
mondta anyámnak egy reggel, mikor elindult valahova disznót vágni:

– Főzzél, mire hazaérek, rántott levest, mert elegem van a zsí-
rosságból!

Amikor az utolsó itthon töltött estéje volt neki, apám már olyan 
szótlan volt, hogy szavát is alig vettük. De a mi kedvünk is oda volt. 
Anyám szava is elfogyott. Akkor este is elmentünk szülémékhez. 
Nem akart a szava ott se megjönni senkinek. Pista újra visszain-
dult a háborúba. Apámat mindenki szerette, becsülte. Megcsókolt 
mindenkit. Mindenki mondott neki valami vidám, biztató szót, de 
mindenkinek keserűen jött ki a szájából. Szülém semmit se mondott, 
csak némán hallgatott. Amikor kiléptünk a kiskapun, a hóvihar 
megint ruhánkba kapaszkodott. Nem emlékszem, mikor ment el, 
csak mire fölébredtem másnap reggel, nem láttam.

Apám hiányzott az otthonból, műhelyből, a moziból. Akkor 
még sehogy sem értettem a háborút. De utálatosnak, szörnyűnek 
képzeltem.

Bandi, aki később sógorom lett (Macuska húgomat vette el) a 
Gergő bátyjával szintén bele akart szagolni a háborúba. Hősök is 
akartak lenni. Valahonnan puskaport szereztek, egy nagy vaskályhá-
ba öntötték, leöntötték petróleummal, aztán meggyújtották. Annyi 
eszük még volt, hogy kirohantak. A nagy vaskályha teteje áttörte 
a mennyezetet, és a padláson állapodott meg. A hőstett bizony 
szomorúan is végződhetett volna, ha a gyerekek nem rohannak el a 
tett színhelyéről. A Gergő, az idősebb testvér volt a fő irányítója az 
egész műveletnek. Amit érte kaptak, az az övéké volt.

Egyszer aztán váratlanul megint hazaért apánk. Megsebesült. 
Ellőtték a kezét. Azt sem tudtuk, örömünkben merre, hova, miért 
szaladjunk, hogy kedveskedjünk neki!
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Nem akart semmit. Kolbászos krumplipaprikást akart enni. 
Szülém valahonnan kerített.

Itthon volt pár hétig, de vissza kellett neki menni a harctérre. 
Ha hozzájutott, pálinkával vigasztalta magát. Még azt se bántuk, 
csak ha láttuk és megtapogathattuk.

Míg itthon volt, sokat beszélt a háború borzalmairól, ami rend-
kívüli hatással volt rám. Mindig az járt a fejemben, hogy tudnék a 
szenvedő sebesült katonákon segíteni.

– Pénz kellene! – mondta egy kis barátnőm.
Megbeszéltük vele, és elhatároztuk, hogy előadást rendezünk, 

összeszedtük az utca minden valamirevaló, használható gyerekét, 
és minden verset, éneket, amit tudtunk, elmondtuk.

Szülém nagyon sokat segített, mikor megtudta, mire készülünk. 
Egy szóval se mondta, hogy ne csináljuk. Kicipeltük a műhelyből 
apám árván maradt asztalát, és a szabad gang végébe felállítottuk. 
Az volt a színpad. Mindig mondták, hogy szülém lánya vagyok, mert 
az is szeretett a templomban rendezkedni. Az első megrendezett 
előadásomon szülém segített, mert anyám nem értett az ilyesmihez 
semmit sem. Ő tartotta a küszöbön a tányért, és szedte a pénzt. 
Hullott a fillér. Ki volt írva a kapura, hogy előadás lesz, és hogy a 
sebesült katonáknak lesz a bevétel elküldve.

„Telt ház” lett, meg az udvar is tele volt. A Kmeti tanító bácsi is 
ott volt. Megdicsért bennünket. Hanem a színészek összevesztek. 
Két fiú és egy lány, ez mind a függönyt akarta húzni, ami két bordó 
lepedőből volt elkészítve. Végül is megegyeztek: a két fiú húzta, a 
kislány meg konferált.

Aztán velem is baj lett. Valaki hozott egy pruszlikot. És a többség 
úgy döntött, hogy én viseljem, mert én dolgoztam a legtöbbet. A 
kislány, aki hozta, végigsírta az előadást. Még most is bánt a lelki-
ismeret, hogy mért engedtem, hogy rám adják, mikor semmi jogom 
sem volt hozzá.

Még egy incidens zavarta meg az előadást. Az egyik fiú addig 
hátrált a színpadon valami oknál fogva, hogy beleesett az esővizes 
dézsába. Ő aratta a legnagyobb sikert, mert a közönség velünk 
tovább nem törődött. Mindenki őt ápolta, törölgette, és – minden 
jó, ha a vége jó.
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Másnap anyám öt korona és húsz fillért adott fel a postára. 
Hogy hova került? Talán jó helyre. De ki tudja? Én ezen az estén 
olyan boldogan aludtam el, mintha minden sebesült katonának én 
kötöztem volna be a sebeit.

Elfáradt a kezem. Nincs íráshoz szokva. Félve fogtam hozzá, de most 
már érzem, hogy leírom életem történetét, mert hiszem, hogy lesz 
benne olyan megtörtént eset, amiből tanulni is lehet.

Motolity Terikének hívták. Szép, magas, nyúlánk termetű, szőke 
hajú volt az én kis barátnőm. Halk szavú volt, szőke haja meg kar-
vastagságú. Büszkén lépkedett, én meg csodálattal néztem rá. Engem 
nagyon szeretett, és ezért sokat voltunk együtt. A szomszédságban 
laktak. A csínytevésekben nem vett részt, de tipozni nagyon szeretett. 
Ez olyan játék volt, hogy egy kiterített pokrócra öt golyót dobtunk. 
Aztán a kezünkből egyet feldobtunk a levegőbe, és míg az leesett, 
a pokrócról is felkaptunk, amennyit csak bírtunk. A Csóré Ferenc 
bácsiék előtt, az olajfák alatt a hűvösön játszottunk mindig.

Egyszer csak az én szép, szomorú arcú barátnőm hervadozni 
kezdett. Úgy a háború vége felé. Nem akart jönni játszani, és nekem 
elmondta, hogy rossz álmai vannak. Nem nagyon akartam megér-
teni, mi van vele, de egy őszi, hideg napon, mikor menni akartam 
hozzája újra játszani, egy cédulát láttam a kapun, és kiböngésztem 
belőle, hogy ragályos betegség van a háznál, nem szabad bemenni.

Rettenetesen megijedtem, hazaszaladtam, és zokogva borultam az 
ágyra. Akkor már sejtettem, hogy búcsúzni kell kislánypajtásomtól. 
Harmadnapra meghalt. Temetése napján átjött a nagymamája, és 
valamit beszélt anyámnak. Erre anyám rám adta legszebb ruhámat, 
virágcsokrot adott a kezembe és átvezetett. Odaálltunk a koporsó-
hoz és imádkoztunk. Azt mondta:

– Maradjál itt, hogy ne legyen Terike egymaga.
És otthagyott.
Nem voltam félős, de mikor közelről láttam a szép, nekem oly 

kedves arcot, amit a halál úgy elváltoztatott, megborzongtam, de 
leküzdöttem a félelmemet. Délután két órára volt kitűzve a teme-
tés. Egyszer csak bejött a konyhából a szobába a nagymamája, és 
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mondta, hogy hívjak még lányokat a temetésre. Hívtam. Jöttek is. 
Vártuk a papot.

A temetésre kevés nép jött össze, csak a szomszédok. Én a lányo-
kat sorba állítottam. Már egész bealkonyodott, mikor jött a pap. 
Aznap délután öt halottat temettek el. Vasárnap volt.

Egész sötét volt, mire leeresztették a sírba. Dideregtem. Hazaván-
szorogtam anyámmal, sokáig szavamat sem vették. Ma sem tudom, 
hogy nem kaptam én el ezt a ragályos betegséget, hiszen ma már 
tudom, hogy a veszedelmes spanyolnáthában halt meg Terike. És 
én oda voltam állítva a nyitott koporsóhoz.

Apám a háborúból többször is volt idehaza szabadságon. Nem is 
tudom hányszor. Amikor itthon volt, és mesélt élményeiről, hű-
ségesebb hallgatója nem volt neki, mint én. Ma is emlékszem sok 
ilyen meséjére.

Nem tudom, hogy együtt szolgáltak-e német vagy osztrák kato-
nákkal, és úgy alakult a barátság, de azt mondta, volt valahány német 
barátja, akiktől aztán elég jól megtanult németül. És én hallottam 
is beszélni, és csodálkozva hallgattam, hogy olyan nyelven beszél 
az én apám, amit nem értettem meg. Nem kicsit büszke is voltam 
apám tudományára, mert senki sem tudott erre mifelénk németül, 
csak apám. Testvérei sem.

Németek vonultak keresztül a falun, mikor apám egyszer a háború 
vége felé itthon volt. Jön hozzánk egy asszony, mondja apámnak:

– Jaj, Pistám, gyere már el hozzánk egy kicsit! Német katonák 
árulják a lópokrócot, én is szeretnék venni belőle.

Apám indult, én már fogtam is a kezét, és mentünk. Sok katonát 
láttam az udvarban. Alkudoztak. Apámnak nagyon megörültek, 
mikor németül szólt hozzájuk. Hamar kész is lett az alku. Nekem 
cibakot adtak a kezembe a katonák, meg kávét. Darált kávé volt, 
mikor a négyszögletes kis csomagot kibontottam, lehetett is enni 
mindjárt, mert tele volt kristálycukorral. Nekem nagyon finom 
volt, mert mindig nagyon szerettem az édeset. Aztán hazaindultunk 
apámmal, és egy katona megsimította a fejemet. Valamit mondott 
is szomorúan, de nem értettem. Apám kezet fogott valahánnyal és 
elköszönt. Felit magyarul, felit németül mondta. Magyarul így:
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– Na, Isten áldjon benneteket, sógor!
Egy ember odalépett apámhoz:
– Mi az, Pista? Hun sógorosodtatok össze velük?
– Hun? Hát a háborúban! Oszt olyan rendesen, hogy minket mán 

a németektől se ásó, se kapa nem választ el, de még a jóisten se…
Hazajöttünk. Elgondolkoztam apám szavain, mélyebb értelmet 

is sejtettem mögöttük, de nem értettem meg. Hiába, még kicsi 
voltam. Hét-nyolc éves.

Apám a háborúból német tudományt, sógorságot, sebesülést 
meg erős meghűlést hozott haza. Néha úgy fáztak, mondta, hogy a 
tábortűznél melegített darab téglát szorították a mellükhöz.

Ahogy mesélte, úgy sebesült meg, hogy egy visszavonuláskor a 
lábszártekercse elszakadt és lebomlott. Muszáj volt neki hanyatt fe-
küdni, hogy lábára tekerje. Akkor érte a golyó a kezét. Egy ujját vitte 
el. A huszársapkáját is hazahozta. Lajos bátyám sokáig viselte.

A háború vége felé történt, hogy anyám egy reggel falfehéren, ijedten 
jött be a konyhába, és azt mondta:

– Jaj nekünk! Itt vannak a feketék meg a franciák is!
Mi, gyerekek, a Lajos meg én, úgy értettük ezt, mintha azt 

mondta volna:
– Jaj nekünk! Itt van a világ vége!
Megnémultunk, mert már annyi mindennel volt a fejünk tele 

a sok sírás meg rossz hír miatt, hogy nem is tudtuk elképzelni, mi 
lehet az a nagy veszedelem, amitől már megint nagyon kell félni. 
Hiszen már a szabadságos katonák is hozták a hírt, hogy vége lesz 
már a háborúnak. De bizony még egy jó darabig nem lett vége.

Anyám döntött:
– Nem megyünk az utcára! – mondta. – Ki ne próbáljatok ti se 

menni! Az ajtót már be is zártam.
Föllélegeztünk. Nem bír bejönni senki! Milyen balga remény 

volt ez! A gyönge kiskapu. Meg a még gyöngébb zár!
Bent töltöttük az időt. Anyám megállapította, hogy víz is van a 

kannában, és ez megint megnyugtató volt.
Akkor megzörrent a kilincs. Anyám újra elfehéredett, és én úgy 

láttam, hogy meg se bír mozdulni. Csak ült a széken. Harisnyát kö-
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tött éppen. Na most mi lesz? Anyám viselkedésén világosan látszott, 
hogy nem tudja, mit csináljon.

Meglökte valaki a kilincset jó erősen, és hallottuk, hogy kinyílt 
a kiskapu. Idegen beszéd ütötte meg a fülünket. Az udvarra néző 
ablakra árnyék vetődött, és egy nagyon kedves, fiatal francia tiszt 
mosolygott be rajta. Most, hogy visszagondolok, úgy érzem, bátorító-
an mosolygott. Mi, gyerekek föllélegeztünk, anyám is megemberelte 
magát, és kinyitotta a konyhaajtót. Én azt néztem, fekete-e? Nem 
volt fekete. Szép fehér arca volt, és mosolygott. Hogy mit jelentett 
nekünk ez a mosoly akkor? Nyugalmat és bátorítást, hogy nem esz 
meg ez az ember bennünket, ha így tud mosolyogni. És csokoládé 
volt a kezében. Csokoládét még a háború előtt se nagyon ettünk. 
Egy szelet volt nála. Kettőbe törte, és nekem is adott, meg a Lajos-
nak is. Anyám is kapott, de ő odaadta nekünk. Még mi gyerekek 
is megértettük, ahogy kézzel-lábbal magyarázta, hogy aludni akar. 
És megindult a kis szoba felé. Anyám utána. Szétbontotta az ágyat, 
aztán mikor kijött, fölsóhajtott:

– Hála istennek! Jó embernek látszik.
A francia tiszt (anyám mondta így) sokáig aludt. Így aztán már 

nem lehetett tovább bezárkózni, ha félénken is, de kimentünk az 
utcára. Ott aztán már láttunk feketéket is. Mind a fogát mutogatta 
jelezvén, hogy nem rossz szándékkal jöttek hozzánk. Nagy, hófehér 
foga volt mindnek.

Sajnos nem tudom, mennyi ideig maradtak a faluban, de nem 
volt az éppen kevés idő. Tán hónapokig is.

A fekete emberek, anyám úgy mondta, hogy arabok, szerették 
a gyerekeket, a kisebbeket fölvették a földről, és dajkálták őket. És 
játszottak is velünk. Az utcán kezet fogtak az idevaló néppel. Az 
öregekkel, mert a fiatalok a háborúban voltak. Aztán ez az utcán való 
kézfogás divatba is jött a faluban. Mi gyerekek is, ha találkoztunk a 
feketékkel, csak nyújtottuk a kezünket mi is. Nekünk ez nagyszerű 
szórakozás volt, ők meg örömmel nyújtották hatalmas nagy tenye-
rüket, amiben a mi kis kezünk szinte elveszett. És nem is merték 
megszorítani, mert talán összeroppantották volna.

Anyám is nyugodtnak látszott, így mi is megnyugodtunk.
Aztán egy nap szinte nyomtalanul eltűntek a faluból.
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Még mielőtt a franciák jöttek volna, német katonák is többször 
voltak a falunkban. Egyszer lovakat is hoztak. Bekötötték a moziba 
is, ami már akkor nem dolgozott, de házakhoz is kötöttek be. A 
mi fásszínünkbe is kötöttek. Éhes lehetett az a nagy jószág. Még 
mindig emlékszem nagy fogára, ahogy rágta a fásszín deszkafalát. 
Azt hittük, baj lesz, mikor egy deszkát leszakított, és a deszka 
mögül előkerült anyám eldugott liszteszacskója. Nem lett baj. A 
német katona csak mosolygott, és csóválta a fejét, de a lovat elkö-
tötte onnan.

Egy nap jött egy idősebb német katona, és mutatta anyámnak, 
hogy rossz a lábbelije, és szeretné megjavítani. Valaki mondta neki, 
hogy ebben a házban cipészműhely volt, és hogy a gazda cipész volt, 
míg itthon volt. Anyám megértette, aztán előszedte apám árván 
maradt szerszámait, és odaadta neki. Azt hitte, elviszi. De nem 
vitte el, hanem leült a kerek székbe, és ott mindjárt megjavította a 
lábbelit. Aztán mutatta az én lábamon is a cipőt, hogy rossz, és hogy 
megcsinálja. Levetettem, meg is csinálta, meg a Lajosét meg anyámét 
is. Nem fogadott el érte semmit. Az én fejem sokszor megsimogatta. 
Aztán hozott még több katona is lábbelit, azt is megcsinálta. Szinte 
jó volt, hogy újra hallottuk a műhelyben (ami akkor már konyha 
volt) az ismerős kopogást. Ez az idős német katona jövendölte meg 
szomorúan, hogy hosszú lesz a háború. Hosszú lett. Könny csillogott 
a szemében, mikor elköszönt tőlünk. Az én fejem akkor is megsi-
mogatta. Kicsit már tudott magyarul is.

Az őszirózsás forradalom idején nyolcéves voltam. Egy éjjel haza-
ért apám a háborúból. Odajött hozzánk az ágyhoz, és megcsókolt 
mindannyiunkat. Aztán nevetve mondta:

– Verik ám a Csillag bolt ablakát befelé!
– Adjatok dohányt! – azt kiabálták.
Másnap, mikor kimentünk az utcára, mindenfelé láttuk, hogy 

a falu felé sietnek. A központ felé. Én is mentem. Egy katona bácsi 
a jegyző ablaka előtt lövöldözött föl a levegőbe.

Pár nap múlva táncoló katonákat láttam az utcán. Anyám azt 
mondta:

– Gyerünk haza!
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A minap egy tőlem idősebb asszonnyal beszélgettem, aki apámat 
emlegette. Ahogy mondta, ő korán árvaságra jutott, és testvére védel-
me alatt cseperedett fel. Már egész csöpp kislányka korában be volt 
fogva minden munkába, így a ház meszelését az utcán is ő csinálta. 
Az asszony ma is alacsony, abban az időben meg, kislány korában 
egészen apró termetű volt, alig bírta a meszelőt fölemelni, de azért 
meszelt. A mi sorunkon laktak, jó távol, vagy tíz házzal odébb.

Még a háború előtt történt, hogy apám messziről csak azt látta, 
ahogy az üzletajtóban állt, hogy a meszelő föl-le, föl-le jár, de nem 
látta, hogy ki meszel. Fogta magát, és elsétált egész odáig, hogy 
megnézze, ki meszel.

– Meszelek éppen nagyban, mikor a Geleta Pista bácsi odaér, 
és széttárja karját: „Jézus, Mária, te kislány! Te akarod ezt a nagy 
házat bemeszelni?!”

– Én hát! – mondja a kislány.
– Na jól van – mondja apám –, most már látom, hogy ki emelgeti 

ezt a meszelőt. Azért jöttem el megnézni, mert messziről senkit se 
láttam.

Mindketten jót nevettek. Úgy nézett ki, hogy a meszelő magától 
megy föl és le. Aztán tovább folyt a beszéd apámról.

– Nagyon szerette a maga apját mindenki – mondta az asszony. 
– Szeretett mindenkihez szólni, köszönni, és népszerű volt.

Bizony úgy volt. Örülök, hogy más mondja. Apámnak haragosa 
sohasem volt, de a törvénnyel sem gyűlt meg a baja sohasem. Nem volt 
sokbeszédű, de ha beszélt, az mindig tele volt egyfajta jóízű csipkelő-
déssel, hogy körülötte mindig mosolyogni kellett mindenkinek. De 
ez az örökké csipkelődő beszéd, bárkiről vagy miről beszélt, soha nem 
volt bántó vagy sértő. Mikor a három Csóréval kártyázott, örökké 
csipkedte azokat is, mert mindig elnyerte tőlük a gyufaszálakat vagy 
a kukoricaszemeket. Mind a három öregebb volt tőle. Aztán, mikor 
már egész halom kukorica volt előtte, azt mondta nekik:

– No gyüvőre több kukoricát termeljenek kentek, hogy a nagy 
bornyú, amit hazavezetnek most kentek, ne bőgjön majd éhen!

Mert mindig nagybornyúztak. Most már ott vannak együtt, 
mindannyian. Apám egész életében mindig haragudott a sokbe-
szédű emberekre.
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Járt hozzánk egy Lukács nevezetű ember, aki képes volt, ha beült 
hozzánk beszélgetni estefelé, akkor éjfélkor is úgy kellett már haza-
küldeni. Apám, ha meglátta az ablakon, hogy jön, ha csak tehette, 
valahol kiszökött előle. Ha ez a Lukács bácsi elkezdett beszélni, ak-
kor az bizony senkit nem hagyott szóhoz jutni, és örökké egymásba 
öltögette a mondanivalóját. Emlékszem, már mindenki aludt, csak 
anyám bóbiskolt vele fönt, mire éjfélkor jött érte a felesége. Apám 
azt mondta:

– Ez a Lukács éhen halna, ha a felesége nem volna!
Volt a cipészsegédek között egy János, Szaniszló János nevezetű 

segédje apámnak, aki a férfipapucsokat készítette. Az munka közben 
is folyton beszélgetni szeretett volna, de apám rászólt:

– Ne álljon meg, János, a keze, ha beszél!
Be is tartotta egy darabig, de aztán új rákezdte a beszélgetést, és 

még a keze is azt mutogatta, amit beszélt. Szegény is volt, mint a temp-
lom egere, mert mindig kevesebbet keresett, mint a többi segéd.

Egyszer apám egy Horvát Illés nevű fiút vett fel inasnak. Ezt 
a fiút csúfnéven Töncsöre Illésnek hívták. Egyszer apám megkér-
dezte tőle.

– Te, Illés! Mért hívnak titeket Töncsörének?
Illés aztán pironkodva mesélte, hogy az ő öregapja a Rózsa Sándor 

bandájában volt betyár. Apjától hallotta, hogy Rózsa Sándor nagyon 
jó ember volt, de nagyon szigorú. Nem lehetett vele ellenkezni, mert 
ha megharagudott, szörnyű volt. Az ő öregapjára is megharagudott 
valamiért, nekiment, és mérgében leharapta Illés öregapjának az orrát. 
Úgyhogy az orra alig is látszott. így nevezték el aztán az öregapját 
Töncsörének, ami aztán rajtamaradt az utódokon is.

Illés jó munkás volt. Akkor még az inasok enni is kaptak a gaz-
dánál. Illés ette meg nálunk mindig a legtöbb gombócot. Apám az 
inasokat sosem bántotta.

Hanem én, ahogy növekedtem, úgy növekedtek az igényeim is. 
Könyörögtem apámnak, aki bőrvásárlás miatt sokat járt a városban, 
hogy hozzon nekem egy szép hajas babát. Sokáig nem hozott, de 
aztán egyszer meglepett vele. Örömöm határtalan volt. Éppen így 
este ért haza, s mikor a kezembe adta, azt hittem, örömömben még 
sírok is. De nem sírtam.
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– Na – mondja apám – itt a baba, de úgy vigyázz rá, hogy én 
többet nem hozok!

Nem bántam, mert elhatároztam, hogy úgy vigyázok rá, mint a 
szemem világára. Úgy is vigyáztam. Alig akartam kiengedni a ke-
zemből, mikor lefekvésre került a sor. Mikor anyám elfújta a lámpát, 
a nagy örömtől nem tudtam elaludni, így aztán, mikor már gondol-
tam, hogy mindenki alszik, fölkeltem, szépen lejöttem a kiságyról, 
kitapogattam az asztalon a dobozt, és kivettem a babát. Aztán vissza-
mentem, és magamhoz szorítva aludtam el. Reggel, ahogy fölébredek, 
az egyik oldalam nagyon fájt. Ahogy tapogatom, mi leli, a gyönyörű 
szép hajas baba ott feküdt mellettem kiterítve. Kinyomtam éjjel a 
belső részét. Szörnyű érzés volt. Bele is sírtam minden fájdalmam 
a párnába. Sokáig dugdostam, mire egyszer aztán anyám meglátta. 
Nem vert meg, csak újra szomorúan megállapította:

– Nem lesz ebből a lányból semmi! Nem tud vigyázni semmire!
Akkor aztán még jobban elkeseredtem. És hallottam mindenütt 

újra meg újra:
– Te, Maris! Ez a lány csupa apja! Terád egy csöppet se hasonlít!
Anyám szomorúan bólintott:
– Tudom.
Így férkőzött mindig jobban a tudatomba, hogy olyan vagyok, 

mint apám meg a szülém. Akkor pedig, gondoltam, nekem is kellene 
már valami világrengető dolgot csinálni. Hát csináltam.

Apám, ha sürgős munka volt, sokszor dolgozott éjszaka. Ilyen-
kor szerettem valami játékkal fönt lenni, míg magamtól el nem 
álmosodtam. Most is fönt voltam, pedig már jó késő volt. Anyám 
szalagozott. Éppen a pórul járt babámat javítgattam, mikor hallom, 
hogy apám mondja anyámnak: 

– Eredj már, hé, föl a padlásra, gyújtsál egy gyertyát vagy a kis-
lámpát, aztán hozd le a klupontalpat!

Anyám, láttam, nem örült a megbízásnak, de aztán csak indult, 
hogy meggyújtsa a kislámpát.

Na én aztán nem sokat gondolkoztam! Hadd lássa már anyám, 
hogy érek valamit én is! Kimentem az ajtón, be a kamrába, onnét a 
padlásra. Szurok volt a sötét.

– Majd én megmutatom!
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Tudtam, hol a talp, kitapogattam a sötétben, és elkezdtem húzni 
lefelé a padlásról. Olyan zajt csaptam vele, mintha földrengés lett 
volna. Éppen leértem a létráról, mikor nyílik a kamraajtó, és apám 
néz rám:

– Mit csinálsz te itt a sötétben?
Mondom:
– Lehoztam a talpat.
Anyám is jön a kislámpással, és rám néz csodálkozva:
– Nahát! Ez a lány az ördögtől sem fél! A falióra az éjfélt ütötte.
Én örültem, mert mindketten elismerően néztek rám. Anyám 

nem mondta, hogy nem lesz belőlem semmi. Még a szülémnek is 
meg a szomszédasszonyoknak is elmondta anyám.

Pipiskedtem újra.
Így valahogy jártam egy másik esetben is. Csak az később történt. 

Már iskolába jártam. A dolog ott kezdődött és a cipészműhelyben 
végződött. Sosem fogom elfelejteni. Lehet, hogy mondtam már, 
hogy keményfejű vagyok. Ha tudtam is, hogy tettemmel nem min-
denkinek okozok örömet, amit akartam, már gyermekkoromban 
megtettem. Így volt ez felnőttkoromban is. A következményeket 
pedig mindig hajlandó voltam viselni, akár jók voltak, akár rosszak. 
Így, őszülő fejemmel visszagondolva, végiggondolva mindent, ma 
is azt mondom, helyesen cselekedtem. Ha újra kezdeném, újra így 
csinálnám, beleértve a férjhez menésem is. Életemnek úgy kellett 
történnie, ahogy történt.

Volt az iskolában egy nagyon szegény kislány, aki mindig a leg-
szegényebben volt felöltözve, és a tudománnyal is nagyon hadilábon 
állt. Azért is ült mindig a hátsó padok egyikében, és ott mindig úgy 
mosolygott, mintha bocsánatot kérne mindenkitől, hogy ő a világra 
született. Ha megszólalt, mindig nevetett. Sulyok Erzsikének hív-
ták. Ha ránéztem, sokszor gondolkoztam azon, miért is kell ilyen 
nagyon szegény embereknek lenni a világon, és miért van Erzsikén 
mindig olyan szegényes ruha, a többin meg másmilyen. Mindig 
sajnáltam Erzsikét.

Nem tudom már, melyik év végén történt, hiszem, hogy az ötö-
dik, de lehet, hogy a hatodik osztály vizsgája volt, és szülők is voltak. 
Emlékszem, hogy a tanterem virággal volt feldíszítve, az asztalon is 
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virágok pompáztak, ott volt az én csokrom is, de az én szüleim nem 
voltak ott. Nem emlékszem, miért.

Nem voltam soha valami kitűnő tanuló, de rossz se voltam. Kicsit 
meg is lepődtem, hogy mikor a számtanra került a sor, csak engem 
szólított ki a táblához a tanító, meg még három fiút. Ott álltunk a 
táblánál. A fiúk mind jól megcsinálták a számtanpéldát. Nekem egy 
osztáspélda jutott. Sikerült nekem is. Igaz, egy helyen megakadtam, 
és egy egész kicsit a számhoz emeltem a krétát, gondolkodva. Ebben 
a pillanatban sietett segítségemre a tanfelügyelő, és aztán hozzátette, 
hogy aki már ennyit megcsinált, az már a többit is meg tudja csinálni. 
És jóakaratú mosollyal nézett rám.

Mikor vége volt a vizsgának, azt mondták, menjünk a helyünkre, 
álljunk egymás mellett. Aztán félrementek, pár percig tárgyaltak a 
tanítóval, úgy emlékszem, a Jevicki tanító volt, és aztán ünnepé-
lyesen hangsúlyozva a szavakat kihirdették, hogy szorgalmunkért 
jutalom jár. Itt dobogni kezdett a szívem. Hogy örül majd anyám!

Aztán hozzánk lépett a tanfelügyelő, és pénzt adott a kezünkbe. 
Az első pénz, amit hazaviszek! A pénz nem volt borítékban, csak 
úgy kaptuk. Amikor a kezemben éreztem, különös izgalom fogott 
el. Ránéztem a pénzre, és amikor a fejem fölemeltem, a pillantásom 
egyenesen a hátsó padok egyikében ülő Sulyok Erzsikére esett. Most, 
ha visszagondolok, most is olyan, mintha meghipnotizált volna 
Erzsike mosolygós arca. Ott, mindjárt, a tanfelügyelő, a tanító és 
a szülők előtt pillanatig sem habozva megindultam, odamentem 
hozzá, és nekiadtam mind, úgy ahogy kaptam.

Az a boldog mosoly, amit érte kaptam, ma is szépíti az életemet, 
ha olykor eszembe jut.

A három fiú nem adta a pénzt senkinek oda.
Mikor visszaértem a helyemre, a tanfelügyelő elismerő pillantása 

meg a tanítóm csodálkozása várt. Ő tudta, hogy a pénz nálunk is 
elkelt volna, mert ismerte családi körülményeinket. Akkor hozzám 
lépett a tanfelügyelő, fejemre tette a kezét, és azt mondta:

– Jól van, kislányom! Emberségből is levizsgáztál.
Már mikor visszafelé mentem, fölrémlett előttem az a gondolat, 

hogy mit mondanak majd otthon. Különösen anyám, aki pénz 
dolgában mindig tárgyilagosabban gondolkozott, mint én meg az 
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apám. A legszebb ruhám volt rajtam, egy halvány, csíkos delinruha, 
ami éppen nem volt különös, de azért, ha rólunk volt szó, hogy olyan 
ruha legyen rajtunk, ami családi hírnevünkhöz illik, anyámék az 
utolsó fillért is odaadták.

Abban léptem be a műhelyajtón. Hosszú, befonva szokott hajam 
most ki volt bontva, és mindenki csodálkozva nézett rám. Én kérdőn 
néztem körül. Apám, anyám arcán öröm sugárzott. Már értesültek 
a dologról. De azért anyám nem adta be könnyen a derekát:

– Azt hiszed, hogy mi olyan gazdagok vagyunk, hogy odaadd 
azt a pénzt, amit te kaptál?

– Nekem van ruhám is meg cipőm is – mondtam.
Apám rám pillantott.
– Hagyjad azt a lányt!
És szabta tovább a papucsokat, cipőket, ami néha csikorgott 

is. Éreztem, szüleim büszkék rám. Szülém is megérkezett a nagy 
eseményre.

– Na? Vége a vizsgának?
És a fejemre tette a kezét, amit úgy szerettem.
A családunkban egyébként a csókolódzás nem volt divat. Ha 

valaki a családban megcsókolta apámat, apám elfordította a fejét.
Sulyok Erzsike később megmondta, hogy papucsot vett neki az any-

ja a pénzen. A pénz csak ennyi volt. De Erzsike boldog volt. És én is.
A minap találkoztam vele a kioszknál. Újságot vett ő is. Messze 

lakhatnak hozzánk, mert mióta kijöttünk az iskolából, talán ötször-
hatszor ha találkoztunk.

Első tanítónőmet Margit kisasszonynak hívták. Szigorú volt na-
gyon. Ha jól emlékszem, harmadik osztályig tanított. Nem felejthe-
tem: egy könnyű csipkemintával akart a kézimunkázás rejtelmeibe 
bevezetni, de nem sikerült. Neki se, de nekem se. Még ma is látom 
előttem a csöpp kis csipkét, ahogy megcsinálta, kezembe adta, meg-
magyarázta, és otthagyott.

Nézegettem, próbálgattam csinálni, de nem sikerült. Végül is mér-
gemben szétszedtem, és újra akartam csinálni, de nem sikerült sehogy 
sem. Mellettem a lányok nevettek. Mikor vége volt az órának, megnézte 
a csipkéket. Minden lánynak már nőtt a csipke, nálam sehol semmi.
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– Hol a csipke? – kérdezi.
Lehajtottam a fejem, mire a mellettem ülő lány vigyorogva azt 

mondta:
– Szétszedte, tanító néni, kérem.
Erre az én szép tanító nénim úgy elverte mind a két kezem, hogy 

no! Nagyon hálátlan teremtés volt. Én vittem neki a legszebb orgonát 
nagyanyám kertjéből, a legszebb ibolyáért kimentem a kamarási nagy 
erdőbe, és mégsem ért semmit. Már az első osztályban megkezdte 
a macerálást. Azt mondta, az én könyvem a legrongyosabb. Hiába 
mondtam, hogy a többi gyerek szedte szét, nem én, nem hitte el. 
Nádpálcával packa! Tenyeres. Oda volt az addig kivívott tekintélyem, 
melyet a játszóudvarban szereztem magamnak. Csipkés kisasszonynak 
csúfoltak sokáig. Mert a tízperces szünet az enyém volt. Már akkor 
nagyon szerettem játékot rendezni. A lányok mindjárt körülfogtak:

– Gyere, Geleta, játszani!
Nem kellett biztatni. Valóságos gyönyörűséggel rendezgettem a 

játékokat, amit mindig a nagyobb lányoktól tanultam el. Rendez-
gettem és formáltam is. Nem volt olyan játék, amiben én részt nem 
vettem volna. A kezdeményező, az irányító mindig én voltam. Kora-
beli lánypajtásaim mind el is várták tőlem, hogy én irányítsam őket. 
És én ezt teljes örömmel meg is tettem. Csakhogy abban az időben 
nagy szégyen volt, ha egy lány nem tudott kézimunkázni. Anyám is 
megállapította nagy szomorúan, mikor megtudta a dolgot, hogy:

– Nem lesz, te lány, belőled semmi!
Este eljött a nagyanyám, és mikor értesült nagy felsülésemről, 

higgadtan kijelentette:
– Nem hal azért éhen. Én se kötöttem a csipkét sosem, mégis 

megéltem a világon. Azt csináltam, amit tudtam.
Vagyis, énszerintem a csipkekötésen kívül ő mindent csinált. 

Kapált, permetezett, a disznót is levágta a háború alatt, ha volt, az 
unokáit nevelte, és még a szomszédasszonyok kisgyerekeit is össze-
szedte, etette, gondozta, míg az anyjuk oda volt dolgozni. Csipkét 
nem kötött, de ezenkívül mindent csinált. Megfogta a kezem, mikor 
látta, hogy pityergek, és azt mondta:

– Gyere hozzám, majd én megtanítalak, hogy kell megélni a 
világon. Úgyis mindenki azt mondja, hogy olyan vagy, mint én.
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Attól kezdve vele aludtam.
Két-három nap múlva, mikor bementem az osztályba, a tanító néni 

zord arccal fogadott. A lányok hecceltek, és én bánatos voltam.
Margit kisasszony erre, mifelénk járt ki a temetőbe kis virágcso-

korral szombatonként az édesanyjához. Kint játszottunk az utcán. 
Egyszer csak látom, hogy nagyanyám megállítja, beszél hozzá na-
gyon, és rám néznek. Sejtettem, hogy rólam van szó. Beinvitálta a 
házba, majd kis idő múlva kikísérte. A tanító néninek kis csomag 
volt a kezében. Nem tudtam, mi volt benne, de hétfőn, mikor men-
tem iskolába, a tanító néni sokkal kedvesebb volt hozzám. Okkal, 
ok nélkül, de csúnya sejtelmeim alakultak ki arról, hogy mi történt 
a beszélgetésük alatt.

Anyám módfelett bánatos volt az miatt, hogy a kézimunkát nem 
szeretem, vagyis hogy a kézimunkához nincs türelmem. Nagyon 
szerette volna, ha én is, mint a többi lány, ráhajoltam volna a csip-
kére, vagy éppen valami lakásdíszítő hímzést csináltam volna. Ha az 
egyik félét letettem, másvalamit vett, hogy csináljam. Csináltam is. 
Mind sorra elkezdtem. Beültem a cipészműhelybe sokszor, egy üres 
kerek székbe ültem, és az éppen soron levő hímzést csináltam, de 
szinte kifordult a kezemből, mikor láttam, hogy fertelmesen rosszul 
csinálom. Ilyenkor aztán sóhajtva, türelmetlenül tettem félre, mert 
sohasem szerettem rossz munkát csinálni.

Ma már tudom, értem, anyám kívánsága jogos volt, hogy kézi-
munkázzak, mert az akkori fogalmak szerint ez volt az egyedüli 
lehetőség, hogy egy lány a kelengyéjét szépen kihímezve vigye 
magával, ha férjhez mén. És a lakást is ezekkel a kézimunkákkal 
kellett ékesíteni, amit a fiatalasszony csinált. Hát ebből semmi sem 
lett. Én ugyan a kezemmel semmit ki nem hímeztem, és egyetlen 
centi csipkét meg nem kötöttem. Mondom: a kezemmel. Már egész 
reményvesztettek lettünk mindketten, és mind sűrűbben hallottam, 
hogy „Csak a komédián jár az eszed!”

A harmadik szomszéd két lánya, a Csőre Rozika, Vittuska 
meseszépen tudtak kézimunkázni. Anyám azokat hozta mindig 
mintának elébem. Aztán, mivel jó barátság volt a két család közt, 
tanítgattak is. Nem ment. A kis előszobánk ajtajára vett anyám 
négy kis függönyt, és én meg is fogadtam, hogy (az úgyse soká tart!) 
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kivarrom. Nem ment. Elkezdtem én azokat is, de végül a két Csőre 
lány fejezte be őket.

És akkor jött a segítség. Divatba jött a gépi hímzés. Anyám rögtön 
lecsapott. Részletre vett egy Singer karikahajós gépet.

– Na ezen majd megtanulsz, és még pénzt is kereshetsz, mert 
ezzel már lehet haladni!

Elmentem egy lányhoz, egy barátnőmhöz, H. Veronkához, és 
ámulva néztem, hogy milyen gyorsan lehet a gépen a hímzéssel 
haladni. Izgatottan mentem haza, és mondtam:

– Megtanulom.
Hogy a gépek jobban keljenek, a Singer lerakat tanfolyamot szer-

vezett, és a helybeli zárdában harminc társammal megtanultam gépen 
hímezni. Mivel már előbb otthon magamtól is elkezdtem tanulni, 
mire a tanfolyamra jutottam, én már vígan hímeztem, és az összes 
többi növendéket elhagytam. Újra pipiskedett az önérzetem. Örült 
anyám, de nem sokáig. Tele volt a falu gépekkel, és minden férjhez 
menendő lány 1928-ban már gépen hímzett.

Nagyon szépen hímeztem gépen. Kevés hímzést pénzért is vál-
laltam, de végül is csak a lakás szépítésére való dolgokat hímeztem 
ki, mert éppen ez volt az az idő, mikor már mindenhol paprika volt 
nálunk, anyámnak semmire sem volt ideje, és én is már ott álltam 
akkor a férjhezmenés előtt. Így hát nekem a hímzés nem hozott ép-
pen semmi hasznot, férjhez menésem után azonban a gépnek annál 
nagyobb hasznát vettem, mert megtanultam rajta varrni.

Hogy a magam lábán álljak, arra az élet tanított meg. Anyám már 
jóval előbb a húgom felé fordult a neveléssel. Jó volt ez így. Hány 
évszázados hagyomány szerint? Vagy évezredes?

Egy késő őszi, esős napon elkerültem az iskolát. Féltem elmenni, 
mert a lecke nem volt készen. Reggel elindultam én, a táskámmal 
együtt, de mikor az iskolához értem, már csend volt az udvarban, és 
én ebből láttam, hogy már elkezdődött a tanítás. Ez is belesegített 
aztán abbéli elhatározásomba, hogy iskola helyett elmék a roko-
naimhoz, hiszen egy nap nem a világ! Kitalált mesét tálaltam föl 
nekik, hogy mért nem vagyok az iskolában. Most, ha visszagondolok, 
emlékszem, nagyon gyanakodva néztek rám. Végül is hazaküldtek. 
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Esett az eső nagyon, és meghúzódtam a hátsó gangon, de már akkor 
át volt ázva a kabátom és dideregtem. Anyám valamiért kijött, és 
mikor meglátott, összecsapta a kezét:

– Te lány! Mit csináltál már megint?
Én aztán sírva fakadtam, pedig nem voltam sírós természetű. 

Bevezetett, lehúzta rólam a kabátot szárítani, én meg most már 
egészen összetörve ültem a tűzhely mellé.

– Fogj hozzá, aztán tanulj, mert apád agyonüt, ha hazaér!
Hozzá is akartam fogni nagy búsan, de apám betoppant. Mikor 

meglátott, nem szólt semmit se, fölkapta a lábszíjat, aztán teljes 
erőből ütni kezdett. Soha, sem azelőtt, de azután sem bántott, de 
ha arról volt szó, hogy tanulni, akkor nem ismert irgalmat. Szegény 
anyám rémülve nézte, mit csinál, én sivalkodtam, anyám meg csak 
mondogatta:

– Ne bántsd már, hiszen agyonütöd!
Végül is alig bírta apám kezéből kirángatni a lábszíjat. Össze-

gombolyodtam a kiságyon, úgy fájt minden porcikám, és nagy-nagy 
bánattal a szívemen elaludtam. Késő délután ébredtem fel. Anyám 
enni adott, de alig ment le a falat, pedig éhes voltam. Apám dolgo-
zott a spanglinál és rám nézett. Megfogtam a táskámat, elmentem 
egy közeli osztálytársamhoz, és másnap csak úgy fújtam a leckét, 
így visszagondolva – megérte.

Pedig mindig szinte csodavárással kezdtem minden iskolaévet. Vala-
hányszor átléptem új tanév kezdetén az iskola kapujának küszöbét, 
mindig valami szépet, valami csodát vártam. És sokszor nem is 
vártam hiába. Csoda volt számomra maga a betű, amit a tanító néni 
fölírt a nagytáblára. A palavesszőm szárát rágva figyeltem, hogy őt 
utánozva én is olyan szép betűket írjak, mint ő. Bizony, ez akkor nem 
sikerült. De később igen. Csoda volt aztán, mikor le tudtam írni az 
első szót, majd az első mondatot. A meséskönyvekért rajongtam, de 
később, ami csak a kezembe akadt, mindent elolvastam. Nem mind 
volt értékes, de szépen telt vele az időm.

A hat osztály végleges csodát azért nem hozott nekem, nem is 
hozhatott, és ennyivel be kellett érnem. Ami a legfontosabb egy 
ember életében: olvasni, számolni, azt tudtam.
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De hozott az iskola csalódást is, amit gyerekésszel nem tudtam 
megérteni. Csalódtam a Hegedűs tanító néniben, amikor a gyöngén 
tanuló gyerekeknek szamárnyelveket akasztott a nyakába. Olyan 
csalódás volt az számomra, amit ma sem hevertem ki. Annál is 
inkább, mert aztán láttam az életben azokat a gyerekeket felnőni, 
megemberesedni, és azt is láttam, hogy mind jó és becsületes mun-
kások lettek.

Szeptember. Ragyogó napsütés van kint.
Amikor anyám beíratott az iskolába, éppen ilyen szép, lombját 

hullajtó, őszi napsütés volt. És már el tudtam mondani szépen, 
értelmesen a tanító néninek, hogy: Geleta Piroska, született 1910. 
május 14-én.

A Sivár! Ez a játszótér volt a környék összes gyerekeinek a gyüleke-
zőhelye. A közeli temető innenső, vagyis a falu felőli oldalán feküdt. 
A körülbelül két mérésnyi terület a mienk volt egészen, mert én nem 
emlékszem, hogy gyerekkoromban valamire is használták volna, csak 
éppen hogy a halottakat vitték rajta keresztül a temetőbe. Nyugod-
tan játszhattunk hát rajta. Gyerekparadicsomnak számított nyáron, 
télen meg, mikor azokban az árkokban, amit nyáron játékból ástunk, 
befagyott a víz, ott csúszkáltunk a jégen. Hogy mondjam el, micsoda 
élvezet volt nyáron elmeríteni a lábunkat a jó, selymes homokban? A 
nedves homokot ráhúztuk a lábunkra, és kis kemencét csináltunk. 
Ide raktuk be a „hamuban sült pogácsát” Esztikével.

Apró gyerekkoromban nem volt valami nagy tekintélyem a 
gyereksereg előtt. Egyszer ótvaros volt a fejem. Anyám bekente bü-
döskővirággal, és lenyírta a hajam kopaszra. Már azelőtt is Pircsinek 
hívtak, hanem most, mikor így kimentem a Sivárba játszani, a gye-
rekek kinevettek. Az egyik Fülöp gyerek meg azt mondta:

– Na, Pista, meggyütté?
Ferkó unokatestvérem nagy, bufli gyerek volt. Az meg odalépett 

hozzá, és úgy a füle közé csördített, hogy eleredt az orra vére. Lajos 
bátyám szippantott egyet az orrán, jelezvén, hogy ez el lett intézve 
rendjén, mi meg a Fülöp gyerekkel elkezdtünk ordítani, ahogy a 
torkunk bírta. Én azért, mert Pistának csúfolt a Fülöp gyerek, ő 
meg a váratlan keresztelésért kiutalt jutalékért. Ez a Ferkó bátyám 
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egyébként később is a dunna alatt aratta le a búzát mindig, s a dolog 
temetésire akkor is elment volna, ha haldoklott volna. Erős volt pedig 
már gyerekkorában, s ebbe a pofonba ezt mind belesűrítette.

A nagy sivalkodásra aztán ki is állt az utcára mind a két Panna 
néni, a Fülöp is meg a Mosó is – szomszédok voltak. Nézték a drá-
ga unokacsemetéket, hogy melyiket ütötték agyon. Mikor látták, 
hogy meg van minden porcikánk, nekem is csak a hajam hiányzott, 
megnyugodva csitítottak befelé bennünket, s egy nagy darab zsíros 
kenyérrel el is hallgattattak.

Megértő, jó asszony volt a szülém mindenki felé mindig. De ha 
az unokáiról volt szó, nem tudott igazságos lenni. Nekünk mindig 
igazunk volt.

Tudtam, hogy a hátam mögött csúnya kislánynak tartottak. Ha 
az iskolaudvarban fogócskázni kezdtünk, a nagyobb fiúk örökké 
lökdöstek bennünket:

– Te krumplikapáláskor születtél, te meg kukoricaszedéskor!
Én meg mérgesen, de kényesen vágtam oda:
– Én piros pünkösd napján születtem! – s rájuk nyújtottam a 

nyelvem is, aztán szaladtam a tanterembe a Drozdik tanító bácsi 
oltalma alá. A csúfolkodásuknak aztán majdnem baj is lett a vége. 
Valamelyik lány elárulta a fiúkat, hogy ki csúfolódott. És raportra 
kellett menni. Köztük volt a Zabos Imre is. Szerencsére akkor józan 
volt a Drozdik tanító bácsi.

Ezért mosolygott bennem az elégtétel, mikor sokkal később 
egyszer a Zabos Imre már mint vőlegényem azt mondta:

– Olyan szép vagy, mint aki piros pünkösd napjára született!
Jó hangulatban volt.
Én meg tényleg pünkösdre születtem. Anyám egyszer azt is mondta, 

hogy épp a kalácsot sütötte, öt nappal voltam ügyesebb, mint a Halley-
üstökös. Az 1910. május 19-én jelent meg. A Sárkány Vittuska néni, 
aki 1896-ban született, látta is. Úgy mesélte, hogy egy szombat vagy 
vasárnapi napon este, Horgostól Szeged felé megjelent az égen egy nagy 
csillag formájú tünemény, aminek nagyon hosszú volt a sugara. Majd-
nem leért a temető fölé. Ahogy a Vittuska néni mondja, már mindenki 
a háborút jósolta akkor is. A csillag magasan állt az égen, és sokáig 
látható volt. Ő nem várta meg hogy eltűnjön, bement a házukba.
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Én május 14-én láttam meg a napvilágot. Hogy fiú után lány 
született, apám ennek nagyon örült. Ebből az örömből egyhetes 
pityókázás következett. A pünkösd miatt neveztek Piroskának. 
Apám kívánsága volt.

Meg hogy „Csodabogár”. Mikor ezt hallom, felütöm a fejem ma is. 
Ez is én vagyok. Kislánykori képem nem maradt rólam. Azt hiszem, 
abban az időben a szülőknek kisebb gondja is nagyobb volt annál, 
mint hogy időnként fényképészhez hordják a gyerekeiket, így inkább 
csak a magam véleményére támaszkodva, magam is úgy vélem, csúnya 
kislány lehettem. A magam korabeli gyerekektől mindig kimarós 
voltam. Sokszor is játszottam egyedül. Szerettem a magányt is, de 
szívesen játszottam a többivel a Sivárban.

Örökké kíváncsi természetű lévén a Sivár szó is szöget ütött a fejem-
be. Hogy mit is jelent? Megkérdeztem a szülémet. Meg is mondta:

– Azt jelenti, lányom, hogy az a homok, ahol ti játszatok, olyan 
feneketlen, sivár, hogy nem is jó, csak arra, hogy ti játsszatok rajta, 
meg hogy a halottakat keresztülvigyék rajta, már a Szent Mihály 
lován.

Ezzel otthagyott, és nem is volt hajlandó ettől többet mondani. De 
már az első télen okosabb lettem valahogy ebben a Sivár-ügyben is.

Mikor már az asztal körül az emberek elkezdték verni a bornyú-
zással az öklüket, szülémhez is jöttek a beszélgetős szomszédasszo-
nyai, a Kalmár Maris néni, Szántó Eszter néni, Bönde Örzse néni. 
Ő már leszorult a padka mellé egy kisszékre, mert a kis padkán én 
ültem. Szülém ilyenkor a nagy padkán úgy ült, felhúzott lábakkal, 
mint az iskolás könyvekben a fejedelemasszonyok. S én próbáltam 
utánozni. Tehettem nyugodtan, mert tudtam, hogy szülém kedvence 
vagyok, mert rá hasonlítok. A sok helyezkedés, igazodás vége az lett 
sokszor, hogy a Maris néni rám szólt:

– Ne rugdoss a lábaddal!
Sok-sok téli estén ment ez így. Mikor láttam, hogy együtt vannak 

az asszonyok, otthagytam a kiságyon a többi unokát, a nagyokhoz 
húzódtam, és boldogan hallgatóztam.

– Haj, haj! Mikor még az 1800-as években a szőlőket ültették a 
Budárba anyámék!

Bólogatás.
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– Meg az én anyámék is, Panna néni! Hej, de csúnya nagy, fene-
ketlen, sivár homok volt az!

(Na itt van! Megint az én Sivárom!)
Így alakult bennem a fogalom, hogy valamikor régen a mostani 

nagy szőlőtelepen, a Budáron, egy nagy, feneketlen, sivár homok-
tenger volt. Mikor aztán már látta a nép, hogy még a rozsbúza sem 
terem meg rajta, megpróbálták, hogy szőlővesszővel megfogják a 
szélhordta, sovány homokot. Valaki akkor, egy kora tavasszal, mikor 
a böjti szelek legjobban szoktak süvíteni, ledugta a Budárba az első 
szőlővesszőt, és ez a telepítés tart még a mai napig is.

Erről a Budárról mondta a szülém, a Mosó Panna néni fél évszá-
zaddal ezelőtt, hogy:

– Olyan ez a homok, lányom, mint az arany! De a temető mellett 
sivár maradt a Sivár.

A Sivár játszótérre Esztike testvérei is teljes számban kivonultak. 
Voltak vagy tizenvalahányan, mert többen el is haltak. A Veronkára 
emlékszem is, mikor meghalt. Fejtífuszban halt meg. Meg ott volt a 
másik két Szegi lány, az Ilonka, a Maca, a Herédi Veronka, a Varga 
Ilonka, a Halász Pista, Halász Bözsi unokatestvéreim, a Kalmár 
család, Jani, Misi, Maca, Ilonka, a Deák gyerekek, a Fülöp gyerekek, 
szóval voltunk.

Nyáron, estefelé, mikor kezdték otthon mondani hogy eredj 
a lábam alól, akkor csak ki a Sivárba, és elkezdődött a játék. A 
fiúk legtöbbször tekéztek. Botokkal voltak fölszerelve, egy lyukba 
tették a botok végét, aztán egy fadarabot ütögettek. Nem tudom, 
hogy ment ez a játék. Ha megunták, összefogták egymás kezét, 
két láncban, húsz-harminc lépés távolságra egymással szemben, és 
elkezdtek kiabálni:

– Hiss, gágária, kit vársz?!
– Azt a gircses-görcsös Pista nyakát!
És a Pista elindult, neki a szemben állók láncának, s azt egy helyen 

nekiszaladásból szét kellett szakítani. Ha sikerült, nyekkent a Pista 
a homokban, de a Sivár homokja puha volt.

Akkor jött a Cika ide, párom! Ahhoz már lányok is kellettek. És 
elkezdték válogatni a lányokat. Én mindig utoljára maradtam. Végül 
is mindig valamelyik unokatestvérem fogta meg a kezemet.

q



q  e 47 w

A nagy veszekedés után többé soha nem mondta senki, hogy 
Pista. Kilencen voltunk unokatestvérek, s az a kilenc úgy össze-
tartott, mintha édestestvér lett volna. Sokszor összemarakodtunk 
egymás között is, de ha valamelyikünket bántotta valaki, annak 
mind nekiment.

A Cika ide, párom!-ban párosával összefogóztunk, egy elébünk 
állt, háttal, ő volt a kiabáló. A párok meg hátulról indultak kétoldalt 
futva, és a kiabálónak el kellett kapni egyiket, mire újra összeka-
paszkodnak.

Ilyen játék után nem kellett ringatni egyikünket sem, de a bog-
rácsból meg a cserépfazékból is eltűnt minden ennivaló.

Szülém házában káromkodni nem volt szabad senkinek. Szomba-
ton délben minden munkát abba kellett hagyni a szőlőben, vagy „a 
földben”. Rozi ángyi hozzáfogott meszelni a nagy banyakemencét, és 
mázolta a nagyházat, kisházat, a konyhát, ereszet alját sárga földdel. 
Az ágy alja fehérre volt meszelve.

Ha kedves vendég jött, szülém tiszta kötőt kötött, és tiszta abroszt 
tett az asztalra.

Mire kitavaszodott, két-három tyúk alja pihés csibe mindig ott 
pihegett az ereszet alatt. Hús dolgában csak a háború alatt volt hiány. 
Ha fuvarba hívták a kocsival valahova, legtöbbször ő ment el, mivel 
a lovakat nem szerette másra bízni. A háború alatt ez a fuvarozás is 
belesegített a háztartásba.

Szülém tanított meg bennünket arra, hogy ha leejtünk egy darab 
kenyeret, ha felvesszük, meg kell csókolni.

Azt hiszem, olyan hétéves lehettem. Apám még oda volt a hábo-
rúban, anyám földet fogott ki feléből paprikának. A rokonság 
jött móvázni, meg a jó barátok, aztán mi visszasegítettük. Arra jól 
emlékszem, hogy a föld nagyon messze volt nekem. Mindig fáradt 
voltam, mikor odaértünk, meg aztán vissza, este.

Késő ősszel, a harmadik vagy negyedik szedéskor fogadott anyám 
egy fiatalembert paprikát szedni. Úgy emlékszem, szabadságon 
volt itthon a háborúból. Anyám már előre úgy emlegette, hogy 
megfogadom a Csikós Gergőt, majd az bírja hordani a zsákokat a 
kocsira! El is jött ez a Csikós Gergő, én aztán megcsodáltam, hogy 
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milyen erős. Aztán hogy tudta szedni a paprikát! Reggel korán jött a 
Gergő bácsi, mert azt mondta anyám, hogy így hívjam. Anyám már 
meggyújtotta a kislámpát. Aztán engem költögetett fel.

– Gyere hamar, megyünk dolgozni! Majd meglátod, milyen szép 
ruhát veszek!

Nyakamba kötötte még azt a meleg kendőt, ami már viseltes, kopott 
volt, aztán már valaki megzörgette az ablakot. Anyám azt mondta:

– Na itt a Gergő!
Beeresztette, az rám nézett, és azt kérdezte:
– Hát ez a kislány? Ez is jön?
– Nem tudom, hol hagyjam. Meg hát, amit ő szed le, azt se kell 

majd nekünk szedni.
Kis tótgarabolyt adott a kezembe, amit a szülém adott kölcsön 

előtte való nap.
Lajosnak, a bátyámnak iskolába kellett menni, azért nem jött 

velünk. Anyám megrázta az ágyban:
– El ne aludd az iskolát, mert megbüntet a tanító!
Lajos kilencéves lehetett.
Aztán elindultunk. Anyám fogta a kezem állandóan, hogy bírjak 

velük lépést tartani a hajnali derengésben. Mert a Gergő bácsi jó ma gas 
ember is volt, aztán a garabollyal a karján, úgy láttam, siet előttünk. 
Pedig dehogy sietett! Csak ment. Anyám sűrűn mondogatta:

– Gyere hamar!
Bizony én néha még bukdácsoltam is, de mentem. Már közel 

lehettünk a földhöz, világosodott, mikor a Gergő odalépett hozzám, 
aztán fölvett.

– Gyere, kicsim!
– Nehéz lesz! – mondta anyám. De a bácsi csak akkor tett le, 

amikor a földhöz értünk.
– Appá! – mondta. Mindjárt munkához láttunk.
Ahogy visszaemlékszem arra a napra, én mindent elkövettem, 

hogy siessek, de mindig lemaradtam, mert minden soromnak a végét 
már a Gergő bácsi szedte le, pedig ő két sort hajtott, hogy készen 
legyünk, mire az uraság kocsija jön a paprikáért. A Gergő bácsi 
mindig így csalogatott, ha lemaradtam:

– Gyere, kicsim, gyere! Gyere, kicsim, gyere!
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Fülemben még most is cseng a jó Gergő bácsi hangja:
– Gyere, kicsim, gyere!
Később hallottam, valaki azt mondta nekem, hogy ilyen címmel 

könyv is készült. Ez volt a címe: Gyere, kicsim, gyere! Kerestem, 
érdeklődtem a könyv után, de sehogy sem tudtam föltalálni, hogy 
elolvassam.

Nem anyám volt az egyetlen szülő, aki paprikaültetéskor, ha haj-
nalban költögette, új ruhával csalogatta gyerekét. S a többi szülőktől 
is ezt hallottam, mikor bukdácsoltunk utánuk:

– Gyere, csillagom, gyere, virágom! Gyere, bogaram, gyere hamar!
Este, hazafelé menéskor már fáradtabban:
– Gyere, gyere, főzni kell még, tudod! Mit főzzek? Gombócot? 

Nudlit? Gyere, mindjárt otthon leszünk már!
A Csikós Gergőt valahol egy legénykori cimborája agyonszúrta.

A háború után történt, emlékszem, mert apám itthon volt. P. Szabó 
Piroska unokatestvérem eljött hozzánk játszani. Babáztunk. Nem 
volt otthon senki. Meguntuk a babázást, és elhatároztuk, hogy 
lemegyünk a Barára iringálni. Lajos bátyám már ott volt, ezt tud-
tam is. Nagyon hideg volt a tél, és vastag volt a jég, nyugodtan be 
lehetett rajta csúszkálni messze a parttól. Hát aztán csúsztunk is 
olyan hosszúkat, hogy csak no! Apám sokszor mondta:

– Ne engedd ezeket a gyerekeket a Barára örökké, mert egyszer 
beleszakadnak!

Nem is akkor mentünk mi, mikor anyám látta, hanem akkor, 
amikor nem látta! Vidáman csúszkáltunk. Egész gyereksereg volt 
kint. A nagyobb fiúk mielőttünk egy hosszú csúszdát iringáltak 
ki. Egy hatalmasat csúsztam én is rajta. Egyszer csak, zsupsz! A jég 
beszakadt alattam. Körülöttem a víz, mintha még ma is érezném, 
langyos volt. Nem merültem el, mert egy kivágott lékbe estem, és 
a szélébe bírtam kapaszkodni, de mindig visszacsúsztam. A tőlem 
három évvel öregebb Rózsika meg a nagyobb fiúk húztak ki a ka-
bátom gallérjánál fogva. Összekapaszkodva láncba egymás kezét 
fogták, úgy húztak. Mire beértek velem egy közeli házhoz, akkorra 
rám volt fagyva a ruha.
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A hazaszállításra nem emlékszem. De apám kiment megnézni, 
hogy eshettem bele, hogy szakadt le velem a jég, mikor nagyon 
vastag volt. Tényleg vastag volt, csak a lék fölött, amibe estem, az 
fölött volt vékony a jég.

Anyám testvére, a magas növésű Márton bácsi sokszor meghúzta 
a hajamat, ha körülötte kotnyeleskedtem, mondván hogy:

– Azért ne nagyon ugrálj, hogy az üstökössel majdnem egy napon 
jöttél a világra! Vigyázz, mert még elvisz!

Én ebből egy szót sem értettem, mert fogalmam sem volt, mi 
az az üstökös. De nem is voltam rá olyan túlságosan kíváncsi, mert 
szentül meg voltam győződve, hogy az semmi más nem lehet, csak a 
Márton bácsi heccelődik velem, és ő találta ki azt az üstököst, hogy 
hátha megijedek. No én nem ijedtem meg az üstököstől, de bármivel 
ijesztgettek, semmitől sem féltem.

Márton bácsiék éppen mellettünk laktak. Csizmadiamester 
volt, és ha elmentem játszani Rózsikához vagy Marci fiához, néha 
barackot is kaptam a fejemre tőle. Olyan bütykös volt az ujja, hogy 
bizony néha fájt is a barack a fejemen. Később az üstököst már nem 
emlegette, csak mikor kiütött a háború.

Egyszer szabadságon volt itthon, aztán tréfásan újra rám pirított 
az üstökös miatt:

– Na, kislány, a te üstökösöd jól elhúzza a nótánkat! Jó lesz már, 
ha megmondod neki, hogy ideje lesz, hogy véget vessen neki!

Aztán Márton bácsi hazament. Katonaruha volt rajta. Én akkorra 
már az asszonyoktól is hallottam, hogy az üstökös azért jelent meg, 
mert már előre jelezte a háborút, öt-hat éves lehettem. Anyámhoz 
fordultam:

– Anyám, mondja már meg, mi az az üstökös?
Itt is rövid és türelmetlen volt a felvilágosítás.
– Úgy mondják, lányom, a régi öregek, hogy ha az üstökös meg-

jelenik az égen, akkor biztos háború lesz. Hát így is lett, lányom. 
De még milyen háború! Talán sose lesz vége! Akkor volt itt, mikor 
te születtél.

Ennyit tudtam meg tőle, de még mindig nem tudtam, hogy 
néz ki.
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Egyszer az iskolában megint eszembe jutott. Akkor a Margit 
tanító nénit kérdeztem meg egy órán, hogy néz ki az üstökös. El-
mosolyodott, és azt mondta:

– Milyen kíváncsi vagy te, Geleta!
Szomorú volt az arca, és elmélázva magyarázott, mi meg áhíta-

tosan hallgattuk:
– Az üstökös gyönyörűséges égi tünemény. Egy szép nagy csillag 

formájában jelenik meg, hosszú farka van neki, ami fényes suga-
rakból húzódik utána. Ti majdnem mindannyian abban az évben 
születtetek, amikor az utolsó üstökös itt járt, és látható volt a földről. 
A legenda azt mondja, hogy a háborút az üstökös hozza, pedig az 
nem igaz. A háborút az emberek csinálják.

Persze, jutott az eszembe. A farkát a Márton bácsi is emlegette, 
de nem így, mint a tanító néni. Akkor, azon a télen, mikor belees-
tem a Barába.

Amikor a sok dunna alatt izzadtam ki a tüdőgyulladást, anyám 
ott ült az ágyam mellett, az egész rokonság gyerekestül minden este 
ott volt látogatóban. Hogy megnézzenek, élve maradok-e. Minden 
unoka szorongatott a kezében valamit, kis kalácsot, és letette a tá-
nyérra, amit anyám odatett az ágy mellé. Juliska meg éppen egy kis 
pirított tökmagot tett a székre. Mindenkinek aggodalmat láttam 
a szemében.

Szülém az ágy végénél állt. Ő nem aggódott. Vagy csak nem 
mutatta.

– Oda se neki! – mondta. – Csalánba nem üt a ménkű! Ebcsont 
összeforr! Nézzétek csak, hogy szakad róla a víz! Holnapután már 
újra mén a Barára iringálni!

Itt aztán már én is nevettem.
A legutolsó beteglátogató a Márton bácsi volt. Meg is állt az 

ajtóban, mert nem fért a szobába, aztán az ajtóból kiabálta:
– Na, Pircsike? Tán az üstökösöd farkába kapaszkodtál, mikor 

a vízbe estél?
A többiek nevettek, de akkor már odaszóltam:
– Tudom ám, hogy milyen az üstökös! A tanító néni megmondta, 

hogy szép csillag, aztán a farka is szép!
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– Na jól van, ha tudod, de vigyázz, nehogy még egyszer a Barába 
ess, mert nem jön ám mindig vissza az üstökös, hogy kihúzzon a 
farkával a vízből, még ha majdnem egyszerre jöttetek is a világra!

Szerencsésen fölgyógyultam. A Barára soha többet nem mentem, 
de azért iringáltam tovább. A házunk előtt lapályos volt a talaj, és a 
víz nem bírt sehova se elfolyni, és nagyon jó kis iringálóhely lett az 
nekünk, ha befagyott a víz. Szülém többször is mondta, hogy ezen a 
vidéken nádas tavak voltak régen, azért voltak erre vizesek a házak. 
Mert vizesek voltak. Meg ma is azok.

Az újság most is folytatásos cikkeket közöl az üstökösökről. Írja, 
hogy a Halley-üstökös közeledtének a hírére milyen hisztériába 
estek 1910-ben az emberek. De mire megérkezett, vidámak voltak, 
táncoltak, énekeltek és mulattak, ötnapos voltam én akkor.

Volt egy kishúgom is. Annuska. 1913-ban született. Alig pár hó-
napos volt, mikor Csőre Rozika a szomszédságban férjhez ment, 
és a lakodalomba a szüleim is hivatalosak voltak. Anyám is átment 
a lakodalmas házhoz, segíteni kalácsot sütni, és a húgomat egy kis 
díványon ott hagyta a pólyában. Soká lehetett oda, mert Annuska, 
nem tudom hogyan, de legurult a díványról a földre. Mikor anyám 
hazaért, már nagyon át volt fázva. Annuska meghalt. Megvolt ne-
künk is a lakodalom…

Anyám engem is biztos fölemelt, és megmutatta a testvérkémet 
a koporsóban. Mert még most is itt látom magam előtt. Két kerek 
pénz, fillér volt a két szemén. Nem bírták a szemét lefogni. Én 
akkor hároméves voltam. Ebben az évben halt meg a nagyapám is. 
Jó asszony volt az én anyám, szeretett bennünket. Annuskára azt 
mondta egy néni:

– Magához vette a jóisten…
De olvasóórán mindig akkor volt a legnagyobb a csend az osz-

tályban, ha én olvastam. Mindenki odafigyelt. Még a tanítók is, 
akik tanítottak. Aztán meg is mondták:

– Jól olvas a kislány.
– Ez igen.
– Ebben a korban így olvasni!
– A kis taknyos hangsúllyal olvas!
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Ezt egy tanító bácsi mondta. Szorgalmasan legyezgették amúgy 
is pipiskedő önérzetemet. Aztán a sok olvasásnak az lett a vége, 
hogy az olvasókönyvem egyik iskolaévben szinte szétmállott a 
kezemben. Mit tehettem mást, mint hogy egy olvasókönyvre valót 
kivettem az abrosz alá tett pénzből, és vettem egyet, mert a tanító 
úr is azt mondta:

– Ne lássam már tovább a kezedben azt a rongyos könyvet! 
Nézegettem a többi lány könyvét. Az enyém olyan volt, mintha 
tízéves lett volna, az övékét meg mintha most vették volna. De azzal 
vigasztaltam magam, hogy ők az új könyvükből sem tudnak úgy 
olvasni, mint én a rongyos könyvből.

Önállósítottam magam. Vettem új könyvet, hogy ne kelljen 
szégyenkeznem a régi könyv miatt. Már az első nap nagy hasznát 
vettem, mert olvasóóra volt, és én büszkén nyitottam ki a festékszagú 
új olvasókönyvet. A tanító úr is meg az osztály is bámulva néztek 
oda, hogy nincs a kezemben a híres, régi rossz könyvem. Azért cso-
dálkoztak, mert már év vége felé jártunk. Eközben, bár én még nem 
tudtam, otthon is állt a háború a pénz miatt, amit elvettem, mert 
valamire kellett volna. Nagy szó volt ez akkor! A többi könyvem 
jó volt, csak az olvasó nem. Ahogy hazaértem, örömmel akartam 
újságolni, hogy milyen szépen olvastam az új könyvből, mikor tor-
komon akadt a szó, ahogy anyám rám nézett.

– Hova tetted a pénzt? – kérdezte vészjósló hangon az anyám. 
Kivettem az olvasókönyvem, a régit, és mutattam, hogy már semmire 
sem jó. Anyám csak nézett rám bánatosan.

– Ha még egyszer szó nélkül elveszed a pénzt, agyonütlek!
Szüleim nem dugták előlünk a pénzt. Ott volt, hogy mi is láttuk. 

De elvenni szó nélkül nem volt szabad. Mikor én elvettem, éppen 
senki sem volt otthon, akinek szólhattam volna.

A pénznek csak egy része térült meg. A másik tanév elején eladtam 
egy lánynak a könyvet fele árért, és odaadtam anyámnak a pénzt. 
Apám nem szólt semmit, mikor anyám azt mondta: 

– Olyan könnyelmű, mint te vagy! Össze köllene benneteket 
kötni, aztán beledobni a Tiszába!

Hallgattam én is.
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Anyám azt mondta, nem volt előttünk a pénznek becsülete. 
Nem tudom, volt-e. A pénz előtt nem borultunk térdre, az biztos. 
És a pénz miatt egyikünk se tett olyat soha, ami miatt szégyenkezni 
kellett volna. Így jártam én az olvasókönyvemmel.

De egyszer a Jevicki tanító bácsi a gyerekeket szavaztatta meg, 
hogy ki olvas a legszebben az osztályban. Kézfelemeléssel és egyhan-
gúan mindenki a Geleta Piroska nevét mondta. Rám szavazott min-
den osztálytársam. Még a Zabos Imre is. Úgy nyújtotta a kezét, hogy 
minden gyerek feje fölött csak az ő kezét láttam. Örültem nagyon. 
A tanító bácsitól egy zacskó cukorkát kaptam a jó olvasásért.

Hogy ezt a szép olvasást minek köszönhetem, arról az én gyö-
nyörű Kamaráserdőm, meg a szülém szénapadlása tudott volna 
legtöbbet beszélni.

Meg énekelni meg szavalni is tudtam. Énekórán kicsendült a 
hangom a karénekből, és én ezt szerettem. És ha valamelyik iskolában 
szavaló kellett, vagy valakit köszönteni, az én voltam.

Egy tanítót így köszöntöttünk:

Sok szépre tanítottál, mindig jóra intettél,
Szívünknek kertjébe virágmagvat hintettél,
Öntözted harmattal, nevelted napfénnyel,
Áldott szeretettel, aranyos reménnyel.

Szívünknek kertésze, fogadd bokrétánkat,
Bokrétán ragyogó, szerető hálánkat,
Neked illatozzék minden egyes szála,
Minden kis levélen fényes gyöngy a hála.

Lám, ennyi idő után is eszembe jutott az egész!
Azt mondták, szülém nyelvén én tudok legjobban beszélni, ezért 

voltam sokat vele. Odahaza, a szülői házba szinte csak vendégnek 
jártam. Mikor vége volt a tanításnak, majd minden nap kimentünk 
a szőlőbe. A szőlőt mindig szerettem. A gyümölcsöt mind én szedtem 
le. Azóta is a gyümölcs az egyik fő eledelem. A földre is kimentünk 
sokszor, de ott nem tudtam a tűző naptól hova lenni, és mindig 
mondtam, gyerünk a szőlőbe. Ott mindig ért valamilyen gyümölcs, és 
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be lehetett húzódni a fa alá. Ott szoktam rá a famászásra is. Ha nem 
mentünk a szőlőbe, akkor másztam az eperfákra, vagy bármilyenre 
fölmásztam, csak fa legyen. Mindig foltozni kellett a ruhámat. Végül is 
nagyanyám egyszer nagy komolyan a kezembe adta a ruhámat, miután 
kimosta és mángorlóval kimángorolta, és azt mondta:

– Varrd meg! Ott a cérna.
Ekkor kezdtem érteni, hogy ha valamit elrontunk, meg is kell 

aztán javítani. Ismét öregebb lettem, mire úgy-ahogy, összevarrtam 
az elszakadt ruhámat.

Nem tudom, mekkora lehettem, milyen idős, mikor a szülém hosz-
szúkás tótgarabolyt adott a kezembe, aztán azt mondta:

– Gyere, kivezetlek a Budárba, a szőlőbe!
Nagyon örültem, mert azelőtt csak hallottam a Budárról meg 

a szőlőkről is. Én már azelőtt is sokszor kértem a szülémet, hogy 
vigyen ki a szőlőbe, de mindig azt mondta:

– Kicsi vagy még, elfáradsz. Messze van ám a Budár!
Ezt mondta Jóska unokabátyám is. Pedig én egyre bizonygattam, 

hogy biztos nem fáradok el, csak vigyen ki. Na, most végre teljesült 
a kívánságom!

Szülém kiszedte előbb a kenyeret a kemencéből, egy nagy darab 
lángost egy szalvétába tett, aztán frustok után nekiindultunk, mi-
után ő is két tótgarabolyt vett a kezébe.

– De nehogy az úton azt mondd, hogy elfáradtál, mert akkor 
jobb, ha itthon maradsz! – mondta szülém.

Úgy megijedtem, hogy otthon hagy, hogy mindent megígértem, 
csak kimehessek vele a Budárba.

A nagyobb unokáktól már hallottam, hogy messze van, de mindig 
azt hittem, ijesztgetnek csak vele.

Elindultunk végre. Szülém irányított, hogy merre menjek, és én 
vígan szaladtam előre, öt-hat lépéssel előtte, ugrabugrálva vittem 
a tótgarabolyokat, mert a szülémtől is elvettem az egyiket. Szülém 
elnéző, szelíd mosollyal ballagott utánam.

Átmentünk a temetőn, a vasúton, kiértünk az országútra, akkor 
balra irányított a szülém. Vidáman gondoltam arra, hogy a Jóska 
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hazudott, hogy messze van a szőlő, mert a szülém egyszer csak már 
mondja is.

– Na látod, itt van a Budár!
Sok-sok szőlő közé fordultunk be. Akármerre néztem, mindenütt 

szőlőt, gyümölcsfákat láttam. Itt már nehezebb volt menni, mert a 
lábam minden lépésnél belesüppedt a meleg homokba. Egy darabig 
még elöl mentem most is, de mindig lassabban, mert a tarhonyaszá-
rító csillag ugyancsak sütött. Sokszor hívták így a napot mifelénk. 
Végül is beadtam a derekam. Már a szülém után ballagtam egy 
lépésre, és vártam, hogy mikor mondja már, hogy:

– Na ideértünk!
Ahogy melegedett, kezdtem kapkodni a lábamat a forró homok-

ból, és ha nem szégyelltem volna, belekapaszkodtam volna szülém 
szoknyájába, de féltem, hogy többet nem hoz ki, és így hősiesen 
tűrtem a nehéz vándorlást. Annyit azért megkockáztattam, hogy 
mondtam:

– Szülém, de messze van az a szőlő!
– Egész a második dűlőben, fönt a csőszháznál! – mondta ő. – 

Na csak gyere, nemsokára odaérünk, aztán kapsz lángost meg jó 
édes körtét!

Ettől az ígérettől aztán újra erőre kaptam, és most már a csősz-
házat lestem, mikor látom meg a szőlők közt, mert a szülém azt 
mondta, hogy fehérre van meszelve.

Már három lépésre ballagtam szülém után lesve a csőszházat, 
mikor azt láttam, hogy befordul egy kis úton egy szőlőbe. Akkor 
láttam meg éppen a fehér csőszházat is. Bizony én már akkor nem 
is mentem, csak imbolyogtam. Az úthoz közel volt egy óriási nagy 
cseresznyefa, és én szinte lerogytam alája. És Jóska jutott eszembe, 
hogy bizony nem hazudott!

Szülém nem volt sehol. A garaboly, amit hozott, ott volt a fa 
alatt letéve, ő meg már a szőlőt járta körül, és nézegette a fákat is. 
Pihenni se ült le, pedig olyan jó volt ott a hűvösön, és el is határoz-
tam, akármilyen meleg volt, meg hosszú az út, megérte, mert a fa 
alatt olyan jó volt üldögélni.

Egyszer csak jött a szülém, szép sárga körtéket hozott a kötényé-
ben, és beleöntötte egy garabolyba, meg biztatott is, hogy:
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– Egyél!
Nem sokat köllött biztatni. Ö is leült mellém a fa alá, és esze-

gettük a körtét.
– A lángos jó lesz ebédre – mondta a szülém. – Elfáradtál? – 

kérdi tőlem.
Bizony én őszintén megmondtam, hogy el.
– Nem baj, majd megszokod te is!
Kipihenve kissé magamat erőre kaptam, aztán összejártam szü-

lém birodalmát, ami bizony nem nagy darab volt, de volt!
Szülém aztán hozzáfogott, dolgozott valamit a szőlőben, én meg 

birtokba vettem a fákat. Tudtam, sokat fölmászok még rájuk, míg 
a szülémé lesz a szőlő.

Szülém egyszer csak fölnézett az égre, és azt mondta:
– Dél van. Gyerünk enni.
Aztán leültünk, megettük a lángost, majd a szülém leterítette a 

kötőjét, és lefeküdt.
– Pihenj le te is.
És ő már aludt is. Én nem aludtam, összekóboroltam a körülöttünk 

levő szőlőket, mikor egy pipás ember a hátam megett rám ijesztett.
– Hát te mit keresel itt?! Ki lánya vagy?
Az bizony a csősz volt.
Mondom:
– A Geleta szülémmel jöttem ki a szőlőbe.
– No! Csak tán nem a Panna néni unokája vagy?
De már itt mosolygott is. Aztán áttessékelt a szülém szőlejébe.
– A más szőlejébe eztán be ne tedd a lábad!
A meleg lassan alábbhagyott, teleszedtük a garabolyokat körté-

vel, szülém lekötötte ruhával, segítettem neki a vállára tenni, aztán 
indultunk hazafelé. Visszafelé már mintha rövidebb lett volna az 
út. Alkonyodott, mire hazaértünk. Megszerettem a szőlőt, szülém 
szerettette meg velem. Ettől kezdve mindig magával vitt. Megszok-
tam a járkálást, és már nem is fáradtam úgy el, mint elsőbb.

Egyszer üldögéltünk a nagy cseresznyefa alatt, szülém belemar-
kolt a homokba, és azt mondta:

– Olyan ez a homok, mint az arany. Megterem ebben minden.
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És lassan szórta a markából a homokot. Ettől kezdve én is 
aranyhomoknak hívtam a szőlőt, de csak úgy magamban, mert 
nem akartam hogy kinevessenek. De ez az aranyhomok akkor még 
feneketlen volt. Mikor mentünk szü lémmel hazafelé, ahogy a ga-
raboly gyümölcsöt cipelte a hátán, sokszor találkoztunk hasonló, 
gyümölcsöt cipelő asszonyokkal. És a ret tenetes hosszú úton az 
aranyhomok csak szítta az erőt emberből, állatból egyaránt, mert 
a kocsikerék is bevágott mélyen a homokba, hogy a lovak is nekife-
szülve húztak. Az asszonyok lába olyan volt a homokban, mintha 
bronzból lett volna öntve. A szülém mindet ismerte.

– Dicsértessék, Panna néni! Kentek is a szőlőben voltak?
Szülém csendesen bólintott:
– Mindörökké!
– Hát ez a kislány kié?
– Az anyjáé meg az apjáé – mondta, és mosolyogva rám nézett. 

– A Pista fiamé. De jó kislány ez mán! Ő szedi le a fáról mind a 
gyümölcsöt, csak a cseresznyét meg a meggyet segít a többi onoka 
szedni.

– Hát akárkié, Panna néni, de az biztos, hogy szakasztott olyan, 
mint kend!

Szülém rám nézett szelíden:
– Mindenki azt mondja.
És ezt még nagyon sokszor hallottam azután is, és nagyon örül-

tem, hogy vele hasonlítanak össze, mert szülémet mindenki szerette 
meg becsülte.

– Olyan leszek, mint a szülém – gondoltam, és jó volt erre 
gondolni.

Sokszor a fa tetejéről néztem, hogy szorgoskodik szülém a tőkék 
között. Kapált vagy kötözött. Egyszer megint azt mondta:

– A szőlő azt szereti, ha azt mondják neki, adjon isten jó reggelt, 
meg adjon isten jó éccakát!

Sokat gondolkoztam rajta, hogy ez mit jelent. Csak sokkal, 
sokkal később értettem meg az igazi jelentőségét. Egy nyári délután 
szülém azt mondta:

– Na, kigyüssz-e a szőlőbe holnap?
Én örömmel bólintottam.
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– De korán menyünk ám, mer nekem sok a dogom, aztán azt el 
köll holnap végezni, mert aztán nem érek rá szőlőbe menni!

Hideg volt a hajnal, fáztam egy kicsit, de ahogy gyalogoltunk, és 
a nap jött fölfelé, mindig jobb lett az idő. Kint aztán szülém megmu-
tatta, hogy a nagy körtefáról szedjem még le a körtét, ami a múltkor 
rajta maradt, mást nem is köll csinálni.

– Játsszál! Meg alhatsz is.
Ő meg hozzáfogott kapálni.
Legelsőbb is körtét szedtem nekem meg a szülémnek enni. Kevés 

volt már a fán, így játszhattam is a homokban. Délebéd után aludtam 
is, de a szülém akkor is dolgozott. Aztán újra szedtem a körtét. Szép 
nagyok voltak, és szülém nem engedte lerázni. Már éppen indultam 
a fa hegyéből lefelé, mikor megpillantottam egy szép sárgát egy ág 
hegyében. Akárhogy kapaszkodtam érte, sehogy sem tudtam elérni. 
Kicsit gyanús volt az ág, de gondoltam, könnyű vagyok, nem törik el 
alattam. De eltört. Csak arra emlékszem, hogy egy nagy csattanást 
hallottam, és én már röpültem is lefelé a homokba. Kissé el is ká-
bultam. Mikor észhöz tértem, akkor láttam meg, hogy egy tőkéhez 
levert karó mellé estem, ami még hozzá meg is volt hegyezve. De 
a körte, a szép körte ott volt mellettem. Én, úgy utólag, nagyon 
megijedtem. Szülém azonban nem.

Mondom:
– Leestem a körtefáról!
Azt mondja:
– Nem baj, homokba estél.
És dolgozott tovább.
Késő volt, mire hazaindultunk, sötét, mire hazaértünk. Szülém 

ezen a napon hitet tett a mondás mellett: látástól vakulásig. Akkor 
hetvenéves volt.

Szüretkor az egész falu úgy nézett ki. mint egy megbolygatott 
méhkaptár. Volt úgy is, hogy pár napos szüretszünet volt az iskolá-
ban. Kocsik hordták haza a szőlőt. Tele volt velük a falu.

Gyerekek mentek a kocsi után:
– Bácsi, adjon egy kis szőlőt!
A bácsi felemelte az ustort:
– Majd adok én nektek!
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De a nagyobbak egy óvatlan pillanatban hátul fölugrottak a 
kocsira, aztán dobálták le a szőlőt a többi gyereknek. Mire a gazda 
észrevette, és az ustorhoz kapott, a gyerek csak lelépett, a többi 
zsivajgó meg már el volt látva.

Ahogy nőttem, nekem is jutott a tótgarabolyokból. Abban volt 
a „fa ajja”, amit rendszerint szétosztott az unokák közt. Mert a java 
mindig a piacra került.

A homokban járással is úgy lett, ahogy a szülém mondta:
– Majd megszokod.
Tényleg megszoktam. A legszebb emlékeim közé tartoznak ezek 

a szőlőbe járások a szülémmel. Szülém kocsijával a nagyobb unokák 
a földre jártak dolgozni, de még másnak is elmentek dolgozni, hogy 
pénzt keressenek. Ezért jártunk mi a szülémmel a Budárba gyalog. 
Ha aztán néha ráért a kocsi, szülém azt mondta:

– Máma kocsival megyünk a szőlőbe.
Nem cseréltem volna a királlyal se!
Szülém hajtotta a lovakat, a Csillagot meg a Szürkét, én meg 

ilyenkor mellette feszítettem a kapcsos ülésen. Néha a gyeplőt is 
ideadta, és megmutatta, hogy kell a gyeplővel a lovakat irányítani. 
Egyszer véletlenül megrántottam a gyeplőt, és majd bementek a 
lovak a más szőlejébe.

– Eredj te csak hátra a kocsiderékba, a szénára!
És elvette tőlem a gyeplőt. Aztán letérdeltem a szénára, és bámul-

tam a kerekeket, ahogy lesüppednek a mély homokba, és kapkodták 
föl a homokot. Ha kevés gyümölcs volt a derékban, akkor bírták 
könnyen a lovak, de szüretkor, teherrel nem ült senki a kocsin.

– Kímélni köll a jószágot! – mondta a szülém.
Igaza volt, mert néha, ha nagy teherrel mentek, még meg is álltak. 

Aztán az induláskor még én is segítettem tolni a lovak után a kocsit.
Egyszer egy arra járó ember is segített, és rám nézett:
– Nézd ezt a kis taknyost, hogy nekiveselkedett!
Ennek is örültem, mint minden elismerésnek.
Az aranyhomok ősszel volt a legjobban arany. Ilyenkor még a 

napsugár is aranyból van, ami megérleli az aranysárga gyümölcsöt, 
őszibarackot, almát, ezerjót, kövidinkát, meg ilyenkor ősz felé a fák 
meg a szőlő levele is aranysárgára színeződik.
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Ahogy visszaemlékszem gyerekkoromra, a szüret szónak mindig 
csodálatos hatása volt a gyerekseregre. Már előre éreztük a levegőben 
a szőlő illatát. A kamrából kigörgették azt a pár hordót, ami volt, 
és kihúzták a kocsiszínből a kis prést. Boldog izgalommal vártuk 
a nagy napot.

Előtte való este összehívta a nagyanyám az egész családot, és 
megbeszélték, hogy a gyerekeknek az iskolába kell menni, és ha a 
nagyanyám az első teher szőlővel hazaér, lerakodnak az emberek, akik 
préselnek, utána felrakják az összes unokát, és a szülém kocsival viszi 
ki őket szüretelni. Kissé hosszú orral mentek szét a gyerekek, de a 
szülém szava szent volt a családban. Mindenki szót fogadott. Egyszer 
azonban a bátyám nem, és sajnos én sem. Ennek bizony majdnem 
szomorú szüret lett a vége. Bátyám biztatására, aki nem volt sehogy 
sem a határozattal megelégedve, engem biztatott, hogy járjam ki 
nagyanyámnál azt a kis protekciót, hogy vigyen ki bennünket az első 
kocsival a szőlőbe, és ne kelljen nekünk reggel iskolába menni. 

Nagyanyám csak mérgesen legyintett a kezével:
– Nem.
Én már hajlottam a szép szóra, menni akartam az iskolába, de 

bátyám legyávázott, s így elhatároztuk, mintha iskolába mennénk, 
és kiszökünk a szőlőbe.

– Nem vagyok bolond – mondta a bátyám –, hogy ezt a szép 
napot a poros iskolában töltsem!

– Igazad van – mondtam erre én is.
Kijátszottuk mindenki éberségét, és kiszöktünk a szőlőbe. Mire a 

szüretelők kiértek, mi már szedtük a szőlőt. Anyám megharagudott 
nagyon ránk, de már nem tehetett mást, mint hogy a többi rokon 
előtt kijelentette:

– Majd adok én nekik, ha hazaérünk!
Folyt a szüret, mi már kijártunk a szőlő végére, vártuk a kocsit, 

és mikor megláttuk a Szürkét meg a Csillagot, elébe szaladtunk, és 
hátul, a kocsi oldalát fogva fölugrottunk a kocsira, majd a szürete-
lőkád szélébe kapaszkodva, boldogan, kocsikázva akartunk újra a 
szüretelők közé menni. Így is lett volna, ha egy nagy kátyúba nem 
kerül a kocsi. Nagy zöttyenést éreztünk, elkaptuk újra a szürete-
lőhordó szélét. A hordó a vendégoldalhoz volt egy vékony lánccal 
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kötve, de ahogy mi belekapaszkodtunk a hordóba, a zöttyenésre 
a hordó megbukott, és mi leestünk a kocsiról. Utánunk a hordó. 
Az egészben a szerencse az volt, hogy a hordó pontosan beborított 
bennünket, vagyis a hordó alá estünk. Ha a hordó ránk esett volna, 
nagyon komoly következménye is lehetett volna ennek a kirándu-
lásnak, vagyis a szófogadatlanságnak.

Nagyanyámnak rendkívül nagy volt a tekintélye előttem, és ez a 
tekintély mindig csak nőtt. Soha nem láttam megijedve, és mindig, 
minden helyzetben fel tudta találni magát. Háború alatt, mivel 
nem volt férfi a háznál, nem csinált nagy ügyet belőle, leszúrta a 
disznót ő saját maga, csak fogni kellett. Én mindezért, meg hogy 
az ennivalót mindig beteremtette, néma csodálattal bámultam rá. 
A környék asszonyai úgy jártak hozzá ügyes-bajos dolgaikkal, mint 
most járnak az ügyvédekhez. De ennek a néma csodálatnak, azt 
hiszem, más oka is volt.

Nagyanyám szabad kémény alatt főzött, és kemencében fűtött. 
A kemence szája mellett volt a vasláb, ott főzte cserépfazekakban 
a legjobb eledeleket. Bablevese, krumplilevese olyan volt, hogy én 
azóta se ettem olyat. Bográcsban főzött paraszt tésztalevesének az 
íze most is benne van még a számban.

Legöregebb nagybátyámmal, annak feleségével és négy gyerme-
kével lakott, na meg velem, mert én majd minden nap ott voltam. 
Nyolcan ültünk az asztalnál.

Halk szavú, kevés beszédű volt, de minden hivalkodás nélkül ő 
volt az uralkodó, vagyis ő irányította a kis gazdaságot. Minden fon-
tosabb dologban nagybátyám kikérte a véleményét, és ezt mindenki 
természetesnek vette. Szomszédolni soha nem járt, neki mindig volt 
tennivalója. Télen, ha beesteledett, fölült a padkára. Fölhúzta maga 
alá a lábait, és gondolkodott.

Reggel ő volt az első, aki fölkelt, este ő kísérte ki a vendégeket, 
5 zárta be a kiskaput, és ő volt, aki elfújta a lámpát, és utoljára 
lefeküdt. Reggel mindig arra ébredtem, hogy a szénvonót húzgálja 
a kemencében télen, és kenyérsütéskor nyáron is. Mire fölkeltem, 
már hozta be a görhét, málét, sült krumplit, pecpitét, a vakarót, 
meg a többi nagyon jó falatot, és én gondolom, hogy szülém ezért 
is szerettem olyan nagyon. Mindezért.
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Disznóvágásra minden családja gyerekestül ott volt, és őneki, 
ahogy mondta, ez mindig ünnep volt. A hurka, kolbász mellé a hájas 
meg a rétes meg a fánk olyan volt, hogy majd elrepült.

Szép téli estéken jöttek a szomszédok kártyázni. Nagyanyám is 
tudott kártyázni, de ha valaki csalt, azt rögtön hazaküldte.

Mi, gyerekek is ott kibiceltünk, és ez remek szórakozás volt a 
számunkra.

Nem tudom, hogy miért, de ahogy visszaemlékszem, akkor mindig 
akkora havak voltak, hogy a közeli iskolába alig tudtunk elmenni.

Egy téli estén jött egyszer az egyik szomszéd, és nevetve meséli, 
hogy oda voltak kibontani a cigányokat. Ugyanis akkora hó volt, 
hogy a cigányputriknak még a teteje se látszott. Erre elrendelte a 
bíró meg a jegyző, hogy szedjenek össze annyi embert, hogy ki bírják 
bontani őket.

– Azt hittük – mondja az ember –, hogy mind egy szálig meg-
fagyott! Erre mit ad isten – mondja –, mikor már közelítünk a 
viskóhoz, citera hangja üti meg a fülünket, összenézünk, hányjuk 
a havat, odaérünk egy viskó ajtajához, kinyitjuk, belépünk, hát egy 
öreg cigány ver az asztalon egy rossz citurát, a rajkók meg rettenetes 
zsivajjal ugrálnak, ahogy csak bírnak. Olyan meleg volt a putriban, 
meg füst, hogy alig láttunk – mondja az ember –, de őnekik kutya 
bajuk sem volt, egyiknek sem.

Ekkor már elég jól olvastam, és ami kezem ügyébe került könyv, 
mindent elolvastam. Szinte faltam. Bizony ezek jobbára ponyvaregé-
nyek voltak. Valami Fekete vitéz meg Savanyú Jóska. Elszórakoztam 
velük, de talán mert rakásra olvastam őket, másnap már el is felejtet-
tem az egészet. S ha most feltenné valaki a kérdést, mire emlékszem, 
mi volt a könyvben, egyetlen jelenetet sem tudnék elmesélni.

Amikor úgy késő ősz felé, mikor már a termés be volt takarítva, 
a füzéres paprikát az ereszet alatt himbálta a szél, a kukorica a pad-
láson száradt, aztán a mindig hosszabbodó estéken morzsoltuk is, 
amit az alva röfögő pocák ettek, melyek már kezdtek gömbölyödni, 
szülém mindig mélyebben nyúlt a mázas, nagy cserépfazékba a zsí-
rért. Egyszer aztán szülém megemlítette, hogy majd le kell vágni 
a disznót, mert fogytán van az ennivaló a háznál. A kamrában a 
szalonna is avas színű, meg hát nemsoká elfogy az avas is!

q  



e 64 w   q

Jóska nagybátyám is ott a padon, ültő helyében rábólintott, 
hogy bizony az jó lesz, mert hát nem tud az ember mit is enni! A 
legöregebb unokabátyám, Ferkó, aki legénysorban volt, a hasát 
nagyon szerette, mindjárt ajánlatot is tett, hogy a kolbászhúshoz 
egy kisebb sonkát is daráljanak majd le, mert hát nincs is jobb a jó 
füstölt kolbászos bab- meg krumplilevesnél!

– Csicskarát neköd a fejedre! – mondja szülém. – Neköd örökké 
a kolbászon jár az eszed! A sonkát nem bántjuk. Az is jó a levesbe, 
meg hát húsvétra megfőtt egy egész sonka, aztán hosszú ám a nyár! 
Télen kibírjuk sült krumplin is, nyáron a nagy dologidő, akkor 
szükséges az erősebb koszt!

Ferkó csavart egy vastag cigarettát, aztán el is hallgatott. Érezte, 
hogy szülém győzött az érvelésével. Tudta, hogy a szülém mindig előre 
gondolkodik, nem utána. Ezért is volt, hogy nem volt szükség a házban. 
Mi, gyerekek a kiságyon, a kuckónál abbahagytuk a játszadozást, 
aztán figyeltük, hogy mire mennek a beszélgetéssel. Én már az or-
romban éreztem a disznótor illatát. Juliska meglök, hogy:

– Disznótor lesz!
Disznótor! Mindenkinek elkezdett a szeme csillogni. Aztán 

hozzám szólt a szülém:
– Majd mondjad apádnak, hogy holnap este gyűjjön el, megbe-

széljük, mikor vágjuk le a pocát!
Az egész családban apám tudott a legjobb tölteléket csinálni. Ő 

volt a főböllér. örültem is neki!
A kisebb unokák tovább játszadoztak a kiságyon, mi, nagyobbak 

morzsoltunk a szülémmel együtt.
Másnap este el is jött apám, aztán megmondta, hogy nincs még 

elég hideg, és neki sok a műhelyben a munkája, várjanak egy hétig, 
hátha hidegebb is lesz.

Hát így is lett. Mert másnap elkezdett a hó esni, Luca napján 
aztán esett bőségesen, majd kitisztult az ég, meg még meg is fagyott. 
Hánytuk a havat mindannyian, de újra esett. Ferkó újra sopánko-
dott, hogy az isten áldja már meg ezt a havat, abbahagyhatná már! 
Szülém újra rászólt, hogy a tél így szép. Majd a nyáron nem lesz.

– Akkor meg meleg lesz.
– Akkó meg allesz a bajod, ugye?
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Mink meg számoltuk az ujjunkon, hogy hányat alszunk még a 
disznótorig. Mert mink aztán sose beszéltünk a disznóölésről, csak 
a disznótorról. Bizony örültünk is neki, ha valaki csak kiejtette a 
száján, hogy disznótor. No de végre aztán elérkezett a várva várt 
nap. Kivételesen a szülém korán mondta hogy:

– No gyerünk, feküdni, aludni, mert reggel korán kell kelni!
Szét is széledt mindenki, a rokonság meg a szomszédok, mert 

a szülémnél minden este annyian voltunk, hogy néha már nem is 
tudták hová ültetni a vendéget. De azért mindenkit szívesen láttak. 
Szülém még annyit mondott, hogy a gyerekek ne keljenek korán fel, 
mert csak lábatlankodnak. Kicsit hosszúra nyúlt az orrunk, de hát 
valahogy majd kibírjuk! El ne felejtsem mondani, hogy már napokkal 
azelőtt a gyerekek azon egyezkedtek, hogy kié lesz a disznóhólyag. 
Szülém tett rendet, hogy köll az majd kostökacskónak. Az helyett.

Ott aludtam azon az éjszakán is. Én feküdtem le először, szülém 
még tett-vett, aztán elnyomott az álom. Arra ébredtem fel, hogy 
szülém betakargat, ő meg kel föl. De kipattant az én szemem is!

– No az éjszaka jól összerugdostál megint! – mondta, de már 
ment is kifelé a kislámpával.

Mindig ő kelt föl legelsőbb, aztán elment a kiskaput kinyitni. 
Már hallom is, beszól Jóska bátyámhoz, hogy:

– Kejj fő, Jóska, takarítsd el a havat, mer az éjszaka megint esett!
Aztán a kisház felől is mozgolódás támadt. Szülém, alighogy 

meggyújtotta a katlan alatt a tüzet vizet forralni, már jött is a 
Szántó Pista bácsi a szomszédból, aztán verte a havat a lábáról, majd 
beköszönt, hogy:

– Adjon isten jó reggelt, Panna néni!
Majd apám jött. Apám első dolga megnézni, élesek-e a nagykések. 

Helyben is hagyja, mert Jóska bátyám jól megfenette a bognárral 
őket. Szülém hozza a pálinkásüveget:

– No itt van, igyatok!
Körül is jár az itóka:
– Na, isten, isten! Jövőre még nagyobbat, kövérebbet adjon a 

fölségös!
Ekkorra már négy-öten vannak, majd miután Jóska bátyám tisz-

tára seperte az udvart a hótól, megindult a menet. Mi, Juliska meg 
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én az oldalablakon kukucskálunk kifelé, de bizony még nem látunk 
semmit. Halljuk, hogy apám mérgesen szól valakire:

– Hát te mit akarsz ebbe a rettentő sötétbe? Nem mégy mindjárt 
haza! Hun gyütté be?

– Pista bátyám, ne páncson, a kutya lukán pújtam pe! – hallottuk 
a még sejpítő Pista öcsém hangját.

A kapu ugyanis be volt zárva, mert miután már ott volt min-
denki, rátolták a reteszt megint, nehogy a disznó valahogy ki-
menjen, így aztán Pista öcsém a kapu alatt bújt be, ahol a kutyák 
bujkáltak ki-be éjjel. Juliskával nagyon nevettünk, az emberek meg 
megindultak a disznót leszúrni. Mi befogtuk a fülünket. Én nem 
féltem, de Juliska félt, hát én is úgy tettem, mint ő. Rozi ángyi egy 
rózsás cseréptállal, benne fakanállal sietett az emberek után, hogy 
felvegye a vért a véres hurkának. Aztán szülém csalogatta a disz-
nót, az emberek meg elkapták fülit, farkát, lábát, az meg visított, 
ahogy csak a torkán kifért. Aztán foghattuk a fülünket, mert én 
nem szerettem hallani a hörgését. Amikor Rozi ángyi megjelent az 
ajtóban a véres tállal a kezében, most már velünk sem bírt volna 
senki. Uzsgyi, kifelé!

Ekkor már meg volt bőségesen aljazva jó száraz szalmával a 
disznó alá, aztán rágörgették az emberek a szalmára. A hátára is 
bőven szórtak szalmát, majd apám meggyújtotta az álla alatt. Aztán 
fölcsapott a láng magasra a sötét hajnalon. Megborzongtam. De 
ahogy körülnéztem, a tűz szép fényében az arcokon, mindegyiken, 
valamilyen, szinte meghatott komolyság látszott. Aztán mi is elmen-
tünk, és előcipeltük a mi kis disznónkat. Egy kis tuskó volt biz az, 
amit már előre elkészített a Misa, hogy legyen nekünk is pörkölni 
valónk. Közel hoztuk, beterítettük nagy buzgalommal szalmával. 
Az idősebbek mosolyogtak a készülődésünkön. Apám is odanézett. 
Ő már a villával a szalma zsarátnokját, parazsát igazgatta a disznó 
füléhez, farkához. Aztán én mondtam neki:

– Apám, gyújtsa meg a kis tüzet!
Apám aztán komoly ráhagyással megmerítette a villával a para-

zsat, és mi is tanultuk, hogy kell pörkölni. Olyan jó kedvünk volt, 
hogy körülugráltuk a kis tüzet. De akkor már az ennivaló járt az 
eszünkben. Szép volt.
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A csillagok már lassan kialudtak az égen, mire apám a disznót egy 
hitvány ajtón mosta. Fehérre. Mire egész megvirradt, már bontotta 
is a legélesebb késsel, ami a disznó hasára volt fektetve. Miután a 
négy sonkát lekanyarította, meg a fejét is, apám azt mondta:

– No, gyerekek, most aztán nevetni köll! De nagyon, hogy vastag 
legyen a szalonnája!

De nem is kellett bennünket erre biztatni! Olyan zsivajt csap-
tunk, hogy majd megsüketültünk! Még szülém is mosolygott, pedig 
a mosolygás nála ritka vendég volt. Aztán olyan szép volt, mikor 
széthasadt a tenyérnyi széles szalonna. Szinte kínálta magát, olyan 
gusztusos, szép volt.

A sonkákkal, húsdarabokkal mi szaladoztunk, vittük a szétterí-
tett nagy asztalra, de a szalonnát már Jóska bátyám ölelte magához, 
aztán kint az ereszet alatt letette a szétterített zsákokra. Apám 
fölvette a másik oldalt, bevitte, aztán, mint aki jól végezte a dolgát, 
még egyet húzott az üvegből, leült a karos padra, s elszívta az elma-
radhatatlan cigarettáját.

Aztán, mikor az abálnivaló belekerült az üstbe, következett a 
reggeli. A sok jó vöröshagymán megsütött vér került az asztalra. 
Ekkor már megérkezett anyám is meg Eta néni is. Rozi ángyival 
hozzáfogtunk a bél pucolásához. Én vittem a langyos vizet, aztán a 
csömpe köcsögből mindig annyit öntöttem a kolbászbélre, ameny-
nyit ángyi mondott. Késsel ott vágtam el, ahol ő mondta. Meg a 
hurkabelet is. Szülém is biztatta apámat, hogy a paprikásnak valót 
darabolják már, hogy délre készen legyen a paprikás, ő aztán azt 
csinálta, az asszonyok meg az abálót.

Délben aztán, mikor levették a paprikást, szülém a cseréptányé-
rokba kirakta, odaszólított bennünket:

– Vigyétek a paprikást, gyerekek!
Öt-hat tányérral szaladtunk, ki merre lát, a paprikással. Nem 

lehetett engedni a szokásból semmit. Különösen szülém nem en-
gedett:

– Meg köll tisztölni – mondta – a jó barátainkat.
Aztán a családnak délben, mikor az asztalhoz ült, már csak 

annyi volt a bográcsban, hogy éppen elég volt. Hiába no! A szokás 
az szokás, a tisztesség az tisztesség.
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Ebéd után, miután már a hurkák is ott dudorodtak a párszárí-
tón, jött a kalácsdagasztás. Eta néni a hájat vakargatta. A töpörtyűs 
pogácsát Rozi ángyi készítette, anyám a kalácsot csinálta estefelé. 
Apám már a húst sózta.

Mire az első hívott vendég megérkezett, már meg volt terítve. 
A porcelántányérok, -tálak voltak elővéve, amit csak ünnepeken 
használtak. A banyakemence meg csak úgy ontotta ki magából a 
jobbnál jobb falatokat.

A szülém rétese a kerek tepsiben volt. Amikor délután nyújtotta, 
olyan volt, hogy még a világ végére is elnyúlt volna! Aztán túró volt 
abban, mert apám túróval szerette, s a szülém ezt tudta. Mert hát 
ha már a Jani nem lehetett itthon, a legkisebb, szülém a Pista fiára 
pazarolta szeretetét, mert most már ő volt a legkisebb.

Kint hideg volt. A nagy lábosban ökölnyi szármák, némelyik 
kismalachoz hasonlított. Szülém a nagy asztal végénél állt, mikor 
megérkezett a szép rózsás tálakban a jó orjaleves, amit én mindig 
fehérlevesnek hívtam. Mink a padkán a cseréptányérokban kaptunk, 
mert abból nem folyt ki, mély volt. Szárma, hurka, kolbász, aztán a 
pántlikás fánk, hájas, ami majd elrepült! Szülém most már a kam-
rából egy kis bort is hozott. Ittak az emberek, de szülém asztalánál 
én részeg embert sosem láttam.

– Jó étvágyat! – mondta szülém. És akkor ettünk.
Jó későre járt már az idő. Kitisztult. Olyan magas volt a csillagos 

ég, és olyan alacsony alatta szülém nádfedeles háza!
Úgy éjfél után elindultak a vendégek hazafelé. Csak a Jani hi-

ányzott a családból.
Szülém kikísérte az utolsó vendéget is. Elpakolászott, aztán 

megvetette az ágyat, mert már én is álmos voltam. Bóbiskoltam a 
kiságyon. Aztán átmentem szülém ágyára, ő is mellém feküdt, de 
előbb imádkozott a Jani fiáért, aki nem jött haza a frontról…

Másnap szülém szétrakta a hurkát, kolbászt, amit szét kellett 
hordani. Fele töltelék aztán oda is volt, mire széthordtam. Apám is 
eljött, segített fölrakni a szabad kéménybe a kolbászt. Aztán szülém 
begyújtott a kemencébe, a szép piros kolbászok füstölődhettek…
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Mikor tavasz felé hosszabbodtak a napok, Jóska bátyám kezdett 
hozzákészülődni a tavaszi munkákhoz. Mint a madarak, úgy röp-
ködtek a levegőben a szavak:

– Holnap, Jóska, a Nészürbe ki köll már nyitni a szőlőt! – hallom 
a szülém szelíd, de határozott hangját.

Ez egy kisebb darab szőlő volt.
– Aztán a Budárba addig vidd ki még azt a kis trágyát, míg 

csípős az idő!
Máskor a Sashalom került szóba. Ha a szomszédok átjöttek va-

lamilyen ügyben megbeszélésre, az egész határ nevei ott röpködtek 
kicsi lányfejem körül. Ki erre ment, ki arra. Így aztán lassan megta-
nultam szülőfalum határának minden nevét: királyhalmi homokok, 
szelevényi szőlők, Kishorgos, Bogárzó, Kácsás-tó, budzsáki major, 
Nészür, Disznójárás, Zsilinszki-homokok, Vermes-dűlő, Nagyjá-
rás, Ökörjárás, Birkajárás, ezek mind homokos részek voltak. A 
kishorgosi homokok a Kárász-uradalomhoz tartoztak. De voltak 
földes talajok is, az ugarok: Kapros, Tratyik, Rökk-birtok (ma 
Bácska), Kálvária-hegy…

Így ment ez kora tavasztól késő őszig, míg a termés be nem volt 
takarítva. Az őszi betakarításnak sokszor a hó vetett véget. Nagy 
dologidőben volt úgy, főleg nyáron, hogy a faluban csak azok ma-
radtak otthon, akik már munkaképtelen, idős emberek voltak. A 
nagyobbacska gyerekek is be voltak fogva dolgozni. Akkor még a 
gépek zaja nem verte fel az egész határt.

Apám vállalkozását a mozival és a jól menő cipőüzlet fejlődését az 
első világháború kitörése törte kettőbe. Nemhiába mondta apám, 
mikor meghallotta a hírt:

– Végünk van.
Hiszem, hogy az egész családban csak ő fogta fel teljes egészében, 

hogy ez mindannyiunk életében mit jelent. Minden úgy lett, ahogy 
ő sejtette.

Anyám próbálkozott egy darabig az üzlettel is meg a mozival 
is, de hiába volt szegénynek minden erőlködése, nem ment sehogy 
se, és végül mindkettőt bezárta. Elment napszámba a többi itthon 
maradt asszonnyal, és abból tartott el bennünket. Meg szülém, aki 
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szinte az összes menye, unokája gyámolítója lett. Az ő tanácsa után 
mentek, mert szülém az élet mestere volt még a háború alatt is.

Anyám imádkozva feküdt, sóhajtva kelt. Imádkoztunk mi is. 
Mindenhonnét apám hiányzott. Az otthonból, a cipészüzletből, a 
moziból. Oda volt az erő, aki nemcsak akarja, tudja is csinálni.

– Csak mán egy kicsit is nagyobbak volnátok! – mondogatta 
sokszor anyám.

Én is gondoltam arra sokszor.
Mire apám hazaért a háborúból, a mozi teljesen tönkrement. 

Katonák mentek itt keresztül, és bekötötték a lovakat. A szép karos 
padok összetörtek. És aztán eljött az az idő is, mikor hallottam, hogy 
apám, anyám arról beszélgetnek, hogy el köll adni a mozit. Lebújtam 
a takaró alá, ott sírtam. Sirattam a mozit. Aztán jött két ember, 
alkudtak, és pénzt tettek az asztalra. El volt adva a mozi. Apám 
mozija, amit annyi fáradsággal épített meg. Megmondták, mikor 
bontják. És akkor reggel fölkeltem, szemerkélő esőben odamentem 
a mozi ajtajához, de nem bírtam bemenni. Nem járt az utcán senki, 
esett az eső. Aztán a túlsó oldalon, a Vass ház előtt apámat láttam 
meg. Fekete ernyőt tartott a feje fölött. Meglátott és odajött hozzám. 
Kézen fogott, és hazavezetett.

– Gyere lányom – mondta –, nincs nekem annyi pénzem, hogy 
újracsináljam.

Ö is betegeskedett. A háborúból legyengült egészséggel jött meg. 
Szülém se volt jól.

– Vigyázz erre a lányra, ne engedd sehova! – mondta apám 
anyámnak.

Szívemre mertem volna tenni a kezem, hogy apám tudta, hogy 
búcsúzni mentem a mozihoz. Mert hiszem, hogy ő is búcsúzni járt 
arra. Tudom, ezt sokan nem értik meg. De hiszem, hogy van, aki 
érti. Mindketten temettünk valamit.

Aztán, mikor a bőrig soványodott emberek kezdtek hazaszállingózni 
a hosszú kálvárián megtett útról, tekingettek, merre is forduljanak, 
milyen munkába is fogjanak. Akkor jelentek meg szülőfalumban az 
ügynökök. Külföldről jöttek. De nemcsak nálunk, hanem a környező 
falvakban is, úgy hallottam. S a jószívű emberek toboroztak. „Ame-

q



q  e 71 w

rikát” ígértek. Amerikát, valóban, ahol tejjel-mézzel folyó patakok 
vannak, és ahol az égből is manna hull, egyenesen az ember szájába. 
És munkát. Munkát, amiért az emberek úgy áhítoztak, mint régen 
a Kánaán földjéért.

Hát ezek az ügynökök lelkiismeret-furdalás nélkül tettek eleget a 
küldetésüknek. Úgy megindultak az emberek, különösen a szegényebb 
sorsúak, hogy úgy nézett ki, a falu lakosságának egyharmada elmén. Ki 
volt forgatva sarkából a falu. De nemcsak a falu, hanem a mi okos 
nagybátyánk, a Marci bácsi is.

Amikor az ügynökök szerencsésen átformálták, ő bizony már 
tovább nem készítette a lerogyi szárú csizmákat a legényeknek. Úgy 
volt vele, minek. Minek csináljam, Amerikába mék! Minek is laknék 
én ebben a kis faluban, mikor egy világvárosban is lakhatok? És ami 
fő, rengeteg dollárt is kereshetek, csak ki kell érte nyújtani a kérges 
kezemet. Ott nem is kell majd ilyen durva munkát csinálni!

Így mondták az ügynökök neki.
Marci bácsinak két családja volt. Rózsika és a Marci gyerek. 

Rózsika már férjnél volt, a Marci jövőjét akarta Marci bácsi meg-
alapozni Amerikában.

Okos ember volt a Marci bácsi. Apámnak a moziban ő volt a 
jobb keze. Lassan annyi tudományt szedett a fejébe, hogy később az 
áramfejlesztő gépet is ő kezelte. Jóval később azon mesterkedett, hogy 
föltalálja a paprikahasító gépet. Én láttam is ezt a kis csudamasinát. 
Úgy nézett ki, mint egy kis varrógép. De akkor nem érdekelte semmi. 
A szorgalmas, mindig megbízható mesterembernek a lelke már Ame-
rikában volt. Nem csinált semmit egész addig, míg el nem indult.

Sok jel mutatott arra, hogy Marci bácsi is ludas volt a toborzás 
munkájában. Emberek jártak hozzá tanácsért, és ő csak adta, adta 
a tanácsot, hogy jobb lesz! És ezt minden rosszhiszeműség nélkül 
tette, önmagának is jobbat akart, meg azoknak is. A bűne csak annyi 
volt, hogy hiszékeny volt. Mindent elhitt ő is.

Minket is hívott, menjünk. Apám nem állt kötélnek. Én már 
suttyó lányka voltam, nekem azt mondta:

– Pircsikém, ha ti is eljönnétek!… Azon a szép óceánjáró hajón 
a fiatalok még táncolhatnak is!
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De én még úgy se akartam, mint apám. Hiába mutogatta a szép 
képeket, hogy hogy mulatnak a szép nagy hajón. Én szülőfalum 
nélkül nem tudtam az életet elképzelni. Meg szebbet se nála. Pedig 
már az elbódított emberek ajkán megszületett az első dal is. A szö-
vegben, dallamban benne volt mindaz, amivel elámították őket, meg 
az árvaságukat is siratták a nincstelenek, akiknek legtöbb része már 
a kis házát is elkótyavetyélte. Valóban árvák voltak. Nem emlékszem, 
hogy az új hatóság, a vezetőségi emberek közül valaki is kezét moz-
dította volna, hogy visszatartsa a félrevezetett embereket.

Amerika szép helyen van,
Mert a világ közepén van,
Hogy ne legyek ilyen árva,
Kimegyek Amerikába!

Fájdalmas sóhajok, szempillán rezdülő könnyek kísérték ezt a nó-
tát. Marci bácsi feleségének, Ilka ángyinak szép hangja volt. Egy este 
nálunk is énekelte, mikor már lassan készülődni kezdtek a hosszú, 
ismeretlen útra. Szépen el is dalolta, de az utolsó sornál sírva fakadt, 
aztán haza is mentek. Csak az iskolából jött egy félénk kísérlet a 
tanító részéről, mikor már látták, hogy kiürül a falu, ha ez így mén 
tovább. Akkor minden iskolásgyerek azt tanulta, azt fújta:

El ne add az ősi házat,
El ne add az ősi telket,
Hol a csűrön kikeletkor
Gólyamadár kelepelget.

És fölbiztatták a gyerekeket, hogy otthon mindig csak ezt mon-
dogassák a szüleiknek, ezeket a verseket. Talán foganatja is volt. 
Később, mikor lassan le is lohadt a nagy vándorlási láz, különösen 
azután, hogy az első csoportok kiértek, aztán jöttek a levelek. Va-
lahány jó hírrel érkezett, de többen, s velük Marci bácsi is azt írta, 
hogy azért kár volt kimozdulni.

Mikor menni akartak, és bejelentették, hogy mikor indulnak, 
én elbújtam, hogy ne kelljen tőlük elbúcsúzni. Nagyon sajnáltam 
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a játszó cimborámat, a Marcit. Ő volt, aki kihúzott a Barából a 
többi társával együtt, meg védett, ha kellett. Mikor fél kis házukat, 
ingóbingóságukat pénzzé téve elindult Marci bácsiékkal meg a 
többivel együtt a hosszú szerelvény, én ott se voltam. Nem akartam 
látni a búcsúzkodást. Csak hallottam, mert mindenki arról beszélt, 
hogy úgy nézett ki az állomás környéke, mint egy vásár. Batyukat 
cipelő, síró-rívó asszonyok, gyerekek, meglett férfiak könnyező 
szemmel nézték szülőfalujuk távolodó körvonalait. Akik kikísérték 
őket, addig néztek utánuk, míg láthatták az utolsó zsebkendőt is, 
ami búcsút intett nekik.

A levelekből azért nem lehetett soha kiolvasni a kesergést sem. 
Hogy mégis mi történt, csak évek múlva tudódott valamennyire ki. 
Az is úgy, hogy Varga János földműves (közel is laktak hozzánk) 
megunva az ottani helyzetet a világ közepén feleségével és három 
családjával együtt elköszönt a boldog országtól, és hazajöttek. És 
most már a szemtanúk mondták el, mi történt.

Brazíliába vitték a kivándorlókat. Sao Paulóban telepedtek le, míg 
munkahelyet nem kapnak. És nemsokára munkásforradalom tört ki. 
A nagyvárosban mindenhol lövöldözés, és elégedetlen munkástöme-
gek kérték a nagyobb darab kenyeret. A családfő és a legnagyobb fi ú, 
Lukács dolgoztak már, de maradásuk nem volt. Haza! Haza! Haza! 
Még volt annyi pénzük, hogy hazajöhessenek, de több nem. És ha-
zajöttek. Tőlük tudtuk meg, hogy Marci bácsiék is jöttek volna, ha 
pénzük lett volna. De nem volt. És aztán lassan hazaszállingóztak 
mindazok, akik annyi pénzt össze tudtak rakni, hogy az útra elég volt. 
A többit elnyelte a nagyvilág.

Marci bácsiék öt év múlva értek haza.
Alig ismertük meg őket. Olyan feketék voltak. Ők mondták, 

hogy mikor kiértek, az ígérgető ügynökök úgy eltűntek, mintha a 
föld nyelte volna el őket. A forradalom után Márton bácsi a fiával, 
Marcival egy erdőben, fakitermelésben kapott munkát. Ilka néni 
egy gyárban dolgozott. Amikor aztán már kiöntötték a szívüket-
lelküket itthon, Márton bácsi azt mondta:

– Ilka akart menni nagyon!
Ilka ángyi meg Marci bácsira hárította a felelősséget. Végül is 

megegyeztek:
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– Az a fő, hogy megjártuk a világ közepét! Ugye, Pistám?
Apámat nagyon szerette.
A Varga család, akik először jöttek vissza, kifelé egy olasz hajón 

utazott, öttagú volt a család, apa, anya, és három gyerek, Lukács, 
Antal és Etelka, a szép hangú Etelka, a mostani Magócsiné. Ő 
mesélte, hogy még el sem indultak a nagy útra, amikor kiléptek a 
házukból, már elfogta őket a görcsös szorongás, hogy mi lesz majd 
velük a nagyvilágban. Az állomáson, ahogy kiértek, hatalmas tömeg 
és sírás-rívás fogadta őket. Amikor a vonat indult, mindenki az ab-
lakhoz tódult, és sokan a lépcsőkön is álltak: még egyszer látni az 
otthont! Egy hatalmas hajóra szálltak. Megilletődve nézték a soha 
nem látott nagy vizet, a tengert. Royal Main, ez volt a hajóra írva.

A honvágy már pár nap múlva jelentkezett. Mindig jobban el-
csendesedtek. Aztán azt tették, amit a legtöbb ember tenni szokott, 
amikor fáj neki valami. Előbb csak dúdolgattak, majd csoportba 
tömörültek és daloltak. Sok-sok dalt egymás után, de a legtöbbet a 
Tiszántúlról. Úgy érezték tán, egy kissé meg is könnyebbültek, hi-
szen a nóták utaztak velük, de már sokan fogadkoztak ott, a hajón, 
hogy ha sok dollárjuk lesz, hazajönnek.

Etelka hangja ott is kicsengett a többi közül. Úgy gyülekeztek 
köréje, mint a vándormadarak, és könnyes szemmel küldték hazafelé 
a nótába ölt vágyakozást. A bizonytalanság szörnyű, nyomasztó ér-
zés. És köréjük csoportosultak a többi utasok is, akik nem értették, 
mit dalolnak. Ők csak a vágyódást értették, meg a szomorúságot. 
A tengerészek is odagyűltek, de még a hajóskapitány is odament, és 
bólogatva mondogatták:

– Melodí! Melodí!
Aztán szép almákat kaptak tőlük.
Fél év múlva a Garibaldi nevű olasz hajóval jöttek haza. Ezen a 

hajón már elég sokan jöttek hazafelé, akinek volt pénze rá. Más köz-
ségbeliek. Fájdalmas csalódással léptek újra partra. Ilyen embertől 
hallottam egyszer:

– Nem mék én el soha többet a falumból! Csak amíg a tornyot 
látom. Messzebb egy tapodtat se!
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Később még egyszer találkoztam Amerikával úgy, hogy megrendí-
tett. Mikor Lindberg ezredes átrepülte az óceánt, fiatal voltam. Saj-
nos az időpontot már nem tudom, de arra nagyon emlékszem, hogy 
világszenzáció volt. Leszállás nélkül! Amikor leszállt Európában, 
Amerika minden templomában megszólaltak a harangok, és hála-
adó istentiszteletet tartottak. Akkor úgy látszott, fölülmúlhatatlan 
sikert értek el. Az örömmámor még le sem csillapodott a siker után, 
mikor az újságok öles betűkkel írták, hogy elrabolták a Lindberg 
ezredes kisfi át. A világ megdöbbent ekkora gonoszság hallatán. Ame-
rika minden rendőre a rablók után vetette magát, de csak a szörnyen 
tönkretett kisgyerek holttestét találták meg egy erdőben.

Nekem is kiesett az újság a kezemből. Meg arra is emlékszem, hogy 
azt írta az újság, hogy mikor Lindberg ezredest otthon fogadták, az 
édesanyja egy autóbuszon igyekezett az ünnepségre, és majd agyon-
nyomta a többi fölszálló. Én sok mindent nem értettem akkor.

A mi életünk az iskolában azonban ment tovább. Az ötödik osztály-
ba jártam vagy a hatodikba, nem emlékszem biztosan.

A jó öreg Drozdik Gyula bácsi, aki kántor is volt, meg tanító is, 
sokszor fölhívott bennünket a kórusba énekelni. Ezért nagyon jó 
barátságban voltak a diákok is meg a diáklányok is vele. Azoktól a 
fiúktól, lányoktól, akik szépen énekeltek, el is várta, hogy följárjanak 
a kórusba. Csak egyetlen rossz szokása volt: néha ő is jól a pohár fene-
kére nézett. És aztán néha így is jött be az iskolába. De ha józan volt! 
Nagyon jó ember és nagyon jó tanító volt. Néha beszélgetőórákat 
rendezett. Ha énekelt, tiszta csengő hangja volt, és ha beszélt, mindig 
áhítattal hallgattuk. Nem lehetett nem odafigyelni.

A félévi szünet előtt kiosztotta az értesítőt, és azt mondta: 
– Ha vége lesz a szünidőnek, már az első napon mindenki szülői 

aláírással hozza vissza az értesítőt.
Nagy zsivajjal rohantunk ki az udvarra, és aztán haza! Játszani!
De gyorsan elmúlt a szünidő. És persze hogy nem vittem vissza 

az értesítőt. Ebből aztán nagy baj lett. A leckét azért, bármennyit 
játszottam, megtanultam. Egy kissé tán már bele is fáradtunk a 
játékba, csúszkálásba a jégen, már egy kicsit hiányzott is az iskola. 
Az első napon korán bementem.
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Egy könyvet vettem elő a táskából, de biz az már nem tankönyv, 
hanem szerelmes. Aztán úgy belemerültem, hogy észre sem vettem, 
hogy tele van az osztály. Egyszerre csend lett. Egy lány meglökött, 
és a folyosóra néző ablakra mutatott. Ott állt a Gyula bácsi. A tanító 
úr. Rögtön tudtam, hogy részeg. Akkor szokott megállni az ablaknál. 
No de nekem is az otthon maradt értesítő jutott azonnal az eszembe, 
és be is gyulladtam nagyon. 

A kórusban mindig mellette álltam, és úgy éreztem, kicsit szeretett 
is. De azt is tudtam, hogy igazságos ember, és velem se tesz kivételt, ha 
büntet. Így lett minden. Kinyitotta az ajtót, és ott meg is állt. Ajkait 
hivatalos mozdulatra csücsörítette, és nagy komolyan ezt mondta:

– Ki hozta vissza az értesítőt?
Körülbelül fele osztály emelte fel a kezét… Becsukta az ajtót, 

odament az asztalhoz, levette a „sárga csikót”, és odatette az asztal 
elébe. Az asztalról fölvette a nádpálcát és intett:

– Első sor, kifelé!
A gyerekek megindultak, de valahogy úgy, hogy egy se akart első 

lenni. Végül mégis az első lány ráhasalt a székre. Olyan nevetségesen 
nézett ki ott, ahogy a Gyula bácsi részegen ütötte, hogy majdnem 
elnevettem magam. De nem mertem nevetni. Egymás után ballag-
tunk ki a „sárga csikót” nyergelni, és három fenekest kaptunk azért, 
mert szófogadatlanok voltunk, meg azért, mert Gyula bácsi nem volt 
józan. A fenekes nagyon kiadós volt. De az ügynek nem lett ezzel 
egészen vége. Sőt nagyon is folytatódott!

Másnap egy fiú hiányzott az iskolából. Szorgalmas, jó tanuló 
volt. Én sejtettem, mi baja lehet. De ami bekövetkezett, arra mégsem 
gondoltam. A tanító úr, mikor másnap bejött, nagyon szelíd volt. 
összeszedte a bizonyítványokat, de közben sűrűn-sűrűn odanézett 
a hiányzó fiú helyére. Nem kellett soká várni. Jött a fiú, mégpedig 
az anyjával. Kivágódott az ajtó, elöl a gyerek, utána az anyja. Jó erős, 
pirospozsgás parasztasszony volt.

– Jó napot, tanító úr!
– Jó napot!
– Mondja, maga verte meg ezt a gyereket?
– Én. De…
– Van magának gyereke?

q



q  e 77 w

– Nincs. De…
– Semmi de! Ide nézzen, tanító úr, az anyja… magának! Lehúzta 

a kabátot a gyerekről, fölhúzta az ingét a hátán, és a kis gatyája is 
lecsúszott. Az egész osztály elborzadva nézte a vörös kolbászokat a 
gyerek hátán, meg az ülepén, mert mindenhova jutott.

– Öltözz, fiam, föl!
A gyerek szégyellte magát, és elkezdett öltözni. Az asszony most 

elővette a gyerek táskájából az értesítőt.
– Tessék, tanító úr! Lássa maga, mi van ebbe a könyvbe írva?! 

Maga írta ide ezt? Nézzen ide, milyen jó tanuló a fiam! Nahát! Itt 
az értesítő, függessze ki a falra!

A Gyula bácsi szólni akart. Az asszony azonban nem hagyta.
– Most majd én tanítom magát! Ha még egyszer gyereket akar 

ütni, csináljon magának, aztán azt üsse! Eredj, fiam, a helyedre! Jó 
napot! Isten áldja!

Úgy ment el, mint egy vihar. Nem mertünk a tanító bácsinkra 
nézni. Most már sajnáltuk is, de nevettük is, csak úgy magunk-
ban. Majd belebújtunk az olvasókönyvbe. De éreztük azt is, hogy 
a Drozdik Gyula bácsi, aki olyan szép betűket írt a nagy táblára, 
kiköszörüli majd úgyis a csorbát. Így is lett. Az esemény után nem-
sokára erős leckét adott fel. Aztán azt mondta:

– Ha mindannyian szépen megcsináljátok a feladatot, beszél-
getőórát tartunk.

Nekünk nem is kellett más! Iparkodott mindenki, ahogy csak 
tudott. Mikor úgy szerettük a beszélgetőórát! Olyankor a tanító 
bácsi csak mesélt, mesélt… Azért mi szerettük a Drozdik Gyula 
bácsit. Neki nem volt családja. Mi voltunk a gyerekei. 

Amint már mondtam is, az iskolában el voltam ismerve mint 
legjobb szavaló. Énekelni is szépen tudtam, az olvasókönyvből 
hangsúllyal olvastam.

A helybeli zárdában volt egy szép terem, sőt beépített színpad is 
volt, s az apácák színdarabokat rendeztek. Bár sok-sok árva kislány is 
volt gondozásuk alatt, azért mindig kértek az iskolából is szereplőket, 
olyanokat, akik már az iskolában is föltűntek. Így aztán egy alkalom-
mal én is azok közé kerültem, akiket a zárdába hívattak. Egyetlen 
mondatos szerepet kaptam. És énekelnem kellett a kórusban.
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A szerepet lealázónak tartottam, mert meg voltam győződve, 
hogy többre is képes vagyok. Különösen, mikor láttam, hogy a 
gazdag lányok kapták a főszerepeket, én vissza akartam adni a 
szerepemet. Nem akartam lejátszani, de anyám nem engedte, hogy 
visszaadjam, így aztán mégis ráálltam. Ez az egy-két mondatos sze-
rep végül is elég volt arra, hogy ott is fölfigyeljenek rám. Egy idős 
főnöknő volt a rendező, és nagyon jól rendezett.

Tehát „fölfedeztek”! Nemsokára újra hívatott a főnöknő. Ekkor 
már nagyon el voltam kapatva.

Anyám eldicsekedett az asszonyoknak a szomszédban:
– Főszerepet kap a lányom a zárdában!
A barátnőim is uszítottak:
– Nehogy megint valami kis szerepet elvállalj!
Én meg magamban már nagyban terveztem, hogy is fogom ját-

szani azt a szép főszerepet. Hát ebből aztán nem lett semmi. Akár-
milyen nehezemre esik ma is végiggondolni az akkor történteket, 
el kell, hogy mondjam, hogy hű legyek magamhoz.

Több lánypajtásommal mentem be a zárdába, akik szintén 
szerepelni voltak behívatva. Mindegyiknek kis csodálat volt a 
pillantásában, ha rám néztek, és én ezt örömmel, büszkeséggel 
könyveltem el magamnak. Mikor beértünk, mindannyian kö-
szöntünk, hogy:

– Dicsértessék!
Az én hangom már ott kihallatszott. A próbateremben már 

vártak a többi szereplők, mert pontosságot követeltek a nővérek, de 
én ezzel nem törődtem. Elég sokat késtem, s erről az én késésemről 
fölényes hangon, nevetgélve beszéltem. A lányok csodálkozva néztek 
rám. Közben bejött a kis alacsony tisztelendő, Vitális, akit már az 
előző szereplésemkor nagyon megszerettem. Pár szóval üdvözölt 
minden szereplőt, de én beleszóltam, több ízben is a vezető hang-
ján, szereplésem fontosságának tudatában. Értetlenül, csodálkozva 
figyelt egy darabig, de én nem hagytam abba. Egyszer aztán kihívott 
a teremből, s a legnagyobb megrökönyödésemre végigvezetett a 
folyosón, kinyitotta előttem a magas ajtót, és azt mondta:

– Kedves kislány, máskor próbálj meg szerényebben viselkedni!
És betette az ajtót utánam.
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Olyan érzésem volt hirtelen, hogy nem értettem, mi is történt, de 
azt is éreztem – hogy az a csendesen betett ajtó most is dübörög. Úgy 
éreztem, ki vagyok téve az emberek társadalmából. Az előbb még oly 
kedves szavak, a csodálkozó pillantások, mind-mind oda vannak! És 
oda van az első főszerepem is, amit oly rég vártam! Mit szól anyám?! 
A magas lépcsőről bizonytalanul jöttem le, és tudatomra ébredve 
éreztem igazán, hogy magam vagyok. Nincs velem senki. Szinte ön-
tudatlan léptekkel mentem haza. Szerencsére otthon nem volt senki. 
Anyám ebben az időben nagyon el volt foglalva, de azért előre féltem, 
mit fog szólni? Pár napig semmit se szólt, mert nem tudta, mi történt, 
de aztán gondoskodtak róla, hogy megtudja, hogy a drága kislánya 
után becsuktak egy ajtót. Úgy, hogy kivezették előbb az utcára. 

– Hát te mit csináltál? – kérdezte akkor szinte hitetlenül. Hall-
gattam. Mit tudtam volna mondani. Lehajtottam a fejem. Soha nem 
bántott, de most majdnem megvert. Aztán szaladt a dolga után.

Még a Margit kisasszonytól, a tanító nénitől féltem, aki a zár-
dába beajánlott. Már úgy látszott, hogy nem értesül az ügyről. 
Kár volt azonban örülni. Nekem ezt végig kellett szenvednem. A 
folyosón találkoztam vele össze éppen. Akkor már nem ő tanított. 
Köszöntem, és el akartam mellette sietni. El is ment mellettem, de 
utánam szólt:

– Gyere csak ide, Geleta!
A hosszú, hófehér folyosó elsötétedett előttem, de visszaléptem.
– Te mért nem jársz a próbákra? – és megrovó szemekkel 

nézett rám.
Nem tudtam elmondani, csak újra lehajtottam a fejem. Az osz-

tálykönyv volt a kezében.
– Szóval igaz?
Fölemelte a fejem, és mélyen a szemembe nézett.
– És te, te akarsz főszerepet játszani?
Akkor már két könnycsepp lassan gördült le a szememből, és 

azokon keresztül úgy láttam, enyhébbek már Margit kisasszony 
arcvonásai. 

– Máskor ne tégy ilyet sohasem!
Margit kisasszony cipőjének kopogása térített észhez. Úgy érez-

tem, igaza van, s úgy éreztem, otthagyott a folyosón ő is, pedig többet 
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is mondhatott volna. Megint magam maradtam, bár a lelki válságom, 
amiben eddig voltam, kezdett engedni egy kicsit. Anyám némán 
nézte a szomorúságomat. A lányokat, akik ott maradtak szerepelni, 
ezen a pár héten kerültem. De azért az előadás napját megmondták. 
Nem kérdeztem, de azt is megmondták, hogy egy zárdabeli kislány 
játssza a szerepet, amit nekem akartak adni. A szerep a kis látnok, 
Bernadett volt, akinek megjelent a Szűzanya. Előadás napján este 
anyám azt mondja:

– Öltözz fel, elmegyünk a zárdába, megnézzük, mit mulasz-
tottál el!

Húzódoztam, nem akartam elmenni, de anyám nem engedett. 
Ma már tudom, azt akarta, hogy az a munka, amit az a tisztelendő 
úr elkezdett, rendesen be is fejeződjön. Befejeződött. Én magam 
fejeztem be. Már mikor hallottam, hogy ki játssza a szerepemet, 
enyhülést éreztem. Mert hiszen, ha én játszottam volna, az a kislány 
nem tudott volna minek örülni – így okoskodtam.

Az előadás szép volt, a kislány gyönyörűen, teljes átéléssel játszott. 
S én azóta is úgy vélem, hogy tisztelendő Vitális egyik legszebb tet-
tét vitte véghez, mikor engem kivezetett az utcára. A kis árva lány 
átszellemült, boldogságtól sugárzó arcát ma is látom még, s örülök 
nagyon, hogy így lett. Én azután szinte egy egész életen keresztül 
szerepeltem, rendeztem, annak a kislánynak pedig, azt hiszem, az 
volt az első és utolsó szereplése. Miután én „a javulás útjára léptem”, 
még sokszor szerepeltem bent a zárdában is, de a kislányt nem láttam 
többet a szereplők között. Legalábbis nem emlékszem, s ha láttam 
volna, biztos emlékeznék. Mintha el is ment volna a zárdából. Nekem 
rengeteg élményem maradt, ő lehet, hogy csak ezt az egyet vihette 
magával. Vagy ki tudja? De én nem sajnálom, hogy így lett.

A Hegedűs tanító nénire is emlékszem. Akkor még azt hittem, 
hogy a tanítók mind egyformák. Aztán, mikor az ő osztályába kerül-
tünk, meglepetve vettem észre, hogy mindig erélyes, kemény hangon 
beszél. A Margit tanító néni is erélyes volt, de néha azért még a fejün-
ket is megsimogatta. Hegedűs tanító néni sosem. Ahogy elkezdte a 
tanítást, sokszor még télen is kinyitotta az ajtót, és azt mondta:

– Kolbászt senki ne hozzon az iskolába, mert olyan büdös van a 
fokhagyma szagától, hogy…! Megértettétek?
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Megértettük. Nem is vittünk. A szegényebbje, mert nem volt, 
a módosabbja, mert nem volt szabad. A Margit kisasszony mindig 
hazavitte a virágot, amit kapott, de a Hegedűs tanító néni ott hagyta 
az asztalon, az én szép orgonámat is. Kikerült a szemétdombra. Végül 
nem is próbáltunk hozzá közeledni. Nála tanultam a legkevesebbet. 
Egyszer egy asszony szülémnél azt mondta:

– Nagy úr ám a Hegedűs jegyző úr! De még a felesége is olyan! 
Éppen egymáshoz illenek.

Bizony illettek.
Mikor az asszonyok jöttek a szülémhez cédulát váltani, szülém 

fönt ült a padkán, maga alá húzta a lábát és hallgatta őket. A há-
ború vége felé lehetett, mikor a keserűség már elfogta a legbátrabb 
asszonyokat is, segélyért mentek a jegyzőhöz.

– Vótunk, Panna néni, a jegyző úrná’, megkérdeztük, mi lesz 
velünk, jegyző úr, ha még soká tart a háború. Azt mondta, hogy: 
„Majd elmennek, lelkem, legelni!”

És átkozták, szidták, ahogy csak bírták. Szülém mondta nekik:
– Ne szidjátok, ne átkozzátok, egyszer mindenki megfizet a 

gonoszságáért!
Aztán később hallottuk, hogy az asszonyok szót fogadtak, és  

elmentek legelni.
A jegyző úrnak a határban krumplija volt vetve, amit mindig rész-

ben vagy pénzért kapáltatott meg. Ezt a krumplit az asszonyok mind 
fölszedték és hazavitték. A jegyzőnek meg megüzenték, hogy:

– Lelegeltük a krumpliját, jegyző úr!
Az esetet még ma is emlegetik. Nem sokkal később, az őszirózsás 

forradalom idején az ő ablaka alatt lövöldözött egy magas katona 
bácsi. És az a szegény parasztember, akit mindig lenézett, ahhoz 
fordult segítségért. Egy szekérre szénát pakoltak, aközé tették, és 
úgy mentették meg a bőrét.

A Horvát igazgató úrtól mindannyian féltünk. Mikor az iskola 
udvarán ment keresztül, a gyerekek még a közeléből is elhúzódtak. 
Én is. Ott lakott a községházi iskola udvarának a végében. Engem 
nem tanított, de a gyerekek, mindig a nagyobbak, valóságos rémeket 
meséltek róla.
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Inasokat is tanított – méterrúddal. A Szegi Esztike bátyját, a 
Jóskát egyszer rajtakapta, hogy beszélget. Lekapta a szekrény tetejé-
ről a méterrudat, és neki a gyereknek! Az ijedtében fölugrott a pad 
tetejére, és szaladt az ajtó felé. Az igazgató utána.

Akit a Horvát igazgató úr megvert, az meg volt verve.
Pataki Pista bácsi mesélte, hogy előre készültek a verésre, mikor 

hozzá járt. A nadrágba mindig tettek valamit, hogy ne fájjon az ütés. 
Őt a piszkavassal verte meg egyszer.

Egyszer, egy ilyen nagy verés után másnap, egy apa berohant az 
iskolába, és szétzavarta a tanítókat, még azt is, aki hibás se volt.

Hova mentek volna panaszkodni a szülők, ha a Horvát igazgató 
járt elöl a jó példával?

Úgy nézett ki mindig, mintha a guta akarná megütni. Pontosan 
az is lett a vége. Összeesett az utcán és meghalt. Sok szépre megta-
nította a gyerekeket. Áldják is érte. Csak nem sajnálják.

Az évzáró vizsgákra úgy készültünk, mint a legszebb ünnepre. Már 
egy hónappal előtte megkaptuk a feladatot, hogy ki miből fog felelni, 
így aztán sokan, a legtöbben úgy fújták, mint a vízfolyás, ha a tanító 
kérdezett valamit. De erről később.

Volt egy lány, Vecsernyésnek hívták, az máskor is úgy mondta 
a leckét, mint a vízfolyás. Én, ha feleltem, többször is megálltam, 
mert szerettem a kérdésekre felelni. Ha felelés közben megálltam, 
tovább kérdezett a tanító, és én feleltem.

Évzárókor a terembe, miután szépen föltakarítottak, mi, tanulók 
összehordtunk annyi virágot, hogy alig tudtuk hova tenni. A tanítók 
is mind ünneplősen föl voltak öltözve, és ennek mi, diákok külön 
örültünk. De mi is új szalagokkal a hajunkban, legszebb ruhánkban 
feszítettünk a fölvirágozott teremben, ahol még az ablakkilincsbe 
is virágot fűztünk. Nagyon sok ünneplőruhás szülő is volt ezeken 
az évzáró vizsgákon, és végigizgulták, hogy milyen okos is az ő fiuk 
vagy lányuk. Sajnos nem emlékszem rá, hogy az én szüleim egyszer 
is ott lettek volna ezeken a vizsgákon. Nem értek rá. Annyit mindig 
előre tudtak a tanítóktól, hogy bukás nem lesz, a többi nem nagyon 
érdekelte őket. Örültek a jó bizonyítványnak, de nem emlékszem, 
hogy egyszer is megdicsértek volna. Talán jól is tették. Ki tudja?
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Nagyon sokszor megtörtént az iskolában, hogy a tanítónkat vagy 
a tanítónőnket valaki helyettesítette más elfoglaltsága miatt. Így 
történt egy vizsgán is. Egy fiatal tanító vezette le az egyik évben az 
évzáró vizsgát.

Jött a tanfelügyelő, elkezdődtek a felelések. A fiatal tanító szor-
galmasan szólítgatta fel a legjobb tanulókat. Köztük voltam én is. 
Voltunk heten-nyolcan. A tanfelügyelő egyszer csak rászól:

– Ne csak mindig ezeket a tanulókat szólítsa felelni, hiszen a 
többit nem hallottam még, hogy mit tudnak!

A tanítót meglepte ez a felszólítás, meghajolt feléje, jelezve, 
hogy megértette a tanfelügyelő óhaját. Megfordult, és most már 
a legrosszabb tanulókat szólította fel felelni. Ijedtében még azt a 
baklövést is elkövette, hogy nehéz kérdést adott a gyereknek. Az is 
úgy járt, mint a tanító. Úgy meglepődött, hogy egyetlen szó sem 
tudott a száján kijönni. A tanfelügyelő fönt ült az asztalnál. Látva 
a gyerek kínlódását, megcsóválta a fejét, ránézett a tanítóra, aki 
szintén megnémult, aztán azt mondta a gyereknek:

– Jól van, jól feleltél, leülhetsz!
Most azonban mi hajtottuk le a fejünket, és alig bírtuk visszafoj-

tani a kacagásunkat. Egy gyerekből ki is tört a nevetés. Erre megjött 
a tanító úr hangja is:

– Csend legyen!
Erre aztán három gyereknek egyszerre rögtön ki kellett menni a 

vécére, és kérés nélkül ki is szaladt. Mintha csak ez hiányzott volna. 
Egyszerre pukkant ki a nevetés, de most aztán mindenki nevetett, 
a tanfelügyelő, a tanító, a szülők, no meg az egész osztály. A tanfel-
ügyelő még a szemét is törölgette, úgy nevetett.

Valahol a háború elején lehetett még, mikor egy nap a Margit 
kisasszony tanító nénihez bejött valaki, és valamit mondott neki.
Kimentek, az ég felé néztek. Aztán bejött, kinyitotta az ajtót, és 
azt mondta:

– Gyorsan gyertek ki, gyerekek, nézzétek meg ti is a repülőgépet!
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Sietve mentünk ki, és bámulva néztünk az ég felé. Nem is olyan 
magasan ment, és lassan repült. Dupla szárnya volt.

Szülém lánya, az Eta néni, akinek közvetlenül a háború után szüle-
tett egy kislánya, az Irénke, egy nap eljött szülémhez, és kérte, hogy 
engedjen el engem markot verni, mert aratnak. Szülém nem akart 
engedni, de én könyörögtem, hogy engedjen el. Így aztán elengedett. 
Már akkor volt a családban egy kis tekintélyem, mert a szülém el-
dicsekedett, hogy mennyit segítek neki a szőlőben.

– A gyümölcsöt mind ő szedi le – mondta –, meg hogy mászik 
ez a fára! Mint egy macska.

Ezért fordult felém most is a figyelem.
– Majd úgyis viszek ki ebédet – mondta –, aztán majd segítek.
Úgy örültem, hogy alig tudtam elaludni. Már két órakor jöttek 

értem. Valaki megverte az ablakot. Eta néni volt. Becsületesen be-
vallom, ha akkor hívtak volna, nem hiszem, hogy elmentem volna, 
olyan álmos voltam. Szülém beengedte Eta nénit, aki a karján hozta 
a pólyás Irénkét. Letette a kiságyra, aztán azt mondta:

– Csócsáljon majd, anyám, neki egy kis tejes kenyeret, ha sírni 
kezd.

Én akkorra már megmosdottam a fateknőben, friss vízben 
házi szappannal. Ha álmos voltam is, az ígéret kötelezett. Aztán 
megindultunk a határba aratni. Ez a nap azért is lett nekem olyan 
emlékezetes, mert még életemben nem láttam olyan szép napfölkel-
tét. Emlékszem, arra mentünk, amerről jött föl a nap. És aratást is 
először láttam, eddig csak hírből ismertem.

Amikor kiértünk a földre, a Pista meg Joci unokatestvéreim már 
csinálták a köteleket. Ezt a munkát is először láttam. Joci tőlem 
jóval idősebb volt, és már nagyon tudta csinálni, de Pista csak most 
tanulta a bátyjától. De jókedvvel csinálták mind a ketten. Én is 
beleálltam, valahányat sikerült is csinálni, közben figyeltem, hogy 
ők hogy csinálják.

Aztán kezdődött az aratás. A nap már kezdett jól feljönni, mint 
egy szép, hatalmas, vörös korong, és én csak bámultam, mert ilyent 
még sosem láttam. Jóska sógor volt az első kaszás, Joci fia utána ment. 
Fiatal legényke volt, és nagyon figyelte az apját, hogy hogy csinálja. 
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Abban az időben csak az jöhetett számításba a legények között, aki 
már eldalolhatta, hogy: „Ha legény vagy, gyere velem kaszálni!” Joci 
tudott szépen kaszálni. Pista öcsém szaladt, a kötelet teregette, Bözsi 
meg én vertük a markot. Bözsinek volt már egy kis gyakorlata, ne-
kem még nem. Erős, kifejlett lány voltam. Megizmosított a szőlő be 
járkálás. De azért nagyon nehéz volt. Eta néni megmutatta, aztán 
otthagyott. Lassan haladtam, de ment. Elejében a búza összekuszá-
lódott, aztán mindig jobban ment. Fölsóhajtottam.

Eta néni odajött, nézte, hogy csinálom, aztán azt mondta:
– Ne siess, nem hajt a török! Te móvás vagy!
Most már nyugodtan, lassan, de mindig biztosabban tettem a 

kötélbe a búzakévét, térdeltem rá, kötöttem be. Nehéz volt, de szép. 
Nagy, rendkívüli, mint a napfölkelte.

Egy lélegzetvételnyi szünetben körülnéztem. Néztem az arató-
kat. Teljes lendülettel folyt a munka. Mindig azt hallottam, hogy 
az aratás a legnehezebb munka. Úgy láttam, nem is nehéz nekik. 
Csak a víz folyt róluk patakokban. Frustok felé már nagyon nehéz 
volt, de letagadtam.

Pista öcsém az elejében fütyülgetett egy nótát, de ahogy fölme-
legedett az idő, ő sem fütyülgetett már. Mindig fáradtabb lettem. 
Akkor Eta néni frustokra hívott bennünket.

Leültünk, aztán előkerült a házikenyér, szalonna, túró a kockás 
szalvétából. Miért volt olyan jó ízű kint az ennivaló? A szalonnával 
sütött, finom rántotta? Nem kellett biztatni senkit. Pista tüzet is 
rakott, aztán pirítgatta a szalonnáját, mert ő úgy szereti. A kenyérre 
csöpögtette a zsírját. Frustok után már vakítóan sütött a nap. Újra 
munkába álltunk. Lendült a kasza ütemesen. Egyszer Joci, ahogy 
élesítette a kaszáját, felém intett:

– Nézd a kisasszonyt! Már elég jól csinálja.
Nagyon fájt minden porcikám, de csináltam. Csodálkozó pil-

lantások röppentek felém. Mert mindenki a maga munkájával volt 
elfoglalva. Örültem az elismerésnek nagyon.

Aztán csak arra emlékszem, hogy kegyetlenül tűzött a nap.
Végre egyszer csak hallom, hogy Pista mondja:
– Jön a szülém.
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Arra néztem. Már látszott a Csillag meg a Szürke. Szülém hozta 
az ebédet. Eta néni elébe ment a kocsinak. Szülém leadta neki a 
pólyás Irénkét, aki már sírdogált. Aztán megszoptatta a kislányát, 
mielőtt maga evett volna.

Bözsi meg én levettük a kocsiról az ennivalót, és szétterítettük 
a szalvétákat. Paprikás krumpli volt, de egy tyúk is bele volt fojtva. 
Szülém jó, hideg friss vizet is hozott. Mit mondjak? Királyi lakoma 
volt a számunkra minden falat. Szülém rám nézett és kérdezte:

– Hogy mén a munka?
Jóska sógor felelt rá:
– Jó parasztasszony lesz az unokájából!
Én egy kalászt morzsolgattam szét a két tenyerem közt. A szép, 

kövér szemek ott maradtak a tenyeremen.
Ebéd után a főhelyen, a kocsi alatt kaptam el az ebéd utáni 

pihenésre a hűvöst. A pokrócon. Én meg a kis Irénke. A többiek 
ki hova akart, mert sehol a közelben árnyék nem volt. Elaludtunk 
a kocsi alatt mind a ketten. Irénke sírása ébresztett fel. Fölkeltem, 
kábult voltam a melegtől, de már pihent. Eta néni is odajött, kivette 
a kislányt szoptatni. Míg én aludtam, szülém állt a helyembe, verte 
a markot. Én aztán odamentem hozzá, és elvettem tőle a sarlót. És 
csináltam estig. De nem lett kész az aratás. Én azt mondtam, másnap 
is kijövök. De anyám nem engedett. Azt mondta:

– Fiatal még ez a lány arra a munkára!
Későbbi életemben úgy hozta a sorsom, hogy sokáig iparral fog-

lalkoztam. De a földmunka mindig is vonzott.

Aztán egy napon megint készülődésre lettünk figyelmesek Julis-
kával, kis unokahúgommal. Szülém egy szakajtóból etette a galam-
bokkal az ocsút, aztán etetés után a Misát, a Jóskát kiáltotta, meg 
minket is.

– Be kell a galambokat a padlásra terelni!
Misa nagy galambász volt, hát ő legjobban is értett hozzá. Nem-

sokára közös erővel a padláson volt a galambok legtöbb része. Szülém 
tovább rendelkezett:

– Föl kell seperni az udvart!
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Aztán sok, kisebb-nagyobb pokrócot hozott, és leterigettük.
Minden ilyen nagyobb munkánál, ha segíthettem, boldog iz-

galom fogott el. Juliskával mi is terigettük a pokrócokat, aztán 
mezítláb szaladoztunk rajtuk.

Aztán megérkezett a Szürke meg a Csillag. Jóska bátyám meg 
Misa már fönt ült a kazalnyi fuvar tetején. Nagyon meg volt a kocsi 
rakva búzakévékkel. Az udvar nem volt nagy, de majd az egész udvar 
be volt terigetve pokrócokkal. A kévéket kívül hányták le, miután 
kinyitották a nagykaput. Szülém, Misa, Jóska hordták be a kévéket. 
Juliska meg én szintén kitettünk egy emberszámot, és húztuk, ahogy 
bírtuk. Aztán a szülém már csak irányította, hogy szépen, körbe, 
egymás mellé legyenek fektetve a kévék.

Mikor már elég sok volt behordva, Jóska bátyám bevezette a Csil-
lagot. Hosszú volt a kötőfék szára nagyon. Jóska bátyám a búzakoszo-
rú közepére állott. Egyik kezével a kötőfék végét fogta, a másikban 
ustor volt. Csillag kedvesen nyihogott. Lehajolt a kalászokra, és 
harapott belőlük. Bátyám közbe akart lépni, de szülém rászólt:

– Hagyjad! A nyomtató lónak nincs a szája bekötve.
Én meg a kishúgom néztük a csodát, mert nekünk az volt. Meg-

indult a Csillag, Jóska bátyám szelíden meglegyintette. Szülém 
házában nem volt szabad a jószágot ütni. Ha ő lépett az istállóba, a 
lovak horkolva dörzsölték hozzá az orrukat.

Borulás közeledett. Aggódva néztük mindannyian.
– Mi lesz, ha megázik a búza?
Szülém arra nézett, aztán minden izgalom nélkül azt mondta:
– Nem lesz eső. Búzát nyomtatunk.
Igaza lett. Alig egy-két csepp ha esett, aztán újra kiderült. Úgy 

éreztem, a búzát szülém hite mentette meg az esőtől. A Csillag már 
elfáradt, hozták a Szürkét. Újra kezdődött. A Szürke is szép egyen-
letes lépésekkel nyomtatta a búzát, de előbb ő is belekóstolt.

Vacsorára eg y cseréptálban hajába krumpli volt föltálalva, 
tetejére pirosra sült szalonna volt téve. Mindig a szülém szelte az 
asztalnál mindenki számára a kenyeret. Vacsorára az ereszet alatt, 
egy fehérre súrolt asztalon volt megterítve.

Aztán leszállt az este, és egy fadézsába fürödhetett mindenki. Én 
egy kis fateknőben mosakodtam a Juliskával. És nagyon jóízűt alud-
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tam a szülém ágyában. Már félálomban voltam, mikor szülém mellém 
feküdt, engem betakart. Fölült, és megcsörrent kezében a nagy, barna 
szemű olvasója. Imádkozott legkisebb fiáért, aki nem jött haza soha. 
Mielőtt végleg ledőlt volna nyugovóra, hozzám szólt:

– Ne rugdalóddz, mikor alszol!
Ezt minden este elmondta, mikor lefeküdtünk.
Másnap hajnalban újra kezdődött a munka elölről. Még sötét 

volt, mikor egy mécses világánál befogták a lovakat, és a kocsi 
elment búzáért. Frustokra már ismét bent volt egy teher búza. És 
újra kezdődött minden elölről. Egészen addig ment az a munka, 
míg volt búza kint a földön. Akkor valahonnét hoztak rostát, amit 
hajtani kellett, és szeleltük a toklásztól a búzát. Szülém még kis 
kézirostán is szelelgette, tisztogatta. Aztán a malomba vitték, és 
nem sok napra rá már új lisztből sütötte a szülém a kenyeret. Ez is 
nagy munka volt.

Már előtte való napon behozták a nagy sütőteknőt a kemence 
mellé a padkára. Szülém mindig azt mondta, ha tél volt, ha nyár, 
hogy melegedni kell neki. És ha ő mondott valamit, soha nem kér-
deztük még egyszer, mert tudtuk, hogy úgy van, ahogy ő mondja. 
Nem szokott hiába beszélni.

Szakajtókkal behozták a lisztet, átszitálták, egyik végében egy 
mélyedést hagytak. Már előzőleg le volt áztatva a „kovász”, ami 
ökölnyi kis tészta volt egy kistányéron. Volt úgy is, hogy párt áz-
tattak le. A pár korpából, kovászból volt előre elkészítve, tenyérnyi, 
lapos lepényformában, amit nagy, kerek, vesszőből font párszárítón 
szárított a szülém. Volt, hogy ebbe a párba akácvirágot is tettek. 
Mi bag renának hívtuk. Hozzáadták a kovászolós léhez az élesztőt 
is. Langyos vízzel keverték meg egy nagy kanállal. Olyan érdekes, 
jó, savanykás szag volt azokon az éjjeleken, mikor kenyérsütés volt. 
Kovászolás után keresztet vetett a szülém kézzel a tetejére. 

Már éjjel két óra körül megkezdődött a dagasztás. A kemence 
mellett egy zöld cserépfazékban el volt a sós víz készítve, és lan-
gyos volt, mikor dagasztani kellett. Szülém is, meg Rozi ángyi 
is, könyékig nekigyürkőzve dagasztották a kenyereket. A sovány 
fiatalasszony mindig hamarább elfáradt. Szülém szelíd mosollyal 
mondta neki:
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– Addig kell ezt, lányom, dagasztani, míg nem csorog a víz a 
gerendából!

Én aztán figyeltem az ágyból, mikor csorog a víz. Nem csorgott 
az, mert én mindig újra elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy fűtenek 
a kemencébe. Még most is fülemben hallom a szőlőrőzse ropogását. 
Már este láttam, hogy előre be volt készítve a kamraajtó elé, a szabad 
kémény alá a fűtenivaló. Szőlőrőzse meg istállóból kihordott szárízik. 
Mikor a teknőből kiszaggatták a kenyereket, piros kockás szal vétákat 
tettek a szakajtóba, ebbe rakták aztán a kiszakajtotit kenyértésztákat. 
Mire a kemence befűtt, a szakajtókban megkeltek a tészták, azokat 
sütőlapátra tették és bevetették. Az előtétet nem szorították rögtön 
a kemence szájához, hogy a gőz hadd jöjjön ki. Később zárták el egy 
nehezékkel. Sült a kenyér. Rozi ángyi azt mondta:

– Édesanyám, elmék még humni egy kicsit!
Szülém akkor egy éles kanállal összekaparta a teknőben a nyers 

tésztát, sót, lisztet, vizet tett hozzá, és megvagdosta a tetejét. Betette 
a kemencébe. Ez nem is oly soká ki is sült, és szülém már hozta is be 
a nagyházba a jó „vakarót”. Jó volt.

Kenyérsütéskor szülémék sütöttek még lángost is, néha hajtoga-
tottat is. Hiába próbálgatom, ezek íze semmivel sem hasonlítható 
össze. Én biztos vagyok benne, hogy egyszer odajutunk, hogy örü-
lünk még annak is, ha valahol meglátunk egy tejesköcsögöt, ami 
nagyanyáinkról maradt ránk. Csak lesz-e, aki majd megmutatja, 
hogy hogy csinálták a parasztlángost meg a hajtogatottat? Lehet, 
hogy mondtam már, szülém a kemence előtti padkán főzött. Egy nagy 
vasláb volt odatéve, ami körül volt rakva cserépfazekakkal. Sokszor 
a tetejére tette a kisebb bográcsot is. Bablevese, krumplilevese olyan 
volt, hogy én azóta sem ettem olyat. Mondják, hogy a cserépfazéktól 
kapta az étel a jó ízt. Nem nagyon hiszem, de lehet. De az úgynevezett 
paraszttésztalevese is olyan volt, hogy még most is érzem a számban 
az ízét. Pedig azt mindig bográcsban főzte.

Szülémnek volt egy szavajárása: „Szép öregasszonyt meg jó gyereket 
ki látott mán?! Elég baj az, ha csöndes, jó a gyerek! Annak valami 
baja van!” Hát mi aztán, mármint az unokái, mindennap bizonyí-
tottuk, hogy egészségesek vagyunk! Valóban nem emlékszem, hogy 
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bármelyikünkhöz is, valamikor orvost hívtak. Ha szülém meglátta 
valamelyik unokáján, hogy gunnyaszt, vagy vörös foltot fedezett fel 
a hátunkon, nyugodtan mondta:

– Himlős lesz.
Gyönge forralt bort csinált cukorral, és abba kellett mártogatni a 

kenyeret, és azt ettük. Ránk zárta az ajtót, hogy ki ne bírjunk menni. 
Általában szót is fogadtunk. A Misa egyszer azért kiszökött. Na volt 
csicskara! De aztán rendesen fölgyógyultunk, s a Misának sem lett 
semmi baja, amiért kiszökött.

Mikor a torkunkat tapogattuk, nehéz volt a nyelés, fogta a törül-
közőt, összesodorta, az állunk alá tette, és fölfelé húzta az állunkat, 
hogy csak úgy nyekkentünk bele! Ezt háromszor csinálta. Aztán az 
összecsavart törülközővel háromszor keresztet tett a fejünkre. Zsíros 
vagy gyönge borecetes ruhával bekötötte a torkunkat éjszakára, és 
már másnap bírtunk nyelni.

Ha valamelyikünk komolyabb beteg lett, akkor legtöbbször 
mindannyian megkaptuk a betegséget. Olyankor a szülém ápolt 
bennünket. Meg gyógyított is.

Mikor én is ott voltam, nyolcan ültünk az asztalánál. Reggel ő 
volt az első, aki fölkelt, este ő fújta el a lámpát, s ő feküdt le utol-
jára. Reggel mindig arra ébredtem, hogy húzgálja a kemencében a 
szénvonót. Mire fölkeltem, már hozta be a görhét, málét, pecpitét, 
sült krumplit meg a többi jó falatokat.

Ha megharagudott ránk, azt mondta:
– Csicskara belétek!
Ma sem tudom, mi az a csicskara.

Aztán hazajöttek a háborúból a nagybátyáim is mind, csak a Jani 
meg a Béla bátyám maradt oda. Ment az élet tovább, csak a szülém 
sápadozott elvesztett fia után. Abban bízott mindig, hogy fogságba 
esett, és hogy egyszer csak betoppan. Ilyen esetről hallottunk is so-
kat. Meghagyta hát mindenki ebben a hitében. Én is. Azt mondta 
mindenki, szülém nyelvén én tudok legjobban beszélni, azért is 
voltam vele olyan sokat. A szülői házba csak vendégnek jártam haza 
ebben az időben. Sokat járt oda az idő tájt az öreg Lander is, aki egy 
ráncos, pipás, nagyon öreg cigányasszony volt.
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Az én számomra mélyen elgondolkoztató talány volt egy életen 
keresztül a cigányok sorsa. Nem tudtam soha megfejteni, miért 
kapott ez a barna bőrű nemzet ilyen mostoha sorsot, s hordta nem-
zedékről nemzedékre már születésétől fogva. Valahogy csodáltam 
őket már gyermekkorom óta. Mindig figyeltem, mit mondanak 
róluk az asszonyok, emberek. Bizony a legtöbbször szidták őket, 
mint a bokrot. Szülém nem szidta őket. Ha kéregetni jöttek, va-
lami kis maradékot dugott a tarisznyájukba, aztán mindig evvel 
bocsájtotta el őket:

– Menjetek dolgozni!
A Lander cigányasszonyt meg be is hívta, mert a kártyán mindig 

azt vetette ki:
– Panna néni, bizony isten hazajön ám a maga Jani fia!
Ez jólesett a szülémnek, mert ő már csak a reményből élt. És 

valahogy én is megszerettem az öreg Landert, mert éreztem, hogy 
azért hazudik, hogy megvigasztalja az édesanyát, akitől elszakítot-
ták a legkisebb fiát.

Az öreg Lander, a csupa ránc cigányasszony, pipával a szájában, 
füstölögve köpött egyet, mikor a háborúról beszélt. Aztán rongyos 
szélű széjjelrakott kártyájából újra és újra mondta a szent hazugságot 
a földön kuporogva a rostélyajtós konyhában, s néha a nagyházba 
nézett bámulva. Ha hívták a nagyházba melegedni, dehogyis ment 
volna! Volt, hogy öklét fújdogálva a kamilajtónál a paprikát is ha-
sította. Ezért a szülém az ennivalóhoz még viseltes ruhát is pakolt 
a földre tett batyujába.

Abban az időben szerdai meg szombati napon egyik cigány még 
el se ment, már jött a másik. Így aztán a végén nem volt mit tenni, 
a Jóska bátyám küldte el őket. Valahogy hozzátartoztak a faluhoz. 
Az öreg Lander, a Gólya, a Cigány Mári, a Rúzsi, a Valér…

Miután apám hazajött a frontról tizennyolcban, egy év múlva meg-
született a kishúgom. A Mária nevet kapta. Mi elneveztük Macának. 
Örültem neki nagyon, de gyorsan rájöttem, hogy nem mehetek már 
annyiszor szülémhez játszani. Egyszer aztán véletlenül elejtettem, 
és aztán nem merte úgy rám bízni anyám, csak ha muszáj volt, és én 
mehettem újra játszani, meg olvasni az én szép Kamaráserdőmbe.
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Később a húgom épp oly csintalan gyermekké fejlődött, mint én 
voltam, de a fára nem szeretett mászni. Inkább végigugrálta az utcát. 
Icipolkázott egymaga. Ez volt a kedvenc szórakozása.

Meg azért is kevesebb idő maradt a szülémre, mert apám egy idő 
óta nagyon vigyázott a tanulásomra.

Ha néha-néha el is volt szabad menni hozzá, esténként már nem 
ült le kártyázni, hanem sóhajtozott, imádkozott egy nagy csatos 
imakönyvből a padkán. Lefekvés után olvasóját morzsolgatva haj-
togatta, hogy:

– Jani, Jani!
Nappal kijárt az utcasarokra, és várta a fiát. Majd elkezdett fur-

csákat beszélni. Mi értetlenül néztünk rá. Mikor egyszer hazaértem 
az iskolából, anyám azzal fogadott, hogy:

– Nem mehetsz a nagyanyádhoz, mert beteg.
Orvos jött, de csak a vállát vonogatta. És sokáig beszélt apámmal. 

Nemsokára meghalt. Az én szülém, aki annyi családot fölnevelt, és 
a háború vérzivataros idejében annyi unokának istápolója volt, 72 
éves korában meghalt. Szerette a gyermekeit, de az unokáit imádta. 
Mindenki azt mondta, megölte a bánat. Én is azt mondom. Ma is 
az ő lányának érzem magam. Amióta csak nagyanyákat temetnek a 
világon, talán egynek sem volt olyan sírás a temetésén, mint neki. 
Apám rájuk is szólt szomorúan:

– Csendesebben, gyerekek!
Csak én nem sírtam. Valami úgy szorította a torkomat, hogy egy 

hang se jött ki rajta. Szemem is száraz volt.
Kinézek az ablakon. Emlékeimhez a valóság szolgáltat kísérő 

képet. A szép hó elolvadt, minden sáros, latyakos. És egy halottat 
hoznak éppen. Minden gyászos, szomorú, mint akkor volt. Több 
mint fél évszázaddal ezelőtt.

Nem szerettem soha az érzelmes jeleneteket. Vidám természetű 
voltam mindig. De most valóban megrendültem. Mi lesz velem? 
Úgy hozzá voltam szokva, hogy el sem tudtam képzelni nélküle az 
életet. Sokáig nem volt kedvem még játszani sem. Úgy érzem, akkor 
hirtelen sokat öregedtem.

Nem csodálkozom semmit, hogy a nép az olyan asszonyokat, 
mint a szülém volt, fához hasonlítja. Már gyerekkoromban tudtam, 
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éreztem, hogy ő úgy áll családjai közt, akkor is, ha viharos szelek 
fújnak, akibe mindig bele bírtunk kapaszkodni. Nemcsak mi, hanem 
mindazok, akik körülötte voltak, rokonok, szomszédok, ismerősök 
is. Ahol segíthetett, ott mindig segített is. Szerette a pénzt is, dolgo-
zott, küzdött is érte. Sokszor láttam, ahogy a kis pénzestáskájából, 
ami mindig a köténye alatt volt, kivette és olvasgatta a kis pénzét, 
majd elégedett mosollyal tette el a sublótfiókba este. Szerette az 
élethez szükséges biztonságot, amit a pénz adott, de egyetlen lépéssel 
sem lépett tovább. Sokszor mondta:

– Engem a pénzemért ne szeressen senki!
Én a tizenegy éves fejemmel nem is tudtam elképzelni soha, hogy 

a szülém meghal, és hogy nem lesz köztünk. Értetlenül, összegomo-
lyodva ültem a kuckónál a kiságyon, mikor láttam, hogy körülöttem 
összegyűlt a rokonság, és szomorú arccal ülnek a nagy padokon, az 
asztalnál és a padkán. Apám, akire a testvérek mindig tisztelettel 
néztek, az ablaknál ült lehajtott fejjel. Hiszem, hogy ő érezte át 
legjobban a helyzetet. Szülém akkor már útban volt oda, ahonnét 
még senki vissza nem jött. Egyszer csak megszólalt a szülém:

– Pista! Gyere csak ide!
Még most is előttem van apám, ahogy fölkelt, és odament az 

ágyhoz.
– Mit akar, anyám?
Szülém feléje fordította a fejét:
– Vigyázzatok Jóskára!
Apám bólintott:
– Vigyázunk, anyám.
Rozi ángyi volt akkor a szobában, mikor ez lejátszódott. Odalé-

pett ő is az ágyhoz, és azt mondta:
– Ne törőggyík kend, édesanyám, velünk. Nyugodjon meg, mi-

velünk is lesz majd valahogy.
Szülém azt mondta:
– Tudom.
És bólintott a fejével. Mikor meghalt, Jóska nagybátyáméknál 

csakugyan történt is valami. Szülém sokszor mondta, míg élt:
– Jaj, de gyámoltalan vagy!
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Halála után ez most egészen bebizonyosodott. A gyermekét 
jogosan féltő édesanya szólalt meg belőle a halálos ágyán. Jóska 
nagybátyám lakott a nagyanyámmal. Három fia: Ferkó, Jóska, Misa 
és a legkisebb, a Juliska gyermekei voltak. Jóska bátyám a négy Geleta 
fiú közül a legidősebb volt, és szülém szerint is a leggyámoltalanabb. 
Szülém utasítása nélkül nem is csinált meg semmit, de ha az mondott 
neki valamit, azt szó nélkül teljesítette.

Rozi ángyi vékony, sovány, szép asszony volt. Otthon legtöbbször 
fejkendő nélkül járt, és szép fityula volt a fején, amiben sokszor 
megcsodáltam.

Mondtam már, hogy Ferkó unokabátyám nagy, buf li gyerek 
volt. Mindig dohogva beszélt, és sokszor el tudta úgy a napot tölte-
ni, hogy azonkívül, hogy adott a jószágnak enni, szinte semmit se 
nem csinált. Meg az istállóban kiganézott. Jóska szófogadó, dolgos 
gyerek volt, de utasítás nélkül ő sem lépett egy lépést sem. Még tán 
az apjától is gyámoltalanabb volt. Misa szép arcú, sovány, magas fiú 
volt, és galambász. Valamennyi galambtenyésztő volt a környéken, 
az mind idejárt nézni, hogy az elveszett purcli vagy csirkegalambja 
itt van-e szülém padlásán. Ezért haragudott is rá a szülém, mert az 
az idegen jószágot aztán meg nem tűrte a háznál.

Ferkót nyáron, aratáskor legtöbbször a hideg lelte, és a dunna 
alatt aratta le a búzát. A dolog temetésére még akkor is elment volna, 
ha haldoklott volna – így mondta mindenki. De a szófogadó Jóska 
még helyette is dolgozott. Szó nélkül, Misa inkább azért dolgozott, 
mert félt a szülémtől.

Kiabálás, káromkodás soha nem volt a házban. Szinte azt mond-
hatom, hogy mindig csendesség és rend honolt mindenütt, még az 
udvaron is. Rozi ángyi nagyon tiszta asszony volt, de a pénzkere-
sethez nem értett semmit.

Amikor szülém meghalt, Jóska bátyám kapta el a szülői házat, 
mindennel, úgy ahogy volt. És a szőlőt is. De nemsokára Szabadkára 
ment felesége testvérével, és alig egy-két év múlva minden elúszott. 
Ha itt maradt volna, tán apám beválthatta volna ígéretét, de így nem 
tehette. Kihalt nemsokára az egész család is, csak a Ferkó van még 
meg. Meg a Juliska, aki szülém lánya volt szintén. Ő talpon maradt 
az életben, és Ferkót is ő tákolta. Juliska ugyanis egy gyárba ment 
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dolgozni. Mikor jelentkezett a munkára, miután fölvették, kezébe 
adták a seprűt, hogy seperje fel az utcát, udvart. Juliska aztán föl 
is seperte. Amikor nyugdíjba ment, már ő volt a gyárnak a lelke. 
Mondom, szülém unokája volt ő is.

Már tíz év óta nem hallottam sem Juliskáról, sem Ferkóról. Ju-
liskának egy lánya van, a Baba.

Amikor a szülém meghalt, szinte pár hét alatt széthullott az egész 
család. Addig, míg élt, az egész család egyre csak vándorolt a szülém-
hez a banyakemence mellé, ahol mindig meleg összetartóra, védel-
mezőre talált. Családjai, egy kivételével, közel is laktak. Szülémnek 
a legnagyobb örömet mindig az jelentette, ha adhatott. Pedig nem 
pazarolt el semmit se. Sokszor hallottam, hogy amit nagyapámmal 
összegyűjtöttek, azt ő hiánytalanul meg is tartotta.

Nem sokkal a halála után a házát eladták az örökösök. Nagybá-
tyámék elköltöztek a városba. Idegenek járkáltak ki a kiskapun… 
Úgy néztem sokáig a házra, mint egy ravatalra. A temetőbe hosszú 
ideig nem mentem ki. Valamitől mintha féltem volna. Tán attól, 
hogy a lassan gyógyuló seb fölszakadozik.

Szülém házát pár évvel ezelőtt bontották le. Új tulajdonos jött bele 
lakni. Mikor találkoztam vele, mosolyogva köszöntöttük egymást.

Én mondtam:
– Dobro jutro, szomszéd!
Ő mondta:
– Jó reggelt!
Az élet megy tovább.

Szülém halála után apám és anyám nagyon jók voltak hozzám. Ha 
látták, hogy mék könyvvel a kezemben az erdőbe, nem szóltak sem-
mit. Kerestem a magányt. De éreztem azt is, hogy valami elfoglaltság 
után kell néznem.

Miután már nem mehettem a szülémmel a szőlőbe, szabad időm-
ben kijártam a néhai gyönyörű Kamaráserdőbe. Közel volt a faluhoz, 
nagyon szép tó is volt benne híddal, és vasárnaponként gyönyörű 
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ruhába öltözött nők és férfiak csónakáztak a tavon. Hajóhinta is 
volt, s ezeknek a nézése szórakoztatott engem. Volt Nagyvendéglő, 
Kisvendéglő, vasárnap esténként szép zene szólt a vendéglőkben, és 
sok-sok vidéki vendég jött, és tánc is volt. Láttam is, ahol táncoltak, 
de oda közelmenni már nem akartam.

Szép volt.
Bata bácsival, az erdőőrrel már jó barátságban voltunk, pedig 

mindig puskával járt. Ma is mondom, ennek az erdőnek a kiirtása 
a háború után örök kár marad.

Már egészen kis gyermeklány korom óta szeretem a cirkuszt. Ha 
végigcsinnadrattáztak a falu főutcáján hirdetve a nagyérdemű 
közönségnek, hogy ma este bemutatkoznak a cirkusz világhírű 
artistái, már az utcán bámuló szemmel néztük a lovakon felvonuló 
művészeket, akiktől kitellett minden, amire a nézőknek, no meg a 
cirkusznak szüksége van. Este az igazgató pattogtatta az ustorát, a 
pénztáros tornázott és így tovább, de nekünk, gyerekeknek örökké 
a bohócok tetszettek a legjobban. Jóval később megnőtt az igényem, 
és a tornászok felé fordult a figyelmem.

Egyszer nagyon hosszú ideig itt tartózkodott a faluban egy ván-
dorcirkusz. Mozi akkor már nem volt, és tódult a nép. Mikor aztán 
fogyni kezdett a közönség, megint végigjöttek lovakon a művészek, 
és trombitaharsogás mellett kihirdették, hogy este a híres, neve-
zetes Rózsa Sándort fogják megjátszani a cirkuszban. Újra tódult 
a közönség. Ez a játék annyiból állt, hogy egy asztal állt a cirkusz 
közepén, borosüvegek, poharak álltak rajta, aztán a szép csárdásné 
jött ki, aki mérte a bort. Jött Rózsa Sándor, bort kért, mert elhagyta 
a szeretője. A szép asszony azt mondta:

– Majd én megvigasztallak, de bort nem adok!
Mire Rózsa Sándor bicskát rántott, hogy agyonszúrja a szép 

asszonyt. Sivalkodva kiszaladt, mire a betyárgyerek lövöldözött a 
levegőbe, és dalolva, sírva borult az asztalra. Rém tetszett minden-
kinek, és újra telve lett hetekig a cirkusz.
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A háború utáni 2-3 évben szegények voltunk, nehezen álltunk talp-
ra. A háború és a spanyolnátha okozta szenvedések megéreztették 
hatásukat. Apám dolgozott, ahogy bírt, de a régi határozottsága 
oda volt. Köhögött örökké. Cigarettázott is, és sajnos az én jó apám 
egyre többet ivott. De ahol tudott és bírt, mindig segített. Úgy, 
mint a nagyanyám.

Apámat hiába hívta Marci bácsi Amerikába, nem ment. Mi oda 
nem mentünk. Mi máshova mentünk.

Pár év múlva, ahogy ők elmentek Amerikába, apám egy nap újsá-
got olvasott, és egy hirdetést látott meg benne. Törökbecsén, akkor 
már Novi Bečejen „jól menő mozgóképszínház bérbe adó”.

Apámban a mozi utáni szunnyadó vágy újra lángot vetett. Elment, 
megnézte és kivette bérbe. A főbérlőnek lelépési díjat is fizetett.

Anyám szomorúan akarta lebeszélni, hogy ne vegyük mi is a 
világot a nyakunkba, mint Marci bácsi, de nem ért semmit. Menni 
kellett. Apám úgy neki volt szelesedve, hogy a házat is el akarta 
adni, de anyám a sarkára állt.

– Akkor sehova se megyünk.
Ez volt a szerencsénk.
Elmentünk, a mozi is jól ment, de nem tudtunk a helyi körülmé-

nyek közé beilleszkedni. Nem tudtunk sehogyse gyökeret ereszteni. 
Alig pár hónap múlva haza, azaz vissza is jöttünk, mert olyanok 
voltunk, mint a partra vetett halak.

Hogy bérbe bírta venni a mozit, a paprika adott rávalót apámnak. 
Mikor visszajöttünk, a paprika húzott ki bennünket a bajból is.

Apám boldogan fogta ki újra a jó barna homokokat, és ültette 
a paprikát. És ezen az őszön sok paprika termett. Alig pár hónap 
múlva úgy gondoltunk a becsei kirándulásra, mint egy rossz álomra, 
ami talán soha nem is volt igaz. Pedig igaz volt.

Apám mondta is sokszor ezután, hogy minden embernek van az 
életében egy rossz lépése, amit meg kell tenni, ha akarja, ha nem.

Aztán eljött az a nap is, mikor utoljára csengettek a jó öreg iskolában 
nekem is. Szavaltam, és az udvaron énekeltünk, aztán kiléptünk a 
kapun, s eszünkbe sem jutott, hogy valójában egy új iskola kezdődik 
számunkra, az élet iskolája.
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Azért mégsem volt mindegy, s ezt így, sok-sok idő múltán újra 
érzem. Eszembe jut, mikor kitárulkozott előttem egy csodaszép 
világ, mikor az első meséskönyvem kinyitottam. Egy rokontól 
kaptam. Aztán mindig meséskönyvet kértem. A tündérország, a 
tündérek meg a többi mesealakok benépesítették az álmaimat is. És, 
habár lassan is, azt is kiolvastam a mesékből, hogy ez a világ olyan 
messze van, még az Óperenciás tengereken meg a korpakazlakon is 
túl, ahova soha nem lehet eljutni. Így hát csak olvastam, olvastam. 
Az első meséskönyvem is úgy járt, mint az első olvasókönyvem. 
Szétmállott a kezemben nemsokára.

Amikor jó idő volt, a tanítók mindig kint álltak a hosszú, fehérre 
meszelt, oszlopos folyosón, és beszélgettek a tízperces szünetben. 
Néztek bennünket, amint játszadoztunk. Nagy figyelemmel kísér-
ték, ha alakítottam a játékokat, melyekben a legtöbbször én voltam 
az irányító. A Margit kisasszony, a Karola, a Mucsi, a Venyhárt és 
a Zsirkó tanító úr és a többi. Így is maradtak meg az emlékemben. 
Ott állnak még most is a hosszú, fehér folyosón, ahogy beszélgettek, 
és élni is fognak bennem örökké, amíg csak élek. Szegény Karola 
tüdőbajos volt. Mindig a szája elé kapta a kezét, ha köhögött. És 
a patikaiskolában a Drozdik Gyula bácsi és a Jevicki, aki nem 
sokáig tanított. Én mindegyiket szerettem. Még azokat is, akik 
megvertek, de törődtek velünk. Csak azt nem szerettem, aki nem 
törődött velünk.

Újra elköszönök tehát tőletek, jó öreg iskolák. A vén csengetyű 
hangja ott messze az időben újra az óra végét jelenti, és én hazame-
gyek nagy titkommal, amit most, sok-sok év után mégis kimondok: 
én is tanítónő szerettem volna lenni…

Mikor kikaptam az értesítőt, hazavittem, bevittem a szobába, és 
beletettem egy fiókba a vágyaimmal együtt. Fölrémlett előttem, 
hogy mégis meg kellene mondani szüleimnek, de eszembe jutott, 
hogy apám milyen lemondóan csapott a kezével, mikor az erre járó 
Kmeti tanító bácsi mondta neki, hogy:

– Geleta bácsi, a maga fiát tanítani kellene!
Nem tudom, Lajos bátyámnak milyen bizonyítványa volt végig, 

de kitűnő tanulónak tartották számon. Így hát hallgattam. Egész 
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a mai napig. Akkor egyrészt az érzékenységem nem engedte, hogy 
beszéljek, ma meg örülök, ha beszélhetek róla.

Senki ne gondolja, hogy én azt hittem, hogy a tanítói pálya köny-
nyű. Sőt most sem hiszem. Vissza tudok emlékezni, hogy az első 
osztályban, a palatáblám fölé hajolva, ha nem tudtam valamelyik 
betűt szépen leírni, a Margit tanító néni hányszor fogta meg újra és 
újra a kezem, hogy helyes irányba terelgesse. Akkor aztán tőlem ment 
a másikhoz, harmadikhoz és így tovább, tovább. És ezt mindig újra és 
újra. És mindig segített. Ezekhez a dolgokhoz szerintem ma is sokszor 
több erő és türelem kell, mint a marokszedéshez a tűző napon.

Ha most eszembe jut anyagi helyzetünk a háború után, nem is áll-
hattam elő a kívánságommal. Nem szaporíthattam szüleim gondjait, 
volt nekik amúgy is elég. És én szerettem őket. Így aztán – titkomat 
félretéve – egy csodálatos küszöbön álltam, messziről rózsaszínű 
felhőket láttam, felém közeledtek, sőt nemsokára le is ereszkedtek.

Anyám különösen nagyon szerette, ha szerepeltem. Anyai hiú-
ság volt, tudom. De vajon van-e édesanya, aki nem hiú, egy kicsit 
is legalább, tehetséges gyermekére? Én még nem találkoztam ilyen 
édesanyával, pedig sokkal találkoztam már.

Két év múlva tánciskolába jártam. És azután már nem sok tánc-
mulatság múlt el nélkülem, egész addig, míg férjhez nem mentem.

Színielőadások sora! Az elsőnél anyám az ígért szép ruhát is 
megvette, aztán nemsoká hazakísértek a legények.

Az első imádómat Pistának hívták. Nagy divat volt akkor még a 
szerenád, aztán Pista nem tudott méltóbb kifejezést adni érzelmei-
nek, mint hogy elhívta a falu legjobb prímását egymagát (egy nagyon 
régi híres prímást, a Kurina Matyi fiát, a Sanyit) az ablakom alá, 
és egy szép nyári éjszakán fölcsendült, a lehető legszerelmesebben, 
hogy: „Akácos út, ha végigmegyek rajtad én…”

Hát akácfa az volt az utcában éppen elég.
Félálomban azt hittem, hogy valahol máshol, messzi szól, másnak 

a szerenád. De mikor odaért, hogy „Egy ablaknál állj meg cigány!”, 
kicsattant a szemem. No, mondom, ennek fele se tréfa! Ez ugyan 
abba nem hagyja, míg világosságot nem gyújtok. Már éppen indulni 
akartam, hogy hozok apámtól ki gyufát, hogy lámpát gyújtok, mikor 
meghallottam, hogy apám jön kifelé a kisszobából:
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– Mé’ nem gyújtasz mán annak a gyereknek valami világosságot? 
Nem érek én rá itt virrasztani! Hónap csipedés lesz…

Úgy tettem, mint aki mélyen alszik, így aztán apám énhelyet-
tem gyújtotta meg Pistának az utolsó szál gyufáját. El is vonult a 
széptevőm, miután az ablakon meglátta, hogy gyújtottunk neki is 
szép világosságot, apám utolsó szál gyufájával. Hát, hogy utolsó 
volt, ebből baj is lett.

Apám sokszor rágyújtott éjszaka is. Anyámnak lefekvés előtt 
mindig az volt az utolsó gondolata, hogy apámnak van-e cigaretta 
éjszakára. És gyufa. Mert apám jó ember volt nagyon, még részegen 
is, de ha éjjel fölébredt, és nem volt cigaretta, akkor ki merre lát! 
Mehettünk kérni cigarettát a szomszéd Bata Gergő bácsitól vagy a 
másik szomszédtól, a Dobák Jani bácsitól. Most gyufája nem volt 
több, aztán Gergő bácsi könyörült meg rajta.

Később aztán eljött az a nap is, mikor kezdték már unni a szüleim 
a komédiázásomat.

– Hadd mán abba! Ne menj mán!
Nem mentem, míg nem hívott valaki. De mindig hívtak, és én 

újra mentem. Épp a Juhászlegény szépséges királykisasszonyát ját-
szottam. Anyám a legfényesebb anyagot vette meg ruhának. Lehet 
annak ellentállni? Nem is álltam ellent. Ha már fiatalság, gondoltam 
magamban, legyen szép, legyen aranyszélű, és legyen rózsaszínű!

Szép ifjúságom volt. Magam tettem széppé, meg szüleim, akik 
nem tagadtak meg tőlem semmit. Igaz, nem voltak túlzott vágyaim 
soha. Hisz a tanítónőálmot is eltemettem magamban. Szüleink küz-
döttek értünk körömszakadtáig, hogy ne szenvedjünk semmiben 
sem hiányt. Nem is szenvedtünk.

Férjem, Zabos Imre megjelenése teremtett rendet a sok udvarló 
között is. Ott, a Juhászlegény című színdarab után. Akkor jó barát-
nőim is megérezték, hogy fölöslegesekké váltak, és el is maradtak.

Pista több mint három évig udvarolt. Aztán eltűnt, nem csak a 
faluból. Úgy tudom, nincs Jugoszláviában. De egy kicsit a rúd elé 
szaladtam…

Amikor apám a háború után sebesülve hazatért a frontról, az 
egészségi állapota egyébként is meg volt rendülve, mert mindig kö-
högött. Mind nehezebben tudta a cipészmesterséget elviselni. Abban 
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az időben szülőfalumban már szinte mindenki valami formában a 
paprikával foglalkozott. Ki termelte, ki feldolgozta, vagy éppen csak 
kereskedett vele. Eta nagynéném termelte is, fel is dolgozta, s egyre 
csak beszélte rá apámat, hogy csinálja ő is.

Horgoson a századforduló elején, az 1900-as évek kezdetén 
kezdték jobban termeszteni a paprikát. Darázs, Farkas, Csamangó 
Pál és Geleta István nagyapám voltak az elsők, akik behozták. Az 
ő szüleik még az 1870-es években a Kárász-uradalomnál dolgoztak. 
Nagyapám és Csamangó Pali bácsi Röszkéről hoztak asszonyt. Pali 
bácsi Pap Rozáliát, nagyapám szülémet, Mosó Annát vette felesé-
gül. A menyecske nem sokkal többet hozott, mint ami rajta volt, de 
hozott magával egy kincset, ami csak jóval később kamatozott. Ez 
a kincs a „szögedi fődi, kéterejű paprikamag” volt.

A menyecske kiszórta a zacskóból a paprikamagot, aztán kimosta, 
kicsíráztatta, és a palántás ágyakba vetette. Így kezdődött.

Aztán a Geleta csemeték, mikor kezdtek fölcseperedni, a Jóska, a 
Pista, a Ferenc, a Jani meg az Etelka segítettek a szülémnek a papri-
ka termesztésben.

Az elsők példáját később egyre többen követték. A Bende, az 
Engi, a Szántó és Kovács családok – aztán a paprika meghódította 
az egész falut.

– Sok dologgal jár, de sok pénz jár érte! – mondta szülém. És 
terjedt a paprika, terjedt. Előbb fél hold, aztán hold, aztán holdak 
is tele lettek, és egyszer csak a mi jó barna homokjaink paprikája 
„hírös lött”! A Geleta család harminc éven keresztül termelte, majd 
fel is dolgozta. Szülém már őszülni kezdett, emlékszem, milyen szé-
pen irányítgatta Jóska bácsit, amikor a szép piros füzéres paprikát 
aggatta a paprikarudakra a kertben. Öröm volt nézni.

Pedig nem gazdultak meg belőle sohasem. Tán nem is akartak? 
Szülém többször is mondta:

– Annyi legyen, amiből tisztességesen élni lehessen!
Elejében, amikor idekerült, sütötte a piacra a kenyeret is, de az-

tán később csak a kocsonyát árulta a piacon. Láttam én is sokszor 
a nagykamrában a földön a sok kocsonyát, tányérokba kirakva. 
Szülém úgy mondta:

– Viszek a piacra is egy kis ennivalót.
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A kilenc unoka mindig éhes volt. Ő pedig nem tudta kiállni, 
hogy egynek is ne adjon, ha éhes volt.

A háború alatt is az itthon maradt asszonyok, a szülém menyei, 
lánya, de még az ismerősök is mind paprikának fogtak ki földet, és 
ültették, mert abból láttak pénzt a legjobban. Mindez jórészt szülém 
irányítása mellett történt, mert ő szegedi földről való lány volt – így 
mondták. Onnét tanulták. És ő szakszerűen értett a dolgokhoz, 
de máskülönben is, segítő keze mindenütt ott volt. Ezért is jártak 
hozzá annyian.

Amikor a kertben megnőtt a palánta, az ültetés jött, aztán, mikor 
már megérett a paprika, Jóska meg Ferkó oszlopokat állítottak a 
kertben, keresztbefektették rajta a rudakat, arra aggatták a füzéreket. 
Télen keveset, ami a családban szükséges volt, kihasították, aztán 
a kemencén megszárították, és egy famozsárban apróra törték. A 
család soha nem szenvedett szükséget paprikából. De másból sem, 
ha jól meggondolom. Bár sokkal szűkebben éltünk a háború alatt, 
mint azelőtt, éhezni nem éheztünk. Anyám is, szülém is, de a többi 
asszony is kora tavasztól késő őszig össze tudtak annyit gyűjtögetni, 
hogy nem szenvedtünk szükséget télen sem. Soha nem láttam, hogy 
az asszonyok munkaerejét, türelmét valaha is az élet annyira próbára 
tette volna, mint akkor. Hallottam róla, hogy a gazdagabb embe-
reknél orosz foglyok dolgoztak, itt, a falunkban is, de a szegényebb 
asszonyok minden erejükkel dolgoztak, hogy magukat és gyerekeiket 
eltartsák. És csomagot is kellett néha küldeni…

Hiszem, hogy a háború alatt a paprikatermesztés azért virágzott 
fel annyira nálunk, mert minden munkáját el bírták végezni az 
asszonyok, ha muszáj volt. Bár nemegyszer láttam szántó-vető asz-
szonyokat is, de még kaszával a kezükben aratókat is. De a paprika 
csak könyebb volt. És pénz is több járt érte. Sokszor értettem én 
ezt ki a beszédből, mikor anyám fölfűzött paprikáját megvette egy 
Mári néni. Kofaasszony volt. Nyilván szegedi. Mire a háború végén 
az emberek hazaszállingóztak, szülőfalumban a paprikatermesztés 
már nagyban virágzott. A jó barna homok segítette az asszonyokat, 
hogy jobb kedvvel csinálják. Mert könnyűnek nem lehetett mondani 
ezt a munkát még megközelítőleg sem.
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Kitörölhetetlenül maradtak meg emlékeimben ezek a hajnalok. 
Ezek a hajnali vándorlások a legtöbbször a paprikaültetéskor meg 
szedéskor voltak.

Mikor elkezdtek bennünket költögetni, még sötét volt. Aztán:
– Szaladj hamar! Eredj el a többiekhez is, siessünk, mert mindjárt 

este lesz.
Még föl sem kelt a nap, már attól féltek, hogy este lesz. Aztán 

csoportba verődve indultunk el, a kisebbek bukdácsolva, néha ríva 
szaladtunk a nagyobbak után. Ha elestünk:

– Kejj fő hama, most esté’ el!
Ez már egy kicsit meg is nevettetett bennünket.
A kocsit, amire a palánta volt fölrakva kosarakba, még a vízhor-

dók is rajta voltak, csak vágyakozva néztük, hogy de jó volna fölülni 
rá! De legtöbbször csak a kis csöpp gyerekek voltak rajta, akiket nem 
volt kire otthon hagyni.

Ilyen csoport ásítozó, fázó gyerekkel sokszor találkoztunk.
Mikor kiértünk a földre, már alig vártuk, hogy a nap melegítsen, 

dél felé meg már a hűvösre szerettünk volna húzódni, ha lett volna 
hová. De nem volt. Ebéd után boldog volt, aki a kocsi alá került, a 
többi a tűző napon pihent egy kicsit. Egy óráig pihenhettünk.

Este, mire hazaértünk, legtöbbször az estéli harangszó üdvözölt 
bennünket, meg a tehéncsorda vagy a kiskaput lökdöső anyakocák. 
Maglókat kerülgettünk az utcán. Mosakodás, kis vacsora, és már le 
is ragadt a szemünk. Másnap kezdődött minden elölről.

Nem véletlen, hogy éppen mifelénk honosodott meg olyan nagy 
terjedelemben a paprika termesztése. Sokszor hallottam, hogy a mi 
jó, barna homokunk különösen alkalmas a paprikatermesztésre. 
Ezt szakemberek is megállapították sokszor. Ez a mi jó, barna ho-
mokunk, különösen ha jól előkészítették, nemcsak szép és bőtermő 
szokott lenni, hanem különösen jó zamatot tudott adni a megérett, 
szép piros paprikának.

A szőlőnek, gyümölcsfának való homok kiterjed Királyhalma 
homokjára, sőt a szabadkai határ homokjára is. S ezt régen tudták 
nemcsak a termelők, hanem a szakemberek is.

Apám, aki nemrég jött haza a háborúból, sehogy sem akart hall-
gatni nagynéném rábeszélésére, de anyám is paprikapárti volt, és 
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ebből nem is engedett. Végül is apám is hozzáfogott a paprikához. És 
csodálatosképpen ettől az időtől kezdve mintha már nem köhögött 
volna annyit. Pedig mindenki köhögött, tüsszögött a paprikától, de 
ő bírta. Ebben is rá hasonlítottam. Én is bírtam.

Termőföldje nem volt apámnak, nem örökölt. Csak a kis házát kap ta 
szüléméktől. De jó homokot fogott ki feléből. Termeltük és föl is dol-
goztuk a paprikát, és kezdtük érezni, hogy anyagi helyzetünk javul.

Alig pár év múlva apám már rájött, hogy a jó barna homokban 
jobb paprikát lehet termelni. Ezért aztán mindig a jó barna homokot 
kereste, de bizony annak a paprikának csak a fele volt az övé. Nem 
tudok felelni rá, hogy miért, de ő ragaszkodott a kéterejű papriká-
hoz. Azt termelte, és feldolgozásra is azt vett a többi termelőtől. Ta-
vasszal a kertben elkészítette a palántás ágyakat, anyám kicsíráztatta 
a magot, aztán elvetettek. Sok munka volt a gyomlálással is.

Amint a palánta elérte az arasznyi nagyságot, május eleje körül 
elkezdődött a földeken a paprikaültetés. Ebben a munkában a gyer-
mekseregnek óriási rész jutott. Mikor teljes gőzzel ment az ültetés, 
kiürültek az iskolák. Az iskolásgyerekekre várt a palántahányás 
(így hívtuk). Iskolásgyerekek nélkül ez a munka teljesen megbénult 
volna. Aztán jöttek az intőcédulák, de jöhettek, mert ilyenkor drága 
volt minden perc, különösen, ha jött egy jó eső, még a betegek is 
dolgoztak. Láttam sokszor, egészen idős emberek is segédkeztek, ki 
így, ki úgy. Az iskolaigazgató ilyenkor már csak a formaság kedvéért 
küldte a büntetőcédulákat, mert az egész falu népe a paprikából élt, 
no meg a szőlőből.

Szent Antal zárta be az ültetést. Apám azt mondta, aki addig 
nem ültetett el, kár neki ültetni, úgysem lesz belőle semmi.

Mikor ősszel szedésre került a sor, újra a gyerekek léptek a tett 
mezejére.

Az első és második szedés paprika volt a legszebb. És valóban 
igaza lehetett apámnak, mert egyszer a budzsáki major körül volt 
valahol paprikája, de olyan magas volt a szára, hogy térdig ért, vagy 
még annál is följebb. A húsa meg olyan jó, vastag volt, hogy egy 
paprika egész marokkal volt. Ez a talaj is barna homok volt.

A paprika fűzése a lányokra és asszonyokra tartozott. A férfiak 
fölaggatták a házak oldalára a füzéreket. Ilyenkor úgy nézett ki a 
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falu, mint egy kicifrázott tündérkastély. Mikor aztán az őszi nap-
sugártól a paprikafüzérek megszikkadtak annyira, hogy lehetett 
hasítani a szárítóban, fölcsendült legelsőbb is Pákai Pannika hangja, 
aztán a többi lány meg asszony is átvette tőle a dalt, hogy:

Megérett a paprika, meg.
Hol hálunk az éjszaka meg?
Sose búsulj, angyalom,
Itt a subám, majd azon
Hálunk az éjszaka meg.

Árokparton a pemetefű,
Ez a kislány, jaj de gyönyörű!
Van neki gyűrűje,
Hacacárés kötője,
Szép barna szeretője.

És folyt évről évre a hasítók élete.
A paprika éreztette már hatását anyagi lehetőségeinken is. Én 

vezettem már akkor a kis háztartást, mert anyám örökké a paprika 
után szaladt. Én nevelgettem kishúgomat is, a paprika feldolgozásá-
nál, a csipedésnél is segítettem. Kissé égett a kezem, de nem nagyon. 
Ha apámnak sikerült jó homokot fogni, örült nagyon. Azt mondta: 
ha a jó homoki szőlőből készített bor a legjobb, akkor jó abban a 
paprika is. És elkezdődött a harc a jó homokban a jó paprikáért. 
Nemcsak az egész család fogott össze egymáson segíteni, hanem 
szomszédok és jó barátok is.

A mi munkánk, mármint a palántahányóké nem volt nehéz 
munka, de az asszonyoké, a fúrúsoké! Csodáltam őket, hogy napról 
napra, hétről hétre a tűző napon hétrét görnyedve hogy bírják. És 
úgy tudtak örülni annak a kis napszámnak!

Nálunk is sokszor volt a rokonság segítségben, aztán mentünk mi 
visszasegíteni. Én sokszor voltam napszámban is palántát hányni. 
Olyankor kaptam anyámtól új ruhát. Ahogy javult a helyzetünk, 
mindig többször kérdezte meg:

– Milyen ruhát vegyek, kislányom?
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Az én édesanyám olyan volt, mint sok-sok millió édesanya a vilá-
gon. Szeretett bennünket nagyon. És ha tudta, hogy nem vagyunk 
éhesek, és szép ruhát is bírt ránk adni, tökéletesen boldog volt. Más 
semmi követelése nem volt az élettől. Pedig szép hangja volt. Elhall-
gattam sokáig. De nem sokszor volt kedve dalolni. A templomban 
énekelt. Aki hallotta, tudja.

Paprikaültetéskor, szedéskor nem volt nótázás. Minden munkás 
erejére szükség volt, különösen ültetéskor. És aztán a tűző nap sok-
szor még a megmaradt erőt is elvette.

Láttam sokszor a fúrúsokat, hogy csak úgy szédelegtek, mikor 
kora reggeltől késő estig ültettek. A homokban az ültetés is könnyebb 
volt, de mikor a megkeményedett földbe ültettek, a fúrú nem akart 
a földbe menni, még a térdükkel is kellett segíteni, hogy bele bírják 
ültetni a palántát.

Sokat szenvedtek a hasítók meg a csipedők is. Télen valahogy bír-
ták ezt a munkát, mikor aztán másik évben kezdett fölmelegedni, és 
a hőmérő a harminc fok körül ingadozott, kezdtek az énekeslányok 
is elcsendesedni. De csinálták minden erejükkel.

Ha nem volt nagyon meleg, és nem égett a kezük, örökké dalol-
tak. De bizony sokszor égett. Melegre azzal a kézzel nem nagyon 
mehettek, amivel hasítottak.

Egyszer az egyik lány, éppen a Pákai Panni, eltűnt a többi közül. 
Senki sem tudta, hova lett. Kerestük, de sehol sem találtuk. A táskája 
ott volt, haza nem mehetett. Végre valaki meglátta, hogy a külső kislét-
ra nincs a helyén. Akkor már tudtuk, hol van. Apám nagyon megijedt. 
Ott is volt Panni a kútban. Lement a létrán a kútba, és két kezét beleló-
gatta a jéghideg vízbe, összedagadtak az ujjai. Végre nagy könyörgésre 
feljött, de orvoshoz kellett neki menni. Szegény lány! Annyira égett a 
keze, hogy nem tudott nagy fájdalmában hova lenni. Pár nap múlva 
újból jött dolgozni. Most halt meg, pár hónappal ezelőtt.

Apám nagyon szerette a fokhagymás pirítós kenyeret. Amikor 
paprikaültetés vagy kapálás volt, apám tüzet csinált a föld végénél, és 
pirította a kenyeret. De olyan szépen, hogy mindenki megkívánta tőle. 
Aztán megvagdosta a jó füstölt szalonnát, egy kis darab pálcát dugott 
bele, és olyan szép pirosra sütötte, hogy én csak néztem. Csepegtette 
a zsírt a pirítósra.
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– No add ide – mondja nekem – a tied is!
Aztán az enyém is megsütötte.
Mintha most látnám, amint ott guggol a tűz mellett, és süti a 

szalonnát. Úgy érzem, ha kinyújtanám a kezemet, meg is foghatnám 
talán. Apám nagyon szeretett guggolva ülni, mint a szülém. Szü-
lémet nem is láttam másként, csak guggolva ülni. Padkán, a karos 
padon vagy éppen a konyha küszöbén, az ereszet alatt.

Ez az egyetlen szokásuk, ami énnálam már nem nyilvánul meg.
Apám könyvvel vagy újsággal aludt el. Ha letette az olvasnivalót, 

feje alá tette a karjait, mindig így aludt el. Ezt aztán elörököltem tőle 
rendesen. Mindkét karom fejem alatt van ma is, ha alszom.

Ha még valaki nem foglalkozott a paprikával, az is kedvet 
kapott rá, midőn világgá röppent a hír, hogy Szentgyörgyi Albert 
professzor föltalálta a paprikában a C-vitamint. Na nem is köllött 
más. „Orvosság van a paprikában!” – hallatszott mindenhonnan. 
Egészen megkótyagosodott a falu népe a paprikától. Paprikaülte-
téskor aztán még a fiatal anyák is kiszedték a bölcsőből a pólyás 
gyerekeiket, és mentek ültetni. Láttam egyszer a szomszéd földön 
egy síró-rívó kisbabát. Odamentem megnézni, mi baja lehet. Az 
anyja a föld túlsó végén dolgozott, ültette a paprikát. Tele volt az 
ártatlan csöppség arca hangyával. Ilyet még egyszer, egy tanyai ház-
nál láttam. Ott a legyek lepték el a csöppséget, úgyhogy alig látszott 
az arca. Kibírta. Ismerem a fiút, szép, derék ember lett belőle.

Hasításkor a Pákai Rozika kisgyermekét én is gondoztam a pólyá-
ban. Ha sírt, bejött az anyja, és megitatta mákhajlével, hogy bírjon 
a kisbabától dolgozni. Megborzongtam, mikor láttam, mivel itatja 
a kicsit, és most már rázogattam, ha sírt, hogy ne itassa az anyja a 
mérget vele. Mert ha itatta, úgy elaludt, hogy alig bírták fölkelteni. 
Ez is kibírta. Szépen megnőtt. Paprikaszedéskor a Nagy Örzse néni 
unokája, a Sanyi gyerek egyszer azt mondta, hogy:

– Én nem mék iskolába, mert ha odamék, akkor anyám megint 
nem vesz télikabátot!

Így aztán vett neki.
Kézi ekekapát, amit apám tologatott előre a kapások előtt, apám 

kezében láttam legelőször. Azóta ezt az ekekapát is már ló húzza. 
Anyám a háború után, mihelyt össze bírt annyi pénzt spórolni, vett 
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apámnak egy ujjatlan, báránybéléses bekecset, hogy ne köhögjön 
annyit. Azt hiszem, halála napjáig azt viselte.

Miután otthon anyagi helyzetünk javulni kezdett, apám elkez-
dett álmodozni:

– Na, hékám! Most még nem, de jövőre okvetlen veszünk egy 
jó hold homokot!

Ezt minden évben egyszer elmondta. De apám álmodozása csak 
álom maradt örökre, mert annyit soha nem tudott összerakni, hogy 
egy hold aranyhomokot vegyen magának. És évről évre fogta ki 
feléből a homokokat, vagy ha az nem volt, megelégedett a földdel is. 
Én, míg otthon voltam, minden évben voltam palántát hányni vagy 
paprikát ültetni. Mindig örültem, ha a földre mentem, de szomorú 
voltam, hogy egy sem apámé volt. De vigasztaltam magam, hogy 
építi már apám a szárítót, majd lesz homokja már! Egy kőműves 
sógorom elkezdte építeni a kettős szárítót. Nagy bizakodással néz-
tünk előre. És ekkor történt a nagy katasztrófa.

1923. augusztus 20-án, Szent István napján szülőfalumban min-
dent elvert a jég. Kint álltunk a kapuban apámmal, anyám söpörte 
a jeget, meg lapáttal hányta, mikor látjuk, hogy a Veszelócki Gyura 
bácsi jön hazafelé nagy szomorúan. Annak a paprikája közel volt 
a mienkhez.

Apám kérdi:
– Arra is volt jég, Gyura?
Csak csapott a kezével:
– Minden oda van.
Pár napig úgy járkáltunk a házban, mintha halottunk lenne. Még 

kishúgom csacsogására sem figyelt senki. Végül ez is elmúlt. Jött a 
hír a tanyákról, ugarokról, hogy nem vert el mindenfelé mindent a 
jég. Kezdtünk fellélegezni. És ha keservesen is, kis kölcsönnel, Gábor 
sógor megépítette a szárítókat. Apám, anyám újra nyugodtabban 
alhatott. Még, ha jól emlékszem, megtörtént a Gregus-tanyán, 
hogy a letarolt paprika kikacsazott, és mivel hosszú volt az ősz, még 
azokról is szedtek paprikát.

Elpusztíthatatlan volt a paprika. Éppen olyan, mint aki megter-
melte és feldolgozta. Mert olyan erős fájú asszonyokat, mint szülém 
volt, sokat megismertem életemen keresztül. Kiemelkedik közülük 
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is Szegi néni, az Esztike kis lánypajtásom édesanyja, öt mostoha-
gyermeke volt, és született neki tíz. Esztike volt a legkisebb.

Szegi bácsi mozdonyvezető volt, felesége nevelte a gyermekeket. 
Valahány meghalt, a többi felnőtt. Itt játszottunk velük mindig a 
Sivár játszóterén.

Deák Julcsa néni még fiatal asszony volt, mikor az első világhá-
borúban elvesztette a férjét. Három kisgyermeke maradt. Pár éve, 
hogy meghalt. Nem túlzok, ha azt mondom, éjjel-nappal dolgozott, 
hogy felnevelje a gyermekeit. Mosással kereste meg a rávalót.

A Szegi Pista bácsi meg kovácsmester volt. Két lánya, Maca, 
Ilonka jó barátnőim voltak. Pista, Janó fiai közül az öregebb, a 
Pista volt a műhelyben az inasa. Itt laktak a közelben, a harmadik 
szomszédságban. Sokszor voltam náluk is játszani. A nagy kovács-
műhelybe néha be-bekukkantottam, és figyelmesen néztem, ahogy 
a Szegi bácsi a tűzbe teszi a vasat, hogy meg bírja formálni kedve 
szerint, ahogy kell. Aztán gyönyörű sárga kocsikat csinált, amit 
elvitt a vásárba eladni.

Az idő tájt, a szülém halála után egy évre, Szegi Maca kislány-
pajtásommal palántát voltam hányni. A nap kint a földben éppen 
úgy telt el, mint a másik, aztán este, mikor hazaértünk, Szegi néni 
behívott a konyhába, és jó húslevessel kínált meg bennünket. Nagyon 
fáradtak voltunk, ránk is esteledett, ezért siettem is haza. Már éppen 
az utolsó falatot ettem meg a tányérból, mikor Szegi néni hozzám 
lép, és elkezdte mesélni az esetet. Nekem az első pillanatban úgy 
tűnt, hogy haza se bírok menni, mert ahogy mifelénk mondják, „a 
lábamba szállt az ideg”. Már nem voltam éppen gyerek, és föl tudtam 
fogni az eset súlyosságát, ami a szüleimet érte. Mégis, mikor Szegi 
néni kíméletesen közölte velem, fölugrottam a padról, és rohantam 
haza, hogy ott legyek szüleimnél.

Mikor beléptem a kiskapun, egy kocsit láttam, ahol egy idegen 
ember állt, és két rendőr faggatta, és néha ütötte is. Szinte félve 
léptem be. Anyám fejét fogva ült egy széken, apám is, fejét lehajtva, 
úgy éreztem, szinte megrendülten ült a másik széken, egyik kezére 
hajtva a fejét. A lakás fölforgatva.

Apám aztán pár szóval még kiegészítette, amit már a Szegi néni 
mondott. A tanyáról egy embertől füzéres paprikát vettek. Nagy 
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kocsival volt. Amikor lerakták a füzéreket, összeszámoltak, és apám, 
anyám annak rendje-módja szerint kifizették a paprikát, amit az 
ember beletett a kabátja zsebébe. Ezt a szüleim látták is. Utána az 
ember a közeli artézi kútra vezette a lovakat, de mielőtt elment, a 
kabátját a kocsiülésre tette. Mikor visszajött, befogta a lovakat, és 
fölvette a kabátját. Szüleim ez alatt a szárítóban voltak elfoglalva, 
mikor odamén az ember, hogy:

– Ki vette ki a zsebemből a pénzt?
Mint később anyám mesélte, mindketten azt hitték előbb, hogy 

viccel az ember, aztán csak mintha megdermedtek volna.
Mikor hazaértem, anyámnak hideg vizes ruhával volt a feje körül-

kötve, és csak sóhajtozott. De az ember elkezdett ám nagy hangon 
handabandázni, hogy adják elő a pénzt, mert mén a rendőrségre. 
Mutogatta a kabát zsebét, hogy üres. Miután kifizették apámék a 
pénzt, senki nem járt az ud varban. Apám azt mondta neki, ha el akar 
menni a rendőrségre, menjen, mert ő akkor se tehet semmit. Elment 
az ember, és jött a rendőrség, és anyámékat elkezdte vallatni. Nem 
tudtak semmit mondani, csak azt, hogy az embernek kifizették a 
paprikát, és az, látták is, beletette a kabátja zsebébe. Így aztán lett 
házkutatás. A pénz azonban sehol, hűlt helye. Aztán jött az ember 
kocsija. Lehánytak mindent róla. A pénz sehol. Újra vallatás. Végül 
is az egyik rendőrnek jutott eszébe a lovak szerszámja. A lovak szer-
számjába dugva találták meg a pénzt. Elverték az embert csúnyául.

– Pista bácsi, pörölje be becsületsértésért, nagyon megbüntetik! 
– mondta az egyik rendőr.

– Pörölje be az ilyen embert a jóisten! Én nem pörölöm. Nekem 
nem kell keresni, mert nekem megvan a becsületem. Ő meg keresse, 
ahol akarja!

És becsukta utána a nagykaput. A hirtelen támadt hatalmas gond 
lassan ült el. Én büszke voltam a szüleimre. Szüleim jószívűek voltak, 
és szinte betegesen hiszékenyek. Különösen apám. Mindenkinek el-
hitt mindent, nem akarta soha elhinni, hogy vannak emberek, akik 
a pénzszerzés miatt becsapják a másik embert.

Egy nap egy finom ruhába öltözött úriember jött be hozzánk, 
amikor már egészen áttértek a paprika feldolgozására. Bemutatko-
zott, és azt mondta:
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– Geleta bácsi, hallottam, hogy a faluban magának van a leg-
szebb, legjobb édes-nemes paprikája. Ha ez így van, én állandó 
vevője leszek.

Szüleim le voltak véve a lábukról, örültünk mindannyian. Meg-
alkudtak a paprikára. Valamennyi pénzt adott is, megadta a címet, 
ahova küldeni kellett. El is küldték. Jött a levél, hogy még küldjenek. 
Akkor egyszerre mind elküldi a pénzt. Szerencsére, anyám észhez 
kapott, gyanút fogott, hogy a levéllel pénz nem jött. Még most is lá-
tom előttem a négy zsák őrölt paprikát, ami útra készen állt. Anyám 
nem engedte elküldeni. Az első küldemény ára soha nem érkezett meg. 
Apám a jelzett címre elutazott, de senkit nem talált ott. Az úriember 
becsapta szüleimet. Apám barátjai is kértek tőle kisebb-nagyobb 
összegeket, bizony néha volt olyan is, aki elfelejtette megadni.

Kevés ideig volt itt egy szép, bodor hajú postamester. Anyámék-
nak pénz jött paprikáért, és anyám ment el a postára. Hazahozta a 
pénzt, apám megolvasta, és csodálkozva még egyszer megolvasta. A 
pénz még egyszer annyi volt, mint ami járt volna a paprikáért. Apám 
ezt rögtön észrevette. Anyám nem hitte volna el, hogy olyan magas 
rangú hivatalnok tévedhet, és meg sem olvasta a pénzt, mikor kézhez 
kapta, bár úgy tűnt neki, hogy több, mint kellene, hogy legyen.

Apám kérdi:
– Megolvastad ezt a pénzt, mikor fölvetted?
Anyám elneveti magát:
– Ugye több ez a pénz, mint ami járna?
Apám rögtön a kezébe adta az egész pénzt, meg az utalványt, és 

azt mondta:
– Vidd vissza rögtön! Adják nekünk ide csak azt, ami a mienk!
Anyám újra mosolyogva jött vissza.
– Na, ezt érdemes volt visszavinni! Még neki állt följebb, hogy 

mért vittem vissza a pénzt, ha már kivittem a postáról.
Anyám azt hitte, örülni fog. Az meg valószínűleg szégyellte, azért 

pörölte meg anyámat. Ha nem is egészen, egy kicsit tán igaza is volt 
neki. Anyámnak meg kellett volna olvasni a pénzt.

Ez a postamester aztán elkerült Horgosról nemsokára.
Anyámék egyszer a tanyán voltak, paprikát, füzéreset hoztak 

haza. Én már akkor „gazdasszonykodtam”, és meg akartam lepni 
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őket, hogy főzök valamit, mire hazaérnek. A prézlis tésztát szeret-
tem, és az mellett döntöttem.

A tésztát egész jól sikerült meggyúrni. Örültem is neki. Sajnos 
a víz nem volt elég forró, mikor beletettem, hogy kifőzöm, és így 
összeállt. Alig bírtam szétszedni. így az első főzésemmel csődöt 
mondtam. De szüleim így is nagyon örültek, mikor hazaértek. Nem 
kellett anyámnak a munkától fáradtan nekiállni főzni.

– Főzzél csak máskor is! – mondta mind a kettő.
– Majd megtanulod magadtól – mondta anyám. – Engem se 

tanított senki, mégis megtanultam!
Ezen később is sokat gondolkoztam.
Anyám szüleire kicsit emlékszem csak. A nagytata magas, vékony 

ember, a nagymama kövérkés asszony volt. A nagytata neve Péter 
Szabó Gábor volt. Ő is cipész volt. A háború elején segített anyám-
nak a műhelyben, meg az üzletet is vezetni, de nem tudták tartani 
sehogy. Őrá kicsit jobban emlékszem, mint a Juli nagymamára, így 
hívtuk anyám anyját.

Nem a mi falunkban laktak.
Anyám egyszer levelet kapott valahonnan, és sírt nagyon. Meg-

halt a nagytata. Aztán a nagymama is.
Keveset láttam őket. A sírjukat se láttam sohasem. Én, az uno-

kájuk.

Még egy hasítólány maradt meg az emlékezetemben. Apám is szépen 
dalolt, és nagyon szerette, ha valaki szépen dalol. Hát ez az Etelka 
úgy dalolt, mint a pacsirta. Apám el is nevezte pacsirtának. Ma már 
unokái vannak. Mikor népdalvetélkedőt rendeztek, a mi falunk 
részvételével is, persze hogy eszembe jutott. És nemhiába. Az első 
népdalvetélkedőn második, a másodikon első lett. Hangját a rádió, 
a televízió is sugározta, s a népdalgyűjtők szalagjai is őrzik, mert 
sok szép dalt jegyeztek le az ő ajkairól.

Hasítás után a fügét (így hívták a fölfűzött paprikaleveleket) 
megszárították, összezúzták, aztán a malomba vitték őrölni. Én 
három ilyen malomról is tudok. Apám a Merkúr malomba vitte 
mindig a paprikát. Aztán zsákokban hazakerült a szép, piros, édes-
nemes paprika, vagy a félédes csipedett. Anyám fél marokkal kivett 
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a zsákból, újságpapírra tette, összenyomta a papírt, és gyönyörkö-
dött benne. Aztán a nagynénémmel, az Eta nénivel megindultak 
a paprikapiacra, ami itt volt, közel, a beltéren, a sarkon. Jöttek a 
kofák, vidéki kereskedők, és megvették. Nem emlékszem, hogy 
anyám egyszer is azzal jött volna haza, hogy nem kelt el a paprika. 
A horgosi paprika mindig kapós volt.

Három kofa nevére emlékszem, akik jártak is hozzánk. A Katica 
néni, a Krisztina és egy becskereki Magduska.

Meg kell mondani, hogy a kereskedők valahogy sokan meg gaz dul-
tak, csak apám maradt szegény, meg Eta nénémék is. Pedig apámat 
jó paprikafeldolgozónak ismerték a faluban. Egyszer diplomát is 
kapott ezért a paprikavegyészeten. Úgy tudott neki örülni, mintha 
megütötte volna a főnyereményt. Hiszen annyi híres paprikatermelő 
meg kereskedő közt érte ez a megtiszteltetés. Lehet, hogy többen is 
kaptak, de én csak az övéről tudok.

Aztán jöttek olyan idők is, amikor sok volt a szóbeszéd arról, hogy 
a paprikát hamisítják. Egész fiatal koromban, meg később, a második 
világháború után, a beszolgáltatások idején is. Hogy szebb, kelen-
dőbb – no meg, hogy több legyen, festéket és zsírt tettek bele.

Azután az államosításnál megépült szülőfalum büszkesége, a 
Sušara szárító, majd később a Vitamin paprikafeldolgozó gyár, ahol 
feldolgozzák, megőrlik, és aztán el is szállítják a paprikát. Tudo-
másom szerint a gyár ezer vagonnál is többet tudna feldolgozni, ha 
termelnénk annyi paprikát. Csakhogy, egy ember nem is olyan régen 
keserűen jegyezte meg, hogy lesz már a mi homokunkban minden, 
csak paprika nem! Igaza van? Alighanem, igen. Most, valamelyik 
évben egy konferencián hallottam, hogy alig dolgoztak föl csak 
tizenvalahány vagon paprikát. Nekem elképesztő a különbség. És 
talán nem csak én vagyok olyan, aki rendületlenül hisz benne, hogy 
eljön az idő, mikor újra termelni fogják a horgosiak a jó barnahomoki 
paprikát, aminek nemcsak a színe, az íze is nemes.

Télidőben aztán, bár még fiatal voltam, jöttek értem a rendezők. 
Apámnak már nem volt kedve a színdarabrendezéshez, mint vala-
mikor, fiatal korában, de szívesen elengedett, ha hívott valamelyik 
rendező. Hívott is egy. A nevére már sajnos nem emlékszem.
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Elmentem a szereposztásra. A bíró lányai című népszínművet 
tervezték. Maga a darab a szegény lány és gazdag legény esetéről 
szólt, amivel később még sokszor találkoztam.

Az iskolában, mikor szerepeltünk, a tanító vagy a tanító néni 
megmutatta, megmagyarázta, átrágta velünk a darabot. A legna-
gyobb meglepetésemre ez a rendező semmit sem mutatott. így volt, 
hogy már az első próbán láttam, hogy én alighanem többet tudok, 
mint a rendező. Szóval nem voltam vele megelégedve. De a nép jött. 
Mozi már rég nem volt, s a nép az előadásokra vetette magát. Pedig 
szerintem igen gyenge előadások voltak, de a nép nem sokat törő-
dött vele, csak lásson valamit, és főleg halljon. Tehát úgy játszott 
mindenki, vagyis minden szereplő, ahogy tudott. Ez aztán meg is 
látszott az előadáson, de azért nagy siker volt. Valamilyen jótékony 
célú volt az előadás. A nép adakozott, dőlt a pénz, aztán betették a 
bankba, és a bank megbukott. Oda volt a pénz. Gondolom, valaki 
azért jól járt vele.

Még egyszer szerepeltünk ezzel a rendezővel. Akkor a Leánycsók 
című népszínművet adtuk. Valahogy kezdett már a kedvem is el-
menni az egésztől, bár én alighanem kitűntem mind a két darabban, 
mert sokat emlegettek a faluban, mikor egyszer eljött értem a falum 
akkori legjobb rendezője, a Reisz bácsi. Sajnos épp erre az előadásra 
nem emlékszem, mit is adtunk, csak azért volt számomra emlékeze-
tes, mert már az első próbán láttam, hogy ez másmilyen ember, meg 
másmilyen rendező. Azon kezdte, hogy ismételtette a jeleneteket, 
többször is, és nem engedte tovább, míg nem igazított rajta, hogy jól 
alakuljon. Ennek már volt elképzelése az egész darabról.

Dobogó szívvel vártam, mi lesz velem. Beléptem a színpadra, és 
elkezdtem mondani a szerepemet. A Reisz bácsi meg csak nézett rám. 
És nem alakított rajtam semmit. De meg kell mondanom, hogy őtőle 
tanultam meg később a rendezés minden fortélyát. Mert állandó szerep-
lője maradtam. Szerettem a keze alatt játszani, mert úgy éreztem, hogy 
tud. Ha ő vezette a próbát, biztosan mozogtam a színpadon, mintha ott 
születtem volna, önbizalmat és biztonságot adott a bizalom. Egyszer 
találkozott apámmal, és azt mondta neki:

– A maga lányát nem kell tanítani a színpadon, mert őstehetség. 
Nyugodtan odaadhatná a színházba is.
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Apámnak is jó véleménye volt róla. Mikor először eljött értem, 
apám azt mondta:

– No, lányom, most jó kézbe kerülsz. Amit ő megrendez, az meg 
van rendezve!

Így is lett. Sok szereplő volt mindig a keze alatt. A pontosságot 
szerette, és nagyon meg is követelte. Ő rendezte A falu rosszát. Én 
a Finum Rózsit alakítottam, szerinte nagy hozzáértéssel.

Szép ruha, szereplés, kis házunk háztartásának vezetése meg a kis-
húgom nevelése volt a fő munkám akkor. Az anyagi helyzetünk javult, 
de lényegesen nem sokat változott. Apámék nem tudták, hogyan kell 
a feldolgozott paprikát még jobban értékesíteni. Piros festékkel meg 
zsírral. De ezt nem csinálta minden kereskedő, csak a gazdagabbak.

– Azoknak van merszük! – mondta apám.
Ma is nagyon emlékszem arra a napra, mikor hívatták apámat a 

vegyészetre, és értesítették róla, hogy övé a legszebben és legjobban 
feldolgozott édes-nemes paprika. Apám úgy jött haza a diplomával 
a kezében, mint egy szélütött, az örömtől. Meg kell mondanom, 
hogy apám a becsület és tisztesség mintaképe volt, mindamellett, 
hogy akkor már ivott.

– Az én paprikámba ugyan semmi hamisított maszlag bele nem 
kerül! – szokta mondani.

Egy vegyészmérnök egy este meg is látogatott bennünket, és 
ezekre a szavaira ma is emlékszem:

– Sok feldolgozónak már minden van a paprikájában, csak pap-
rika nincs. Csak így tovább, Pista bácsi!

Nem is tudok róla, hogy apám valamikor is ilyen dologba be-
lekeveredett volna. De nem is zsírosodott meg a paprikán, mint a 
többi kereskedő.

Egyszer egy olyan színdarabot is olvastam, aminek az volt a címe, 
hogy a Falu bolondja . Már gyerekkoromban hallottam, hogy 
„minden falunak megvan a maga bolondja”. No, az én falum sem 
szűkölködött ilyen ügyben.

Legelsőbb a cipészüzletben találkoztam vele. Cipőt csináltatott 
magának. Recsegő hangja volt, arca vörös volt, mint a paprika, 
legtöbbször még a tetejébe részeg is volt, és szeretett ordítozni. 
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Sokszor járt puskával. Avval hadonászott, mikor dühöngött. Apám 
azt mondta:

– Ne félj tőle, hiszen ez bolond volt egész életében, meg az is 
marad, de nem bánt.

Egyszer apám paprikát is vett tőle. Kimentek érte kocsival a 
tanyára. Valamiért aztán most is megharagudott a Jóska bácsi, be-
szaladt a tanyára a puskáért, hanem aztán addig apám is kiváltotta 
a nyúlpasszust – mit volt mit tenni –, szaladásra fogta a dolgot, 
olyannyira, hogy még a papucsát is ott hagyta a tanyaudvaron.

Apám ezután ki is tiltotta az udvarból. Nem volt szabad neki 
bejönni többet. Pedig birtokos úr volt.

Apám a megugratásakor azzal ért haza a tanyáról, hogy:
– No sok bolondot láttam már életemben, de ekkora bolondot 

még nem!
Feleségét is láttam a piacon többször. Hallgatag, kövér asszony volt. 

Nem volt családja, és nem is lehetett. Ezt az orvosok is megmondták 
nekik. De Jóska bácsi evvel nem sokat törődött. Azt mondta:

– Akkor is szüljön nekem gyereket, ha nem lehet!
Végül is az elhatározást tett is követte. Egyszer befogta a lovakat 

a kocsiba, bejött a faluba a Beretka bábaasszonyért, kivitte a tanyájá-
ra, odaültette a felesége mellé, és azt mondta neki, hogy addig nem 
mehet haza, míg meg nem lesz a gyerek.

Beretka néni megnézte az asszonyt, és azt mondta:
– No, ettől az asszonytól várhatjuk, mikor szül ez majd gyereket!
De Rózsa bácsi nem engedett. Ellátta az asszonyt minden jóval, 

sóval, paprikával, aztán kijelentette, hogy sehova nem mehet, míg 
gyerek nem lesz. 

Szegény feleségét, de a Berta nénit is majd kilelte a hideg, mert a 
puska is oda volt állítva. Elkezdett az neki szépen beszélni, hogy:

– Nézze, máshol is van, hogy nincsen gyereke az asszonynak…
De Rózsa bácsi azt mondta:
– Akkor ítéletnapig is itt ülhet, mert én haza nem engedem, míg 

gyerek nem lesz!
Egy egész hétig bírta Beretka néni a szálláson, aztán egy óvatlan 

pillanatban a Rózsa néni mégis kiszöktette a bábaasszonyt. Ekkor 
már az idegösszeroppanás környékezte.
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Már előbb is Bolond Rúzsának hívta a falu, de ezek után, hogy 
Beretka néni elmesélte minden szülőasszonynak az esetét, végleg 
rajta maradt az elnevezés. A gyerekek az utcán utána kiabáltak:

– Mikor lesz meg a gyerek, Bolond Rúzsa bácsi?
Apám kerülte még az utcán is.
Máskor gyerekeket hívott cseresznyét szedni, mesélte Német 

Misi szőlőmunkás, aki gyerekkorában maga is szedte a Bolond 
Rúzsa cseresznyéjét.

A gyümölcsszedőnek első dolga, hogy egyen a gyümölcsből, 
amit szed.

No ez nem volt sehogy sem ínyére Rúzsa bácsinak, és azt mondta 
a gyerekeknek, hogy míg szedik a cseresznyét, addig fütyülni kell. 
Nagyobb hatás kedvéért újra hozta a puskát.

– A cseresznyefák úgy néztek ki a sok fütyülő gyerektől, mintha 
tele lettek volna sárgarigóval! – mondja Német Misi.

Még egy fájdalmas epizóddal tartozom abból az időből. Sajnos nem 
tudom pontosan megmondani, melyik évben történt, hogy kiirtották 
a Kamaráserdőt. Az én szép erdőmet. Az emberi vandalizmus irtotta 
ki, ma is azt mondom. Engem valóban szinte megviselt a híre.

Anyám újságolta egyszer:
– Na nem mehetsz már olvasni az erdőbe! Kiirtották.
– Azt kellett volna kiirtani, aki kiirtotta! – mondta apám.
– Valahány ember meggazdult belőle biztos!
Ma is azt mondom, csúnyául megcsonkították szép falumat. 

Akkor elbújtam, ahol senki sem látta, és megsirattam. Meg a Bata 
bácsit, aki erdőkerülő volt, és mindig puskával járt, de engem nem 
bántott, és nagyon összebarátkoztunk vele. Őt is sirattam.

Eltűnt az erdő, a sétautak, a hajóhinta, és elvadult a szép tó is. 
Vajon mért csinálnak ilyet az emberek? Ma sem értem. Kiirtani az 
évszázados fákat, amikre még nézni is jó. Szidták a faluban még az 
anyját is annak, aki kiszedette. A bűnösök meg csak hallgattak. 
Azok nevét akkor csak suttogva merték emlegetni.

– Kőccsék el orvosságra az árát! – mondta egy asszony.
Ha annyi pénzem volna, hogy visszavarázsolhatnám, rögtön 

visszavarázsolnám. De nincs. Ha legalább meg tudnám írni, amit 
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akkor éreztem, meg amit ma is érzek, ha rágondolok! Jó apám, miért 
is nem taníttattál?

Gondolatban, mint annyiszor, most újra visszatérek tanítónői pá-
lyámra, mely titkos terv maradt csupán, s amelyről – talán mégis túl 
könnyen – lemondtam. Hányszor foglalkoztatott ez a kérdés eddigi 
életemen keresztül! És hiszem, hogy ezután is foglalkoztat.

Vajon hogy is lett volna? Életem egészen más irányt vett volna.
Elsősorban bizonyára nem maradtam volna szülőfalumban. Mert 

a tanítói pálya a legtöbbször vándortarisznyát is jelent. Bármilyen 
nehéz is lett volna szülőfalumtól megválni, valószínűleg én is így 
lettem volna. De úgy érzem, hogyha bárhol is fogadtak volna be 
mint tanítót, én ezt nagyon megköszöntem volna nekük, és nagyon 
meg is becsültem volna őket.

Hogy hogy is tanítottam volna? Hányszor bíbelődtem ezzel a 
gondolattal is egy életen keresztül!

Úgy érzem, hogy még valahol csecsemőkorban kell kezdeni.
Ha valaki, én becsülöm a tudományt. Hiszen annyi mindent 

köszönhetünk neki. Hogy az iskolákban a tudomány az első számú 
tantárgy, jól van ez így. Hiszen már fönt van az ember a holdon! 
Csakhogy ez mégsem elég. A kis csecsemő, alighogy megtanul 
beszélni, már akkor kell kezdeni azt a tanítást, hogy emberséges 
emberré váljon, ha felnő. Nem gondolok földre szállott angyalokra, 
senki ne higgye! Csak emberséges, meleg szívű emberekre, amire 
annyira szükség lenne!

Tudomány, emberség, egészség. Valahogy így fogalmaznám meg 
azt, amit énszerintem be kellene iktatni a tanrendbe. Utoljára ma-
radt az egészség, pedig első is lehetett volna, annyira fontos. Hogy 
mindenki tanulja meg már kisgyerek korában, hogyan kell élnie 
hogy egészséges maradjon.

Ha kinevetnek is, én hiszek benne, hogy ezeket mind lehetne az 
iskolában tanítani. Meg kellene is.

És ha nem így teszünk, mért siránkozunk a felnőtt ifjúságon, 
mondván, milyen haszontalanok a mai fiatalok!
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Miután a háborús évek sebei kezdtek úgy-ahogy begyógyulni, 
akkor kezdődtek az én ifjúságom szép évei. Szegi Macával, Herédi 
Veronnal és Nyári Valival barátnősködtünk. Gyerekkorom vadsága 
kezdett lecsillapodni, és nagyon jól megértettük egymást. Az ud-
varlók ott settenkedtek körülöttem is, barátnőim körül is, egészen 
addig, míg jövendőbeli férjem meg nem rendezte a Juhászlegény, 
szegény juhászlegény című népszínművet. Vele játszottam akkor a 
főszerepet. Előadás után hazakísért, és tudtára adta minden eddigi 
udvarlómnak, barátnőmnek, hogy kívül tágasabb.

Férjemet már az iskolában is ismertem, de csak később ismerked-
tünk meg közelebbről. Két év korkülönbség volt köztünk, mert ő, 
tanyai gyerek lévén, később került az iskolába. A patikaiskolában 
az 5–6. osztályban kerültünk egy osztályba. A Drozdik Gyula 
bácsi tanított bennünket. Az első sor végén ült, az ajtónál, és nem 
emlékszem, hogy valamikor is a leckét ne tudta volna.

A tanyáról került be, és a falusi fiúk nem sokat vártak tőle, de ezt 
a véleményüket meg kellett nekik változtatni rövidesen.

Az egyik fiú egyszer azt mondta, hogy a tanyai fiúk mind buták. 
Ezen aztán többen nevettek a lányok is, és helyeselték a megállapítást. 
Később aztán éppen ezek fordultak hozzá segítségért, ha valamelyik 
leckét nem tudták megcsinálni. A legnehezebb számtanpéldákat 
mindig a Zabos Imre csinálta meg hibátlanul, és a leghamarabb. 
Néha még a tanítónk, a Gyula bácsi is csodálkozott rajta.

Egyszer köcsögös játékot játszottunk. A kis köves folyosó végében 
volt egy mélyedés. Mi ezt arra használtuk, hogy körülültük fönt a 
szélét, és „csemcsem gyűrű”-t, vagy „köcsögös játék”-ot játszottunk. 
Most is azt játszottuk éppen, a fiúk meg néztek bennünket. Az Imre 
nem elégedett meg ezzel, hanem segített a macskának fellökdösni a 
köcsögöket, azaz egyenként lökdösött bennünket hátulról a mélye-
désbe, ahol meg lépcső is volt. Lehet hogy jobban meglökött, mint 
a többit, mert én is beleestem, és meg is ütöttem magam. Mikor 
hátranéztem, láttam hogy nevetett, és rám nézett.

Itt kezdődött.
Végignézte azt is, mikor a Gyula bácsi elverte a fél osztályt az 

értesítő miatt. Ő akkor se kapott ki, és örült neki. ő jó gyerek volt, jó 
tanuló, szorgalmas. És soha nem kapott ki senkitől. Se a szüleitől, se 
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a tanítótól. Én akkor roppant bánatos voltam. A Margit kisasszony 
is elverte a kezem, mert nem szerettem a csipkét kötni, az apám is 
elvert, mert elkerültem egyszer az iskolát, és itt van, a Gyula bácsi 
is ilyen szégyenre tett a fenekes ütésekkel egy nyavalyás értesítő 
otthon felejtése miatt.

Aztán búcsúzás jött az iskolától, és az Imre eltűnt, alig-alig láttuk 
egymást néha az utcán. Ő gépészinas lett a Tóth András bácsinál, 
nekem anyám gépet vett, és hímezni tanultam gépen. Tanultam, 
mert anyám így akarta, de még így sem szerettem ezt a munkát. 
Nem volt arra való, hogy megéljen belőle az ember.

Mikor az Imre fölszabadult, nekem már volt udvarlóm, éppen az ő 
barátja. Egy nap hazaértem valahonnét, mikor nagy meglepetésemre 
ott volt nálunk, és apámmal beszélt, hogy engedjen el szerepelni.

– A Juhászlegény, szegény juhászlegény című népszínművet 
játsszuk – mondta éppen.

Apám megcsóválta a fejét, de rám bízta a döntést, és otthagyott 
bennünket.

Ő most már hozzám fordult, hogy vele fogok játszani, ő lesz a 
Gergő, a főszereplő, én meg a Juliska.

Eszembe jutott, mikor lelökött, amikor köcsögösdit játszottunk, 
és rá is néztem.

– Ne félj, most nem löklek le a színpadról!
És most is épp úgy nevetett, mint akkor. Mindjárt ide is adta a 

szöveget. Mondtam, hogy elolvasom, és aztán adok választ. Elment. 
Még akkor este elolvastam. És akkor láttam meglepődve, hogy az ő 
barátja, a Pista, aki nekem udvarolt, mellékszerepre van beosztva. 
Nekem pedig az Imrével kell játszanom. Na most mi lesz? Már 
másnap jött a Pistától egy bánatos levél, hogy ne játsszak az Imrével, 
mert úgy érzi, baj lesz. Jól érezte. A szerep szép volt, és én ott voltam 
az első olvasópróbán. És akkor jött a legnagyobb meglepetésem, mikor 
láttam, hogy az Imre már milyen szépen mondja a szerepet, és közben 
hogy rendez! A Pista csillaga leáldozóban volt, az Imréé lépett he-
lyébe. A hosszú, hároméves udvarlásnak lett a vége a Juhászlegény, 
szegény juhászlegény.

Csak úgy mellesleg tartom érdemesnek megjegyezni, hogy ami 
színdarabban addig játszottam, az mind a szegény-gazdag fiatalok 
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eseteiről szólt. Nem volt ez máshogy a Juhászlegényben sem. Aztán 
az élet maga írta a színdarabját, hisz a mi esetünkben is csak így 
volt. Az én családomról már szóltam. Imre meg tanyai, úgynevezett 
módos családból való volt, de azért kitanulta a gépészmesterséget.

A Pribicki-féle vendéglő nagytermében tartottuk meg az elő-
adást. Mikor felöltöztem, fölmentem a színpadra, kinéztem a füg-
gönynyíláson, elhűltem. Annyi volt a nép, hogy még az ablakokban 
meg a színpad szélén is ültek. Ennyi népet még nem láttam, pedig 
már gyakorlott szereplőnek számítottam. Csúnyául elkapott a 
lámpaláz. És nekem már a belépésnél dalolni kellett, amitől úgyis 
féltem! Nem tagadom, még imádkoztam is.

Hiába volt. Fölsültem a belépő dallal. Mondtam én, mert be-
tanultam jól, de azt sem tudtam, mit mondtam, mert alig vártam, 
hogy kikerüljek onnan. Közben a nézőtéren csend volt. Ránéztem 
a „szerelmetes violára”, a Gergőre, aki ezúttal ugyan csúnyán nézett 
az ő Juliskájára. A jelenet rövid volt, és aztán úgy léptem ki a szín-
ről, hogy itt a világ vége! Ezt nem lehet túlélni! Kívül, a kulisszák 
mögött a többi szereplő úgy nézett rám, mint egy holdkórosra. 
Bent a színpadon is dadogva folyt az előadás. Volt, aki odasietett 
hozzám, bátorított:

– Vigyázz, mert tönkreteszed a darabot!
Aztán kijött a Gergő is. Káromkodott, úgy jó tanyaiasan.
Megértettem teljes egészében, hogy rajtam áll, siker lesz-e vagy 

bukás. Lánykoromban mindig nagyon tudtam a szerepem. Súgóra 
nem volt szükség soha. Eszembe jutott, hogy megy ez a sok nép 
haza, ha…

Nagyot sóhajtottam, mielőtt beléptem. Könnyedén vettem a 
játékot, minden fölösleges sallang nélkül. Éreztem, hogy a mérleg 
lassan az én oldalamra billen. És a súgó vigyorgásáról, aki nem sú-
gott, hanem engem nézett, már azt láttam:

– Na így köll ezt csinálni, Csitri!
A közönség sokáig figyelte némán minden mozdulatomat. És 

egyszer csak fölcsattant, szöveg között, az első taps. A taps, amiért 
minden műkedvelő meg hivatásos színész egyformán áhítozik.

Később egyik taps a másikat érte. A súgó egyre csak vigyorgott, a 
Gergő pillantásai is egészen másmilyenek voltak, mint az első jelenet 
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után. Egy érzékeny jelenetnél a bánat könnyei helyett a „mégiscsak 
sikerült” örömkönnyei hullottak szememből. A szereplőtársaim 
ölelgettek, mikor vége lett a felvonásnak. Irigység nélkül gratuláltak, 
hisz közös is volt a siker. Mikor vége lett az előadásnak, az utolsó 
jelenetnél összeborultunk a Gergővel. Úgy éreztem, kezd már egy 
kicsit sokáig ölelgetni, és ki akartam magam szabadítani. A közönség 
óriási kacajra fakadt. A Gergő meg, úgy a foga közt, gyönyörűségesen 
kezd a fülembe káromkodni, hogy aszondja:

– Várjál még, nem húzták ezek a marhák össze a függönyt!
Mindezt úgy csinálta, hogy a közönség azt hitte, szerelmet val-

lott. Előadás után rögtön kereste a Zádori borbélyt. Ő volt megbízva 
a függönnyel. A függönynek semmi baja sem volt. Azt mondta, 
gyönyörködni akart a mi ölelkezésünkben.

Végül is szép előadást könyvelhettünk el. És mivel a Gergő azt 
hitte, félek egyedül hazamenni, nem nagyon kérdezett semmit, 
hanem hazakísért. Aztán rövid idő alatt nemcsak az udvarlóimnak 
tette ki a szűrét, hanem a barátnőimnek is. És egy napon eladták a 
beltéren levő házukat, és a mellettünk levő, eladó házat vették meg. 
Ezzel aztán el is dőlt mindkettőnk sorsa.

A Pista aztán már nemsokára el is tűnt a faluból. Azóta se láttam.
Mielőtt megesküdtünk, még sok színdarabban játszottunk 

együtt az Imrével. Már menyasszonya voltam, mikor egyszer, örökös 
féltékenysége miatt, nagyon összevesztünk. Apám ezért nagyon 
haragudott rá, és addig beszélt, hogy végül is, mikor egy este eljött, 
lehúztam ujjamról a gyűrűt, és letettem neki a varrógépre. (Hímez-
tem a gépen azelőtt.) Rám nézett, és csak ennyit mondott:

– Húzd fel az ujjadra, mert úgyis agyonütlek!
És elment.
Anyám végighallgatta a szobából a beszélgetésünket, és kilépett:
– Nem bírsz te már, lányom, ettől a gyerektől megszabadulni…
Boldogan húztam vissza ujjamra a gyűrűt, de már beteg lettem, 

mert már apám is, anyám is miattunk veszekedett. Anyám azt 
mondta apámnak:

– Te csak hallgass, te is mindig veszekedtél velem!
Szüleim házában lakott Olga, egy idősebb árvalány. Varró volt. 

Ő is sokszor intett, hogy:
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– Piri, nem jó vége lesz, majd meglátod!
Míg meg nem esküdtünk, sokat üldögéltünk bent nála. Vőlegé-

nyemmel jó barátságban volt. Gyönyörű karácsonyfát tudott díszíte-
ni, és a szekrény tetején mindig volt a számunkra sütemény eltéve.

Egyszer addig gyújtogatta a csillagszórókat, hogy meggyulladt 
az egész karácsonyfa. Imre megfogta, és kivitte a hóba.

Keresztkománkat is Imre választotta meg a legjobb barátja, Varga 
Misi személyében. Jól jártam vele, vagyis a feleségével, Ilonkával. Mind 
a mai napig. A legjobb barátnőt találtam meg benne. Talán az is közre-
játszott ebben, hogy sorstársak is voltunk, míg férjeink el nem haltak. 
Keresztfi am, Misike vadászszerencsétlenség áldozata lett, de már felnőtt 
korában. Felesége, Irénke és kislányuk, Tünde árva maradt. Klárika 
keresztlányom egy nagyon jó földműves, a Szálai Józsi felesége lett.

Lány koromban még lejátszottam a Pántlika című vígjátékban 
az egyik főszerepet. Akkor is össze voltunk veszve, mert mással 
játszottam.

Végül is csak megesküdtünk, 1930. május 7-én. Az esküvőnk 
napján csodaszép idő volt, de az eljegyzésünkkor iszonyatos hóvihar 
dühöngött.

Tulajdonképpen semmi különös nem volt ebben a házasságkötés-
ben. Éppen úgy mentem férjhez, mint a többi hasonló korú lány.

Az esküvőt egy kis incidens mégis megzavarta. Örök életemben 
mindig feledékeny voltam. Az esküvőre elfelejtettem föltűzni a vő-
legényvirágot. Hát a világ nem dőlt össze, de attól a nagy hajcihőtől, 
amit a rokonság csapott, attól majdnem.

Esküvőnk után nemsokára kimentünk kocsival a tanyára, de 
útba ejtettük az Imre földjét is a Kapros-partnál. Szép volt az út. 
Mindenütt szemet gyönyörködtető búza- meg kukoricavetések, pap-
rikaültetések. Mire kiértünk, már otthon is éreztem magam, mert 
szép, nagy, búboskemencés szoba fogadott. Olyan, mint a szülém 
szobája, csak módosabb.

Maris ángyi szívesen fogadott, de az egész család is. Jöttek a 
szomszédok, rokonok, csupa sógor meg ángyi.

Alkonyatra értünk haza a Nagyjáráson keresztül. A képre ma is 
emlékszem. Sok-sok tehén békésen legelészett.
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Egybekelésünk után gyorsan észrevettem, hogy az öt hold föld mel-
lett tulajdonképpen szegények vagyunk. Bizony május hetedikén 
még nem lehetett belőle harapni. Elmentem a szomszédba Dobák 
Ilonka nénihez, aki készruha-kereskedő volt, és nagy örömmel adott 
varrnivalót.

A varrógépem megvolt. Akkor az nekem többet ért, mint öt hold 
föld, minden fölszerelés, szerszám nélkül. Imre nem volt állásban. 
Nagyon nehéz volt elhelyezkedni akkor.

Nagy halom kiszabott ruhával tértem haza, és jobb híján ebből 
volt jövedelmünk.

Ő cséplőgépről ábrándozott, de az anyja nem engedte, hogy ve-
gyen, mert sajnálta, hogy a földeket eladja érte. És én is sajnáltam 
volna. így aztán ő a földjeivel volt elfoglalva.

Eg yszer kimentem dolgozni a földbe, de hazaküldött. Azt 
mondta:

– Eredj haza a hűvösre, te otthon többet keresel, mint én itt az 
öt hold földön.

Ahogy az apám ábrándozott a homokról, ő is minden évben el 
akarta adni a földet, hogy cséplőgépet vegyen, de én és az anyósom 
lebeszéltük. Egyáltalán nem vonzotta a föld, egy kicsit sem. Nem 
érdekelte soha. Aztán házasságunk után nem egész egy évre, 1931. 
április végén megszületett a kislányunk, Piroska. Mari néni, a bá-
baasszony azt mondta:

– Mi csináltál, te lány, az utóbbi napokba?
Elsoroltam:
– Fejtem meg bemásztam egy két méter magas ablakon a folyo-

sóra (azt hiszem a kulcsot vesztettem el) meg varrtam…
– No – azt mondja –, meg is látszik ezen a csöpp kislányon, hogy 

nem untad magad!
Azt mondta, idő előtt született. Hát a bömbölésén nem vettünk 

észre semmi hibát, de kicsinek igazán kicsi volt. Anyám azt mondta:
– Ráér még megnőni!
Nagyon szorgalmas, ügyes lányaim vannak. Nem nagyon szeretnek 

egymástól lemaradni semmiféleképpen sem. Már születésükkor meg-
nyilvánult ez a jó tulajdonságuk, ugyanis második születésű kislányom 
annyira sietett a nénje után, hogy másfél év múlva az is bömbölt.
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– Na ebből aztán elég volt! – mondta a férjem.
– Egyelőre – gondoltam, hiszen trónörökös mégiscsak kell. 

Második születésű kislányom valóban sokat sírt. Ha felvettük sírt, 
ha letettük sírt.

Piroskának az „ősi bölcső” jutott, s mert még nem nőtte ki, mire 
Erzsike megszületett, Erzsikéé lett a nagy ruháskosár.

Egy éjjel nagyobb kislányom fölült a bölcsőben, elkezdte ringatni 
magát, s azt mondta:

– Minek is hozta a dója ezt a tisbabát! Aludni se lehet tőle…
Selypes volt nagyon.
Másnap egy két méter magas ablakból lelökött egy porcelánkan-

csót. Fölmászott az asztalra, és ahogy kapaszkodott, lelökte.
– Minet tettétet oda azt a tancsút az ablatba?!
Kikapott nagyon.
Így telt az életünk, mikor egy este betoppant Reisz bácsi, akinek 

nagy tekintélye volt előttünk:
– Na, Piroska, vége van-e már a szerelmes heteknek? Gyerünk 

dolgozni! Egy szép, nektek való szerepet hoztam. Elolvassátok, ha 
tetszik, lejátsszuk! Jó?

A darab A régi szerető volt. Megbeszéltük, ott hagyta a szere-
pet. Együtt játszottam a férjemmel. És nagyon szerettem ezt a 
sze re pemet. Pedig a darab olyan volt, mint a többi népszínmű. 
Szinte azt mondhatnám, egy kaptafa az egész! És mégis, egyiket 
jobban szerettem, mint a másikat. Lány korom egyik ilyen ked-
ves szerepe A pántlika volt. A darab előjátékkal kezdődött, ahol 
egyszerre született két fiúgyermek. Az egyiket egy grófnő hozta a 
világra, a másikat, ha jól emlékszem, egy szobalány vagy cseléd, és 
a két kisfiút összecserélték. Az egyiknek kötöttek ugyan a kezére 
pántlikát, de valaki levette, kidobta az ablakon, és így soha nem 
tudták meg, melyik a grófi csemete. így aztán a grófi házaspárnak 
fel kellett nevelni mind a két gyereket, mert nem tudták, melyik 
az övéké. Húsz év múlva folytatódott a darab. Én egy parasztlányt 
játszottam nagy sikerrel, aki az egyik fiút elszerette – mint ahogy 
az már lenni szokott.

Egyszóval a két kicsi lány nem tudott megakadályozni bennünket 
abban, hogy „kultúrázzunk”.
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Emlékszem, a Mágnás Miskát próbáltuk, és otthon is gyakorol-
tuk a táncokat. Két kislányunk tágra nyílt szemmel nézte a próbát. 
Szabadkáról járt ki egy színész, aki ezeket a táncokat beállította. 
Piroska lányom akkor alig pár éves volt. Selypes volt még nagyon. 
Egyszer aztán arra lettünk figyelmesek a nyitott ajtón keresztül, 
hogy az én kislányom fogja a szoknyája szélét, és roppant buzga-
lommal járja, de dalolja is, hogy:

– Csili-bili, csili-bili, tét dolmány, a dróf tennet fittyet hány…
– No – mondja a férjem – még csak ez hiányzott!
És az „őstehetség” járta aztán is, a szomszédoknak sorban a „Csili-

bili, csili-bili tét dolmány”-t! Ez volt az első szereplése.
Hanem a Mágnás Miska egyik próbájára ma is jól emlékszem.
Mindig nagyon haragudtam azokra a szereplőkre, akik késedel-

mesek voltak. A próbaidő előtt öt perccel én mindig ott voltam, s 
hogyha valami oknál fogva nem bírtam ott lenni, akkor a rendezőtől 
őszintén bocsánatot kértem. Nagyon rossz érzésem volt, ha tudtam, 
hogy várnak rám. Ha meg már megkezdődött a próba, és mondtam 
a szerepem, a többiek meg beszélgettek, abba belebetegedtem. Min-
dig elöntött a düh. Így történt a Mágnás Miska említett próbáján 
is. Mialatt én mondtam a szerepem nagy odafigyeléssel, az egyik 
szereplő a legnagyobb nyugalommal társalgott kicsit arrébb.

Odaszóltam:
– Legyetek csendben!
Semmi eredménye sem lett.
Akkor rettenetes dühös lettem. Odaléptem hozzá, és a kezemben 

levő tálcával úgy fejbe vágtam, hogy csak úgy szédelgett.
Végül is nekem kellett bocsánatot kérni. De a dühöm ma sem 

felejtettem el.
A tanyára meg többször is kimentünk azután is. Legtöbbször 

lakodalomba. Az egyik lakodalomban olyan jó húsleves volt rizzsel 
és zsemlyével, hogy mikor a tálból kifogyott, kimentem, és kértem 
a szakácsnőtől még egy tányérral. És lassan ismerkedtem a tanyai 
rokonsággal. Meg a tanyavilág életével is.

A föld!
Itt hallottam azt a mondást, hogy: „Még az orrával is a földet 

túrja.” Sok olyat láttam, hogy így is volt. A föld jelentett mindent az 
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égvilágon! A házasulandó fiatal – így mondták – megnézte legelsőbb 
is, milyen hosszú kazal van a tanya szérűskertjében, mikor udva-
rolni ment. És a föld okozta a családi veszekedések jó részét, mikor 
az ősszülők elhaltak. Vagy még el se haltak, már megkezdődött az 
osztozkodás. Volt, aki a szomszéd mezsgyéjét is elszántotta. Nagy 
volt a földéhség. Aki nem örökölt, se nem tudott összekaparni pár 
hold földre valót, az örökre napszámos maradt vagy cseléd.

A tanyavilág életét semmiféle iparosítás nem zavarta. Csak a 
föld, a föld! A föld körül mozgott minden, az élet, a gondolkodás, 
szántottak, vetettek, boronáltak, arattak.

A tanyán a házasulandó fiatal már jó előre tudta, mit hoz az 
asszony a házhoz.

Az én férjemnek nem kellett sokat számolni ez ügyben, mert az 
asszony nem hozott semmit. Csak a kis kelengyét, magamat meg 
két munkás kezemet vittem.

Aztán lassan megismertem az egész tanyavilágot, ahol a férjem szüle-
tett, és kisgyermekkorát töltötte. Mondhatom, hogy amit én ismer-
tem az Alföldből, annak egyik legszebb vidéke volt az. A Galambos 
sor, aminek a neve nekem örökké úgy tetszett, a Körös-oldal, a járás 
széle, a tanyák és a többi. Itt született a férjem, ezen a vidéken – bu-
rokban. Ezt szó szerint kell venni, anyósom mondta, hogy burokban 
született. Az ő esetében azonban nyugodtan lehet mondani, hogy ez 
neki nem hozott semmi szerencsét. Már kicsi korában odaadták a 
háborúba menő Pali bátyjának, aki odamaradt a háborúban. Így rá 
volt utalva, hogy burok nélkül, maga csinálja meg a szerencséjét.

Kérdezősködésemre egyszer megmutatta, hogy merre őrizte a 
sok jószágot, teheneket, lovakat, mikor legeltek. Ahogy anyósom 
mesélte, Imre mindig úgy állt a jószág mellett, mintha odaöntötték 
volna. A munkájában mindig a lelkiismeret mintaképe volt már 
gyerekkorában. A tanulásban is. Ő volt az egyik legjobb tanuló az 
iskolában. A tanítók példának állították a többi gyerek elé. Így lett 
ez később is, a cséplőgép mellett is, a gépészmesterségben.

Semmi sem bírt volna el vele. Csak az ital. Életerős, magabiztos 
ember volt. De utóbb már ünnep volt a házban, ha józan volt. Hiába 
volt minden könyörgés, szép szó meg bármilyen szó is. Az anyjának 
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a szeme fénye volt. Később azt is megtudtam, hogy a szülői házban 
napirenden volt a veszekedés. A veszekedés legtöbbször a pénz körül 
forgott. A férjem maga mesélte:

– Így telt el a gyerekkorom. Ha egyiket hallgattam, annak volt 
igaza, ha a másikat, annak adtam igazat.

Végül is bejöttek lakni a faluba. Itt még több lett a tanácsadó, 
mint a tanyán. Szülei végül is elváltak. Később ez sokszor eszembe 
jutott, és nem csodálkoztam semmin, akármi jött is.

„A kultúra” nem engedett ki a kezéből egyikünket sem. Emlék-
szem, alig pár hónapos kis pólyás lányomat ringattam, az Erzsikét 
a térdemen, mikor jöttek, és a tűzoltókhoz hívtak A sárga csikó 
című népszínműben játszani. Ez az egy eset volt az életemben, hogy 
visszautasítottam a szereplést. Mivel télidő volt, mondtam a férjem-
nek, hogy menjen segíteni. Ő el is ment. Ettől az esettől eltekintve 
együtt mentünk mindig játszani. A kislányaink is megszokták, és 
nem sírtak soha utánunk. Minden télen „benne voltunk” nyakig. 
Ha egy kis szünet volt, hogy egy ideje nem történt semmi, nekünk 
elég volt, ha valaki az utcán mondta, hogy rendezzünk már valami 
jó színdarabot, mi már csináltuk is. Az ilyen kívánságot mi mindig 
komolyan vettük. A közönség kívánsága szent.

Én különösen örömet találtam mindig abban, ha valakinek örömet 
tudtam szerezni. Vidám természetű voltam mindig, és vagyok most is. 
Az életet úgy vettem mindig, ahogy volt. Ha úgy hozta a sors, szívből 
tudtam valaminek örülni, de a megpróbáltatások alatt (amiből volt 
éppen elég), soha nem vesztettem el önbizalmamat. Csipkét nem kö-
töttem, az igaz, de azonkívül talán az égvilágon mindent csináltam 
én is. Ha kellett, paraszti munkát csináltam, ha kellett, varrtam. És 
ki tudja, mi mindent fogok még csinálni? Ki tudja, mit hoz a jövő?

A férjem akkor már lélekben teljesen el volt szakadva a földtől, a 
földtől, amit az anyjától örökölt. Szinte nem akart felé se menni. 
Nem szerette csinálni, de kellett, mert élni kellett. Sokat, nagyon 
sokat beszélgettünk erről.

Keményfejű vagyok. Ezt is szó szerint kell érteni: ki lett próbálva.
Ez akkortájt, fiatal asszony koromban történt, hogy egyszer a 

férjem nagy teher búzával, kévékkel jött haza, és, már ahogy szoktak 
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ilyenkor, a kocsiról kiabált be, hogy nyissak kaput. Siettem kaput 
nyitni, és ahogy nyílik a nagykapu, ijedten látom, hogy az Egza, a 
ló, már indul is, alighogy a kapu kinyílt. Már a kocsi is ott volt, és 
nekem nem maradt más hátra, hanem hirtelen beugrottam a kapu 
mögé, a kapu meg a fal közé. A szűk udvarban a kapu odaszorított 
a falhoz.

Egyszer csak azt érzem, hogy a kaput erősen nyomja a búza a 
falhoz, és a fejem beszorult.

Mikor a kocsi már bent volt az udvarban, én a kapu mögül szinte 
tántorogva bújtam elő. Férjem ijedten ugrott le a kocsiról, mert azt 
hitte összenyomott a kocsi búza, vagyis a kapu.

Szóval ki lett próbálva a fejem.
Nem roppant össze, megvan ma is.
Bolondos ló volt ez az Egza. Nem tudom, hol vette férjem ezt a 

cifra nevű lovat. Vette, mert a háztartáson ő is lendíteni akart. Elha-
tároztuk, hogy mi is ültetünk paprikát, mert már akkor mindenki 
azt ültette, és jól ment. Palántát neveltem, és beültettünk egy holdat. 
Jól is sikerült, de a férjem csak a cséplőgép után sóhajtozott.

Este, azon a napon, mikor ültettünk, készen volt az ültetés, pa-
koltuk fel a kocsira a kosarakat, egyéb cókmókot. Az Egza ló szép, 
erős lábú muraló volt, nemrég került hozzánk, de azt már tudtuk 
róla, hogy a 8–10 mázsát, ha akarja, könnyen viszi. Ha akarja! Itt 
volt a hiba. Aki eladta, nem mondta meg a ló rossz szokását, hibáját. 
De ki is mondja meg a jószágnak a baját, ha el akarja adni? Bizony 
az Egza régi gazdája se mondta meg, milyen rossz szokása van az 
Egzának. Már minden föl volt rakva a kocsira, a férjem megfogta a 
fejzőt a ló fején, és szépen szólítja, hogy:

– Na gyerünk, Egza!
Kissé arrább akart állni vele, mert még föl kellett valamit tenni 

a kocsira.
Az Egza szépen hátranézett, aztán meg se mozdult.
– Megnézte, mennyi teher van a kocsin – mondta egy ember. 

Férjem újra szólítja, majd mikor látja, hogy nem akar indulni, újra 
elébe állt, és a zablát akarta igazítani a ló szájában. Erre az Egza 
lecsapta a fejét, és mielőtt a férjem hátraugorhatott volna, hanyatt 
lökte az ifjú férjet.
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Keze-lába az égnek állt. A férjem mindig sápadt arcú volt, egész 
életében, de most nagyon látszott, hogy egész fejét, arcát vörösre 
festette a vér, úgy szégyellte magát. Szépen lassan fölkelt, láttam 
róla, hogy olyat kap most az Egza, amilyet még életében nem kapott. 
Lélegzetünket is visszafojtottuk, mert álltunk ott vagy tízen, mikor 
a gyeplőt a kezébe vette. Nem a falusi iparosember állt ott, hanem a 
tanyai parasztember fi a.

Egza, már látszott, indulna, mert félt, de a parasztember fia nem 
engedte indulni. A kocsi mellé állt, megmarkolta erősen a gyeplőt, és 
teljes erőből végigvágott rajta. Nem engedte indulni a lovat. Ütötte, 
mindenhol, ahol csak érte, egész addig, míg az egész ló nem habzott. 
Aztán odaszólt hozzám:

– Ülj fel a kocsira!
Mindenki integetett, „ne ülj fel a kocsira!”, és nem akartam 

felülni.
– Ülj fel, mert te is kapsz! – szólt oda hozzám.
Hát, gondoltam, egy életem, egy halálom, mind a kettőt föl-

ajánlom. Most vagy soha! És magamban imát rebegve a magasságos 
Úristenhez fölültem az ülésre.

Most már szépen beszélt a lóhoz. Simogatta, és aztán ő is mellém 
ült. De figyelte a lónak minden mozdulatát.

– Menjen valaki előre biciklivel, és nyissák ki otthon a nagy-
kaput!

Már oda is volt valaki.
Ránéztem a kezére. Úgy fogta a gyeplőt, mint egy vaskapocs.
– Na gyerünk, Egza!
A ló megindult. Egy trappban értünk haza. Az istálló előtt állt 

meg az Egza. Remegve. Meg volt tanítva.
– Majd máskor nem lök hátra. Már régen ezt köllött volna 

vele csinálni! Apámtól tanultam én ezt, hogy hogy kell csinálni. 
Apám egy fiatal bornyút egyszer majdnem agyonütött – mondta 
nevetve.

Hát valóban, férjemet többet nem lökte hátra, de volt egy kis bé-
resünk, az András, azt bizony belegyűrte az Egza a jászolba egyszer, 
mikor etetni akarta. Aztán a férjem eladta.
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Egy napon, amitől féltem, bekövetkezett. Hazajött a férjem, és azt 
mondta:

– Eladtam a földet, mert venni akarok cséplőgépet. És letette az 
asztalra a pénzt. Nem tudtam szóhoz jutni.

Férjem ősi földjussa a Nagyjárás közelében, a Kapros-part mellett 
volt, egy testben öt és fél hold. Nagyon megsirattam. De végre is 
az övé volt, azt tett vele, amit akart. Nem mondta meg előre, mert 
félt, hogy újra lebeszéljük. 

Gépész volt, állást nem kapott, ezért vett cséplőgépet. Mint ké-
sőbb kiderült, nem volt érdemes sírni. Jól keresett a cséplőgéppel, 
és én magam is pironkodtam magam előtt a gyávaságom miatt. 
Mert énbennem a föld szent volt mindig, függetlenül attól, hogy 
ki mennyire becsülte. 

Férjem régi mesterénél, Tóth András bácsinál megjavították a 
kis Lanz traktort, és elkezdődött az újfajta élet. Mondom, jól kere-
sett. Azért nem annyit, hogy ne találtuk volna meg a helyét, mert 
hisz akkor már Erzsike kislányom is fönt állt a keréken az apja háta 
mögött, mikor az első felvétel készült a bekötéskor.

Az új dologban én teljesen járatlan voltam. A varrást abba-
hagytam, egyelőre nekem kellett átvenni a részt. Erre az alkalomra 
kiürítettük a hátsó, nagyobb szobát. Pár napig csináltam, de már 
nagyon szerettem volna kimenni, a géphez, hogy lássam a munkát. 
Jó hírek jöttek haza: „Szépen megy a gép, nincs semmi baj!”

A férjemet a munkások szerették, becsülték. És én mindennek 
nagyon örültem. Milyen szép érzés kenyeret adni a munkásembernek! 
Ahogy mentem ki, a falu széle felé, már messziről hallottam a gép 
zúgását. Milyen jó érzés volt! Ma is emlékszem. Mikor kiértem, a 
férjem már messziről nézett rám, komolyan:

– Na mit mondtam?
Két hétig ment hiba nélkül. Egyszer csak jön az etető, az Imre 

bácsi:
– Pihenünk – mondja.
Két idegtépő nap. A férjem a gép alól szinte nem is jött addig 

elő. Most én is kint voltam vele, vittem neki az ennivalót, és bá-
torítottam is. Harmadnapra megindult a gép, és ment is, egészen 
a bekötésig.
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Ha csak tehettem, mindig kint voltam. Szerettem nézni a 
munkát. Meg kell azt is mondani, hogy férjem nagyon értett a 
munkájához.

És aztán vége lett az az évi cséplésnek. Sok ember megkereste 
vele a család részére a gabonát. Már végzés előtt való nap férjem 
megkért, hogy csináljak koszorút búzából a gép elejére. Ez volt a 
szokás. Boldogan fontam meg a szép búzakoszorút. Az emberek 
zöld ággal földíszítették a cséplőt, és húzattak haza. Másnap jött az 
italozás meg berúgás is a 10–12 mázsa búza örömére, aztán ment 
ki-ki a maga munkáját folytatni.

1936-ot írtunk akkor. 1937-ben született a harmadik lányom, 
a Rózsa. Sírással fogadtam szegényt. Miért is nem lett már kisfiú?! 
Még a férjem vigasztalt:

– Ne búsulj, úgy lehet, hogy ez lesz majd a gondviselőnk!
Mikor a szomszéd Tóth néni átjött, csak szétnézett:
– Hol az a kislány? Én azt hittem – mondja –, hogy ahol újszülött 

van a háznál, ott gyereksírás is van!
Neki nem volt családja. Meglátta a pólyát az ágy tetején, jól meg-

rázta, de a mi Rózsikánk csak aludt, aludt. Mikor fönt volt, akkor 
meg örökké mosolygott.

Hogy egyik kezével beleesett a forró levesbe kétéves korában, az 
teljesen az én hibám volt. Éppen egy vasárnap délben történt. Senki 
nem volt otthon, csak én és a Rózsika. Nem láttam körülöttem sehol, 
levettem a húslevest a tűzhelyről, és letettem a földre. Csak annyit 
fordultam el, hogy a levesszűrőt elővegyem, mikor egy rettenetes 
sikítást hallottam. Megdermedve fordultam oda. Kislányom félig 
aléltan ült a földön. A levesből akarta kivenni a zöldséget vagy 
a répát, belenyúlt, hosszú kis ruhája aljában megakadt a lába, és 
belebukott. Fölkaptam. Ijedtemben elkezdtem fújdogálni, és sza-
ladoztam vele a levegőn. Mindennek az lett a következménye, hogy 
az egész kis kéz csupa hólyag lett. Délután nem vihettem orvoshoz. 
Másnap, mikor az orvos meglátta, csak rám nézett.

Az én Rózsám aztán itt is hű volt önmagához. A doktor bácsi 
kezébe adott egy orvosságos dobozt, a másik kezéről ollóval mind 
lenyirkálta a hólyagokat. Le sem kellett fognom. Az orvos nem 
győzött csodálkozni. Meg is csókolta az egészséges kezét. Elmondta, 

q



q  e 133 w

hogy előtte való nap vittek hozzá egy kisfiút, aki magára rántott egy 
lábas forralt tejet. Hárman fogták, hogy meg bírja kezelni.

Piroska lányom is valahol ebben az időben ment keresztül egy 
szerencsétlenségen. Barátnőjét, Bönde Piroskát is Piroskának hív-
ták. Mi Picinek hívtuk. A két Piroska biciklizni tanult a kamarási 
orgonás úton. Ennek az útnak az egyik vége erősen lejtett lefelé 
a Kamarási útra. Lányom hajtotta a biciklit, barátnője hátul ült. 
Ereszkedtek. Lányom nem bírta megállítani a lejtős úton a gépet, a 
tó fölötti átjárón meg meglátott egy asszonyt, amint vezetett át az 
átjárón egy gyereket. Kétségbeesetten csengetett, de az asszony vagy 
nem hallotta, vagy nem akarta. Nem akarta elütni őket, így bele 
volt muszáj fordulni a tóba barátnőstül, biciklistül, mindenestül. 
Egy fiatal fiú húzgálta ki őket. Azt is úgy hívták, mint a két lányt: 
Piroska gyerek volt. Így ismerték a faluban. 

Nekem az esetet csak évek múlva mesélték el. Kezdtem büszke 
lenni a lányaimra. Én is így valahogy csináltam gyerekkoromban.

Erzsike lányom, mikor megszületett, olyan volt, mint a lánc: ha 
letettük sírt, ha fölvettük sírt. Piroska még a bölcsőben üldögélt, és 
ringatta magát, ha sírt a kis húgocskája. 

Már engem is kivett a béketűrésből. Beletettem a ruháskosárba, 
és betettem a szobába, hogy bírjunk tőle aludni. Ott is ordított. 

A szomszéd házaspárnak nem volt gyereke. Ott sétálgattak az 
ablak alatt és bezörgettek.

– Mit csinálnak avval a kislánnyal?
Bevágtam az ablakot. Mondom:
– Nyúzzuk!
Mérges voltam nagyon, hogy senki nem bír aludni. Neki meg 

nincs is gyereke, és majd ő ad tanácsot! Férjem aztán kivette a ko-
sárból, és addig dajkálta, míg egyszer csak elaludt.

Erzsike hároméves korában erős tüdőgyulladáson ment keresz-
tül. Egész éjjel, minden félórában vizes ruhát rendelt neki az orvos. 
Pontosan betartottam. Másnap reggel mondta az orvos:

– Megmarad.
Akkor ijedtem meg nagyon. Megmagyarázta, hogy nem sokon 

függött az élete.

q  



e 134 w   q

Már lábadozott. Az orvos azt mondta, nem szabad neki semmi 
nehéz ételt adni. Csak ült a kocsiban, és nézett bennünket, hogy jó-
ízűen ettük a disznósajtot. Egyszer csak megszólal a kis lábadozó:

– Kérek szépen svarklit!
Majd lefordultam a székről. Mit csináljak? Ha nem adok neki, 

megkívánja, megint beteg lesz. Ha adok neki, fölmén a láza újra. 
Szerettem volna a falba verni a fejem, hogy annyit se értem föl ésszel, 
hogy ne előtte együnk nehéz ételt. Végül is úgy döntöttünk a fér-
jemmel, hogy adunk neki. Csináltam kis katonákat a disznósajtból, 
ő meg csak ette, ette. Attól kezdve rohamosan javult az egészsége. 
Már a földön játszadozott, mikor eljött pár nap múlva az orvos. 
Elmondtam neki a dolgot. Csodálkozva nevetett.

És másik évben újra kezdődött a cséplés, aratás után. Ha csak volt 
időm, mindig kint voltam a gépnél. Sokszor, mikor láttam dolgozni 
az embereket, eszembe jutott a nyomtatás. Mennyivel nehezebb volt 
az! Alig pár mázsa búzával hetekig elbajlódtak, mire tiszta lett a 
búza. Ez is nehéz volt, de gyorsabban haladt.

Mindig a falu körül végezték el a cséplést, aztán mentek ki a ta-
nyákra. A Galambos felé vagy a Körös-oldal felé. És az asszonyoknak 
föl kellett kelni már két órakor főzni, hogy ebédidőre kint legyenek 
a koszttal. Itt a sarkon gyülekeztek, és megindult a keserves mene-
telés, vagyis a kálvária, amint egy asszony keserűen megjegyezte, az 
isten háta mögé.

Oda én már nem mentem, mert a gépész és az etetők kaptak 
enni a gazdától.

Aztán jött a hír, hogy a gépész úrnak nemcsak enni adnak, 
hanem inni is. Bort, pálinkát, és aztán retteghettünk, hogy mikor 
éri őket baj.

A traktort a munkások Mukinak becézték. Az uram is úgy hív-
ta. Egy munkás elmondta, hogy Imre bácsi odaállt a Muki elébe 
részegen, mikor megállt a gép, és kérdezte tőle:

– Muki, nem ismersz? Az anyád…
Igen, hát így volt.
A férjem a mesterségét nagyon szerette. Iparosember volt ízig-

vérig, nem szerette a földet túrni. A cséplőgépről hat évig álmodott. 
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Ha jól meggondolom, a szülői szeretet vagy közömbösség engem 
is majdnem tönkretett. Szüleim nagy igyekezetére gondolok, hogy 
szépen tartsanak bennünket, ami a végén odavezetett, hogy addig 
vezetgettem a kis háztartást, hogy férjhez adtak, mindent adtak, 
csak kenyeret nem a kezembe. Varrógépet is vett anyám szerencsére, 
de nem volt időm tanulni. Mikor rászorultam, magam vettem ke-
zembe sorsomat, és rövid idő alatt megtanultam, szinte magamtól, 
varrni. Nem éreztem tovább, hogy inog a föld alattam.

Én ezzel meg is voltam elégedve, de a férjem nem. Hat évig nézte a 
küzdésemet a géppel, aztán nem szólt semmit, eladta a földet, s azzal 
jött haza, hogy vettem én is magamnak gépet, ne csak neked legyen.

Anyósom sírt.
– Oda az ősi juss! Mi lesz veletek?
Akkor már megvolt a Piroska is meg az Erzsike is, de megvolt 

a reményem is, hogy nem halunk éhen. Ha mind a ketten géppel 
dolgozunk is. Az ipar elhódított mind a kettőnket a földtől. En-
gem sohasem bírt egészen elhódítani, mert én titokban mindig, ha 
nem beszéltem is róla, én is, mint az apám, homokról álmodoztam. 
Nagyon korai volt. A férjem egy napon kissé pityókosan tért haza és 
újságolja, hogy:

– Kivettem a számodra, itt a második szomszédban ezt a boltot 
meg a kocsmát.

Kiadó volt, hát kivette számomra. Engem nem nagyon kérdezett 
meg, örülök-e neki. Mert nem örültem. Mondtam is neki.

– Miért? Téged az isten is üzletasszonynak teremtett – mondta, 
és ezzel el volt intézve.

Igaza volt neki. A tönkrement üzletet egy év alatt talpra állí-
tottam. Pár évig aztán ment is. A fűszerüzlettől az államosításkor 
váltam meg. De megmaradt a kocsma! Az örökké gyűlölt kocsma!

Amikor csak tehettem, mikor a férjem csépelt, én megfordítot-
tam a kulcsot a zárban, és mentem ki a géphez. Mindig a szabadba 
vágytam. Ha homokot éreztem a talpam alatt, az különös örömöt 
jelentett számomra. Mert bármit csináltam egész életemben, mindig 
éreztem, hogy megmaradok szülém lányának.

Mikor a gép fölvirágozva hazahúzatott, és másnap jöttek a 
munkások zsákokkal a részükért, amiért megdolgoztak, ez volt a 
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legszebb. Huszonvalahány embernek kenyeret adni! Ma is úgy érzem, 
kimondani is szép. Csakhogy – volt a gépnek egy másik oldala is. 
Amikor a férjem megvette a gépet, nem sokra rá észrevettem, hogy 
elkezdett inni. Azelőtt is fogyasztott, de nem sokat. És most örömé-
ben, hogy szépen megy a gép, többször is a pohár fenekére nézett. 
Bizony megijedtem. Később tűnt ki, hogy nem is hiába.

Az etetőmunkás, a Fodor Pista bácsi már így mondta:
– De kár a maga uráért, hogy iszik! Ha ez odaáll a géphez, annak 

menni kell!
Mert ment is a gép a keze alatt, kétségtelen, örültek az emberek, 

és boldogan tartották a zsákot bekötés után. És mi is örültünk. 
Különösen én. Aztán már én is láttam, hogy a vesztébe rohan. És 
akkor hiába volt minden könyörgés.

Orvoshoz került. Nem is tudtam róla, csak mikor egyszer el volt 
utazva üzleti ügyben, hazaért és azt mondta:

– Orvosnál voltam. Fáj a belső részem.
– Mit mondott az orvos?
– Azt mondta: „Nem tudom jó ember, hogy maga milyen életet 

él, de ha így folytatja az életet tovább, nem olvassa meg az ötvenedik 
életévét.”

Megdöbbentem. Akkor volt harmincöt éves. Nem tudtam szó-
hoz jutni. Hiába volt minden. Egy darabig szűkebbre fogta, majd 
újra csépelt, és újra ivott. Különösen, ha a tanyára húzattak.

Egy alkalommal kiballagtam a közeli szérűre, ahol csépeltek. 
Már messziről hallatszott a kis Lanz traktor pöfögése és a cséplőgép 
zúgása, amit úgy szerettem hallgatni. Meg is álltam, és hallgattam. 
Mindig szerettem ezt a zenét. Hanem akkor hallom, hogy a traktor, 
a jó kis Muki olyan furcsán kopog. Sietni kezdtem. Mikor odaértem, 
látom, szépen dolgoznak, nincs semmi baj. Csak a férjem áll a Muki 
mellett, és nézi a gépet.

Odaköszönök neki, majd megkérdezem:
– Mi leli a Mukit?
Rám nézett:
– Mi az? Már te is értesz hozzá, hogy hallod, hogy nem jól megy?
Mondom:
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– Illik is, hogy értsek hozzá valamicskét. Már eltanultam tőled, 
hiszen látod, mindig kint vagyok!

Elnevettük magunkat.
– Majd kap egy kis nyakolajat ő is, aztán majd megy!
Meg is álltak a géppel, de tíz perc múlva már mentek újra. A 

munkások arca is, de a mienk is újra derűs lett a rövid ború után. 
Mert senkinek sem mindegy, ha áll a gép.

Egy másik alkalommal, amikor kiértem a szérűre, már messzi-
ről észrevettem, hogy „nem mén a gép”. Közelebb érek, látom, a 
kis Veréb Jancsi gyerek egy kazal tövében ül és sír. Kévevágó volt. 
Kérdezem tőle:

– Mi bajod?
Nem szól semmit. Odamegyek a traktorhoz, ott áll a férjem meg 

a Börcsök János, az egyik etető. Kérdem:
– Mi baja a gyereknek? Mért sír?
És elmondták, hogy mi történt. Meg kellett állni a gépnek 

valamiért. Kisebb hiba miatt javítottak valamit. A kis kévevágó, a 
Jancsi gyerek, egy szép fehér, nyári trikóinget, ahogy erre mondják, 
„majicát” kapott az anyjától. Abban feszített. Közben meglátta, 
hogy a férjem éppen indulni akar a géppel. Odament, és meglóbázta 
a Mukinak a kerekét. Már azelőtt is sokszor segített a gép körül, 
mert olyan minden lében kanál gyerek volt. A gép most hökkentett 
egyet, a férjem ijedten odafordul, már a kerék el is kapta a Jancsi 
hasán az inget!

Szerencséje volt. Az etető pont a gyerek háta mögött állt, és 
elkapta hátulról a gyereket. így csak a szép majica lett oda. Közben 
a férjem is lecsapta a gázt, és így a Jancsi csak az inget, az új inget 
siratta. Meg még valamit. Mert a gyerek édesapja is a gépnél dolgo-
zott. És mikor meglátta a gyerek hasán a szétszakadt inget, hirtelen 
egy hatalmas pofont kent le neki. Ijedtében-e? Vagy csak az ing 
miatt? Vagy hosszú emlékűnek szánt oktatásul-e? Ki tudja ma már. 
Szegény emberek voltak.

Eszembe jutott egy ballada. Egy lányról szól, a Farkas Julcsáról, 
aki beleesett a dobba, és megénekelte a nép. Ha a Jancsit az etető el 
nem kapja, földhöz vágja a kerék. Vajon új ballada született volna-e, 
ami a kis Veréb Jancsiról szólt volna? Egy szép napon ismét vártuk 
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a gépet haza. Már jó előre kiküldtem a búzakoszorút, hogy tegyék 
a kis Lanz traktor nyakába. Megérdemelte. A kenyér nekünk is meg 
a munkásoknak is be volt teremtve. A nagykapu már jó előre ki volt 
tárva a fogadtatásra. Bekötés volt.

Az udvar bejárata szűk volt, és mindig féltem, hogy baj lesz a 
behúzatással, bár addig még soha nem volt vele semmi baj. Most 
ismét aggódva néztem a kapuból, amerről jöttek, mert már messziről 
hallottam a kurjongatást meg a dalolást, és most már biztosra vettem 
azt is, hogy valahol jól a pohár fenekére néztek a munkások is meg 
a gazdájuk is. Mikor egész közel értek, úgy hittem, hogy úgy, mint 
máskor, most is elmegy a Muki a közeli sarokig, és úgy fordul majd 
vissza a ház előtti kocsiúton, mert az utca közepén húzódó betonút 
mellett árok volt. Anyósom is mellettem állt, és néztük a fölvirágzott 
cséplőgépet. Már éppen vissza akartam menni az udvarba, hogy 
megnézzem, rendben van-e minden, mikor egyszer csak az látom, 
hogy a férjem, mikor a kapuval egy szintre ér, hirtelen megfordítja 
a kormányt, és neki az ároknak! Mindannyiunkban megfagyott a 
vér. Anyósom mellettem állt.

– Jaj, Imre, mit csinálsz!? – kiáltotta.
Én ki sem tudtam nyitni a számat, csak néztem, mintha meg 

lettem volna babonázva. Szegény kis Muki egy pillanatra mintha 
megtorpant volna, méregetve, hogy körösztül bírja-e ugrani az 
árkot. A munkások egy része fönt volt a szétnyitott dob tetején. A 
józanabbak közül néhányan hirtelen le is ugráltak, a többiek, akik 
fönt maradtak, emelgették a sapkájukat. Most mi lesz? Ma is azt 
mondom, történnek néha csodák. Itt is az történt. A Muki, az ara-
nyos kis Muki, ami bekereste a munkatársainak a kenyeret, most az 
életüket mentette meg. Azoknak, akik fönt voltak a cséplő tetején, 
és az uramét is, aki a Muki ülésén ült, és – jól emlékszem még most 
is – nevetett. Nekiment az ároknak, és nyílegyenesen neki a kapu-
nak! Egy kicsit köhécselt a Muki, aztán szépen behúzta a helyére a 
cséplőgépet. A munkások odarohantak az uramhoz, fölemelték, és 
úgy táncoltak vele körül az udvarban.
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Nehéz, küzdelmes volt a cséplőgépmunkások élete, de szép is volt, 
vagy csak ők tudták széppé tenni?

A munkában váltogatták egymást, és váltáskor láttam, hogy az 
inggallérból, gatyakorcból hogy sietnek kiszedegetni a toklászt, ami 
annyira kínozta őket. Ha szépen ment a gép, és érezték, hogy telik 
a zsák búzával, jókedvük is kerekedett sokszor, s ilyenkor a vicce-
lődésnek se vége, se hossza nem volt. A férjemmel is viccelődtek. A 
faluban csépeltek egyszer, és elhívták egy kocsmába.

– Jöjjön, Imre, fizetünk magának is egy fröccsöt!
Elmentek, beszélgettek.
– Messziről odahallatszott a gép zúgása – mesélte a férjem –, még 

nekem is jókedvem kerekedett. Egyszer csak eltűnt az egyik ember, 
aztán észrevétlen a másik. Egyenként mind eltűnt az asztaltól, mire 
fizetni kellett! És fizetett.

– Megérte – mondta nevetve.
Aztájt volt, hogy mentem ki a géphez. Körülbelül tudtam, hol 

vannak, és meg akartam rövidíteni az utat, hát keresztülvágtam az 
egyik kukoricatáblán, hogy hamarább ott legyek. Már nem messze 
lehettek, mikor nagy sivalkodásra lettem figyelmes. A gép zúgott, 
hangja már elhallatszott hozzám, de a sivalkodás csak elő-előjött. 
Meg cigányul káromkodott egy női hang, mert igencsak emlegette 
a gyevlát. Meggyorsítottam a lépéseket, és nemsokára egy fiatal férfi 
tűnt föl, aki egy cigánylánnyal viaskodott. A cigánylányt ismertem, 
sűrűn találkoztam vele a faluban, a férfi meg a gépmunkások közül 
való volt, Misinek hívták, és felesége is volt már. Amikor engem 
meglátott, elengedte a lányt, és zavartan elment a gép felé. A lány is 
rám nézett, némi zavartság is látszott rajta, aztán rendbe hozta haját, 
ruháját, és riszálva indult felém. Mikor mellém ért, rám villantotta 
a fogát, és azt kérdezte:

– Maga a gépész úr felesége?
Mondom:
– Én. Mért kérded?
– Azért, mert maga szép asszony, de a gépész úr is szép ember ám!
Aztán újra megriszálta magát, és elment mellettem, szinte büsz-

kén. Ő is szép volt. Mondhatom egész bátran. Mikor a géphez értem, 
a Misi már ott állt a gépnél, és úgy hányta a dobra a kévéket, mintha 
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az neki meg se kottyant volna. Mikor a férjemnek elmondtam az 
esetet, az nagyot nevetett.

– Itt riszálgatta magát sokáig, aztán a fiatalember rákacsintott, 
az meg vissza, mire a Misi utánavetette magát, a cigánylány meg, 
mint a nyúl, elszaladt. Úgy eliramodott, hogy alig bírta elfogni, 
éppen mikor én odaértem.

Sok-sok kisebb-nagyobb incselkedéssel, viccelődéssel ütötték 
agyon idejüket a munkások, mikor pihentek. Soha nem hallottam 
tőlük, hogy „bár már vége lenne a cséplésnek”! Nehéz volt nekik a 
munka, különösen, mikor nagyon meleg volt, de ők széppé tudták 
tenni. Veszekedést, marakodást soha nem láttam köztük, összehozta 
őket a kenyérkereset. Olyanok voltak, mint egy nagy család. Mikor 
közeledett a végzés, még szomorkodtak is. A polyvakazalos Matyi 
bácsi, a mázsáló Imre bácsi, a Fodor Pista bácsi, aki csak a bajusza 
alatt mosolygott, ha látta a tréfacsinálók munkáját, és meg-megcsó-
válta a fejét, és csak azt mondta mindig:

– Én se voltam különb.
És ez így ment hosszú évekig, sokáig.
Mikor készülődtek ki a tanyákra, én elkezdtem félni, idegeskedni. 

Nemsoká jött is a hír:
– Imre bácsi már megint fejbe akarta kólintani a nagy kalapácscsal 

a Mukit.
Az egész tanyavilág sógora volt neki, meg jó barátja.
Bejött a faluba lakni az anyjával, kijárta az iskolát, kitanulta a 

gépészmesterséget, és újra kiment a tanyára azok közé az emberek 
közé, ahonnan jött. És a kedves atyafiság szívesen fogadta visszatért 
gyermekét. Sokszor mondta is:

– Olyan jó módom van kint, hogy no! Mindenki sógor! Még az 
is, akit életembe se láttam.

A tanyavilág nagyon örült, mikor a gépek megjelentek náluk. 
Azt se tudták, hová tegyék a gépészt, vagyis a tulajdonost. Ezt a 
szememmel is láttam.

– Olyan bablevest csipettel még nem ettem, mint amit ott főztek 
az asszonyok a tanyán! Csülökkel volt – mondta.

De aztán erre a bor is jól csúszott. Jól csúszott, míg csak el nem 
kapta az áldozatát, az okos, jó tanuló gyereket. Mindannyian láttuk 
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a veszélyt, csak ő nem akarta. Néha, mikor aztán hazajött, kis ideig 
visszafogta magát, aztán kezdődött minden újra.

Véber Józsi fiatal gépészlegényke volt, és a férjem fölvette az egyik 
évben a géphez. Szerette is a férjem, és mondta is:

– Ezt a Jóska gyereket máskor is felveszem, mert nagyon ügyes.
Jól ment minden a cséplés alatt, szépen kerestek. Bekötéskor 

megint nagy ivászatot rendeztek. Jóska gyerek is utánozta a többit, 
pedig akkor még fiatal volt. Imre bácsija nyakába borulva dalolta, 
hogy: „Bánatos a kacsa / Mer’ nála az a hiba, / Hogyha esik az eső, 
/ Hát nincs kalocsnija!”

Egyszer aztán elfogta a buzgóság, és azt mondta:
– Imre bácsi! Aranyos Imre bácsi! Engedje meg, hogy elvigyem 

a kis Mukit a Merkúr malomba, hogy megfürdessem, hogy tiszta 
legyen!

– No csak vigyed, Jocikám, de vigyázz rá nagyon!
Jocikám aztán félrevágta a fején a micisipkát, és elment a közeli 

Merkúr malom udvarába, hogy megfürdesse a Mukit. Közben ná-
lunk ment az örömünnep, mert jól kerestek a nyáron. Hanem egyszer 
csak lóhalálában szalad valaki, hogy:

– Imre bácsi, jöjjön rögtön, mert a gép már félig benne van a 
nagy kútban!

A férjem rögtön kijózanodott. Tudta, hogy milyen nagy kút van 
a malomudvarban, járt ott sokszor. Bizony az olyan széles volt, hogy 
a Muki Jóskával együtt könnyen belefért volna.

Mikor a férjem odaért, Jóska már nem volt a gépen, de ott volt az 
apja. És együtt nézték, hogy a Muki eleje már bele is csúszott a kútba, 
és szerencse kérdése volt, hogy valamiben megakadt, mert tovább 
nem bírt csúszni. A férjem volt a hibás, ő is tudta. Mondta is:

– Nem lett volna szabad az ittas gyereket elengednem a géppel!
Aztán a munkásokkal együttes erővel kihúzták a kenyérkereső kis 

Mukit, ami majdhogynem maga is a „Boris néni” áldozata lett.

Szerettem kint lenni a gépnél, mondtam már, mikor együtt dolgo zott 
gép, ember. Olyan szép volt, hogy el sem tudom mondani. Sokszor 
eszembe jutott, míg néztem ezt a harmonikus, szép munkát, gyerek-
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korom, mikor a szülémnél lóval nyomtattak. Milyen hosszadalmas 
munka volt az ez mellett!

A gépészek és etetők kaptak enni a gazdától, akinél éppen dol-
goztak, úgyhogy én mentesülve voltam az ebédhordástól. Csak a 
hír jött mindig:

– Nincsen semmi baj, úgy mén a gép, mint a világ! Csak a gazda 
ivott mindig többet.

De ezt csak úgy súgva mondták a tanyaiak, akik hozták a részt. 
És én már nemcsak sejtettem, tudtam is, mi lesz a vége. És csak ez 
volt a bánatom.

A tanyavilág húzta magához a férjemet. Mindig szívesen ment.
Egy tanyai emberrel beszélgettem egyszer, mikor a részt hozta, 

és megkérdeztem tőle:
– Mondja! Nem unalmas az a tanyai élet, amit én olyan szépnek 

látok?
Nagyot kacagott.
– Hol él maga, asszonyom? A világon nincsen szebb a tanyai élet-

től! Hisz itt minden bokorban, búza-, kukoricatáblában a szerelem 
terem meg! És mi van annál szebb a világon?!

Ez ezelőtt negyven évvel történt. Ma erre is, arra is bontják a 
ta nyákat. Pusztul ez a szép világ.

„A világ olyan, amilyen emberek lakják” – mondta egyszer egy 
tanult ismerősöm. S ez így valahogy van a tanyával is.

Gábor Sanyi, anyai ágon unokatestvérem meglátogatott egyszer, 
és elmondta, hogy Juli néném, az ő édesanyja elszegődtette tanyára 
béresnek, gulyásnak. Gábor sógor, az apjuk betegen jött haza a há-
borúból, és így a gyerekek szolgálni mentek. Muszáj volt.

Sanyinak a legkedvesebb eledele a túrós lepény volt, amit csak 
karácsonykor meg húsvétkor ehetett. Mikor kikerült a tanyára, látta 
a sok szép tehenet, amit aztán őrzött, azt hitte, hogy itt majd ehet 
annyi túrós lepényt, amennyit csak akar.

– Na – azt mondja – ehettem, amennyit csak akartam! De csak 
penészeset.

Addig nem adták oda neki soha a túrós lepényt, csak ha már 
penészedett. Azóta úgy megutálta a túrós lepényt, hogy látni se 
bírja. Gyönyörű gazdái megutáltatták vele.
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Sokat gondolkoztam valamikor azon, hogy milyenek is voltak 
azok az emberek, akiktől a férjem származott.

A Zabos családról nem tudok sokat. Apósom Zenta vidékéről 
való volt, és úgy tudom, arra vannak a Zabosok ma is.

A Dobó családról, anyósomékról eléggé sokat tudok, mert mikor 
összekerültünk, anyósom sok mindent elmondott nekem úgy téli 
estéken, mikor a férjem odavolt rendezni, vagy éppen szerepelni, én 
meg valami miatt otthon voltam.

Visszamenőleg tán legjobb, ha a Dobó Jánosnál kezdem, anyósom 
apjánál. Tanyai ember volt, és nagy vagyonnal rendelkezett. Hogy 
mekkorával, nem tudom, de nagy volt. Egyszer anyósom mosolyogva 
mondta, hogy:

– Hát, bizony, apám nem olyan nagyon szeretett kapálni, de 
gazdálkodni, azt tudott!

Ebből én aztán elég sokat meg is értettem.
Két lánya volt neki, Verona és Erzsébet, az anyósom.
Elmondta, hogy egyszer kislány korában őrizte a kiskacsákat a 

patakban, és egy belefulladt. Meglátta az apja, és a görbe botját úgy 
a lábához vágta, hogy majd eltört.

– Nagytörvényű ember volt, isten nyugosztalja! – mondta.
Még több mindent elmondott róla, és így lassan kialakult egy kép 

bennem. Mikor később anyósom is jobban megismertem, már lát-
tam, hogy éppen olyan nagytörvényű, mint apja, Dobó János volt.

Anyósom testvére, Veronka Pernyész Gáspárhoz ment feleségül.
Anyósom először egy Börcsök nevezetűhöz. Mindketten gaz-

dálkodók voltak.
Anyósomnak három lánya, Erzsébet, Ágota és Julianna meg két 

fia, Lajos és Pál született az első házasságában. Boriska lánya is, de 
az korán meghalt.

Egyszer mondta:
– Veronnak jó embert adott az isten. De énnekem…! Jaj, én-

nekem!
Amint aztán elmondta, iszákos ember volt a férje, olyannyira, 

hogy a gyermekei születése után nem is olyan sokára meghalt. Nem 
özvegykedhetett sokáig, mert a gazdaság követelte a munkáskezet, 
meg hát gazdálkodni is kellett. Férj után kellett nézni. Ilyenkor ná-
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lunk a gügyük, vagyis a kommendálók lépnek színre. Többek között 
egy zentai születésű elvált embert kommendáltak neki a gügyük, 
Zabos Ferencet. Anyósom előbb megmondta a kommendálóknak: 
nem baj, ha semmije se nincsen annak a fiatalembernek, mert hiszen 
van őneki éppen elég földje a nagy tanyával együtt.

– Hát akkor gyere, Örzse, nézd meg magadnak, elég szép-e. Mert 
ez aztán olyan szép ember, hogy szebbet nem is kívánhatsz magad-
nak! Majd valahogy odakössük magunkat, oszt megnézed.

Érdekes, azt mondják, anyósom első férje is szép ember volt. Ő 
szép embereket szeretett maga körül látni. El is ment tehát a gügyü-
vel, és belépett az udvarba, aztán megállt a kiskapuban, és csak nézte 
a szép, deli Zabos Ferencet. Ezt a jelenetet már apósom mondta el 
egyszer nekem, mosolyogva:

– Láttam, hogy mi járatban vannak az asszonyok rögtön, ha 
nem is mondták!

A többit már a gügyü oldotta meg.
A szép, deli fi atalembernek is megtetszett a menyecske, és most már 

ő ment el háztűznézőbe, és bámulva nézte a nagy gazdasá got, ahon nan 
csak férj, egy jó gazda és a munkáskéz hiányzott, semmi más.

Mindketten egyet akartak, össze is házasodtak.
– Úgy éreztem – mondta egyszer apósom –, hogy fejjel estem 

bele a mézescsuporba.
De aztán csak sóhajtott, és legyintett egyet. Megszületett a kis 

Zabos Imre. Mikor megszületett, a nagyapja, Dobó János meglá-
togatta a lányát a gyerekágyban, és azt mondta neki:

– Imre legyen a neve, mert az nekem szép név. Ha az lesz, egy 
ugarát íratok a nevére!

Az lett.
Nem sok idő kellett azonban, hogy kiderüljön, tulajdonképpen 

két nagytörvényű embert sodort egymás mellé az élet vihara. Mert 
az volt az életük, míg együtt voltak, egy nagy vihar. Egyszer az is 
kisült, hogy a szép, nagy, derék embernek, a jó gazdálkodónak, jó 
munkásnak már pár év múlva ki kellett hurcolkodni a subájával 
együtt a nagykamrába. 

– Ott aludtunk apámmal a subán a földön, a nagykamrában – 
mondta egyszer a férjem.
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Ránéztem anyósomra, aki elnevette magát, és lehajtotta a fejét. 
Tisztult a kép előttem. Anyósom elörökölte apja nagytörvényű ter-
mészetét. Úgy bizony. Kellett a házhoz a munkáskéz, mert a gazda 
ő maradt. Pedig mindenki elismerte, aki csak ismerte őket, hogy 
virágzó gazdaság lett a birtok, a tanya. Legszebb tanya volt az övéké 
a tanyavilágban. A Zabos-tanya. A Börcsök név lassan elmosódott, 
úgyhogy a gyerekeket is Zabos névvel ruházták fel az ismerősök, 
meg még a rokonok is.

A szakadék a házastársak közt azonban mindig mélyebb lett. 
Attól csak még jobban, amikor apósom észrevette, hogy a fia, az 
egyetlen fia az öregapjára, Dobó Jánosra hasonlít minden porci-
kájával. De még így is nagyon szerette. Anyósom meg éppen ezért, 
mert az apjára hasonlított, szinte dédelgette.

– Éppen olyan okos, mint apám volt – mondogatta, mikor kez-
dett iskolába járni.

Mindig a legjobb tanuló volt, ez így igaz.
Az állandóan megújuló szakadék fölött azonban ott volt a kapocs, 

az Imre gyerek személyében. Így kellett hát tovább együtt élni, de 
nem egymás mellett.

Anyósomnak szeme fénye lett az Imre fia. Ezt ő maradékta-
lanul nyugtázta is magának. Az apjától, ahogy nőtt, lassan el is 
idegenedett.

– Fájdalmas volt ez nekem nagyon – mondta egyszer apósom –, 
hogy az egyetlen fiam csak az anyjához húz…

Aztán még egy kísérlet történt, hogy rendezzék az életüket, de 
ez sem sikerült. Anyósom szétosztotta a birtokát a gyerekei között, 
akik már mind családot alapítottak. Szép nagy házat vettek a falu-
ban a beltéren, és bejöttek lakni hárman. Ez sem segített. Imre tíz 
év körül lehetett, amikor elváltak.

– Békítgettem én őket – mesélte sokszor –, de nem ért semmit. 
Két éles kard nem fér össze.

Apja elment a Zenta melletti Felsőhegyre rokonai közé, ott vett 
házat. Sorsüldözött ember volt. Egyik házassága sem sikerült.

Imrének, az anyja szeme fényének kinyílt a világ.
Akkor találkoztunk legelsőbb, mikor itt a faluban megjelent az 

iskolában.
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Mikor az Imre született, tanyai bába néni volt a születésénél, és a 
fejéről, éppen a feje búbjáról egy kis darab bőrt valahogy lerántott, 
behasított a nagy kapkodásban, és azt onnét ő ollóval lenyírta. Egy 
2-3 centis kis seb maradt ott akkor neki, ami aztán meg is maradt 
egész életében. Később, már nagyobb korában, anyósom úgy elmél-
kedett: jó tanuló, az Isten is megjegyezte, hát legyen pap!

– Majd és kitaníttatlak, fiam, csak legyél pap!
És a kis Zabos Imre elkezdett szorgalmasan járni a templomba. 

Állandó ministráló lett belőle, és sokat gondolkozott azon, hogy 
ő pap lesz.

A leckét úgy mondta mindig, emlékszem, kissé félretartott fejjel. 
Ott ült az ajtó mellett az első padban, és ha fölállt, onnét nézett a 
tanítóra.

A tanítók mind szerették. Jó hangja is volt.
– A viselkedés és a szorgalom mintaképe! – mondták róla. A 

lányokról sokáig tudomást sem vett. Míg föl nem szabadult.
Mert végül is a gép győzött a Zabos Imre fejében. Nem kellett 

neki a föld sem, megmondta az anyjának, hogy nem lesz pap sem, 
hanem gépész, mert a gépet imádta.

Az anyja meg kitaníttatta gépésznek. Mert ő meg a fiát imádta.
Szinte alig láttam, míg inas volt Tóth András bácsinál, pedig egy 

faluban éltünk, előbb meg egy osztályba jártunk.
Aztán a Juhászlegény, a kultúra hozott össze bennünket. De ezt 

már elmondtam. A katonasága kitöltése után lettünk házasok.
Pár hónap múlva egyszer férjem nem volt otthon. A tükör előtt 

álltam, és fésültem nagy, hosszú hajam, mert akkor még az volt. 
Anyósom kijött a szobájából, és rám nézett.

– Tudod-e, hogy azért vett el az Imre, mert szép vagy?
Nagyon zavarba jöttem. Alig tudva, mit beszélek, kérdeztem 

vissza:
– Nem azért, mert szerelmes volt?
Mindketten nevettünk.
Hát jó anyós volt. Igazi anyós, mégpedig a javából. Akárhogy 

akartam, sehogy se tudtam a kedvére tenni semmit. Imre az igen. 
Az Imre az Imre!
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– Olyan, mint apám volt – mondta. – A Dobó János. Hírős 
embör is vót az!

– Mer odavágta a maga lábához a görbe botot kislány korában, 
ugye? Mi lett volna, ha maga akkor elnyomorodik?

– Hát az igaz, igaz, de…
A fiára annyira féltékeny volt, hogy az minden nap kijött belőle 

valamiképpen. Senkihez a fia szépen ne beszéljen, csak őhozzá! Mert 
akkor már panaszkodott. És azon dolgozott, hogy bennünket is ösz-
szeveszítsen. Én már akkor varrtam, ő a földdel bíbelődött. Tehenet 
vettünk, úgy se volt jó. Így se meg úgy se. És mindenbe beleszólt.

Én már láttam, hogy egyszer el kell menni, de nem tudtam 
elképzelni, hogy hogyan. Tűrtem, hallgattam. Aztán egyszer, jól 
emlékszem, Bözsi kis karon ülő lányka volt, Piri lányom meg már 
nagyobb. Összeveszett az anyja meg a fia. Mégpedig úgy, hogy a 
férjem másnap eladta fél ugarát, és megvette a kamarási orgonás úton 
az egyik elárvult villát. Ez volt 1935-ben. Összecsapott tehát megint 
a két éles kard. A két nagytörvényű ember. Meg kell vallanom, nem 
nagyon bántam már én sem. De soha nem felejtem el, amikor ötéves 
együttélés után én odamentem hozzá, és elköszöntem tőle. Olyan 
volt, mint a halál. A fia nem is nagyon akart elköszönni se, de végül is 
csak elköszönt tőle. Akkor már beszélni sem volt ereje anyósomnak. 
Ott maradt egyedül egy nagy házban a nagy törvényével együtt.

Én nem tartottam vele haragot, és a férjem meg a kislányaim 
is bejártak hozzá. Aztán mikor 1936-ban férjem megvette a csép-
lőgépet, odavitte javítani az ő udvarába. Megvigasztalódott, hogy 
mindennap újra láthatja Imre fiát. Aztán nemsokára zűrzavaros idő 
következett. Akkor valamelyik évben, úgy emlékszem, 1939-ben, 
behívót kapott a férjem. Zen tára vonult be cséplés után. Anyósom 
félhalva jött ki hozzám könyörögni:

– Gyere haza, az istenért, mit akarsz itt, az isten háta mögött 
evvel a kis gyerekekkel csinálni?

Akkor már a legkisebb lányom, a Rózsika is karonülő volt.
– Látod, mindenki azt mondja, háború lesz!
Hát ez volt az, ami hatott. Azt hiszem, semmivel sem tudott 

volna elmozdítani, de a háború az… Hiszen még az elsőt se felejtet-
tem el! Mondtam neki, majd gondolkodom, hiszen csak ideiglenes 
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behívót kapott a férjem. Elment. Utánanéztem, és sajnáltam. Én, 
akit annyiszor, de olyan sokszor igazságtalanul megbántott. Lám-
lám, könyörög. És jött, jött, mindennap.

– Gyere, gyere, gyere!
Mondtam:
– Elmék Zentára, hátha bírok vele találkozni, és megkérdem 

tőle, mitévő legyek?
Rózsikával a karomon mentem el. Ott álltak a rács mögött a 

hirtelen behívott emberek. Sok asszony, gyerek állt ott némán a 
rácson kívül. Én is Rózsikával. És egy óra hossza kimenőt kapott a 
férjem. Nem tudott semmi tanácsot adni. Azt mondta:

– Neked kell dönteni most otthon, mert nem tudom, meddig 
maradunk.

Hazaértem, vártam még valamennyi időt, aztán visszahurcol-
kodtam. Anyósom azt mondta már:

– Gyere, lányom, Imrére íratom fele házat, csak gyere! Aztán 
nemsokára hazatért a férjem, és nagy civakodást csapott velem 
amiatt, hogy ő elvitt az anyóstól, én meg újra visszajöttem…

Amikor tényleg kitört a háború, akkor hallgatott csak el. Azt 
mondta:

– Neked volt igazad, hogy visszajöttél. Mit is csinálnál ott kint 
a kisgyerekekkel? Nélkülem…

Szentül hittük, hogy el kell mennie a háborúba. De ez már 
később volt.

Zabos Ferenc, az apósom, hatalmas, szép szál ember volt. És jó ember, 
ha szépen szóltak hozzá. Nem ivott. Még anyósom is azt mondta, 
szidni kellett, hogy hagyja abba már a munkát, örökké dolgozott.

De nem bírta, ha sértegették. Pedig abból – ezt meg a férjem 
mondta – bőven kijutott neki is. Anyósom nem hagyott neki se 
békét. Ha így csinálta, így nem volt jó, ha úgy csinálta, úgy nem volt 
jó. Végül is ezért került köztük kenyértörésre a dolog.

Amikor megesküdtünk, elmentünk hozzá Felsőhegyre, és ott 
elbeszélgettem vele. Őnála meg az lehetett a baj, hogy a jóakaróira 
nagyon hallgatott mindig. Azok meg azt tanácsolták neki, hogy 
bizony ők nem tűrnék, hogy az asszony legyen az úr a háznál!
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De még ennél sokkal többet is mondtak, és ő nem bírta már 
tovább.

Szép háza volt, földje is valamennyi, és mikor falujába ért, már 
ott voltak a jóakarók is. És Ferenc bácsi jószívű ember volt…

Nem voltam többször nála, nem láttam, mit csinált, csak akkor, 
mikor férjem Örzsike nénjénél voltunk egyszer a háború után. Azzal 
fogadott bennünket, hogy:

– Itt van apátok! Haldoklik.
Megnémultunk.
Odavezetett bennünket egy hátsó nyári konyhába. Már alig volt 

benne élet. Férjem megrendülve hajolt fölé.
– Mit adjak, apám?
– Egy kis bort fiam – sóhajtotta.
Rögtön ment is Imre, bort hozott neki. Pedig soha nem ivott. 

Pár nap múlva meghalt. Férjemet nagyon megrázta apja halála. Nem 
volt már akkor neki semmije. Se ház, se föld, csak pár darab bútor. 
Pedig szép, derék ember volt. A munkája is jó volt.

Apósom sorsán később is sokat gondolkoztam. Eszembe jutott egy 
forró nyári délelőtt is, mikor már a kora reggeli forgalom alábbhagyott, 
úgyhogy a kocsmában nem is volt senki, egy régi jó ismerős ember jött 
be. Két deci bort kért, aztán leült és iszogatott. Nem is figyeltem volna 
fel rá, de egy idő múlva föltűnt, hogy milyen szótalan. Máskor han-
gos volt a beszédjétől a kocsma, ha bejött. Mindig nevetve beszélt.

Nagyon szép birtoka volt, nem szenvedett semmiben se hiányt, 
tudtommal jól gazdálkodott. Ez is azok közé az emberek közé tar-
tozott, akit úgy hívnak hogy nagytörvényű. Hallgatva fogyasztotta 
az italt, és aztán másikat kért. Már a hetven felé tartott, de ez az idő 
nem látszott meg rajta. Mindig erős volt, pirospozsgás arca volt neki. 
Nem volt még részeg. Én az újságban lapozgattam. Már ott voltam, 
hogy megkérdezem, mi baja. És akkor felsóhajtott:

– Nem ér az én életem egy hajítófát se! Szegényebb vagyok én, 
mint a templom egere…

Fölkelt és elment. Nagyhitű ember volt. De senki se mondta róla, 
hogy rossz ember. Csak egy egészen kis hibája volt neki. Csak néha 
engedte meg a hites feleségének, hogy leüljön vele egy asztalhoz 
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étkezni. Pedig az az asszony egy életen át jóban-rosszban együtt 
küzdött vele! Lám csak, gondoltam, tényleg nem elég a pénz, a va-
gyon, a gazdagság, hogy valaki boldog ember legyen!

Mondtam már, hogy anyám szerette, ha szerepeltem. Lány koromban 
még küldött is, de aztán már unta, és azt mondta, hogy mindig a 
komédián jár az eszem. Mikor összeházasodtunk a férjemmel, már 
egészen kiborult, mikor látta, hogy akkor se hagyjuk abba, mikor 
a két kislányunk született gyorsan egymás után.

Bözsit dajkáltam a pólyában, mikor jöttek a tűzoltóságtól a 
vezetők, hogy játsszuk el a Sárga csikó című színdarab főszerepét. 
Egymásra néztünk, és láttam, hogy a férjem nagyon szeretne menni. 
Én nem adtam választ, anyám miatt elsősorban.

– Majd meggondolom.
Anyám az ablakon keresztül hallgatta az alkudozást, aztán átjött, 

mikor elmentek a vendégek. Férjem is elment valahová.
– Ide figyelj! – mondta. – Ha újra elmégy komédiázni, itt hagyod 

ezt a két kislányt, én úgy elverlek, de nem lábszíjjal, mint az apád, 
hanem a nyújtófát verem szét rajtad!

Hogy nagyobb nyomatékot adjon szavainak, jól bevágta maga 
után az ajtót. Hát nem mentem el, de nem is mehettem volna, mert 
így is Bözsit Piri lányom ringatta el sokszor, pedig még ő sem volt 
nagyobb, mint a bölcső. Így énekelt neki bölcsődalt, hogy:

Csicsis, baba,
Alunná,
Andaltátú
Ámonná!…

Pedig anyám szegény nem is tudott mindent. Nem tudta, hogy 
Bözsit egy éjjel lelöktem alvás közben magam mellől az ágyról 
pólyájával együtt. Mikor felébredtem, úgy megijedtem, hogy nincs 
mellettem a lány, de rögtön tudtam, hogy a padlón van. Az ágyon 
örökké sírt. Mikor a lámpát meggyújtottam, olyan édesen aludt ott 
a padlón, hogy azt se tudtam, sírjak-e vagy nevessek. Örültem, hogy 
nem lett semmi baja.
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Férjem elküldtem szerepelni. Jó feleség akartam lenni.
Az előadást elmentem megnézni. A legjobb szereplő Ézsiás Ma-

riska volt, aki helyettem játszotta a női főszerepet.
Alapjában vidám természetű voltam világ életemben.
Már egész kislány koromban sokszor hallottam, mikor valaki 

azt mondta: „Ez az én nótám.” Ezt én nem értettem meg soha. Az 
egynótájú embereket. Kissé irigyeltem is azokat, akik ki tudtak 
választani maguknak a sok dal közül egyet, és azt egész életükön 
át dalolgatták, dédelgették, és még munka közben is azt vették elő, 
mint más a szép emléket.

Sok emberről úgy emlékeznek meg ma is az emberek, hogy mi 
volt a nótája. „Szép nótája volt neki…” – mondogatják. Én a da-
lokból, nótákból soha nem tudtam kiválasztani a magamét. Pedig 
akartam, nagyon is akartam! Ha hallottam egy szép új dalt, rögtön 
úgy éreztem:

– Na ez lesz az én nótám!
Nem lett. Jött egy másik szép nóta, aztán az lett a nótám. Később 

aztán már véglegesen rájöttem, hogy majdnem minden nóta szép, ha 
szépen dalolják, de a legszebb nóta is sorvadásnak indul, ha valaki 
nem tudja dalolni. És bizony az én nótám nem tudtam megtalálni 
egy életen át. Ha lakodalomban voltam, legalább egyszer mindig 
találkoztam azzal, hogy:

– Az én nótám húzd, az angyalát a világnak!

Aztán húzták. Inaszakadtáig. Az angyalát a világnak!
Nagyon régen történt. Még mikor férjem földje megvolt a Kapros-
partnál.

Kint dolgoztak a földön, és én vittem az ebédet, hogy én is kapjak 
egy kicsit abból a világból, amit úgy szerettem. Az út a Nagyjáráson át 
vezetett a földre, és a gulya mindig ott legelt még abban az időben.

A mi földünkhöz közel volt egy kis földecske. Éveken keresztül, 
ahogy a föld végén elmentem, mindig egy idős asszonyt meg egy húsz 
év körüli fiút láttam ott dolgozni. És a fiú mindig fütyült. Mikor 
arra jártam, megfigyeltem, hogy mindig ugyanazt a nótát fütyülte, 
de nagyon szépen, azt, hogy Ki tanyája ez a nyárfás?
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Közel volt a föld hozzánk, a szél sokszor áthozta a melódiát, és 
olykor-olykor még dúdolgattam is vele együtt, míg kint voltam.

Ezt a nótát a férjemtől tanultam, ő nagyon szépen tudta dalolni. 
Sok versszaka van. Így ment ez több éven keresztül. Mikor mentem 
a földre, legtöbbször már elébem szállt a dal. De csak a dallama.

Kérdem egyszer a férjemtől:
– Ki ez a fiatal, aki mindig ezt a nótát fütyülgeti?
– Nem tudom – mondja –, de az anyja Jóskának szólítja. De 

mán úgy meguntam a fütyülgetésit hallgatni, hogy mindig ugyan-
azt fújja…

Mikor jöttem hazafelé, Jóska éppen az utolsó kapavágásokat 
tette a föld végében. Most éppen nem fütyült, és megszólíthattam. 
A hiúságán keresztül akartam megfogni. Mondom:

– Jóska, maga szépen tud fütyülni, de mért nem dalolja néha, 
biztos szép hangja is van. És miért mindig csak ezt az egyet fü-
tyülgeti?

Jóska elvörösödött, de illendően felelt:
– Hát… ez az én nótám…
– Hát akkor dalolgassa is néha!
Lehajtotta szégyenkezve a fejét.
– Nem tudom – mondta.
Önkéntelenül elnevettem magam. Ez a nótája, és nem tudja!
– Hát, keveset tudok belőle. Hogy: „Ki tanyája ez a nyárfás / 

Nem hallik be a kurjantás…”
Aztán itt-ott még belekapott a szövegbe, de láttam, hogy felét 

sem tudja. Aztán eldaloltam neki. Úgy hallgatta, mintha a lelke 
üdvössége függne tőle. Mikor a végére értem, Jóska hátratolta a 
kalapot a fején.

– Ijnye, de jó vóna ezt megtanulni! Csak még egyszer dalolja el, 
bizony isten megtanulom!

– Jól van, de most már dalolja velem maga is.
Aztán Jóska velem dúdolta a dalt. Tényleg tudta. Már elindultam, 

az utolsó szavakat útban daloltam vele. A végén a Jóska rikkantott 
egyet, és üdvözlésképpen a kapával intett felém.

Este a férjem, mikor hazajött, féltékenyen kérdezte meg, hogy 
mit beszélgettem Jóskával annyi ideig.
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– Megtanítottam a nótádra – mondom.
– Az nem az én nótám, de azért el tudom dalolni.
– Mégpedig szépen – mondtam nevetve.
Másnap nem mentem a földre, mert sok dolgom volt. Férjem, mi-

kor hazaért, nevetve újságolta, hogy Jóska dalolta már a nótáját!
– És én is segítettem neki – mondta.
Nemsokára aztán eladta a földet, és Jóska eltűnt a szemem elől a 

nótájával együtt, tán örökre, gondoltam. De csak nagyon hosszú idő 
lett belőle. Egy tanyai lakodalomban találkoztunk ismét vele sok-sok 
év után. Korán odaértünk, de már a ház előtt hallottuk, hogy „Jaj, 
de szépen muzsikálnak…” Aztán egyszer csak valaki szépen csengő 
hangon elkezdte, hogy „Ki tanyája ez a nyárfás?” Beléptünk, és megáll-
tunk. Szép volt a látvány. Egy fi atalember állt a zenészek előtt, karján 
egy kisfi úval, akinek a kezében pénz lobogott. Mikor a dalnak végére 
jártak, az ember megfordult. Akkor ismertük meg egymást. A Jóska 
volt. A valamikori Jóska gyerek. Karján a kisfi a a hasonmása volt. 
„Egy az egyben” – ahogy szokták mondani. Hirtelen visszafordult a 
zenészekhez, és újra elkezdte a nótáját. Most már mi is belesegítettünk, 
de a zenészek is. Elmúlt. Szép emlék lett csak ebből is.

Ahogy az idő múlik, egyre jobban esik az emlékek útján visszaszállni, 
egy kis időre bár, a múltba.

Tegnap este bent, a falu központjában volt egy kevés dolgom. 
Gyorsabban szedtem hazafelé a lábam, mert elég hűvös volt. Aztán 
egy ház előtt hirtelen megálltam. A túloldalról valahonnan egy 
dallamot hozott a szél, az állított meg. Nem tudom, rádió, tévé vagy 
éppen hanglemez volt-e, de olyan ismerős volt a dallam, hogy meg 
kellett állnom. Régi, szép bálak zenéjét hozta elém az emlék. Ifjú 
Kurina Matyit, aki a hegedűjére hajtotta szép, barna fejét, és olyan 
szívfájdítóan tudta muzsikálni ezt a dallamot…

Szerettem én minden táncot táncolni, de a csárdás után a kerin-
gő következett. Férjem nagyon jó táncos volt, és könnyű volt vele 
táncolni. A keringővel, ha együtt táncoltunk vele, az már nem is 
tánc volt, hanem repülés.

Emlékszem, egyszer, úgy böjt előtti három napokkor – vasárnap 
reggelig bálban voltunk, hétfőn egy eljegyzésen, kedden meg újra reg-
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gelig maszkabál! Amikor hazaértem, a fehér vászon báli cipőm rá volt 
dagadva a lábamra, alig bírtam levetni. De fáradt az nem voltam.

Minden vasárnap két-három helyen is bál volt, de minden terem 
tele volt zenére, dalra, táncra éhes fi atalokkal, sőt házaspárokkal is.

Hol van ez máma?

Alig múltam el tizennégy éves, már tánciskolába jártam. Barátnőim, 
Her veli Veron, Szegi Maca, Nyári Valér nálam mind két évvel öre-
gebbek voltak, de azért együtt jártunk. Az ifjúságom hat éve alatt 
nélkülem bál kevés volt, ami elmúlt. Anyám egyik ruhát a másik 
után vette, és szép volt az élet nagyon. 

Egy asszony azt mondta egyszer anyámnak:
– Maga nagyon sok új ruhát vesz a lányának!
Anyám azt felelte:
– Legyen a szegénynek is valamiben öröme. Hiszen én vagyont, 

birtokot nem bírok neki úgysem hagyni!
Gyönyörű szép táncmulatságok voltak abban az időben. Csak egy 

szépséghibájuk volt. Külön volt választva egymástól az iparosifjúság, 
és a parasztifjúságnak úgyszintén külön kocsmában volt a bálja. Volt 
olyan kocsma, amiben csak parasztbál volt, voltak kocsmák, ahol az 
iparosoknak rendeztek bálat. A kereskedők ritkán rendezték meg az 
ő „elit báljukat”, ahová csak az „intelligencia” kapott meghívást.

A bálakat mindig idősebb rendezők rendezték. Mi soha nem vol-
tunk hivatalosak ezekbe az „elit” bálakba, de nem is kívánkoztunk 
odamenni. A földművesifjúság sem jött soha az iparosbálba.

Ahogy a tánciskolából kikerültem, a simitáncot már jártuk a 
bálban. Aztán jött a tangó, a blues, a rumba, a foxtrott. Egyetlen 
bál sem múlt el csárdás, aztán meg kóló nélkül. A „vranjanka” meg 
kedvelt tánc is lett az ifjúság körében.

A bálakon kívül minden évben 2–3 színdarabos előadást meg 
ugyanannyi műsoros estet is rendeztünk. Most is úgy tűnik, szép 
volt ifjúkori életünk. 

Igaz, azokban a bálakban, főleg a földművesifjúság báljain a fia-
talok, ha kissé a pohár fenekére néztek, vagy ha valamelyik fiataltól 
el akarták szeretni a kislányt, hát gyorsan a csizmaszárba kaptak a 
bicskáért, különösen, ha a Radics Gyuriska és a barátai ott voltak.
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Alig nőttem ki a kislánykori ruháimat, már sűrűn hallottam, 
különösen hétfőn reggelenként, hogy „már megint megszurkáltak 
a Nagykocsmában valakit!” A főszereplő mindig a Radics Gyuriska 
volt, a többi meg a cimborái. Alig múlt el vasárnap, hogy valami ne 
történt volna. Veszekedés meg bicskázás.

Egy idős néni apám műhelyében sopánkodta egyszer:
– Nem is lehet meglátni erről a Gyuriskáról, hogy olyan nagy 

szurkáló, hiszen örökké nevet!
Aztán egyszer én is találkoztam ezzel a nevető verekedővel. Ná-

luk az udvarban. Férjem csépelt nála, és elmentem megnézni, hogy 
haladnak. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valaki nagyon 
nevet az ereszet alatt. De olyan kísérteties volt ez a nevetés, hogy 
megborzongtam. A férjem is nemsokára készen lett, és elhúzatott, 
de előbb még inni köllött a gazdával. Mert annak nem lehetett 
azt mondani, hogy nem. Hovatovább Gyuriskát már kezdték úgy 
emlegetni, mint valamikor a betyárokat: borzongva. Aztán az idő 
elvitte őt is, híveivel együtt.

Egy fiatal legény, az Urbán Béla nagyon szépen tudta táncolni a 
„vranjankát”. Nem akart katonának menni, megitta a dohánylevet, 
megbetegedett, és nemsokára meg is halt. Szép fiatalember volt. Sok 
fiatal kísérte ki utolsó útjára. A halotti tor után édesanyja sírva kért 
bennünket, táncoljuk el fia kedvenc táncát. Tudtuk, hogy a Béla 
kedvenc tánca a „vranjanka” volt. Teljesítettük kívánságát.

Az iparosbálban legtöbbször a Csanádi Jenő és zenekara húzta a 
talpalávalót.

Egyszer a férjem, aki valóban nemcsak szépen énekelt, hanem 
szerette is a dalokat, azt mondta:

– A jó zenész a falunak a lelke… A nótát, a dalt csak az szereti, 
akinek lelke van.

Egészen a mi ifjúságunk óta ez a lélek Csanádi Jenő volt a he-
gedűjével együtt. Szegényen született, úgy is halt meg. De előbb 
elhúzta a hegedűjén szívből mindenkinek a nótáját. Magyarnak, 
szerbnek, fiatalnak, öregnek egyaránt. És nem is volt nagyigényű 
soha. Egyszer egy lakodalomban voltunk. Félrehívta a férjem, és 
azt mondta neki:
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– Ide hallgass, Imre! Ti csak mulassatok a feleségeddel együtt, 
daloljatok, de ne fizessetek semmit. Majd fizet a többi, ha megkíván ja 
tőletek a mulatást…

Úgy is lett. Mulattunk, a többi vendég meg fizetett is meg mu-
latott is velünk együtt. Egész éjszaka daloltunk. Reggelre úgy ki 
voltunk fáradva, hogy alig bírtunk hazamenni. De még az úton 
hazafelé is dalolgattunk, úgyhogy nem mondhattuk, hogy a kutya 
se ugatott meg bennünket. Hajnal volt, még sötétes, mikor a férjem 
elkezdte, hogy:

A nag y utcán végestelen végig,
Minden kiskapuban virág nyílik,
Minden kiskapuban kettő, három,
Csak az enyém hervadt el a nyáron.

Be van az én szűröm alja kötve,
Vártam a galambom szombat este,
Nem g yőztem a galambomat várni,
Be kellett a kiskapumat zárni.

Mire szerencsésen hazatámogattuk egymást, már a kakasok se 
kukorékoltak, mert világos volt. Az emberek a bezárt kocsmaajtóban 
lestek már, hogy mikor nyitok ki.

Jó hideg vízben megmosdottam, és kinyitottam a kocsmát. Fér-
jem már akkor aludt. Csanádi Jenő, a falu lelke is ballagott már a 
hegedűjével hazafelé, de eljött még a kocsmába egy fél decire. Adtam 
neki, de nem szívesen, mert tudtam, hogy baj lesz belőle. Jenő csak 
pálinkával tudott gyönyörűen hegedülni – de ezt csak ő mondta. 
Tudott ő pálinka nélkül is.

– Mit húzzak magának ezért a pálinkáért?
Nevettem:
– Semmit, Jenő. Ne muzsikáljon már, hanem dalolja, hogy „Haza, 

haza kéne menni!”
El is indult. Az egyik kezében a hegedűje, másikban a botja, amire 

egy kissé rátámaszkodott, és elindult az ajtó felé. Akkor belépett 
egy ember:
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– Jenőkém! Édes, egyetlen kiskomám, hogy vagy?! Gyere, igyunk 
már egy kupicával!

Aztán füstbe ment terv lett a hazamenés. Mert Jenő már húzta is ki 
a tokból a hegedűt, és, bár a szeme is leragadt, húzta, húzta, húzta…

Azt hiszem, igaza volt a férjemnek. Halála napjáig ő volt a falu 
lelke. Csanádi Jenő, a mindenki Jenőkéje.

Ma újra egy öngyilkos a falunkban. Fiatal lány. Tizenkét éves. Alig 
pár héttel ezelőtt egy huszonhat éves fiatalember vetett véget éle-
tének. Önkéntelenül is felvetődik a kérdések egész özöne. Szörnyű 
nehéz kérdések ezek. Hol van a hiba? Hol van a baj? Ki vagy mi az 
oka ennek, hogy így van?

Jól emlékszem még a két világháború vérzivataros esztendeire. 
Hány fiatalnak el kellett menni, meg kellett halni egy rögeszméért? 
És azok mind, mind, mennyire szerettek volna élni!

Vajon megteszünk-e, megtettünk-e mindent annak érdekében, 
hogy ne így legyen, ahogy van? Mi lenne, ha egyszer minden ember-
nek benyújtanák a számlát, amire csak az van írva: „Fizess, ha nem 
voltál lelkiismeretes!” Meggyőződésem, hogy nem elég megsiratni 
őket. És mit tettünk, hogy megszerettessük velük az életüket?

Nagyon régen történt. De emlékszem rá, nagyon. A húszas évek 
közepe táján. Két szép, fiatal teremtés volt. Olyanok voltak, mint 
akikre azt szokták mondani, hogy a jó isten is jó kedvében teremtette 
őket. Egy fiú meg egy lány. A megfigyelőképességem már abban az 
időben nagyon is élénk volt, és feltűnt nekem, hogy összesimulva 
mindig erre, a temető felé sétálgattak. A szerelmes párokat mindig 
az erdőkben láttam, és nem tudtam elképzelni, miért épp a temető 
környékét választották találkahelynek? Az errevalóknak is feltűntek, 
de még a hasítólányoknak is. Azok aztán tudtak is mindent. Azoktól 
értesültem én is a szerelmesek szomorú helyzetéről. Az ok, régi nóta 
volt: a szülők. A fiúnak az apja nem egyezett a házasságba, a fiatalok 
meg úgy segítettek magukon, ahogy tudtak.

Legtöbbször errefelé sétáltak, szinte látszott róluk, hogy ők már 
nem is ezen a világon vannak. Később derült ki mégis, azért járkáltak 
erre, mert tudatosan készültek a halálra.
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A tragédia mégsem itt történt meg, hanem máshol. Mikor meg-
jött a híre, szinte megdermedtem. De azok is, akik azelőtt látták őket 
erre. Együtt mentek a halálba, a két gyönyörű, szerelmes ember.

Mindketten falunkbeliek voltak. Az egész falu meggyászolta 
őket. Mindkét fiatalt vidéken, családi sírboltba temették el. A fiú 
apja még fia halála után se akarta, hogy a lánnyal legyen eltemetve. 
Végül is hogy lett, nem tudom. De az más világ volt. Ma már az 
ablakom alatt a kisóvodások egyforma, szép kisruhában tipegnek 
az óvodába, vagy mennek az iskolába.

Naponta elmegyek a temetőnél levő játszótér, a Sivár mellett, 
ahol gyerekkoromban játszadoztam a többi gyerekekkel, meg sokszor 
egymagam is. Amikor mind együtt volt a környék gyermekserege, 
voltunk néha negyvenen, ötvenen is. A Szegi bácsi, a mozdonyvezető 
kis házacskájából úgy jöttek ki a gyerekek sokszor, mint az iskolából. 
Tízen fölül voltak, így ők voltak mindig fölényben, össze is tartottak. 
Aztán a Geleta unokák kilencen. A Varga boltos családjai is voltak 
hatan-heten. Akkor a Kalmárok, a Deák és a Fülöp csemeték… Olyan 
kiabálás, ordítozás volt ott néha, hogy csodálkozom, szegény meg-
boldogultak hogy nem támadtak föl haló porukból. Még vidékről 
is jöttek gyerekek, a falu másik feléről. Akkor aztán gyönyörűség 
volt az életünk. A fene se bírt volna velünk.

Ma szép, új, modern házak épülnek ezen a homokon, amit az 
én gyerekkoromban mindenki feneketlen homoknak tisztelt. A 
szép új házak udvarában, már láttam is, egy kisgyerek éppen úgy 
játszott a homokban egymaga, mint én annak idején. Én is szerettem 
egymagam játszani. De az én gyermekkoromban még meg lehetett 
állapítani, kinek a gyermeke van a szép új ruhában. Ma már nem. 
Ma már a ruha nem sokat mond.

Meglepődve vettem észre az utóbbi időben, hogy a lakodalmak-
ban a felcseperedett ifjúság ül és csak nézi, hogy a felnőttek táncol-
nak és mulatnak, néha reggelig. Pedig az emberiség egyik legdrágább 
kincse a dal és a tánc is. Életszükséglet minden embernek mind a 
kettő. És a dal, a tánc az egyik legszebb örökség is, amit minden 
nemzet őseitől hagyományként kapott.

Én ellene nem vagyok (igaz, mellette se), mikor a tévében mutat-
ják, vagy az újságok írják, hogy itt és itt hány és hány fiatal fetren-
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gett önkívületben, amikor a világhírű ilyen meg ilyen beatzenészek 
rázendítettek. Valahol ki kell nekik magukat tombolni, gondolom. 
És ezek az őrjöngő táncok elterjedtek az egész világon!

Elterjedni elterjedt, de meghódítani már nem tudta a világot. Az 
ifjúság kezd a nemzeti táncokhoz visszafordulni az egész világon. 
Érzi, hogy őneki mást is kellene csinálni, nem csak ezeket a vonagló 
táncokat táncolni – de nincs, aki utat mutasson neki.

Szeretnék, nagyon szeretnék tanítani, hogy hogy kell szépen 
táncolni, meg mulatni is!

Elmondok egy érdekes eseményt, amit már nagyon régen egy jó 
ismerősöm mondott el nekem. Szavahihető ember volt, és semmi 
okom sem volt, hogy el ne higgyem neki, amit mesélt.

Szabadkán volt valamilyen ügyben, de nagyon hamar elvégezte 
még a rábízott vásárlást is. A sétát is megunta, látta, hogy a vonat 
indulásáig még majd két óra hosszája van, így aztán betért az állo-
máshoz a legközelebb eső kiskocsmába, hogy egy hűsítő ital mellett 
megvárja a vonat indulását. Nem volt a kocsmában senki, csak ő 
maga, egy álmos pincér, meg valahány zenész a sarokban. Már-már 
úgy érezte ő is, hogy elalszik. Egyszer csak kinyílt az ajtó, és bejött 
a helyiségbe egy szép, derék bunyevác asszony. Körülnézett, aztán 
közel a zenészekhez leült egy asztalhoz, és kért egy italt. Úgy emlé-
kezett az ismerősöm, hogy egy pohár fröccsöt kért, és kapott is.

Az asszony ivott belőle, aztán kis idő múlva mosolyogva magához 
intette az egyik zenészt. Jó hangosan azt mondta:

– Mulatni akarok!
Szerb nyelven mondta, és pénzt tett a cigány zsebébe. Rögtön 

felébredt az egész zenekar, és hangolva várták a rendelést.
Az asszony fölállt, odament a zenekar elé, és elkezdett egy 

gyönyörű szláv nótát. És dalolt, mulatott. Szép hangja volt. Ez így 
tartott egy jó ideig, mesélte ismerősöm, olyan jól szórakoztam, hogy 
nem kívántam elmenni, ezt a szép látványt otthagyni. A vonatjára 
is későn szaladt ki, lekéste. Aztán sietett vissza, és nézte tovább a 
mulató asszonyt. Egyszer csak az asszony újra rendelt egy nótát. 
A cigány megcsóválta a fejét sajnálkozva, nem tudja. Az asszony 
türelmetlenül dobbantott, majd elkezdte magyarul:
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Sej-haj, lemeg yek az Alföldre kaszálni,
Sűrű a fű, nem bírom levágni!
Sűrű a fű, g yöng yharmat az alja,
Sej-haj, g yönge a babám karja, nem bírja.

Sej-haj, lemeg yek az Alföldre csikósnak,
Szilaj csikót választok magamnak,
Szilaj csikó, réz a zabolája,
Sej,-haj, tied leszek, rózsám, nemsokára!

Kicsit érzett a szaván, hogy gyöngén ejtette a magyar szavakat, 
de a dallama gyönyörű volt. Ott meg is tanultam helyben, mondta 
az ismerősöm.

– Az estéli vonattal érkeztem haza, de nem bántam meg, mert 
megérte. Életemben nem fogom elfelejteni – mesélte.

Csupán két italt ivott meg az asszony. Körülbelül két és fél óráig 
tartott a mulatozás, aztán, mint aki jól végezte a munkáját, letette 
a pénzt a zenészek elé az asztalra, elköszönt és elment. De előbb 
még megtapsolták a pincérek, szakácsnők és a már bejött valahány 
vendég, meg az ismerősöm is.

– Szép, derék asszony volt – mondta. – Sose felejtem el.

Nekem is van egy bunyevác ismerősöm. Itt laknak a szomszédban.
A férje Kis Nándor, a szövetkezetben agronómus. Felesége, az örökké 
mosolygó Margitka asszony földdel dolgozik, hogy segítsen fölnevel-
ni két szép kisfiukat. Margitkának, ha átnézek a kerítésen, örökké 
mosolygós arcát látom, de a kezében ott van mindig az elmaradha-
tatlan ásó, kapa. Már hat vagy hét éve itt laknak. Jó pár évvel ezelőtt 
egyszer beszélgettem vele, s akkor szóvá tette, hogy ő bunyevác. 
Régen nem nevettem olyan jót, mint akkor Margitkának.

– Hát – mondom neki – mit változtat az a dolgokon, hogy maga 
bunyevác?

Azóta is mosolyogva köszöntjük egymást.
– Szia, Margitka!
– Szia, Pirike néni!
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Az ásó, kapa mindig ott van most is a kezében. Pedig már a szívét 
is fájlalja.

Apám már ebben az időben kezdett betegeskedni. Fönt járt-kelt, 
de mindig szomorúbb volt. Féltettem nagyon. Egyszer, mikor át-
mentem hozzájuk (a szomszédban laktak), bejött a hasítóból, és 
azt mondta:

– Te, ez a Varga Etuska úgy énekel, mint egy pacsirta!
És daloltatta meg hallgatta a pacsirtáját, amikor csak tehette. Ő 

is szépen tudott dalolni, és néha dalolt is vele. Meg maga is. Még 
most is magam előtt látom kedves, ősz fejét, ahogy ráhajolt a cipőre, 
amit szabott vagy csinált.

Ha apám dalolt, mindenki csendben volt a műhelyben, az egész 
kis házban, de még az utcán is kinyíltak a kiskapuk, és kikandikáltak 
rajta a szomszédok, hogy meghallgassák apám nótáját, dalolását. Ne-
kem mindig az a nóta volt a legszebb, amit éppen dalolt. Azt szerette 
nagyon, hogy: „A pécskai cigánysoron nagy a sírás-rívás…”

Egy reggel arra ébredtem, hogy jött valaki szólni, hogy az apám 
részegen belement a Bara vizébe, nem tudott tájékozódni a sötétben. 
Szerencséjére kiabálását valaki meghallotta, és nagy üggyel-bajjal, 
lámpa világánál kihúzták, de eltört a lába. Sokat szenvedett, de azért 
még egyszer, nagy nehezen talpra állt, aztán újra kezdte az ivást, 
de már szűkebben. Most már alig emlegette, csak nagy ritkán a jó 
homokot, meg hogy vesz egy holdat. Ez már álom maradt örökre.

Halála 1940. december 3-án következett be, hajnalban.
Férjemmel már előzőleg volt egy viharos jelenetünk, és már az 

is levett a lábamról.
Mikor átjöttek szólni, hogy apám meghalt, anyósom feketébe 

öltöztetett, és a fejemre kötött egy fekete kendőt. Átmentem a 
férjemmel. Apám még az ágyon feküdt kiterítve, az ünneplő fekete 
ruhájában. A torkom összeszorult, éppen úgy, vagy tán még jobban, 
mint mikor a szülémet temették – és nem bírtam sírni. Letérdeltem 
az ágya mellé. Összekulcsolt két keze már olyan hideg volt…

Eszembe jutott életem egyetlen aranyhajú babája, amit még gyer-
mekkoromban vett, köszöntem volna… Meg a lábszíjat is, amivel 
megvert, és jóra akart tanítani.
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A hozzánk alig pár percre levő temetőbe még valahogy kivánszo-
rogtam, de visszafelé már nem bírtam jönni. Amikor megláttam a 
keresztfáján a nevét: Geleta István, élt 58 évet, már állni se bírtam. 
Ráültettek egy székre, és úgy hozott haza két ember.

Hosszabbodnak az esték. Rózsikáékhoz megyek néhanapján, hogy 
Mariska nászasszonyommal elbeszélgessek. Tegnap apám mozijáról 
is szó esett. Ő is volt apám mozijában.

Én 1910-ben születtem, ő hét évvel idősebb.
Királyhalmán laktak, úgy 13 éves lehetett, mikor egy vasárnap 

nagyon kezdett fájni a foga. Gondolta, bejön a faluba, és kihúzatja 
a fogát. Fogorvosnak még híre-hamva sem volt abban az időben 
Horgoson, de a Bacskulin néni (egy borbély felesége) mesteri módon 
tudta megszabadítani a rossz fogaktól a szenvedőket.

Mire beért a faluba, mint ahogy az szokott is lenni, a fájós fog 
megijedt, és kiállt belőle a fájás. Az akkor még kis Mariska fogta 
magát, és elment moziba.

Jót szórakozott.
Sokan voltak, és szép volt a mozi.
Nemrég jutott egy könyv a kezembe. 1974-ben adták ki, Évkönyv. 

Onnan tudom, hogy az első mozielőadást a világon Párizsban, a 
Boulevard des Capucines 14. szám alatt levő Grand Café szuterén-
helyiségében tartották 1895. december 28-án a Lumière fivérek. 
Magyar mozifélvételeket már 1896-ban készítettek (Sziklai Arnold), 
méghozzá Ferenc József budapesti látogatásakor és a millenniumi 
kiállítás felvonulásáról. Ugyancsak ő és fivére, Zsigmond volt az 
első mozgóképszínház tulajdonosa. Már 1896. június havában Bu-
dapesten, az Andrássy út 41. szám alatt.

Mikor ezeket elolvastam, nagyon meglepődtem. Én azt hittem, 
hogy a mozi legalább 10–15 évvel hamarább jelent meg. Hiszen 
1910-ben, mikor én megszülettem, a mi mozink már bejáródott mozi 
volt. Uránia volt apám mozijának a neve. A nép Geleta mozinak 
hívta, mivel apám hozta létre három barátjával. A jegyekre is ez volt 
rányomtatva: Uránia. Úgy számítom hát, hogy apám mozija 1907 
körül, vagy az előtt készülhetett. Apám 1882-ben született.
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Büszke vagyok apámra. Hiszen – ebből a könyvből tudom – az 
első számozott ülőhelyeket Décsi Gyula és felesége honosította meg 
1915-ben, s ezzel a találmányával megszüntette a helyekért való 
tülekedést, s a találmányát rövidesen világszerte alkalmazták.

Apám mozija akkor már öreg mozi volt. Itt, Horgoson.

Abban az évben, amelyikben apám meghalt, megszületett a régen 
várt kisfiú, aki az apja után az Imre nevet kapta. Már születésekor 
láttuk, hogy kis, gyönge gyerek, de bíztam, hogy majd én fölneve-
lem. Mentem is vele egyik orvostól a másikig. Azt kérdezték, hogy 
mit adok neki enni? Mind a sárgarépát ajánlotta, de ő azt mindig 
eltolta maga elől…

Mikor megszületett, azon a zimankós hajnalon, akkora volt a hó, 
hogy férjem majdnem a hátán hozta el a Mari nénit, a bábaasszonyt. 
Három kislányom csodálkozó szemmel, bámulva állta körül az új 
kis pólyásbabát. Hogy is szólíthatták volna máshogy, mint öcsike. 
Rajta is maradt.

Férjem egy hétig nem józanodott ki. örömében.
Pár év múlva kezdett józanodni, de nemcsak ő, hanem én is. A 

nagy örömnek nagy bánat lett a vége. A gyerek nem fejlődött, bár-
mit is adtam neki enni. Én paralízisre gyanakodtam, de egy orvos 
megmondta, hogy nem az. Úgy magyarázta, hogy idegalapon van 
a betegsége.

– Azért meg fog nőni… – mondta.
Megnőtt, az igaz. De a korabeli gyerekektől mindig le volt marad-

va. Szinte agyonetetgettem, becézgettem, nem használt semmit.
De most már csakugyan nagy család voltunk.
Mikor a férjem a boltot meg a kocsmát kifogta számomra, azt 

mondta, meg akart szabadítani a varrógéptől. Gondolta, unni fo-
gom magam a gyerekek mellett. Hát a géptől megszabadított, de 
sokkal nagyobb bajt zúdított a nyakamba, mint eddig volt, mert a 
környék összes részeg emberével meggyűlt a bajom. Rövid idő alatt 
szinte megutáltam a kocsmát. A kereskedést csináltam, de azt sem 
kedveltem. Pedig jól ment a kezem alatt, mondhatni, mind a kettő. 
Összekötő ajtó volt a két üzlet között, és mivel a végén már nem 
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bírtam a sok szaladást, kénytelen voltam a két nagyobbik kislányom 
is néha befogni, hogy segítsenek.

Nekem nem kellett, hogy kiírják a falra, hogy nem szabad részeg 
embert kiszolgálni, mert én minden kiírás nélkül sem szolgáltam ki.

Aztán a veszekedések a kocsmában! Kint is, bent is! Jobb, ha már 
nem is beszélek róla.

Én délben fölszedtem a biliárdgolyókat, és elküldtem haza a 
vendéget. Nem szolgáltam ki. De ha a férjem felöntött, ő bizony 
kiszolgált akkor is. Mikor ezért szemrehányást tettem neki, nyu-
godtan mondta:

– Úgyis mindegy! Fő, hogy fizessen!
Vizet is öntött a borba. Azt mondta:
– Hagy józanodjanak tőle az emberek!
Én ilyenkor azt sem tudtam, sírjak-e vagy nevessek. Sok részeg em-

ber, akit már a másik kocsmából kilöktek, eljött az ajtóig, megnézte, 
hogy ki van bent a kocsmában. Ha én voltam bent, elment haza, de ha 
„Imre bácsi” volt bent, akkor betántorgott, és rávágott az asztalra:

– Bort! Azt a kutya…
És Imre bácsi józanítgatta ki a részegeket. Nyakló nélkül. Azt 

mondta:
– Én csak szívességet csinálok az asszonyoknak.
Nem tudom, hogy honnét, de mindig megmondta neki valaki, hogy 

mikor jönnek ellenőrizni a bort. Nem is lett ebből soha semmi baj sem. 
Pedig én mindig féltem, és őt is ijesztgettem. Nem sokat ért neki.

Egyszer eljött egy nagyon részeges ember felesége (az ember azóta 
már meghalt), és azt mondta, minden ablakot bever, ha ád a férjem 
az urának bort.

Mondom neki:
– Ne adj neki, mert baj lesz!
Azt mondta:
– Ha beveri, majd megcsináltatja.
Gyerekeim tartották bennem a lelket.
Öcsikém megszületése után hatan ültünk az asztalnál. Küzdeni 

kellett az életért.

q



q  e 165 w

Sokszor beszélgetek ismerőseimmel a régmúltról, és van rá eset, 
hogy egyes megtörtént eseményekre nem emlékszem. De ilyen nem 
sok van. És azt hiszem, ilyen mással is megtörténik. De nagyon sok 
emlékem van, amire kitörölhetetlenül emlékszem. Olyan emlékek 
ezek, amelyek belevésődtek minden idegszálamba, és nem tudtam 
elfelejteni őket eddig sem, s hiszem, nem tudok tőlük megszabadulni, 
míg a világon leszek. Visszajárnak, mint a kísértetek.

Az egyik ilyen rossz emlékem, ami mélyen megzavarta gyer-
mekkorom, az első világháború volt. Annyira rányomta bélyegét 
a gyermekkoromra hogy, mint anyám később mesélte, magamban 
szórakozó gyereklány voltam. Szerettem a magányt. Mentem a szép 
Kamaráserdőbe, és ott jól éreztem magam, nem hallottam a hábo-
rúról, és olyan jó csend volt. Sosem tudtam megérteni, miért ölik 
egymást halomra az emberek.

Mikor már olvasni kezdtem, meséskönyvet is kaptam valahon-
nét, mai napig tartó élményt tudott adni. Mély nyomot hagyott 
bennem, amikor a szülémmel mentünk a Budár szőlőbe, ami na-
gyon messze volt.

– A második hegybe, a csőszháznál – így mondta a szülém. De 
ezek az emlékek gyönyörű szépek, és szívesen emlékszem vissza rá juk. 
Mélyebbek ezek a nyomok, mint amilyen mélyre süppedt a lábunk 
a homokban, vagy amilyen mélyen bevágott a kocsikerék, egészen 
az agyig néha. Ezek az utak a napsugár melegével világították be 
gyermekkoromat.

Derűs, szép volt az ifjúságom is. Ha visszagondolok rá, ez is 
felejthetetlen nyomot hagyott, bár úgy elillant, mintha szép álom 
lett volna. Szüleim, úgy érzem, nagyon is megóvtak a gondoktól. 
Nem emlékszem, hogy lett volna kívánságom, amit, ha bírtak, ne 
teljesítettek volna. És mi is kell akkor, ha valaki fiatal, ifjúságát éli 
vidáman szeretteitől körülvéve!

Amikor a szülői házból kiléptem, nem tudtam felmérni teljes 
súlyával lépésem fontosságát. A gondok, amiktől anyám megóvott, 
alig pár hónapos fiatalasszony koromban egymás után jöttek. Elsőbb 
ritkábban, aztán mind sűrűbben. Sokszor esett úgy, hogy a kenyér, 
a család, néha évekig is az én vállam terhelte. Gondot jelentettek 
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sokszor a gyerekeim is, de az öröm, amit nekem jelentettek, az 
sokkal több volt.

Egyszer Bözsi kislányom, még pár hónapos csecsemő volt, meg-
csókoltam a pólyában. Piroska kislányom már tudott beszélni, és 
féltékenyen mondta:

– Mada csat mindid a Bözsit csótoldassa…
Aztán a fejére húzta a takarót bánatosan.
– Na gyere, te is kapsz!
Azt is körülcsókoltam.
Piroska lányom érezte, hogy most már meg kell osztozni a szere-

teten, amit addig csak ő kapott, mert addig csak ő volt a kis unoka, 
meg a kis kedvenc. Akkor volt az is, mikor a második kislányom 
született, hogy a húgom, aki nagyon szerette Piroskát, egy szép 
rongybabát készített neki egyszer, és elnevezték Katókának. Kislá-
nyom selypes volt, Patyókának hívta.

Mikor megszületett a második lányom, megjöttek egyszer a 
keresztkomámék a szintén újszülött, pólyás kisfiúkkal. Az anyja 
letette a kisfiút a kislányom mellé, és együtt szenderegtek a pólyá-
sok, mikor hazaért a nagymamától a húgommal együtt a nagyobb 
kislányom. Mikor meglátta a két pólyás babát, elkezdett tapsolni:

– Nini! Tettő Patyóka is van!
Húgom is nemsokára férjhez ment Szalma András kereskedőhöz. 

Neki is éppen olyan jó, iparkodós gyermekei születtek, mint nekem. 
Nagyon siettek egymás után. Három fiú, egy kislány.

Ezek is mind kedves, szép emlékként maradtak meg bennem, 
sokszor menekültem az ilyen emlékeimhez nehéz napjaimban.

Aztán kitört a második világháború.
Tulajdonképpen csak a szelét éreztük, ha jó erős is volt az a szél, 

néha vihar is, de sosem szűntem meg kérdezni, mért kellett annyi 
ártatlan embernek meghalni. Újra mennyi árva maradt, és özvegy 
hitves nélkül.

Nem könnyű róla beszélni. A háborúról. Nem is akarok, ezt a ta-
nultabbakra hagyom, hogy miért volt, meg hogyan.

Talán semmi sincs az életem során, amivel oly sűrűn találkoz-
tam, mint azzal a szóval, hogy háború. Az első világháború alatt 
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még kislányka voltam, sokszor töltött el rémülettel ez a szó, mert 
utóbb már álmomban is megjelent. Úgy képzeltem el, mint egy csúf, 
százlábú szörnyeteget, vagy legalábbis, mint egy hétfejű sárkányt, 
aki a tüzet okádja.

Bizony okádta is.
Az asszonyok örökké szomorúak voltak, meg sírtak. A gyereklé-

lekre ez úgy hat, hogy örökké hordja a lelkében, míg él. Én is hordom 
örökké, míg élek.

Fiatalasszony voltam, kis gyerekeimet karomon hordoztam, 
mikor készülődött a második világháború. Mert így kezdték már 
emlegetni előre, főleg a gyermeküket féltő asszonyok.

– Felnőtt már újra egy generáció, viszik már őket megint a há-
borúba! Az isten verje meg őket!

Én nem hittem, hogy háború lesz. Mondtam is nekik.
– Nem ért maga ahhó, Piroska! Én mondom, hogy minden húsz 

év múltával lesz háború, mert sok a nép! Úgy ám!
Akkor még nem gondoltam volna, hogy milyen jó próféta lett 

volna abból az asszonyból. Mert kitört a második világháború is. 
Hihetetlen volt, de igaz volt. És újra jöttek az asszonyok:

– Ugye mondtam? Meg van ez írva a szentírásban is, mind egy 
szálig!

Még a húszas évek elején történt. Emlékszem, iskolás voltam. A kö-
zeli temetőcsősz házába orosz fiatalok szállásolták be magukat. Nem 
tudom pontosan, hányan voltak, de talán olyan nyolcan vagy többen 
is. Többször is láttam őket erre járni, de inkább csak a csőszházban 
voltak, ahol a temetőcsősz Mári néni főzött nekik. Úgy hallottam, 
hogy a Mári nénit ők „májkó”-nak szólították. Túl fiatal voltam 
ahhoz, hogy megértsem, miért jöttek, mit is akarnak. A nép sut-
togva beszélt róluk. Azt mondták, hogy ezek mind orosz hercegek. 
Mosolyogtam az ilyen beszédeken, de meg is ütköztem rajta néha. 
Homályos sejtelmem ébredt csak arról, hogy ahonnét jöttek, valami 
nagy dolog történt, ami miatt el kellett hagyni a hazájukat. Örökös 
suttogás volt körülöttük, míg csak itt voltak.

q  



e 168 w   q

Valahány el is dobta magától az életet. Egy éppen itt, ez előtt a 
kocsma előtt lőtte magát fejbe, aztán egyszer csak, szinte nyomta-
lanul, eltűntek erről a vidékről, és megszűnt a suttogás is.

Ebben az időben tanultam, már nem tudom kitől, egy orosz dalt 
is, ami olyan szomorú volt, mint ősszel a lehulló falevél. Lehet, hogy 
tőlük tanulta valaki, aztán a szép szöveg meg dallam miatt lefordítot-
ták magyarra. Úgy emlékszem, apám is dalolgatta néha, meg mikor 
a barátnőimmel, Szegi Macával, Herédi Veronkával, Nyári Valival 
összejöttünk játszani, labdázni, mi is dúdolgattuk. Azt, hogy:

Valahol a Volga mentén
Élt eg yszer eg y árva lány,
Nem ismerte a szerelmet,
Boldog is volt igazán.

Hosszú dal. Ma is tudok belőle vagy három versszakot, de akkor 
sem tudtuk végig.

Egyszer az iskola udvarában is daloltuk. Aztán, mikor szünet 
után bementünk az osztályba, éppen földrajzóra volt. Kihívtak 
felelni a térképhez, megkaptam a mutatópálcát az előttem felelő 
lánytól, ránéztem a térképre, és nem tudtam megszólalni, mikor 
megláttam, hogy Oroszország milyen nagy.

– Mi lesz, Geleta? Megnémultál?
Észbe kaptam és elmondtam, végig is mutogattam a leckét, de az 

agyamba valami új kezdett derengeni. Azt hiszem, a távolságokat 
kezdtem ismerni.

Aztán az élet másfelé terelte a figyelmemet, de mivel apám járatta 
az újságot, naponta hozta az újságos Vera néni, bizony én sokszor 
megakadtam és elgondolkoztam azokon a cikkeken, amelyek a vi-
lágnézeti különbségeket feszegették.

Apám az első háború alatt járt az orosz harctéren, de keveset 
beszélt róla. Már említettem, hogy soha nem szerette a sokbeszédű 
embereket, meg maga sem volt sokbeszédű. A pontos időt már nem 
tudom, de akkor volt, mikor már nyíltan írták az újságok, hogy a 
háború elkerülhetetlen. Apám egy reggel szétnyitotta az újságot, 
beleolvasott, és letéve az újságot csak ennyit mondott:
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– No, ha ez igaz, Magyarország nem háborúzik, az biztos.
Aztán kiment.
Alig vártam. Rögtön néztem én is, mit olvasott, meg is találtam a 

cikket, amelynek az volt a címe, Oroszország hivatalosan visszaküldte 
Magyarországnak az 1848-as háborúban elvett nemzeti zászlókat!

Apám nem szerette, ha én ilyen dolgokról vele beszélni akartam. 
Maga nem is beszélt ilyenekről velem soha. De most visszajött, és 
kérdezés nélkül is mondta:

– Világosan látszik, hogy Oroszország nem akar háborúzni, 
azért adta vissza Magyarországnak a Máriás-lobogókat. Hogy lássa 
a világ jó szándékát.

Mindezt jókedvűen mondta.
Később aztán már mindig kedvetlenebbül hajtogatta össze a 

Bácsmegyei Naplót. Nem úgy lett, ahogy akkor látta.
Nagyon sokkal később, már az ötvenes évek vége felé, mikor Imre 

fiam már dolgozott, egyszer, amikor fizetést kapott, megkérdezte 
tőlem:

– Anyuka, milyen könyvet vegyek magának?
Én Zilahy Két fogolyát és az akkor divatos Solohov Csendes 

Donját kértem. Ebből a háromkötetes könyvből értettem én meg 
sok mindent, ami Oroszországban történt. A húszas évek eleje óta 
tűnődtem rajta.

Mondtam már, hogy a háború előtt rövid idővel férjem behívót kapott, 
és Zentára kellett neki menni a kaszárnyába, de nem sokáig volt oda. 
Aztán zűrzavaros idők következtek. Aztán jött negyvenegy húsvétja.

A háború szele néha az én kis kocsmámba is befújt. Abban az időben 
történt, mikor már, bár nagyon szépítgették az újságok, mert muszáj 
volt, de a sorok között ki lehetett érteni, hogy rosszul áll a „tengely”. 
A rádióból is óvatos hangok hallatszottak, de itt-ott mégis elejtettek 
egy-két szót, hogy alighanem indul a lavina lefelé a lejtőn…

Betoppan a kocsmába egy fiatalos külsejű, negyven év körüli 
ember ezekkel a szavakkal:

– Kocsmárosné, aranyvirág, ide a legjobbik borát!
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Mosolygott, de a mosolyában rögtön észrevettem egy keserű kis 
bánatot is.

– Ez a Zabos-féle kocsma, kérem szépen?
Bólintottam.
– Igen, ez.
És vártam, mit óhajt, de már sejtettem, hogy ideirányították őket. 

Mert jöttek utána a korabeliek többen is, körülbelül 18–20-an.
– Úgy irányítottak ide, kérem szépen! Azt mondják, hogy magá-

nál lehet kapni a legjobb bort. Hát, ha így van, akkor csak hozzon a 
legjobból, de abból is a közepéből! És ha – ezt is mosolyogva mondta, 
lassan –, ha egy csöpp vizet is tett bele, még azt is vegye ki belőle, 
mert mi a frontra megyünk…

– No, fiúk – fordul a többiekhez –, helyben vagyunk! Jó helyen 
járunk.

Körülnézett.
– Tegyétek az asztalokat egymás mellé! Maga meg, aranyvirág, 

ha van valami harapnivalója, hozzon abból is!
Megsokalltam a sok aranyvirágot, és rászóltam, hogy nem tartom 

magam olyan szépnek.
– No a szépségről azért lehetne beszélgetni, de akkor hozzon 

enni legalább!
– Szalonna van – mondom –, és esetleg rántottát csinálhatok.
– Jó lesz az is.
Aztán ő is leült a többi mellé az összetolt asztalokhoz. Pincéből 

hoztam friss, hideg bort, mert meleg volt odakint. Ittak.
– Jó bor – mondták.
Beszélgettek. A beszédjükről ítélve intelligens emberek voltak. 

Aztán dalolgattak, előbb csak halkan, aztán rendesen is. Ha visz-
szagondolok, ma is hallom:

Esik eső, Zsombolyáról fúj a szél ,
Az én árva rózsám vizitációra mén,
Ha bemarad, írok neki levelet,
Ha a szíve kőből lesz is, megreped.
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Mikor engem a főorvos vizitált,
Hátam megett édesanyám sírdogált,
Ne sírj, anyám, édesanyám, ne sirass,
Van még otthon három árva, neveld azt!

Nem meg yek én, nem nevelek több árvát,
Nem nevelek a császárnak regrutát,
Mert ha felnő, elviszik katonának,
Nag y fájdalom az eg y édesanyának.

Hoztam ennivalót. A szalonnához hozzá sem nyúltak, kevés rán-
tottát ettek. És jöttek utánuk asszonyok is. Láttam róluk, városból 
jöhettek. Ki volt a szemük sírva. Hárman voltak. Leültek a férjük 
mellé, és most már együtt szomorkodtak. Sajnáltam őket. Az egyik 
fiatalember, kinek megjött a felesége is, szinte felnyögött:

– Ó, hogy még nem szakadt le az a magosságos, csillagos ég!
És a felesége vállára borult. Az együk hozzám jött kérésével. 

Szobát kért. Nálam kis hely volt, így máshol helyeztem el őket. 
A jó bor már kezdett dolgozni a többiekben is, kezdtek a szemek 
csillogni, és mind hangosabban daloltak. De nem láttam bennük a 
lelkesedésből egy szemernyit sem. Aztán pár óra múlva elköszöntek, 
elmentek. Ekkor már több kíváncsiskodó, fiatal meg idősebb ember 
is volt bent, és nézte őket. Bólogattak. Kétségbeesett küzdelem folyt 
a harctereken.

A háború után egyszer egy ember, aki bent volt megnézni a hadba 
vonulókat, így szólt hozzám:

– Piroska, maga tudja-e, mi lett azzal a sok szép fiatalemberrel, 
akik sírva vigadtak a maga kocsmájában a háború alatt?

Érdeklődve fordultam felé:
– Nem tudom.
– Majd én megmondom! – mondta. – Elnyelte őket a Don-

kanyar…
És elment.
Nem tudhatom, értesülését hol vette, nem tudom, hogy az egész-

ből mennyi volt az igaz. De akkor olyan érzésem volt, hogy ott a kis 
kocsmában megszólalt a lélekharang. Értük.
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A háború utolja felé rengeteg plakátot raggattak ki a kocsmában a 
falra. Én szépen pár nap múlva leszedegettem őket, mert a fiatalem-
berek, ha látták, megálltak és elgondolkozva nézték az önkénteseket 
toborzó plakátokat. Bizony hiába szedtem le, mert hoztak helyette 
másikat. Kérdezték is, hogy hova lett a plakát, de én ráfogtam a részeg 
emberekre. Új plakátokat hoztak, és még hozzá ki is ragasztották.

Egy nap, észrevettem, egy fiatal legényke nagyon nézegeti a 
plakátot. Rendes, csendes fiú volt. Járt a kocsmába, de nem része-
geskedett. Mondom neki:

– Hát te miért nézed annyira azt a plakátot?
– Miért ne nézném? Azért tették ide, hogy nézzem! 
Aztán hozzáfűzte:
– El akarok én is menni.
Nagy rizikó volt az akkor, de mégis megkockáztattam:
– Maradj te a fenekeden, itthon!
Elment. Ebédidő volt, vasárnap, bezártam az ajtót. Levettem a 

plakátot. Késő volt. A legényke eltűnt a faluból. Anyját kérdeztem 
meg egyszer, hol van a fia. Él-e még? Szomorúan nézett rám:

– Él, de elnyelte a nagyvilág.
Otthagyott, és mindig szomorúbb lett. Végül is őt meg elnyelte 

a temető. Egy volt a sok millió közül, akik nem tértek vissza soha.
Mély megrendüléssel olvastam a Magyar Szóban a Rekviem egy 

hadseregért című írást folytatásban a szörnyű drámáról, ami az 
orosz fronton történt. Annyira megrendített, hogy nem is bírtam 
elolvasni. Abbahagytam.

A háború vége felé német katonák vonultak visszafelé. Gondolom, 
a nemzetközi úton mentek. Négy-öt fiatal jött be egy nap. Valami 
italt kértek, de mikor meglátták a biliárdasztalt, felcsillant a szemük, 
és rögtön hozzáfogtak biliárdozni. Egészen másképpen játszottak, 
mint mifelénk az emberek. Aztán elmentek, és nemsokára jött egy 
idősebb német katona. Amilyen gondtalannak látszottak a fiatalok, 
ez olyan szomorú volt. Valamit ivott és elment.

Egy másik ilyen idős német katonára is emlékszem. Bejött a 
kocsmába, fáradtan leült a söntés mellé, és nézte körül az embere-
ket. És kérdezte egyiktől is, másiktól is, hogy milyen nemzetiségű. 
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Az egyik mondta, hogy én szerb vagyok, a másik, hogy én magyar 
vagyok. Lehajtott fejjel gondolkozott és bólogatott. Hogy milyen 
gondolatok jártak a fejében, nem tudom. Én azt gondoltam: „Lá-
tod-e, mindnyájan meglehetnénk szépen együtt?”

Aztán, de az már 1944 októberében történt, úgy kezdődött, hogy a 
kocsmából kezdtek hiányozni az emberek. Még a legiszákosabbak is 
otthon maradtak. Messziről lövések hallatszottak néha, sőt ágyúzás 
is Kanizsa felől. Azt hiszem, hogy hétfői vagy keddi nap volt. El-
küldtem egy kislányt a Konc boltba élesztőért, mert onnét kaptuk 
a bolt számára az élesztőt. A kislány a háztartásban segédkezett. 
Nemsokára jött vissza azzal, hogy arra már lövöldöznek. Harmat 
lánynak hívták. Letette az élesztőt és elrohant. Azóta se láttam.

A forgalom a kocsmában szinte teljesen megszűnt. A férjemnek 
egy-két cimborája nemrég ment el. Be is szedelőzködött alaposan, és 
elment ő is lefeküdni. El is aludt. A gyerekek is aludtak már, mert nem 
emlékszem, hogy fönt lett volna valamelyik. A nagyobbak lefektették 
a kisebbeket, ha látták, hogy nekem a kocsmában kell lennem.

Férjem azelőtt egy-két héttel sasos behívót kapott, de nem ment 
sehova. A vele egykorúak már mind elmentek ásóval, kapával „védeni 
a hazát”. Ő meg csak csapott a kezével. Már világosan látszott, hogy 
merre haladnak a dolgok.

Akkor bejött a kocsmába két idegen férfi civilben. Szürkés színű 
civilköpeny volt rajtuk, és kalap. Meglepődtem nagyon. Határozott 
fellépésű emberek voltak. Nem látszott rajtuk semmi zavartság, 
önkéntelenül is azokra gondoltam, akikről az utóbbi időkben, ha 
halkan is, de suttogni kezdtek az emberek. Két italt kértek, ha jól 
emlékszem, fröccsöt. Tizenöt-húsz percig lehettek ott. Lassan be-
szélgettek és iszogattak. Majd fölkeltek, köszöntek, és éppen olyan 
magabiztos, határozott léptekkel elmentek, mint ahogy jöttek. Míg 
csak ott voltak, magamban fohászkodtam, hogy csak addig ne jöjjön 
semmilyen ellenőrző közeg, míg itt lesznek.

Október tizedike volt, azt hiszem, keddi napra esett. A lakosság, 
mintha összebeszélt volna, mindenki eltűnt az utcákról. Éppen 
szüret előtt volt, és szép, napos idő. A Pap utca felől néztünk ki, 
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mikor megláttuk az első orosz katonát. Lassan, figyelmesen jött, 
föltartott golyószóróval. A mindig szemfüles Piroska lányom kí-
váncsian odament a kapuhoz, és kinézett rajta. Megijedtünk, de 
nem történt semmi. A túlsó oldalon, már láttuk, hogy a népek 
jönnek elő a házakból, és nézik az orosz katonákat. A túloldalon 
lakott egy pék is, az már osztotta a kenyeret a katonáknak, amit 
azok barátságosan el is fogadtak. Fellélegeztünk. Kezdett bennünk 
engedni a nagy feszültség. Azelőtt annyira nagy volt a propaganda, 
hogy semmi jót nem vártunk. Összenéztünk a férjemmel, aki nem 
ment el a hazát védeni még a sasos behívóra sem.

– Viszek nekik cigarettát – mondta, és már ment is.
Lassan elfoglalták a falut. Igaz, én nem láttam, hogy valahol 

is ellenállás lett volna, bár lehet, hogy volt is a falu túlsó oldalán 
valahol…

Kimentem én is a férjem után, mikor ő kivitte a cigarettát. 
Megörültek a katonák nagyon, de a cigarettát türelmetlenül kivet-
ték a kezéből, és maguk csinálta kis zacskóba tömték. A dohány 
jobban érdekelte őket, és vastag cigarettát sodortak belőle, és vígan 
pöfékeltek vele. A házakból kijött emberek meg mi is mosolyogva 
néztük őket.

A kocsma zárva volt. Másnap már láttuk, az ablakból persze, 
hogy sokan vannak a falu utcáin. Úgy emlékszem, két nap múlva 
történt, hogy a házinéni kinyitotta a nagykaput, éppen mikor föl-
keltünk, és négy-öt katona jött be holtfáradtan. Ahogy az ágyból 
kijöttünk, ők mindjárt lefeküdtek. Estig aludtak, aztán bólogatva 
elköszöntek és elmentek.

– Harasó! – mondták.
Másik nap jött egy, aki fájdalmas arccal húzta a lábát. Ez már 

idősebb volt. Férjem elég jól beszélt szerbül, és kérdezte, mi lelte 
a lábát. Levette a bakancsát, és megdöbbenve láttuk, hogy csupa 
seb a lába. Férjemmel megmostuk a lábát, megtöröltük, és száraz 
ruhával még újraszárítgattuk, aztán jobb híján tiszta disznózsírral 
megkentük. Integetve mondta:

– Harasó!
Kocsi jött érte, és elment az átvonulókkal. A kocsi már tele volt 

ilyen sebesült lábúakkal. Utána jött egy másik egymaga és mutatta, 
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hogy éhes. Kínáltuk avval, ami kéznél volt, de a katona nem akarta 
enni se a szalonnát, se a kolbászt.

– Kartocska! Kartocska! – hajtogatta.
Megfogta a kezem, és vezetett hátra a hátsó udvarba. Férjem sem 

értette, mit akar. Kisfiam a karomon, megindultam vele, és arra 
gondoltam, hogy ez biztos Ilka néni tyúkjaira éhes. Jött is a házinéni 
nagy sipítozással, hogy jaj őneki, megesszük a tyúkjait! Közben a 
katona csak hajtogatta, hogy „kartocska, kartocska!”, és odamegy 
egy rakás kidobott krumplihoz, és mutatja, hogy azt akarja enni.

– Na – mondtam – hát abban még nincs hiány!
Lementem a pincébe, és hoztam föl a szép krumpliból, és 

mindannyiunknak sütöttem belőle. Sütöttem szalonnát is, azt tet-
tem a tetejére, de ő csak a krumplit ette. 

És elment, hajtogatva, hogy „harasó, kartocska”!
– Doszvidánija! – mondta még. Öcsikém arcát is megsimogatta.
Tisztes katonák jöttek másnap ismét. A férjemmel sokáig tárgyal-

tak, és már annyit én is megértettem, hogy ott akarnak ebédelni. 
Aztán meg is beszéltem a férjemmel, hogy babfőzeléket főzök disznó-
oldalassal. Mikor készen lett az ebéd, megterítettem, és hívtam őket, 
hogy egyenek. Bejött a férjem is, így aztán leültek ebédelni. Meg-
lepetve látjuk azonban, hogy nem akarnak az ételhez hozzá nyúlni. 
Férjem újra biztatja őket, meg én is, erre az egyik elmosolyodik, és 
mondja, hogy én egyek elsőbb az ételből. Hirtelen nem értettem, mit 
akar, és szabadkoztam, de a férjem már tudta, mit akarnak.

– Szedjél az ételből, és egyél! Meg akarnak róla győződni, hogy 
nincs valami méreg belefőzve…

Rájuk néztem. Mind szinte bocsánatot kérő mosollyal bólogat-
tak, hogy csak egy falatot egyek. Láttam róluk, hogy ők sem hiszik, 
hogy van benne valami. Gyorsan ettem az ételből, és már mikor lát-
ták, hogy az első falat eltűnt, már ettek ők is. Az oldalas jól eltűnt, 
a bab jól megmaradt. De az ebéd alatt is történt valami számunkra 
érdekes dolog. Mindig azt hallottuk ugyanis, hogy az orosz kato-
nák nem tisztelik a feljebbvalóikat. Szemünkkel győződtünk meg 
a férjemmel az ellenkezőjéről. Bejött egy egészen magas rangú tiszt 
hozzájuk. Ahogy belépett az ajtón, a tisztes katonák mind fölálltak 
az asztaltól, hogy üdvözöljék feljebbvalójukat. Összenéztünk férjem-
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mel meglepetve. Egyet gondoltunk. Mi nem így hallottuk. Ezek is 
csak egy napig maradtak.

Karonülő kisfiam mindig nálam volt, mert örökké sírt utánam. 
Kétéves Rózsikám a szoknyám fogta, ha csak bírta, öcsikét min-
den katona megszeretgette, volt aki dajkálta is. A gyereket nagyon 
szerették. Egyszer a nyitott ablakon keresztül nyújtotta a karját egy 
orosz katona öcsikém felé. Kiadtam neki. Megszeretgette az is. Volt 
néha ittas katona is, aki kérte. Akkor elfordult. Szerettek az orosz 
katonák is beszélgetni, ha éppen volt kivel. Férjem is nagyon szere  tett 
beszélgetni, így aztán egy-két spriccer után, amit együtt megittak 
az orosz katonával, néha nagy beszélgetésbe kerültek. Én el voltam 
foglalva a házimunkával, a gyerekekkel, de figyeltem, hogy a férjem 
mennyire neveti, amit az orosz katona mesél neki. Annyira nevetett, 
hogy mikor az orosz bevégezte a mondókáját, mondtam neki:

– Mondd el már, mit nevetsz!
És aztán elmondta, de most már mind a hárman nevettünk. A 

katona sokszor rám nézett. Szóval: átvonulóban voltak egy faluban, 
és rájuk esteledett. Bárhol voltak beszállásolva, még öregasszonyokat 
se nagyon láttak, nemhogy fiatalt! Azt hiszem, ezért csodálkozott 
a katona, hogy engem ott látott. Ahová beszállásolták őket, ott 
is látták, hogy még egy fia asszony sincs a házban. De fáradtak is 
voltak nagyon, ők egy másik katona barátjával egy nyitott ereszet 
alatt kaptak helyet a gazdától. Már mikor lefeküdtek, félig álomban 
hallották, hogy a fejük felett a padláson valami mocorgás van.

– Sejtettem, hogy az asszonyfélék húzódtak föl előlünk, de mi 
ezt már megszoktuk, és nem is vettük észre. Már mély álomban 
alhattunk, mikor rettenetes robajra eszméltünk fel. Hirtelen az 
volt az első gondolatunk, hogy bombatámadás ért bennünket, 
mert szemünk-szánk tele volt porral meg deszkadarabokkal. De 
ahogy ijedtünkben, nagy álmosan kapkodtunk, kezünk tele lett 
szoknyákkal, meg sivalkodó asszonyokkal! Na végre, mire nehezen 
kikecmeregtünk az asszonyok ölelő karjai közül, jött a gazda is 
valami világítóval, és akkor láttuk mi is meg ő is, hogy leszakadt a 
sok felbújt asszony között a padlás. Egy helyre húzódtak, és könnyű 
volt nekik leszakadni. Pillanatok alatt úgy eltűntek, mintha ott se 
lettek volna. A gazda meg bús arccal kukucskált föl a lyukas padlásra. 
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Mi meg köpködtük a sarat, meg szidtuk az asszonyokat, akik csak a 
lyukas padlást hagyták itt, semmi mást.

Férjem szerette a viccelődést.
– Na, kiskomám – mondta (de ezt már nekem magyarul) –, rád 

is rád lehetett volna mondani, hogy „áldott vagy te az asszonyok 
között”…

Mivel nagyon nevettem, most már a katona kérdezte, mit ne-
vetek. Valami rosszul fordíthatta le a férjem neki, mert előbb csak 
értetlenül nézett rá, de aztán ő is a térdit verte nevettében.

Az eddig elmondottak alapján úgy érzem, jogos a kérdés: Hiszen ez 
olyan volt, mint egy jól megrendezett, vidám mulatozás!? Semmi 
baj nincs, nem is volt!? Nem így van. Én csak azt mondtam el, amit 
szemeimmel láttam, füleimmel hallottam, azaz velünk történt. A 
többit már csak hallottam. És sajnos igaz volt az is. Patakokban folyt 
még mindenfelé az embervér, mert háború volt. Még állt a háború. 
A harcterek még tömve voltak halottakkal, sebesültekkel… És sok 
más történet is igaz volt, ami nem mind volt vidám.

És hogy még nem volt vége ennek a szörnyű háborúnak, azt nem-
sokára tapasztalhattuk mi is a saját bőrünkön. Mert folytak még a 
harcok mindenfelé. Nálunk is. A népek harca egymás ellen. Legtöbb-
ször az átvonuló partizánok hoztak híreket, hogy még koránt sincs 
vége a háborúnak. Kinyitottuk a fűszerüzletet, hogy a lakosságot 
ellássuk élelemmel meg amivel csak tudjuk, az akkori viszonyoknak 
megfelelően. 

A legtöbb partizán csak átvonulóban volt. Valahányra emlék-
szem. Egyszer egy fekete hajú, szomorú szemű, szép, fiatal lány jött 
be az üzletbe, előre tartott golyószóróval. Nem kért semmit, el is 
ment, miután benézett a lakásba. Nagyon rossz emlékei lehettek 
neki az átszenvedett háború alatt. Egy pillanatra karonülő kisfiámon 
felejtette bánatos szemét. Egy kis, alacsony partizán fiatalember 
már harciasabb volt. Jött be a boltba, ő is előre tartott fegyverrel. 
És egyenesen a belső szoba felé vette az irányt. Utánamentem. Nyi-
togatta a szekrényeket, és csak annyit kérdezett:

– Imaš sina? (Van fiad?)
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Mondom:
– Imam. (Van.)
A kisfiamra gondoltam, itt a karomon. Akkor levett egy nadrág-

szíjat a nyakkendők közül, és elment.
Pár hónap múlva hívatták a férjemet a községházára, és közölték 

vele, hogy be kell neki vonulni katonának. Mikor hazaért a községhá-
záról, és elmondta, miért hívták, nem is lepődtem meg, hiszen éppen 
elég hírt kaptunk a partizánoktól, hogy még bizonytalan a helyzet, 
és harcolni kell, hogy végre nyugodtan élhessen a nép. Férjem azt is 
mondta, hogy egyik gépészbarátjával, Szadéka Miklóssal mennek 
Horgosról. Nem tudta megmondani, hogy hova kell nekik bevonulni. 
Így is ment el. Még jól emlékszem, hogy tél volt, mert nagykabátban 
ment el. Férjem ötliteres demizsonnal vonult be katonának. Elég 
gyorsan ment a dolog, mert innét Zentáig kocsival mentek. Sokáig 
nem is hallottunk hírt róla, mert posta nem volt. Bárhol érdeklőd-
tem, senki nem tudott felvilágosítani hollétéről.

Megalakult a Petőfi brigád is. Magyar gyerekek, magyar fiatalok 
is harcoltak már. Az ismerősök közül a szomszéd Dobák Gyuri vo-
nult be meg a darálós Veronka néni fia, a Valbovszki Péter.

Azután egy nap vendéget kaptam Belgrádból. Egy szép fiatalasz-
szony látogatott meg. Amikor bemutatkozott, csak annyit értettem 
meg, hogy Katicának hívják, és hírt hozott a férjemtől. Szerb nem-
zetiségű volt, és elmondta, hogy a férje partizántiszt, és ott, ahol a 
férjem volt, ott ismerkedett meg vele. Mikor hallotta, hogy a férjem 
horgosi, beszédbe elegyedett vele, és mondta a tiszt, hogy a felesége 
szülei itt laknak Horgoson. Férjem kapott az alkalmon, és kérte, 
hogy ha bírnak, jöjjenek el Horgosra, és értesítsenek engem, hogy ő 
hol van. Katica megígérte, hogy eljön. És szavát be is tartotta. Aztán 
mosolyogva hozzátette még, hogy maga meg készüljön, mert pár 
nap múlva velem jön meglátogatni a férjét! Nagyon meglepődtem, 
mert tudtam, hogy az utak még rendezetlenek. Nem állíthatom 
pontosan, hogy férje is itt volt-e, de úgy emlékszem, itt volt. De úgy 
rémlik, ahogy elindultunk a vonaton, egy szép, magas partizántiszt 
is jött velünk a vonaton, és mindenütt az úton nagy tekintélynek ör-
vendettünk, gondolom amiatt, hogy ő velünk volt. Az egész út még 
akkor egy nagy káosz volt, egy nagy zűrzavar, de nekünk helyünk 
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mindig volt. Többször átszálltunk. Már sötét volt, mikor közeled-
tünk Belgrádhoz, és Katica odaintett az ablakhoz: 

– Ott van Belgrád!
Kinéztem az ablakon. Életemben először láttam éjjel kivilágított 

nagyvárost. Úgy tűnt, tündéri fényben ragyogott. És én néztem, 
mert még ilyet nem láttam. Akkor már nyár volt, mert rajtam vékony 
selyemruha volt. És a háborúnak vagy vége volt már, vagy nagyon 
közel lehettünk hozzá, mert nem hiszem, hogy ilyen szép villanyfény 
fogadott volna másképp bennünket.

Katicáéknál aludtam. Másnap mentünk oda, ahol a férjem volt. 
Katicával és a férjével. Megálltunk a kapuban, a Katica férje be-
ment az udvarba, és nemsokára jött is a férjemmel. A Katica intett, 
hogy én menjek a kapuba férjem elé. Civil ruhában volt. Bizony, 
mit tagadjam, mind a ketten sírtunk. Huszonnégy óra szabadsá-
got kapott. Azt mondta a tiszt mosolyogva, hogy mehet a férjem 
nemsokára haza!

Másnap elváltunk. Katicáék föltettek a vonatra, mindent meg-
magyaráztak, aztán elindult a vonat hazafelé. Bizony visszafelé 
már nem volt olyan kényelmes az utazás! Olyan érzésem volt, hogy 
bábeli zűrzavar van körülöttem. És bizony hely se volt. Nem volt, 
aki csinálja. Minden állomáson felszálló, leszálló civilek, katonák, 
asszonyok, gyerekek. Egy nagyobb dombon át kellett gyalog jönni. 
Egy asszony azt mondta, nem jók még a sínek. Tudott kicsit ma-
gyarul. Katica még azt is megmondta, mikor érek haza. Csak egy 
órát tévedett. De nem csodálkoztam rajta. Amikor hazaértem, ki 
kellett, vagyis szabad volt kinyitni a kocsmát is. Kinyitottam, mert 
élni kellett a négy családdal.

Jöttek orosz katonák is, de világosan láttam, hogy parancsot 
kaptak rá, hog y fizetni kell. Volt is, aki fizetett, de volt, aki 
ruhaholmikkal akart fizetni. Nem fogadtam el. Adtam neki egy 
pohár bort, és intettem az ajtó felé. Így tettem egy magas, szőke 
fiatallal is, aki egy szép, fekete, bársony, rojtos kendőt szorongatott a 
hóna alatt. Rám nézett, megitta a bort, és a kendőt letette a söntésre. 
És elment. Többé nem is láttam.

És jött egyszer egy partizántiszt. Bejött, szétnézett. Úgy em-
lékszem, ő is ivott valamit. A kocsmában már többen voltak. Mi 
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is lehetett az örök beszédtéma, mint hogy szidták a németeket. 
Voltak szerbek is meg magyarok is. A tiszt közéjük elegyedett, és 
csak komolyan hallgatott sokáig. Míg csak meg nem elégedett ezzel 
a szidással, aztán azt mondta:

– Nem kell minden németet szidni. Nem mindegyik akarta ezt a 
háborút… És nagyon sok becsületes német ember volt, aki meghalt 
a szocializmusért.

Az emberek szinte ijedten elhallgattak. Biccentett a tiszt feléjük, 
és bátorító mosollyal az arcán elment. Én az egész beszélgetést úgy 
tudtam meg, hogy lefordították az emberek, hogy mit mondott. Én 
is bólintottam.

A férjem valóban nemsokára hazajött. A vállán hozta a nagykabátot. 
Meleg volt. Ekkor már a kocsma nyitva volt. Az első dolga az volt, 
elővette az erszényét, kinyitotta, kivette belőle az elbocsájtólevelét, 
és azt mondta:

– Nézz ide, anya, mit kaptam! Az a partizántiszt, akitől ezt 
a dokumentumot kaptuk, azt mondta, mikor elköszönt tőlünk: 
„Menjetek most már haza otthonaitokba, családjaitokhoz, éljetek 
békességben, dolgozzatok becsületesen, és akkor ez a dokumentum 
azt jelenti, hogy minden ajtó nyitva áll előttetek. Frontharcosok 
vagytok. Nem voltatok a háborúban, mert szerencsére közben vége 
lett, de lehettetek volna, ha még tovább tartott volna. És ne feledjé-
tek, ha igazatok van, ne féljetek senkitől, mondjátok meg!”

Nemsokára a község akkori vezetői, a Čičo meg a Đurica szóltak 
is, hogy dolgozzunk tovább úgy, mint azelőtt, csak más úton. És 
elkezdtük a kultúrát, újra. Mi örültünk, hogy dolgozhatunk, mert a 
nép is kért bennünket:

– Csináljanak már valamit, mert megesz az unalom bennünket!
Hosszabb tanakodás után férjemmel úgy egyeztünk, hogy csi-

nálunk egy műsoros estet. Minden lesz benne. Elővettem minden 
tudományomat, és még orosz táncot is állítottam be. Amikor az 
első műsoros estet rendeztük, még láttam egy orosz katonát, aki 
nagyon tapsolt, mikor a fiataljaink járták a guggolós orosz táncot. 
Meg kellett kétszer ismételni. A közönség hálás volt, mi meg a fia-
talok örültünk.
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Az akkori községi vezetők közül a Čičót nagyon érdekelte a mun-
kánk, és sokszor láttam az előadásokon. Jöttek a szereplők, amennyi 
csak kellett. Kisebb színdarabokat is szereztünk, kaptunk a boltban. 
Örültünk, hogy dolgozhatunk. A nép özönlött az előadásokra.

– Rendezzenek! Rendezzenek! – kérték.
Aztán az ifjúsági vezetők kerestek fel bennünket, a Nyitri Károly 

ifjúsági vezető jött el hozzánk, miután ők is megbeszélték Cvejić 
Đuricával, hogy az árván maradt tánccsoportot, a Gyöngyösbokrétát 
karoljuk fel. Férjem kezdett hozzá, és Krekuska György, régi bokré-
tás fiút kérte meg, hogy jöjjön segíteni megszervezni a csoportot, és 
a régi, ránk maradt táncokat betanítani. Jött is örömmel – és még 
most is itt van.

Mikor körülnéztünk a ruhák körül – a Bíró Ilonka hozott vissza 
belőle egy-kettőt. Meg egy-két mellény, semmi más. Hatala Piroska 
a vezetőségben volt, s egy nap nagy csomó vászonnal, rózsás ruhával 
tért be hozzánk, úgyhogy nagy örömünkre hozzáfoghattunk a bok-
rétázáshoz is. Nemsokára megismerkedtünk Bodó Bálint járási kul-
túrvezetővel is, aki az engedélyeket adta ki. Mindig megkérdezte:

– Ugye a tánchoz előadás is lesz?
És lett. Még ma sem tudom, hogy hogyan, de lett. 
Még a műsorban feltüntetett dalokat is megnézték. Mi nem sokat 

törődtünk vele. Nem is emlékszem, hogy kihúztak valamikor is a mű-
sorunkból valamit. Nagyon megkönnyítette helyzetünket a Bokréta. 
Nem bánták volna, ha minden vasárnap léptettünk volna fel belőlük. 
Azt hiszem, a háború utáni időkben az elsők közt voltunk, akik 
talpra álltunk. A hírünk gyorsan szétszállt, és jöttek a meghívások 
egymás után. Kapósak lettünk. És aztán ez így ment mindig. Ha a 
Bokréta kapott meghívást, azzal törődtünk, ha színdarabfesztiválra 
kellett menni, hát színdarabot tanítottunk. A táncosoknak a Veréb-
féle kocsmahelyiséget kaptuk. Első hívásra annyian jelentkeztek a 
Gyöngyösbe, hogy nem is bírtuk mind fölvenni.

Aztán megalakult a Petőfi Kultúrkör Rozgonyi Mihály iskola-
igazgató elnökletével. Később a kultúrkör felvette a Bratstvo (Test-
vériség) nevet. A titkár Farkas János tanító volt. Nálunk emberem-
lékezet óta dolgoztak amatőr színjátszók, rendezők. De azt hiszem 
nyugodtan mondhatom, hogy abban az időben szülőfalumban 
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fénykorát élte a műkedvelés. Szerb színjátszók is dolgoztak, csak 
keveset. Négy vagy öt színdarabot is rendeztek, ezek közül láttam 
a Ljudit (Emberek) és a Közös lakást. Sok tehetséges színjátszót 
láttam közöttük. A Ljudival egyszer első díjat is nyertek.

Több helyiségben is próbáltunk. Úgy hol az egyikben, hol a 
másikban. Egyik este színdarab próbái folytak, másik este már 
a tánccsoportot készítettük valahová. Végül csak a Sárkány-féle 
kocsmahelyiség maradt. Csakhogy abban az időben még a sok 
konferencia, megbeszélés, értekezlet miatt sokszor kiszorultunk 
ebből a helyiségből is. És arra kényszerültünk, hogy a szereplőkkel 
együtt hazamentünk a lakásunkra, és ott folytak a próbák. Vagy 
az is megtörtént, hogy kiürítettük a kocsmahelyiségünket, és azt 
használtuk fel a mozgópróbára. Nehéz idők voltak. De a remény 
nem hagyott el bennünket. Biztatást azt kaptunk.

– Csak dolgozzanak! Nemsokára épül a kultúrház!
Mi tovább nyomorogtunk, és vártuk a kultúrházat. Hallottuk, 

itt is, ott is épül már. Mi maradtunk. Csak a szép eredményeket 
hordtuk haza. Egyszer az volt:

– Martonoson épül a kultúrház!
Jól van. Megyünk építeni, odasegítünk nekik, aztán ők jönnek 

segíteni nekünk. Egy nap jön haza a férjem lelkendezve, hogy:
– Anya! Itt vannak már a tervrajzok! Most már egészen biztos 

épül a kultúrház!
Örültünk. Nem épült. Na végre, egyszer már az újság is írta: 

„Épül Horgoson a kultúrház”. Kivágtam a cikket, és beletettem az 
albumunkba. Legalább ez a cikk megmarad. Meg semmi más.

Abban az időben, mikor a férjem Belgrádban volt, de a kocsmát már 
kinyitottam, bejött a kocsmába egy fiatalember. Ismeretlen volt, 
24-25 éves lehetett. Kért egy pohár bort. Azt mondta:

– Legyen szíves egy jó pohár bort, mert jó bort nem ittam, már 
meg se tudom mondani, mikor!

Adtam neki. Csettintett a nyelvével.
– Ilyet még Bécsben sem mérnek!
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– Mit csinált maga Bécsben? – kérdi tőle egy ember.
– Hát, tudja bátyám, jó bort kerestem. Egy kocsma fölé ki volt 

írva, hogy jó, horgosi bor kapható, de az bizony ennek a bornak még 
a kiskutyája se volt!

És nevetett. Mosolyogtam én is. Gondoltam, messziről jött 
ember azt mond, amit akar, és nem is nagyon hittem el neki, amit 
mondott. Gondoltam: „Beszélj, olcsó pálinka!” Pedig nem volt 
részeg, azt láttam, csak egy kicsit szószátyár. Kopott, viseltes ruha 
volt rajta, amit az első pillanatban láttam, hogy nem rá szabták. De 
azt is észrevettem a kezén, hogy nem szokott elmenni kubikolni, de 
még kapálni se.

– De azért ne higgye, hogy én csakugyan borért voltam Bécsben. 
Megmondom őszintén: fogságból szöktem.

Már nyitottam a számat, hogy rászólok, de ő odakönyökölt a 
söntésre, és folytatta:

– Meguntam már a katonamundért. Szeretnék már békességes 
életet élni a családommal.

Odafordult az előbb kérdezőhöz:
– Úgy ám, bátyám, ezt higgye el, ne azt, hogy bort kerestem 

Bécsben.
Aztán maga elé folytatta:
– Hanem, hogy ott mi mén, jobb róla nem beszélni.
Aztán magára mutatott.
– Ezt a ruhát egy szegény embertől könyörögtem ki, hogy levet-

hessem a mundért. Pedig önként öltöztem bele… Ha nem akarja az 
ember a felebarátját megölni, az öli meg őtet. Ránk volt erőszakolva 
a gyilkolás. Hát én kivitézkedtem magamat. Jó lesz most már az is, 
amit anyám vasalt ki… No isten áldja magukat!

Az ajtóból még visszaszólt:
– Jó volt a bora, kocsmárosné!
Az öreg bólogatott csak utána:
– Hát egy ez csak a de sok közül!…

Egy nap, jól emlékszem, már megindult a forgalom a kocsmában is 
meg mindenfelé. A háborúnak még nem volt vége, a férjem is Belg-
rádban volt még. Én a kocsmában voltam, és voltak más vendégek is. 
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Bejött egy orosz katona. Orosz katonaruhába öltözött fiatalember, 
kissé kövérkés, kerek arcú, pirospozsgás. A Halász Joci unokatest-
vér-bátyámra hasonlított, még nagyságra is. Néztem rá. Odalépett 
a söntéshez, és ezt mondta tört magyarsággal:

– Én Jóska vagyok. Apám magyar vót!
Többen is hallották, és rögtön körül is fogták a Jóskát, de az csak 

a fejét rázta, mert nem sokkal többet tudott mondani magyarul. 
Aztán hozzáfogott, és elmondta oroszul, hogy apja Oroszországban 
maradt az első világháború után. Szerb ajkú vendégek fordították a 
meséjét. Mert megeredt a nyelve a jó hazai bortól. Hát, a Jóska gyerek 
nem tagadhatta le a fajtáját, az biztos. Már a kinézete is igazolta, 
hogy nem hazudik, a bort is úgy szerette, mint a fajtája, káromkodni 
meg olyan gyönyörűségesen, összecifrázva, oroszul, magyarul, szer-
bül tudott, hogy gyönyörűséggel hallgatták, sőt áhítattal a fajtájai. 
Ettől kezdve majd mindennap megjelent a kocsmában, kétszer is, 
de néha háromszor is. Gyöngyélete lett neki. Mindig volt valaki, aki 
fizetett neki. De bejárt a házakhoz is, és minden háznál valahogy 
kedves vendég volt. Örökké nevetett, ha beszélt.

Egyszer nem nevetett. Valaki a vendégek közül kétségbe vonta, 
hogy igazat beszél. Itt aztán Jóska gyerek megint bebizonyította, 
hogy magyar gyerek. Már nyúlt is a csizma szárába a bicskáért, mikor 
hátulról valaki átölelte, a kötözködő meg kiváltotta a nyúlpasszust, 
aztán bele az éjszakába! A faluban Magyar Jóskának hívták. Pedig 
nem ez volt a rendes neve. Férjem legénykori barátjának a felesége, 
Ökrös Ilonka erről sokkal többet tudott mondani, mikor kérdeztem 
felőle. Tehát Jóska gyerek a tizennégyes háborúban kint maradt 
fogoly fia volt. Öregapja, Szarvas Ignác, elég jómódú ember volt, 
nekünk átellenben, a Nagy utcán lakott, mikor a fia bevonult. Én is 
emlékszem, hogy a családban sokszor emlegették a Szarvas Ignácot, 
hogy a fia kint maradt Oroszországban. Jóska gyerek itthon járt az 
Ica néniékhez, és sokszor kérte:

– Ica néni, mossa ki ruhám!
Ica néni sokat ki is mosta, és ilyenkor beszélgettek. Így tudta 

meg Ilonka is, hogy mikor Jóska elindult a háborúba, apja mindent 
elmondott neki, hogy ha Horgosra kerül, kik a rokonai, hol van a 
házuk meg a tanyájuk. Ki is ment Jóska a tanyára, de ott már egy 
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nagyon messzi rokon fogadta, és ahogy a Jóska mondta, nem valami 
barátságosan. A falusi ház meg már nem is tartozott a családhoz, 
el volt adva. Így aztán Jóskát sehol se fogadták az ősi földön kitárt 
karokkal. Az idegenek, akikhez semmi rokoni szál nem fűzte, azok 
karolták fel. Kissé hosszabb ideig volt itt, mint a többi. Már jól 
gagyogott magyarul, mikor elment a többi orosz katonával együtt. 
Kiábrándulva hagyott itt mindent biztos, mert még Ica nénitől sem 
köszönt el. Hogy hazaért-e, ki tudja?

Nagyon sok fösvény, zsugorgató emberrel találkoztam, akikre még 
rájuk se lehetett volna fogni, hogy csak takarékosak. Azt hiszem, 
ezek az emberek örökségként kapják valahogy ezt a nyavalyát, ami 
az egész életüket megkeseríti. Hozzá szentül meg vannak győződve, 
hogy ők az okosak, és le is nézik, akik nem úgy tesznek, mint ők. 
Egy asszony, emlékszem, valóságos iskolapéldát mutatott nekem 
ebből a rossz szokásból.

A háború után sokszor sorba kellett állni a pékek előtt, mielőtt 
még a helyzet rendeződött volna. Ez az asszony mindig ott tola-
kodott a kenyérért, hogy adjanak neki, mert nincs otthon betevő 
falatja sem. Még sajnáltam is. Egyszer hazafelé menve ez az asszony 
megszólított az utcán, hogy szeretne velem beszélni, vagyis kérdezni 
akar tőlem valamit.

– Szívesen – mondtam neki –, csak kérdezzen!
De nagyon elcsodálkoztam, mit akarhat, mert azelőtt köszön-

ni se nagyon akart. Le is esett az állam. Azt kérdezte tőlem, hogy 
mondjam meg, hogy kell a búzát több évre eltenni, hogy a zsizsik 
meg ne egye. Alig tudtam szólni a csodálkozástól. Annyi búzája van 
otthon, hogy el akarta raktározni évekre, hogy drágábban eladja.

– Miért éppen tőlem kérdezi?
– Mert a maga urának cséplőgépje van, és biztos elteszi maga is 

a búzát, hogy értékesebb legyen. Több pénzt kapjon érte.
Most már megértettem. Saját magából indult ki az asszony. 

Szentül meg volt győződve, hogy én is olyan vagyok, mint ő. Mi-
kor eszembe jutott, hogy hogy tolakodott a kenyérért, hát sehogy 
sem találtam meg a szavakat, hogy mit tudjak neki mondani. De 
mondhattam valamit, mert azóta kikerül. Később tudtam meg, 
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hogy mindig annyi termés van fölhalmozva a házánál, hogy felit 
az egerek eszik meg. De el nem adja, mindig azt várja, hogy még 
följebb menjen az ára. Három-négy napra valót is megfőz, hogy 
kevesebb fogyjon.

Valahányszor a Petőfi brigádos Dobák Gyuri édesanyjával találkoz-
tam, még az utcán is mindig sírt.

– Nem jön az én Gyurim többet vissza! – mondogatta sírva.
És Gyuri hazajött. Édesanyja hazasírta, hazaimádkozta egyet-

len fiát. De a darálós Veronka néninek ez már nem sikerült. Az ő 
egyetlen Péter fia odamaradt. Az ő nevével több van felírva a Petőfi 
brigádban elesett harcosok között. Úgy hívták: Valbovszki Péter.

Miután az emberiség legszörnyűbb, legrégibb réme, a háború 
elvonult erről más vidékre, itt hagyta maga után a sok szennyet, 
szenvedést. Éppen olyan volt, mint az első világháború után. Jött a 
beszolgáltatás. Seperték a padlásokat. Valahol messze éhes volt a nép. 
Minket annyiban érintett, hogy ellenőr volt a gépnél. A fejadagot 
meghagyták. A többi búzát maximált áron kifizették. Kellett az 
olajra meg az adóra. A javítás is sok pénzbe került. Aztán jöttek a 
szövetkezetek.

Egy nap eljött hozzánk Milorad Knežević akkori kultúrvezető, és 
megkért, hogy a közeledő állami ünnepre (lehet, hogy november 
29-ére) rendezzünk közösen egy alkalmi műsort. Teljesen rám bíz-
ta, milyen legyen az. Elvállaltam szívesen. De gondba is estem. Mi 
legyen, hogy szép legyen, megfeleljen, és a közönség is meg legyen 
vele elégedve.

Már régebben ismertem egy szép szerb dalt, olyan keringőszerű 
dallamút, a „Tamo, daleko…” kezdetűt. Ez adta az ötletet. Mondtam 
Rózsikámnak, szervezzen össze kislányokat, mint ő. Mikor együtt 
voltak, dalolgattam a dallamot, és egy kis, balettszerű játékot taní-
tottam be velük.

Elkezdődtek a próbák, és ment szépen minden. Már egész közel 
volt az előadás napja, mikor eszembe jutott, hogy miben is léptetem 
fel őket. Szinte semmi ruha nem volt! Nem sokat haboztam. Pár 
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dinárért vettem a boltban rózsaszínű krepppapírt, és megvarrtam 
ruhácskáknak.

Eljött az előadás napja, és nagy izgalommal, felöltözve vártuk 
a jelenést. Megkértem a rendezőt, hogy Tito-képet helyezzenek el 
a háttérben. Az épp jó, mondta, mert az ő jelenetükhöz is kellett. 
Az első jelenet ugyanis az övéké volt. Szép partizándalokat énekel-
tek tábortűz mellett. És akkor jöttünk mi. A kislányoknak piros 
krepppapírból csináltam virágot, és a kezükbe adtam. A tánc végén 
azzal fordultak a Tito-képhez. Szép volt. Meg kellett ismételni a 
jelenetet. Rengeteg nép volt az előadáson.

Másnap hívattak a községházára. Đurica Cvejić, akkori községi 
vezető azt mondta, hogy menjek el a textilboltba, és válasszam ki 
a legszebb anyagot a kislányoknak, és varrjam meg nekik ilyen 
balettruhának, amilyenben voltak. Nagy volt az öröm. Én boldogan 
éltem az alkalommal, és tényleg a legszebb anyagot választottam 
ki nekik.

Még szeretném elmondani, hogy ezzel a jelenettel lementünk 
Zentára is, miután az akkori AFŽ (antifasiszta asszonyok szervezete) 
meghívott bennünket. Mindnyájunknak szép élmény maradt volna, 
de az akkori kultúrkör választmányi tagjai közt Pintér József akkori 
borbélymester kisütötte, hogy nem szabad rám bízni a selyemruhák 
megvarrását, mert én azt nem tudom megcsinálni. Az anyagot én 
kaptam kézhez. Férjem volt a gyűlésen, ahol erről szó esett. Míg ő 
oda volt, én hozzáfogtam, kiszabtam, meg is varrtam a kisruhákat. 
Vass Zoltánné jött a gyűlés után nézni, hogy mi van a ruhákkal. 
Nevetve mondta:

– Míg mi ott diskuráltunk, addig te meg is varrtad őket! Jól 
tetted.

Ő is vezetőségi tag volt.
A négy család és mi ketten – ruházkodni is kellett volna. Ez akkor 

nagy nehézségekbe ütközött. Különösen két idősebb lányomnak, szin-
te nem is tudtam, hol vegyek ruhát. A feketepiac működött ugyan, de 
nem az én zsebemhez való árakon. Megbeszéltük a férjemmel, hogy 
bemegyünk a szövetkezetbe. Főleg, hogy kapjunk ruhaanyagot.

Azelőtt már nagyon régen nem voltam dolgozni földben vagy 
homokban, és már nem is bántam, ha a gyűlölt kocsmából kijutok 
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a levegőre. Nagyon is vonzott ez a gondolat. Úgy gondoltam, meg-
szabadulok a kocsmától örökre. Jobb lesz az életünk.

Férjem hozta a cséplőgépet, mi pedig két nagyobb lányommal, 
akik még azelőtt azt sem tudták, hogy kell fogni a kapát, mentünk 
kapálni, erősíteni a szövetkezetet.

– Jobb lesz az életünk – ismét hallottam. És ki az, aki nem akarja, 
hogy jobb legyen az élete? Hát mentünk.

Az első nap, jól emlékszem, dinnyebokrokat csináltunk. Úgy, 
ahogy tudtunk. Néztük a többit, hogy kell. No nem volt az valami 
csodadolog, hát csináltuk. Ment is szépen. Délben, ebédidő után 
lefeküdtünk pihenni. Kissé, emlékszem, meg is szunnyadtam, de 
mikor fölnézek, látom, hogy még mindenki alszik, de a brigadéros 
már jön messziről. Fölkelek, mondom, ne mondják, hogy már az 
első nap úgy kell fölkelteni! Fölálltam. Egy asszony megrántja hátul 
a ruhámat:

– Az istenit magának, mér kel még föl?! Tán brigadéros akar 
lenni? Feküdjön vissza!

És nagyon dühösen nézett föl rám. Kezdő voltam, tapasztalatlan. 
Lefeküdtem vissza.

– Ez is egyetértés – gondoltam.
Mert semmi kedvem sem volt, hogy veszekedéssel töltsem az időt, 

volt nekem abból éppen elég a kocsmában. Jöttek a ruhaosztások. 
Cédulát kellett húzni, ki mit húzott, azt kapott. De erről én már 
nem is beszélnék, csak annyit, hogy szegény Eleven bácsi mindig 
olyat húzott, hogy egy férfi ingre sem telt, pedig a hátáról foltokban 
lógott le az ing. És felfi gyeltem arra, hogy ősszel úgy estefelé ki erre, 
ki arra tűnt el garabollyal vagy zsákkal, ami aztán, amint tele lett, 
hazavándorolt. Így ment ez egy jó darabig. Aztán azt mondtam, no 
ebből nekem elég volt. Lányaim akkor már kezdtek irodába járni, én 
meg hazamentem.

Rozgonyi Mihály akkori iskolaigazgató Rózsikával behívatott, 
és megkért, készítsem fel az iskolásokat egy gyermekfesztiválra, 
örömmel mentem az iskolába tanítani a gyerekeket. 

A fesztivált Zentán tartották. Nagy volt a siker, sok könyvet 
nyertünk az iskola számára.
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De mikor az iskolába mentem tanítani, megint elfogott valami. 
Életem egyik legnagyobb álma, vágya, titka, az, hogy tanítónő sze-
rettem volna lenni. Emlékeztem megint.

Első tanítónőmet, a Margit tanító nénit csodáltam is, bámultam 
is. Amikor magyarázott, és ez sokszor megtörtént, emlékszem, alig 
tudtam a szemem levenni róla. Fönt állt a katedrán, szép, hosszú 
ruhában, szép nagy haja a fején fonatban, koszorúban volt, és bizony 
ez önmagában is elég volt, hogy tiszteljük. Hangja, bár kissé erélyesen 
szólt, olyan volt, hogy amit az kimondott, az nekem szent volt, s az 
biztos, hogy úgy van minden, ahogy ő mondja.

A tanítónői pálya, mondtam már, egész iskoláskoromban foglal-
koztatott. Talán nem is véletlen, hogy a lányok az iskolaudvarban 
körém gyülekeztek, utóbb már el is várták, hogy a játékot én irá-
nyítsam, amikor játszottunk.

Végül aztán, mikor kezembe kaptam az utolsó bizonyítványt, 
gyávaság fogott el. Hazavittem, megmutattam a szüleimnek, de 
azokat hidegen hagyta. Nem szóltak semmit, csak visszaadták. 
Lehűltek nagyratörő vágyaim. Hisz öten voltunk otthon. Anyám 
már hol szalagozta a papucsokat, hol a paprika után szaladt, akkor 
már elhatározta, hogy a paprikából nem enged, mert jobban lehet 
vele pénzt keresni. Mikor hazaértem, már ezzel is fogadott:

– No, hála istennek, hogy hazaértél!
Sebtiben elmondta, mi mindent is kell megcsinálni, és már el is 

ment. Én sóhajtva fogtam hozzá a munkához a titkommal, és már 
tudtam, hogy titok is marad az már örökké. Hozzáfogtam takarí-
tani. Bánatos voltam. Hiszen még mondani sem mertem! Aztán vi-
gasztaltam magam. Meg aztán ott van az a nyavalyás kézimunkázás! 
Hiszen még egy kis csipkét sem tudtam soha megcsinálni!

A szobában volt egy barna rámás nagy tükör. Elébe álltam, és 
azt mondtam:

– Na, gyerekek, most kézimunkaóra lesz!
Kinevettem magam. Mit tudok nekik mutatni, mikor udnoro-

dok a kézimunkától? Meg hát a tanulás is. Nem voltam a legutolsó, 
de a legelső se.

– Oda pedig kitűnő tanulók kellenek csak! – mindig ezt hal-
lottam.
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– Persze olvasni azt tud! Arra nem köll biztatni!
Ilyenkor apámmal együtt hallgattunk. A könyvvel, ami ke-

zembe akadt, elbújtam, ahová csak tudtam. Kamaráserdő, szülém 
szénapadlása – míg élt, ott nyugodtan olvashattam. (Apám is avval 
aludt el minden este.) Nem voltunk szegények. De sehogy se tudtam 
elképzelni, hogy a szüleim tudnának taníttatni. A naponta hallott 
szülői megbeszélések nem erről tanúskodtak. Mentegettem is ma-
gam: Minek szaporítanám apám, anyám anyagi gondjait? Féltem is 
egy kicsit, hogy majd mosolyognak rajtam:

– Ez már meg ugyan mit akar? Mért akar tanítónő lenni, mikor 
azt csak úri népek csinálják?

És aztán jöttek a szereplések, és az ezirányú gondolataim el-
halványultak a háztartás körüli gondokkal, fellépésekkel meg 
udvarlókkal. Aztán nemsokára rá már tanítottam is. Tanítottam 
a szerepelni vágyó fiatalokat. Bár szerettem játszani is, a rendezést 
valahogy mindig jobban szerettem.

Egyszer bejött a kultúrterembe egy szép fiatalasszony, és kézen fogva 
vezette be hozzám a tizenhárom éves lányát. Odajött hozzám, aztán 
azt mondta:

– Piroska néni, elhoztam már magához ezt a lányt, mert én már 
nem bírok vele. Nem fogad szót, hiába ütöm, nem ér semmit. Pedig 
úgy ütöm – mondja büszkén –, hogy még a kezem is belefájdul!

Sejtettem, hogy miről lehet szó.
A kislány ottmaradt. Nekem semmi bajom nem volt vele, pedig 

számítottam rá, hogy nem lesz szófogadó. Nagyon szépen táncolt.
Később aztán megtudtam, hogy bizony az anyjára is kellett volna 

vigyázni, jobban, mint a lányára…
A kislánnyal többször elbeszélgettem. Szemlátomást nagyon 

jólesett neki a beszélgetés. Egyszer azt mondta:
– Magával jobban el tudok beszélgetni, mint anyámmal. Az 

mindig csak ordít meg kiabál!
Pár év múlva férjhez ment. Szép családjai vannak neki. A napok-

ban találkoztam vele. Ragyogó mosollyal ment eladó lányával az 
utcán. Átölelt, megcsókolt, és örömmel újságolta, hogy menyasszony 
a lánya, a fia katona.
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Vele együtt örültem én is. De megkérdeztem:
– Hát anyukád hogy van?
Elkomolyodott, legyintett a kezével. Ez volt a válasz.

Szóval nagyon megörültem, mikor Rozgonyi Mihály bácsi iskola-
igazgató behívott az iskolába, hogy a gyerekekkel tanítsam a népi 
táncokat. Akkor azzal a gondolattal mentem be az iskolába, hogy 
talán ő megérezte, hogy ez volt a vágyam valamikor.

Egyszer behívatott még az iskolába a Tóth Júlia tanárnő is 
ugyanabból az okból, mint a Rozgonyi bácsi. Az élet így lassan, 
apródonként kárpótolt.

Sokkal később egyszer a televízió igazgatóságától is kaptam egy 
hivatalos levelet, ami így kezdődött: „Tisztelt Tanárnő!”

Elmosolyodtam. Gyorsan visszaírtam, hogy nem vagyok tanárnő, 
csak egyszerű munkásasszony. De mit tagadjam? Egy kicsit most is 
örültem.

Nagyon sok régi jó ismerősöm van, akivel csak ritkán találkozom, 
így jártam ezzel a tőlem sokkal fiatalabb emberrel is. Távol lakunk 
egymástól. Nem egyfelé visz az utunk. Mikor összetalálkoztunk, 
viharos örömmel üdvözöltük egymást. Elbeszélgettünk a régi isme-
retségről. Egyszer csak, minden kertelés nélkül azt mondta:

– Én magába fiatalasszony korában nagyon szerelmes voltam.
Nagyon meglepődtem, mert nem vettem észre rajta soha, hogy 

másképp nézett volna rám, mint egy jó ismerősre. De nem is ezen 
lepődtem meg legjobban, hanem amit aztán mondott.

– Megmondom őszintén magának. Én nem is magába voltam, 
úgy érzem, szerelmes, hanem a szavába. Maga olyan szépen tudott 
beszélni! De olyan szépen!

És itt elhallgatott. Nem tudott tovább mondani semmit, de nem 
is kellett. Elment. Nem tudom, megbánta-e, amit kimondott. Ne 
bánja meg, jó helyen van már a vallomása. És gyönyörködni is van 
neki kiben, mert szép felesége, gyerekei, unokái vannak. Mondom, 
nem egyfelé vitt az utunk.
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Egyszer egy nagyon idős bácsi ezeket mondta a régi időket vissza-
sóhajtva:

– Hej, de sok lányt, asszonyt szerettem életemben! De egyet sem 
árulnék el közülük, ha a nyelvem vágnák is ki érte!

Én is így gondolom.

A szövetkezeti kudarc után el voltam keseredve nagyon, hogy ismét 
be vagyok szorítva a kocsmába. De egy év múlva, miután szétbomlott 
a szövetkezet, kikaptuk a gépet. Könyörögtem a férjemnek, adjuk el, 
míg nem késő! Akkor már nagyon beszéltek a kombájnokról, ahol 
négy-öt ember is elég lesz egy géphez. Életében, azt hiszem, először 
hallgatott rám. Miután elkelt a gép, másnap már kerestem a homo-
kot, a jó homokot. Férjem rám hagyta. Mondtam neki:

– Nem kell nekünk semmi vagyon, csak vegyük vissza az ősi 
jussot, amit örököltél, aztán meg eladtál.

Azt mondta:
– Veszek, de csak neked, ha már annyira odavagy érte.
És kerestük a jó homokot vagy szőlőt, ami jó homokba van ültet-

ve. Meghallotta ezt a szomszéd Gyuri bácsi fia, az Anti, és ajánlotta, 
hogy Kishorgoson, ahol a legjobb homokok vannak, húsz mérés 
van eladó. Kivitt bennünket kocsival, és megnéztük. Csak fele volt 
még beültetve, fele puszta volt. Elment a kedvünk tőle. Mire a túlsó 
végére értünk, elhatároztuk, hogy nem vesszük meg, hisz messze is 
van, kocsink sincs…

– Meg – mondja az uram – nincs is beültetve!
Ekkor ért oda a Fodor Pista bácsi testvérje, a Fodor Jani bácsi, 

aki úgy üdvözölte férjemet, mint régi jó ismerőst.
– No, Imre, mire végzik?
Aztán már közösen mondtuk el, hogy jó homokot keresünk, ezt 

nézegettük, de nagyon messze van. Azt mondja erre a Fodor Jani 
bácsi, a csősz:

– Az van, Imre, messzi, ami nincs!
Aztán belemerítette a tenyerét a homokba, és éppen úgy szórta a 

szép, nagy szemű kishorgosi homokot, mint annak idején szülém.
– Nézzenek ide! Ennek az aranyhomoknak meg lehet olvasni 

minden szemét! Nincs ilyen több tán még a világon se!
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Megállt a lélegzetem. Úgy szólt, éppen úgy szólt, mint a szülém. 
Hiszen ez idős ember – gondoltam –, biztosan ismeri, merre vannak 
a legjobb homokok. Megköszöntük a jó tanácsot, és elköszöntünk. 
Így tud a sors határozni emberi dolgok felett. Mert ez az aranyhomok 
nagyon beleszólt a későbbi életünkbe.

Említettem már, hogy mikor már lehetett új színdarabokat vásárol-
ni, megkezdődött a munka. A kisebb színdarabokat műsoros 
esteken adtuk elő. Minden második este próba, legtöbbször a mi 
lakásunkon, mert már akkor rogyadozott az öltözőnk, és nem na-
gyon lehetett benne tüzelni sem.

Két első lányom lassan bekapcsolódott a kultúrmunkába is, és 
nagyon nagy segítségünkre voltak. A Zentai járás akkori kul túr fő-
nökével is összeköttetésben voltunk, és sok hasznos tanácsot kaptunk 
attól is. Egy-két év alatt a beszerezhető kisebb színdarabokat mind 
megrendeztük. Mikor a kisebb darabok elfogytak, következtek a na-
gyobbak, mint Nušićtól a Gyászoló család, aztán a Makrancos feleség. 
Ezzel Zentára mentünk versenyre. Első díjat nyertünk. Miután már 
családi segítség is volt, szinte majd minden vasárnap volt előadás. 
Minden héten menni kellett Zentára engedélyért. Bálat nem lehetett, 
csak műsorral tartani. A kultúrkörben legelső dolgunk volt meszelni, 
takarítani. A székeket apródonként vásároltuk össze.

Ekkor már a Gyöngyösbokréta tánccsoportot is mi vezettük. Azt 
a férjem rendezte, én a színdarabokat. Pár évvel később átvettem a 
Bokréta vezetését, ő rendezte a színdarabokat. Az igazság kedvéért 
azért meg kell mondanom, hogy a szereplőket és a táncosokat leg-
többször én szedtem össze, miután már úgy ismertem a falu népét, 
hogy tőlem senki jobban. Igaz, túlságosan nem kellett hívni őket, 
jött a fiatalság magától is. Egyszer egy rendező megkérdezte tőlem, 
honnét van nekem ennyi szereplőm. Akkor nem tudtam válaszolni 
neki, azt mondtam:

– Van.
Azt hiszem, ma már tudom. Ahogy a Reisz bácsi után átvettem 

a színdarabok rendezését, gyorsan rájöttem, hogy minden szereplő 
más természetű, és mindegyikkel más-más hangon kell beszélni, 
így sokkal jobban ment a munka is. S hogy a fiatalokkal hogyan 
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kell bánni, ez külön tudomány. Majd azt mondtam: művészet. 
Ennek csak egy kis része az, hogy ha valaki a fiatalság elé akar 
állni bármit is tanítani, ha jó példát nem tud mutatni, legyen 
szíves, fogja magát, és menjen onnan nagyon gyorsan el! Nem úgy 
gondolom, hogy oda csak az állhat, akinek glória van a feje körül. 
Semmi esetre sem. Mert kisebb-nagyobb gyarlóságokkal minden 
ember meg van áldva. De hogy én valamire oktatom őket, és én 
pont az ellenkezőjét csinálom, azt nem lehet. Úgy érzem, bővebb 
magyarázat nem kell ehhez.

Miután már több, kisebb-nagyobb színdarabot megrendeztünk, 
kezdtünk nagyobb feladatokra gondolni. Férjem egy napon azt 
mondja nekem:

– Egy régi Színházi Életben megvan a János vitéz…
– A János vitéz? Hogy tudunk mi ahhoz hozzáfogni?
Kezdtem körülnézni a szereplők között, miután elolvastam 

a szöveget. Minden szereplőt külön-külön megfontoltunk, mert 
rögtön láttam, hogy ha bármelyik szereplő nem lesz „az igazi”, meg 
fogunk bukni. Az Iluskán hetekig tanakodtunk. Két lányunk közül 
az egyik? De melyik legyen az? Mind a kettő jó szereplő volt, így 
nehéz volt választani. Végül is a hang döntötte el. Idősebb lányom-
nak jobb volt a hangja, a kisebb szebben táncolt. Ő lett a tündérek 
közt a szólótáncos.

A János vitéz? Ezt könnyebb volt kiválasztani, mivel csak egyet len 
fi atalember jöhetett számításba, aki szinte erre a szerepre született, a 
Visnyei Ferenc. Nagyon jó megjelenése mellett a hangja is megfelelt. 
Nem volt erős a hang, de annál kellemesebb. És ami fő, tudott a hang-
jával bánni. Mikor szóba hoztam előtte a dolgot, felcsillant a szeme.

– János vitéz?
Persze, hogy vállalta.
Mikor megvolt az együttes, senki se hiszi el, biztos, de hat hét 

alatt kész volt a darab. A főszereplők jeleneteit külön tanítottuk, 
de párhuzamosan tanultak a kisszerepűek, statiszták, s a tündérek 
is tanulták táncukat. Sóhajtva gondolok ma is az akkori kitűnő 
zenekarra. Aranyat ért. Férjem játszotta a Bagót. De a rendezésből 
is kivette derekasan a részét. Óriási fejtörést okozott neki, hogy 
hogyan emelkedjen ki Iluska a tóból? Megmondta kereken nekem, 
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hogy amit eddig látott János vitéz előadást, nem egészen volt ezzel 
a jelenettel megelégedve. Sokat is sóhajtozott abban az időben éjjel, 
és bár nem szólt semmit, tudtam, hogy ilyen megoldásokon törte 
a fejét. Végül is a Szabadkáról hozzánk elszármazott maszkírozó 
mesterrel, Sümegi bácsival oldottuk meg a problémát. Ő festette 
meg az egész díszletet.

Ezzel a díszlettel, ami az utolsó pillanatban lett kész, egyetlen 
próba sem volt. Soha nem engedte, hogy a munkájába valaki bele-
szóljon, így kérdezni se mertem. Meg kell vallanom, hogy a hideg ma 
is kilel arra a gondolatra, hogy a szereplők sem ismerték a díszletet, 
és persze, hogy féltem. Abban bíztam, hogy a férjem félmunkát 
sohasem szokott végezni. Így is lett. A jó szerencse bennünket sem 
hagyott el. A bemutatókor csak ezt az egyetlen jelenetet akartam 
alulról is megnézni. Siettem le a nézőtérre, hogy messziről is lássam. 
Sümegi bácsival álltunk egymás mellett. Mikor megjelent Iluska a 
tóban, egy pillanatig összenéztem az öreg Sümegivel, aztán össze-
borultunk, örömünkben. Én még tán könnyet is ejtettem. Ezekkel 
a könnyekkel oldódott a nagy idegfeszültség bennünk, s tudtam, a 
siker most már biztos.

A bemutatót szombatra tettük. Szándékosan, hogy ne legyenek 
még nagyon sokan. Még most is elfog az ünnepélyes hangulat, ha 
eszembe jut. Reményünk nagy volt, hogy sikerülni fog, de amekkora 
volt, még álmodni sem mertük. A kultúrkör vezetői is csak a fejüket 
csóválták. A harmadik előadástól kezdve a súgó már csak dísznek 
ült a súgólyukban. Sokszor derültek rajta a szereplők, hogy elaludt 
az Ézsiás Gyula bácsi a súgólyukban. A színpadot kitoldottuk, hogy 
elférjünk, a zenekarnak süllyesztőt csináltunk.

A bemutató után már másnap megrohanta a nép a kasszát! De 
ideje is volt. Annyi volt már az adósságunk, mint ma egy kisebbfaj-
ta ház ára. Pedig mindenki segített, aki csak bírt. Az előadásokon 
talpalatnyi hely sem maradt, nemhogy ülőhely. Eljött a járási kul-
túrvezető is. Tizenkilenc előadás helyben, négy előadás Zentán, egy 
Palicson a nyári színpadon. Meg voltunk mentve anyagilag, de az 
erkölcsi siker mindennél többet ért. Soha nem felejtem el a nézőtéren 
a sok csillogó szemet.
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Akkortájt, mikor kijöttünk a szövetkezetből, Fodor Jani bácsi egy 
nap bejött a szokásos három decijét meginni. Szombati nap volt. 
Azért szerettem, vagyis inkább csak becsültem ezt a Jani bácsit, mert 
bejött a kocsmába, megitta a borát, majd pár perc beszélgetés után 
ment a dolgára. Kocsis volt a Bácska birtokon, és ha jött befelé a 
kocsival, és ez mindennap megtörtént, a lovak már egyenesen odaka-
nyarodtak a kocsmaajtóhoz. Jani bácsi leszállt, a gyeplőt odakötötte 
egy fához, és elfogyasztotta a már előre elkészített három deci italt. 
Így történt ezen a napon is. Az emberek beszélgetnek, egyszer csak 
halljuk, hogy kint nagy kiabálás van. Jani bácsi csapot-papot hagyva 
szalad ki, de már akkor a lovak oda voltak, kocsistul, mindenestül 
vágtattak ki a birtokra. Jani bácsi igazi lóhalálban – utánuk! Más-
nap tudtam meg tőle, hogy a lovak valamitől megijedtek, elszakí-
tották a gyeplőt, és megvadulva vágtattak kifelé. A bakterházban 
ügyeleteskedő hivatalnok látta meg a száguldó lovakat, kocsit, 
kirohant, elkapta az oldalát a kocsinak, sikerült neki fölugrania, és 
megzabolázni a remegő lovakat.

De ennél is jobban az emlékezetembe vésődött egy másik eset, 
ami szintén vele történt meg. Akkor is belépett a szokásos italra. Sen-
ki nem volt a kocsmában és én, hogy ne kelljen szaladozni, kihoztam 
a konyhából az ebédem, hogy ott fogyasszam el. Mikor a Jani bácsi 
bejött, ránézett a káposztára, és nyelt egyet. Disznócsülökkel volt.

– Jó étvágyat! – mondja.
– Köszönöm, Jani bácsi, jöjjön velem!
– Csak isten áldásával! – mondja ő.
Kiadtam a szokásos három decit, följegyeztem, mert mindig 

elsején fizetett. Iszogatott, beszélgettünk. De látom, hogy a szeme 
oda-odatéved a tányérra.

– Jani bácsi! – mondom. – Jöjjön, egyen egy pár falatot!
Eszembe jutott, hogy szüléméknél nem kérdezték a vendéget, 

hanem leültették, és ha pár falatot is, de enni kellett neki. Jani bácsi 
nem evett, hanem fejét valahogy mélyen lehajtva elment.

Sok volt a gondom. El is felejtettem ezt a kis epizódot, mikor egy 
nap bejön a Jani bácsi, és irgalmatlanul káromkodik. Szidja az összes 
disznócsülkös káposztát a világon, ami csak van, mind.

– Mi az, Jani bácsi?
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– Hallja, úgy megkívántam a káposztáját, hogy a fene majd mege-
vett érte. Hazamentem, mondtam az asszonynak, hogy: „Káposztát 
főzz, mert szétverek mindent!” Szegény asszony azt se tudta, hogy 
hogy szerezze be a hozzávalókat, mire végül mégis sikerült. Szülém-
nek volt igaza. Le kellett volna ültetni: „Egyen, Jani bácsi!”

Erzsike lányom férjhez ment Amstadt Antal kereskedőhöz. És egy 
év múlva megszületett a szemünk fénye, a kis fekete szemű Terike. 
És én is mondtam neki sokszor a kocsmában, hogy eredj a lábam 
alól, mint ahogy nekem mondta szülém annak idején.

Gép tehát már nem volt, férjem bevonult a kocsmába, én meg 
boldogan mentem ki a szőlőbe dolgozni, ha csak egy kis időm volt is. 
Láttam mindjárt, hogy sokat kell tanulni azért, hogy olyan jó sző-
lősgazda legyek, mint a szomszéd Börcsök Samu bácsi vagy a másik 
szomszéd, a Tucakov Ádám. De hozzáfogtam a tanuláshoz rögtön. 
Vagy kérdeztem, vagy ellestem, hogy hogy csinálják. Ha nem értem 
rá kimenni permetezéskor, kiküldtem két embert permetezni, Ger-
gőt meg egy másikat. A tapasztalatlanságnak azonban meg is lett 
az eredménye. Ősszel bánatosan néztem, hogy a szomszédok nem 
győzik kocsiszámra hazavinni a szőlőt, én meg valahány kosárban 
vittem haza csak. Sok töprengés közben jutott eszembe a szülém, 
aki azt mondta:

– A szőlő azt szereti, ha azt mondják neki: adjon isten jó reggelt, 
és adjon isten jó éjszakát!

 Jó öreg mondás ez bizony. És szülém lánya meg kellett, hogy 
értse, hogy mikor dolog van a szőlőben, a gazdának is ott kell lenni 
reggeltől estélig. Nem szabad azt magára hagyni. És aztán nem is 
hagytam. Minden fontos munkánál ott voltam, és minden szabad 
időmet ott töltöttem. Láttam, a szomszédok néha sajnálkozva néztek 
rám. Harcoltam, ahogy csak bírtam. Sokszor eszembe jutott, hogy 
szülém hogy vitte a vállán a gyümölccsel megrakott kosarakat a fe-
neketlen homokban. És ez adott erőt sokszor, hogy el ne csüggedjek. 
Mert férjem betartotta a szavát:

– Neked veszem. Én nem kapálok.
Parasztember fia volt, de a kapát meg sem tudta fogni, vagy nem 

akarta. De nem vethettem a szemére semmit. Megmondta, hogy 
„neked veszem”.
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Varga Antal a kocsmánk hű vendége volt, de meg kell hagyni, 
hogy kitűnő ismerője volt a szőlő minden munkájának. És láttam azt 
is, hogy mikor kijött velem, milyen szívvel-lélekkel csinált minden 
munkát. Szinte simogatta a szemével a tőkéket. Szerette a bort, de 
ha józan volt, nem volt nála jobb szőlőmunkás. Pedig a lábára nyo-
morék is szegény. Kérdeztem egyszer, mi oka, hogy annyira szereti 
a szőlőt munkálni. Ezt mondta szóról szóra:

– A szőlőmunkához, Piroska néni, szív kell! Szív! Ővele csináltuk 
a szőlőt a legtöbbet. Szívvel és kapával.

Az új szőlőnk a Kácsás-tó és a Bogárzó között terült el. Közel a 
kishorgosi majorhoz és a Tillinkó-tanyához. Az Ökörjáráson kellett 
keresztülmenni, ha ki akartam jutni.

És lassan megtanultam, hogy áldás a homok, ha jó szőlőmunkás 
jár dolgozni bele. Megköszöni a munkát. De irgalmatlan is tud len-
ni, ha hanyagul végzik el benne, amit el kell végezni. A budároktól 
hallottam, hogy szép kis vagyont örökölt egyszer az egyszeri fiatal-
ember az apjától. Megfogadta az apjának a halálos ágyán, hogy amit 
az összegyűjtött neki életében, soha nem fogja elkótyavetyélni. Apja 
halála után munkásokat fogadott, és küldte őket dolgozni. Ősszel alig 
volt termése, a szomszéd birtokon meg rengeteg termést takarítot-
tak be. Gondba esett az ember, és hozzáfogott, könyveket vásárolt a 
boltban, és abból tanulta a gazdaságot. Meg is tanult mindent, csak 
az nem volt a könyvben, hogy a gazdának mindig ott kell dolgozni a 
munkásokkal. A munkások mentek dolgozni, ő meg a könyveket bújta. 
Már látta, hogy előbb-utóbb mindene odalesz, mikor megkérdezte 
végre a szomszédját, hogy mit csináljon, hogy tönkre ne menjen. 
Mosolygott a szomszéd, aztán azt mondta neki, hogy holnap hoz 
neki egy varázsvesszőt, amitől újra virágozni fog majd a kis gazdaság. 
Örült az ember, és várta a varázsvesszőt. Másnap aztán hozta is a 
szomszéd. Egy kis csomagot hozott mindössze, akkorát, mint egy 
gyufásskatulya. Azt mondta:

– No, szomszéd, ezt a kis csomagot mindennap tegye a zsebébe, 
és többször is járja vele körül a kis gazdaságot. Ezt egy évig minden 
nap tegye meg.

És elment.
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Hitetlenül csóválta az ember a fejét, de aztán járta minden nap 
a földeket. Aztán meg is látta a hibákat. Mindenhol észrevette. 
Ha nem jól ment a munka, segített. Egy év múlva talpra állt a kis 
gazdaság. Akkor megnézte a kis csomagot, mi van benne. Üres kis 
doboz volt. Mondják, a gazda szeme hizlalja a jószágot. A szőlő is ezt 
szereti.

Aztán megkezdődött a vándorlás az Ökörjáráson keresztül egész a 
Kácsás-tóig, és bármilyen munkát végeztem, ki kellett mennem egész 
a Bogárzóig. Szülém, mikor egyszer a Budárba mentünk, nagyon fá-
radt volt, aztán azt mondta sóhajtva, miközben az arcát törölgette:

– Olyan hosszú ez az út, mint a szentiváni ének!
Sokszor gondoltam szavaira, mikor mentem vagy jöttem haza. 

Egy kemény óra hossza kellett mikor mentem is meg mikor jöttem 
is. De megérte. Nem tudom elmondani, hogy milyen szépen sikerült, 
milyen szép szőlő lett belőle. Akik látták, tudják. Nem túlzok, ha 
azt mondom, hogy négy-öt év múlva már nemcsak dolgozni jártam 
bele, meg szüretelni, hanem gyönyörködni is. Azok az évek a tanulás 
évei voltak, de megérte. Ma is hasznát veszem neki.

Férjem ritkán járt ki a szőlőbe. Ha metszéskor kijött, azt 
mondta:

– Vigyázni, nem szabad a tőkét megszakítani!
Katanics Anti felelte neki:
– Na, ha te nem akarod megszakítani, majd megszakít az téged!
És igaza volt Antinak, mikor jól rámetszettek, mert bírta az arany-

homok, különösen ha egy kis trágyát kapott. Azt pedig kapott.
Ősszel aztán megfeszültek a lovakon az istrángok, mikor megin-

dultak a szüretelőkádakkal, ládákkal. Köszönetet mondott a homok 
a munkáért. Meg a bizalomért.

Mikor megkezdtük a munkát tavasszal, az Ökörjáráson kellett 
átmenni. Ahogy elhagytam az utolsó házat, mindig meglepődve 
néztem az elém táruló gyönyörű látványt, a szép, zöld mezőt és 
rajta a legelésző csordát. Mindig megálltam egy percre. Eszembe 
jutottak az én teheneim is, melyeket annyiszor megfejtem, a Gyön-
gyös meg a Milka. Mikor gazdálkodni kezdtünk, összespóroltam 
a rájuk valót.
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Férjemtől féltek a jószágok. Keményen beszélt hozzájuk. Én min-
dig rájuk tettem a kezem, ha szóltam hozzájuk. És az Egza… Mikor 
megláttam a legelésző teheneket, kis borjúkat, az én kis borjúm 
jutott eszembe, amit kocsival köllött hazahozni, olyan gyönge volt. 
És aztán, ha mentem kifelé, mindig az Ökörjáráson mentem, hogy 
lássam a szép tarka teheneket. Odamentem némelyikhez, megsi-
mogattam, éreztem, hogy Mosó Anna lánya vagyok még most is. 
Még helyesebben: parasztembernek maradtam meg, és míg élek, az 
is leszek. Nem szégyellem.

Szülém sokat mondta, nem szabad a meleg homokban lábbelivel 
menni, mert a meleg homok gyógyítja a lábat. Akkor, bár megje-
gyeztem, nem nagy figyelmet szenteltem neki. Később, már érett 
ember koromban jutott eszembe szülém bölcs mondása, mikor újra 
szőlőhöz jutottam, és én is mindig mezítláb mentem bele a homokba, 
mint ő. És én is éreztem, hogy nagyon jó a lábamnak a meleg homok. 
Szinte alig vettem észre az egy óra hosszas gyalogutat a kishorgosi 
szőlőig. Éreztem, hogy erősíti a lábamat.

Sokszor mondták már:
– De jó lába van, hogy úgy tud sietni!
Tavasszal, amint fölmelegszik az idő, én már csak úgy, mint a 

szülém, leteszem a lábbelit a szőlő végén, és úgy megyek bele a jó 
meleg homokba, ami körülöleli a lábamat. Hiszem, az aranyhomok-
nak a lábam is sokat köszönhet.

Gyerekkoromtól mind a mái napig sokszor hallottam, hogy 
dicsérték a szőlőinket, az ezerjót, a kövidinkát, a rizlinget, kadar-
kát, hogy a talajtól kapja azt a zamatos ízt, ami hírnevet szerzett a 
borainknak. Én nem csodálkozom rajta ma sem. Ebből az aranyho-
mokból termettek ezek a szőlők, amiből olyan édes must csordogál 
ki, mint a méz.

Amikor gyerekkoromban Jóska bátyám meghúzta a kis prést, 
mi már ott álltunk, és vártuk, mikor kapunk a mustból. Az első 
bögre mustból mindig nekünk adott a Jóska bátyánk, aki olyan 
nagy szakértelemmel kezelte a kis prést.

– No igyatok!
A kis Győri Jelókával a minap találkoztam. Arról beszélgettünk, 

hogy írni kellene erről a mi gyönyörű szép vidékünkről. Megpróbál-
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tam, de úgy érzem, nagyon szegény az én írásom arra, hogy ennek 
a mi tájunknak a szépségét hű képpel fesse. Szülőfalum aranyho-
mokját, apám jó, barna homokját, amiben a világhírű paprika terem, 
hűen leírni, úgy érzem, nem tudom. És ki tudna méltó emléket állí-
tani, örök időkre szólót, arról a sok-sok névtelen hősről, munkásról, 
akik szülőfalum története folyamán elültették az első szőlővesszőt 
és gyümölcsfacsemetét a mi homokunkba, ami olyan jó, zamatos 
ízt ád a gyümölcsnek is meg a szőlőnek is. Mert én úgy hallottam, 
hogy nagyon régen a mi homokunk olyan szélhordta homok volt. 
Azért veselkedtek neki, hogy a szél el ne hordja, és megkötötték 
szőlővesszővel, hogy hátha majd az megterem benne.

Megtermett. Olyan bátor, szívós emberek fogtak hozzá, akiket a 
mi homokunk nevelt fel, akik semmi munkától se riadtak vissza, hogy 
itt gyümölcs- és szőlőtermő vidéket teremtsenek, ahol majd egyszer 
mézédes must csorogjon a kádakba, szóló szőlők, mosolygós almák, 
gyümölcsök kínálgassák magukat. Régi közmondás: „Elültetik telepí-
téskor a reménységet, de vele ültetik a szegénységet is.” Mert a szőlőre, 
gyümölcsre ültetés után három-négy évet is várni kell, mire terem. És 
addig is gondozni kell, szóval sok munkát kíván, meg költséget.

Tudom, hisz éppen eleget hallottam, olvastam életemben róla, 
hogy a világ mind a négy tája felé vannak aranykezű munkások, 
akik a vasból is aranyat tudnak kovácsolni. Én csak ezek közé szeret-
ném sorolni a mi munkásainkat is, akik a horgosi posza homokból 
aranyhomokot varázsoltak. Mert a szélhordta, posza homoknak ma 
már a legtöbb része virágzó gyümölcsfákkal és szőlővel van tele. Az 
első telepítőket követték a többi utánuk jövők egész a mai napig, és 
telepítenek. Ezeket én láttam, mit tettek, mit dolgoztak ezzel a mi 
homokunkkal egész a mai napig.

Sokszor gondolkoztam azon is, hogy az az ember, aki az ezerjót 
először megkóstolta és elnevezte, jókedvű ember lehetett. Szebb, 
találóbb nevet nem is adhatott volna neki. Ha olyan az idő, hogy 
szépen be tud érni, valóban méltó a nevére. Mert a bora is az.

Érdekes, hát elmondom, hogy valamikor gyermekkoromban a 
paradicsom nagyon mostohagyerek volt mifelénk. Ha apám kertjé-
ben fölütötte a fejét apró piros bogyóival szerényen meghúzódva egy 
sarokban, apám kivágta irgalmatlanul. Csak anyám közbelépésére 
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kegyelmezett meg annyinak, hogy kevés télirevalót megteremjen. 
Apám nem szerette a paradicsomot. Még a helyet is sajnálta tőle. 
Ő mindenhova paprikapalántát ültetett volna. Egyszer aztán, nem 
tudom pontosan, hány éve, sokat beszéltek a paradicsom vitamin-
tartalmáról. Kezdett a paradicsom lábra kapni. Nem hagyta ma-
gát. Egyre többen becsülték, s ma már nem vágja ki senki, hanem 
szakszerűen ültetik. Nem is oly régen egy konferencián hallottam, 
hogy a földműves-szövetkezet egyik kereskedelmi felelőse körúton 
járt, hogy elhelyezze terményeinket. Ez mondta, hogy horgosi pa-
radicsomot annyit vesznek, amennyi csak terem!

1951-ben férjhez ment Piroska lányom is. Férje Urbán Ferenc hiva-
talnok. Sokáig keresték az utat, megélhetőségüket, mire megtalálták. 
A szerény kis kelengyén, meg a bútoron kívül ők sem kaptak semmit. 
De nem is kértek. Láttam, hogy a civilizáció elviszi a földtől mind a 
két lányomat, de már belenyugodtam. Az idő vaskereke ellen kevés 
az erőm.

Mikor a szövetkezetben dolgoztunk, emlékszem, egyszer éppen 
szántott a szomszéd földön egy fiatalember, Fülöp Fülöp a neve. Erzsi 
lányom odament nézni, és láttam róla, hogy szeretné ő is megpró-
bálni. Figyeltem. Mikor egy fordulóval kiért, Erzsike elkérte az ekét, 
és nagy meglepetésemre szépen megindult a lovak után, és szántott 
egy-két sort. De azt hiszem, ő is úgy járt a szántással, mint én az 
aratással. Mert többet ő sem szántott. Elvitte az iroda, el is nyelte. 
Kitűnő tanuló volt. A kitűnő tanulókat mind elnyeli az iroda. Nem 
hagy a jó anyaföldnek, az aranyhomoknak lassan semmit. Vajon 
megbosszulja-e majd egyszer magát a föld, ami szült bennünket?

Halász szomszédomnak is két szép fia van. Gyönyörű szőleje, 
gyümölcsöse. Az egyik fiú egyszer azt mondta, hogy ha aranyalmák 
csüngenek is apám fájain, akkor se csinálom! Mást csinál. Gépészetre 
tanítja a fiatalokat. Igaza van.

Erzsike, Piroska lányaim, mielőtt férjhez mentek volna, sokat 
szerepeltek. Erzsike be volt kapcsolódva a Bokréta tánccsoportba is. 
Legszebb szerepe mégis a Cigányban volt. Az őrült Cigány Rózsit 
játszotta nagy sikerrel. Partnere Márki Fejes Antal akkori iskolaigaz-
gató volt. Piroska meg a János vitéz Iluskájával aratta legnagyobb 
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sikerét huszonnégy előadással. Olyan hosszan ment a darab, hogy két 
királyunk is volt, Erdéli Béla és Nagy Vince. Nem mondtam még, 
hogy a János vitéz, Visnyei Feri tornatanár közlekedési szerencsét-
lenségben nem sokkal később életét vesztette. Úgy játszott, hogy 
akik látták, örökké emlékezetes marad. Megbabonázott mindenkit. 
A bemutató után azt hitte, megbukott a darab. Mondom:

– Feri! Már estére el van adva minden jegy. Még az álló is!
Reggel, hajnalban már verték a jegyekért az ablakot… Nyugodjon 

békében!

A kocsma úgy nehezedett rám, hogy néha úgy éreztem, agyonnyom. 
Férjem mindig jobban ivott. Egyszer moziba mentem valamelyik 
családommal. A híres mexikói filmet adták, az Eg y nap az élet 
címűt. Féltem elmenni, mert a kocsma teljesen tele volt, de nagyon 
szerettem volna megnézni a filmet, mert nagy híre volt. Kivételesen 
a férjem is egészen józan volt, így mégis nyugodtan mentem el. De 
előbb kértem, hogy addig, míg haza nem érek, ne igyon.

– Ugyan! – mondta. – Csak nem képzeled, hogy iszok, míg haza 
nem érsz…

Elmentünk. A film valóban nagyon szép volt. Hanem mikor 
hazafelé mentünk, már messziről hallatszott, hogy: „Ha mögéhözök, 
kinyitom a bicskámat!” Ez volt a nótája. Mikor beléptem, egy hosszú 
asztalnál ült a férjem iszogató cimboráival, és dalolva ettek a nagy 
levesestálamból a levesmerő kanalakkal. Mindegyik tökrészeg volt. 
Odaléptem.

– Mit csináltok?
– Eszünk, anya. Esszük a bort. Szót fogadtam, látod! Nem iszunk, 

hanem eszünk!
És nevetve szájához emelte mind a levesmerő kanalat, amit hazul-

ról hoztak el. A kocsma zsúfolva volt. A söntésnél az egyik vendég 
éppen kiszolgált, és a kasszát is az kezelte. Kicsit el is kezelte. Azt 
mondja a férjem:

– Eredj, anya, feküdj le szépen, én is bezárok, és nemsoká le-
fekszek!

Nem bántam már, akármit is csinál. Fáradtan otthagytam min-
dent a gyűlölt kocsmában. Hajnalig fönt voltak. Még a pincébe is 
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lementek. Mire bezárt, akkor látta, hogy a napi bevétel mind oda 
van a kasszából. Kissé kijózanodva jött be a szobába, és csak annyit 
mondott:

– A Meszelőnyél elvitte a kasszából a tegnapi bevételt.
Az egyik kuncsaftját becézte Meszelőnyélnek. Egy napig láttam 

szomorkodni. Aztán kezdte újra.

Nem voltam való kocsmárosnak. Én ezt nemcsak tudtam, éreztem 
is. Férjem, napnál is világosabban látszott, hogy erőszakkal rohan 
a vesztébe. Még negyvenéves sem volt egészen, már tapogatta a 
mellét.

– Itt a kutya, itt fáj!
Nem is akartam elhinni, hiszen olyan erősnek, egészségesnek 

látszott. És ment az orvosokhoz. Mind eltiltotta az italtól, de ő min-
dig azt az orvost kereste, aki megengedi neki, hogy igyon. Egyszer 
Szabadkáról jött haza, és boldogan újságolta:

– Voltam orvosnál, és azt mondta, hogy itt az orvosság, és sört 
ihat, de nem sokat.

Elkezdte a sört inni. És kezdett úgy viselkedni, mint egy gyerek. 
És már világosan láttam, hogy rálépett arra a rövid kis útra, ami 
a temetőbe vezetett. De már nemcsak ő volt beteg, hanem én is 
kezdtem az lenni. Az idegeim néha fölmondták a szolgálatot, és ki-
abáltam, ha nem értették meg, hogy menjenek már haza. Lányaimat 
boldogan adtam férjhez. Úgy gondoltam, ha még attól is rosszabb 
lesz a sorsuk, mint ahogy otthon volt, hát akkor… Egy nap a férjem 
kis vékony gumival húzta a bort a pincében, és fele bor elfolyt. Ő 
saját maga vallotta be.

Azt mondják, hogy ahány ember, annyiféle. Húsz év elég volt hozzá 
a kocsmában, hogy megállapítsam, hogy ez valóban így igaz. Még 
ha részeg, akkor sem egyforma. De meg kell mondani, hogy ha 
nagyon ittas, legtöbb része kötözködik, és csak egyedül neki van 
igaza. Aztán állandóan bólogatni kell nekik, hogy igazuk van, és 
ne adj isten, hogy valaki ellentmondjon!

Egy nagyon részeges embert ismertem. Ennek az volt a szokása, 
hogy elment a házi kimérésekbe, ott berúgott, és aztán, mikor ment 
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hazafelé, betámolygott, és leült egy székre. Nem is engedett soha a 
helyére mást ülni, míg csak annyi erőt össze nem gyűjtött, hogy haza 
bírjon támolyogni. Természetesen a felesége sokszor kereste, és csak 
azt látta, hogy mitőlünk ment ki. Nem tehetett mást, mint hogy 
minket szidott, hogy a férjét berúgattuk. Nem is emlékszem rá, hogy 
ez az ember egyszer is rendelt volna vagy fizetett volna. Csak pihenni 
jött be. A felesége meg, mikor vezette haza a férjecskéjét, kiabálta:

– Mind beverem az ablakjukat!
Azért nagyon sok vendég volt, aki tudta, mennyi az elég, s csak 

eljöttek szórakozni, beszélgetni. Megittak pár pohárral, és elmentek 
haza a családjukhoz.

– Mi az, koma? Te már mész?
– Hogyne mennék, mikor nem otthon vagyok! Elmék, megné-

zem az asszonyt, megfőzött-e már.
Aztán el is ment. Többen mentek is utána, de volt olyan is, akit 

úgy kellett kituszkolni.
Volt egy, aki valóban megrendített. Nagyon szép, derék, barátsá-

gos fiatalember volt. Ha józan volt, olyan szépen, értelmesen tudott 
beszélgetni, hogy én is sokszor elbeszélgettem vele, és nevettem is 
neki. Teljesen az ital rabja volt. Már külön volt a feleségétől, szép 
családjaitól, mikor aztán egyszer meggondolta magát, és fölvette az 
elvonókúrát, beoltatta magát. Meg is lepődtem nagyon, mikor bejön 
egy nap, és azt mondta:

– Nem iszom többet, mert megesz a fene! De legyen szíves, és 
engedje meg, hogy itt legyek, mert otthon unom magam.

Én megörültem, de meg is mondtam neki, hogy nem lesz jó, ha 
nem akar inni, mert ha tovább jár a kocsmába, itt nagy a kísértés.
Azt mondja:

– Ha nem engedi meg, elmék a másik kocsmába.
Lemondóan legyintettem.
– Bánom is én!
Elég jól kitartott pár hónapig. Hiába akartak fizetni neki, ő csak 

nézte a biliárdozókat meg beszélgetett. A régi jó ivócimborák még 
a zsebébe is beletették a fityókot a pálinkával. Aztán mégiscsak új-
rakezdte. Nem is soká rá elvitték ki a Bara-partra, a temetőbe. Szép 
felesége és családja volt neki. De ha csak ez az egy lett volna!
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Ha csak egyetlen részeges családapát tudnék jobb belátásra bírni, 
hogy ne tegye tönkre az egészségét, akkor ez az írásom már nem volt 
hiába. Mert amit itt elmondtam, az csak egy kis töredéke annak, 
amit láttam, végignéztem.

Ezért untam meg ezt a munkát.
Volt a férjem rokonságában is egy fiatalember. Ő is bebizonyítot-

ta, hogy egy kocsmaajtón, de még egy emberi torkon is lefér egy szép, 
nagy tanya. Mert az az ember is leküldte a tanyák közt a legszebb 
tanyát a torkán, a szülői örökséget.

Húsz évvel ezelőtt vettük a másik darab homokot. Csak éppen azért, 
mert itt van közel, a falu mellett. Még a cséplőgép árából annyi 
maradt, hogy éppen meg bírtuk venni. Ennek a homoknak közeli 
szomszédja, Demus Béla mondta, hogy eladó. Kimentem megnézni, 
de semmi jót nem láttam ki belőle. Egy asszony ment el a véginél, 
mikor megnéztem.

– Talán meg akarják venni ezt a rossz földet?
Bólintottam.
– Na csak vegyék! Ebben még a királydinnye sem terem meg!
Hazamentem, mondtam a férjemnek, mi újság, ő csak legyintett:
– No attól még megvegyük! – mondta.
Kiballagtak valamelyik vejemmel. Mikor hazaértek, azt mondta:
– No majd én csinálok ebből a rossz homokból jó homokot!
És csinált. Még azon ősszel. Tizenhat nagy kocsi trágyával 

megcsinálta. Próbáltuk paradicsommal, paprikával, kukoricával. 
Szép volt benne a vetés, és ámulva néztük mi is, meg aki a végénél 
elment, az is.

Pár év múlva egyszer a földnek általszomszédja megállított:
– Piroska, ennek a földnek a belső fele, de a legnagyobb része 

szőlőnek való homok.
Ismertem Misi bácsi szakértelmét, nagyra is becsültem. Hazaérve 

mondom is a férjemnek, és ő is helybenhagyta.
– Igazad van. Beültetjük a belső felét szőlővel, majd meglátjuk, 

mit csinál vele.
Ekkor már páréves here volt benne, és gyönyörű volt. Kiszántatta 

a herét, és beültettük a belső felét, fél holdat. Ekkor a férjem már 
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feküdt és kelt, olyan beteg volt. Nagyon lekötött itthon a munka, 
a gond, és így történt, hogy ültetés után nagyon soká mentem ki. 
Több mint egy hónap, vagy kettő is volt, nem tudom. Azt hittem, 
hogy szép hajtást látok, de mikor kiértem, elhűlve látom, hogy a 
vessző ugyan kihajtott, de akkora volt a levele, mint egy csöpp kis 
láncfűé. Itt már kezdtem a férjem kímélni a kellemetlen hírektől, 
és csak azt mondtam, kicsi még, de majd megnő. Egyszer hazafelé 
ballagtam egy idős bácsival, és elmondtam neki, hogy mi a baj az 
én ültetésem körül. 

– Semmi baj, lányom! Holnap reggel állj neki, aztán kapáld meg!
Mondom:
– Minek? Hiszen nem gazos.
Elnevette magát.
– Nem is szabad megvárni, hogy gazos legyen! Levegő kell annak, 

meg napfény. Úgy bizony!
És elköszönt a bácsi. Azóta se láttam.
Másnap hajnalban fölkeltem, mondtam a férjemnek, ne várjon 

haza, míg meg nem kapálom az új ültetést.
– No biztos nem haragszik meg érte, csak eredj!
Kicsit éppen jobban érezte magát.
Amikor hazaértem, már újra rosszul volt, és vittem a kórházba, 

és azt se tudtam, merre szaladjak. Sokára jutottam ki újra az új 
ültetésbe. Nem hittem a szememnek. Több mint másfél arasznyi 
hajtását már messziről lobogtatta felém a szél.

Férjem jobban lett, és együtt örültünk neki. De én sietve újraka-
páltam többször is. Minden kapálás után úgy éreztem, hogy az én 
szőlőm nemsokára gyümölcsöt is hoz. És hozott. Annyit már az első 
évben hozott, hogy megmutatta, milyen szőlő terem majd rajta.

Egy nap egy fiatalember egész nap biliárdozott a kocsmában. Küld-
tem haza, de sehogy sem tudtam kitessékelni. A férjem ekkor józan 
volt, és inkább bement a szobába, hogy ne lássa, mert ha józan volt, 
akkor könnyen felidegesítették a részegek. Jó délután volt. Egyik 
vendég ki, a másik be, és nem értem rá vele törődni, hogy mikor 
akar hazamenni, mert én is már úgy álltam az idegeimmel, hogy 
a pohár már az én kezemben is reszketett, mikor mértem. Egyszer 
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csak bejön egy fiatalasszony, és szinte magából kikelve kiabál a 
fiatalemberre:

– Nem szégyelled magad?! Te disznó gazember! A feleséged 
haldoklik otthon, te meg itt tivornyázol, züllesz?!

Rosszul lettem. Éppen bejött a férjem, és látta, hallotta a történ-
teket. Én ki is mentem az udvarra, mert úgy éreztem, összeesek.

Így lett vége a kocsmároséletnek. Nemsokára boldogan húztam be 
az ajtót, végleg. Azóta se lettem szegényebb. Örültem inkább, hogy 
mehettem ki a füstből a szabadba, a homokba, a napra, a szélbe. Ezt 
szerettem egész életemben. 

Így zajlott az életem. Örömben, bánatban. Nagyon sokszor úgy 
éreztem, hogy gyerekeim tartották bennem az életet.

Férjem, többször is, ha összevesztünk, a jegygyűrűjén töltötte ki 
a bosszúját. Lehúzta az ujjáról mérgében. Szegény gyűrű!

Egy reggel is valamiért bementem a szobába, hát a férjem az ágy 
alól bújik ki.

– Hát te mit csinálsz az ágy alatt? – kérdeztem.
Nem szólt semmit, de láttam, hogy a gyűrűt húzta fel az ujjára. És 

akkor már nevetett. Még mikor ment ki az ajtón, akkor is nevetett.
Csak énnekem nem volt kedvem nevetni.

Eljött egyszer hozzám az iskolából Tóth Júlia tanárnő azzal, hogy 
megszervezi az iskolában a kisgyermek tánccsoportot. Kért, segítsek. 
Kérése igen zilált helyzetben talált, de úgy gondoltam, jobb így sem 
leszek meg úgy sem. Megbeszéltünk mindent. Ő csinált mindent, 
én csak tanácsot adtam. Ő vitte el aztán Újvidékre meg Zentára is a 
gyerekeket. Fel kellett lépni nekik délután is meg este is. A Krizsán 
Ágika meglazította az alsószoknyáját, és majd lecsúszott, de elkapták 
a fiúk. Nővérem két fia, Bandi és Gyula is táncolt. Bandi majd tíz 
évig a csoport tagja lett aztán.

Rózsika férjhez menetele után egy évre megszületett Tibike. Ő 
is éppen úgy csacsogott körülöttünk, mint Terike.

Miután a kocsmát bezártuk, hozzáfogtam a csirkeneveléshez, 
hogy nehéz helyzetünkön könnyítsek. Férjem gyógyítása, a kórház 
sok pénzt fölemésztett. Tibike unokám, mikor látta a sok csirkét, 
hogy megkülönböztessen a másik nagymamától, elnevezett Pipi 
mamának. Még ma is így hív. Terike Nagyikának becézget. A 
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nagytatájuk azonban tovább ivott, nem volt megállás, ünnep volt a 
házban, ha nem volt ittas.

És elkezdődött a harc az életéért. Mindannyian harcoltunk, csak 
ő nem. Harcolt a család minden tagja külön-külön, harcoltak az 
egészségházban az orvosok. Aztán vittem Szabadkára a kórházba. 
Egy fiatal orvos vette át. Elszorult a szívem, mikor bent hagytam.

Egy cukrászda ajtajában találkoztam mint régi ismerőssel Sze-
kér doktor úrral. Valamikor Horgoson dolgozott. Mondtam neki, 
hogy hoztam a férjemet a kórházba, azt mondják az orvosok, hogy 
epeköve van. Nevetett.

– Borköve van annak, Zabosné, nem epeköve!
És otthagyott.
Mikor hazaértem, szaladtam a kultúrkörbe. Éppen a Ludas Ma-

tyit adtuk akkor vasárnap este. Nem emlékszem, hogy vezettem le 
az előadást. Aztán leálltam minden kultúrmunkával.

Meggyógyult. Hazahoztam a kórházból. Újrakezdte az ivást.
Megint beteg lett. A zentai kórházba vittem. Ott is harcoltak 

érte az orvosok. Annyi vért adtak már neki, hogy a kórházban el-
fogyott az a vércsoport. Hazajöttem emberekért. Jöttek. A férjem 
azt kívánta, hogy én is adjak neki vért. Adtam. Nagyon sokáig bent 
volt, aztán hazahoztam. Újrakezdte az ivást. Mikor megint beteg 
lett, kijött az orvos.

– Zabos bácsi, be kell menni a kórházba – mondta.
Felsóhajtott az ágyban, úgyhogy kimentem a levegőre. Szabad-

kára vittem. Megoperálták. Mikor bementem este, azt mondta az 
orvos, még tizenöt évet biztos élni fog, ha nem iszik. No most már 
nem fog inni! Szépen talpra állt.

Gyönyörűszép napon indultunk ki a kishorgosi szőlőbe perme-
tezni. Ő már annyira jobban volt, hogy biciklire is fölülhetett, és 
megbeszéltük, hogy ő is kijön.

– Kimék, megnézem a homokodat… – mondta.
Becsomagoltam az orvosságot is az ennivalóval, és elindultunk 

a szőlőbe vele. A munkások már előrementek. Együtt mentünk. Én 
szedtem a lábaim gyorsan, ő meg lassan ment előttem a biciklivel. 
Néha leszállt a bicikliről, nézte a tájat, és beszélgettünk. Ez volt neki 
az utolsó útja, ami a szőlőbe vezetett. Most már tudom, hogy mikor 
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a szép legelőt nézte, magában csendben búcsúzott már mindentől. 
Megnézett mindent a szőlőben, meg volt elégedve mindennel. Lefe-
küdt az almafa alá a kútnál. De előbb megnézte, hogy jól keverem-e 
meg a permetezőanyagot. Aztán megreggelizett, majd fél óra múlva 
azt mondta, hazamén. Valami idegességet vettem rajta észre.

– Beteg vagy? – kérdem.
– Nem vagyok. De nagyon meleg van. Jobb lesz nekem otthon.
És mint ahogy életében soha nem nagyon törődött vele, hogy én 

mit szólok hozzá, fölült a biciklire, és elment haza. Éreztem, hogy 
inni megy haza.

Elmondtam az embereknek a további tennivalót, aztán hazamen-
tem én is. Olyan érzésem volt, hogy menni kell. Késő volt. Amikor 
a ház elé értem, a házban levő üzlet vezetője, Tóth Puszta István 
jön elébem. 

– Pirike néni, siessen, az Imre bácsi a pincéből a második üveg 
hideg sört hozta föl…

Abban a pillanatban elbúcsúztam az uramtól. Alig bírtam bemen-
ni a nyitott folyosón. Ott ült az uram, két üveg volt előtte, és láttam, 
mikor közel értem, hogy már a második üvegnek is kevés van az alján. 
Rám mosolygott. Nem kérdezte, mért jöttem haza. Úgyis tudta.

– Gyere, igyál te is egy kis sört!
– Meg is iszom! – mondtam. És fölhajtottam azt a kevés sört, 

ami még benne volt.
Úgy ment be a szobába lehajtott fejjel, mint aki bűnös. Este már 

lázas volt, de csak két nap múlva engedte meg, hogy orvost hívjak. 
Akkor ugyan nem is kérdeztem már, hívtam. Láttam az orvos arcáról, 
hogy nincs mentség, de látta a férjem is.

– Kórházba kell menni – mondta az orvos.
Mikor kikísértem, kértem, ne vigyük be, mert jobb lesz, ha vele 

leszek.
– Vinni kell! Öltöztessék fel!
Ő elsietett, és én felöltöztettem. Már jött is a kocsi, és elmentünk. 

Régi kezelőorvosa jött elé, és kérdezte:
– Mit csinált, ember?
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Mondom, hogy megivott két üveg hideg sört. Csak csapott a 
kezével. Hazajöttem. Nem volt maradásom sehol sem, mentem a sző-
lőbe dolgozni. Ott bírtam csak valahogy egy kicsit megnyugodni.

Egy este, ahogy hazaértem, jött egy fiatal: menni kell a Bokré-
tával valahová! Próba lesz. Táborosi Mária jutott eszembe, hogy 
levezeti a próbát, és majd elmennek ők. Elküldtem a kulcsot, de 
visszahozták.

– Azt üzente, nem ér rá.
Fásultan törődtem bele mindenbe. Pár nap múlva bementem a kór-

házba, de már akkor levitték a fertőzőosztályra, ott volt külön szoba. 
Mikor odamentem, egy bezárt vasrácsos kapu fogadott. Egy nővér 
odajött hozzám, és azt mondta, nem engedhet be a férjemhez. Mást 
semmit sem mondott, otthagyott. Pár lépés után visszaszólt, hogy:

– A férje nagyon szeretne magával beszélni, de én nem engedhe-
tem be, beszéljenek az orvossal.

Hazajöttem, elmondtam családjaimnak, hogy nem engedtek be 
hozzá. Aztán Feri beszélt egy fi atal orvossal, diákkori barátjával te-
lefonon, aki a kórházban dolgozott, megbeszélte, mikor legyek ott, és 
másnap újra bementem, de már akkor agonizált, haldoklott. Felöltöz-
tettek fehér köpenybe, karon fogtak, és úgy vezettek be hozzá. Felém 
fordította a fejét, megtört szemével rám nézett, és azt mondta:

– Nem gyógyulok meg.
Jó volt, hogy fogtak. 
A többire nem nagyon emlékszem. Egy széken, egy kis folyosón 

ültem, mikor magamra eszméltem. Hazajöttem, és a szőlőbe mene-
kültem. Két nap múlva fiam, Öcsike jött ki értem.

– Anyuka! – jött oda hozzám.
– Meghalt apád?!
– Meg – mondta. 
Odajött hozzám és átölelt.
– Jöjjön, anyuka!
Egy teherkocsival mentünk érte három vejemmel, Toncsival, 

Ferivel és Gilivel. Már azt hittem, semmi meglepetés nem érhet. 
Akkor egy fiatal orvos jött értem, és behívott az irodába. Kezembe 
adta a férjem hagyatékát. A kis zsebkendőben, amit ideadott, ke-
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véske pénz volt, meg a karikagyűrűje. A jegygyűrűje, amit életében 
annyiszor földhöz vágott részegen, de ha kijózanodott, az ágy alá is 
bement érte.

A temetésen sokan voltak. Sok-sok virágot hoztak. Én nagyon 
kicsit sírtam csak. Már minden könnyem oda volt. Férjem 56 éves ko-
rában halt meg, 1964-ben. Öcsike ölelte át a vállam, és azt mondta:

– Ne sírjon, anyuka, itt vagyok én!
Ó, talán egy vaskapocs se tudott volna nagyobbat szorítani a 

szívemen, mint ezek a szavak, hiszen tudtam, éreztem, hogy ő sem 
lesz sokáig már köztünk. Mindannyian tudtuk.

Az apjára az ő szemfödele volt terítve. Mikor indultunk érte, 
pénzt adott ezekkel a szavakkal:

– Vegyen apukának szép szemfödelet.
Keresetéből vette.
Temetés után való napon első utam az új ültetésbe vezetett. 

Már két hónapja nem láttam, csak Varga Antit küldtem ki, hogy 
permetezzen meg.

Férjem nem sokáig gyönyörködhetett benne. Első évben már 
hozott annyit, hogy megmutassa, milyen szőlő terem majd rajta. 
Második tavasszal még megnézte a szépen fakadó szőlőt, de már 
nehezen bírt hazamenni, és újra ágynak dőlt. Nyakamba szakadt 
minden. Ha néha ki bírtam szaladni, most már igazán vihettem haza 
neki a hírt, hogy olyan szép a szőlő, hogy rá se ismersz, ha kijössz! 
Ilyenkor csak a fal felé fordult, és sóhajtott.

Mikor kiértem, nem tudtam szóhoz jutni. Az új ültetés mind a 
földön feküdt, összekapaszkodva, mint a folyondár. Egy méteres, 
másfél méteres hajtások! Nem tudtak mit csinálni, nem volt, aki 
kötözze őket. Püspök Mihály bácsinak igaza lett, de igaza lett az 
öreg bácsinak is. Kapát a szőlőnek, de különösen az új ültetésnek! 
Napfényt, levegőt! 

Ebben az évben három mázsát már adott. Másik tavasszal a meg-
maradt tíz mérést gyümölcsfákkal ültettem be. Utána való évben 
az egészet szőlővel is. És aztán kezdett rákapcsolni: 30, 50, 60, 70 
mázsa! Majd visszafejlődött, mert már tizenkilenc év óta trágyát 
nem kapott. 1973 őszén 47 mázsát hozott. Most már a zsírozást 
nem szabad halogatni.
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A kishorgosi szőlőben egész a kútnál volt egy szerény kis almafa, 
ami sok almát termett mindig. Az egyik legszívósabb téli almát, ami 
tavasszal is jó még. Sárga színe miatt nevezték el aranypárminnak 
már régen, biztos. Nagyon jó ízű alma. Egyszer a szomszéd Börcsök 
bácsi mondta, hogy bizony régen ez volt a téli almája a népnek. Meg 
is érdemli, hogy aranyalmának hívjuk.

Most, ha így utólag visszagondolok, hogy mennyi színdarabot ren-
deztünk, mennyiben játszottunk, elmondani is sok. Sokra már nem 
is emlékszem pontosan.

Miután elültek a János vitéz okozta izgalmak, nekigyürekeztünk 
Weigand Kéz a kézben című színművének. Új darab volt. Izgatott 
újra bennünket. Ismét a nagyobb lányom játszotta a főszerepet. Én 
és a férjem János bácsi és Julis néni szerepét alakítottuk. A lányunk 
tanított a darabban írni és olvasni. Mikor „kéz a kézben” beléptünk 
a színpadra, olyan tapsvihar fogadott bennünket, hogy még azt a 
kevés szerepet is majd elfelejtettem, amit tudnom kellett. De azért 
csak elmondtam.

Minden színdarabon, amit én rendeztem meg, úgy érzem, rajta 
volt a kezem nyoma. Ezt úgy szokták írni, „az egyénisége bélyege”. 
Úgy formáltam a szereplőket, ahogy én jónak láttam. És ezt nem 
iskolában tanultam.

– Ne játszogass azon a színpadon, hanem élj! – mondta Reisz 
bácsi. Lassan rájöttem, hogy a közönséget is lehet nevelni. És erre 
azután mindig nagy súlyt fektettem.

Örök életemben mindig nagy tisztelettel viseltettem a nagy 
művészek iránt. Bármilyen művészeti ág művelői is legyenek azok. 
Színművészek, énekesek, könyvírók, balett-táncosok, festők vagy 
bármi mások. Ezek mind született tehetségek voltak, vagy azok ma 
is, akik a legtöbb esetben iskolában is tökéletesítették művészetüket. 
Itt azonban, azt hiszem, meg kell mondani a magam véleményét. 
Bármihez van tehetsége egy embernek, bármilyen művészettel 
született e világra, ha nem bírta is magát valami oknál fogva isko-
láztatni, nincs joga neki, hogy a tudományát véka alá rejtse. Amit 
születésedkor kaptál a természettől, adj belőle embertársaidnak is! 
Ha egy kicsit is hű akarsz lenni önmagadhoz.
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Nagyon sokszor a tehetséges emberek kényelemből vagy közöm-
bösségből maradnak távol ettől a munkától. Se hála, se köszönet 
nincs benne – mondta egyszer valaki. És ebben van is sok igaz, bár 
vitatkozni is lehet vele. Ha kudarc ér egy kultúrmunkást, mindjárt 
körülfogják a kárörvendő pillantások. Ha sikerül a munka, akkor 
az irigy pillantások kereszttüzébe kerül. Ez ellen csak egyféleképpen 
lehet védekezni, ha nem törődünk vele, ha elnézünk a fejük fölött.

Viszont egy serdülő fiatal sehol jobb helyen nem töltheti el a 
fiatal éveit, miután kijött a nyolcosztályos iskolából, mint a kul-
túrmunkában vagy a sporttelepen. Hacsak nincs lekötve nagyon a 
továbbtanulással. Aztán még merészebbek lettünk. Ha félve is, de 
hozzáfogtunk a Csárdáskirálynőhöz. Bár ne tettük volna! Nagyon 
meghaladta az erőnket. Azért megérte. Nagyon sokat tanultunk 
belőle. Óvatosabbak lettünk. Jött a Fruska. Aztán a Remény. Aztán 
a Ludas Matyi, az örök Ludas Matyi! Ahányszor csak rávágott a 
Ludas Matyi a Döbrögi tekintetes úr méltóságos fenekére, a közönség 
annyiszor megtapsolta. A Házi tücsök. És a nép, a közönség úton-
útfélen kért bennünket:

– Rendezzenek! Rendezzenek!
Olyan éhes volt a nép akkor a kultúrára, hogy minden jegy el-

kelt előre mindig. Olyan jó minderre visszaemlékezni, hogy szinte 
alig tudom hűen leírni. Nehéz volt, nagyon nehéz, de nagyon szép. 
Annak a darabnak a sikerének tudtam a legjobban örülni, amit a 
legnehezebb volt megrendezni. Mindig felsóhajtottam ilyenkor a 
bemutató után. És erős elhatározással fogadtam, most már pihenek 
egy darabig. Füstbe ment terv lett. A nép éhes volt. Szeme látni 
akart, füle hallani.

– Mikor csinálnak már egy jó darabot?!
Mikor? Mikor? És mi újra és újra csináltuk, mert kért a nép, és 

mert szerettük szívvel-lélekkel csinálni. És érezte a közönség, hogy 
neki csináljuk, és benne volt minden előadásunkban ez az egymás 
iránt érzett megbecsülés, szeretet. A Cigány. Az Érettségi. A Pál 
utcai f iúk.
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A bemutató előtti napokban találkoztam a kis Nemecsek édesany-
jával. Megállított ezekkel a szavakkal szóról szóra:

– Ha nem maga volna ennek a gyereknek a rendezője, rögtön 
kivenném a kezéből!

Nagyon meglepődtem.
– Mi baj van, asszonyom? – kérdeztem szorongva, mert már akkor 

is minden jegy el volt adva egy szálig. És nem emlékeztem sehogy 
sem, hogy a gyerekhez goromba lettem volna. Nem is lehettem, mert 
a gyerek minden igyekezetét összeszedte, és különben is tehetséges, 
okos szemű kisfiú volt.

– Örülök, hogy vége lesz már a próbáknak, mert éjjel a gyerek 
örökké a szerepét mondja álmában. És a haldoklási jelenetet olyan 
hűen csinálja, hogy már én is félek.

– Hát csak ezért?
Felsóhajtottam.
Hosszú-hosszú évek munkája alatt, úgy érzem, problémáimat 

többé-kevésbé elég jól meg tudtam oldani, majdnem mindet. De ha 
színre hoztam egy előadást, és az bármi oknál fogva nem sikerült, 
vagy nem úgy sikerült, mint ahogy én gondoltam, belebetegedtem. 
Néha mentegettem magam, hogy nem én vagyok az oka, de végül 
is mindig ott kötöttem ki, hogy mindenért én vagyok a felelős, 
ha kudarc ér. Fél munka nincs, szoktam mondani. Ha nem értesz 
valamihez, ne csináld! Én sem csináltam soha csipketerítőt.

Ha széthúztam a függönyt, és nem ment a játék úgy, ahogy kellett 
volna, úgy éreztem én, személy szerint én csaptam be az embereket. 
Iparkodtam hát, ahogy csak tőlem tellett. Ezt a tulajdonságomat 
nem vethetem le, úgy látszik, halálig.

A Mélyek a gyökereket szép darabnak találtam, komoly darab-
nak. De a témája a mi életünktől messze van. Nehéz volt megren-
dezni. De sikerült mégis, és már ezért is érdemes volt.

A Házi tücsök sem a mi életünket taglalta, azért mégis szerettük.
Ha úgy visszagondolok, rendkívül sok kedves élményben volt 

részünk, mind a próbák alatt, mind a bemutatókon.
Miután az ötvenes években nem nagyon kaptunk új színda-

rabokat, szép lassacskán kezdtük előszedni újra a régieket, amit 
már egyszer játszottunk. Eszembe jutott még az egyik kedvenc 
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darabom, amit szintén kétszer rendeztem meg. A Dózsa György. 
Nem volt könnyű színdarab. Csupa férfiak. A férjemmel ketten 
rendeztük. Minden tudásunkat összeszedtük, hogy sikerüljön. 
Azt hiszem, szülőfalum népe legnagyobb része akkor ismerkedett 
meg Dózsa György fájdalmasan szép tragédiájával. Rengeteg volt 
a néző. Többször is adtuk, mindig telt ház előtt. Nem emlékszem, 
hogy gyerekkoromban valamikor is hallottam volna Dózsa György 
nevét. Itt-ott, tán valahol mégis, és mintha szüleim is beszéltek 
volna róla, de magam is a darab olvasása közben tudtam meg, ki is 
volt valóban Dózsa György. Versenyen is voltunk vele valahol vidé-
ken, de nem emlékszem már, hogy hol. De erről jut eszembe, hogy 
az egyik szereplő, aki mellesleg mindig nagy tréfacsináló volt, épp 
tiszteletest alakított a darabban. Az előadásra kiöltözve ment át a 
színháztermen, mert messze volt az öltöző. Egyszer csak azt vette 
észre, hogy jobbról is, balról is bólogatva, dicsértessékkel köszön-
tötték idős nénikék a kedves képű tiszteletes urat.

– Azóta sem kaptam olyan megtiszteltetést – mondta.
Aztán jött az Elcserélt ember, a Vadvirág s még nagyon sok má-

sik, melynek már a címe sem jut eszembe. Épp amikor ez utóbbit 
rendeztük, éreztem a közönség hangulatán, hogy az emberek most 
már valami mást várnak. És azt hiszem, várják még most is. Várják 
az olyan színdarabokat, amelyeket megrendezhet egy műkedvelő 
rendező is, falusi vagy kisvárosi színpadon, amit a legegyszerűbb 
emberek is megértenek, ami rólunk, a mi világunkról szól.

Már említettem, hogy a háború utáni időkben a színdarabok meg-
rendezésével párhuzamosan újraszerveztük a tánccsoportot is fölvált-
va, hol a férjem, hol én. Helyiséget is kaptunk, egy régi kocsmában, 
ami a mostani kultúrkörnek átellenben volt. Férjem zenészeket hívott, 
és megkezdődtek a próbák. Annyi volt a fi atal jelentkező, hogy alig 
fértek el a helyiségben. A Veréb-féle kocsmahelyiség volt. Két-három 
próba után elmentem én is megnézni, azért is, hogy lássam, miként 
kell majd egyszer őket tanítanom, mert már akkor sejtettem, hogy 
ebből a munkából is ki kell majd venni a részem. Úgy is lett.

Este hét óra volt. Odaértem a helyiséghez. Kívülről hallottam 
már messziről, hogy: „Édesanyám, a kendőm / Kéreti a szeretőm…” 
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Nem mentem be. Az ablakon keresztül néztem végig a táncot. Le-
nyűgözött. Mikor beléptem, akkor kezdődött a Koszorús. Megálltam 
az ajtóban, és úgy éreztem, hazaértem. Abban a pillanatban tudtam, 
éreztem, hogy szívem, lelkem benne lesz ebben a munkában, míg 
csak dolgozni tudok.

Mondtam már, hogy szerettem a zenés darabokat rendezni, 
hallgatni is. Itt meg örökké kell, hogy szóljon a zene. És a rengeteg 
fiatal, aki ott volt! A „fiatalság”, amit mindig úgy szerettem.

És bemutatkozott egy egész estét kitöltő műsorral a Bokréta. 
Ott volt a vezetőség. Osztatlan volt a siker. Mindenki örült. Jöttek a 
meghívások vidékről egymás után. Minden meghívást elfogadtunk. 
Az egyik vendégszereplés a másikat érte, az egyik szebben sikerült, 
mint a másik. Már amennyire az akkori körülmények közt lehetett. 
A közönség igénye szerény volt, rég nem kapott ilyent. Gatyás, kis-
bokázó, csupros, toborzó, legénytánc, sarkos csárdás, lippentyűs…

Hányszor megkérdezték már: „Nem unja még?” Hát lehet ezt 
megunni? 

Férjem észrevette gyorsan, hogy mennyire rajongok a táncért, és 
lassan átruházta rám, hogy szinte észre se vettem. És csináltam. De 
mennyire csináltam! Huszonhét évig nem tudtam megunni őket egy 
percre sem. Ha daloltunk, szülém kemencés szobája járt az eszemben. 
Az almárium, a két karos pad, a köcsögök és minden, minden, ami 
ebben a házban volt, amit szerettem. Még biztatást is kaptunk:

– Csinálják csak! – mondták a községi vezetők.
Úgy hiszem, itt már éreztük mi is, hogy egyre biztosabb talajon 

állunk, hogy a háború okozta sebek kezdenek lassan begyógyulni, és 
lassan, de biztosan haladunk a megbékélés felé. Hagytak dolgozni. 
Ha nagyon lassan is, de hajnalodott.

Nagy fölvonulásokra hívtak bennünket. Csak jött a telefonüzenet.
– Megyünk, hogyne mennénk!
– Mihozzánk is csizmában jöjjenek a lányok is!
Abban mentünk.
Minket csak a munka szépsége, az izgatott. Hogy felléphettünk. 

Soha nem volt senki elfáradva. Akkor értesítést kaptunk Farkas 
János tanítótól, hogy Zentára fesztiválra kell menni. Egy-két próba 
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után el is mentünk. Első díj. Mikor vége lett az előadásnak, értesí-
tettek bennünket az odavaló rendezők, hogy a győzteseknek menni 
kell Újvidékre, a nemzetközi vásár megnyitójára táncolni.

Gondba estünk a férjemmel, mert nagy dologidő volt. A fiata-
loknak is otthon kellene lenni, hisz a Bokrétából nem lehet megélni. 
Mire szétnéztem, három fiú már hiányzott is. Valahonnan meghal-
lották, aztán elköszöntek a kapufélfától, és hazamentek – gyalog. 
Zentától Horgosig 36 kilométer. Hat pár maradt.

– No, mondom, ha muszáj, ezekkel azért föl lehet lépni még!
A megbeszélést a rendezőkkel a férjem intézte. Szállást biztosítot-

tak. A megbeszélt időben aztán együtt voltunk, vártuk az indulást. 
Dér Miklós zenekara is, aki ugyan örökké a „Boris néni” társaságát 
kereste, de a trombitája aranyat ért.

Fölültünk a vonatra, és álmosan, néha szundikálva el is jutottunk 
szerencsésen Újvidékre. Egy barátságos szerb fiatalember fogadott 
bennünket. Összeszedjük magunkat, a Bokréta mind együtt van 
már a két-három kísérőasszonnyal együtt, de mikor szétnéztünk, 
Dér Miklós zenekarából hírmondó sem mutatkozott. Nem is voltak 
sehol, hiába néztük össze az összes kupékat. Meghűlt bennünk a vér. 
Még az uram is teljesen kijózanodott, mert már a vonatban előre 
itták az áldomást egy-két fiúval. Mikor a fogadásunkra küldött fia-
talember megértette, miről van szó, karon fogott, és egy közeli kisebb 
kocsmába vezetett, ahol nagyon jó cigányzene volt. Végigkérdeztem a 
nótákat. Valamennyit tudták. Rögtön meg is kezdtük a próbát, mert 
két óra múlva föl kellett lépni egy szép szabadtéri színpadon, ami föl 
volt zászlókkal díszítve, összeállítottuk hát a tízperces programot, és 
kis idő múlva a rendező vezetésével elindultunk. Úgy éreztem magam, 
mintha a hátam lókaparóval kaparnák. Hát még mikor megláttam 
a sok népet, a szép színpadot! No, Piroska, mi lesz most veled? Ha 
most nem szakad rád a csillagos ég… Egész úton magyaráztam a 
cigányzenekarnak, hogy hogyan csinálják. Végül is csak odaértünk 
a színpadhoz, és vártuk, hogy ránk kerüljön a sor.

Előttünk énekesek léptek fel. Akkor láttam életemben először 
mikrofont. Az egyik énekes ugyanis gyönyörűen énekelt, mikor 
egyszer csak alig lehetett hallani a hangját. Valószínűleg kikapcso-
lódott a mikrofon. Na mi jövünk sorra. A férjem is eltűnt a nagy 
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bátorságával együtt. Konferálnak, el is indulunk föl a színpadra, el 
is helyezkedünk, mikor Panci rám néz, és mutat a fejével le a szín-
padról. Mikor lenéztem, azonnal intettem a cigányoknak, hogy ne 
kezdjék. Meg voltunk mentve. Mert tudtam, hogy a Miklós részegen 
is biztosabb, mint az új zenekar józanul. Újabb izgalom. Integet a 
Miklós, hogy nem bír fújni, míg nyakolaj nem lesz. Valaki lerohant, 
vitt neki… És elkezdődött végre. Felejthetetlen volt. Az eredmény is. 
A siker. Kevés volt még abban az időben az életképes tánccsoport. És 
aztán kiderült minden. Hogy Miklós bácsiék valamelyik állomáson 
lementek egy kicsit tankolni. (Pedig én biztos voltam benne, hogy 
ők is hazaszöktek.) És mivel váróterem van, de váró vonat nincs, az 
el is indult őnélkülük. Ma sem tudom még, hogy jöttek utánunk. 
Fő, hogy végszóra ott voltak.

Akkor jött 1952. Magyar Ünnepi Játékok, Palics. Nagy készülődés, 
még nagyobb izgalom. És ott találkoztunk a szép ruhákban pom-
pázó kupuszinai, doroszlói, gombosi tánccsoportokkal. Gyönyörű 
volt a ruhájuk, és a táncaik is nagyon szépek. Mi sem maradtunk 
le. A táncban.

Férjem az ötvenes évek valamelyikén a szabadkai Népkör ak-
kori vezetőivel megbeszélte, hogy elmennek baranyai körútra, ők a 
Liliomfi val, mi, horgosiak meg a Bokrétával. Úgy is lett. Férjem ment 
a Bokrétával, én itthon maradtam, és örültem egy kicsit a csöndnek. 
Míg oda voltak, a nagyon részegesek úgyis elkerülték a kocsma tájékát, 
mert nem volt, aki inni adjon nekik. Boldogan mondtam:

– Menjen haza, nem adok! Maga részeg.
A cimbalmos Pista bácsi rám is szólt, akit a férjem hozott a 

kocsmába:
– Piroska, ne küldje haza a vendéget, mert nekünk nem lesz 

ennivalónk…
Adtam neki valamennyi pénzt, és csak hazaküldtem a részegeket.
Ez abban az időben volt, mikor férjemnek olyannyira ment az 

ivás, hogy a kocsmában alig lehetett magára hagyni. Pedig már 
beteg volt. Panaszkodott is sokat, de nem ért semmit. Egyszer 
könyörgött józan fejjel, hogy ha meglátom, hogy a pálinkásüveget 
a kezébe veszi, vegyem ki a kezéből, és vágjam a falhoz. Na láttam, 
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hogy másnap reggel ő kel fel előbb, gondoltam mindjárt, biztos 
pálinkázni akar. Kicsit később fölkeltem, addig ő maga volt a 
kocsmában. Mikor halkan beléptem, láttam, hogy önti magának 
a pálinkát. Kiléptem a homályból, odaléptem hozzá, kivettem a 
kezéből a pálinkásüveget, és a falhoz vágtam teljes erőmből. Az 
üveg, mintha csak engem akart volna kicsúfolni, nem tört össze. 
Férjem boldogan mosolygott:

– No látod! Még az üveg is engem pártol…
Fáradtan legyintettem. Már arra sem volt erőm, hogy egy üveget 

összetörjek. Fiamra gondoltam, aki a szabadkai gimnázium tanu-
lója volt. Minden héten utazott, és csak dicséretet hallottam róla. 
Apját szerette, de tehetetlenül nézte, hogy mit csinál. És akkor mert 
megcsókolni, ha apja nem látta.

Férjem hazaérkezett a szép baranyai útról a fiatalokkal. Mint 
mondták, gyöngyéletük volt az úton. Imre bácsi mindent rájuk ha-
gyott. Sok élményt mondtak el, de csak kettőre emlékszem. Fölléptek 
az eszéki színházban, de voltak tanyahelyen is. Úgy örültek nekik, 
hogy a kocsiról úgy szedték le őket. Valahol a hirtelen készített 
színpadot majd szétrúgták.

Aztán az is volt, hogy valahová kisvonattal kellett kimenni nekik. 
A kis pöfékelő mozdony elpusztult, és a mozdonyvezető leszállította 
a szereplőket, és azt mondta:

– Guraj, komedijaš! (Toljad, komédiás!)
Ezt Katanics Magduska mesélte el.

Egy másik baranyai úton, Pélmonostoron egy állomáson a hotel-
ban voltunk beszállásolva. Az utcán plakát hirdetett bennünket. 
Férjemet mint főrendezőt hívták egyszer a telefonhoz, és kérdezték 
tőle, hol kaptuk azt a hangzatos elismerést, hogy a legjobb ifjúsági 
tánccsoport vagyunk. Ő megmondta.

– No jól van, csak arra kérjük magukat, ne öltözzenek fel nappal.
Hiába volt minden, a gyerekek fölöltöztek, és elindultunk a szín-

házba. Még elég világos volt. Elsőbb csodálkozva néztek bennünket, 
de minden harag nélkül, majd megindult a nép a színház felé. Ott 
kaptam egyszer egy szerb tornatanárnőtől egy szívélyes kézszorítást, 
miután vége volt az előadásnak. Mert előtte megkérdezte tőlem, hogy 
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milyen korban kezdem tanítani a gyerekeket. Megértettem, hogy mit 
kérdez, és a kezemmel mutattam, hogy mekkora, kisiskoláskorban 
kezdték a tanulást. Bólogatott.

– Vidićemo. (Majd meglátjuk.)
Aztán átmentünk egy kerthelyiségbe vacsorázni, és a fiatalság 

csoportban jött utánunk. Aztán szép táncmulatság volt utána, jól 
érezték magukat a fiatalok. Aztán elbúcsúztunk Baranyától végleg.

Sokszor elgondolkoztam, hogy véget vetek a kultúrmunkának. 
Tán az is lett volna, ha nem kér a nép mindig újra meg újra:

– Rendezzenek már valamit!
És ott volt a sok fiatal meg iskolásgyerek. És ment tovább a mun-

ka. Akkor már világosan látszott, hogy a beígért kultúrház építése 
is holtpontra jutott.

Hegedűs tanító nénire gondolok, aki mozis kisasszonynak ti-
tulált, de azért ő is eljött apám mozijába, mert otthon unta magát. 
De eljöttek a többi tanító nénik, tanító bácsik is, akik máshogy 
kérdezték tőlem:

– Mit játszik apád a moziban, Geleta? Nem tudod, mikor játszik 
a Pali?

Ez a Pali volt a nevettető. Mert mosolyra meg idegnyugtató 
nevetésre mindig szükség volt erre minálunk.

Az a sok színdarab, amit rendeztünk s a Bokréta újraindítása 
a háború után persze, hogy nem lehetett segítőtársak nélkül. Egy 
ilyen volt Csanádi Jenő, akinek valóban nagyon sokat köszön-
hetünk. Nyugodtan állítom ma is, mestere volt a hegedűjének. 
Művész volt. Ma is látom, ahogy szinte szerelmesen hajtja fejét a 
hegedűjére.

Becsére készültünk akkor. Utoljára a ribizlist, vagyis a kirakós 
csárdást próbálták a fiatalok. Mikor véget ért a próba, Jenő moso-
lyogva nézett a bokrétásokra és azt mondta:

– No, gyerekek, a héten disznóölés lesz nálam. Most még egyszer 
elmuzsikálom nektek a ribizlist, és ha el tudjátok olyan gyorsan 
táncolni, ahogy én muzsikálom, akkor mindenkit meghívok a 
disznótorra.

Ezekre a szavakra Tóth R. István, régi jó öreg bokrétásom is 
levetette a kabátját, beállt a sorba, és a többi is követte a példát. És 
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Jenő elkezdte muzsikálni, hegedülni az utolsó ribizlist. Úgy muzsi-
kált, úgy húzta, hogy megbabonázott mindannyiunkat. Nemcsak a 
táncosokat meg engem, hanem mindannyiunkat, akik ott voltunk 
a teremben. Aztán szinte átszellemült mosollyal emelkedett fel a 
helyéről, és némán megbiccentette a fejét az ifjúság előtt. Úgy tán-
colták, ahogy ő akarta. 

Pár nap múlva meghalt.
Nem bírtunk elmenni az előadásra. Nem volt erőnk hozzá. 

Gyászoltuk mindannyian. Az egész falu is. Emléke még most is itt 
él közöttünk, és még sokáig élni fog.

Már gyerekkorában, önmagától tanult meg hegedülni. Nem volt, 
aki taníttassa.

Voltak, akik „hivatásuk magaslatán” állva ha csak tehették, azt 
éreztették velem, hogy ők sokkal magasabb helyről nézik az én 
erőlködésem. Sokat gondolkoztam rajtuk. De átléptem rajtuk, és 
sajnáltam őket. Sajnáltam.

Aztán a „kultúrában kifejtett munkásságomért” kommunánk 
székhelyén, Kanizsán megkaptam az Októberi Díjat. Ennek a szép 
elismerésnek nagyon örültem. Ugyanakkor kapta meg Táborosi Imre 
iskolaigazgató is, a Bratstvo kultúrkör titkára. Három évvel később a 
horgosi Gyöngyösbokréta tánccsoport is Októberi Díjat kapott.

Elmosolyodtam, mikor a díjat voltunk átvenni, s az ünneplő 
népek között megláttam kenyeres pajtásomat, Szalma Bandi sógo-
romat is. Ő is megkapta az Októberi Díjat a sport terén elért ered-
ményeiért. Egyszer beszélgettem egy emberrel, és azt mondta:

– Maga meg a sógora a falu bolondjai. Maga a kultúráé, a sógora 
meg a sporté.

Hát igaz, önzetlenül kell csinálni mind a kettőt, és mindkettő 
sok lemondással jár. De mi lenne, ha mindenki úgy gondolkozna, 
mint ez az ember, akivel beszélgettem? Milyen lenne a világ? Hisz 
én is szeretem a focimérkőzéseket nézni nagyon! Nyugodt lelkiis-
merettel mondom ki őszülő fejjel: hogyha újra kezdeném az életet, 
újra azt csinálnám, amit eddig és ahogy csináltam.
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Mikor a férjem meghalt, hazahoztuk utoljára, és eltemettük az ősei 
mellé. Anyja újra elkapta szeme fényét. Ott van a nagyapja is vele, 
aki azt akarta, hogy az Imre nevet kapja.

És én jártam tovább a szőlőket, és örültem, hogy volt hol dolgoz-
ni. Minden le volt foglalva nálunk. Sokba került a kórház. Akkor 
még nem volt földművesbiztosítás. A foglalásokkal nem sokat törőd-
tem, mert szépek voltak a szőlők. A hivatalnok, aki kijött foglalni 
adóban, megkérdezte:

– Mikor bír fizetni?
Mondom:
– Október huszadikán.
Megkaptam a hosszabbítást.
A hagyatéki tárgyaláson tudtam meg, hogy a családjaim mindent 

rám írattak. Azt mondták:
– Adjon el, anyuka, valamit, és fizesse ki az adósságot.
Nem adtam el semmit, mert megkaptam a szüretig a hosszabbí-

tást. Az aranyhomok meg megköszönte, hogy beültettük. Ontotta 
a szép termést, hogy éppen elég volt ahhoz, hogy megszabaduljak 
az adósságtól.

Sok fájdalmam mellett, amit a férjem okozott, a fiam volt a 
legnagyobb. Ő is szenvedett. Minden baját eltitkolta előttem, ha 
csak bírta. A lába idegalapon betegedett meg. Így mondták az 
orvosok. (A férjem iszákossága volt az oka neki.) Mindez mellett 
én nem csak a férjem okoltam sohasem. Ma is meggyőződésem, 
hogy ahol a szülők úgy tanítják gyerekeiket, hogy egye meg a 
fene apádat, meg egye meg a fene anyádat, ez a gyereknevelés csak 
rosszul üthet ki.

Úgy érzem mégis, ez a legfájdalmasabb lapja az életemnek. Mert 
kivettem én a részem az élet viharából, de ez még a fájdalomtól is 
borzasztóbb. Elmondani sem lehet, csak annyit, amennyit el kell 
mondani.

Alig pár éves korában, miután vittem orvostól orvosig, kiderült, 
hogy idegalapon nem fejlődik. A vele egykorú fiúktól lemaradt. 
Olyan csendesen, szerényen élt köztünk, hogy nem lehetett nem 
szeretni. Mindannyian szerettük, nemcsak a rokonság, a család, de 
még az ismerősök is, mind. Egyszerűségével, csendes, szomorkás 
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mosolyával, alkalmazkodó természetével olyan volt, hogy nélküle 
különösen én nem tudtam elképzelni családi körünket. Tudtam, 
hogy beteg, csak nem akartam tudni.

Mikor apját eltemették, azelőtt is hazaadta a fizetését, most 
aztán hiánytalanul tette le az asztalra mindig. Amit az apja kopor-
sója mellett fogadott, hogy „itt vagyok én, anyuka, ne sírjon”, be is 
váltotta, maradéktalanul.

Szinte agyonetetgettem, becézgettem, nem használt semmi.
Nincs erőm, hogy részletezzem a halálát. 1965. december 26-án 

súlyos beteg lett, és tíz nap alatt itt hagyott bennünket, 23 éves 
korában. Éppen olyan csendesen költözött el, mint ahogyan élt is. 
Csak engem döntött mérhetetlen fájdalomba, és a családomat.

Tél volt, szomorú, zimankós tél. 1966. január 5-én halt meg. 
Utána nagy hó esett. Én csak munkáért fohászkodtam, hogy ne 
kelljen annyit gondolkozni.

Családjaimba kapaszkodtam a temetése után.
„Síron túl is örökké szeretünk.” Ez van írva a sírkövére.

Néma csodálattal néztem mindig Lajos bátyámat. Már az utolsó 
osztályokat járta. Fogta a könyvet akkor is, kiült a műhely küszö-
bére, és percek alatt fejében volt a tudomány. Én nem is akartam 
elhinni, hogy már megtanulta, de a Kmeti tanító bácsi is mondta 
apámnak, hogy:

– Geleta bácsi, a maga fiát taníttatni kellene.
Apám csapott a kezével.
Lajosnak egyébként minden reménye megvolt, ami a „nagy 

jövőt” jelenthette: már 8-9 éves korában elnyerte a gyerekektől az 
összes klikkert. Csak az Ökrös Lajostól nem bírta elnyerni, mert 
az még nála is jobban tudott prüccsölni. Mert úgy mondtuk, hogy 
prüccs. Nem tudom, hogy csinálták, de néha egész marok klikker 
volt a lyukban. Mikor már annyi volt neki a zsebében, hogy mind 
leszakadozott, azt mondta:

– Keress már valami rossz harisnyát, amibe bele tudom tenni 
ezt a sok klikkert!
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Én aztán szót fogadtam neki. Egyik végét, ahogy tudtam, be-
varrtam. A harisnya szára tele volt klikkerrel. Később ment a Lajos 
a másik Lajoshoz, hogy:

– Gyerünk gombozni!
Szülém már rég megmondta, hogy a Lajos az mind egyforma.
S akkor az a korszak következett, hogy jaj nektek, kabátok! 

Valahány kabát volt a háznál, egy-két gomb mindig le volt róluk 
vágva bicskával. Aztán az összes utcabeli gyerek ott leselkedett a 
falnál szívszorongva, hogy melyik gomb hogy cserél gazdát, kié 
lesznek a szép gombok. Aztán jöttek a többi szomszéd csemeték 
szülei is, hogy:

– Te, Maris! Nézd mán meg, a fi ad zsebében van-e egy ilyen gomb?
Aztán anyám kereste a gomboknak a párját. 
Mikor apám csapott a kezével, hogy ő bizony nem taníttatja, 

Lajos nemsokára kikerült az iskolából, s apám odaadta kereskedő-
inasnak. Szegény apám, élete egyik legnagyobb baklövését követte 
el. Lajos soha nem volt beszédes természetű, de kereskedőszellem 
sem volt benne egy csöpp sem. Nem is volt kedve se hozzá. Látták 
ezt már aztán apám is, anyám is, és csak sóhajtoztak, ha ránéztek.

Az újságban hirdetés volt egyszer, anyám meglátta, hogy tiszti-
iskolába fiatalokat keresnek. Lajos számára nem volt semmi kibúvó, 
menni kellett. A tanítás ingyenes volt. Elkészült bátyám számára is 
az úti tarisznya. Nišbe ment. Később ott ismerkedett meg egy áldott 
lelkű szlovén kislánnyal, Valeskával. Feleségül vette, négy fiuk és egy 
kislányuk született, egyik fiú, a Pityu, meghalt. Lajos, Imre, Jovica, 
Beba élő gyermekei.

Fiam halála után tudtam meg újra, hogy olyan vagyok, mint a nagy-
anyám. Küzdöttem. Hiszen én még csak 56 éves vagyok, és itt vannak 
a többi családjaim, akikbe belekapaszkodhatok! És úgy is tettem.

Meg voltam győződve, hogy most már semmi erőm se lesz a 
kultúrmunkához. Nem így lett. Varga Ilonka komaasszonyomhoz 
jártam ki akkor, és együtt bánkódtunk elvesztett fiainkért. Klárika 
keresztlányom győzögetett:

– Gyászolja meg Öcsikét, de nem tesz jót vele, Ha visszavonul, 
se magának, se a községnek.
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Sokat, sokat gondolkoztam ezen. A sírhantot fű, a fájdalmat az 
idő borítja be. Három évig gyászoltam a fiamat. Ez volt a leghosz-
szabb idő életemben, hogy nem „kultúráztam”. Még nem telt le 
egészen az utolsó gyászév, mikor újra hozzáfogtam a munkához. 
Klárika keresztlányom beváltotta a szavát, és valóban sokat segített. 
Szervezett, szaladt, ha kellett, még a Bokrétában is fellépett. Ő is 
tudta, hogy a munka a legjobb ír a gyászoló sebre. Ő a bátyját, s az 
ő anyja is a fiát vesztette el.

Új elnök van, hallottam. Petar Gržić. Tiszteletemet tettem nála, 
és jelentettem, újra dolgozni akarok. Szépen fogadott, és este eljött 
megnézni a próbát Ágikával, a feleségével. Próba után bólogatott:

– Dobro, dobro.
Klárika ott állt a sorban Baráti Margitkával, akivel már tíz éve 

együtt táncolt. A többi mind fiatal volt.

Én nem vettem részt az új iskola építése körüli vitákban, nem is 
tudom, tulajdonképpen volt-e vita, volt-e valakinek is kifogása, de 
azt hiszem, volt. Egyszer egy illető elébem állt az utcán:

– Ugye, Zabos néni, a kultúrház építése fontosabb volna, mint 
az iskoláé?

Nagyon meglepődtem, de azt feleltem:
– Nagyon kellene az a kultúrház, mert már nagyon régen és 

nagyon sokan várjuk. De be kell mindenkinek látni, hogy iskola 
még jobban kell.

Meglepődve otthagyott.
A községházi iskola akkor már nagyon rosszul állt, szinte düle-

dezett. Tavasszal fogtak hozzá, hogy megépítsék az új iskolát. Éppen 
bent voltam, mikor megérkeztek a munkások. Aztán nem láttam, 
csak mikor a megnyitója volt. Olyan öröm fogott el, hogy bementem 
az igazgatóhoz, a Táborosi Imréhez, hogy gratuláljak, és megköszön-
jem neki. Az igazgató fogta a kulcsokat, és végigvezetett az egész új 
iskolán. Minden termet megmutatott. Örömömben végigtáncoltam 
az új iskola folyosóját. Csodáltam ezt a szép új építményt, ahol az 
én unokám is tanul.
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Miután az együttes újra talpra állt, hosszú évekig az egyik vendég-
szereplés a másikat érte. Ebben az időben történt, hogy az Ivanka, 
egy szerb kislány bejött Szálai Emi barátnőjével egy próbára, leült 
egy padra, és nézte a táncoló fiatalokat. Egy szünetben odamentem 
hozzá, és megkérdeztem, volna-e kedve bejönni a tánccsoportba. 
Szomorú mosoly ült az arcán, és azt mondta:

– Megkérdezem a mamit.
Próba után elmentek, de a legközelebbi próbán már jelentkezett, 

hogy táncolni akar. Beállt a sorba, és meglepően szépen kezdett. 
Csak az örökös szomorúságával nem voltam kibékülve. Emihez for-
dultam, hogy mért olyan szomorú mindig Ivanka. Azt mondta:

– Ivanka közlekedési szerencsétlenségben elvesztette az apját, 
akit nagyon szeretett.

Én ezt azért nem tudtam, mert vidékről jöttek ide lakni. Nagyon 
bíztam, hogy Ivanka, ha jár a csoportba, meg fog gyógyulni. Így is 
lett. Pár hét múlva már kezdett vidámabb lenni, és lassan a csoport 
kedvence lett. A próbákra mindig díszkísérettel jött, fiúk is, lányok 
is elmentek érte, és együtt jöttek a próbára.

Egy napon a faluba mentem, amikor látom, hogy Ivanka édesanyja 
már messziről engem vár. Siettem is. Mikor odaértem, azt mondta:

– Nagyon sokat köszönhetek magának meg a Bokrétának, hogy 
a lányom odajár, mert mióta az apja meghalt, búskomor lett, és már 
nagyon féltettük. Most már nem írja a szomorú emlékkönyvet. 
Köszönöm magának…

Nem tudom megmondani, milyen örömet éreztem. A mi tán-
cainkat három évig járta Ivanka, aztán férjhez ment Milanhoz. 
Gyönyörű kisfia született neki.

Mielőtt szőlőtermelő lettem, annyit hallottam róla, hogy nem 
kell elkezdeni a permetezést korán, mert ha elkezdjük, nem sza-
bad megszakítani, hanem minden 8–9 napban permetezni kell, 
egész addig, míg csak a veszélyes időjárás meg nem szűnik. Már 
az első évben megkértem Tucakov Ádám új szomszédomat, hogy 
legyen szíves, figyelmeztessen, ha bajt lát, mert sejtettem, hogy 
az én tudományom nem lesz elég az üdvösséghez, hogy a szőlőm 
megmaradjon. Na, neki nem vethetek a szemére semmit, mert 
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szólt is, de akkor ő már permetezett. Mire én is nekifogtam, fele 
termés oda volt.

– Na – mondom – ez így nem jó lesz!
Már azelőtt, a régi öregektől hallottam, hogy a bajt legjobb, ha 

nem várjuk meg, hogy a nyakunkra jöjjön, hanem eléje kell menni, 
és méltó fogadtatást kell neki adni. Férjem, aki a földekhez nagyon 
értett, de szőlőjük nem volt soha, azt mondta:

– Ha hazahozod az első peronoszos levelet, lehet permetezni, de 
addig nem, mert drága az anyag.

Mikor így csináltam, fele termés ráment. Most már nekem kellett 
elővenni az eszem, és elő is vettem. Úgy gondoltam: elébe a bajnak! 
Lepermeteztem négy-öt nappal hamarább, mint a szomszédaim. Nem-
sokára láttam, hogy a levelek durvábbak lettek. Ekkor már tudtam, no 
így kell ezt csinálni, Piroska! Örömmel dolgoztam a szőlőmben.

Egy nap hatalmas eső esett. Alig múlt három-négy napja, hogy 
permeteztem. Nyugodt voltam, hogy biztos kibírja még három napig. 
Nem így lett bizony. Az eső utáni napon óriási meleg lett, 34-35 
fokos. Mikor mentem a mezőgazdasági patikába, szinte égetett a 
nap. Mikor arra érek, már messziről látom, hogy ki-be futkosnak a 
népek a boltból. Láttam rögtön, hogy nagy baj lehet. Én is ideges 
lettem, és siettem, hiszen az agronómus majd megmondja! Fölléptem 
a lépcsőre. Egy embernek permetezőgép volt a hátán, sápadtan dőlt 
az ajtófélfának, és csak azt hajtogatta: 

– Jaj, oda a szőlőm! Jaj, oda a szőlőm!
Most aztán én is megijedtem. Odasiettem a Huszár László agro-

nómushoz, és kérdeztem most már én is, mi van a szőlőkkel.
– Mikor permetezett? – kérdi.
Mondom:
– Pénteken fejeztük be.
– Rögtön menjenek, és permetezzenek! – mondja, és otthagyott, 

mert már más is sírt a nyakán.
Úgy mentem ki az üzletből, mint egy szélütött. Na most merre? 

Tudtam, hogy senki emberfiát otthon sehol sem találok, ezért ki 
a rettenetes melegben Kishorgosra! Már messziről láttam, hogy 
aki csak bírt, permetezett. Mire kiértem, a nagy melegtől is, de 
az izgalomtól is alig álltam a lábamon. Erőt vettem magamon, és 
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szétnyitottam egy szőlőtőkét. Hát volt mit látni! A rettenetes me-
legtől gőzölgött a föld. És elkezdődött a „szüretelés”! Már akinek. 
Az én két permetezésem megmentette a termést. De bizony volt sok, 
aki húzta az időt, nem készítette elő a leveleket, vagyis a szőlőtőkét 
ilyen váratlan támadásra, és bizony elment a termés. A tanoncdíjat 
mindenkinek meg kellett fizetni. Az azelőtt való években én is 
megfizettem. Drágán is. Még elmondom, hogy másnap aztán, akit 
csak tudtam embereket mozgósítani, az mind permetezett! Varga 
Anti megnézte a tőkéket, és azt mondta:

– Nem nagy a baj.
Lassan megnyugodtam. De őszintén sajnáltam azokat, akik 

vártak a permetezéssel. Keserves év volt az. Horgoson körülbelül 
fele termés elment.

Én soha nem szégyelltem senkitől sem tanulni. Sőt kérdeztem 
is sok gazdát, agronómust. Néha nevettek rajtam, hogy faggatom 
őket, de én avval nem sokat törődtem. Mikor szüreteltem, akkor 
már én nevettem.

A férfiak nem szeretik, ha valaki tanítja őket.
A mélykapálás áldását sem én találtam ki, hanem úgy tanultam 

attól az idős bácsitól, aki azt mondta:
– Nem kell megvárni, hogy gazos legyen a szőlő, hanem kapával 

adni neki napfényt meg levegőt!
Csodát tett az új ültetésen.
– Na – mondom –, ha az újon csodát tett, az öreg szőlő sem 

haragszik meg érte!
Nem is haragudott!
Tudom, sokan azt mondják most, mi ezt már régen tudjuk. Nem 

is azoknak írtam le, hanem azoknak, akik még nem tudják. Segít-
sünk egymáson, ha tudunk. Ahogy lehet.

A vizes esztendőben történt. Mikor a víz el akart mindent önteni. 
Mentem ki akkor is a szőlőbe az Ökörjáráson keresztül. Egy nap egy 
emberen akadt meg a szemem. A vízzel küzdött. Földjének a vége 
lehúzódott a lapályba. Szép cukorrépa volt benne, és minden jel arra 
mutatott, hogy a víz elpusztítja. Sok volt a dolog akkor, és szinte 
minden nap mentem a szőlőbe, közben csodáltam ezt az embert, 
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aki térdig fölgyűrt nadrágban, nekigyürkőzve mentegette a répáját. 
Nem hittem benne, ahogy akkor láttam a helyzetét, hogy sikerül. 
Minden nap szinte végkimerülésig ásóval, kapával, lapáttal mentette 
a répát. Akkor hosszabb ideig nem mentem a szőlőbe. És egy nap, 
mikor kimentem, meglepetve álltam meg a cukorrépa előtt. Nem 
akartam elhinni, hogy az. Gyönyörű volt. Éppen odaért a gazdája 
is, és szemével simogatta a szép veteményt. Sok ilyen névtelen hős 
van ám a világon! Én csak erről az egyről írtam. Úgy gondoltam, 
megérdemelte. 

És közben tanítottam a táncosokat. Ha ketten, hárman, négyen 
voltak új jelentkezők, elhívtam őket este hozzám, és kis szobám 
ontotta kifelé a kisebb-nagyobb, de új bokrétásokat. 
Egyszer a piacon összetalálkoztam Vince Károly zenésszel, és ott az 
utcán álltunk neki megbeszélni egyes dolgokat. Odalépett hozzánk 
egy ember, és azt mondta:

– Maguk ugye kultúrmunkások?
Mondom meglepetve:
– Igen. Mért kérdi?
– Akkor maguknak sok irigyük van! Én is voltam, de kénytelen 

voltam abbahagyni, mert már fél Palics irigy volt rám.
És elment.
Igen, az irigyek. Elejében sokat bosszankodtam miattuk, de ké-

sőbb átnéztem a fejük felett. És így tudtam elhallgattatni őket.

Ebben az időben már sokat hallottunk a televízióról. Feri vejem 
előbb csak kezdte emlegetni, hogy vesz egyet, egy nap aztán be is 
szerelték hozzájuk. Itt laktak velünk egy udvarban. Mikor először 
láttam meg a képet, kislány korom jutott eszembe. Bejött a szobába 
az egész világ! Rajongva néztem a szép tájakat, hegyeket, tavakat. 
Este, ha nem volt próba, mindig ott ültem a tévé előtt. Nem tudtam 
betelni vele. A vietnami háború borzalmairól elég volt egy-két rövid 
kis kép, hogy teljes képet alkothassak magamnak arról, hogy ott 
mi történik. De láttam a tévén mást is. Én nemcsak a kultúrmunka 
rajongója vagyok, hanem a sporté is. Különösen a focimeccseké. 
Tudom, sokan elcsodálkoznak:

– Na ne mondja! Ebben a korban?!
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Most már leülhettem, s mind a három vejemmel együtt szidtuk a 
kapust, ha bement a labda, vagy együtt örültünk a szép góloknak.

A Szalma András, a sógorom, aki a sport szerelmese, ahogy ő tud 
drukkolni, hát az már valóban sok! Mert én is tudok, de ő engem is 
elhagy. Vejeim csak nevetnek, ha fölugrok a fotelban és kiabálok:

– Góóóól! Góóól!

A világbajnokságról naplót vezettem. És hányszor sóhajtottam, 
hogy milyen jó, hogy az emberek feltalálták a tévét, és áldott az a 
kisfiú, aki legelsőbb megcsinálta a rongylabdát. Ha most látná ezt 
a sok izgalmat!

Nagy dolog a játék. A Bánkert egy nagy szérűskert volt. Nem 
tudom, honnét kapta a nevét. Legeltető is volt, de csépléskor a ki-
sebb gazdák ide hordták össze gabonáikat, és itt csépelt sokáig a gép. 
Kissé messzebb volt, mint a Sivár, de csépléskor két hónapig még 
este későn is alig lehetett bennünket hazacsalogatni. Még a fiatal 
gépmunkások is sokszor hozzáfogtak velünk játszani. Este kijöttek 
az asszonyok beszélgetni, az én anyám, szülém is, és közben ment a 
fogócska meg a bújócska. A súrolókefe aztán alig bírta levinni rólunk 
a port. De úgy aludtunk utána, mint a bunda.

Eszembe jutott még egy régi szép emlék. Apámnak, miután a mozival 
fölhagyott, legkedvesebb szórakozásai közé tartozott, hogy minden 
vasárnap, már ebéd után a három Csóréval, a Csóré Ferenc bácsival, 
a Csóré Pista bácsival meg a Csóré Jani bácsival kártyáztak. A tanyát, 
hogy hol játszanak, mindig változtatták. Sokszor játszottak nálunk 
is. De ha apám meghallotta, hogy jó focimeccs lesz a Kamaráserdő 
melletti pályán, akkor elszökött a társaitól. Éppen így járt egy vasár-
nap is. Nagy meccs volt kilátásban, és apám szépen kiballagott, hogy 
ezt nézze. De így jártam én is azon a vasárnapon, mert a meccsről 
én is tudtam, és mire a barátnők jöttek értem, én már a focit bámul-
tam. És a két mozirajongó ott találkozott a focipályánál. Egymásra 
nevettünk, mert tudtuk, hogy mind a ketten szökevények vagyunk. 
Sokan voltak, mert gyönyörű helyen, az erdő mellett volt a pálya. 
Aztán ment a biztatás, kiabálás! „A jó öreg Bajza, a Csepregi, kis 
Szekeres, nagy Szekeres! – kiabálták a szurkolók. – Katanics Pista, 
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Ökrös Misi, Fülöp Laci, Kismányi Feri!” Királyhalmáról is voltak 
futballisták (az öreg Bajza), akik Horgos színeit képviselték.

És ez többször is megtörtént, hogy apámmal ott találkoztam a 
focipályánál, ahol mind a ketten szökevények voltunk. A barátnőim 
nem értettek meg egyáltalán.

Mondtam már, hogy fiam halála után nagyon sokszor jutott eszembe 
szülém. Szülém, aki híres kocsonyafőző és kenyérsütő asszony volt, 
de nem kofa. A kofa elnevezésért mindig haragudott. Ha elindult 
a piacra a kocsonyástányérokkal meg kenyerekkel megrakott kocsi, 
mindig azt mondta:

– Viszek mán egy kis ennivalót a piacra is!
Mikor hazaért, evett, aztán ment a szőlőbe dolgozni.
Az a nagyanyám, aki az élet valamennyi harcában megállta a he-

lyét, de a legkisebb fia elvesztése feletti fájdalmában meghibbant.
Fiam halála után én is a munkába menekültem. Vajon helyesen 

cselekedtem-e? Fiam, szülém, hiába kérdezném, nem felelnek. De 
itt voltak a többi gyerekeim, akik körülfogtak a szeretetükkel, s itt 
volt a fiatalság, amely úgy éreztem, megbecsül, s talán egy kicsit 
szeret is.

Egyszer itt a faluban hallottam, hogy a gazdagság nemcsak birtokot 
meg fényűzést jelent, hanem magas vérnyomást meg epekövet is. Meg 
haragost. Mert az is gyermekkori emlékeim közé tartozik, hogy a 
gazdag embereket a szegényebbek örökké szidták meg még átkozták 
is. És különösen emlékszem, hogy mennyit emlegették a háborúk 
után az újgazdagokat… A nép, a munkásnép. Mert nehéz sors volt 
a szegénysors erre mifelénk is mindig.

A Fülöp Panna néni mondta el egyszer nekem, aki itt lakott a 
szomszédban, már asszony koromban, hogy hogy nevelte fel a három 
kis gyerekét, hiszen egyik kicsi, másik pici volt akkor.

– Beleraktam őket a talicskába, egyet meg a talicska széléhez kö-
töttem, hogy ne kelljen utánaszaladozni, s mikor kiértem, ástam egy 
gödröt, s beletettem őket, hogy ne mászkáljanak szét – mondta.

Ha rossz idő jött, testével takarta el őket. Kilencven évet élt, 
és orvosnál soha életében nem volt. A sok nehéz munka nem törte 
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össze egészségét. Ha valaki csodálkozott rajta, azt mondta, hogy ő 
még a régi fajta, erős fából van faragva. És milyen sok ilyen ember 
volt erre mifelénk!

Itt él még a Király Pista bácsi feleségével, Maris nénivel együtt. 
Ők is egész életüket földműveléssel töltötték el. Pista bácsi 86 éves, 
Maris néni 88 éves. És még dolgozgatnak. Maris néni meséli több-
ször nevetve, hogy még tizenöt évvel ezelőtt is, ha megállt mellette 
egy kocsi, hogy:

– Na gyűjjön, Maris néni, a kocsira, hazaviszem!
Maris néni hetykén odavágta:
– Nem mék én, mer sietek!

Abban a régi kocsmahelyiségből kinevezett kultúrkörben lassan már 
tarthatatlan a helyzet. Minden pillanatban félünk, hogy az öltözőnk 
ránk szakad. Én minden értekezleten szóvá teszem, felhívom ismét 
meg ismét a figyelmet, ahogy mondják, „harcolok”. Nem dolgozha-
tunk itt tovább, mert életveszélyes.

Hallgatás.
Csak az iskola igazgatója szeméből olvasok ki reményt.
– Lesz – mondja. – Lesz. Bízok. Bízunk.
Egy értekezleten újra fölemlíti valaki, egy másik ember meg 

kereken, minden kertelés nélkül ki is mondja:
– Szégyelljük magunkat, hogy ilyen községben nincs kultúrház!
Ez akkortájt volt, mikor kommunánk székhelyére hívtak. Boldo-

gan mentem, teljesült régi vágyam, teljes elismerése jó munkámnak: 
Októberi Díjat kaptam.

Az egyik szereplőmet látogattam meg éppen, az Etuskát, mikor kijön 
a szobából a menye, és nagy sebbel-lobbal újságolja, hogy bemondta 
a rádió, hogy a horgosi Gyöngyösbokréta Októberi Díjat kapott, 
félmillió régi dinárt. Nagyon megörültem. Másnap, mikor bemen-
tem a próbaterembe, a gyerekek kipirult arccal fogadtak. Nagy volt 
az öröm. Már mindenki tudott róla. Csendesítgettem a gyerekeket. 
Fogadjuk örömmel, de szerényen, ahogy illik! Megkezdtük a próbát, 
de nehéz volt a gyerekeket féken tartani. Minduntalan kitört belőlük 
a lelkesedés. Végül is abbahagytam:
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– Gyerünk, gyerekek, haza!
Mit ért az eddigi sok szomorúság ahhoz képest, ahogy örültünk!
Gyönyörű, nagy olajkályhát kaptunk a terembe. Nem kell már 

a füstöt nyelni. Még meg is öleltük, mikor megláttuk. Olyan kevés 
kell néha ahhoz, hogy boldog legyen valaki.

Az Októberi Díj átvétele után a helybeli komitétban kihirdették, 
hogy 1973-ban megkezdik a kultúrház építését. Végre! Teljesedik 
életem egyik leghőbb vágya. Otthonja lesz a fiataloknak, meg az 
ezután született gyerekeknek is!

A falunk fennállásának kétszáz éves évfordulójáról maradt meg 
egy maradandó élményem is. Ott láttam meg először két tehetséges 
falumbeli rajzolónak a képeit. Roppant meglepődtem, hogy ilyen van, 
hogy tudnak rólunk, s most várják a munkát, hogy dolgozhassanak. 
Azóta sokszor meglátogattak, elbeszélgetünk. Mindig van témánk. 
Van belőle éppen elég. Fiatalok, most indulnak az életbe, és persze, 
hogy tekingetnek, mint annak idején én. Hova? Merre?

Épül a kultúrház! Egy életen keresztül vártam, vártuk. Sokszor 
kértem, könyörögtem, csináljuk. Az iskolaigazgató is. Különösen, 
mióta az iskola felépült. Az első értekezleten még hallatszott: „Talán 
még várjunk…” A mellettem ülő Sótiné azt mondja:

– Azt csináljuk már huszonhét év óta! Várunk.
Az iskolaigazgató szólal fel:
– Nem várhatunk tovább!
Én nem szeretek sokat beszélni. Csak azt kérdeztem, van-e még 

mindig olyan, aki azt a szemétdombot kultúrháznak nevezi. Csönd 
volt a válasz.

A másik konferencián a földművesekkel alkudoztunk. Az idő-
sebbek emelkednek szólásra egymás után:

– A földművesnyugdíj…
Már meg se tudnánk mondani, mióta van napirenden. Igazuk van.

Egy szerb ajkú fiatalember:
– Meg kell építeni a kultúrházat!
És most már jönnek, jelentkeznek a többiek is.
– Megszavazzuk!
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Végül mindenki megszavazta. Jó lenne megköszönni. Még azok-
nak a gyerekeknek a nevében is, akik még meg se születtek.

Csend van a kultúrmunkában. Hogy mit jelent a csend ebben a 
munkában? Mindent. Az amatőr szereplő áldozatos munkát vállal, 
ha a rendező hívására szerepelni jön. Tehetségét szeretné kiélni, de 
jogosan mást is akar. Kikapcsolódást keres, szórakozni is kíván. 
Így aztán, ha nincs épp a színpadon, önfeledten kacag, vagy éppen 
beszélget, miközben a rendező néha szinte kínlódva küzd a szerep-
lőkkel, jelenettel.

Ifjúságom kezdetén, mikor elkezdtem járni a különböző kocsmák 
színpadait, valóságos lelki szenvedéseken mentem emiatt át. A kis 
terem, ahol a színpad föl volt állítva, mindig össze volt kötve a kocs-
mahelyiséggel. A szereplők is kijártak a söntéshez a szomjukat oltani, 
de onnét is állandó ki-be járkálás volt. Engem ez örökké kínzott.

Azt már meséltem, mikor egy fiúnak, aki állandóan beszélgetett 
a Mágnás Miska próbája alatt, amiben a Marcsa szerepét is játszot-
tam meg rendeztem is, egy tálcával, ami a kezemben volt, a fejére 
csaptam. Bocsánatot kértem tőle aztán, természetesen.

Egy másik esetben, úgy emlékszem, valami haldokló jelenetet 
állítottam be éppen. Annyira beleéltem magam, hogy szinte meg-
szűnt létezni körülöttem a világ. A többi szereplő is némán, csendben 
figyelte, hogy alakul a színpadon a jelenet. És akkor kivágódik az 
ajtó, betántorog egy ember, és ezt ordítja föl a színpad felé:

– Mikó adják a jegyeket erre a komédiára?
Aztán köpött egyet.
Úgy jöttem le a színpadról, mint egy szédült. Annyi erő volt még 

bennem, hogy megmondtam, mikor lesz újra próba, és hazajöttem. 
És megfogadtam újra, hogy soha többet! Aztán alig fejeztük be az 
egyiket, már kérték, mikor rendeznek másikat. És mi rendeztünk. 
Most már látom, még a zajos kocsmák mellett is jobb volt dolgozni, 
mint ahogy most van, hogy sehogy.

Új hír. Illetékes helyen meg van mondva, hogy nem lesz a kultúr-
házból semmi, mert nincs rá pénz. Hiába írta már meg ki tudja 
hányadszor az újság, hiába jártuk össze a falut, hogy hozzájáruljon 
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a nép a kultúrház építéséhez. Egy emberként állt talpra a falu. Az öt 
százalékot most is fizeti mindenki. De kultúrház nem lesz.

Egyszer csak aztán eljött az a nap is, mikor azt vettem észre, hogy 
ez is, az is, ez a munkás is meg az is csak eltűnt a faluból. Elmentek 
Németországba dolgozni. Éreztem, hogy a kishorgosi aranyhomokon 
a szőlőm veszélyben van. Nem bírok magam megbirkózni vele. Nem 
lesz, aki segít, mert a családoknak nem kell. Egy darabig vállaltam a 
nehezebb munkát is, a nyitást, mély kapálást, de aztán belenyugod-
tam a gondolatba, hogy áruba bocsátom, hadd legyen a fiataloké, 
akik majd megmunkálják.

Mikor a vevő eljött, Feri vejem azt mondta:
– Anyuka, maga el akarja adni azt az aranybányát?
Valóban az volt. De gondoltam:
– Te sem értél rá egyszer sem kijönni az aranybányába kapálni 

– és eladtam.
Az Ökörjárás, ahol annyiszor bandukoltam, a szép gulya eltűnt 

a szemem elől. Mert azóta se jártam arra. Nem is akartam. Nagyon 
hozzám nőtt a tizenöt év alatt. Szinte félek, hogy egyszer majd arra 
kell mennem valamiért.

Lassan múlnak el a dolgok az ember körül. Mikor anyám meg-
halt, megsirattam, meggyászoltam. A fájdalmak megedzik az ember 
lelkét. Nyolcvanéves volt, mikor meghalt. Már neki is csak virágot 
vihetek a sírjára.

Pár évvel ezelőtt megindította Varbai Jenő plébános a múzeum-
ba való népi tárgyak, edények, ruhák, szerszámok gyűjtését azzal a 
céllal, hogy megnyílik majd nálunk is egy tájjellegű kis helyi mú-
zeum. Én is több mindent bevittem. Sok mindent lehordtak akkor 
az emberek a padlásokról, mert a mi embereink általában becsülik 
a nemes kezdeményezéseket. Kiállítás is volt nagyon sok értékes 
dologgal, ami megérdemelné, hogy helyiséget kapjon. De megrekedt 
ez a szép kezdeményezés is, és a szép régi tárgyak egyik padlásról 
fölkerültek a másik padlásra. Vajon ki az oka ennek?
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Nem bír tél lenni. Ha kitavaszodik, kimegyek a kis szőlőmbe 
dolgozni. Ott szoktam elmélkedni a világ sorsán. A fák, mintha 
megértenének, bólogatnak a gondolataimra. Olyan jó ott a csend, 
az anyaföld leírhatatlan csendje. Aztán, ha érik a cseresznye, jönnek 
az énekesmadarak csipkedni belőle. Hagyunk a fán mindig annyit, 
hogy nekik is jusson. Aztán jön a meggy, a jó, vastag húsú, majd a 
korai őszibarack. Aztán a későbbi is. Aztán jön az őszi lombhullás, 
és érik a zamatos ezerjó. A gyümölcs a legjobb eledel a világon. Ha 
bármelyik gyümölcs érik, nincs gondom rá, hogy mit fogok enni. 
És ha meggondolom, annyi az elhagyott föld, szőlő ma már! Valahol 
hiba van. Vajon ki ennek az oka?

Pár évvel ezelőtt hallottam egy jó hírt a Bácska birtok felől. Erdéli 
Béla akkori birtokigazgató kezdeményezésére beültették a birtok 
megfelelő talajú földjeit almafákkal. Tudtam, hogy ez a munka jobb 
kézbe nem is kerülhetett volna. És hogy úgy ismeri ő is Horgos minden 
zegét-zugát éppen, mint én, mert ő is itt született. A szőlő- és gyümölcs-
termesztés szép tudományát is eltanulta már jó korán otthon, szülei kis 
birtokán. De tudtam, hogy nehéz, küzdelmes évek következnek majd, 
mert a szőlő- és gyümölcstelepítés előbb szegénységet hoz magával. 
Úgy is lett, ahogy gondoltam. Nehéz éveket hozott a telepítés nekik 
is. Azért tudtam pontosan a dolgokat, mert a birtokról jártak be sokan 
táncolni abban az időben. Egyszer valaki meg is jegyezte:

– Az a Béla bácsi annyit dolgozik, mint egy állat!
Az egyszerű ember mindig úgy fejezi ki magát, ahogy az ösztöne 

diktálja, a tanult ember meg, ahogy tanulta.
De a fák közben fejlődtek szépen. Kint dolgoztam a szőlőben 

éppen, mikor eszembe jutott, hogy a fiam kijött, mikor ültettük a 
fákat. Segített a zsinórt kihúzni, hogy egyenesek legyenek a sorok. 
Toncsi vejem is segédkezett. Király Pista bácsi irányította a munkát. 
A fiam azt mondta egyszer:

– Ugye, anyuka, ez a szőlő az enyém lesz egyszer?
Én csak rámosolyogtam:
– Tied lesz, kisfiam, mert te vigyázol rá majd, úgy érzem.
De régen volt!
Gárgyán Mihály régi jó szőlőmunkásom volt már abban az 

időben. Szerettem mindig érdeklődni afelől, hogy hogy élnek az 
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emberek erre mifelénk is meg messze a nagyvilágban. Mihály bácsi 
meg szeretett mesélni. Mondtam neki sokszor:

– No, Mihály bácsi, csinálunk egy kis pipahuját meg beszélge-
tünk is.

Kilencen voltak testvérek. Egy meghalt, maradtak nyolcan. A tény-
leges idejét töltötte a katonaságnál, mikor kitört az első világháború. 
Rögtön a frontra került. De már 1914. december 21-én fogságba esett. 
Nem tudta, hányan voltak, de még az ezredes is ott volt, olyan sokan. 
Egész Kijevig gyalog tették meg az utat. „Tele volt az egész nagyváros 
velünk” – mesélte. Onnét aztán már vonaton utaztak egész a perzsa 
határig. Merv városában helyezték el őket óriási kaszárnyában. Ez 
a város már Ázsia volt. Olyan meleg volt ebben a városban, hogy a 
homokban megfőtt a tojás. A kaszárnya falánál mély árkok voltak, és 
abban állandóan folyt a hideg víz, hogy kibírják a katonák a szörnyű 
hőséget. A katonáknak kellett nádból csinálni fekhelyet maguknak.

A tetűt legelsőbb akkor vették észre, mikor az ezredes úr elkezdett 
vakarózni. Volt ott egy osztrák tiszt is, aki le is rajzolta a tetvészkedő 
katonákat. Azután megjött a betegség, és sokan meghaltak. Mihály 
bácsi szívós természetű volt, és kibírta. Kapott egy öreg orvostól olyan 
injekciót, mesélte, hogy egész életében hatása maradt. Egy kis kemény 
csomó lett a lapockája alatt, sok-sok év múltán múlt el.

Mikor a kórházban volt, sok halottat temettek el, de sokan ki is 
bírták. Aztán az utcákon a parkokat gondozták. Szép parkok voltak. 
Sokszor látták, hogy a háremablakokon át lefátyolozott nők néztek 
nagyon utánuk. Mihály bácsi szemrevaló ember volt. A sorsuk mos-
toha volt, mesélte, de az emberek barátságosak voltak hozzájuk.

Mikor már egészen jobban lett, elhelyezték egy kenyérgyárban. 
A tulajdonos, Mihajlo Afanajz Federova 16 kemencével dolgozott, 
18 férfi és 6 nő volt munkában állandóan. Mihály bácsi is szép fize-
tést kapott, és már félre volt rakva 2000 rubelje. Akkor nem éltek 
rosszul. Egyszer sétáltak a városban, és csak azt vették észre, hogy 
három asszony hívja be őket egy házba. Be is mentek, és úgy-ahogy 
meg is értették egymást. Egy anya volt a lányával meg a menyével. 
Elmondták, hogy mindhárom asszonynak a háborúban van a férje. 
Teát is kaptak. A pékmester, akinél dolgozott, annak is szép lánya 
volt. Azt mondta:
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– Vedd el a lányomat, nyitunk egy pékséget, és jól megéltek!
Mihály bácsi már hajlott volna a szóra, de a honvágy úgy elfogta, 

hogy nem volt maradása. 1919 vége felé hazajött.
Egy barátja még a táborból megszökött többedmagával. Perzsi-

ában jelentkezett a magyar konzulnál. Molnár Sándor szabó volt. 
Haza is hozták őket. Kapott huszonegy nap szabadságot, aztán 
kivitték az olasz frontra. Ott meg a szerencsétlen embernek kilőtték 
az egyik szemét.

Aztán dolgoztunk tovább a homokban, ami nemcsak termelni, ha-
nem gyógyítani is tud. Mikor a szőlőket megvettük, az én lábamból 
is az múlatta el a hasogatást. Aztán biciklizni nem tudtam, de az egy 
óra hosszas gyalogút nekem semmi se volt. Sokaknak mondtam, de 
hitték is meg nem is. Gyenes István, a kultúrkör pénztárosa is sokat 
panaszkodott a lábára. Mondtam neki a homokot, ő is úgy volt vele 
az elejében, mint a többi, de miután már tűrhetetlenek lettek a fá-
jásai, kint a szőlőben belefeküdt a forró homokba. A hőmérő 34-35 
fokot mutatott. Egy ember beborította meleg homokkal. Elkezdett 
izzadni, fél óra alatt körülötte a homok csupa sár volt az izzadságtól. 
Aztán mesélte, hogy volt fürdőn is, használt is az meg az orvosság 
is, de a homok volt a legeredményesebb. 

A Sivár játszóterünket ezelőtt 30–35 évvel beültették szőlővel, 
gyümölcsfákkal. Tóth József kertész bácsi szép szőlőt telepített 
benne, de később eladta, és más vette gondozásába. Attól kezdve 
hanyatlott a minősége. Végül is kiadták házhelyeknek. Újra kis-
gyerekek fogják hát benépesíteni a Sivárt, és játszanak majd a jó, 
selymes, puha homokban.

A Bácska birtokon meg épp úgy lett, ahogy várni is lehetett. Az 
almafákkal elültették a reménységet, de elültették a szegénységet 
is. Mert a telepítés öt-hat év várakozást jelent. És megkezdődtek a 
villongások nemsokára. Egy munkásasszony egyszer azt mondta:

– A legjobb földjeinket beültették almafákkal! Mi lesz velünk? 
Ha saját földünket telepítjük, nem olyan nagy a felelősség, mint 
mikor a ránk bízott földön gazdálkodunk.

Az igazgatónak a negyvenes kapát kínálgatták már. És ő harcolt. 
Azokkal, akikért mindezt megcsinálta. Az egyszerű ember jobb 
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holnapjáért, a munkásember jobb fizetéséért tette. Csipak József 
agronómus segítette. Aztán, ha lassan is, de eljött az az idő is, mikor 
a fák kezdték hozni a termést. Kezdték megköszönni a helyet, ahová 
elültették őket. Vendégszerepléskor sokszor volt, hogy némelyik 
táncost az almásládákból húztam ki, de olyan is volt, hogy az ál-
lomáson a vagonokból kértem el őket. Aztán, amikor már kezdtek 
teremni is az almafák, fölvetődött ismét a szép gondolat, hogy a 
helybeli földműves-szövetkezet egyesüljön a Bácska birtokkal. Két 
ember könnyebben fölemel egy nagy súlyt, mint egy ember. Egy 
ilyen értekezletről hazafelé jövet beszélgettem egy emberrel, aki 
ezt mondta:

– Nem megyünk bele, mert a Bácska most tele van adóssággal.
Az asszony jutott eszembe, aki azt mondta, mi lesz velünk, és 

részben igaza is volt, mert addig is élni kellett, míg a fák nem hozták 
az első termést. De csak részben volt igaza. Mert ezt a harcot vállalni 
kell, akár egy család jövedelméről van szó, akár egy egész munkakö-
zösségéről. Vitatkoztam az emberrel, de hiába, ő hajtogatta a magáét, 
én meg a magamét. Meg kell mondani az igazságot, nemcsak egy 
ember ellenezte az egyesülést, hanem sokan. Az emberekbe tán már 
születésüktől bele van ivódva, hogy az adósságoktól menekülni kell. 
De a vezetők messzebb láttak. A szavazásnál már szinte alig volt, aki 
nem szavazta meg. Ott voltam a szavazatok összeszámlálásán. Már 
az én vitatkozó barátom is rászavazott. Így a Bácska birtok adta az 
almafák egyre több termését, a szövetkezet meg a jó üzletembereket, 
akik értékesíteni tudják a termést.

És eljött 1972 ősze, ami fordulópontot jelentett a birtok éle-
tében. Az aranyhomok fiának az álma beteljesedett. Szőlőmből 
sokszor néztem a végeláthatatlan teherkocsik sorát, amint vitték 
az aranyalmát. A kocsik búbjára meg voltak rakva, és ha egy láda 
leesett, úgy mondták:

– Jut is, marad is!
Annyi volt. Vagonok is hordják. 1500 vagon. A hűtőházakba 

hordják, és tárolják. Az igazgató most is csak azt ismételgette, amit 
akkor mondott el sokszor, mikor harcolni kellett:

– A munkásember jobb jövőjéért tettük.
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A nemzetközi út szélében sokáig állt egy birkaistálló, amely nem 
vált épp a környék díszére. A Bácska birtok tulajdonába tartozott. 
Ebből az istállóból lett átalakítással az a szép vendégfogadó, amit 
úgy hívnak, hogy Horgosi Csárda. Sok turista megfordul benne.

Meg vagyok zavarodva. Egész önéletrajzom írása közben nem voltam 
ennyire határozatlan, hogy mit is csináljak. Már nemsokára évfordu-
lót lehet ünnepelni. Egy éve lesz, hogy megtörtént az az ülés, ame-
lyiken otthagyatták velem a Gyöngyösbokrétát. Azok, akik akkor 
hősöknek érezték magukat, ma már lehajtják a fejüket az utcán is, 
de legtöbb részét látni se lehet. Eltűntek. Vajon most hol vannak? 
Kanizsán is tudják, hogy fölbomlott a horgosi Gyöngyösbokréta, 
de az egész vonalon mégis csak hallgatás van. Ez a hallgatás, lehet, 
hogy ékesebben beszél mindennél. Benne van minden.

Sok jó példamutató termelő van szülőfalumban, akik örömmel 
és nagy hozzáértéssel termelik a gyümölcsöket. Közéjük tartozik 
Püspök Mihály szomszédom is gyönyörű barackosával. Nemsokára 
nála is fölzúg megint a kis traktor. Halász Józsi általszomszédom 
szintén szőlő- és gyümölcstermelő, bár tudomásom szerint a női 
fodrász szakmát tanulta ki. A homoktól soha nem szakadt el. Érti 
a gyümölcstermesztést nagyon. Téli almái kiállításra valók. Két fia, 
Gyuszi és Józsi viszont a gép szerelmesei. Így Józsi szomszéd keservei 
is olyanok, mint sok annyi más szőlő- meg gyümölcstermelőé, ki lesz, 
aki átveszi tőle ezt a szép munkát. Gyuszi fia egy őszinte pillanatában 
azt mondta, hogy még ha aranyalmák teremnek apja fájain, akkor 
sem lesz belőle gyümölcstermelő, ő már elszakadt a földtől.

Zentáról jöttem haza egy fullasztó, meleg napon a délutáni 
busszal. Korán keltem, és álmos voltam, így az üres leghátsó ülésre 
húzódtam, hogy szundítani bírjak, mert csak ez a pad volt üres. 
Megindultunk. Alighogy a kalauz láttamozta a jegyeket, én már 
szundikáltam is. A fejemre húztam egy kicsit az ablakfüggönyt. 
Félálomban éreztem, hogy megáll a kocsi, valakik feljöttek, és 
mellém telepedtek. Valahogy borízű hangon kezdtek el beszélget-
ni, de fojtott hangon. Azt mondják, borban az igazság. Most is úgy 
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volt, nagyon. Ki is pattant szememből az álom, de a szememen rajta 
tartottam a függönyt.

– No – kérdi az egyik ember a másikat – voltál-e az este a bu-
liban?

– Voltam, a fene ott enné meg a kártyát meg az édesanyját is, 
annak is, aki kitalálta, meg annak is, aki megengedi…

– Nono! – így a másik. – Te mindig nyerni szoktál, hogy eshetett 
meg veled az a vasúti szerencsétlenség, hogy most veszítettél?

A másik lehalkítja a hangját:
– Alig maradt, komám, a borítékban. Az asszony majdnem ha-

zapakolt az anyjáhon…
– Hát tényleg jó is lesz, ha abbahagyjuk. Hallottad a múltkori 

esetet? Nem?
Itt újra suttogóra fogták:
– Egy éjszaka másfél milliót vesztett… De úgy a szívére vette, 

hogy ott helyben össze is esett… Azóta se heverte ki…
Az én két emberem valahol aztán leszállt. Azóta azon gondolko-

zom, ki az, kik azok, akiknek ennyi pénze folyik el a kártyaasztalon, 
és senki nem kérdezi meg tőlük, akkor miből élsz. Honnét veszed 
elő, ha elkártyáztad? Vagy úgy kérdezzem: Kik azok, akiket nem 
mernek megkérdezni?

Még egészen fiatal asszony voltam. Férjemnek még nem volt meg 
a gépje. Hazahordta kocsival a búzaföldről a kévéket, szépen nagy 
kazalba rakta az udvar legvégébe, hogy majd jön a G. Imre bácsi 
cséplőgépje, aztán lecsépelünk. Örültem nagyon. Mikor a kenyér, az 
új kenyér megjön a házhoz, akkor már egy nagy gonddal kevesebb 
van a gazdasszony fején. Lovakkal vontatott cséplőgép volt, de jól 
csépelt. Alighogy beállt a gép, a gépészlegény leugrott a masináról, 
aztán besietett a folyosóra, megkért, hogy varrjam rá az ingére egy 
gombját, mert leszakadt. Elébe álltam, rávarrtam, de éreztem, hogy 
a gépész úr rajtam felejtette a szemét. De én őrajta nem. Éppen elsza-
kítottam a cérnát, mikor belépett a gépgazda, aztán öblös hangon 
rászólt a gépészre:

– Hát te mit kotnyeleskedsz itt a fiatalasszony körül? Mért nem 
indítotok?
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Mondja a fiatal, hogy leszakadt a gomb az ingéről.
– Nofene! – mondja Imre bácsi. – Anélkül a gomb nélkül tán el 

se indult volna a masina!
No a férjem is beért, aztán nemsokára kész lett a vacsora, és 

bejöttek az etetők is vacsorázni, mert ott aludt a gép, nem lett kész 
a cséplés. Vacsora után kis bor is került az asztalra, aztán, mivel 
Imre bácsi beszédes, vicces ember volt, megindult a beszélgetés, 
mert hát, ahogy az egyik etető mondta, sok minden megtörtént 
már a cséplőnél, mióta ő cséplőmunkás. Férjem velük volt, én meg 
bent feküdtem le a kis szobában, és a félig nyitott ajtón keresztül 
hallottam a beszélgetésüket, nevetgélésüket az események elbeszélése 
közben. Sokszor nevettem én is magamban, bár azt se tudtam, igaz 
volt-e mind vagy nem, de időtöltésnek megérte. 

Az egyik etető mesélte:
– Még abban az időben volt, mikor Imre bácsi idehozta ezt a 

masinát. Kihúzattunk az egyik tanyára csépelni. Nagy szó volt az 
akkor! Cséplőgép! Ünnepelt az egész tanyavilág. Egy nagygazdához 
húzattunk be éppen, ahol akkora volt a kazal, hogy a kazalosok azt 
méregették, lesz-e olyan hosszú létra a tanyán, amivel föl bírnak 
menni a tetejére. Hosszúnak meg olyan hosszú volt, mint a szentiváni 
ének. Hát találtak. Aztán elkezdődött a cséplés, de látták, hogyha 
két nap készen lesznek, akkor jó lesz.

Délben megérkeztek az ebédvivő asszonyok. Az etetők a gépgaz-
dával bementek a konyhába ebédelni. Bableves csülökkel, csipedett 
benne.

– Hát – mondja az etető nevetve –, még a hajam is fölállt tőle! 
Mikor jóllaktunk, mi tagadás, Örzse, az asszony jutott egyre csak 
eszembe, de az a faluban volt, én meg a tanyán. Körülnéztem a gazda 
családjai közt, hát két lány is volt, de az egyik csúnyácskább, mint 
a másik. No, mondom magamban, egyik sem ér fel az én Örzsém 
kisujja hegyéig sem. Jóvágású gyerek voltam én akkor még, csak úgy 
bolondultak utánam az asszonyok!

Mikor indulni akarunk, megyünk ki az udvarra, az asztalon 
felejtettem a cigarettadóznit, visszamentem érte, aztán meglepetve 
álltam meg a küszöbön. A háziak mind a búzát hordták valamerre, 
az asszonyok foltozták a zsákokat, de egy bent volt a konyhában, és 
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az edényt rakta el az asztalról. Hát, hallják emberek, én az életemben 
még olyan szép asszonyt nem láttam, mióta meg tudom a gatyám 
kötni! Megálltam, mint a cövek, aztán úgy néztem rá, hogy majd 
fölfaltam. Rám nézett, nem szólt az semmit, csak elmosolyodott. 
Kiment lassan egy halom cseréptányérral a kezében, de a küszöbről 
visszanézett rám, de úgy, hogy abban minden ígéret benne volt.

No, mondom magamnak, hallod, Ignác, ilyet még nem pipátá, 
aztán csak kiléptem a hűvös folyosóra, hogy a fejem lehűljön, de 
bizony nem hűlt az le.

Kiabálnak az emberek:
– Gyerünk, gyerünk! Föl a dobra! Mit vársz még? Megindult a 

gép, én is elfoglaltam a helyem a dobon, aztán magamhoz öleltem a 
kévét, és beleeresztettem szépen a dobba. Az első, második szépen 
bele is csúszott, aztán buffogni kezdett a dob, de én nem nagyon 
hallottam, se láttam, mert a szép virágszál megjelent az ajtóban, 
aztán egyenesen fölnézett rám a cséplőgép tetejére. Izzadtam, hogy 
alig álltam a lábamon.

– Vigyázz, Ignác – mondom magamban –, még bele esz a fene a 
dobba, aztán vége a gyöngyéletnek!

Na végre jött a másik etető, aztán leváltott. Rágyújtottam, el-
mentem az olajfűzfák alá, aztán az első szippantás után nyugodtam 
meg egy kicsit. A hallgatók nagyot nevettek. Valaki rászólt:

– Mondd el már, hogy lett a vásár?
– Várjanak mán, hagy mondom el szép sorjában! – mondta az 

etető.
No ott álldogállt egy idős ember, olyan rokon vagy szomszéd 

lehetett, azt kérdeztem meg, hogy ki lánya az a szép fehérnép ott a 
konyhán.

– Nofene! – mondja az ember. – Talán csak nem a szép Matilt 
kérdezed, öcskös? Vigyázz, mert arra az ura úgy vigyáz, hogy az 
ilyen gyönge dongájú embert, mint te vagy, úgy a sarokba vágna, 
hogy odaragadnál! – aztán nevetve otthagyott.

De visszaszólt:
– Vendég az a házban, öcsém. De vigyázz, mondom, ne nagyon 

közelíts hozzá!
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De a fene akkó mán nagyon belém evett, mert eszembe jutott a 
szeme. A sokat ígérő. Újra elöntött a forróság, mert amúgy is olyan 
meleg volt, hogy az ing, gatya, csupa víz volt. Szétnéztem, látom-e 
újra. Nem láttam. Besurrantam a konyhába. Kérek tőle vizet, ha 
bent van. Bent volt. Éppen mosdott. Belém ragadt a szó, se láttam, 
se hallottam, csak néztem. Ő vett észre, és akkor hallottam meg a 
hangját először, szép, dallamos hang ja volt:

– Szomjas vagy?
– Szomjas – mondom.
– Hát ott a víz a cserépkantában – mondta törölközés közben. 

Megindult újra a szoba felé, majd újra visszanézett rám, de a szeme 
azt mondta: „Estére kint leszek az olajfák alatt…” Aztán becsukta 
a szobaajtót. Nem láttam a vacsoránál sem, de aztán sem.

Az én munkám már lejárt, éppen mosakodtam a dézsánál, a másik 
etető még dolgozott fönt a dobon. Törülköztem, aztán megint a 
szép Matil járt eszemben. Rágyújtottam. Egy csendes, aggódó hang 
szólalt meg mellettem:

– Hála istennek, hogy ép, jó egészségben látlak, Ignác!
Odafordulok, hát az én életem párja, az oldalbordám áll mel-

lettem.
– Azt álmondtam rólad az éjszaka, hogy valami szerencsétlenség 

ért, aztán elgyüttem hozzád, hogy megőrizzelek – mondta.
Megőrzött…
Nagyot nevettek, aztán szedelőzködtek, mert már így is az éjsza-

kába nyúlt a beszélgetés. Hogy meddig volt igaz ez a történet, fene 
tudja. Igaznak látszik. Az etető valahogy így mesélte.

Ahogy az idő múlik, egyre többet tűnődöm azon, hogy változik a 
világ körülöttem. A „nagyvilág”.

Emlékszem. Anyám szép szalagot vett a hajamba, sokáig könyö-
rögtem neki, mire jutott rávaló. Kék volt, szép világoskék, olyan, 
amilyenről álmodoztam. Felöltöztetett szépen, azt mondta, lako-
dalomba megyünk. Azt hiszem, akkor nyílt meg előttem először 
a „nagyvilág”. Ugyanis vonattal mentünk. Én bámulva néztem az 
elsuhanó tájakat, hogy milyen szép minden. Nem győztem csodál-
kozni. Szépen fogadott a „nagyvilág”.
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Anyám, ha később is utaztunk valahová, sokszor mondta:
– Elmegyünk a nagyvilágba.
Az első utunkkor, mikor odaértünk, a „nagyvilág” már nem fo-

gadott olyan szépen, mint amilyen az út volt. Igaz, szépen szólt már 
a zene, a talpam el is kezdett mozogni, de nem volt kivel táncolni, 
anyám meg azt mondta, nem illik egyedül táncolni. Észrevettem, 
hogy egy fiú kitartóan bámul rám, gondoltam táncolok vele. Anyám 
már ismerte bátor természetemet, úgy kapta el a kezem:

– Hová mégy?
Mondom:
– Táncolok avval a fiúval, aki bámul rám.
Anyám újra azt mondta:
– Ne csinálj mán illetlenséget!
Nem csináltam. De üres kézzel, mérgesen tértem haza a lakoda-

lomból, ami úgy nézett ki, mint egy vásár sok részeg emberrel. A 
vonat csak rövid ideig ment pedig. De az nagyon szép volt. Később 
tudtam meg csak, hogy Királyhalmán voltunk, rokonoknál.

A „nagyvilág” számomra kisgyerek koromban mindig a mesék 
birodalmába tartozott. Messze, messze, az Óperenciás-tengeren meg 
a korpakazlakon is túl…

Világoskék szalagom viselésétől kezdve most már még sűrűbben 
hallottam:

– Nohát! Ez a lány csupa nagyanyja! Nahát! Hogy milyen nagy 
már ez a lány!

És a nagyvilág kezdett kitárulkozni előttem. Különösen, mikor 
kezdtem moziba járni. De az igazi nagy élményt a számomra való-
ban csak a televízió hozta. Úgy éreztem, hogy enyém lett most már 
valóban az egész gyönyörű nagyvilág! Különös örömmel néztem 
mindig a világ más tájain élő népeket. A színüket, beszédjüket, szo-
kásaikat, népművészetüket. Nem tudtam soha ember és ember közt 
különbséget tenni. Az életről világos fogalmaim voltak. Tudatomban 
mélyen begyökerezve csak két ember létezett: a jóakaratú ember 
és a rosszakaratú ember. Az anyatejet nem tagadtam meg soha, de 
fajtámról is úgy gondolkoztam, mint a világ bármely más népéről.

Ötven évvel ezelőtt a tanító néni kivezetett bennünket az iskola-
udvarba, és megmutatta az első repülőgépet, amit életemben először 
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láttam. Úgy nézett ki, mint egy égi tünemény. Az első lépés volt, amit 
a huszadik század embere a világűr felé a szemem láttára tett.

Alig pár évvel ezelőtt fölrepült a világűrbe és körülkerülte a 
földet. És nemsokára utána megrendülve álltunk meg egy újabb 
csoda előtt: az ember a Holdra lépett. A huszadik század embere 
kinyújtotta karjait a csillagok felé. Oda is felmén? Persze, hogy fel! 
Mert nem az a fontos, hogy mikor, fontos az, hogy biztosan eléri, 
tudjuk most már. Örülök, hogy a csodák évszázadában éltem.

Tibike unokám kitűnővel végezte a nyolcosztályost. Most minden-
nap a szabadkai „gimiből” várjuk haza. Mert most úgy változik a világ, 
hogy a gimnáziumból gimi lett, a köszönésekből szia! Nem baj. Csak 
a gyűlölködésekből legyen már egyszer megbecsülés és szeretet.

Szülém sokszor mondta: „Szép öregasszonyt meg jó gyereket ugyan 
ki látott mán?” Én láttam, az biztos. Mert szülém szép öregasszony 
volt. Nekem. Másnak szép volt-e, nem tudom. Hanem, ami a jó gye-
reket illeti… Azt mondják, amelyik gyerek jó gyerek, az már beteg 
gyerek! Hát bizony én nem voltam beteg gyerek, így jó se voltam, az 
már megint biztos.

Halász Józsi szomszéd a másik sarkon lakik. Két fia van: a Gyu-
szi, a komoly gyerek, mert valóban az is volt mindig, meg Jóska, a 
kisebb, a „jobbik gyerek”. Így hívták: „a jobbik gyerek”. Sokszor 
figyeltem az ablakomból, éppen úgy tudta célozgatni az ablakokat, 
mint valamikor én. De hát ez csak unalomból volt mindig, és nem 
is sikerült soha kitörni egyet se!

Ha az ágy alá dugjuk a gyereket, akkor is megnő, azt mondják. 
Jóskát pedig nem dugták az ágy alá, azért is lett ilyen szép szál ember 
belőle. És most szép asszonyt hozott a házhoz. A Jóska gyerekből 
most Józsi lett. Mondom, itt nőtt fel a szemem előtt, és most egész 
éjszaka zúgott a zene az ablakom alatt. Aztán a sátorból is kihallat-
szott: „Lakodalom van a mi utcánkba!” Éjfél után meg megérkeztek 
a kárlátók. Most láttam életemben először, hogy előttük nagy fáklyát 
égettek a hagyománytisztelő emberek.

A férjemnek volt egy érdekes meséje, amit minden alkalomkor 
elmondott, ha lakodalmat látott. Az egyszeri Jóska gyereket meg-
kérdezték, mikor hazaért a lakodalomnézésből, hogy:
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– No, Jóska, kaptál-e kalácsot a lakodalomban?
Mire Jóska így felelt:
– Én nem, de a Pista majdnem kapott!
Halászék megmaradtak a hagyománytisztelők között. Osz-

togatták a kalácsot, amiből mindenki kapott, aki csak ott volt a 
nézők között. Én is. Mert nagyon szeretek elvegyülni az emberek 
között, ezt tudja is mindenki. A lakodalmasokat, különösen ha erre 
van mifelénk, mindig megnézem, és a nép közé vegyülve eljárjuk a 
lakodalmas ház udvarán a nézők táncát. Addig a kis ideig a nézők 
seregéé az új pár. Aztán addig járom a többi asszonnyal, míg el nem 
kezdik húzni a marsot. Így voltam a Halász Józsi lakodalmán is.

Azért, ha úgy visszagondolok az én gyerekkoromra, hiszem, 
volt már énnekem akkor is magamhoz való eszem. Jól emlékszem, 
anyámon sokszor nyűglődtem, hogy fehér levest főzzön. Hát ő aztán 
főzött is, ha bírt főzni, mert a gyermekei kívánságát ő is megtet-
te – ha bírta. És éppen a gyerekkoromban főzött a fehér levesből 
legkevesebbet. Vagyis legkevesebbször. Emlékszem, sokszor el is 
mosolyodott kicsit keserűn, és még bólintott is:

– Tudod te is, lányom, mi a jó! Nem fehér leves az, hanem hús-
leves!

És otthagyott. Nem emlékszem, hogy a háború alatt, habár volt 
nélkülözés, éheztünk volna. Nem feküdtünk le éhesen soha, mert 
anyám napszámba is ment meg földet is fogott feliből. Sokszor men-
tünk a Kopasz-földre is ültetni, paprikát szedni. így teremtette be a 
fehér levesre valót, meg a ruhára valót háromunknak.

Már a háború után történt, hogy egyszer majdnem megjártam a 
fehér levessel. A lakodalom szónak mindig varázsereje volt a gyere-
kek körében. Úgy vártuk mindig a hívogatástól kezdve a lakodalom 
napját, hogy számoltuk a napokat. Akkor még leginkább a vőfélyek 
jöttek hívogatni. Anyám már jó előre elkészített mindent a fogadta-
tásukra az első, tisztaszobában, és én rendszerint odahelyezkedtem 
a nagy tükör mellé, hogy lássam és halljam mi lesz, mikor anyám 
betessékeli őket. Mikor aztán betessékelte a virágos, kulacsos vőfélyt, 
az rendszerint vigyázzállásba vágta magát, és jó hangosan, szinte 
kiabálva elkezdte a szívet gyönyörködtető hívogatást. Lakodalom, 
ahol enni kell, meg mulatni. Lehet-e rajta csodálkozni, hogy a gye-
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rekek örültek neki? Ahol az én számomra olyan finom étel is lesz, 
mint a fehér leves!

Háború után két-három évre történt, hogy egy nagyon távoli 
rokonhoz hívtak bennünket. Anyám meg is jegyezte:

– Minek is megyünk? Minek költekezzünk?
Apám szeretett dalolni, elmentünk. A menyasszony már előtte 

való napokban eljött, kiválasztotta a legszebb piros bársony, szala-
gozott papucsot, aztán apám azt mondta:

– Csak vigyed, nem kell fizetni érte semmit!
Mikor anyám azt mondta, „minek is megyünk?”, haragudtam 

rá, de most meg majdnem anyám mellé álltam, mikor láttam, hogy 
a menyasszony elviszi a papucsot fizetés nélkül. A legszebbet, amit 
apám szabott ki, a Bandi meg olyan gyönyörűen megcsinálta, nem 
beszélve a szalagozásról, anyám munkájáról. Végre azért mégiscsak 
elérkezett a varázslatos nap. Nekem csak a húsleves járt az eszemben. 
Meg még az is eszembe jutott, hogy lakodalmak után nekem három 
napig szokott csengeni a fülem a zene hangjától, belefészkelődött 
reggelig, míg apámnak nem lett kedve hazajönni velünk.

Fiákerok mentek az esküvőre. Mink lemaradtunk róluk. Apámról 
már láttam, hogy ő is otthon maradt volna, de hát az ajándék… Pedig 
szépen kiöltözve jelentünk meg. Jól néztünk ki, no! Mindannyian 
a legszebb ruháinkban feszítettünk. A részletekre már nem emlék-
szem, de egy biztos, amit nem lehetne kitörölni a fejemből sohase. 
Mind a négyen ott ültünk a többi vendég közt az asztalnál, vártuk a 
vacsorát. Az étel még nem volt ott, de én már gondolatban kanalaz-
tam is befelé a húslevest, mert olyan éhes voltam, hogy a szemem is 
kopogott tőle, mert lakodalom napján anyám mindig szűken főzött 
ebédre. Aztán hozták is a tálakat. A tálakat igen, de a fehér levest 
nem. Nem ám! Nem bizony! Hiába meresztgettem a szemem egyik 
tálból a másikba, sehol nem volt egy csepp fehér leves sem.

Ha egy fél évszázadig valaki nem bír a fejéből kitörölni valamit, 
azt hiszem, hihető, hogy ott történhetett is valami. Olyan érzésem 
volt, mikor láttam, hogy paprikás van minden tálban, mintha valaki 
hátulról fejbe kólintott volna. Belekapaszkodtam az asztal szélébe, 
mert úgy éreztem, forog velem a szoba. Anyám már ajnározgatott is, 
valamit itatott velem, ő tudta legjobban, hogy éreztem, mert tudta, 
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hogy a levest vártam a lakodalomban a legjobban, és azt is tudta, 
hogy a paprikást nem szeretem. Apám meg Lajos vígan vacsoráztak, 
végül én is ettem pár falat sült húst meg süteményt. Vacsora után 
haza is mentünk, mert azért apám is velem érzett. A legnagyobb 
gyönyörűségemre azt mondta:

– Igaz is. Ha nincs nekik levesrevaló, minek csinálnak lako-
dalmat?

Még egy érdekes lakodalomra emlékszem. Kettős lakodalom volt, 
háznál. Megnősült a fiú is, meg férjhez ment a lány is. Annyi nép 
össze volt csődítve, hogy alig fértünk a nagyházba. Én aztán siettem 
is föl a kuckóba, hogy onnét nézzem a nyomorgást. Mert az ilyen 
lakodalmat nem nagyon lehet másnak nevezni. Én aztán egy kicsit 
ott a kuckóban el is szundítottam. Egy nagy kiáltásra ébredtem fel:

– Egyik lábam fönt maradt!
És egy bácsi olyan hetykén törölte meg a bajuszát, mintha ő lett 

volna a násznagy, pedig nem ő volt.
A zenekar olyan közel volt, hogy ha kinyújtottam volna a kezem, 

a nagybőgőst elérem. A híres Kurina Matyi bácsi volt a prímás a kis 
citurájával. Mikor az idős bácsi elrikkantotta magát, Matyi bácsi 
odafordult a bandájához, hogy:

– Repeta!
Aztán rázendítettek újra. Úgy emlékszem, nem volt a nagyszobá-

ban senki, aki nem rakta volna, hogy: „Jaj, de magas, jaj, de magas 
ez a vendégfogadó!” A bácsi csak kurjongatott, és úgy rakta meg 
úgy szorongatta a menyecskét, akivel táncolt, hogy a gyereksereg 
velem együtt csak őt nézte. A Kurina Matyi meg húzta, húzta. 
Aztán már úgy látszott, nem is akarja abbahagyni. Kidőltek már 
a táncolók egymás után párostul, mint a mandulafa ágastul. Úgy 
ki volt már mindenki fáradva, hogy kiszállingóztak az udvarra, 
megnézni, hogy nevelgeti-e a fiastyúk a csirkéit. Aztán csak azt 
láttuk, hogy nincsen bent már senki, csak az öreg bácsi, de már azt 
is otthagyta a menyecskéje. De ő csak járta. Még egy darabig. Aztán 
odakapott a gatyájához, mert – elszakadt a gatyamadzagja. Vagy 
csak „elódódzott”… Aztán kiballagott.

A Kurina Matyi bácsiék meg törülközővel, abroszokkal törülget-
ték magukat, mert majdnem egy óráig húzták az öregnek.
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Az öreg nem is jött vissza aztán a nagyházba. Szégyellte, hogy a 
Matyi lett a győztes. Nekem aztán még három napig húzta a fülembe, 
mert legalább addig zúgott a fejem is, hiszen olyan közel voltam a 
zenészekhez, hogy szinte a fejemben muzsikáltak.

Ha meggondolom, falum életével kapcsolatban sokkal előbb kellett 
volna szólnom a Kárász családról. Kárász Imréről és a családjáról. 
Meg a kastélyról, a Kárász-kastélyról. Ma iskola van benne. A mel-
lette levő intézői házban lakik Kárász Imre családjával. Az ő ősei 
építették a kastélyt. Egyik gerendájába az 1776-os év van belevésve. 
Ekkor lett kész ez a kastély, de már előtte is volt egy, csak az leégett. 
Az kisebb volt. Aztán épült ez, amelyik ma is megvan. A kastélyhoz 
nyilván falu is járult már akkor, mert a több ezer holdas birtokhoz 
munkások is kellettek.

Kárász Imre mesélte egyszer, hogy a családi szájhagyomány 
szerint a kastélyba Rózsa Sándor eléggé bejáratos volt. Ki is kapták 
minden évben, aratás után a kommenciót, ahányan voltak, Sándor 
szava szerint. Így aztán a családot nemcsak hogy nyugodtan hagyták, 
hanem meg is védték egyéb betyárok háborgatásától. Ha a Kárászék 
mentek Bécsbe, csak egy lovászfiúval értesítették Rózsa Sándort, 
hogy mikor lesz az indulás. Mire a kocsi kiállott a kastély elébe, 
Rózsa Sándor emberei körülfogták a kocsit, és elkísérték egész az 
osztrák határig. Ott eltűntek, mintha a föld nyelte volna el őket.

Rózsa Sándornak, aki erre sokat megfordult, más dolgai is voltak 
az idevalósi emberekkel. Csóré Rozikának mesélte az apósa, aki 
bakter volt a szegedi bakterházban az időben, mikor Rózsa Sándor 
még élt, hogy mikor a csendőrök üldözték, ebben a kis bakterházban 
sokat keresett menedéket. Úgy érkezett, hogy gyorsan belépett az 
ajtón, ujját a szájára tette jelezve, hogy csendben legyenek, majd 
gyorsan bebújt a heverő alá. Ha jöttek a csendőrök, mindenki leta-
gadta, hogy a valamikor is látta. Mert azt is mondta az öreg Fodor, 
hogy a szegényebb sorsú gyerekeknek mindig osztogatott élelmet 
meg édességet is.
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Kárász Imre, a birtok utolsó birtokosa végzettségére nézve ag-
ronómus, elsőnek értette meg az idők szavát a nagygazdák közül. 
Átköltözött az intézői lakásba, ahol még most is él. Szolgálatát 
fölajánlotta a falunak, agronómusi minőségben szaktanácsadója 
volt a falunak a háború utáni időkben. Sokat írtak erről az újságok 
is akkor.

Visszapillantva az életemre, nagyanyámtól vagy éppen a nép közt 
a Kárász családról mind csak szépet és jót hallottam. Családjával 
együtt mindig is, ma is mosolygós arccal fogadja a vendégeket. Bár ők 
rendelkeztek a legnagyobb vagyonnal a faluban, régen is azok voltak, 
meg most is közismertek egyszerű életmódjuk miatt. Mondom, nem 
csoda, hogy ők voltak azok, akik a helybeli vagyonos családok közt 
először talpra álltak.

Dunai Lajos bácsitól hallottam az ötvenes évek végén, hogy 
vásárra igyekezett Törökkanizsára. Asztalosmester lévén kisebb 
székeket, fakanalakat vitt a vásárra, hogy ott értékesítse őket. Mi-
kor Magyarkanizsára ért, a Tiszán innen, a városháza előtt (még 
jó sötét volt), két kisgyerek szegődött mellé, és ő beszélgetésbe 
elegyedett velük. A kislány 12-13 éves, a fiú 14-15 éves lehetett. 
Mindjárt fölajánlották, hogy segítenek neki, mert látták, hogy idős 
ember, és a teher igen súlyos volt. A Tiszához érve csónakba ültek, 
és úgy mentek át a túlsó oldalra. Akkor még nem volt meg a híd. A 
csónakban érte a Dunai bácsit a meglepetés. Itt értesült róla, hogy 
Kárász Imre két gyereke, a Miki és a Margitka segített neki cipelni 
a csomagokat. Még ma is emlegeti az öreg mester, hogy mennyire 
meghatotta az eset.

A Kárász házaspár is 1930-ban esküdött, és gyerekeik közül is 
vannak egykorúak az enyémekkel. Már akkor sok legenda járt szá-
jon a nép között, különösen a fiatalasszonyról, egyszerűsége miatt. 
Nevetve mesélte egyik fiatal szomszédasszonyom:

– Képzelje, láttam a Kárász Imre feleségét, a Lornyai grófnőt! Jött 
a vásárból. Az utca közepén ment, feje bóbitásan felkötve, sok szita, 
tepsi meg cserépedények voltak nála, annyi, hogy még a feje búbja 
sem látszott, de olyan jó kedve volt, hogy mi megálltunk csodálkoz-
va. Egy tepsit el is ejtett, egy gyerek szaladt vele utána. Na – mondja 
a fiatalasszony – nem így képzeltem el egy grófnőt!
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De ezek a történetek csak kis részei annak, ami a nép száján ma 
is emlegetve él. Német Mihály sírásó mondta el, hogy mikor Kárász 
Imrénét súlyos betegen hazahozták a kórházból, meghagyta, hogy 
ne a templom alá, a családi sírboltba temessék, hanem a temetőbe, a 
nép közé. Olyan helyen, ahol a magyarok közt legyen, de közel legyen 
a szerb temetőhöz is. A család választotta ki a helyet. Kívánságának 
megfelelően ilyen helyen is van. Közel a kapuhoz a sírja, a magyarok 
közt és a szerb temető mellett. Kívánsága mindenkit meghatott. 
Szerették az emberek, mert ő is szerette az embereket.

Német Misi födmunkás beszélte, hogy sokszor dolgozott fiatal 
korában a Kárász család földjén. A családtagokat nem lehetett meg-
előzni a köszönésben. Mindig előre köszöntek a munkásoknak. És 
őszintén érdeklődtek hogylétük felől.

Mikor a Kamaráserdőt kiirtották, nagyon odaszokott a fiatalság 
a Kárász-kastély melletti kiserdőbe játszani. Kárász Imrétől tudom, 
hogy mind a két erdőt a Kárász család telepítette. A kiserdő is gyö-
nyörű volt. Itt is sok volt az orgonabokor, és mikor az orgona nyílott, 
az illatától el lehetett bódulni, olyan hosszan volt a szép, nagy domb-
oldal körülültetve. Itt játszottunk a legtöbbet. Itt is a Bata bácsi volt 
a csősz. És ennek a kiserdőnek is eljött a végnapja, ennek a második 
világháború után. Az 1945–46-os esztendő tele kemény és hideg volt. 
Aztán egy nap arra ébredtünk, hogy valaki bejött hozzánk a hírrel, 
hogy irtják a kiserdőt, mert nincs tűzrevaló. Már akkor nekem se 
volt, és mikor egy ember eljött a fát kínálni, én is rákényszerültem, 
hogy vegyek belőle. Fájdalmas volt, mert a szép vasárnapok jutottak 
eszembe. Azt mondják, ez olyan botanikus kert volt. Ezzel aztán meg 
lett fosztva szülőfalum minden erdőtől. Melegedett a nép a fák tüzé-
nél. Hideg volt akkor, a kukoricát is tüzelték, bár tiltották a kukorica 
tüzelését. Sokat ezért a kukoricatüzelésért meg is büntettek.

Elégettük hát a kiserdőt is. Csak a kastély kertjében és a köz-
vetlen közelében maradtak meg öreg fák is. Aztán a kiserdőt újra 
beültették fával. De ez nem a régi szép kiserdő. Ezt inkább akácosnak 
lehet mondani. Szép volt a régi nagyon. Vagy mert én akkor fiatal 
voltam? Nem tudom.
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Nagyszülém nádfödeles kis házát már ezelőtt tizenkét évvel lebontot-
ták. Fájdalmasan néztem, amikor a kiskaput, amit annyiszor kinyi-
tottam és becsuktam, kiemelték a sarkából, és félredobták. Amikor 
a munkások a nádtetőt kezdték bontani, nagy porfelhő szállt az ég 
felé. Az én sóhajtásommal együtt. Aztán az is eltűnt a házzal együtt. 
Új, szép kis modern ház épült a helyén. Ez a világ rendje.

Aztán már a Csóré Ferenc bácsiék nádfödeles házán legeltettem 
a szememet. Mert ez is olyan volt, mint a szülémé. Sokszor jártam 
is benne, mert itt volt közel hozzánk, és apám is sokszor járt Ferenc 
bácsiékhoz kártyázni. Néha gyufaszálra meg kukoricaszemre is 
játszottak. Ferenc bácsi felesége, a Boris néni éppen úgy ült mindig 
a padkán, mint az én szülém. Maga alá húzta a lábát, álla alá tette a 
kezét, és nézett ki az apró ablakon. Mint a mesében. Pedig igaz volt. 
Nem volt mese. A házuk előtt földig lehajló ágakkal bólingattak az 
olajfüzek. Alattuk játszogattam sokszor elhalt kis lánypajtásommal, 
Motolity Terikével. Ebben a nádföldeles kis házban, ha beléptem, 
mindig valami kimondhatatlan jó birsalmaillatot éreztem. A sub-
lóton a frissen vágott, szép sárga húslevestészta mellett birsalmák 
díszelegtek. A patyolattiszta, fehér, magasra vetett slingelt dunna, 
a párnák majd a gerendás mennyezetig értek. A nagyházban meg a 
kisházban éppen olyan öreg búboskemencék ontották télen a mele-
get, mint szüléméknél.

Aztán Ferenc bácsi unokája, a Kalmár Pista egy reggel, ahogy 
megyek az utcán, egy kis baltával fönt áll a tetőn, és ő is szedi szét a 
nádfödelet. Keserű lett a szám, hogy ez a kis ház is eltűnik az utcából. 
Valamikor nagy utca volt ez a mi széles utcánk. Az volt a neve is. 
Ahogy mondta apám, régen Ferenc bácsi háza sokáig az utca végén 
volt. Még akkor kicsi volt a falu. Nem tudom, hány nádfödeles ház 
van még a faluban. A mi környékünkön már nincs egy sem. Úgy 
érzem, Csóré Ferenc bácsi házával újra eltűnt egy darab múlt az 
életemből. Szép ház épült a helyén.

Vajon mióta nő a szelevényi erdőben és a pusztán árvalányhaj? Hal-
lottam róla egy mesét. Nem tudok rá visszaemlékezni, hogy mikor. 
Úgy mondom el, ahogy hallottam:
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Élt egyszer nagyon régen, egy árva lány. Az árvák azért árvák, 
mert senkijük sincs. Ennek se volt senkije, csak a szépsége és a gyö-
nyörű, hosszú, szép szőke haja. Hogy hogyan nőtt fel, senki sem 
tudta, mert hol az egyik rokonnál volt, hol a másiknál. De megnőtt. 
És meg is akadt egy legénynek a szeme rajta, és rajta is maradt.

No meg is indult a pletykások hadseregének a nyelve, és a rágal-
mak csak úgy röpködtek körülötte! A kedvesének meg csak mondták, 
hogy rossz teremtés ez, el ne vedd, mert bizony, hogy pórul járhatsz 
még vele! De a legény kitartott a szerelmese mellett, és elhatározta, 
hogy el is veszi feleségül. Erre még jobban összesúgtak a rágalmazók. 
Megbeszélték, hogy elcsúfítják.

Egy estefelé, mikor ment hazafelé, elkapták, és levágták tőből 
a szép haját és nagy kacagások közt szétszórták a mezőn. A szép 
hajszálakat széjjelvitte a szél. Az árva keserű könnyeket hullajtott, 
és elhatározta, hogy elemészti magát. Az élete keserű volt, gondol-
ta, legalább a halála legyen szép. A kertben nyíló fehér liliomokat 
letépte, ágyára terítette, és ráfeküdt. Bódító boldogság fogta el, de 
már merült-merült az álomba, abba, amiből nincsen fölébredés. 
Megfojtották a liliomok. Itt talált rá a kedvese, mikor már meg volt 
halva, szép hosszú haja nélkül. A ravatalánál fogadta meg, hogy soha 
nem nősül meg. És eltemette szerelmesét a liliomokkal együtt.

És másik tavaszra, fűkaszálás közben új, eddig ismeretlen fű 
(nyílott a mezőn, aminek olyan volt a színe, mint az ő szerelmének a 
haja. És ő ezt az új füvet elnevezte árvalányhajnak. Azóta van erre ez 
a fehér színű puha fű, aminek a szél szokta a magját széthordani.

Talán el sem lehet hinni, hogy hasonló eset nálunk, a Bokrétában 
is megtörtént.

Egy nap bejött a próbaterembe egy nagyon helyes fiatal lány, és 
kért, hogy vegyem fel a csoportba. Örömmel tettem eleget a kérésé-
nek, és rövid idő alatt az egyik legjobb táncosom lett. Egyik este alig 
fogott hozzá a kislány a próbához, mikor bejött hozzám egy régebbi 
táncosom, egy kislány, és hetyke hangon fölszólít, hogy ne enged-
jem táncolni az új kislányt, mert hát az a lány várandós. Hirtelen 
alig tudtam szólni, hitetlenül néztem a beszélőre, de bizony a lány 
megmaradt az állítása mellett. Nem tudtam hirtelen, mit is tegyek, 

q  



e 256 w   q

és megmondtam neki, hogy majd utánanézek a dolgoknak. Ha igaz, 
persze hogy nem engedem táncolni. Mert mi sem természetesebb, 
hogy olyan állapotban az nem tenne jót. Így is féltem, hogy eddig 
is nem csináltunk-e bajt.

A kislány tanyán lakott. Másnap siettem, hogy én legyek az első 
vele beszélni, ha bejön. Bár többen is voltak, mikor odaért, én rög-
tön fölhívtam az öltözőbe, és egyenesen tettem fel a kérdést, hogy 
mi igaz a dologból. Még ma is látom, ahogy a kislány a szívére tett 
kézzel mondja:

– Nem igaz! Nem igaz, Pirike néni, nem igaz! Ne higgye, nem 
igaz!

Nem akartam engedni táncolni mégsem. Erre ő azt mondta:
– Holnapra hozom az igazolást az orvostól.
És hozta is. A mesében a kislány árva volt, könnyen bemocskolták, 

de ennek a kislánynak apja is meg talpraesett ügyes anyja is volt, meg 
van még ma is. Elment a lányával az orvoshoz, és másnap hozták is 
a cédulát, amiből kitűnt, hogy rágalmazás az egész. Nem mondtam 
meg nekik, ki volt a vádaskodó. Elsimítottam az ügyet. De akkor 
is láttam, meg sokszor máskor is, hogy milyen könnyű ártatlan 
embereket bemocskolni. Akik csinálják, nem törődnek vele, hogy 
milyen igaztalanul okoznak fájdalmat beszédjükkel.

A mesét fiatal koromban hallottam. Most csak felszínre hozta 
bennem egy dallam, amit akkor daloltunk, amikor még mint gye-
reklányok fűztük az árokparton a papsajtfüvet. Mindig voltunk 
heten-nyolcan, és a szomszédos ablakok vagy kinyíltak, vagy ki is 
ültek az ablakok alá az ismerősök. Azt, hogy:

Árvalányhaj lengedez a heg ytetőn,
Árva vag yok, elhag yott a szeretőm,
A szeméből csak eg y árva könny rag yog,
Érzi szívem, nemsokára meghalok.

Ha meghalok, széles utcán vig yetek,
Babám ablakánál le is teg yetek,
Nyissátok föl g yászkoporsóm fedelét,
Hag y hullajtsa rózsám rám a könnyejét!
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Ha meghalok, csillag lesz majd belőlem,
Szép leányok regélnek majd felőlem,
Elmesélik, elregélik, hog y velem
Íg y meg úg y meg amúg y bánt a szerelem!

Régen, még egészen fiatal koromban tanultam ezt a dalt. Az 
árvalányhajról meg alighanem a Szalma Aranka parasztvarrónőtől 
hallottam régen már, s az akkor olyan hetven év körüli volt. Azt 
mondják, ez a mese ezen a vidéken született. A dalt meg nagyon 
sokan ismerik ma is, különösen az idősebbek. Azt nem tudom, hol 
született, de Királyhalom környékén van egy táj, amit ma is úgy 
hívnak, hogy „hegyek”. Széles utca meg nagyon sok van erre a mi 
vidékünkön. Szülőfalumban meg különösen.

Az árvalányhaj a szelevényi erdőnkben minden évben megterem. 
A földművesfiatalok kalapjukhoz tűzik, ha táncolni mennek. Deák 
Lászlótól kaptam egyszer egy nagy halom árvalányhajat. Ő arra 
járt a szelevényi erdő felé, és szedett egy nyalábbal, hogy legyen a 
tánccsoportnak a kalapja mellé.

Živko tanító úr engem nem tanított, de mondták a többi gyerekek, 
hogy szigorú tanító volt ő is. A Poberai Matyi mondta, hogy nagyon 
megverte egyszer. Később megbánhatta, mert mikor a kis Matyiből 
felnőtt ember lett, vagyis Mátyás, és összetalálkoztak, a tanító úr 
megkérdezte:

– Haragszol-e még?
Azt mondta a Mátyás:
– Dehogy haragszom! Még sokkal jobban el köllött volna, hogy 

verjen, tanító úr!
– Na gyere, akkor fizetek egy pohár bort!
A Mátyás most duplán örülhetett annak, amit annak idején 

kapott.
Ez a Živko tanító úr kint lakott a Kamaráserdőnél, a szép orgo-

nás út mellett, egy szép villában. Magányos ember volt, mert nem 
nősült meg. Nyugdíjas korában be-betért hozzám a kocsmába egy 
pohár borra. Megfigyeltem, hogy minden vasárnap délelőtt ponto-
san kilenc órakor jött be, és leült egy asztalhoz. De mindig ahhoz 
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az asztalhoz ült le, amihez szokott. Sokszor volt, hogy ha valaki ült 
már a helyén, az fölkelt, és átadta neki a helyet. Tisztelték az embe-
rek, mert legtöbbjüket ő tanította. Kért három deci bort, és sokáig 
elnézte, hogy hogy biliárdoznak az emberek. Így ment ez évekig.

Egyszer aztán azt vettem észre, hogy a tanító bácsi még egyszer 
ki akarja fizetni a borát. Ha kiadtam neki a bort, ő rögtön fizetett 
mindig. Én aztán mondom neki, hogy:

– Fizetett már, tanító úr!
Csodálkozva nézett rám, megcsóválta a fejét és elment. A másik 

vasárnap férjem volt bent, annak is kétszer akart fizetni. Hetek 
múltával már háromszor is, négyszer is ki akarta fizetni a borát. 
Ekkor már gondoltam, hogy a tanító úrnak is megártott a magányos 
élet. Így is lett. Éppen egy ilyen jelenetnél, hogy újra akart fizetni, s 
én magyarázom neki, hogy „fizetett már, tanító úr!”, ő meg vissza-
ült az asztalához, odalép hozzám egy üzletember, aki végignézte a 
jelenetet, és azt mondja:

– Ugyan, mit vitatkozik vele! Tegye el azt a pénzt, ha maga nem 
teszi el, úgyis odaadja másnak, az aztán majd elteszi! Az én üzletembe 
is bejár, ott is többször fizet. Bizony én elteszem. Hiszen látja, hogy 
már… – és mutat a fejére, hogy meg van zavarodva.

Én vitába szálltam vele. Nem helyeseltem a fölfogását. A tanító 
úr meg nézett bennünket, aztán egyszer csak eltűnt. Észre se vettük, 
mikor elment. A pénzt meg ott hagyta az asztalon. Én eltettem. A 
tanító úr nem jött többet. Beteg lett, aztán meghalt. Még most is úgy 
érzem, az a pénz nem az enyém volt. Aztán már hiába akartam volna 
visszaadni. Később néha a családjaim is kiszolgáltak a kocsmában. És 
megesett, hol az egyikünkkel, hol a másikunkkal, hogy nyitva felejtet-
tük a csapot. Ilyenkor mindig az jutott eszembe, meg mondtam is:

– No ott folyik a tanító úr bora!
Férjemnek volt egy mondása:
– Ha örülök, azért iszok, ha búsulok, azért iszok!
Így lehetett az a fiatalember is, aki az idő tájt sokat, feltűnően 

sokat járt a kocsmába. Sok családja volt. Bár elég messze laktak, 
tudtam valamelyest a családi körülményeiről. Szóvá is tettem előtte, 
hogyan jut neki pénze italra annyi gyerek mellett. Azt mondta, sok 
a fizetése. Még hozzámondta nevetve:
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– Sok családi pótlékot kapok. De nem járok én sehova, csak 
magukhoz. Mert jó bort mérnek.

Nehéz volt elhinni. Minden elsején elég sok pénzt ott hagyott. 
Mert akkor fizetett. Végül aztán megelégeltem. Egy másik ember 
meg is mondta, hogy nemhogy nem jár másik kocsmába, hanem 
egyik kocsmából ki, a másikba be! Elhatároztam, hogy nem adok 
neki többet, mert megint sok volt beírva a „gyászos fekete könyvbe”. 
Én hívtam így a könyvet.

Jön az ember, mondom neki:
– Nem adok többet.
Nagyon megütközött, és fogadkozott, hogy megjavul, csak adjak. 

A megjavulást nem hittem, de adtam, hogy a pénzem megkaphassam. 
De elhatároztam, hogyha elhozza a pénzt, semmiféleképpen nem 
adok neki többet italt. Késő fogadalom volt. Nem hozta el a pénzt, 
de ő se jött többet. Aztán fölakasztotta magát. És akkor derült ki, 
hogy én voltam az a kocsmáros, akinek a legkevesebbel tartozott. 
Némelyik kocsmáros ájuldozott, hogy mennyi pénzét sírba vitte. 
Amit tőlem vitt, nem sok volt. De nekem nagyon számított. Nem 
a pénz, hanem az ember. Kár volt érte.

És hat kis gyereket hagyott itt.

Ha a gyerekkorom jóságos tündére egyszer nekem megjelenne, ne-
kem csak egy kívánságom lenne. Azt szeretném, hogy… Ha a szőlőt 
megtermeljük, tudjuk, a szőlő nagyon egészséges. Ha must lesz 
belőle, az valóságos üdítő ital. Szóval azt szeretném, ha a lángeszű 
emberek azt véghez vinnék, hogy csak annyi szesz maradna a borban, 
hogy egy embernek se menne el az esze tőle. Egy embernek se menne 
tőle tönkre az egészsége, az élete. Ha ezt bárki egyszer föl tudná 
találni, úgy egy csapásra megoldani, annyi áldást még nem kapott 
ember a földön, amennyit ő kapna. Az emberiség jótevője lenne 
örök időkre. Az asszonyok imába foglalnák a nevét, és szobrokat 
állítanának fel neki. Mert annyi embert tönkretett már az ital, annyi 
könny hullott már miatta az asszonyok, gyermekek szeméből, hogy 
az a sok veszteség egy világháborúval biztos felér. Kívánom, hogy ez 
az ember nemsokára megszülessen, vagy ha már megszületett, akkor 
siessen. Embert még úgy nem vártak, mint őt várják.
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Nehéz, küzdelmes éveimben sűrűn eszembe jutott a szülém. Leg-
többször a Budárban látom magam előtt, a szőlők közt. A nagy 
körtefáról sokszor láttam, hogy hajladozik a szőlő közt, és kötöz, 
vagy egy vödörből, kis ciroksöprűvel csapkodja valamivel a szőlőt 
peronosz idején, úgy Szent Antal körül. A feneketlen homokban 
látom, hogy lépked, és barnára sült, sovány lábát emelgeti a többi 
asszonnyal együtt. Mindig erőt merítettem belőle.

Most már az aranyhomok nem feneketlen. Megzabolázták, mint 
Jóska bátyám a csikóját. A kocsiutak a szőlők közt már föl vannak 
töltögetve, és gépek, kis traktorok dolgoznak, segítenek az embe-
reknek. Könnyebb lett az ember élete. Csakhogy az életet is most 
nagyobb veszély fenyegeti. A gépek, a gépszörnyetegek, amik csak 
szedik, szedik az áldozataikat. Alig van nap, hogy ne hallanánk va-
lami szomorú hírt. Az én legidősebb lányom, a Piroska is. Majdnem 
ő is a gépek áldozata lett.

Azon az éjszakán nem aludtunk, sem én, sem a vejem. Hajnal ban 
meg fölkeltettem Berényi Gergőt meg a családját, mert ők látták, mi 
történt. Nyílt seb a lábán, három oldalbordája és a válla. Első láto-
gatásánál vejem nem engedett be. A másodikon, mikor megláttam a 
kifeszített lábat, úgy éreztem, összeesek, de mosolyogtam, Öcsikém 
jutott eszembe beteg lábával. Kimentem a folyosóra friss levegőt 
venni. Mindenhol a gép áldozatait láttam, kinek keze, kinek lába…

Úgy valahogy vagyunk mi, mint azok, akiket hogyha megkér-
deznek:

– Hát ti, hogy vagytok?
Ráfelelnek:
– Megvagyunk elég jól. Üssük-verjük a világot, az meg minket. 

De azért nem dicsekszünk, mert tányér-, kanálcsördülés nélkül 
nincsen. Nincs az még minálunk sem.

Keressük az élet napos oldalát, és nagyon örülünk, ha megtalál-
juk. Ha bánat ér bennünket, magunkba zárjuk, és iparkodunk újra 
felemelni a fejünket. Vidám természetűek vagyunk. Ha társaság van 
nálunk, sokszor dalolnak a gyerekek.

Lányaimnak nincs kiválasztott nótájuk, övéké minden dal, ami 
csak van a világon, amin nem keseregni kell, hanem mulatni lehet. 
Mert azt tudják ám csinálni, úgy lakodalmak vége felé. Rózsika a 

q



q  e 261 w

hordó tetején, Bözsi a széken, Piri az asztal tetején. Mit csináljak 
velük? Az én lányaim meg az apjuké, a Zabos Imréé, aki át tudta 
mulatni, ha jó kedve volt, az egész lakodalmas éjszakát. Azt mondta 
neki a Csanádi Imre prímás, jó barátja, ne fizess nekem, Imre, egy 
parát se, csak dalolj, dalolj! Ő aztán dalolt, dalolt is, amíg csak bírt, 
míg csak élt, mindig. És most kilenc éve halott.

Nemrégen újságolta egy asszony:
– Hallottam dalolni a férjét a rádióban. Megsirattam – mondja. 
Én nem tudtam sírni akkor sem, amikor meghalt. Minden köny-

nyem oda volt már.
Nagyon szeretett a cséplőgépmunkások körében lenni. Egyszer 

hivatalos ügyben haza kellett neki jönni a szállásról. Mondtam neki, 
hogy az utcánkban, a túloldalon a Sárkány Pali bácsiéknál már régóta 
áll a szövetkezet gépje, el van romolva. Rögtön átsietett. A gépnél 
egy fiatal gépész – tanfolyamot végzett ember – volt. Férjem rövid 
idő alatt kész lett a géppel. Mikor hazajött, mondta, hogy a fiatal 
gépész megköszönte a segítséget, és azt mondta neki:

– Imre bácsi, én ez alatt az idő alatt, míg maga megigazította a gé-
pet, többet tanultam magától, mint az egész gépésztanfolyamon!

– Semmi – mondta a férjem.
Nekem meg azt mondta:
– A munkásokért tettem, hogy meglegyen a kenyerük.
Aztán fölcsillant a szeme:
– Fő, hogy zúg a gép! Hallod? Ez a legszebb zene!
Abban az évben, mikor megesküdtünk – jaj, de régen volt! –, 

szívemre tett kézzel mondom, igaz volt, télen, egy este nagy volt a 
hó, mi még nagyon boldogok voltunk, a kis oldalszoba volt a mienk, 
férjem arra kért, hogy daloljak most az egyszer neki az ő kedvéért 
valami szép nótát.

Elnevettem magam.
– Szívesen, de mért mondod, hogy a te kedvedért?
– Mert te örökké másnak dalolsz a színpadon – mondta.
– És mit daloljak, mondd meg!
– Amit akarsz, csak szép legyen.
Tudtam, hogy a betyáros nótákat szereti, de én ezeket nem ked-

veltem, és egy másik, akkor divatos dalba kezdtem. Előbb kértem, 
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kísérjen a cituráján. Már gyerekkorában megtanította az apja asztali 
citerán játszani. Mesterien kezelte legény korában. Amikor udvarolni 
kezdett, gyakran áthozta hozzánk, és szórakoztatott bennünket. 
Szépen tudta rajta játszani a Valencia című táncszámot, amit mind 
a ketten, ő is, én is szerettünk. Akkor nagyon divatos zeneszám 
volt. Meg a Perzsa vásár. A Csanádi Jenőtől azt is megtanulta, 
és a kedvemért játszotta is sokat. Később, mikor összekerültünk, 
minden disznóvágáskor disznótort is rendeztünk az atyafiságnak, 
hagyomány szerint. Olyankor ő volt a főzenész. Aztán lassan válto-
zott a világ, a disznóvágások még meg is maradtak, de a disznótorok 
minálunk kimentek divatból.

De ő most engem akart hallani. Elkezdtem dalolni. Figyeltem 
nóta közben, jól választottam-e ki a nótát. Úgy láttam, jól válasz-
tottam. Szép régi nóta volt. Hallgató.

Mikor vége lett, vártam, hogy szól-e valamit. De csak annyit 
mondott:

– Dalolj még!
És én daloltam tovább, egyik dalt a másik után, míg csak bírtam. 

Neki. Daloltunk mi együtt is, szokásunkká vált, saját magunkat szó-
rakoztattuk. Évek múltával aztán mind kevesebbet jutott eszünkbe, 
hogy egymásnak daloljunk. A lavina mindig fentről indul lefelé.

Ma már, ha visszagondolok, úgy érzem, hogy okos szemével látta 
a szakadékot, és mégsem kerülte el. Miért, kérdezem magam ma is 
sokszor. Azt hiszem, erre sok asszony hiába várja a választ. Ereje 
teljében, 56 éves korában kaszálta le a halál.

Így zajlott az életem.
A hagyatéki tárgyaláson a gyerekeim semmit se kértek. Minden 
ingatlan az én nevemre jött át. Én azzal akartam megköszönni, 
hogy meg is őriztem mindent. Igaz, csak annyi volt az ingatlan, 
amennyit férjem örökölt. Nem akartunk szerezni, de azt meg akar-
tuk őrizni, amit a férjem kapott. Ma már régen tudom, hogy az a 
kenyér a legjobb ízű, amit saját magunk keresünk meg. Így tettem 
egész életemben. És szeretnék így tenni, míg erőmből telik. Tudom, 
ebben sem vagyok magam. Ágnis néni, férjem idősebb testvére is, 
akit a legjobban szerettem a testvérei közül. Férje gyógyíthatatlan 

q



q  e 263 w

betegsége folytán vállára vette négy kis gyermekének fölnevelését. A 
vékony, sovány asszony nemcsak fölnevelte, ki is házasította szépen 
a családjait. Pár évvel ezelőtt halt meg. Nyugodjon békében! Élete 
nagyon nehéz volt, legyen neki könnyű a föld!

Ha fiamra néztem, mindig összeszorult a szívem, de vidámnak 
tetettem magam. Vendég volt nálunk mindig. Ő is érezte. Halála 
után tudtam meg, Macuska húgomnak megmondta, hogy érzi, nem 
sokáig él. Mi is tudtuk, csak nem akartuk bevallani még magunk-
nak sem. Mikor odaértünk, bár már le volt zárva, de fölnyitották a 
koporsót. Rózsika odajött hozzám, hogy megnézem-e. Nem néztem 
meg. Azt akartam, hogy úgy álljon mindig előttem, mint amikor 
még élt. Úgy is jelenik meg még mindig, hogy szinte úgy érzem, itt 
van velem. Most már tudom én is, miért járt ki szegény nagyanyám 
is a sarokra, és nézett arra, amerre a Jani fia elment a háborúba, és 
soha többé vissza nem jött. Nehezebb az ilyet leírni, mint a többit 
együttvéve.

Két kis unokám a mindenem. Terike az egyetemre jár, Tibike a 
gimnáziumba. Bármikor, ha eszembe jutnak, mindig úgy jelennek 
meg előttem, hogy kis íróasztalukra hajolva írnak vagy tanulnak. Jó 
tanulók. Hogy hogy alakul majd az életük, a jövő titka.

Terike a múltkor hazatoppant. Kalácsot sütöttem neki. Olyant 
akartam sütni, mint szülém sütött annak idején nekem. Jó, foszlós, 
fonott kalácsot. Mikor este a kovászt tettem a kalácsnak, bele-
szimatoltam a levegőbe, újra éreztem a szülém nagyházát, ahol a 
búboskemencéből annyi sok jó falat jött ki.

Reggeli dagasztáskor kiléptem az udvarra, és meglepetve álltam 
meg az ajtóban. A jó öreg diófa ágai csak úgy rogyadoztak a sok 
ráhulló hótól. De szép volt! A közeli pékhöz vittem sütni a kalá-
csot. Kemencében sült kalácsot akartam adni az unokámnak. Szép, 
ropogós, pirosra sült a kalács, Emilke, a pék felesége megcsókolt. 
Kérdően néztem rá, mire ő azt mondta:

– Maga az én második anyám.
Szereplőm volt ő is. Terike fölpakolva visszament az egyetemre. 

Az ablakom alatt most szép ruhákba, bundácskákba öltözött kisgye-
rekek mennek az új óvoda felé. Szüleiket, nagyszüleiket gondolom 
mögéjük. Már járják a lippentyűs táncot.
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Már be akarom fejezni életrajzomat, de nem bírom. Életem alakjai 
nem engednek. Föltámadtak. Nagyapám az első, áll a ke men cé nél, 
szép, magas szál ember, hófehér ing, rojtos gatya van rajta. Aztán az 
óvó néni! Majd a Margit kisasszony. (Bocsáss meg, hogy háborgatlak, 
de csipkét ma sem tudok kötni.) A Gyula bácsi, akinek már rég meg-
bocsátottam a verést. Úgy lehet, ő is kikapott gyerekkorában. Anyám, 
aztán apám, aki a háborúból két dalt hozott, az egyiket a doberdói 
nagy hegyről, a másikat egy csendes kis legénylakásról, ahol az óra 
búcsúra int. És a nagyanyám, az én drága nagyanyám! Úgy áll előttem 
sötét ruhájában, amint éppen egy darab lángost ad a kezembe. Férjem 
kezében egy nagy kalapács, amivel a gépet csinálta. Meg a János vitéz 
is ő, aztán meg a Bagó. És jönnek a színdarabok a sok száz meg száz 
szereplővel, akiket legnagyobb bánatomra nem tudom már fölsorolni 
sem. Látom a kisfi amat, akit karomon ülve tartok, majd az ablakon 
át nyújtok egy orosz katonának… Mind elmentek.

Mikor nincs sok munkám, már szokásommá vált, hogy minden 
vasárnap reggel kibandukolok a temetőbe pár szál virággal. És 
nagyokat gondolkodom az élet folyásán. Mindjárt, ahogy belépek, 
az út mellett ott a Visnyei Feri sírja. Élete virágjában ragadta el a 
halál mint fiatal férjet, amikor azt hajtogatta mindig, hogy „olyan 
boldog vagyok!” Halála hihetetlennek tűnik még ma is. Fiatal tanító 
volt, szép, fiatal, remek ember. Nem tudom elképzelni halva, csak 
ahogy belépett a színpadra, és megcsördítette a karikást. Aztán 
már dübörgött is a taps. Kicsit tovább ott van a Csanádi Jenő sírja, 
a kitűnő hegedűs, a zenekar vezetője feleségével együtt alussza örök 
álmát. Megérdemli, hogy nyugodt, szép álma legyen. Hány embernek 
húzta el a legkedvesebb nótáját, és hány színdarabot segített nekünk 
sikerre vinni! És ott van nem messze hozzájuk a férjem, Zabos Imre, 
a Bagó, a trombitás. Elszorul a szívem, mire hozzá érek. Ez maradt 
hát nekünk, ez a sírhalom, amiben az övéi is nyugosznak. 

Elmegyek szüleim, nagyszüleim sírjához. Egy sírban nyugszanak. 
Közel van. Milyen keveset tehetünk értük mi élők, és ők milyen 
sokat tettek értünk. Az árvácskák, amit az ősszel ültettem, mind 
elhervadtak, most csak Macuska húgom virágja van rajtuk. Vizet 
hozok alájuk. 
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Az Amerikát járt Marci bácsi nagybátyám is itt nyugszik a kö-
zelben a feleségével és lányával, Rózsikával, aki kihúzott a Barából. 
Ő már eltávozott. Nekem még dolgom van…

Tavaszodik. Misi munkásom és felesége, Juliska már kinyitották a 
szőlőt, én meg addig az almafák alját forgattam meg ásóval. Jövő 
héten kezdenek metszeni. Újra elkezdődik egy munkával teli év. 
Bársony Józsi hazajött Németországból, és feleségének vett egy hold 
szőlőt, ő is, felesége, Juliska is régi bokrétásaim voltak. Azt mondta, 
visszamén még, de hazajön nemsokára. Juliska majd gondozza a 
szőlőt. Szőlőm belső végénél is elkelt egy kisebb birtok. Olyan vette 
meg, aki már hazajött Németországból, és itthon akar dolgozni, 
örülni kell az ilyen hírnek, mert már kezdett sok lenni a gazdátlan 
szőlő meg föld. Én is örülök. Misi Ilonka menyével, Gyuri fiával 
kiballagunk a szőlőbe. Ők metszenek, én meg folytatom a fordítást, 
mert a gyümölcsfa is szereti a napfényt. Püspök Misi őszibarack-
telepítésében dübörög a kis traktor.

Nyár van. A tikkasztó forróságban, munka közben a szőlőben elfá-
radtam, és behúzódtam egy kissé a pajtába. Elszunnyadtam a frissen 
vágott szénán, úgyhogy mire felébredtem, már alkonyodott. Szép 
naplementét láttam. Az énekesmaradak is kezdtek már mind elhall-
gatni, így aztán én is abbahagytam a munkám, és hazaballagtam. Sok 
házból a sült szalonna illatát hozta felém a szél. Gyerekkori emlékek 
jutottak eszembe. Ilyenkor, alkonyattájt, a földművesasszony, ha 
hazaér, leggyorsabban a sült szalonna tojással, a hajában krumpli 
van készen.

Forró nyár van. Augusztus perzsel, de a munka így is szép a 
szőlőben. Ha körülnézek, mindenfelé pirosan mosolygó barackok, 
nyári almák. Az érett gyümölcs illata terjeng a levegőben.

Hazaérek. Bobi kutyánk szalad elébem, és farkát csóválva üdvözöl 
jókedvűen.

És most útjára bocsátom életem történetét. Az életrajzomat. Nyu-
godt vagyok. Hogy ezt megírtam, ezzel is jót akartam. Amit vállal-
tam, szívvel-lélekkel csináltam és őszintén. És végtelen örömömre 
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szolgál, hogy úgy el tudtam néha merülni ebben a munkában, hogy 
egészen elfelejtkeztem magamról.

Nem volt könnyű. Ha másképp írtam volna meg, valótlanságot 
írtam volna. Erre pedig nem vagyok kapható senki kedvéért se. Nem 
hiszem, hogy bárki mondhatja, hogy könnyű volt neki becsületesnek 
maradni.

Megpróbáltam meghallgatni egy tanácsot: „Ne múlj el névtele-
nül, ha nyomot hagyhatsz magad után!”

Horgos, 1975
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Anyám, Péter Szabó Mária, a húgom, Macuska, az apám, Geleta István, 
a mozgóképszínház-tulajdonos, a bátyám, Lajos, és én, akit Piroskának 

neveztek el, mert pünkösdre születtem  A lányok sorában jobbról 
a harmadik vagyok 1926-ban
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„Gyönyörű szép táncmulatságok voltak abban az időben…” 
(Szüreti bál 1927-ben)  „Most is úgy tűnik, 

szép volt ifjúkori életünk…”
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„A szeretet jeléül Piroskától és Imrétől” (Horgos, 1928)
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„Drága Olgámnak emlékül Pirikétől és Imrétől” 
(Horgos, 1928. december 17.)

q  



q  w

Az esküvőnk napján, 1930. május 7-én csodaszép idő volt, 
de az eljegyzésünkkor iszonyatos hóvihar dühöngött…
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A Reisz bácsi rendezte Mágnás Miska 
szereplőgárdája (1934–1935)  „A maga lányát nem kell tanítani 

a színpadon, mert őstehetség…” (Reisz bácsi)
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Zabos Imre, a cséplőgép-tulajdonos („Az emberek zöld ággal 
földíszítették a cséplőt, és húzattak haza.”)  A Zabos kislányok 

1939-ben: Piri, Rózsika és Bözsi
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Férjemmel és gyermekeinkkel, Bözsivel, Öcsikével, 
Rózsikával és Pirivel  „Soha nem felejtem el a nézőtéren 

a sok csillogó szemet.” (János vitéz)

Ö
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A horgosi Gyöngyösbokréta 1952-ben a palicsi 
Magyar Ünnepi Játékokon 
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Együtt a család 1955 májusában, házasságkötésünk 25. évfordulóján. 
Elöl a férjem és az ölemben kisunokánk, Terike (Erzsébet leánya); 

mögöttünk fiunk, Imre, Erzsébet leányunk férjével, Amstadt Antallal, 
Piroska leányunk férjével, Urbán Ferenccel és Rózsika leányunk

 Pirike néni  Kisunokám, Tibike (Rózsika fia) táncospárjával
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Az egyik utolsó fénykép a dédunokákkal, 
Krisztikével és Nellikével
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NAGYANYÁNK VÉTKE  w

1910. május 14-én születtem, piros pünkösd napjának hajnalán. 
Anyám éppen az ünnepi kalácsot sütötte. Öt nappal voltam ügyesebb 
a Halley-üstökösnél, az május 19-én jelent meg az égen. A nép hábo-
rút jósolt. Sárkány Vittuska néni mondta el nekem később, hogy a 
Kamaráserdő felé nézve gyönyörű csillagnak látszott; hosszú, fényes 
farka volt, és világos nappal is beragyogta a fél égboltozatot.

Egyszer, amikor egy tanyai emberrel beszélgettem, megkérdez-
tem tőle, hogy ott kint a tanyán nem unalmas-e az élet. Mire ezt 
válaszolta:

– Hol él maga? Hiszen a tanyán virágzik a szerelem!
Erre a válaszra építettem, írtam meg ezt a regényt. A férjem, 

Zabos Imre tanyán született, így ismertem meg a tanyai életet, és 
a saját élményeim alapján egy kevés fantáziával írtam ezt a szóra-
koztató könyvet mindazoknak, akik kellemesen akarjak tölteni a 
szabad idejüket.

1889

Ha végigmegyünk a Nagy utcán egészen az Alvégig, onnan már 
láthatjuk a cigányok putrijait. Szomorú látvány, mint ahogy szomorú 
a Gunaras sori nyomorúságos életünk is. A cigányasszonyok alig 
tudnak mozogni a sok gyerektől, de kell mozogniuk: szinte min-
dennap fölmennek a faluba, kéregetnek a házaknál, rimánkodnak, 
imádkoznak egy kevés száraz kenyérért, rossz ruháért. Rongyos 
zsákféle van a vállukra akasztva, abba rakják, amit összekoldulnak. 
A cigányputrik körül vályogvető gödrök vannak, az ott vetett vá-
lyogból látnak néha egy kis pénzt. A fájós szemű cigány Mára olyan 
öreg, hogy nem is tudja, hány éves.

A vályogvető gödrökön túl, a kocsiúttól följebb ott fut a töltésen 
a vasút. A vasútról már látszik a Nagyjárás, kora reggeltől estefeléig 
itt legeltetik a jószágot a csikósok, gulyások. A közelben egy tarka 
tehén türelmesen hagyja, hogy a kis borja döfködje a csecsét, a tej 
néha kicsordul a boci szájából. Amott egy fényes szőrű ló a kiscsikó-
ját nyalogatja, majd a csikó kényesen megrázza magát, hátsó lábait 
felrúgja a levegőbe, közben vígan csilingel a nyakába akasztott kis 
csengője. A gémeskútból éppen vizet húznak a gulyáslegények. A 
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kék égen két fecske cikázik, forró, napsütéses nyár van. A tanyák 
idelátszanak ugyan, de még eléggé messze vannak.

A Galambos sori és a Kőrös oldali tanyák mind fehérre vannak 
mészelve. Az első a Hajbel-tanya, utána sorakozik a többi is. Ha-
marosan meglátjuk a Fodor-iskolát.

Ez meg itt a Pernyész-tanya. Ez arról híres, hogy mindig ragyog 
a tisztaságtól kívül-belül, és szép fákkal van körülültetve. Elöl a 
kis- és a nagykapunál magas rezgőnyárfák vannak, a tanya háta 
mögött pedig szürkebogyós olajfák lógatják ágaikat a kacsaúsztató 
tóba. Ebből vetették valamikor a Pernyészek a vályogot, vagy innét 
vették ki a földet a vert falnak.

Kora hajnal van, még kissé sötét. Legelőször a nagy, gőgös vörös 
kakas ugrik le az ülőről, egyenesen odalépked a példásan összerakott 
trágyadombhoz, fölugrik rá, aztán nyújtott nyakkal elkukorékolja 
az ébresztőt. Erre már a fiatal jércék is leugrálnak. Kárálgatnak, 
majd elkezdik egész napos munkájukat, a kapirgálást. Az ólakból 
kiskacsák, libák, csirkék hangja hallatszik. Az istállóban dobognak 
a lovak, nyerítenek a csikók, bőgnek a tehenek. Éhesek az állatok, 
meg kell etetni őket.

Ki is lép a konyhaajtón, majd az eresz alól egy szép fiatalasszony, 
erősen viselős. Bemegy a hátsó kiskamrába, aztán szakajtóval a 
kezében etetni kezdi a szárnyasokat. Egy gúnár Boriska asszony 
kötényébe dugja a csőrét, mire az nevetve rángatja ki a kötényét a 
liba szájából.

Megjelenik a konyhaajtóban a gazda is, Pernyész Gergő. Ingben, 
rojtos gatyában, pitykés kis lajbiban van. Elsiet az istálló felé, mert 
ott már az ő dolga az etetés. A lovak nyerítve, a tehenek bőgve 
örülnek neki. Hozzá is lát rögtön a munkához, hozza be a jó leveles 
szárat, aztán megcsinálja az abrakot, mert attól jobban tejel a tehén, 
a lovak jobban húznak. Gergő megkeféli a lovat a vakaróval, a tehén 
meg belefeküdt az éjszaka a ganéjba, egy vödör vízzel azt is lemossa. 
A tanya elcsendesül: minden jószág eszik.

A gazda kilép az istálló ajtaján, szétnéz. Mivel nem látja az asz-
szonyát, kisétál a hátsó kiskapun az olajfákhoz. Jól sejtette, valóban 
ott van a felesége, egy kisszéken üldögél. A kiskacsákat és a csirkéket 
eteti. A kotlóstyúk ijedten szaladgál a kis tó szélén, mert mind a 
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vízben úszkálnak azok a kacsák, amiket ő költött ki. Gergő lehajol 
az asszonyához.

– Hogy vagy, kedves? Jól érzed magad? Nem vagy fáradt? Minek 
keltél föl ilyen korán?

Boriska fölmosolyog a férjére:
– Nem vagyok fáradt, kedves.
Feláll és Gergő nyaka köré fonja a karját.
– Egyetlenem – súgja.
Gergő az olajfák alá pillant. Tegnap kaszálta le ott a füvet. Karjába 

veszi a feleségét, és óvatosan, vigyázva fekteti le a lekaszált fűre.
– Meglátnak, Gergő – sóhajt az asszonyka.
Egyszer csak idehallatszik egy karikás ostor csattanása, ez téríti 

magához a két szerelmest. Gergő fölsegíti a kedvest, aztán besiet az 
istállóba. Kivezeti a lovakat, befogja őket a kocsiba, majd fölül az 
ülésre. Boriska már jön is kifelé a frustokkal: szalonnát, kolbászt, 
vöröshagymát kötött be a kockás szalvétába. Föladja Gergőnek, az 
meg aggódva néz le rá.

– Vigyázz magadra nagyon, kedves!
– Majd délben kiviszem az ebédet.
Jancsi hangjára összerezzennek.
– Na, mi lesz már? Nem volt elég az éjszaka? Gyerünk, gyerünk! 

– kiáltja Gergőnek.
Gergő elindítja a lovakat kifelé, a nagykaput már előbb kinyitot-

ta. A kapuból még egyszer aggódva visszanéz a feleségére. Úgy érzi, 
most szereti legjobban a feleségét, mióta gyermekét hordja a szíve 
alatt. Egykettőre utoléri Jancsi kocsiját, mert bizony Jancsinak csak 
egy lova van, de azt se eteti rendesen. Amikor kiérnek a földjére, 
Cigány Jancsi pálinkásüveget vesz elő, jól meghúzza, aztán Gergőt 
is kínálja:

– No, komám, húzd meg te is!
– Ne nagyon iszogassunk, Jancsi, mert nemsokára a nyakunkba 

süt a tarhonyaszárító csillag! Addig siessünk, míg nincs meleg!
Rögtön hozzá is fognak az ugaroláshoz. Gergő az innenső oldalán 

a földnek, Jancsi meg a túlsón. Előzőleg úgy beszélték meg, hogy 
holnap Gergőnél ugarolnak. Gyakran kisegítik egymást munkával. 
Éppen ezen gondolkodik Cigány Jancsi is. Különben Börcsök a veze-
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tékneve, de barna az arca és hófehér a foga, emiatt valóban cigányos 
a kinézete. Gergőt szereti0, mint jó cimboráját, de haragszik is rá. 
Irigyli tőle Boriskát, a szép asszonyt.

– A fene egye meg ezt a mafla Gergőt! Micsoda szerencséje van 
ezzel a Boriskával. Nem mondom, engem is szeretnek az asszonyok, 
meg a lányok is, de Boriska mindegyiknél szebb. Még ilyen állapot-
ban is gyönyörű! – gondolja Jancsi.

Gergő ugyan három évvel idősebb Jancsinál, de mivel közel van 
egymáshoz a Börcsök- és a Pernyész-tanya, így gyakran összejártak 
játszani gyerekkorukban. A cimboraság aztán férfikorukban is 
megmaradt. Félárvák is majdnem egyszerre lettek. Gergő apját a 
tüdővész vitte el. Jancsiét a pálinka, időnap előtt. Jancsi akkor még 
tizenhárom éves kamasz volt, Gergő pedig tizenhat. Mindkettő-
jüknek meg kellett fogni a kasza meg a kapa nyelét. Meg is fogták 
mind a ketten, de dolgozni csak Gergő dolgozott velük. Jancsi 
éppúgy rászokott az italra, mint annak idején az apja, csak úgy 
ímmel-ámmal dolgozott, csak annyit, hogy éhen ne haljon. Gergő 
viszont annál dolgosabb volt. Igaz, az anyja is, amikor megözve-
gyült, kapált, kaszált a nagy fiával együtt. Így történt, aztán, hogy 
nagy dologidőben Gergő nem ért rá komázni, lányok után járni, és 
bizony eljárt fölötte az idő, huszonnégy éves volt, amikor feleségül 
vette Boriskát.

Jancsi persze most dühös is meg irigy is a cimborájára, de nem 
mutatja, mert nagyon rá van szorulva Gergő segítségére, hiszen más 
barátja nincs. A tanyai nép nemigen kedveli, a Cigány mellé még 
egy csúfnevet ragasztott rá, úgy hívják errefelé, hogy szoknyabolond 
Cigány Jancsi. Szegény édesanyja, a Julis néni gyakran pirongatja:

– Legalább nősülj meg! Nézd meg a Gergő barátodat: nem iszik, 
rengeteget dolgozik! De meg is látszik rajtuk! Te meg? Jaj, Jancsi, 
mikor érik már meg az eszed?

Jancsi erre csak nevet, pedig az öt hold földből kettő már el-
úszott.

Elhessegeti most magától ezeket a gondolatokat Jancsi, és oda-
kiált Gergőnek:

– Gyere frustokolni, cimbora!
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Mindketten kifogják a lovakat az ekéből, aztán letelepednek. 
Jancsi újra előveszi a pálinkás butykost, de Gergő már eszik, csak 
megrázza a fejét.

– Jobb lesz, ha te se iszol, mert ha nyakunkba süt a nap, téged 
biztos lefektet. De akkor én itt hagylak.

– Örökké prédikálsz! De jól van, no. Szót fogadok – törli meg 
Jancsi a száját.

Amint eszegetnek, egyszer csak Jancsi gúnyosan emlegetni kezdi 
Gergő legénykori életét.

– Ha jól emlékszem, cimbora, te a Rózsa Juliskának is csaptad a 
szelet fiatalabb korodban, csakhogy kitette a szűrödet.

Gergő erre elmosolyodik:
– Nem egészen jól emlékszel, cimbora, az én szűrömet ugyanis 

nemcsak a Rózsa Juliska tette ki, hanem a Bíró Zsófi is. Sőt úgy 
látszik, azt is elfelejtetted, hogy a Rózsa Juliska egy Börcsök János 
nevű legénynek is kitette a szűrét.

Jancsi nevetve törli meg a száját.
– Jól tetted, koma, hogy az orromra húztad. Bizony én is szeret-

tem volna Juliskát, mert szép lány volt, dolgos. Gazdag legény vette 
el, olyan, aki lakkcsizmában jár.

Rágyújtanak, Gergő lassan eregeti a füstöt.
– Ne ábrándozzunk azon, ami volt! Te is kaphatnál magadhoz való 

lányt minden ujjadra. Én már tapasztalatból tudom, hogy a sorsát sen-
ki se kerülheti el. Minden férfi  sorsa az asszony, az asszony sorsa pedig 
az ember. Látod, előttünk van a példa: mindkettőnk apja meghalt, 
anyáink magukra maradtak, és a mi nyakunkba szakadt a teher, az 
özvegyek szomorú sorsa. Anyámnak én maradtam gyámolítónak…

– Az én anyámnak meg ugye én.
– Erre gondoltál? – mosolyodik el keserűen Jancsi.
– Igen, erre gondoltam, Jancsi. Ritkán bírunk így szót váltani, hát 

most kihasználom az alkalmat, és megmondom kereken: hagyd ezt a 
bolondériát a sok asszonnyal, lánnyal! Kösd be a fejét valamelyiknek, 
akkor lesz segítséged is. Ne kajtass örökké a más asszonya után, mert 
megjárod. Mondom neked, az lesz a vége. Ez a mostani eseted is a 
Makra Péter feleségével, az Eszterrel! Ha Péter tudomást szerez róla, 
úgy a falhoz töröl az a hatalmas ember, hogy odaragadsz.
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– No jól fölbecsültél, koma. De azért még ma elmegyek hozzá. 
Aztán meg szakítok vele, rád hallgatok, és elveszem Sebők Matildkát. 
Hanem nem lesz ám könnyű a szép Eszterrel szakítani. Te, hogy az 
hogy tud szeretni! Abba bele lehet bolondulni, de még dögleni is.

– A te dolgod. Én figyelmeztettelek, a többi a te dolgod, rád 
tartozik. De gyerünk dolgozni, mert abból nem élünk meg, amit 
most csinálunk.

A tarlóugarolás nem kíván nagy figyelmet, lehet közben gondol-
kodni is. Így aztán a két, különböző természetű fiatalember ki is 
használja a lehetőséget – mindketten mostani szerelmes életükről 
elmélkednek. Gergőnek az jut az eszébe, hogyan került össze az ő 
Boriskájával.

Éppen egy évvel ezelőtt történt, ilyenkor, tarlószántáskor. Szom-
bat dél volt. Gergő abbahagyta az ugarolást, és indult a tanyára ebé-
delni. Már messziről látta, hogy vendég van náluk. Amikor közelebb 
ért, megismerte anyja testvérét, Pista bátyját, a férfiak leparoláztak, 
aztán asztalhoz ültek. Jó kolbászos paprikást főzött Maris néni. Pista 
bácsi ebéd közben előhozakodott a nősüléssel:

– Hallod-e, öcsém! Anyád panaszkodik, hogy nem akarsz meg-
nősülni, pedig neki már fáj a lába, elkelne a háznál a segítség.

– Nem szeretnek engem a lányok, Pista bácsi – legyintett Gergő.
– Melyik szeressen? – csapott le rá Maris néni. – Tán azt aka-

rod, hogy ők járjanak utánad? Látod, Pista, most is ugarolni akar 
délután, pedig szombat van, bemehetne a faluba Jóska sógorékhoz, 
aztán este elmenne a bálba. Holnap meg vásár lesz, úgyhogy biztos 
sok lány lesz ma este a bálban.

– No látod, segíts magadon! – mondta Pista bácsi. – Azt tudod, 
ugye, öcsém, hogy nekem nincs családom, ezért a kis valóságom 
rád hagyom. Anyádnak kell a segítség, neked meg az asszony. Nem 
élhetsz mindig legénymódra.

Még sokáig folyt a vita erről a témáról, aztán Pista bácsi kije-
lentette:

– Készülj, öcsém! Tisztálkodj, öltözködj, majd én elvégzek a 
jószágok körül.

Kiment, kihúzta a szép sárga féderes kocsit a színből, még le is 
törölgette. Aztán kivezette a lovakat az istállóból, a Bátort meg a 
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Fecskét, és megkefélte őket a lóvakaróval. Közben Gergő – mit volt 
mit tenni – elkezdett tisztálkodni, szépítkezni. Anyja kikészítette 
neki a tiszta fehér inget meg az ünneplőruháját, egy székre akasz-
totta a gangon.

Mikor Gergő fölöltözött, Pista bácsi igencsak megnézte.
– Ez igen! – mondta. – Akárcsak apádat látnám huszonhat 

éves korában. De bele is szeretett az anyád, fülig. No neked se kell 
erőlködnöd, hogy asszonynak valót hozz a házhoz. Befogom a 
lovakat, te meg ugorj föl a kocsira, aztán jaj nektek, lányok, földi 
boszorkányok!

Gergő már kiért a föld végére, odakiált Jancsinak:
– Pipahuja, koma!
Mindketten rágyújtanak, leülnek egy kicsit pihenni a fűre.
– Úgy gondolom, koma, hogy délben bemegyek Esztihez, meg-

mondom neki, ne várjon többet.
– Minek azt bejelenteni? A legjobb lesz, ha ezután felé se 

mégy.
Jancsi elgondolkodva néz a közeli nádfödeles kis tanya felé.
– Nézz oda, Gergő, nézz oda! Eszter rózsás kötője örökké ki van 

terítve a kerítésre, örökké felém lobogtatja a szél hív: „Gyere, gyere, 
várlak!” Látod? Most is ott van. Hogy lehet ennek ellenállni, koma? 
Ha tanácsot tudsz adni, adjál kalácsot is. Mondd, mit csináljak?

– Nősülj meg, Jancsi! – áll fel Gergő a fűről. – Addig, amíg nem 
késő. Arról a rózsás kötőről már én is hallottam, és mindenki tudja, 
kit hív az a kötő.

A két fiatalember folytatja az ugarolást, Gergő is tovább gondol-
kodik hát a sorsa alakulásán.

Miután Pista bácsi biztatására fölugrott a szép féderes kocsira, 
lassú trappban elindította a lovakat a falu felé. Ahogy szépen po-
roszkáltak, egyszer csak hatalmas sebességgel kivágtatott elébük a 
dűlőútról egy kosarakkal megrakott, szép, gazdásos kocsi. Mintha 
kék ruha virított volna ki az egyik kosárból. Gergő rögtön megis-
merte a kocsit: a gazdag Bíró Máté kocsija volt. Jól emlékezett rá még 
abból az időből, amikor a szép Bíró Zsófinak udvarolt. A bakon az 
öreg Csutora bácsi ülhetett, Bíróék bérese, és vadul ütötte a lovakat. 
Amint várható is volt, a nagy száguldásnak az lett a vége, hogy a 
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kosarak mind legurultak a kocsiról. Az öreg Csutora azonban nem 
állt meg, hanem otthagyta a szanaszét heverő kosarakat. Gergő 
megállt, de hirtelen nem is tudta, hogy mit csináljon. Végül úgy 
döntött, fölrakja a kocsijára az üres kosarakat – a széna ugyanis mind 
kiszóródott belőlük –, és hazaviszi őket. Így is tett, amikor azonban 
indulni akart, nyöszörgést hallott a kukoricásból. Újra lelépett a 
kocsiról, és elindult a hang irányába a sűrű kukoricalevelek közt. 
Néhány lépés után a legnagyobb meglepetésére egy fiatal lányt látott 
meg az egyik tökbokorban. A sírdogáló kislány az oldalán feküdt, az 
egyik lába fel volt akadva egy kukoricaszárra. Előbb megszeppent, 
amikor meglátta Gergőt, azután ráförmedt:

– Mit bámulsz rám, mint borjú az új kapura?! Hallod-e? Jobb 
volna, ha fölemelnél!

A kislánynak még az arca is csupa maszat, csupa sár volt. Gergő 
hirtelenében nem is tudta, hogyan segítsen rajta. Végül fölemelte, és 
ki akarta vezetni a föld végére, de meg kellett állniuk, mert a kislány 
nem bírt rálépni az egyik lábára. Gergő erre a karjába kapta, mint 
egy kisgyereket, kivitte, és föltette a kocsira. Amikor megnézte a 
lány sáros lábát, rögtön látta, hogy a bal bokája kificamodott, már 
dagadt is.

– Te kislány! Az én anyám ért ehhez, ő helyre tudja tenni a lába-
dat. Na mit gondolsz, hova vigyelek: a Mátéékhoz vagy anyámhoz? 
De hogy is kerültél te a Mátéék kocsijára? Ki lánya vagy?

A kislány szepegve elmondta, hogy Mátéék távoli rokona, egy 
messzi faluból hozatták ide szolgálónak.

– Egy lánytestvérem még otthon maradt, nekem meg szolgálni 
kell. De most, ha lehet, anyádhoz vigyél.

Gergő fölugrott a kocsira, megfordította a lovakat, és igyekezett 
vissza a Pernyész-tanyára. Anyja és Pista bácsi elébük siettek.

– Mi történt, Gergő? – kérdezték.
Miután röviden elmondta az esetet, Gergő hozzátette:
– Szerintem vagy eltört, vagy kificamodott a kislány bokája. 

Nézze meg anyám!
Maris néni odalépett a kocsihoz, látta, hogy a lány lába meg-

dagadt.
– Hozd be, fiam, majd bent alaposabban megnézem!
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Gergő leemelte az ülésről a lányt, és bevitte a konyhába a he-
verőágyra. Anyja intett neki, hogy jó erősen fogja le a kislányt, ő 
pedig megfogta a fájós bokát, és igazított rajta egyet. A lány nagyot 
sikoltott, de a bokája már a helyén is volt. Maris néni hideg vizes 
ruhába csavarta a lány lábát, a vizes ruha tetejébe szárazat kötött.

– No most már majd meggyógyul – mondta.
Amikor kimentek a konyhába, Gergő megkérdezte az anyjától, 

hazavigye-e a lányt Mátéékhoz.
– Ne vidd, fiam! Ismerem én azokat, csak dolgoztatnák szegényt, 

könnyen el is nyomorodhatna. Eredj, mondd meg nekik, hogy a lány 
jó helyen van, néhány nap múlva jöjjenek érte.

Gergő szót fogadott az anyjának, a lovak közé vágott, és hazavitte 
Mátéékhoz a kosarakat. Lerakta őket a ház előtt, aztán belépett a 
kiskapun. Már ott meghallotta a nagy csetepatét, valahol az istálló 
körül kiabáltak. Rögtön arrafelé vette az útját. Először az öreg 
Csutora borízű hangját hallotta meg:

– Mondtam már, hogy a dűlőúton még megvolt. Egy kosárban 
ült, de a kosarak legurultak.

Bíró Julis néni fejősajtárral a kezében állt a folyosó végénél.
– Szedd össze magad, és keresd meg Boriskát, vagy eredj a háztól!
– Szép jó estét kívánok! Na mire végzik? – lépett közéjük mo-

solyogva Gergő.
Meglehetősen ridegen fogadták.
– Ezt a vén gazembert szidjuk, mert elvesztette a nagykosarakat.
– Meg a Boriskát is, úgy hallom. De majd én megvigasztalom 

magukat: ott van minálunk. Leesett a kocsiról a kosárral együtt, és 
begurult a kukoricásba, ott találtam rá. Az egyik bokája kificamo-
dott, de anyám már helyre tette.

Erre persze azonnal megenyhültek Mátéék.
– A kosarak is mind megvannak? – kérdezte Bíró Máté.
– Gondolom, mert amit találtam, mind összeszedtem. Leraktam 

őket az utcán, majd behordják. Boriska meg egyelőre jó helyen van. 
Na, én most már jó éjszakát kívánok!

Amikor megfordult, éppen szembe találta magát a darázsderekú 
Bíró Zsófival, de ugyanabban a percben kattant a kiskapu kilincse, és 
belépett rajta egy lakkcsizmás fiatalember, Zsófi udvarlója. Mintha 
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Gergő már ott se lett volna, mindenki a jövevény felé fordult, és 
tessékelték be a tisztaszobába.

Mivel késő este volt már, Gergő gyorsan felpattant a kocsira, 
vágtatott Jóska sógoráékhoz. Ott már zárva találta a kiskaput, de 
az ablakból világosság szűrődött ki. Gergő tudta, hogy hol van a 
kapukulcs, fölnyúlt a kapufélfa mögé, leakasztotta a kulcsot, ki-
tárta a kiskaput, aztán a nagyot, is majd bevezette a lovakat. Jóska 
bácsiék éppen vacsoráztak, hívták Gergőt is, ő azonban nem volt 
éhes. Jóska sógor bekötette a lovakat az istállóba, azután incselkedve 
fordult Gergőhöz:

– Mi újság, öcsém? Van-e már menyecskének való?
– Van. Éppen most találtam egyet. Igaz, nem lehet több, tizen-

három évesnél.
Amikor részletesen elmesélte, hogyan találta meg a kislányt, nagy 

nevetés lett a dologból.
– Hanem én most nagy feladatot kaptam. Az a parancs, hogy 

nősüljek meg. Most elmegyek a bálba, és választok magamnak egy 
ügyes, talpraesett menyecskének valót, hogy ne legyen már hábo-
rúság emiatt otthon.

Ott van most nálunk Pista bátyám, rám akarja testálni a kis va-
lóságát, kell a munkáskéz. Anyám meg fájlalja a lábát, mindig előre 
megmondja, mikor jön rossz idő, mikor a jó.

Jót nevettek erre mindannyian, még a Ferkó kanászgyerek is.
– Hanem én most már elindulok – állt föl Gergő.
– Mulassál jól, Gergő, aztán tegyél fityulát egy dolgos lány fejé-

re! – szólt Jóska sógor.
– Tudod, hol lesz a kulcs.
Gergő kicsit megkésve érkezett a bálba, már minden lány táncolt, 

így kért egy pohár bort a söntésnél, és várt. Addig várt, míg meg 
nem érkezett Szűcs Panni az anyjával. Akkor Gergő megitta a borát, 
és elindult, hogy fölkérje Pannit, egy legény azonban megelőzte. 
Másodszor már ügyesebb volt Gergő, és lám, tánc közben Panni 
odasimult hozzá, aztán ránevetett. Jó táncos volt a lány.

A bál végen Gergő hazakísérte Pannit, és megbeszélték, hogy 
másnap eljön érte, és elviszi a bálba. Panni tüzesen megcsókolta a 
fiatalembert, de ekkor kiszólt az apja:
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– Panni, befelé! Elég volt a legényezésből.
Jóska sógorékhoz ballagva Gergő azon gondolkozott, hogy 

Pannit elveszi feleségül. Igaz, szegény lány, de nem baj, van őneki – 
mármint Gergőnek – éppen elég vagyona.

– Meg lehet élni belőle, ha dolgoznak benne. Panni pedig dolgos 
lány, jó munkás hírében állt mindig. Nekem éppen ilyen kell – gon-
dolta Gergő, mielőtt elaludt a kuckó melletti kiságyon.

Másnap reggel elég későn ébredt föl. Az utcáról mindenfele hang 
szűrődött be, a gyerekek fújták a seggbefújós kiskakast, hajtották a 
vásári kereplőket. Gergőnek akkor jutott eszébe, hogy hiszen vásár 
van. Nosza, föl is ugrott, fölöltözködött. A házbeliek közül már 
senki se volt otthon, így Gergő is a vásárba sietett, mert kötőféket 
akart venni a kiscsikóra.

A vásár ugyanolyan volt, mint mindig: forgott a bolondkocsi, 
repült a hajóhinta, legények lövöldöztek a sátorban. Sült kolbász, 
hurka, lacipecsenye illatozott, megcsapta Gergő orrát, hát megindult 
arra, a nagysátor felé. Tele volt a sátor, húzták a cigányok, hogy:

– Kikötőm a kis pej lovam a csárda elébe…
Egy asszony karján kisgyerekkel könyörgött a részeg urának:
– Gyere haza, apja! Eladtad a kisbirkát, sok mindenre kell az ára.
No, föl is állt végre az atyafi, és tántorogva elindult a felesége 

mellett. Gergő rögtön leült a helyére, mert nem volt több szabad 
szék a sátorban. Rendelt egy adag hurkát, kolbászt meg egy pohár 
sört. Már majdnem befejezte az evést, amikor egy régi cimborája 
állt meg előtte:

– Gergő! Te vagy az, Gergő? Hol a csodában bujkáltál ilyen 
sokáig, hogy nem láttalak?

Gergő éppen egy kenyérdarabbal törölgette ki a tányérját, föl-
nézett.

– Simon! Simon, hát te élsz még?
Nevetve leparoláztak.
– Hogy vagy, cimbora, gyerekkori pajtásom? – rázogatták egy-

más kezét.
– Mióta bejöttetek a tanyáról a faluba, azóta nem láttalak, Si-

mon. Gyere, ülj ide mellém, mindjárt hozatok valamit. Mit iszol?
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– Hát ha lehet válogatni, akkor sört, mert a bor ilyen melegben 
nem jó.

– Látom, cimbora, hogy jegygyűrűd van. Régen megnősültél? 
Hány kisgyereked van már? – kérdezte Gergő.

– Egy se, koma. Még csak ezután lesz a lakodalom. Eljöhetnél 
vőfélynek, hallod-e! Két hét múlva esküdünk.

– Nem értek én ahhoz. Vendégnek azonban szívesen elmegyek. 
Lehet, hogy a menyasszonyommal, merthogy máma akarom meg-
kérni a Szűcs Pannit.

– Szűcs Pannit? – kérdezte Simon csodálkozva.
– Igen. Az este egyeztem meg vele. Ma este elviszem a bálba, 

előtte azonban megkérem a kezét a szüleitől.
– Várj csak, Gergő! Hát nem tudod? Panni nem dicsekedett vele, 

hogy udvarlója van?
Gergő erre igencsak meglepődött.
– Kicsoda?
– A Radics Gyuriska.
– No, avval még fölveszem a versenyt – nevette el magát Gergő. 

– Bízok benne, hogy Panni engem választ.
– Ne is ijedj meg egy ilyen Gyuriskától! – veregette meg Gergő 

vállát Simon. – De én most már elhúzatok, mert kötőféket akarok 
venni a lovamra. Két hét múlva a lakodalomba elvárlak!

– Ott leszünk Pannival. Biztos.
Megölelték egymást, Simon elsietett, Gergő meg arra figyelt föl, 

hogy a zenészek előtt ismerős hang dalolja:
– Almás vasderes szőre van a lovamnak…
Gergő ráismert barátjának, Jancsinak a hangjára. Amikor kö-

zelebb ment, azt is látta, hogy Jancsi verekedni kezd egy nagy hasú 
lókupeccel. A nóta miatt vesztek össze. A nagy veszekedésben Jancsi 
elesett. Gergő odalépett hozzá, hogy felsegítse, de Jancsi majdnem 
megrúgta. Látta már Gergő, hogy Jancsin nem lehet segíteni, ott-
hagyta, és elment körülnézni a vásárban. Kereste a kis pejkó számára 
a kötőféket, közben meglátta Jóska bácsiék kis kanászgyerekét, a 
Ferkót, adott neki pénzt bolondkocsira. Elhatározta, hogy Panninak 
is vesz valamit. A nagy mézeskalácsszíveken akadt meg a tekintete, 
vett is egy tükröset.
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Aztán megnézte a jószágvásárt, jól eltöltötte ott az időt, mert 
közben újra megéhezett. Hazament Jóska bácsiékhoz, de senkit sem 
talált otthon, ezért ledőlt egy kicsit a kiságyra. Arra ébredt föl, hogy 
a Ferkó gyerek költögeti, mert kész az ebéd.

Jóska sógor azzal dicsekedett, hogy milyen jól eladta a kismala-
cokat, a felesége, Rozi néni meg azt újságolja:

– Hallottátok-e hogy az éjszaka a Szűcs Panni kimászott az abla-
kon, és elszökött a bicskás Radics Gyurkával? Semmit nem vitt ma-
gával, csak néhány ruhadarabot. Az apja nagykéssel keresi őket.

Gergőnek a hír hallatán a torkán akadt egy csontszilánk. Ki is 
ment azonnal az udvarra, de alig tudott tőle megszabadulni. Sápad-
tan ment vissza a konyhába.

– Vigyázz magadra, Gergő! – szólt rá János sógor. – Lehet, hogy 
éppen máma találod meg a bálban a neked valót.

Gergő még vörös volt a köhögéstől, amikor határozottan kije-
lentette:

– Nem tudom, ott lesz-e a nekem való. De egy biztos. Ha kivá-
lasztok valakit, vagy rögtön elveszem feleségül vagy elverem, ha nem 
akar hozzám jönni. Mert a lányok, most már látom, a veszekedős, 
bicskás legényeket szeretik. De el is megyek, ne várjon rám az a 
lány sokáig.

Jóska bácsiék jót derültek Gergő szavain, a fiatalember azonban 
nem nevetett.

Amikor belépett a bálterembe, éppen szünet volt. Cigány Jancsi 
dicsekedve mesélte a többi fiatalnak, hogyan vágott nyakon egy 
lókupecot délelőtt a vasárban. Jancsi a nagy nevetés közepette 
megfordult, és szembe találta magát Gergővel. Gergő szó nélkül 
végignézett a barátján, sarkon fordult, és kiment a teremből.

A vásártéren még égtek a színes égők. A sátorokból lövöldözés 
hallatszott, távolabbról a bolondkocsi és a hajóhinta nyikorgása. 
Gergő arra gondolt, hogy huszonhét éves, eddigi életében más 
nem jutott neki csak a munka, mindig csak a munka. Ő nem kap 
asszonyt. Jancsi után meg, lám, csak úgy bolondulnak. Akár mind 
a tíz ujjára is kapna.

– Hiába van anyámnak is, Pista bátyámnak is vagyona. Én most 
már csakugyan úgy teszek, ahogy Jóska sógoroknál mondtam. Ha 
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találok egy nekem való lányt, vagy elveszem, vagy elverem – gon-
dolta keserűen.

– Nagyon nehéz volt akkor a szívem – jutott eszébe Gergőnek 
ugarolás közben. – Akkor persze még nem tudhattam, hogy ilyen 
rövid idő alatt megtalálom a boldogságom. Akkor este még élni se 
volt kedvem, így igaz.

Melegen néz a tanyája fele, aztán a gondolatai ismét visszatérnek 
arra az éjszakára, amikor Szűcs Panni miatt bosszúsan ballagott Jós-
ka sógoráékhoz. Ott azonnal az istállóba sietett, kivezette a lovakat, 
befogta őket, és csendesen kihajtott a kapun, nehogy felébressze a 
ház népét. Bezárta maga mögött a nagykaput, és irány a tanya. Tudta, 
hogy egyhamar bizony nem nézi meg a falut.

Már világosodott, mikor megérkezett a tanyára. Bevezette a lova-
kat az istállóba, és ott feküdt le az istállóban arra a béreságyra, amit 
még az apja csinált. Nem akart bemenni a házba, hogy ne zavarja 
meg anyját, és Pista bátyja álmát. A maszatos, fájós lábú kislányról 
el is feledkezett. Úgy aludt el, hogy közben csak az járt a fejében: 
még élni sincs kedve.

Frustok körül ébresztette fel a hasa. Hallgatózott egy darabig, de 
még mindig csend volt a házban is, az udvaron is. Felkelt, megetette 
a jószágokat. A kis Bátor csikó hízelegve nyújtogatta Gergő felé a 
nyakát, kéredzkedett kifelé, mert az volt a szokás, hogy Gergő min-
den reggel kivezette a tanya mögötti dombra, és megjáratta.

– Na gyere! – mondta most is – Kiviszlek a jó friss levegőre. Itt 
megesznek benneteket a legyek.

Rátette a meghosszabbított istrángot, és kivezette a csikót. Mind-
ketten jó mélyeket lélegeztek, nagyokat szippantottak a friss levegő-
ből. A kiscsikó szaladni kezdett, Gergőnek is vele kellett szaladnia 
egészen a dombig, ott pedig elkezdte járatni körbe-körbe. A kiscsikó 
nyakán vígan csilingelt a csengő, és ebbe a csilingelésbe egyszer csak 
kacagás vegyült. A hang a kácsástó melletti olajfák felől jött. Gergő 
megpróbált arra fordulni, de a kis bitang csikó nem akart megállni, 
egyre csak a fejét rángatta. Mikor végül mégis sikerült megállítania 
a csikót, Gergő bekukkantott a lecsüngő ágak közé. Nem hitt a 
szemének, azt gondolta, még mindig álmodik, merthogy Boriska 
állt ott az olajfák ágaiba kapaszkodva. Gergő csak ámult-bámult, a 
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maszatos kislányból ugyanis gyönyörű szép lány lett. „Mintha meg 
is nőtt volna tegnap óta” – gondolta Gergő. Boriska koszorúba fonta 
a haját, hosszú, violaszínű ruhát viselt. Gergő megismerte, anyja 
régi lánykori ruhája volt. De milyen jól állt Boriskának ez a ruha! 
És nem volt morcos, hanem nevetett, nevetett.

– Szép, ugye? – tette a kezét Gergő vállára Pista bácsi. – Mikor 
anyád felöltöztette ebbe a ruhába, én is alig ismertem rá. Hallod-e, 
ez éppen neked való asszony lenne, és még csak utána se kell járni, 
idejött a helyedbe.

– Mit mond, Pista bátyám? – fordult hozzá Gergő – Egy ilyen 
kislányt vegyek feleségül? A huszonhét éves fejemmel?

– Nem kislány ez már, fiam. A jövő hónapban tölti be a tizen-
nyolcat. Ő mondta.

Boriska elengedte az ágakat, amikbe kapaszkodott, és leült egy 
kisszékre. Biztosan észrevette, hogy róla beszélnek.

– Rögtön kész a frustok – szólt Gergő anyja a konyhából. – Ger-
gő, ne sokáig járasd a csikót, gyere te is enni!

– Én meg hazamegyek – mondta Pista bácsi. – Isten áldjon, édes 
öcsém! Aztán vigyázz, ne szalaszd el a szerencsédet, ami a helyedbe 
jött. Majd ha lekapáltok, eljöhetnél hozzám is néhány napra.

– Elmegyek segíteni, Pista bátyám, amint lehet.
A Bátor nevű kiscsikó egyre csak rángatta a kötőféket, ezért 

Gergő újra járatni kezdte. A csengő hangja meg a csikó vihán-
colása megint nevetésre ingerelte Boriskát. Még tapsolt is hozzá. 
De hát hogy ne tapsolt volna, amikor Gergő mindig arra nézett a 
tapsolásra.

Maris néni jött ki a hátsó kiskapun, egy cseréptányérban frusto-
kot hozott ki Boriskának.

– Nesze, egyél! Olyan sovány vagy, jön egy szél, oszt elvisz.
Odakiáltott Gergőnek is:
– Gergő, kész a frustok!
Ahogy vezette be a csikót, különös érzés kerítette hatalmába 

Gergőt. Akkor még nem tudta, hogy egy életre szóló szerelem ko-
pogtatott a szívén.

Frustok után kapálni kellett volna, ő azonban inkább kiment 
Boriskához, aki nevetve fogadta megmentőjét.
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– Jaj, Gergő bácsi, mi lett volna velem, ha maga nem talál rám. 
Köszönöm is, amit értem tett, hogy megmentett.

Gergő – maga se tudta, hogyan – ajtóstul rontott a házba.
– Ha valóban meg akarod köszönni, akkor ne magázzál. Meg 

aztán mit szólnál hozzá, ha azt mondanám, hogy magamnak men-
tettelek meg?

Boriska elvörösödött ugyan, de bátran nézett rá.
– Amikor sárosan, piszkosan feküdtem a földön, és te fölemeltél, 

nem kérdezted, ki vagyok, föltettél a kocsidra. Tudnod kell, hogy 
én még ilyen szép kocsin soha nem ültem. Ülj csak le, majd néhány 
szóval elmondom, hogy kit hoztál hozzátok.

Gergő egy pokrócot terített Boriska kisszéke mellé, és leült.
– Tulajdonképpen nagyon kevés a mondanivalóm. A szülőfalum-

ban az én családom a legszegényebb. Apám Huszár Pista, anyám Virág 
Anna. Négy testvérem van, az én nevem Borbála. Apám iszákos ember 
volt, egy építkezésnél agyonnyomta a fal. Egy kis házunk van a falu 
szélén. Anyám, Veronka (ő a legöregebb testvérem) és én napszámba 
jártunk, abból éltünk. Engem most Bíróék – akik távoli rokonaink 
– elhoztak ide cselédnek. Több mondanivalóm nincsen.

Egy darabig hallgattak, aztán Gergő törte meg a csendet:
– Nincs meleged? 
– Most már melegem van. Majd valahogy bebicegek a diófa alá.
Fel is állt Boriska a kisszékről, de nem tudott rálépni a fájós 

lábára. Gergő erre a két karjába vette, aztán leültette a diófa alá.
– Bíróék azt mondták, hogy majd eljönnek érted, Boriska.
– Gondoltam. Csak azt nem tudom, mi lesz a lábammal. Náluk 

nincs megállás egy percre se. Egyszer két hónapot töltöttem ott, de 
az maga a pokol volt.

– Fiam, ugorj lóra! Eredj a faluba, nézd meg, hol van tűz, nem-e 
a Jóska sógoréknál! – szaladt be Maris néni a kapálásból. De mire 
Gergő fölkelt, addigra már kilépett a papucsából, és elszaladt a falu 
felé. Gergő fölállt egy tuskóra, úgy nézett utána. Rögtön látta, hogy 
nem Jóska sógorék felől csaptak föl a lángok. Már a harangokat is 
félreverték. Boriska elnézte Gergőt, amint ott állt a fatönkön fehér 
ingben, rojtos gatyában, és amikor Gergő megfordult, összetalál-
kozott a pillantásuk.
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– Adjál már egy kis vizet, Gergő! Szomjas vagyok.
Gergő bement a tisztaszobába, előkereste a legszebb poharat, 

abba töltött vizet a cserépkannából.
– Igyál, Boriska! – nyújtotta oda. – Nem is tudom, elmenjek-e 

megnézni, hol van tűz.
Boriska visszaadta a poharat. A szeme azt mondta: „Ne menj, 

maradj itt velem, majd eloltják azt a tüzet nélküled is!” És Gergő 
maradt. Elhatározta, hogy most dűlőre viszi a dolgot Boriskával, de 
már jött is Maris néni, és nagy sebbel-lobbal újságolta:

– No, nem köll már a faluba menni megnézni, hol van a tűz. Kép-
zeljétek, a gazdag Bíró Máténak mindene leégett, csak az alsó lakás 
maradt meg! Úgy biza! A Szekeres Jóska jött a faluból, az mondta.

– Istenem, mi lesz most énvelem – sírta el magát Boriska.
– Ne bánkódj amiatt, kislány! – vigasztalta Maris néni. – Jó helyen 

vagy. Nem lesz fölpanaszolva, amit megeszel, megiszol, hiszen éppen 
az a baj, hogy olyan keveset eszel, mint egy madár. Mindenesetre vá-
runk néhány napig, hogy jön-e érted. Te csak nyugodj meg, kicsim! 
Pár napig biztos nem jönnek, elég most nekik a maguk baja.

Maris néni bement ebédet főzni, Gergő még egy darabig be-
szélgetett Boriskával, utána ő is bement a konyhába, megkérdezte 
anyját, mit gondol, megkérheti-e most Boriskát. Maris néni azonban 
erélyesen leintette, hogy most nem lehet.

– Nehogy még valaki azt mondhassa, hogy kihasználtad a kislány 
szomorú helyzetét!

Maris néninek, mint mindig, most is igaza volt, meg aztán Bo-
riska kiskorú még.

Bíróné már harmadnap eljött a kislányért, és alighogy belépett 
a kiskapun, rákezdte:

– Nem érted föl ésszel, Gergő, hogy hazahozd ezt a lányt? Vagy 
nem tudod, mit csinált az a disznó Csutora Pali? Ő gyújtotta föl 
a házunkat. Mindenünk odalett. Csutorát keresi a csendőrség, de 
keresheti, azt ugyan meg nem találja. Na, nézzem a lábadat! – fordult 
aztán Boriskához, és lerántotta a pólyát a kislány lábáról.

– Nincs ennek már semmi baja. No ugorj a kocsira, mert dolgozni 
köll. Télire föl akarjuk építeni a házat. Az meg tán eszedbe se jutott, 
Gergő, hogy hírbe hozod ezt a lányt?
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– Ha jól tudom, Boriskát nem mi vesztettük el, hanem ti – szólt 
közbe Maris néni.

– Sok beszédnek sok az alja! – legyintett Bíróné. – Gyerünk a 
kocsira!

Boriska odabicegett a kocsihoz, de nem tudott egyedül fölka-
paszkodni. Gergő fölsegítette, és még egyszer összenéztek. Bíróné 
ekkor vette észre, hogy a két fiatal összemelegedett. Dühösen csapott 
a lovak közé.

Amikor Boriska eltűnt a porfelhőben, Gergő közölte anyjával, 
hogy elmegy Pista bácsihoz, egyrészt mert úgyis meghívta, másrészt 
mert tanácsot akar tőle kérni, mi tévő legyen, hiszen Boriskával jól 
összemelegedtek, nem akar róla lemondani.

Másnap befejezték a kapálást. Gergő éppen készülődött az útra, 
mikor egy napszámos azt a hírt hozta, hogy Pista bácsi leesett a 
padlásról, és úgy összeverte magát, hogy talán meg se marad. Azt 
üzente, hogy Maris nénit, az egyetlen testvérét akarja látni. Így aztán 
Maris néni sírva öltözködött, és Gergő helyett ő ment el hozzá.

Közben a faluban Pernyészék tanyaszomszédja, a Sebők néni 
összetalálkozott Boriskával, és elmondta neki, hogy Maris néni 
mesélte, Gergő nagyon megszerette Boriskát, és elmegy Pista báty-
jához tanácsot kérni, vagy az is lehet, hogy felejteni. Szegény kislány 
nagyon megrémült. Vajon miért akarja őt Gergő elfelejteni?

Ezen az estén Boriska maga maradt az alsó lakásban, mert Bíróék 
lakodalomba mentek, Boriskának otthagytak egy kosár vasalnivalót, 
hogy azt még az éjszaka vasalja ki. Sírva fogott hozzá a kislány, és 
csak akkor hagyta abba a munkát egy pillanatra, amikor estefelé 
magára zárta az ajtót.

Talán kilenc óra lehetett, amikor valaki nyitogatni kezdte az 
ajtót. Egy borízű hang szólt be:

– Engedj be, Boriska! Cukrot hoztam néked. Na, ne legyél már 
olyan kényes!

Boriska rémülten látta, hogy a rossz kis zár nem sokáig áll ellent 
a lökdösésnek. Gyorsan a tűzhelyre tette a vasalót, ő pedig kimászott 
a hátsó kisablakon. Elkezdett futni, közben lázasan gondolkodott, 
hova is mehetne, kihez fordulhatna, hiszen senkije sincs. Eszébe 
jutottak Pernyészék.
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– Kimegyek oda. Máma úgyis csak Maris néni van otthon, ha 
Gergő elment a Pista bátyjához.

Csak futott, futott, ahogy csak bírt. A lába mintha tudta volna, 
hogy nagy szükség van rá, egészen jól elbírta a szaladást. Már közel 
volt a Pernyész-tanyához, a Bundás kutya elébe is szaladt, megismerte 
a lányt. Boriska örömében ráborult Bundásra, de mivel esni kezdett 
az eső ismét futott, hogy minél hamarabb beérjen a házba.

Gergő időközben megetette az állatokat, megmosakodott, va-
csorázott, aztán elővette a kalendáriumot és nézegette, olvasgatta, 
közben elszunnyadt. Arra ébredt föl, hogy valaki megkocogtatta a 
külső ajtót, és Maris nénit hívja. Amikor kinyitotta a belső ajtót, 
hallotta Bundás jókedvű csaholását, ebből már tudta, hogy csakis 
ismerős lehet az ajtón túl.

– Anyám még nem érhetett vissza. Biztos valamelyik szomszéd 
jött – gondolta.

Amikor a külső ajtót is kinyitotta, nagyon meglepődött: Boriska 
állt ott mezítláb, átázott ruhájában dideregve. Hirtelenében nem is 
tudtak mit mondani egymásnak, végül Boriska szólalt meg előbb:

– Sebők néni azt mondta, elmentél Pista bácsihoz.
– Nem én mentem el, hanem anyám. Gyere be. Boriska!
Bundás kutya egy vidám vakkantással visszavonult, Boriska pedig 

bement a konyhába. Gergő becsukta az ajtókat, és a lány után ment.
– Én bemegyek a nagyházba. Te meg gyorsan feküdj le itt, meg 

ne fázzál!
El is indult. Gergő becsületes ember volt, nem akart visszaélni a 

helyzettel, de amikor a nagyház küszöbéről visszanézett, nem tudta 
megállni, visszalépett, és megölelte Boriskát.

– Te kislány, sok puszival tartozol már. Ugye tudod?
A karjába kapta, és lefektette ágyra, aztán elfújta a lámpát. Kint 

dörgött, villámlott, verte az ablakot a nyári eső.
– Akkor kezdődtek el a mézesheteim, és még most is tartanak 

– mosolyogja el magát ugarolás közben Gergő. Megállítja a lovat, 
inge ujjában megtörli izzadt homlokát. Szusszant egyet, aztán újra 
hozzáfog a munkához.

– Hogy is volt aztán? Ja, persze…
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Arra ébredtem föl, hogy a lovak dobognak az istállóban. Föl akar-
tam kelni, de a bal kezemet nem tudtam mozdítani. Boriska aludt 
a karomon. De milyen szép volt így alvás közben. Lassan kihúztam 
a feje alól a karom, hogy föl ne ébresszem, és kimentem megetetni 
a lovakat. Akkor már tudtam, hogy Boriska az enyém, és senki sem 
veheti el tőlem többé. Mikor bementem hozzá, már ébren volt, pi-
rulva nézett rám, és akadozva, szégyenkezve mesélte el, miért is jött 
ki hozzánk akkor éjjel. Milyen szerencse, hogy azt hitte, anyám van 
otthon. Másképp ki tudja, mi történt volna vele.

Megmondtam neki, bemegyek Bíró Mátéékhoz, és szólok nekik, 
hogy feleségül veszem Boriskát. Micsoda pofákat vágtak a Bíróék, 
amikor közöltem velük a dolgot!

Mikor Pista bácsi jobban lett, anyám hazajött, mi meg elmen-
tünk Boriskával az anyjához, megkértem Boriska kezét. Szép csen-
desen megesküdtünk. Még arra is emlékszem, hogy Boriska anyám 
egyik lánykori ruhájában volt, egy szép, sonkaujjú orgonaszínű 
ruhában.

– Gergő! Én megyek ebédelni. Jön már a te feleséged is, eredj 
elébe! – kiáltott oda neki Jancsi.

Valóban, ahogy a tanyája felé néz Gergő, már látja is a feleségét, 
hozza az ebédet. Gyorsan kifogja a lovakat, megeteti, megitatja őket, 
leveszi a kocsiról a subát, leteríti a kukoricatábla mellé, a hűvösbe, 
aztán elsiet Boriska elé.

Letelepednek a subára, megebédelnek. Gergő a felesége ölébe 
hajtja a fejét, és mindketten elalszanak. Nagy kiabálásra ébrednek. 
Jancsi lova, a deres a nyakát fölszegve szaladozik, Jancsi meg utána, 
és hívogatja:

– Sárga! Sárga, állj meg!
De bizony Sárga csak szalad, egyenest a föld végére, a kocsiútra. 

Éppen egy lovas kocsi közeledik, egy bácsi hajtja. A Sárga odamegy a 
kocsihoz, és udvarolni kezd a szürke lónak. Beszédes Jakab megállítja 
a lovat, lelép a kocsiról, lassan odamegy a Sárgához, és miközben 
halkan beszélget hozzá, megfogja a kötőfékjét.

– No, hőhe, hőhe! – veregeti meg a ló nyakát.
Közben Jancsi odaér, nevetve szidja a lovat, aztán az öreghez 

fordul:
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– Köszönöm, Jakab bácsi, a szívességet. Elszabadult ez a dög, a 
fene egye meg!

– Egye meg a fene? Nézz oda a zöld, letarolt kukoricásba! Meg 
nézz a ló hasára! Mind ez a ló zabálta be a kukoricát. Ott meg, a 
kocsi mellett, ott van egy feldöntött vödör. Biztos nem volt benne 
víz. Azt kellene a saroglyához kötni, aki nem itatja meg a lovát. Jó 
lesz, ha most rögtön elkezded járatni, míg meg nem indul rajta a 
szél. Aztán meg itasd meg, mert különben holnap viheted a bőrét a 
szűcshöz! Jó erős bocskor lesz belőle.

Gergő éppen akkor ér oda, amikor Jancsi ijedten veszi át a kö-
tőféket.

– Köszönjük szépen, Jakab bácsi! – mondja ő is.
– Én is megköszöntem volna, ha valaki fölokosított volna jó ötven 

évvel ezelőtt. Mert az én lovam beledöglött abba, hogy a Pannám 
egy délben kihozta utánam a krumplistarhonyát. Fiatalok voltunk, 
a fene belém evett, no. De hát az mán régen volt, hogy az én lovam 
bezabált heréből. Úgy biza, menyecskéztem én is, mint ez a jómadár! 
Hallottam már a híredet! – fordult Jancsihoz. – Biztos most is ott 
kujtorogtál a szép Esztinél, közben meg a lovad bezabált.

Jakab bácsi felkászálódott a kocsira, de még mielőtt elindítaná 
a lovat, Gergőt is végigméri.

– Te meg a Pernyész gyerek vagy, ugye? Apád nagyon jó gazda 
volt, úgy hallom, te is az vagy.

Köszönésképpen a sapkájához emeli a mutatóujját, ettől a mozdu-
lattól lepottyan a sapkáról egy hervadt búzavirág. Gergő egy darabig 
követi tekintetével az öreget, aztán a feleségét keresi, de az már 
messze jár, egész a tanyánál. Jancsi már ugarol, erre Gergő is befogja 
a saját lovát. Estig elkészülnek Jancsi földjével, elbúcsúznak.

Másnap a két fiatalember Gergő földjét ugarolja. Már jócskán 
estébe hajlik az idő, amikor Maris néni szalad ki a tanyából, már 
messziről integet:

– Gergő! Gyere gyorsan!
Azonnal megállítja a lovat, kifogja az ekéből, felugrik a hátara 

és rohan be a tanyára – jól tudja, hogy „elkezdődött”.
Boriska a konyhában fekszik, kezével a párnát markolja, sápadt 

arcát eltorzítja a fájdalom.
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– Fogd be, fiam, a lovakat a kocsiba! – szól Maris néni. – Eredj be 
a faluba a Luca bábaasszonyért! Ott lakik az Alvégen egy kisablakos 
házban. Siess, de legyél nyugodt, én itt leszek Boriskával! Valamit 
én is értek a dologhoz.

Gergő már vezeti is ki a lovakat, gyorsan befogja őket, és fölugrik 
a kocsira. Alighogy az anyja kinyitja a nagykaput, már ki is vágtat 
rajta. Hajszolja a lovakat a falu felé, látja, hogy az égboltozaton ha-
talmas vihar készülődik. Hirtelen megnyílik az ég észak felé, dörög, 
villámlik. Egy rettenetes csattanásra fölágaskodnak a lovak.

Gergő szorítja a gyeplőt. Tanyai születésű, nem először lát ilyen 
ítéletidőt, de most fél először, no nem a vihartól, hanem attól, hogy 
nem ér haza idejében a bábával. Végre egy villámfénynél meglátja 
Luca néni pici ablakát. Bezörget. Luca néni kiint, hogy rögtön jön.

Mikor a kis öregasszony kiér, Gergő szó nélkül fölkapja, az ülésre 
penderíti, aztán maga is fölugrik. A lovak toporzékolnak, ágaskod-
nak, de Gergő vasmarokkal fogja a gyeplőt, és egy fohászkodással 
elindítja a kocsit. A lovak félnek ugyan, de mintha iránytű mutatná 
nekik az utat, úgy vágtatnak egyenest a tanyáig, aztán be a nyitott 
nagykapun. Az eső már úgy esik, mintha dézsából öntenék. Gergő 
lekapja Luca nénit az ülésről nagykendőstül, mindenestül, és beviszi 
a konyhába. Nagyot dobban a szíve, amikor anyja karján meglátja a 
halkan sírdogáló kisbabát, de Luca néni már tuszkolja is kifelé:

– Ez nem férfinak való látvány!
Az eső még mindig szakad. Gergő kifogja a lovakat, bevezeti őket 

az istállóban. Éppen egy zsákdarabbal csutakolja, törölgeti szegény 
párákat, amikor anyja kimegy hozzá:

– Fiad van, Gergő. De még egy gyerek lesz.
Gergőben meghűl a vér.
– Boriskám – ordítja, és végigrohan az udvaron a konyha felé. 

Egy éles sikoly megállítja a gangon. Alig sikerül elkapnia az egyik 
oszlopot, hogy el ne essék. Ebben a pillanatban fölsír a második fia 
is erősen, diadalmasan.

Egy kicsit később Gergő úgy érzi, nincs nála boldogabb ember 
az egész világon.
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Makra Péter magas, erős ember, jó munkás. A faluban dolgozik 
Sulyok Ignácéknál. Becsületesen elvégez minden munkát, de meg 
is adják neki mindig a rendes napszámot. Még éjszaka is dolgozik, 
ha kell, ő sose mondja, hogy nem bír valamit, hiszen bivalyerős. 
Egyetlen gyerek volt, korán elhalt anyja, apja. Az övé lett egy kis 
tanya, az istállóban egy tehénke, a Gyöngyös. Igencsak benne volt 
már a korban, amikor elhatározta, hogy megnősül.

Egy bálban ismerte meg a feleségét. Péter egy sarokban üldögélt, 
és elhatározta, hogy asszonyt visz a házhoz, ha törik, ha szakad. Ész-
revette, hogy egy lányt nem kérnek föl a legények, az asszonyok meg 
összesúgnak mögötte. Mindenki azt tartotta, hogy a Dobák Eszter 
egy „olyan” lány. Péternek megtetszett a lány, föl is kérte táncolni, 
és megkérdezte tőle, hozzámenne-e feleségül. Eszter fölnézett a 
táncosára, látta, hogy az egy fejjel magasabb nála, meg hogy a haja 
vörös, de ezzel most nem törődött, mert Péter azt mondta neki:

– Neked nem kell dolgozni menni, csak szeressél engem. Bete-
remtem én kettőnknek, ami kell.

Hát szó, ami szó. Eszter különben se törte magát a dolog után. 
Amikor összeházasodtak, Péter így szólt hozzá:

– Nézd, Eszter! Úgy mondták, hogy te „olyan” lány voltál. Ez 
engem nem érdekel, vót, ami vót. De mostantól már csak engem 
szeressél. Veszek neked szép ruhát annyit, amennyi kell, mert jól 
kereső ember vagyok. Te csak süssél, főzzél, mossál, fejd meg a te-
henet, a többi az én dolgom!

Gyöngy élete volt Eszternek három esztendeig, amíg meg nem 
ismerte Cigány Jancsit. Szerette ő az urát is, de Jancsi az más volt. 
Jancsinak barna a bőre, fehér a foga, szóval szép ember. Csak az 
volt a baj. hogy Jancsi sose vett Eszternek szép ruhát. Ezért gyakran 
megfogadta magában, hogy szakít a fiúval, csakhogy Jancsi nagyon 
tudott ám szeretni.

Két éve kezdődött a viszonyuk.
Egy piaci napon Eszter túrót vitt a piacra a faluba. Amikor elkelt 

a túró, hazafelé ballagott karján az üres garabollyal. Jancsi földjének 
a végénél haladt el, és a fiatalember is akkor indult hazafelé. Eszter 
vagy húsz lépéssel előtte ment, a fiú utána szólt:

– Messze-e, galambom?
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Eszter visszafordult, megriszálta magát.
– Az orrom után, csillagom.
Jancsi levette a kapát a válláról, és kivillantotta fehér fogsorát.
– Gyere, galambom, megnézzük közelebbről ezt a szép kukori-

catáblát.
A zöld kukoricalevelek halkan zizegték a nászindulót.
Már két éve hívogatja Jancsit a rózsás kötő. Mindenki tudja, csak 

Péter nem. Az ő felesége nem olyan asszony, mondogatja.
Az eddig csendes Pernyész-tanya néhány hónapja jól megká-

rosodott. A két kicsi, Bandi és Misike – ki tudja, miért – örökké 
ordítanak. Pedig Maris néni titokban tejes kenyérrel, kaláccsal is 
megeteti őket, mert sok ugyan a teje Boriskának, de mégse lehet az 
elég, ha már szopás után is rögtön sírnak a kis imposztorok.

Ezen a szép őszi estén már mindannyian alváshoz készülődnek. 
Gergő már lefeküdt, behúzódik a fal mellé, lecsukja a szemét, aludni 
próbál. Boriska az ágy szélén ül. Bandikában gyönyörködik, aki 
szuszogva nyeli a tejet. A kicsi megfogja az egyik lábát, felmosolyog 
az anyjára, közben a tej végigcsorog az arcocskáján. Misike közben 
a bölcsőben sír. Alig tudja kivárni, hogy ő is sorra kerüljön. Gergő 
nem bírja tovább hallgatni a bömbölését, fölkel, fölvesz egy pokrócot 
a kiságyról, és dörmögve indul az istállóba, a béreságyra.

– Ezek a kis bitangok egészen elrabolnak tőlem. Nincs egy perc 
nyugta az embernek ebben a házban.

– Mivelünk is akadt elég baj, amikor ekkorkák voltunk – néz 
rá szemrehányóan Boriska. Óvatosan lefekteti az alvó Bandikát, és 
fölveszi a sírdogáló Misikét. Azt is meg kell szoptatnia, hiszen már 
teljesen kimerült az ordítozásban.

Ha valamelyik gyerek sírni kezd, Boriska már gombolja is a blú-
zát, és szoptatja őket, s amíg az egyik szopik, a másik bömböl. Még 
az a szerencséje Boriskának, hogy az anyósa nem engedi meg neki 
ebéd közben a felugrálást.

– Hadd ordítsanak! – mondja ilyenkor Maris néni. – Nő a 
tüdejük.

Így aztán van teje bőven Boriskának.
Na, végre elaludt mindkét gyerek a régi, nagy bölcsőben. Bo-

riska megpihen egy kicsit, és hallja, hogy odakint szép csöndesen 
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esik az eső. Nézi férje üres helyét az ágyban. Biztos megint az 
istállóba ment, a béreságyra, gondolja. De hát miért is nem várt 
még egy kicsit, hogy a gyerekek elaludjanak? Eszébe jut az az éjsza-
ka, amikor zuhogó esőben menekült ide a tanyára. Forró hullám 
járja át a testét. Kiáll az udvarra, az esőre. „Akkor is így kezdett 
esni” – emlékszik vissza. Aztán a vágyakozásnak engedve belép az 
istállóba. Gergő még nem alszik, ő is vágyakozik az asszony után. 
Lenéz az ágyról, meglátja a feleségét, ahogy egy pöndölben röpül 
föl hozzá a kislétrán.

Így telnek, múlnak az évek. Amikor a két gyerek betölti az egy 
évet, Maris néni kimondja a szentenciát: el kell őket választani. 
Boriska ebbe sehogy se akar beleegyezni.

– Hadd erősödjönek még, anyám!
Maris néni azonban nem enged.
– Megfájdul a hátad, lányom. Tudom én jól. Én csak egyet szop-

tattam, te meg kettőt akarsz még tovább is? Hát hogy gondolod? Le 
van aratva, ti menjetek ki a Budár szőlőbe kaparni. Néhány napig 
kint lesztek, és ha téged nem látnak, lányom, majd el is válnak. 
Addig meg ordítsanak. Majd elhallgatnak, ha kifáradnak. Kapnak 
tejbegrízt meg minden mást, amit főzök, hogy kicsi korukban meg-
szokják. A jószágokat is ellátom. Ti elalhattok a kispajtában, a szal-
mán, van ott egy régi tűzhely, azon megfőzhetsz magatoknak.

Másnap reggel Boriska könnyes szemmel szoptatja meg a két 
kicsit, aztán Gergővel megrakják a kocsit kosarakkal, és kimennek 
a szőlőbe.

– Hallod-e, apja, itt aztán nem lehet éhen halni! – mondja Bo-
riska, miközben nagyot harap egy édes őszibarackból.

– Csak egyél, amennyit akarsz! – nevet rá Gergő. – Úgy nézem, 
beborult, délután nem bírunk kapálni.

– A subát azt kihozta, tudom – kacsint Boriska.
– De ki ám! Mit szólsz hozzá, kipróbáljuk?
– Nem tudom, sírnak-e utánam a kisfiaim – komolyodik el a 

fiatalasszony.
– Ha sírnak, sírjanak. Inkább ők sírjanak, mint én. Eleget sírtam 

én utánad egy évig. Okosan tette anyám, hogy kiküldött ide ben-
nünket. Ez lesz a második mézeshetünk. Mit szólsz hozzá?
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Boriska válasz helyett bebújik a suba alá. Az eső már kopogtatja 
is a fák leveleit.

Elmúlt egy év. Éppen aratnak a Pernyész-tanyán. Kora reggel van, 
sötét, de már mindenki talpon, mert megérett a búza. A tavaszi árpát, 
a rozsot a múlt héten levágták, a tiszta búza aratását most kezdték. 
A Pernyész-tanya lakói meg a szomszéd Király bácsiék móvában 
kötik a kötelet, aztán megvillan a férfiak kezében a jól megélesített 
kasza, és rendre vágja a kövér szemű, aranykalászos búzát. Elöl 
halad Pernyész Gergő, utána Boriska veri a markot. Király Pista 
bácsi után a felesége, Örzse néni halad – ők már vagy harminc éve 
dolgoznak így együtt.

Maris néni a konyhában sürgölődik. Szitálja a lisztet a nagy ke-
nyérsütő teknőbe, holnap kenyeret kell sütni, mert a móvások is itt 
esznek. A két kisfiú még mélyen alszik a kuckóban. Már kinőtték 
a régi bölcsöt, föl is került újra a padlásra. Maris néni elsötétíti az 
ablakot, hátha így majd tovább alszanak a kicsik, aztán ő is kimegy 
az aratókhoz, teregeti a kötelet a kévéknek. Megy a munka szépen, 
zökkenő nélkül. Néha megállnak a kaszások, hogy megélesítsék 
a kaszát. Egy ilyen alkalommal Boriska odaszól Gergőnek, hogy 
bemegy megnézni a gyerekeket.

– Ti is gyertek be! – szól vissza. – Majd elkészítem addigra a 
frustokot. Együnk egyszerre mindannyian!

Gergő helyeslően bólint. Boriska meg besiet a konyhába. Nagy 
csend fogadja. Megnyugodva hozzáfog az asztal megterítéséhez: 
felszeli a kenyeret, mellé sült szalonnát, kolbászt, rántottát tesz. 
Kimegy, megeteti a kiscsirkéket.

Még mindig nem mozdul semmi odabent. De mégis! Egyszer 
csak valami zajt hall Boriska a nagyház felől, mintha valaki egy 
bögrét vágott volna a földhöz. Odamegy az ajtóhoz, megint csend 
van. Óvatosan nyitja az ajtót, amikor belép, csak szuszogást hall a 
kemence felől. Odalép az ablakhoz, leveszi róla a sötét kendőt, és a 
kemence fele fordul. Előbb a földön heverő zsíros bögrén akad meg 
a tekintete, aztán rémülten látja meg a két kicsit, amint a nagytek-
nőben hancúroznak. Lábacskáikkal gyúrják a lisztet, és amikor 
meglátják az anyjukat, örömükben sikoltozni kezdenek.

– Anya, anya!
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Boriska azt se tudja, sírjon-e vagy nevessen. Végül nevetve fut 
ki az aratókhoz, kiabál:

– Gergő! Gyertek gyorsan frustokolni!
Be is jönnek mindannyian, de a konyhaajtóban döbbenten állnak 

meg: a két kis barna bőrű gyerekből lisztesmolnár lett?
Boriska a fenekükre ver, miközben kiveszi őket a teknőből.
– Ne bántsd őket, Boriska! – szól rá Király bácsi. – Örülj neki, 

hogy nem fulladtak bele a lisztbe, mert az is megtörténhetett volna.
– Még hogy ne bántsam őket!? De hát micsoda kárt csináltak!? 

A lisztet most mind oda kell adni a jószágoknak.
Az ilyesféle csínytevések az évek múltával egyre szaporodnak. 

Ahogy nőnek a gyerekek, úgy lesznek egyre csintalanabbak. Egy őszi 
nagytakarításkor például, amikor meszelnek is a tanyán, Boriska 
szépen kimossa a slingelt függönyöket, és leteszi őket a földre egy 
teknőbe. Alighogy visszamegy a konyhába a meszelő asszonyokhoz, 
a két kicsi máris ott terem a teknőnél, kihúzgálja a hófehér ruhát a 
földre, és nagy örömmel táncol rajta. Kis idő múlva Maris néni lép 
ki az ajtón, és látva a történteket, jól a fenekükre ver a kis imposz-
toroknak. Na, lesz is akkora ordítás, hogy Boriska rémülten rohan 
ki az udvarra. Gergő is előkerül valahonnan, és amikor megsokallja 
a gyerekek sivalkodását, rájuk förmed:

– Elég legyen, mert tőlem is megkapjátok!
A két kicsi ijedten elhallgat. Még nem verte meg őket az apjuk, 

de azért nagyon tartanak tőle.
– Én már nem ütöm őket, Gergő! – mondja a fiatalasszony később 

fáradtan. – Majdcsak megokosodnak, és fölérik ésszel, mit szabad 
nekik csinálni, és mit nem. Mert eszük az van, én nem is tudom, 
kitől örökölték.

– Tőlem, Boriskám, nem. Nekem azt mondta a tanító a Fodor-
iskolában: Gergő, te parasztembernek születtél, elég, ha megtanulsz 
olvasni meg összeadni. Neked másra nincs szükséged.

– Én szerettem volna tanulni – komorodik el Boriska –, de kellett 
a pénz. Anyám elszegődtetett cselédnek még kisiskolás koromban.

Szomorúan mosolyog a férjére, és csak akkor derül föl az arca, 
amikor meglátja a hancúrozó fiait. Milyen erősek! Ötévesek, de 
legalább hatnak látszanak.
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Gyorsan múlik az idő, szinte észrevétlenül telik el két év. Ősz van, 
megérett a kukorica. Gergő móvában töri a kukoricát a szomszéd 
Király bácsiékkal. Így, ha összefognak, könnyebb a munka. Most 
éppen Pernyészéknél dolgoznak, Maris néni meg főzi a jó bablevest 
a móvásoknak.

Bandit és Misit izgatja ez a munka, állandóan ott lábatlankodnak 
a munkások körül. Gergő jól ismeri a fiait erről az oldalukról is: 
nagyon szeretnek dolgozni. Elmagyarázza hát nekik, hogy vigyék 
a kukoricarakások mellé a nagy kosarakat, és dobálják bele a letört 
csöveket. A gyerekek nagy örömmel látnak munkához, szorgalmasan 
hajigálják a kosárba a kukoricacsöveket. Egy kosarat már tele is rak-
nak, amikor baleset történik: Király bácsi egy hatalmas csövet hajít 
a rakásba, de az a kis Misi fejét találja el. Ordít is szegény gyerek, 
ahogy a torkán kifér. Gergő azonnal ott terem, megnézi a fiú fejét, 
aztán vállon veregeti:

– Oda se neki, fiam! Annak idején, gyerekkoromban én is jártam 
így, csakhogy az én fejem be is tört. Folyt a vér belőle, de semmi 
bajom se lett.

Ebéd után folytatódik a munka. A móvások törik a kukoricát, 
Gergő meg hordja be kocsival a tanyaudvarba. A félig érett csöveket 
– szokás szerint – héjastól törik le, aztán estére majd móvás fosztókát 
csinálnak, összegyűlnek, beszélgetnek közben.

Még délután van, vígan megy a munka. Király néninek jókedve 
kerekedtük, egyszer csak rákezdi:

Ez a tábla kukorica, de sárga,
talán bizony esőbe lett kapálva.
Eső se vót, mégis megnyőtt magosra,
most vag yok a szeretőmmel haragba.

Gergő mosolyogva hallgatja Király nénit. Szereti, ha dalol, mert 
neki, Gergőnek se hallása, se hangja. Megrakták már a kocsit, Gergő 
indul a tanyára. Alig halad néhány lépést, megállítja a lovakat, Király 
néni után most egy kedves hang kezdi el a nótát:
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Túl a Tiszán levágták már az árpát,
elvágták a kis pacsirta jobb szárnyát,
kis pacsirta búsul a szárnya után,
én is búsulok a szeretőm után.

Túl a Tiszán, jegenyefa tövében
két szerelmes játszik eg ymás ölében,
eg yik nézi a Tiszában a habot,
másik nézi a rag yogó csillagot.

Bodor bárány elvesztette az anyját,
ez a legény nem találja a párját,
bárcsak engem választana párjának,
hálát adnék a mennyei atyának.

Nagy tetszést arat a dal, mindenfelől kiabálják:
– Boriska, taníts meg engem is! Engem is!
– Majd ha befejezzük a kukoricatörést – nevet Boriska.
Erre már Gergő is elindítja a lovakat.
– No, megállj Boriskám, kis violám! – morfondírozik magában. 

– Hogyhogy nekem még sose danoltál?
Este, vacsora után Gergő bemegy a nagyházba, le is fekszik, 

de ébren marad. Várja élete párját. Boriska elég soká jön. Előbb a 
két kis lurkót eteti, fürdeti meg, aztán lefekteti őket a kuckóba, a 
kiságyra. Amikor elalszanak, Boriska is megmosakszik, leveszi a 
fityulát a fejéről, szépen kifésüli hosszú, dióbarna haját, koszorúba 
fonja. Óvatosan fekszik le Gergő mellé, azt hiszi, ő már alszik. 
Az ablak tárva-nyitva, estike és rozmaring illatát hozza be az esti 
szellő. Ez mámorosít, odaborul a férjéhez, átöleli. Gergő azonban 
elhúzódik.

– Mondd, Boriska, mért nem daloltál eddig? A nyolcévi házassá-
gunk alatt neked sose volt olyan jó kedved, hogy daloltál volna?

Boriska hallgat. Eszébe jut szörnyű gyerekkora, a részeges apja, 
ifjúsága nincstelen évei. El is mondja mindezt Gergőnek.

– Ha te nem találtál volna rám a kukorica közt, ott fagytam volna 
meg a sáros földön. Neked köszönhetem mindenem, aminek örülni 

q  



e 310 w   q

tudok. Mióta együtt vagyunk, örökké a múlttól, az emlékeimtől 
igyekszem megszabadulni, de nem könnyű. Várjál türelemmel, 
Gergő!

– Jó, várok – öleli át a férje. – Várok, ameddig csak akarod. 
Hanem, az a kis pacsirtás nóta nagyon szép ám!

– Eldaloljam neked most halkan?
– Dalold, csillagom!
És Boriska dalol. A végét már Gergő is vele dúdolja:

Bodor bárány elvesztette az anyját,
ez a kislány nem találja a párját,
bárcsak engem választana párjának,
bálát adnék a mennyel atyának.

– Én is hálát adok minden nap, amiért engem választottál – csó-
kolja meg hosszan Boriskát.

Másnap befejeződött a kukoricatörés. Este holdvilágnál dolgoz-
nak a fosztokás móvások, és jóízűen eszegetik a gyenge kukoricát, 
amit Maris néni főzött egy hatalmas bográcsban.

Hullnak a levelek a rezgőnyárfáról. Frustok közben Gergő megem-
líti, hogy el kellene kezdeni a szárvágást. Boriska rá is bólint, hogy 
jól teszed, nehogy korán bejöjjön a tél, s hó lepje. A két kislegényke 
is ott ül az asztalnál, és amikor megértik, hogy apjuk mire készül, 
rögtön rákezdik:

– Édesapa, vigyél el bennünket! Jók leszünk, csak vigyél el!
– Mit csináljak velük, anya? – néz a feleségére Gergő.
– Vidd el őket! Valahogy majd eltöltik ott az időt. Itthon csak-

ugyan nem tudnak mit csinálni.
– No kössük meg az egyezséget! Ha jók lesztek, akkor beviszlek 

benneteket vásárra a faluba, de ha nem lesztek jók, akkor hazakül-
delek benneteket. Rendben?

– Rendben! – süvöltik a gyerekek.
Gergő leveszi a szárvágót a gádor alól, és elindulnak.
– Az ebédet majd kiviszem – szól utánuk Boriska. – Nem kell 

hazajönnötök.
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Gergő büszkén nézi az előtte ugrándozó legénykéket. Arra 
gondol, hogy most már két kislány is elkelne a háznál. De ha nekik 
már nem is lesz lányuk, majd megnősülnek a fiúk, és akkor teljes 
lesz a család.

Alighogy kiérnek a földre, Gergő hozzáfog a munkához: vágja 
a szárat, kévékbe köti, aztán a kévéket kúpokba rakja. A két kisfiú 
figyelmesen nézi, mit csinál, hogy csinálja, ők is segíteni akarnak. 
Az apjuk külön kis kévéket köt nekik, ők meg elmarkolják, egyik 
az egyik végét, másik a másikat, és nagy szuszogással odacipelik a 
kúpokhoz. A nagy igyekezetben észre se veszik, hogy nézik őket. A 
fiatal tanító áll a föld végénél a feleségével, meg a hároméves Ilonka 
lányával. A Fodor-iskola öreg tanítója, a Komjáti tanító bácsi ugyanis 
nyugdíjba ment, és a városból jött a helyére ez a fiatalember, Tímár 
Béla. Egy ideig nézi a szorgoskodókat, aztán közelebb lép:

– Szép jó napot kívánok, gazduram!
– Hasonlóképpen kívánok én is! – emel kalapot Gergő.
– Tímár Béla vagyok, a Fodor-iskola új tanítója. Ez meg itt a 

feleségem és a kislányom.
– Én Pernyész Gergő vagyok, a fiaim: Bandi és Misi.
– Ügyes gyerekek. Meg szabad kérdezni, hány évesek? Miért nem 

járnak iskolába, hiszen már nagy fiúk?
– Még csak a nyáron múltak hétévesek. Úgy gondoltam, korai 

még iskolába járatni őket, tanító úr. Majd jövőre.
– Higgye el, Pernyész gazda, ezeknél fiatalabb gyerekek is járnak 

már iskolába – szól közbe a tanítóné.
– Éppen itt jön a feleségem, majd megbeszéljük vele.
Bandi és Misi anyjuk elé futnak. Boriska hozza az ebédet, amikor 

odaér a beszélgetőkhöz, lerakja a kosarat, bemutatkozik. Mikor 
megtudja, miről van szó, rögtön beleegyezik.

– Az iskolában megvehetik a palavesszőt és a palatáblát is – 
mondja búcsúzáskor a tanító úr. A kis Ilonka visszainteget a két 
fiúnak.

A tanító felesége, aki egy kicsit lemaradt, még megkérdezi Bo-
riskától:

– Mondja, nem ikrek ezek a fiúk?
– De igen.
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– Én fél órával fiatalabb vagyok, mint Bandi – szól közbe élén-
ken Misike.

Jót nevetnek a talpraesett kisfiú válaszán, aztán a tanítóné is 
elindul a Fodor-iskola felé.

A szomszéd Király bácsi és a felesége Boriska szülőfalujában jártak, 
kismalacokat vittek a vásárra. Boriska anyja ott ment el Királyék 
mellett, és meghallotta, hogy hová valók. Megkérdezte őket, elvin-
nének-e egy üzenetet Pernyész Gergőnek meg a feleségének.

– Hogyne vinnénk – felelte Király néni. – Nagyon szívesen, 
hiszen jó szomszédaink.

– Hát akkor mondják meg Boriska lányomnak meg Gergő ve-
jemnek, hogy látni szeretném őket meg a gyerekeket, a Bandikát és 
a Misikét. Jöjjönek el minél előbb, amíg a hó le nem esik. Nem jól 
érzem magam. Még nem is láttam a kisgyerekeket.

– Kisgyerekeket?! Nem kisgyerekek azok már, hiszen iskolába 
járnak.

– Nahát! – csapta össze a kezét Anna néni. – Én meg csak levél-
ből ismerem őket.

– No, majd személyesen is megismeri. Nagy betyárok, de jó ta-
nulók. Még a tanító is elcsodálkozik a tudásukon. Legyen nyugodt, 
átadjuk az üzenetet, és el is jönnek biztos.

Ezzel váltak el, és amint hazaértek. Király néni már szalad is át 
nagy sebbel-lobbal Pernyészékhez. Azok éppen ebédelnek.

– Jaj, lelkem, Boriskám, Gergő szomszéd! Nagy újságot hozok! 
Boriska szülőfalujában voltunk, kismalacokat vittünk a vásárra (el 
is adtuk mind egy szálig), ott találkoztunk anyáddal, azt üzente, 
nagyon szeretne látni benneteket, különösen a két unokáját. Vágyó-
dik utánatok, mert betegnek érzi magát.

– Nem is látta még szegény a gyerekeket. Csak megírtam neki, 
hogy két fiam született. Akkor is vásárosokkal küldtem el a levelet 
– töröl ki egy könnycseppet a szeméből Boriska.

– Ne sírj, kedves! – vigasztalja Gergő. – Elviszlek benneteket. Ott 
is hagylak majd ezzel a két csibésszel, hagy lássa meg az anyósom, 
milyen rossz gyerekek.
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– Nem is vagyunk rosszak – tiltakozik Misike.
Bandi meg ujjongva táncolja körül az asztalt:
– Hajjaj! Megyünk a messzi szülémhöz!
– Köszönjük, Király néni, hogy átadta az üzenetet! – vidámodik 

meg Boriska. – Majd pár napra kikérjük az iskolából a gyerekeket, és 
elmegyünk anyámhoz, mielőtt a hó leesne. Én is nagyon vágyódom 
már anyám után, meg a testvéreim után is.

– Anyám bent van a faluban Jóska sógoréknál – morfondírozik 
Gergő. – Így én nem maradhatok ott veletek, nekem haza kell jönni 
még aznap megetetni a jószágot.

– Csak menjetek minél előbb! Szerencsés utat! – búcsúzik 
Király néni.

El is kezd készülődni a család. A tanító úr természetesen elengedi 
a gyerekeket.

– Ők a legjobb diákjaim, Boriska asszony. Nem is tudom, hol 
vették őket. Csak menjenek nyugodtan, biztosan nem maradnak le 
a tanulásban.

Gergő meg disznót vág, aztán egy hétfői napon, amikor hide-
gebbre fordul az idő, megpakolja a kocsit ennivalóval. Két subát is 
fölterít, fölülteti a családját, belebújik a báránybéléses bekecsébe, és 
maga is fölpattan Boriska mellé.

– Na, indulás! – emeli meg egy csöppet a kalapját.
Király bácsi megvárja, amíg a lovak kiporoszkálnak a nagykapun, 

aztán bezárja utánuk. Ő vállalta, hogy megeteti délben a jószágot.
Gergő ritkán vesz a kezébe ostort, de minek is venne, hiszen úgyis 

mindig arra mennek a lovak, amerre ő akarja. A gyeplő egyetlen 
mozdulására fölemelik a fejüket a lovak, a Bátor meg a Kényes, így 
jelzik, hogy tudják, merre akar menni a gazda. A szép ostor inkább 
csak dísznek van ott a helyén.

Jócskán hideg van, a csípős levegő kipirosította a két gyerek arcát. 
Ott begyeskednek a hátsó ülésen a nagy subában, élvezik az utazást 
a „messzi nagymamához”. Boriska meg csodálkozva figyeli, hogy az 
urának még a gondolatát is ellesik a lovai. A fiatalasszony eddig még 
elég keveset ült a kocsin a férje mellett, leginkább akkor, amikor a 
faluba mentek vásárra vagy piacra.
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Éppen a delet harangozzák, amikor föltűnik a faluszéli kis ház. 
Anna néni az udvarban dolgozgat, és amint meglátja az érkezőket, 
már nyitja is ki nekik a nagykaput. Milyen szép az anya és lánya 
találkozása nyolc év után! Üdvözlik egymást, aztán behordják a 
subákat a melegre, Gergő meg berakja az ennivalót a kiskamrába.

Boriska megrendülve nézi anyja sovány, beteges arcát.
– Milyen szép volt az én anyám még akkor is, amikor Gergő 

megkérte tőle a kezemet! – gondolja.
Körülnéz.
– Hol van Veronka? Meg a többiek, anyám?
– Veronka is kiröpült a családi fészekből: férjhez ment. A fi úk meg-

nősültek, csak még a Lajcsi nem. Ő béres, cseléd. Magam vagyok.
Ebéd közben említi meg Gergő:
– Jöjjön el hozzánk, anyám! Adja el ezt a kis házat, ossza szét az 

árát a gyerekei között, maga meg jöjjön el mihozzánk.
Boriska hálásan néz az urára, bár tudja, hogy az anyja úgysem 

hagyja ott a kis házát. És valóban, Annus néni így válaszol:
– Köszönöm, Gergő fiam, de én már itt élem le a hátralévő 

éveimet.
– Maga tudja, anyám.
Ebéd után Gergő kimegy a fásszínbe, megeteti a lovait. Az égen 

sötét hófellegeket lát, tudja, hogy sietnie kell hazafelé, mert nemso-
kára havazni fog. Be is fogja a lovakat, megitatja őket, aztán bemegy 
a konyhába, elköszön anyósától, búcsúzóul megcsókolja Boriskát és 
a gyerekeket.

– Én már ismerem az ilyen felhőket. Ezek mindig hosszú, nagy 
hóesést hoznak – bújik bele a subába.

Boriska kitárja a nagykaput, és Gergő máris kivágtat. Erősen 
biztatgatja a lovakat: Bátor, Kényes! Siet, hogy még alkonyat előtt 
hazaérjen.

Délután majd felveti a jókedv Annus néni kicsi házát: Boriska 
testvérei mindannyian hazajöttek, hogy megcsókolják a nővérü-
ket. A nyolc év alatt – mióta nem látták egymást – mindannyian 
sokat változtak, így aztán nem csoda, hogy Boriska csak húgát, 
Veronkát ismeri meg. A többieket kicsit idegennek érzi, de azért 
összecsókolja őket.
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– Boriska, te olyan szép vagy, mintha nem is a mi testvérünk 
volnál – borul a nyakába Veronka.

– Pedig az volnék! – nevet Boriska. – Kérdezzétek csak meg 
édesanyánkat!

Estefelé köszönnek el a testvérek, de előbb a lelkére kötik Bo-
riskának, hogy ezután gyakrabban látogassák meg anyjukat. Oda-
kint szállingózni kezd a hó. Vacsora után Boriska bemegy a belső 
kisszobába a fiaival. Maga mellé fekteti a gyerekeket a nagyágyra, 
jól bebugyolálja őket, aztán a tekintete megállapodik a kisablakon. 
Mennyi minden eszébe jut ebben a kisszobában! A gyerekkora, a 
fiatalsága: mindaz, ami vele történt, amikor még itthon lakott a kis 
házban, ahol a szegénység ütött tanyát. Az apja gyakran részegen 
ment haza, és olyankor szétzavarta a családot.

Irtózatos erejű hóvihar tombol odakint. Már éjfél is elmúlt, ami-
kor Boriska végre elszunnyad, ekkor azonban kinyílik a kisszobának 
a konyhára nyíló ajtaja. Virág Annuska lép be rajta, lassan odamegy 
az ágyhoz, csendesen szólal meg:

– Boriskám! Kislányom, hallod?
Boriska riadtan nyitja ki a szemét, megkönnyebbül, amikor a 

félhomályban felismeri az anyját.
– Mit akar, anyám?
– Kislányom, el kell mondanom neked valamit. Nagyon beteg 

vagyok, nem akarom a titkomat a sírba vinni. Már mondom is: 
Boriskám, te nem a Huszár Pista lánya vagy.

– Miket beszél, anyám? – szorítja kezét a szívére Boriska.
– Nem akartam neked megmondani, de nem bírom tovább ma-

gamban tartani. Meg aztán, most már te is tudod, mi a szerelem, 
talán jobban megértesz. Tudod te is, árva lány voltam, cselédnek 
adtak. A gazdám fia a városban tanult, szolgabírónak készült. 
Szép, deli legény volt, beleszerettem. Egy este későn ért haza, bejött 
hozzám a cselédszobába. Az övé lettem. Mikor már látszott rajtam, 
hogy terhes vagyok, gyorsan hozzáadtak a Huszár Pistához. Ezt a 
kis házat kaptam fájdalomdíjként. Ez a kis ház a tied. Látod, ezért 
nem hasonlítasz te a testvéreidre: az apád vére van benned.

Virág Annuska csendesen, szomorúan megy ki a szobából. 
Boriska meg rémülten ül az ágyon. Alig tudja felfogni, miket is 
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mondott az anyja. Aztán az jut az eszébe, ő maga is hogyan ment 
ki a Pernyész-tanyára Gergő szerelméért. Hirtelen lelép az ágyról, 
kisiet a konyhába, anyja ágyához.

– Édesanyám! Édes jó anyám, te vagy a legjobb édesanya a 
világon. Nem kell neked semmit megbocsájtanom. Fiatal voltál, 
szerelmes, én megértelek, hiszen én is szerelmes lettem tizennyolc 
évesen. Most aludj jól, különben meg vigyázz az egészségedre, és 
nagyon sokáig élj! Neked nincs semmi bűnöd, meg nekem sincs, 
nem vétkeztünk azzal, hogy szerettünk. Aludj jól, anyám!

– Köszönöm, kislányom, a szavaidat. Miután megcsókolta az 
anyját, Boriska bemegy a szobába, és lefekszik a fiai mellé. Még 
egyszer végiggondolja a történteket.

– Lehullott a lepel egy majd harmincéves titokról. De maradjon 
ez titok örökké. Csak Gergőnek mondom majd el, senki másnak.

Heves szél rázza meg az ablakot, de Boriska ezt már nem hallja, 
elnyomta az álom.

Alighogy hazaért, Gergő azonnal megetette az állatokat, mert 
látta, hogy a hóvihar minden pillanatban kitörhet. Jól befűtött 
a konyhában, aztán fűzfavesszőt vitt be, hogy kosarakat kössön. 
Még gyerekkorában megtanulta az apjától a kosárfonást. Előbb 
megvacsorázott, majd munkához látott. Jól bele is merült, és köz-
ben eszébe jutott Jancsi, akit már évek óta nem látott. Kósza hírek 
jöttek csak felőle. Az egyik szerint még jár a szép Eszterhez, a másik 
szerint végre nősül. Anyját másfél évvel ezelőtt a sírba tette. Most 
már valóban a nősülés lenne számára a biztosabb, meg aztán meg is 
unhatta már, hogy örökké a más asszonya után szaladjon. Pétertől is 
tartogat. Nem szeretne vele összeakaszkodni, mert bivalyerős ember 
az Eszter ura. Ezért is szeretik úgy bent a faluban Sulyok Ignácék. 
Most is azoknál dolgozik.

Sulyok Ignác máma reggel adta el jó pénzért a kukoricát, tíz 
mázsát, a kereskedő azonban kikötötte, hogy holnapra le legyen 
morzsolva. Így aztán Ignác bácsi szólt Péternek, hogy addig ne 
menjen haza, míg le nem morzsolják a kukoricát. Péter éppen azon 
gondolkodik, kivel üzenhetne a feleségének, amikor meglátja Bordó 
Matyit, a tanyaszomszédjukat. Odasiet hozzá, és megkéri, szóljon be 
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Eszternek, hogy az éjszaka ne várja, addig nem mehet haza, amíg le 
nem morzsolják a kukoricát. Erősen bántja Pétert, hogy nem siethet 
az asszonyához, hiszen mióta Eszter megmondta neki, hogy váran-
dós, legszívesebben örökké otthon ült volna a felesége szoknyáján. 
De mit tehet, a pénz is kell. Leül hát a móvások közé, van belőlük 
vagy húsz, halad a munka.

Matyi bácsi azonnal bekiabál Eszterhez, amint kiér a tanyára.
– Eszter! Merre vagy, hallod-e?
– Itt vagyok, Matyi bácsi! Mi újság?
– Péter azt üzeni a faluból, hogy ne várd estére, mert bent kell 

neki maradnia éjszakára kukoricát morzsolni. Majd csak reggel 
jön haza.

– Köszönöm, Matyi bácsi, hogy beszólt. Majd jól bezárkózom.
Matyi bácsi tud ugyan Eszter meg Cigány Jancsi viselt dolgairól, 

de hallgat. Minek üsse bele az orrát más dolgába? Van mindenkinek 
baja éppen elég.

Eszter meg dobogó szívvel siet be a konyhába. Leül a padkára, 
gondolkodik. Jancsi már régen volt nála, azt beszélik, nősülni akar. 
Ezt valahogyan meg kell akadályozni. Eszter elhatározza, hogy 
elmegy Jancsihoz, hátha sikerül visszahódítania. Előbb bezárja a 
kiskaput, aztán gondosan szépítkezni kezd. Előveszi a kis álló tükrét, 
hosszan nézi magát.

– Még mindig szép asszony vagyok – gondolja. – Nem látszik 
meg az arcomon, hogy viselős vagyok.

Előveszi a szépítőszereket, a pirosítót meg a többit. Elkészül, 
aztán türelmetlenül várja, hogy bealkonyodjon. Alighogy sötétedni 
kezd, előveszi a szép nagyrojtos berliner kendőjét, a nyakába teríti, 
és bezárja az ajtót. A szíve majd kiugrik a helyéről.

Szerencsére Jancsi tanyája nincs messze. Ahogy közelebb ér, Eszter 
megkönnyebbülten látja, hogy világosság szűrődik ki az ablakon.

– Ez azt jelenti, hogy itthon van. Nem ment a faluba udvarolni, 
mert hóvihar közeledik.

A függöny egy kicsit félrecsúszott az egyik ablakon. Eszter 
bekukucskál. Jancsi vacsorázik, éppen szalonnát vág a bicskájával. 
Amikor Eszter megkocogtatja az ablakot, fölkapja a tekintetét. Oda 
is megy az ablakhoz, kinéz.
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– Én vagyok, Jancsikám – hajol közelebb Eszter.
Jancsi dühösen rántja vissza a függönyt.
– Megbolondultál, te szajha?! – lép ki Eszterhez.
– Még hogy szajha vagyok? – nevet az asszony. – Akkor a te 

szajhád vagyok, Jancsikám, csillagom.
– Hol van Péter? Tán csak nem hagytad el miattam? Nekem 

úgyse kellesz. Elég volt ebből a koncsorgó életből. Elég volt! Nősülni 
akarok.

Bogár kutya erre ugatni kezd, mintha meg akarná erősíteni, amit 
a gazdája mond. Eszter meg odaáll szorosan Jancsi elé.

– El akarsz hagyni, Jancsikám? Engem?
Átöleli a férfi nyakát.
– Te, te…
A szemében eszelős fény lobban.
– Késő, Jancsikám, késő. Gyerekünk lesz.
Mintha a darázs csípte volna meg, úgy lökte el magától Jancsi 

az asszonyt.
– Nem igaz! Nem igaz, ringyó! Ezt csak most találtad ki, azért, hogy 

ne nősüljek meg. Pedig úgyis megnősülök. A gyerek biztos Péteré.
– Nem Péteré. Ezt én jobban tudom. Majd meglátod, hogy rád 

fog hasonlítani. Szép barna bőre meg fehér foga lesz.
Jancsi villámgyorsan gondolkodik.
– Na, jól van, ha a gyerek rám hasonlít, majd akkor elveszlek.
– Jancsikám! – sikolt föl boldogan Eszter, és ráborul a férfi 

mellére.
– Jól van, no! – tolja el magától Jancsi. – Várjá, bezárom az ajtókat. 

Ha Péter úgyse megy haza az éjszaka, majd később hazakísérlek.
Valóban, néhány óra múlva együtt ballagnak Péter tanyája felé. 

Közben Jancsi arra gondol, néhány évre eltűnik erről a vidékről, 
mert ettől a megveszekedett asszonytól másképp nem tud megsza-
badulni. Eszter meg boldogan néz föl az égre: a hófellegekből nagy 
pelyhekben szállingózik a hó.

Sulyok Ignácéknál fő a jó, bográcsos birkapaprikás. A móvások 
igyekeznek a morzsolással, hogy minél előbb készen legyenek. Az 
egyik móvázó, a szomszéd Rekecki Pál felesége még egy nótára is 
rágyújtott:
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Édösanyám, mondanék én valamit,
gombolja ki a fehér ingöm elejit,
nézze mög, hog y mi bántja az árva szívemet,
elrabolták tőlem a szeretőmet.

Édösanyám sokat intett a jóra,
késő este ne járjak a fonóba,
nem hallgattam a jó anyám intő szavára,
rávittek a lányok a csalfaságra.

– Hej, de szép nóta ez! – sóhajt egy húszévesforma legény, Fülöp 
Gábor. – Ezért nem nősülök én meg soha, mert csalfák a lányok.

Így megy a szóbeszéd, de közben a munka is halad. Gyorsan, 
már tizenegy órára befejezik a morzsolást a móvások. Ignác bácsi 
ekkor Péterhez fordul:

– Eredj, Péter fiam, kész a paprikás, egyél. Aztán haza is mehetsz 
a tanyára. Aludd ki magad, mert reggel is kellesz a szállításnál.

Péter jóízűen megeszik egy nagy tányér birkapaprikást, utána 
felhajt fél liter bort. Mielőtt elindulna a tanyára, keres egy jó erős 
furkósbotot a hátsó udvarban, úgy vág neki az éjszakának.

Szállingózni kezd a hó, Péter jól kilép. Hosszú lábú, magas em-
ber, gyorsan halad. Éppen elhagyja a Szántóék tanyáját, innen már 
meglátni az ő kis házát. Meg is gyorsítja a lépteit, nehogy utolérje a 
hóvihar. Hideg van, Péter mégis izzad, fűti a fél liter bor.

Most hirtelen lelassítja a lépteit, mert innen úgy látja, mintha 
állna valaki az ő kapujában. Közelebb érve már tisztán látja, hogy 
egy pár ölelkezik ott, de néhány lépés után már azt is: az ő felesége 
áll ott Cigány Jancsival. A következő pillanatban Péter elordítja 
magát, és megmarkolja a botot. Jancsi erre durván ellöki magától 
Esztert, és rohanni kezd. Eszter utána.

– Jancsi! Ne hagyj itt, Jancsi! – sikoltja.
– Majd adok én neked Jancsit! – ordít Péter.
Ahogy utoléri a rémült asszonyt, teljes erőből lesújt a fejére. Már 

ez az első ütés halálos, de Péter csak üti az asszonyt még akkor is, 
amikor az már régen a földre rogyott. Aztán hirtelen magára eszmél, 
előbb értetlenül bámul, majd zokogva borul Eszterre.
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– Mit tettél velem, te? Hallod, Eszter? Miért tetted ezt? Hol van 
a fiam, Eszter?

Fölnyalábolja Esztert, magához szorítja, fejét odahajtja az asz-
szony domborodó kis hasára.

Azt mondják, a szegényt még az ág is húzza. Hát Pétert húzta. 
Az ág is meg a mostoha sorsa is. Nincs most már mit tennie. Be-
megy a kamrába, megkeresi a kocsikötő kötelet, fölakasztja magát 
az öreg diófára.

Jancsi ekkor már a Pernyész-tanyánál jár. Amikor futásnak eredt, 
kiszámította, hogy az van legközelebb. Látja, világosság szűrődik ki 
az ablakon, összeszedi minden erejét, rohan. Beugrik a kapu tetején, 
megkönnyebbülten fölsóhajt:

– Idáig már úgysem jön utánam Péter.
Bundás kutya ugatni kezd, de Jancsi lecsendesíti. Odasiet a kony-

haajtóhoz. Didereg. Eszébe jut, hogy az előbb még őt is melengette 
Eszter nagykendője.

Gergő még ébren van. Nagyon belemerült a kosárkötésbe. Úgy 
határozott, hogy még ezt a megkezdett kosarat befejezi, aztán le-
fekszik. Hallja, hogy a Bundás ugatni kezd, de rögtön el is hallgat. 
Holnap rendbe kell hozni a szánkót, jut eszébe, mert holnapután 
azzal megy a családjáért. Rettentően zúg a szél, minden erejével 
tombol a hóvihar.

– Csak holnapután szerencsésen hazahozzam őket! Soha többé 
nem viszem el őket télen sehová – gondolja.

Mintha valaki megkopogtatta volna a külső ajtót, Gergő azonban 
nem figyel rá. Azt hiszi, csak a szél zúg, de már dörömbölnek is.

– Gergő, Gergő, nyisd ki az ajtót!
Csak a belső, üvegezett ajtót nyitja ki Gergő, onnan szól ki:
– Ki az?
– Én vagyok, Gergő! Én vagyok, a Jancsi! Az isten áldjon meg, 

engedj be!
Gergő valóban ráismer Jancsi hangjára. Hát nem szívesen teszi, 

de kinyitja a külső ajtót is. Elsőnek Bundás ugrik be, majd belép 
Jancsi, fázósan fogja össze mellén a kiskabátját.

– Hát téged mi szél hozott ilyen ítéletidőben? – förmed rá 
Gergő.
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Jancsi odamegy a tűzhelyhez, majd belebújik, melengeti a kezét, 
alig mer ránézni gyerekkori barátjára.

– Nézd, Gergő, megmondom őszintén, Eszternél voltam. Péter 
váratlanul hazatért, rajtunk csapott. A többit el tudod képzelni. 
Ideszaladtam hozzád, mert a te tanyád volt legközelebb.

– Gyáva népnek nincs hazája – ül le Gergő a megkezdett kosara 
mellé. – Ezt tudod te is, ugye? Aztán, mi lesz Eszterrel? Ő húzza a 
rövidebbet?

– Nem kell azt félteni! Péter annyira szereti, hogy mindent meg-
bocsát neki. De koma, ha hiszed, ha nem, most az egyszer nem én 
vagyok a hibás. Eszter jött el hozzám alkonyat után. Könyörgött, 
hogy ne nősüljek meg, mert ő nem éli túl. Azt mondta, Péter csak 
holnap reggel jön haza Sulyokéktól. Most már tudom, hogy hazu-
dott. De mást is hazudott. Azt mondta, állapotos tőlem, vegyem el. 
Hát úgy gondoltam, meg is mondtam neki, ha igaz a dolog, ha rám 
hasonlít majd az a gyerek, akkor elveszem, de ha vörös lesz a haja, 
akkor csak maradjon Péternél, nevelje föl ő.

– Ide figyelj, Jancsi! – áll meg Gergő kezében a munka. – Egyetlen 
szavadat se hiszem. Még életemben nem hallottam ennyi hazug-
ságot egyszerre! Feküdj oda a kuckóba, a kiságyra! Ezt az éjszakát 
itt töltheted, de többet az én küszöbömet nem léped át. Különben 
meg, be se engedtelek volna, ha az asszony meg a gyerekek itthon 
lennének. No, én is lefekszem. Reggel hordd el magad, és ne is lás-
salak többet!

Jancsi magyarázkodni akar, Gergő azonban leinti.
Kegyetlenül rázza a hóvihar az ablakot, de reggelre eláll a hó. 

Farkasordító hideg van, de kiderült. Meg kiderült az is, hogy Jancsi 
nem hazudott az éjjel.

Gergő éppen a szánkót húzza ki a fészer alól, hogy majd megjavít-
ja, mikor valaki rángatni kezdi a kiskapu kilincsét, és dörömböl.

– Gergő bácsi! Gergő bácsi!
A kis Lukács birkapásztor bukik be a kapun, amikor Gergő 

kitárja. A gyerek rémülten mutogat Péter tanyája felé:
– Ott! Ott van Péter bácsi a fán! Fölakasztotta magát!
Ekkor már Gergő is meglátja a fán himbálódzó testet. Kata néni, 

aki a tejet hordta Esztertől, a kezét csapkodva jön:
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– Jaj nekem, Gergő, igazat mond a gyerek! Meg Eszter is ott van 
bent az ágyon, vérbe fagyva, meghalva!

Gergő a konyha felé indul, hogy fölkeltse Jancsit, de az már lép 
is ki. Se holt, se eleven, egyre csak reszket.

Süvöltve zúg végig a tanyákon a hír: Péterék tanyáján kettős 
gyilkosság történt. Tíz óra tájban Jancsit megbilincselve viszik el a 
kakastollas csendőrök a városházára kihallgatásra.

Jancsi vall. Elmond mindent, pontosan úgy, ahogy történt. Bordó 
Matyi bácsi önként jelentkezik tanúnak:

– Én adtam át Eszternek az üzenetet, hogy Péter nem megy haza 
az éjszaka. Azt is láttam, hogy az asszony alkonyatkor Cigány Jancsi 
tanyája felé ment. Később, néhány óra múlva együtt jöttek vissza, 
összeölelkezve.

Jancsit harmadnap kiengedik a fogdából. A bíróság megállapí-
totta, hogy kizárólag Eszter volt a hibás. Volt neki tisztességes, jól 
kereső ura, minek ment más után.

– Mihez is kezdjen most? – tépelődik Jancsi a nagy ijedtség után. 
Gergő már régóta nem segít neki művelni a földet, ő egymaga meg 
nem halad, különben is utálja a földmunkát. Amikor meghallja: 
Gombos Zoltán nagybirtokos cséplőgépet vett, Jancsi rögtön jelent-
kezik nála, hogy ő szeretné megtanulni a cséplőgépet kezelni, vegye 
fel gépésznek. Azt mondják, bolond embernek bolond a szerencséje. 
Van is benne valami. Jancsi fél évre a városba kerül, kitanulja a 
gépészmesterséget.

Gergő nehezen nyugszik meg a történtek után, de meg is fogadja, 
hogy Jancsit soha többé be nem engedi a küszöbén. Három nap alatt 
elkészül a szánnal, és mikor a hófellegek után kitisztul az ég, Gergő 
megeteti a jószágot, aztán elindul még kora reggel, hogy mire beal-
konyodik, hazaérjen a családjával. Vágyakozik már nagyon utánuk. 
„De azért jó, hogy most éppen nem voltak itthon” – gondolja.

Bátor és Kényes röpítik a szánt, tizenegy óra felé már meg is pil-
lantja Gergő a faluszéli kis házat. Bandi és Misike kint hógolyózik; 
mikor meglátják apjukat, elébe szaladnak, és nevetve szedegetik le 
bajuszáról a jégcsapokat.
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Boriska is kinéz a ricsajra, aztán kijön a férje elé. Segít kifogni a 
lovakat, bevezeti őket a színbe, a hevenyészett jászolhoz, Gergő meg 
szénát hoz a szánkóról. Mikor leteszi a lovak elé, Kényes hosszan 
fölnyerít, mintha megköszönné.

Jó meleg van benn a konyhában, Annus néni éppen az ebédet 
tálalja. Gergő megcsókolja az anyósát is, aztán megjegyzi, hogy ebéd 
után rögtön indulniuk kell, nehogy újra hóvihar kerekedjen.

– Ezután minden évben eljövünk, anyám! – teszi hozzá. – Ara-
tás, cséplés után ráérünk.

Ebéd után valóban azonnal kocsira ülnek. Virág Annus néni 
hosszan, melegen csókolja meg őket.

– Nem tudom, Boriskám, látlak-e még benneteket…
– Ó, édesanyám, maga még olyan fiatal…
– Na gyerünk, Bátor, Kényes! – vet véget Gergő a búcsúzko-

dásnak.
– Viszontlátásra, édesanyám! – int vissza könnyes szemmel 

Boriska.
A két kis legény nagyon élvezi a szánkóutat, de amikor alkonyat 

után végül hazaérnek, alig várják, hogy lefekhessenek a kiságyukra 
a kuckóban. Nem is igen vacsoráznak, csak pár falatot, és máris 
bebújnak a dunna alá.

Boriska elkomolyodva lép ki Gergőhöz a konyhába. Gergő előbb 
rágyújt, majd sorra elmeséli asszonyának, mi minden történt ez alatt 
a néhány nap alatt, amíg oda voltak.

– Így bizony, kedves. Péter, agyonverte a várandós feleségét, aztán 
fölakasztotta magát.

– Szörnyű!
– Bizony, szörnyű. De meg is mondtam Jancsinak, hogy ide 

többet be nem teszi a lábát!
– Nekem is van mondanivalóm, Gergő.
– És ugyan mi? A te mondanivalód biztos vidámabb, mint amit 

én mondtam el.
– Az én mondókám mindenesetre rövidebb. Kiderült, hogy én 

nem a Huszár Pista lánya vagyok. Az én apám egy szolgabíró, ma 
is él. Anyám nem mondta meg a nevét. Hát ezért nem hasonlítok 
én a testvéreimre. Anyám tulajdonképpen azért hívatott most el, 
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hogy ezt elmondja nekem. Betegnek érzi magát. Elmesélte, hogy az 
én apámat szerette, de muszáj volt hozzámennie a Huszár Pistához. 
Azt a kis házat azért kapta, hogy legyen födél a feje fölött. Meg 
persze az én fejem fölött.

Hosszú hallgatás után Gergő végre megszólalt:
– Szép kis história, mondhatom.
– Más mondanivalód nincs, Gergő?
– Dehogy nincs, kedves, dehogy nincs! – áll föl Gergő. – Nagyon 

hiányoztál nekem. Ugye én is hiányoztam neked?

Pernyészék és Tímárék vasárnap délutánonként az udvaron üldö-
gélnek az öreg diófa árnyékában. Ha jó idő van, Tímár tanítóék 
minden vasárnap meg vannak híva a tanyára. Mostanában főleg a 
két iskolásfiúról beszélgetnek. A fiúk kint játszanak a kertben Ilon-
kával, a tanító kislányával. Ilonka fönt ül a hintán, nagyokat kacag, 
örül a repülésnek, Tímár tanító gyönyörködve nézi a gyerekeket, 
aztán megszólal:

– Bámulatos, mennyire hasonlít egymásra ez a két fiú. Magára, 
Gergő egy csöppet se hasonlítanak, de Boriska asszonyra annál 
inkább. Egyformán jó tanulók mind a ketten, sőt még énekelni is 
egyformán tudnak. Csak az a különbség köztük, hogy Bandi talán 
valamivel komolyabb, mint Misi.

– Igen, már mi is észrevettük a feleségemmel, hogy őrá hasonlít 
mind a két gyerek – töri meg Gergő a zavart csöndet. – De jól is 
van ez így, a feleségem ugyanis mindig okosabb nálam. Ez abból is 
látszik, hogy éppen énhozzám jött feleségül. Ugye anya?

– Jó lesz, ha nem csúfolódik, Gergő bácsi! – legyinti meg a férje 
arcát Boriska. – Maga akart elvenni engem, igaz-e? Kettőn áll ám 
a vásár!

– Gratulálunk, Boriska asszony! – nevet Timárné. – Jól meg-
mondta az urának. Ezt én is el fogom tanulni magától: kettőn áll 
a vásár.

– Mondtam ugye, hogy okosabb nálam? – kérdezi búsan Gergő.
Boriska közben túrós rétessel kínálja a vendégeket, majd kiszól 

a kertbe:
– Ilonka, Bandi, Misi! Gyertek uzsonnázni!
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Hát körülbelül így telnek a vasárnapok a Pernyész-tanyán. Egy 
másik alkalommal Tímár tanító úr azzal hozakodik elő, gondol-
koztak-e azon a Pernyés szülők, hogy a két fiút taníttatni kellene. 
Mindjárt azt is hozzáteszi, hogy ő tudna segíteni.

– Nekünk sok rokonunk, ismerősünk van a városban. Ha a fiúk 
bent tanulnának, biztosítanának nekik lakást, kosztot.

– Nem tudom, tanító úr – néz ki Boriska elgondolkodva a kert-
ben játszadozó gyerekekre. – Nem tudom, ők mit szólnának hozzá, 
de bajosan hiszem, hogy lenne belőle valami. Ez a két gyerek imádja 
a tanyai életet. Mindenesetre megkérdezzük őket, ha itt befejezik 
az elemi iskolát.

– Legalább az egyiket föltétlenül rá kellene beszélni, hogy tanul-
jon – szól közbe Tímárné. – Nagyon kevés fiatal megy pedagógus-
nak, a gyerek meg sok, zsúfoltak az iskolák.

Körülbelül ennyiben is maradnak.
Elérkezett végre az osztályvizsga ideje az elemi iskolában. A város-

ból Mucsi tanfelügyelő úr jött ki, a gyerekek felállva köszöntik:
– Kezét csókolom!
Aztán elkezdődik a feleltetés. A tanfelügyelő közben fölfigyel a 

két Pernyész gyerekre, és megkérdezi a tanítót, hogy tovább tanít-
tatják-e őket a szüleik.

– Már beszéltem velük – mondja Tímár tanító úr. – Azt válaszol-
ták, hogy a fiúk imádják a tanyai életet. A feleségem megjegyezte, 
hogy legalább az egyiket taníttassák, de nem szóltak azóta se semmit. 
Tudtommal annyi földjük van, hogy három család is megélhetne 
belőle. Nemrég halt meg a nagybátyja Pernyész Gergőnek, onnét is 
örökölt öt hold földet tanyával.

– Nagy vétek, hogy a két gyerek közül egyik se lesz tanult ember 
– csóválja a fejét a tanfelügyelő. – Na, majd meglátjuk.

A tanfelügyelő távozása után Tímár tanító úr kihirdeti, másnap 
reggel nyolc órára minden gyerek jelenjen meg az iskolában, mert 
bizonyítványosztás lesz.

– Azt még elárulom, hogy senki sem bukott meg közületek. 
Holnapra beszéljétek meg a szüleitekkel, hogy ki tanul tovább.

Csak egyetlen gyerek. Véber Iván jelentkezik, hogy ő tovább 
tanul. Mivel elég jó tanuló, a tanító megdicséri, aztán a két Pernyész 
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fiút figyeli. Azok szótlanul, lehajtott fejjel ülnek. „Szóval, nem 
tanulnak tovább” – gondolja szomorúan a tanító.

Másnap már nyolc óra előtt megérkeznek a gyerekek a bizonyít-
ványért. Kint játszanak az udvaron, várják a tanító bácsit. Játék 
közben valami vita robban ki, és egyszer csak azt mondja az egyik 
gyerek, Somogyi Lajcsi Pernyész Bandinak:

– Te csak ne hencegj! Mindenki tudja, hogy a te anyád fattyú-
gyerek!

Nagy, puha, elkényeztetett gyerek Somogyi Lajcsi, de Bandi most 
nem sokat törődik ezzel, olyat vág Lajcsi fejére, hogy kiserken belőle a 
vér. Erre már Misi is odarohan, és ő is nekimegy az ordító fiúnak.

Tímár tanító a szobában van még, mikor meghallja a lármát, 
azonnal kiszalad, de alig bír rendet tenni.

– Azonnal menjetek be az osztályba! – rivall a gyerekekre.
Tímárné is kint van már az udvaron, mosogatja Somogyi Laj-

csi sebét, a tanító meg kivallatja a gyerekeket, hogy mi is történt 
valójában.

Végre elcsendesedik az osztály. A tanító úr kiosztja a bizonyít-
ványokat, aztán megáll a diákjai előtt.

– Látjátok, gyerekek, miből lesz a veszekedés? Nem is értitek, 
miről van szó, csak sértegetitek egymást, meg beveritek egymás 
fejét. Hagyjuk, fiam! – fordult Bandihoz, aki fölnyújtotta közben 
a kezét, hogy mondani szeretne valamit. – Ha hazaérsz, mondd 
meg apádnak, hogy jöjjön be az iskolába. Majd vele beszélgetek. 
Nagyon sajnálom, gyerekek, hogy így kellett elbúcsúznotok az 
iskolapadoktól.

– Tanító bácsi, kérem – áll föl Pálinkás Laci minden engedély 
nélkül. – Az osztálytársaim és a magam nevében bocsánatot kérek 
magától, hogy így megbántottuk ezen a szép napon. Ha jó tanuló 
volnék, én biztos tanítónak tanulnék.

– Hányan is vagytok testvérek? – enyhül meg a tanító úr.
– Hatan, én vagyok a legidősebb. Két kishúgom van, meg három 

kisöcsém. Most is be vannak otthon zárva, mert édesanyám meg 
édesapám oda vannak napszámban. Majd csak estére jönnek haza. 
Biztos megvernek a bizonyítványért.
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– Jól van, Laci, ne félj. Estefelé elmegyek hozzátok, beszélek a 
szüleiddel. Most már hazamehettek, gyerekek.

Bandi és Misi lógó orral érnek haza. A konyhába mennek, édes-
anyjuk éppen most teszi az asztalra az ebédet. Belép apjuk is, neki 
nyújtják át a bizonyítványt. A tiszta kitűnő bizonyítvány láttán 
földerül a szülők arca, mindketten megcsókolják a fiúkat.

– Édesapám, azt mondta a tanító bácsi, hogy délután legyen szíves 
bemenni az iskolába – mondja Bandi ebéd után.

– És ugyan miért kell bemennem?
– Veszekedtünk – hajtja le a fejét Misi.
– Nofene! – oldja le Gergő a nadrágszíját. Miután jól elveri a két 

veszekedős fiát, fölugrik a Kényes hátára, és ellovagol az iskolához.
– Hívatott, tanító úr! – lép be fölhevülten.
Tímár tanító csitítja, mosolyogva meséli el neki a délelőtt tör-

ténteket.
– A gyerekek mesélték, hogy Somogyi Lajcsi azt mondta Bandi-

nak: te csak ne hencegj, mert a te anyád fattyúgyerek. Erre Bandi 
akkorát vágott az öklével Lajcsi fejére, hogy az vérezni kezdett. 
Persze Misi is odarohant, és kirobbant a veszekedés, alig bírtam 
lecsillapítani a gyerekeket. Látja, Gergő barátom, a Somogyinak 
most bocsánatot kellett volna kérnie Banditól. Ő csak meg akarta 
egy kicsit sérteni Bandit, mert irigykedik rá a jó jegyei miatt. Csil-
lapodjon már le, és aztán, ha hazamegy, kérdezze meg a fiát, hogy 
tovább tanulnának-e. Nagyon nagy szükség volna ám rájuk! Kellenek 
az ilyen jó fejű tanítók. Azt ajánlom, a feleségének ne is mondjon 
erről a verekedésről semmit. No de ez a maguk ügye. Intézzék el 
egymás között. Viszontlátásra!

Amikor hazaér, szeretettel néz a fiaira Gergő. Már nem haragszik 
rájuk, hiszen azért verekedtek, mert az anyjukat védelmezték.

– No, gyerekek, most már tudom, mi történt. De beszéljünk 
másról. A tanító úr azt szeretné, ha tovább tanulnátok, de legalább az 
egyiktek. Meg kell beszélnünk, hogy mitévők legyünk. Volna-e ked-
vetek a tanítói pályához? Anyátok meg én vállaljuk a költségeket.

– Tanuljon Bandi – vélekedik Misi. – Ő a komolyabb. Én pa-
rasztnak születtem, itt nem hagynám a tanyát semmi pénzért!
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– Nem leszek tanító én se, édesapám! – tiltakozik Bandi. – Hogy 
én a sok rossz gyerekkel kínlódjak?! Nem én! Örülök, hogy végre 
megszabadultam az iskolapadoktól.

Így hát a két fiú otthon marad. Tizenhárom évesek, szépek, 
erősek, szeretik a tanyai munkát.

Egy tavaszi napon furulya hangját hozza be kintről a szél. A két 
kamasz fiú megkérdezi szüleit, van-e valami munka a számukra, és 
mivel nincs, kimennek a legelőre. Ott megkeresik Birkás Gyurka 
bácsit, mert az érdekes történeteket szokott mesélni a betyárokról. 
Persze sok olyan is van ezekben a történetekben, amit ő talál ki. 
Ezzel azonban nem törődnek a hallgatók, áhítatosan figyelik a Rózsa 
Sándorról szóló meséket gyerekek, suttyó lányok, felnőttek egyaránt. 
Aztán ha Gyurka bácsi ráun a mesélésre, elkezd gyönyörűségesen 
furulyázni, a köré sereglett nép pedig dalol:

Két szivárvány koszorúzza az eget,
elrabolták tőlem a szeretőmet,
elrabolták tőlem azt az eg yetlen eg yet is,
rabolják el a g yászos életemet is.

Nincs édesebb a homoki szőlőnél,
nincs kedvesebb az első szeretőnél,
mert az első tud igazán szeretni,
másodikkal de sokat kell szenvedni.

Az összesereglett fiatalok bizonygatják egymásnak, hogy ezeket 
a szép dalokat mind Gyurka bácsi találta ki, de az öreg csak legyint 
egyet:

– Mese az egész! Ezek a nóták már akkor megvoltak, amikor 
öregapám megszületett. Úgy biza!

Ezen a napon, amikor Bandi és Misi kiérnek a legelőre, Gyurka 
bácsi már várja őket a birkái mellett. Rögtön ki is vesz egy furulyát 
a szűre alól, átnyújtja Misinek. Megmutatja, hogyan kell „nyomkod-
ni”, furulyázni. Misi örömében nagyon igyekszik úgy nyomkodni, 
hogy szépen szóljon az a furulya. Gyurka bácsi megígéri Bandinak, 
hogy neki is csinál egy ilyen furulyát. Behajtja a birkákat az akolba, 
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ott bégetnek szakadatlan. Csak akkor hallgatnak el, amikor Gyurka 
bácsi vendégei dalolni kezdenek. Amikor már későre jár, akkor széled 
szét a nép, hazamegy a két Pernyész fiú is.

Augusztus utolsó vasárnapján meleg van nagyon. A vénasszonyok 
nyara ez: a nyár búcsúzik már, de tikkasztó a hőség.

Tímár tanító, a felesége és a kislányuk Pernyészékhez igyekeznek. 
Ilonka hajában kék masni van, ugyanaz, amit Bandi már a múltkor 
is megcsodált. Ma Bandi hintáztatja a kislányt, Misi pedig furulyáját 
fújja, a „Koca, koca tarka, se füle, se farka...” kezdetű nótát.

– Misi, Misi, furulyázz még! – kacag Ilonka, és Misi egyre fújja 
a szebbnél szebb nótákat.

Estefelé Boriska friss tejjel kínálja a vendégeket, aztán a tanítóék 
szedelőzködnek. Tímár tanító még elmondja, hogy Ilonka bemegy 
a városba Tímár mamához, onnét jár az iskolába. Nem is jön ki 
egyhamar a tanyára, inkább majd a szülei mennek el meglátogatni. 
Ha minden jól megy, tanítónő lesz belőle. Aztán arra biztatja lányát 
a tanító, hogy búcsúzóul csókolja meg a pajtásait, hiszen egy jó ideig 
nem fognak találkozni.

Bandi és Misi hiányolják vasárnaponként a kislány társaságát. Meg 
aztán most Gyurka bácsi is másfelé legelteti a birkákat. Mit tehetnek a 
fi úk, elmennek a csikósokhoz a Nagyjárásra. Azok tanítják meg őket 
lovagolni, a karikás ostorral bánni. Csudára élvezik ezt a munkát a 
Pernyész fi úk vasárnapokként, így aztán eszükbe jut még egyszer-két-
szer a kis Ilonka, de később elfeledkeznek róla. Hétköznap otthon segít 
Bandi és Misi, de vasárnap ebéd után sietnek ki a Nagyjárásra. Már 
tizenhat évesek, ismerkednek a szerelemmel. Az első leckét itt kapják 
a Nagyjáráson, szénakazlak tövében a lányoktól, fi atalasszonyoktól.

Ezekről azonban soha nem beszéltek, még egymás között se, és a 
szeretőik nevét akkor se árulnák el, ha keresztre feszítenék őket.

Időközben Cigány Jancsi kitanulta a gépészmesterséget, kitűnő se-
gédgépész lett belőle. Most már a legnehezebb munkákat is rábízza 
a gépgazda. Jancsi húzatja a gépet az egyik udvarból ki, a másikba 
be. A gépmunkások – ha egy kicsit csúfolódva is – gépész úrnak 
szólítják. Ez aztán valóban kedvére való munka Jancsinak. Most 
éppen egy faluszéli udvarból húzatja ki a cséplőt, és a gazdag Bíró 
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Máté udvarába irányítja. Amikor beállítja a gépet, a szép Zsófit 
pillantja meg a gazdásos folyosón. Zsófi még nem ment férjhez, 
mert amikor leégett a házuk, minden udvarlója elhagyta. Azóta úgy 
vigasztalódik, ahogy tud. Mivel Jancsi is asszony nélkül van, Zsófi 
egyre csak mosolyog rá, hátha nem lesz hiábavaló. Meg aztán tetszik 
az is Zsófinak, hogy gépész úrnak szólítják Jancsit a munkások.

Délben megáll a gép. A munkások az udvaron ebédelnek, ki merre 
akar. Jancsi és a gépgazda meg bent esznek a konyhában. Zsófi  szolgálja 
ki őket, így aztán mosolygásból nincs hiány egyik részről se. Este föltű-
nő módon sétálgat Zsófi  a gép körül, és egyre csak mosolyog Jancsira. 
A mosoly azt mondja, várlak. A férfi  nem is érti félre, és bizony viharos 
éjszakájuk van a kert végében, a frissen csépelt szalmán.

Másnap a munkások ráakadnak Bíró Zsófi szép, slingelt zsebken-
dőjére a szalmában. Aznap már erről beszél az egész falu.

Röpül az idő, de még hogy! Bandi és Misi tarlóugaroláskor betöl-
tötték a tizenhetet. Gyurka bácsi már megint erre legelteti a nyájat, így 
hát természetes, hogy a két fi út ott találjuk nála. Misi már gyönyörűen 
furulyázik. Sokan hallgatják, a lányok közül nem egy rajta felejti a 
szemét. Dalolgatnak hol vidámat, hol szomorút. Most éppen ezt:

Házunk előtt, kedves édesanyám, van eg y magas eperfa,
Aláállok, kedves édesanyám, hog y ne ázzak alatta.
Csipkés annak a levele, jaj de jó szagú,
eg y kislányért, kedves édesanyám, sose leszek szomorú.

Mindenki dalolja a szép, régi nótát, Misi örömmel néz végig a 
fiatalokon. A hátulsó sorban egy szép fekete szemű, barna hajú kis-
lányt lát meg, aki éppen feléje néz, de amikor elkapja a tekintetét, 
akkor szégyenlősen hajtja le a fejét. Nagyon dobban erre Misi szíve. 
Éppen ez a legszebb ebben a kislányban, hogy így lehajtja a fejét! 
Később mégiscsak fölemeli, és megint Misire néz.

Amikor elhal a furulyaszó, szétszéled a nép. Misi is föláll, keresi 
a szemével a barna kislányt, de csak hűlt helyét találja. Mintha a 
föld nyelte volna el.

– Mi van, öcskös? Mire várunk még? Te nem akarsz hazajönni? 
Itt alszol? – macerálja öccsét Bandi.
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– De megyek, csak várj egy kicsit.
– Ugyan kire? Csak nem a kis Szebenyi Vicuskát keresed? Most 

mit csodálkozol? Azt hitted, nem láttam, hogy folyton egymást 
néztétek?

– Honnan tudod a nevét?
– Egészen véletlenül tudtam meg Gyarmati Sanyitól, az egyik 

csikóstól. Ő már régóta szeretne udvarolni a kislánynak, de Vica 
öregapja azt mondta: kívül tágasabb. Különben árva kislány a 
Vicuska. Csak öregapja, öreganyja él, nagyon vallásosan nevelik.

Mivel későre jár, az istállóban fekszenek le a legények, a béres-
ágyra. Bandi rögtön egészséges, mély álomba merül. Misi meg egyre 
csak forgolódik. Nem hagyja aludni a fekete szempár.

Ezután sokáig nem találkozik a kislánnyal – hiába furulyázik. 
Vicuska eltűnt. Csak ősz felé jön el egy nótázós összejövetelre, akkor 
is olyan szomorúan néz Misire, mintha búcsúzna tőle, a szép fekete 
szeme meg könnyben úszik. Misi nem tudja mire vélni a dolgot, és 
amikor mindenki hazafelé indul, Vicuska után siet. Mire odaér, már 
ott van az öreg Szebenyi bácsi. Misi mellélép.

– Jó estét, Szebenyi bácsi! Hazakísérhetem-e Vicuskát? Ugye 
megengedi? Én Pernyész Mihály vagyok.

Szebenyi bácsi erre megfordul, jó mélyen Misi szemébe néz.
– Majd öt év múlva fiam. Akkor már kérőbe is eljöhetsz, szívesen 

látunk, ha megélünk.
Ekkor már Vica is fölemeli a fejét, egymásra néznek Misivel, és ezzel 

a pillantással búcsúznak el, nem is tudják, milyen hosszú időre.
– Ne lógasd az orrod, öcskös! – csap Misi vállára Bandi, aki eddig 

hátrébb állt, figyelte, megengedi-e Szebenyi bácsi, hogy Misi haza-
kísérje a kislányt. – Majd elfelejted. Látod nekem eddig szerencsém 
volt, egyszer sem lettem úgy igazán szerelmes.

Misit ez egyáltalán nem nyugtatja meg, nem vigasztalja. Bizony 
egyre csak az orrát lógatja, még a csikósokhoz sincs kedve elmenni a 
Nagyjárásra. A furulyája mindig azt a szomorú nótát fújja, hogy:

Eresz alatt fecskefészek,
fecskemadár, sírva nézlek.
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Te voltál itt a múlt nyáron,
nem hagytál el, mint a párom.

Látlak-e még, fecskemadár?
Lesz-e tavasz, lesz-e még nyár?
Majd ha eg yszer már nem élek,
nálunk azért rakjál fészket.

– Ugyan, ne búsulj Misi! – mondja Birkás Gyurka bácsi is. – 
Majd lesz még szebb is, jobb is. Tudod, egyszer engem is elhagyott a 
párom, akkor szerkesztettem ezt a fecskemadaras nótát. Fájt a dolog, 
kutyául fájt, azt hittem, belepusztulok, de kibírtam.

Hiába minden vigasztalás. Misi nem tudja elfelejteni Vicuskát. 
Mikor már két hónapja, hogy nem látta, megkérdezi Bandit, tudja-e 
merre van a Szebenyi-tanya. Bandi készségesen elmagyarázza, de 
hozzáteszi:

– Te, öcskös! Én bizony soha nem leszek szerelmes, ha így néz 
ki a szerelmes ember, mint te. Borzasztó állapotban vagy! Csak a 
szemed kellene lefogni.

Misi azonban nem törődik a bátyjával. Kivezeti Bátort az istálló-
ból, fölugrik a hátára, és negyed óra múlva már meg is látja a csöpp 
kis tanyát a hatalmas fák között. A lovat egy útszéli fához vezeti, 
odakötözi, aztán szinte odasettenkedik a kiskapuhoz, hogy megnéz-
ze, nyitva van-e. A kapu nem enged. Misi erre körüljárja az udvart, 
valami hasadékot keres, hogy belessen az udvarba, de még hasadékot 
sem talál. Odamegy a lovához, eloldozza és a kerítés egyik akácfa osz-
lopához kötözi. A ló hátáról már belát az udvarba. Milyen furcsa! A 
kert végében egy tó van, egészen nagy tó. De nem sokáig csodálkozhat 
Misi a tavon, mert egyszer csak Vica lép ki a konyhaajtón. Dús barna 
haja lebontva a derekáig ér. Misi még a lélegzetét is visszafolytja, úgy 
fi gyel. Szeretne szólni hozzá, de nem mer, annál is inkább megrémül, 
mert Vica egyenest a tó partjára siet, és vetkőzni kezd. Misi képtelen 
megmozdulni. Egyrészt attól fél, hogy Vica észreveszi, másrészt attól, 
hogy a nagy lelkesedésben leesik a lóról. Tudja, hogy jobban tenné, 
ha gyorsan eltűnne, de nem bírja levenni a szemét a lányról, hiszen 
ilyen gyönyörű látványban még sosem volt része.
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Minden porcikáját elönti a vágyakozás, de csak néhány pillanatig 
tart ez a földi mennyország, mert Bátor elnyeríti magát és fölágasko-
dik. Misinek alig sikerül elkapnia egy ágat. Fölpillant, összeakad a 
tekintete Vicáéval, az egy másodpercig rémülten néz a fiúra, aztán 
a mellére szorítja a kezét, és berohan a házba. Misi kezében reccsen 
az ág, a fiú rázuhan a lóra, már szinte estében eloldja a kötőféket, 
és vágtára fogja Bátort. Valamivel később lecsendesül az iram, és 
ahogy lassan poroszkál hazafelé a ló, Misiben tudatosodik: vége 
mindennek. Vica felismerte, és nem bocsát meg neki soha.

Bandi igencsak megijed, amikor meglátja a testvérét. Azt sejti, hogy 
a Szebenyi-tanyánál járhatott az öccse, de nem mer semmit se kérdezni 
tőle. Másnap Misi kérdezés nélkül is elmond mindent. Amikor odáig 
ér a mesélésben, hogy Vica vetkőzni kezdett, Bandi rászól:

– Nohát, öcskös, azért már mégiscsak disznóság volt, hogy meg-
vártad, amíg teljesen levetkőzött!

– Megvártam – gyújt rá Misi egy cigarettára. – Arra fizettem 
rá. Leszakadt az ág, amibe kapaszkodtam. Vica odanézett, nagyot 
sikoltott, és beszaladt a házba. Most már mit tehetek? Őt már nem 
látom többé, ez biztos, de még ha látom is, a feleségem ezek után 
úgyse lesz. Te bátyus! Hallod-e, soha nem felejtem el, amíg élek, 
olyan gyönyörű volt, olyan kívánatos! Engem ezután már csak az 
éltet, hogy úgy láttam Vicuskát, ahogy az Isten megteremtette. Erről 
a dologról azonban nem akarok többet beszélni, ne is kérdezz!

Egy idő után Misi nyomott hangulata a szüleinek is föltűnik. 
Boriska szóvá teszi, de Gergő csak legyint rá:

– Fiatalság, bolondság! Majd elmúlik, Boriskám. Biztos szerelmes 
a gyerek, de hát tizenhat éves fejjel nem nősülhet.

Aztán el is feledkeznek a dologról, csak akkor jut eszükbe ismét, 
amikor Misi újra meg újra furulyázza, hogy:

Két szivárvány koszorúzza az eget,
elrabolták tőlem a szeretőmet…

– No, én ugyan sose leszek ennyire szerelmes! – mosolyog 
ilyenkor Bandi. – Nekem mindig elég lesz a Nagyjárás valamelyik 
szénaboglyája egy kis szerelemre.
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Misi sokáig nem hall semmit Vicuska felől. Egyszer azonban 
Maris néni, a nagymamájuk ráunt a vendégeskedésre – merthogy egy 
jó ideje már bent volt Jóska sógoráéknál, a faluban –, és hazahozatta 
magát a sógorral, hiszen az úgyis ide jött herét kaszálni a Kőrös-
oldalra, a Pernyész-tanya közelébe. Szóval a nagymama rengeteg hírt 
hozott a faluból, és délben az ebéd mellé föl is tálalja őket.

– A Fehér Janiéknak főhet a fejük a rokon kislány miatt. Tudjá-
tok, ott laknak Jóskáék tőszomszédságában. Ők vették magukhoz 
Szebenyi Vittuskát, amikor meghalt az öreganyja is. Senkije se 
maradt a szegény árvának. Csak az a kis ház maradt meg neki a ta-
nyán a két hold földdel, de abból nehezen élhetne meg, és hát nem 
is maradhat egyedül a tanyán. Azt beszélik a faluban, hogy a Fehér 
Janiék be akarják vinni a városba, elszegődtetik cselédnek. Szegény 
kislány! De ha látnátok, milyen szép!

Misi szó nélkül fölállt, megtörli a száját, és kimegy. Az asztalnál 
ülők összenéznek, mindannyian sejtik, miért ment ki a fiú, de azt 
is tudják, hogy fiatal még a nősüléshez. Vicuska meg alig töltötte 
be a tizennégy esztendőt.

Misi most már végképp lemondott arról, hogy Vicát még valaha 
is láthatja, hiszen elnyelte a lányt a nagyváros. De azért ha a Nagy-
járásra mennek a fiúk, Misi még most is a kis Szebenyi-tanya felé 
veszi az útját. Bandi már nem szekálja a testvérét, inkább vidítani 
igyekszik. Gergő is a fiával érez. Tapasztalatból tudja, hogy bánat 
ellen legjobb orvosság a munka, így aztán ősszel, amikor zöldellni 
kezd az új búza, hozzáfog új szánkót csinálni, és bevonja a munkába 
a fiait is. Forgáccsal jól befűtenek a fészerbe, és a jó melegben, no 
meg a munka hevében Misi arca is földerül egy kicsit.

Tavasszal két szép fiatal lóval állít haza Gergő.
– Ez itt a Villám, ez meg a Vihar – nyújtja a kötőféket a fiainak. 

– Most még üljétek meg szőrén őket. Jövőre meg, ha jó lesz a termés, 
veszünk rájuk nyerget is.

Bíró Zsófi és Cigány Jancsi fülig egymásba bolondultak, össze 
is házasodtak. Zsófi igencsak szeretett volna már férjhez menni 
jóval előbb is, de amikor leégett a házuk, minden addigi udvarlója 
elhagyta. A ház három év alatt fölépült, de Zsófi udvarlói addigra 
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már megnősültek, családot alapítottak. Volt ugyan Zsófinak egy 
eléggé kitartó, gazdag legénye is, de azt is addig unszolta az anyja, 
míg el nem vette Szalma Katit, nem olyan szép, mint Zsófi, de okos, 
talpraesett asszony, ég a kezében a munka.

Zsófi a piacon sétálgat, amikor a szomszédasszonya megböki az 
oldalát:

– Nézd csak meg, Zsófikám, ezt az asszonyt! Ez vette el tőled a 
Szelei Pistát, a leggazdagabb udvarlódat. Ez föl se ér hozzád szép-
ségben, nem biza.

Zsófi jól megnézi magának a menyecskét, és máris bosszút forral. 
Katin már erősen látszik, hogy várandós, ez éppen megfelel Zsófi 
tervének.

Örök titok marad, hogyan sikerült Zsófinak kilesnie Szelei Pistát, 
de tény, hogy egyszer megállítja a kocsiját, fölkéredzkedik mellé, és 
találkát beszél meg vele, mégpedig a Szelevényi-erdőben, világos 
nappal, hiszen olyankor úgyse jár arra senki.

Már hónapok óta tartanak ezek a találkozások, mikor valaki 
beszámol róluk Cigány Jancsinak. Jancsi ugyan valóban bele van 
bolondulva a feleségébe, de nem tehet semmit. Az az igazság, hogy 
nem is akar. Úgy gondolja, Isten büntetése ez.

– Már harmincéves is elmúltam – gondolja. – Jól megy a sorom. 
Semmi kedvem belekeveredni egy újabb kalamajkába.

Bezzeg az ügyes, okos kis Kati nem úgy gondolkodik. Ő akkor 
értesült a dologról, amikor meglátogatja Savanya Rozika, a lánykori 
barátnője. Az mesél neki a bűnös viszonyról közvetlenül azután, 
hogy Katinak fia született.

– Ne engedd, Katikám, hogy ez a ringyó csúffá tegyen! – mondo-
gatja Rozika. – Hogy nem sül le a bőr arról a gyönyörű pofájáról!

Nem is kell ezt sokszor mondogatni az okos, talpraesett kis 
menyecskének. A gyermekágyban szépen megnöveszti a körmeit, 
aztán mikor fölkel, egyenest a piacra megy.

Amint az asztalok között sétál, éppen szembe jön vele Bíró Zsófi, 
aki bizony eléggé gúnyosan méregeti a vetélytársát. Ez a méregetés 
végképp kihozza a sodrából Katikát. Hirtelen lecsapja a garabolyát 
a földre – és mivel Zsófit olyan váratlanul éri a támadás, hogy kép-
telen védekezésre –, mindkét kezével belemar ellenfele kipirosított 
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arcába. Zsófi velőtrázó sikollyal kap vérző arcához, de elkésett, Kati 
éles körme még a bal szemét is megsértette.

Az összesereglett nép persze kárörvendően nézi a szép Zsófi 
vérző arcát.

– Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik! – kiáltja neki 
oda valaki.

Kati újra fölkapja a garabolyt, elindul, de még visszaszól:
– Ha nem hagysz békét az uramnak, zsírszódával öntelek le!
Cigány Jancsi elborzad, amikor meglátja felesége összekarmolt 

arcát, szólni azonban nem szól semmit.
– Kimegyünk, Jancsi, a tanyádra – mondja neki Zsófi. – Én a 

faluban nem maradok.
Nem is látja azóta senki a szép Zsófit a faluban. Szült három 

kislányt meg egy fiút Jancsinak, azokban van minden gyönyörűsége. 
Jancsi gyakran elgondolkodik azon, hogy hány lányt meg asszonyt 
elbolondított legénykorában, most meg nincs minek örülnie, csak a 
szép kislányainak meg a fiának. Már csak az szerez neki örömet, ha 
nevetni látja őket, mert Zsófi és ő már régóta nem tudnak nevetni. 
A múlt, a szörnyű múltjuk mindig kísérti őket.

Az idén megint hatalmas hóviharok tombolnak kint a tanyákon. 
Erre mondják, hogy ilyenkor a kutyát is kár kicsapni. Boriska és 
Gergő, azazhogy Bori néni és Gergő bácsi – mert újabban bizony így 
szólítják őket – ebéd után az eget fürkészik, hogy esik-e még majd 
a hó, lesznek-e újabb hóbuckák estig a Fodor-iskola felé, ha mennek 
Tímár tanítóékhoz vacsorára. Elkezdődött a félévi szünet, Ilonka 
is hazajött a városból. Már nyolc éve elkerült itthonról, nem is járt 
azóta a tanyán.

Estefelé, amikor a Pernyész család szedelőzködni kezd, ismét 
nagy, puha pelyhekben hullik a hó. Bandi és Misi már ünneplőben, 
útra készen állnak a folyosón, várják a szüleiket, de azok még tana-
kodnak, menjenek-e.

– Készüljünk, anya, mi is – dönti el végül Gergő bácsi. – A tanító 
úr azt mondta, hogy mindenképpen várnak bennünket.

Így aztán ők is szépen felöltöznek, és alkonyatkor elindulnak a 
Fodor-iskolához.
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Vígan pattog a tűz a tanítólakás kandallójában. Ilonkán meg-
látszik, hogy most kezdett a polgáriba járni: diákos ruha van rajta, 
matrózblúz, meg szép sötétkék, rakott szövetszoknya simul a karcsú 
derekára. A matrózblúz alatt már domborodnak a mellei, de a vi-
lágoskék masni azért most is ott van a hajában, mint régen, kislány 
korában. Éppen a kandallót simogatja, amikor meghallja, hogy a 
vendégek megérkeztek, már verik is le a csizmájukról a havat. Ilonka 
izgatottan várja a gyerekkori cimborákat. Arra gondol, hányszor 
meghintáztatták, meg arra, ugyan megismerik-e egymást.

Gergő bácsi kopogtat be az ajtón, és belépnek Bori nénivel, de 
rögtön megállnak, és meglepetésükben még a jó estét is alig tudják 
kimondani. Nem csoda, hogy elálmélkodnak Ilonka láttán, hiszen 
nyolcéves korában látták legutóbb, amikor a szülei beíratták az első 
osztályba. Ilonka mosolyogva röppen elébük:

– Jó estét, csókolom! Talán bizony meg se ismernek? És hol 
maradtak az én játszótársaim?

– Itt vannak azok is, rögtön bejönnek, csak leverik a csizmájukról 
a havat.

– Jó estét, kedves Boriska, Gergő – jön feléjük vendégmarasztaló 
mosollyal a tanítóné.

– Kerüljenek beljebb! – invitálja őket a tanító. – Várunk még 
vendégeket a városból is, de nem biztos, hogy ilyen időben el mertek 
indulni.

Ilonka újra a kandallóhoz lép, rátapasztja a tenyerét, figyeli, 
hogyan helyezik magukat kényelembe Pernyészék, aztán az ajtóra 
néz, mert most lép be a két fiú. „Nahát, ez a két szép fiatalember 
az én két gyerekkori pajtásom?” – gondolja csodálkozva, de már 
indul is feléjük.

– Bandi, Misi! Valóban ti vagytok? Ti hintáztattatok engem 
vasárnaponként? Igazán?

Misi lépett be elsőnek, ő kapja az első puszit is. Amikor Bandihoz 
hajol, Ilonka elpirul, és a csókja valahogy puhábbá, igazibbá válik. 
Miért? Ki tudja… 

Ilonka gyorsan túlteszi magát az első meglepetésen, a két fiú 
azonban egyre csak álmélkodik, még szólni is alig tudnak. Figyelik 
a lányt, aki úgy beszél, mosolyog, mint egy igazi úrilány.
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– Most már biztosan nem jönnek a vendégek a városból – mondja 
Timárné, és asztalhoz invitálja a társaságot. Ilonka a két fiú között 
foglal helyet, így aztán hol az egyikkel, hol a másikkal cseveg. Misi 
másik oldalán a tanító úr ül, és tréfásan dorgálni kezdi, amiért nem 
akartak tovább tanulni.

– Még nem késő, Misi. Még meggondolhatjátok. Legalább 
egyiktek tanuljon.

– Nem valók vagyunk mi arra – mosolyog Misi. – Nem lehe-
tünk mi úriemberek. Látja, még az evőeszközzel se tudunk bánni. 
Parasztnak születtünk, azok is maradunk.

– Látom, Misi, látom. Elég baj ez. Van ugyan sok jelentkező a 
tanító pályára, de mit ér, ha nincs tehetségük hozzá. No, hagyjuk 
ezt a témát, mert falra hányt borsó ez már.

Az utolsó fogás kerül az asztalra, a túrós rétes. Bandi elé egy egész 
tányérral tesz Tímárné, közben Ilonkához fordul:

– Látod, kislányom. Bandi ennyire szereti a túrós rétest.
Amikor befejezik a vacsorát, Tímárné asztalt bont. Ilonka leül a 

harmónium mellé, és szép régi dalokat zongorázik, a tanítóházaspár 
pedig énekelget.

Bandi egyre csak Ilonka finom kezét figyeli, amint a billentyűkön 
futkározik. Amikor fölemeli a fejét, a tekintete összeakad Ilonká-
éval. A lány szeme Bandiéba mélyed, és mintha mondana valamit, 
valami olyat, amit Bandi el sem mer hinni. Mintha azt suttognák 
azok a szemek: tetszel nekem…

– Ilonka, miért nem jössz már? Éjfél is elmúlt – szól ki Tímárné, 
mert hallja, hogy a lánya még a vendégek távozása után sem jött be 
a konyhából.

Anyja hangjára Ilonka összerezzen, Bandi meg elindul az ajtó 
felé, hogy kövesse öccsét meg a szüleit, akik már tán negyed órája 
is elindultak. Az ajtóból még egyszer visszafordul, de csak annyit 
tud mondani:

– Ilonka, én…
– Tudom, mit akarsz mondani, Bandi. De ne mondj most semmit. 

A jövő nyáron, ha iskolaszünet lesz, megint kijövök a tanyára, majd 
elmegyek hozzátok, és akkor már hallani akarom, hogy…
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Újra megcsókolják egymást, de gyorsan szét is rebbennek, mert 
Timárné megint kiszól:

– Ilonka, mit csinálsz még mindig?
Bandi úgy ballag hazafelé, mint egy szélütött.
– Uramisten! Én meg ez a gyönyörű, iskolázott lány! Mi lesz 

ebből?
Mire hazaér, már mindenki alszik, csak az ő kis szobájukban ég 

a lámpa, de az is félig le van csavarva. Misi lehunyt szemmel szun-
dikál, vagy talán csak így ábrándozik. Bandi leveti a télikabátot, 
lehúzza a csizmáit. Az ágy szélére ül, rágyújt, gondolkodik. Ilonka 
félreérthetetlenül kimutatta, hogy vonzódik hozzá, a puha csókjait 
még mindig érzi a száján. És a szeme! Hogy az milyen beszédes! Arra 
már nem emlékszik Bandi, hogy milyen színű Ilonka szeme, de az 
biztos, hogy nem tudta tőle elszakítani a tekintetét.

– Hát ilyen gyorsan jön a szerelem? Egy-két óra alatt?
– Miért nem fújod el a lámpát? Ilonkáról sötétben is álmodoz-

hatsz? – ül föl Misi az ágyában. – Hát, bátyus, te burokban születtél. 
Ha én ilyen csókot kaptam volna Vicától, akkor a kutya se volna 
sánta. De kemény dió ez, hallod-e? Nem is lehet tudni, hogy mi célja 
van veled Ilonkának. Nem olyan lány, aki parasztemberrel beéri. 
Túlságosan vastag az a fal, amit le kellene bontani köztetek.

– Nem gondolok én még arra. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy én 
meg Ilonka…

– Nem gondolsz, persze hogy nem gondolsz. De azért biztos tüzet 
fogtál a csókjától. No, elég volt mára. Aludjunk.

Misi ugyan elfújja a lámpát, de Bandi még egy jó ideig fölöltözve 
üldögél az ágya szélén. Később levetkőzik, lefekszik, aludni próbál. 
De amint behunyja a szemét, rögtön Ilonkát látja a szép, diákos 
matrózblúzában, világoskék masnival a gyönyörű szőke hajában, 
mosolyogva, csábítóan…

Még jégcsapok lógnak az ereszről, de lassacskán elolvadnak, és meg-
indul a munka a földeken. Gergő látja a fiain, hogy nagy gondban 
vannak, biztos szerelmesek, hát mindennap kiadja nekik az utasí-
tást, hogy mit kell elvégezniük. Meg van róla győződve, hogy az jó 
gyógyszer a bánat ellen.

q  



e 340 w   q

– Én is éppen ilyen voltam, amíg az élet elébem nem hozta az én 
oldalbordámat. Majd megtalálják ők is a magukét.

Megérkeztek a fecskék, ott csivitelnek az eresz alatt. Bandi el-
nézegeti őket, és ahelyett, hogy macerálná az öccsét, most már ő is 
dúdolgatja a szomorú fecskenótát:

Eresz alatt fecskefészek,
fecskemadár, sírva nézlek.
Te voltál itt a múlt nyáron,
nem hag ytál itt, mint a párom.

De azért csak halkan dalolgatja, nehogy meghallja az öcskös. 
Nem akar beszélni erről a dologról, mert hát fájni tud ám az olyan 
szerelem, amiről nem tudjuk, hogy lesz-e belőle valaha valami.

– Misinek is ugyanaz a baja, mint nekem, hogy még reményünk 
sincs – gondolja, és közben számolja a napokat, hogy mikor kezdő-
dik már az iskolaszünet. Mi lesz akkor, ha a szünidő eljön? Ilonka 
viszont elfelejt kijönni a tanyára? Ilyen kételyek marcangolják 
Bandit.

Egy szép júniusi napon a Pernyész fiúk elindulnak a Nagyjárásra 
a csikósokhoz. Fölpattannak a Villám meg a Vihar hátára, és verse-
nyeznek, melyikük lova a gyorsabb, és láss csodát, egyszerre érnek ki. 
Ott töltik az egész délutánt a csikósokkal, aztán iparkodnak haza, 
mert édesanyjuk azt ígérte, hogy túrós rétest süt. Ahogy hazaérnek, 
bekötik a lovakat az istállóba. A rétes már az asztalon van, csak enni 
kell. Bandi bele is harap a legfölsőbe, de megáll a szájában a falat, 
mert az anyja azt mondja:

– Gyerekeim, tudjátok-e, ki volt itt az előbb? A Tímár Ilonka. 
Téged keresett, Bandi, és igen elszomorodott, amikor megtudta, 
hogy nem vagy itthon. Negyed órája ment el.

Bandi gyorsan leteszi a kezéből a rétest, kiszalad az istállóba, és 
már fönt is ül a Villám hátán, hogy Ilonka után siessen. Gyorsan 
utoléri, mert a lány megállt pihenni, most éppen egy bodzabokor 
tövében üldögél. Bandi kissé távolabb áll meg, hagyja legelni a lovat, 
közben figyeli Ilonkát, hívja-e. Szép rózsaszínű ruha van a lányon.
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– De szép! – sóhajtja Bandi, aztán siet lefelé, mert Ilonka már 
nyújtja is felé karjait.

– Emelj föl, Bandikám!
Bandi fölemeli, de nem engedi el rögtön, hanem egy ideig a 

karjában tartja, majd óvatosan megcsókolja, és csak csókolja egyre 
szenvedélyesebben.

– Bandikám, megfojtasz!
– Olyan sokat vártam rád, Ilonka, meg annyira örülök, hogy 

újra látlak!
Aztán csak ülnek, és nézik egymást.
– Ilonka, mondj már valamit!
– Mit mondjak, Bandi?
– Te vagy az okosabb, neked kell tudnod.
– Csak egyet tudok neked mondani, Bandi. Azt, hogy szeretlek.
Megsimogatja Bandi arcát.
– Ezt a kis forradást az arcodon külön szeretem. Itt harapott meg 

a Bundás kutya. Emlékszel? Erről ismertelek meg, amikor Misivel 
beléptetek az ajtón.

Már alkonyodik, amikor Bandi megfogja a lova kötőfékjét, és 
elkíséri Ilonkát a Fodor-dűlőig.

– Meddig maradsz a tanyán, kicsim?
– Nem tudom, Bandikám. Esténként, ha elengednek otthonról, 

itt találkozunk majd. Jó lesz?
Másnap, vasárnap a reggelinél Bandi elmondja a szüleinek, hogy 

szeretik egymást Ilonkával, és szeretné majd feleségül venni a lányt. 
A szülők igencsak elámulnak erre.

– Te Bandi! – kiált föl Bori néni. – Te ezt csak így bejelented, 
hogy elveszed Ilonkát, aki tanítónőnek készül?

– Hát hogy kellett volna bejelenteni? Azt szeretném, ha ti is 
elmondanátok a véleményeteket.

– Mit mondhatunk mi erről? Hát nem emlékszel, hányszor mond-
tuk apáddal, hogy legalább az egyiktek tanuljon tovább? Mit szól majd 
a tanító úr, ha megtudja, hogy a lányát egy paraszt akarja elvenni?

– No, álljon csak meg a menet – szól bele Misi a szócsatába. – 
Gondolkodjunk! Szerintem Bandinak tanulnia kell, ha el akarja venni 
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Ilonkát. Hallottam én már, hogy magánúton is lehet vizsgázni. Meg 
aztán a tanító úr mindig azért rágta a fülünket, hogy legalább egyikünk 
tanuljon, hát most itt a jó alkalom. Ő biztosan segítene Bandinak.

– Ehhez mit szólsz, fiam? – kérdi Gergő bácsi.
– Én Ilonkáért mindent megteszek.
Még aznap este ellovagol a Fodor-iskolához. Csak a tanító úr van 

otthon. Ilonka bement az anyjával a városba.
– Ilonka bent is marad. Pótvizsgára bukott diákokat tanít – 

mondja a tanító úr. – Hát te mi járatban vagy?
Bandi határozott hangon előadja a kérését, hogy a tanító úr 

segítsen neki a továbbtanulásban.
– A szüleim örülnek a szándékomnak, és szívesen vállalják a 

költségeket. Arra kérném, tanító úr, hogy segítsen az indulásnál.
A tanító elámul ezen a pálforduláson.
– Bandi! Nem ismerek rád. Hiszen te mindig kézzel-lábbal 

tiltakoztál a tanulás ellen. És elárulnád, miért változtattad meg az 
elhatározásodat?

– Talán még ne beszéljünk erről. Korai volna.
– Na, jól van, végeredményben ez a te dolgod. Én szívesen segí-

tek, Bandi, nagyon szívesen. Hamarosan úgyis bemegyek a városba 
a feleségemért a tejeskocsival, akkor majd elmegyek Erdéli Béla 
tanfelügyelőhöz, elújságolom neki a dolgot. Tudom, ő is örülni 
fog. Emlékszel, nagyon elcsodálkozott a vizsgákon, hogy milyen 
jó fejetek van. Ha megmondod, milyen pályára szeretnél menni, 
rögtön hozok könyveket is.

– Tanító szeretnék lenni. Szerintem a földművelés után ez az 
egyik legszebb hivatás: szépre, jóra tanítani a kisgyerekeket, aztán 
a fiatalságot. Nagyon szép érzés lehet ez. Talán éppen ez ad önbi-
zalmat, és emiatt könnyebb lesz majd a tanulás.

A tanító csodálkozva nézi:
– Te, Bandi! Igaz ugyan, hogy mindig komolyabb voltál az öcséd-

nél, de csak most, ebben a percben fedeztem föl, hogy még sok-sok jó 
tulajdonságod van. Hiszen te kész szónok vagy! Nagyon jól meg tudod 
védeni az álláspontodat. Még a politikai pályán is sokra vihetnéd.

– Én nem lennék soha politikus.
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– Miért? Van azok között is sok okos, becsületes ember. Persze 
van közöttük melldöngető, hírnevet hajhászó is. No de nagyon el-
tértünk a tárgytól, Bandi. Amint már mondtam, én nagyon örülök 
az elhatározásodnak, és mindenben segítek. Gyere el egy hét múlva, 
akkor már többet tudok mondani.

A kis Szebenyi Vicuskát bizony eléggé messze vitte a sorsa. Nem 
sok jó történt vele, mióta elkerült a tanyáról. Tulajdonképpen nem 
lett volna semmi baja, ha a szépsége nem áll az útjában. De bárhová 
szegődött, vagy a gazdának tetszett meg, vagy a fia nem hagyott neki 
békét. Így aztán szegény kislány az egyik helyről a másikra vándorolt. 
Két éve vándorol, azt a kis pénzt, amit ez idő alatt összegyűjtött, 
a keblében hordja. Azt már régen eldöntötte, hogy amint összerak 
annyi pénzt, amennyiből néhány évig megél, visszamegy a tanyára, 
megpróbál gazdálkodni a két hold földön. Majd tart jószágot is, 
erről ábrándozik. Meg a Pernyész Misiről. Esténként mindig eszé-
be jut, és olyankor kiesik egy-két könnycsepp a szeméből. Biztos 
megnősült már azóta!

– Milyen gonosz volt velem szemben! Hogy megszégyenített! 
Misi, Misikém, miért tetted ezt velem? – sóhajtozik Vicuska.

Minden este így alszik el a kis hálókamrájában. Gyakran félelem-
mel gondol arra, hogy meddig bírja még ezt a cselédéletet, de aztán 
megnyugszik. Az utóbbi időben nincs semmi gondja, jó a helye. Úgy 
számítja, még egy évet cselédeskedik itt, azután elköszön a várostól, 
de örökre. Hírét se akarja többé hallani.

Egy reggel a gazdasszonya fölmond neki. Nem Vicával van baj, 
hanem az úr jobb állást kapott egy másik városban, és odaköltözik 
az egész család. Nem kell már cseléd sem, mert a gazdasszony szü-
lei is abban a városban laknak, és ők is segítenek majd a háztartás 
vezetésében.

– Ne félj, Vica, rólad gondoskodtam! Elszegődtettelek egy idős 
nénihez. Senkije sincs, te fogod gondozni. Az is lehet, hogy rád 
hagyja majd a kis házát. Éppen ilyen imádságos, mint te vagy.

Még aznap estefelé elmennek a nyolcvan esztendős Herédi né-
nihez, aki nagyon megörül Vicának. Megállapodnak benne, hogy 
Vica mikor foglalhatja el az új helyét.
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A költözködés napján Vica segít összecsomagolni a gazdáéknak, 
fölrakja a kocsira a dunyhákat, párnákat, és csak ezután megy föl 
az emeletre a saját kis holmijáért. Már senki sincs a lakásban, csak 
Vica pakol a kis kamrájában. Éppen az ágya végéhez lép – ott tartja 
a nyújtófát – amikor nyílik az ajtó. Zoltán fiatalúr lép be, gúnyosan 
mosolyog.

– No, Vica, anyám visszaküldött, hogy segítsek neked összepa-
kolni. Hát mit segítsek?

De miközben beszél, már rá is tolja a reteszt a kiskamra ajtajára. 
Vica úgy megrémül erre, hogy szólni sem tud. Sikoltani akar, de 
egy hang nem jön ki a torkán. A fiatalúr már ezelőtt is gyakran 
csúfolta:

– Hallom, kislány, hogy te olyan nebáncsvirág vagy, szentfazék.
Most meg úgy néz rá, mintha föl akarná falni. Vica hátrálni kezd, 

már a falat éri a háta, a fiatalúr meg egyre csak utána.
– Vica, Vicuska, olyan szép vagy, mint egy rózsa, csak le kell 

szakítani…
Már nyúl is Vica felé, és a lánynak ekkor jut eszébe, hogy hiába is 

sikítana, senki sincs a házban. Ösztönösen hátranyúl, kezébe akad a 
nyújtófa, megmarkolja, és teljes erejéből lecsap vele a fiatalúr fejére. 
Az el is terül rögtön. Vica rémülten nézi, aztán fölkapja a kis batyu-
ját, fölrántja a reteszt, és kiugrik az ajtón. Szívére szorított kézzel 
rohan a város széléig. Ott a kimerültségtől és a félelemtől leroskad 
egy árok partjára. Egyre az jár a fejében: agyonütötte-e a támadóját. 
Lehetetlen. De mi lesz, ha mégis?

Alaptalanul aggódik Vicuska. Nem ütötte agyon Zoltán fiatal-
urat. A férfi csak elkábult egy kicsit az ütéstől, de nemsokára magá-
hoz tért. Egy jó nagy púp nőtt a fején, azt tapogatja, és rettenetesen 
dühös magára, amiért ilyen ügyetlen volt.

Bandi vidám arccal tért haza a tanító úrral folytatott beszélgetés 
után. Otthon elmondta, hogy a tanító úr is örül az elhatározásnak, 
de amikor kérdezte, miért gondolta meg magát Bandi, ő nem árulta 
el. Csak annyit mondott, tanulni akar, tanító szeretne lenni. De 
hogy miért, azt nem mondta meg.
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– Majd megtudja idejében – vélekedik Gergő bácsi. – Talán 
éppen Ilonka mondja meg neki.

Hogy így megoldották Bandi problémáját – legalábbis egyelőre –, 
az egész család jobb kedvre derül, Misi is örül, ha látja bátyja örömtől 
sugárzó arcát, de sajog is a szíve a fájdalomtól, ha Vica jut eszébe. 
Ugyan mi lehet vele abban a füstös nagyvárosban?

Ezen gondolkodik most is, ahogy hazafelé ballag Viharral. A 
Szebenyi-tanya mellett haladnak el, mint ahogy erre mennek minden 
este a Nagyjárásról, mióta Vicát elnyelte a város.

– Már három éve – sóhajtja. – Csak tudnám, hogy hol keressem!
Vihar hirtelen hátrahőköl, horkant egyet. Misi leugrik a hátáról, 

aztán körülnéz, hogy mitől ijedt meg a lova. Uramisten! Vicuska 
alszik a bodzabokor tövében! Misi alig ismeri meg. De Vica már ki 
is nyitotta a szemét, és rögtön fölismeri Misit. Fölugrik a földről, 
futni kezd a Szebenyi-tanya felé.

Misi döbbenten áll Vica batyuja mellett. Nem tudja mire vélni a 
lány viselkedését. Fölveszi a kis batyut, elindul ő is a kis tanya felé. 
Mikor odaér a házhoz, rémülten látja, hogy Vica egy bicskát szorít 
a bal keze ütőerére.

– Ha egy lépést teszel felém, elemésztem magam – mondja ha-
lálsápadtan.

– Vicuska, hallgass meg!
– Nem akarok hallani semmit. Dobd ide a batyumat, aztán 

eredj!
Misi látja, hogy a lány valóban nem tréfál. Odadobja elé a cso-

magot, fölugrik a lóra, onnan szól vissza:
– Jól van, Vica. Elmegyek. Legyen úgy, ahogy te akarod. Csak 

azt akartam neked elmondani, hogy több mint három éve várlak 
vissza. Feleségül akarlak venni. Tudom, hogy te is szeretsz. Másképp 
nem jöttél volna haza a városból. Nem tudom, mi történt veled, de 
ha békülni akarsz majd, adj valami jelet. Tegyél ki egy égő gyertyát 
az ablakodba. Én úgyis erre lovagolok minden este. Ha meglátom 
az égő gyertyát, másnap eljövök a szüleimmel.

– Vajon mi történhetett Vicával? – tépelődik hazafelé menet. 
Otthon beköti a lovat az istállóba, megeteti. Fütyörészve megy be a 
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kisszobájába. Bandi éppen írt valamit az asztalnál, most csodálkozva 
kapja föl a fejét:

– Mi van, öcskös? Talán hírt kaptál Vicuskáról?
– Egyelőre hagyjuk Vicuskát. Beszéljünk inkább Ilonkáról. 

Nagyon ritkán lehet látni a tanyán.
– Ritkán jön, azt mondod? – gyújt rá mosolyogva Bandi. – Nem 

baj. Annál édesebbek a találkozásaink. Meg aztán a tanító úr ren-
geteg leckével lát el. Alighanem sejt valamit.

Bandi már másfél éve tanul. Sok vizsgát letett ezalatt, és a vizs-
gáztató bizottság gyakran elámult a jó feleletein. Csodálkoztak rajta, 
hogy ez a tanyai parasztfiú milyen gyorsan rakja le a vizsgáit.

Egy sikeres vizsga után Gergő elérkezettnek látja beváltani azt 
az ígéretét, hogy nyerget vesz a fiainak. Misi szintén iparkodik, 
igyekszik elvégezni Bandi munkáját is a földeken. Büszke is Gergő 
a fiaira. Bejelenti nekik, hogy a jövő vasárnapi vásárra kapnak pénzt, 
vegyenek rajta nyerget.

Szőrén ülik meg a lovat a Pernyész fiúk, amikor vasárnap beko-
cognak a faluba Jóska sógorukhoz.

– Hát ti, legények, mi járatban vagytok? Vásárfiát akartok ven-
ni? – kérdi Jóska sógor.

– Nyerget – felelik egyszerre.
Ki is választják a legszebb nyerget Komjáti szíjgyártó portékái 

közül. Jóska bácsiéknál föl is nyergelik a lovakat, és ott lovagolnak 
körbe-körbe az udvarban. Micsoda jó érzés nyeregben ülni! Nemcsak 
Jóska sógorék, hanem a szomszédok is osztoznak a fiúk örömében.

– Ilyen nyerget eddig csak a főispán lován láttam – vélekedik az 
egyik szomszéd.

– Menjetek, legények, körül a faluban! – tárja ki Jóska bácsi, 
a nagykaput. – Hagy lássa mindenki, milyen helyre legények a 
rokonaim!

Bandi és Misi végiglovagol a főutcán. Bizony, elámul mindenki, 
aki látja őket. Mikor a fiúk visszaérnek a rokonaikhoz, már ebédel-
nek. Ebéd után rögtön haza akarnak lovagolni, de Jóska sógor rábe-
széli őket, hogy maradjanak, majd estére elmennek a Nagykocsmába, 
a bálba. Nem akaródzik bálba menni a legényeknek, de a szomszéd 
fiatalok, Jóska és Sándor értük jönnek.
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– Ugyan, gyertek el! Majd mulatunk egy jót.
Így aztán elindulnak négyesben. Még oda se érnek, már hallják 

a legények mulatozását. Most éppen azt dalolják:

Kikötöm a kis pej lovam a csárda elébe,
lehajtom a fejem a rózsám kötőjébe.
Lehajtom a fejem a barna babám ölébe,
hullajtom a könnyem a hacacárés kötőjébe.

Misiék is dúdolni kezdik a nótát. A Nagykocsmában már áll a 
bál. Mindenki táncol, csak a mamák ülnek sorban végig a fal mellett. 
Bandiék egészen előre mennek, a zenekarig. Dér Miklós zenekaráig, 
hogy ott legyenek, ha megáll a tánc. Alig helyezkednek el, szóváltásra 
figyelnek föl. Egy idősebb legény el akart kérni egy lányt a fiújától, 
de az nem adta. A legény erre nyakon vágta a fiút. A lány sikoltozik, 
odaszalad az anyjához. Pillanatok alatt kitör az általános verekedés. 
Olyan a Nagykocsma, mint egy fölbolydult méhkas. Előkerülnek a 
bicskák is csizmaszárból, egymásnak esnek a fiatalok.

A Pernyész fiúk azonnal az udvar felé veszik az irányt, amint el-
kezdődik a cirkusz – nem akarnak a verekedők közé keveredni. Még 
fél úton sincsenek, amikor valaki leüti a lámpát. A terem elsötétül, 
és a sötétben még vadabbul folyik a vetekedés.

– Jaj nekem! Megszúrtak! – kiált föl Bandi.
Misi rémülten fordul felé, de Bandi már a vállára is borul.
– Vezess ki, Misi! Jaj, az oldalam!
Mire kijutnak az udvarra, megérkezik a kocsmáros egy égő lámpá-

val, vele egy csendőr és az orvos. Az utóbbi rögtön kötszert vesz elő, 
és a petróleumlámpa világánál úgy-ahogy bekötözi a sebesülteket. 
Sokan megsebesültek, de Bandi a legsúlyosabban, ezért a doktor 
kimegy velük a tanyára. Jóska bácsi viszi Bandit a kocsiján. Misi 
halálsápadtan ül a lován, kötőféken vezeti a bátyjáét. A sebesült ott 
fekszik a kocsiderékban párnákon és dunnán.

A szomorú menet határtalan rémületet kelt a tanyán. Bori asz-
szony zokogva borul Misi nyakába, hiába csitítja az orvos. Végtére 
is csak megnyugszik valamennyire, és segít elhelyezni Bandit a 
nagyszobában. A fiú egyre sápadtabb, nagyon sok vért veszített. 
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Az orvos szerint nem ért belső szervet a bicska hegye, de ha egy-két 
centivel beljebb hatol, halálos lett volna a szúrás.

Amikor Tímárék értesülnek a szerencsétlenségről, azonnal el-
sietnek Pernyészékhez. Bori sírva fogadja őket, aztán bemennek a 
betegszobába. Bandi, mint eddig is, egyre csak Ilonka nevét suttogja 
lázálmában. Tímárék összenéznek, de nem szólnak semmit. Hama-
rosan elköszönnek. Az úton Tímárné epésen megjegyzi:

– Ugyancsak hamar egymásba szerelmesedtek! Nem tudom, 
mikor melegedtek ennyire össze.

– Bandi egyelőre életveszélyben van. Ne azon törjük a fejünket, 
hogy mikor szerették meg egymást, hanem azon, hogyan segítsünk. 
Ha Bandi nem élné túl, te is sajnálnád, tudom.

Tímárné erre elhallgat, hiszen valóban kedveli a fiút.
– Holnap reggel bemegyek a városba a tejeskocsival, hazahozom 

Ilonkát – határozza el magát a tanító.
– Ugyan miért mennél? Hiszen az orvos szerint nem annyira 

súlyos a dolog. Meg aztán biztosan valami lány miatt bicskáztak.
A férje azonban nem hallgat rá. Másnap kora hajnalban bemegy 

a városba, tíz óra tájban már haza is ér a kisírt szemű Ilonkával.
– Miért sírsz, kislányom? – simogatja meg az arcát az anyja. – 

Vagy nem is vagy már kislány? Bandi állandóan a neved suttogja.
Ilonkának azonban most nincs kedve beszélgetni. Elindul az 

apjával Pernyészékhez. Rá volt készülve, hogy szomorú látvány 
fogadja, de amikor meglátja Bandit, majdnem összeesik. Az orvos, 
mikor megtudja, hogy ezt a fiatal lányt emlegeti a beteg, örömmel 
adja beleegyezését a látogatásra.

– A szerelemnek csodálatos gyógyító hatása van – mondja, mi-
után Ilonka belép Bandi szobájába.

Minden erejét össze kell szednie a lánynak, hogy ne sírjon. Odaáll 
az ágy mellé, könnyes szemmel nézi a számára olyan kedved arcot. 
Bandi megérzi, hogy valaki figyeli, bágyadtan nyitja ki a szemét, de 
abban a pillanatban az öröm szikrája csillan benne.

– Ilonka, Ilonkám!
– Nem szabad, Bandikám! – csöndesíti Ilonka. – Nem szabad 

mozognod. Vigyáznod kell, tudod!

q



q  e 349 w

– Jó leszek, megígérem, csak egy icipici csókot kérek!
Ilonka puha csókjától rögtön színesedni kezd a fi ú sápadt arca. Az 

orvos éppen ekkor lép be, és azonnal meglátja a betegen a változást.
– Ez a szép fiatal lány lesz a legjobb orvosság – mormolja alig 

hallhatóan, aztán fölemeli a hangját. – Az a szerencsénk, fiatalember, 
hogy nagyon erős a szervezete.

– Bandikám, el kell mennem – áll föl Ilonka. – De eljövök min-
dennap, amíg meg nem gyógyulsz.

Leves illata jön be a konyha felől, Bori mama a legszebb jércéjét 
vágta le nagybeteg fiának. Virágos tányéron hozza be a szobába, és 
Bandi hagyja, hogy megetesse.

– De jó ez a leves, édesanyám!
– Egyél csak, fiam!
Három nap múlva elköszön az orvos a Pernyész családtól, a beteg 

már magától föl tud ülni, neki semmi keresnivalója többé nála. Bandi 
gyakorolgatja a fölülést, de a szeme állandóan az ajtón van. Ilonkát 
várja. A lány szintén elköszön, vissza kell mennie a városba.

– Te mentetted meg az életemet, Ilonkám – csókolja meg Bandi.
– Akkor mostantól az enyém az életed. Úgy vigyázz rá!
Másnap már vissza is megy a tejeskocsival a városba. Bandi pedig 

tankönyvet vesz elő.
– Hamar lesz ez, bátyus – szól rá Misi –, megerőlteted a szemed.
– Lehet, de nehezemre esik tétlenül feküdni.
– Azt mondta az orvos, lassan próbálgathatod a fölkelést. Ha 

nem szédülsz, ki is mehetsz!
Lassan lábadozik a beteg. Bori néni egyre csak főzi a jó tyúk-

leveseket, Ilonka írja a forró szerelmes leveleket. Olyanok ezek a 
levelek, hogy Bandi fülig pirul, amikor olvassa őket. Többnyire így 
végződnek Ilonka levelei:

„Azt álmodtam az éjjel, Bandikám, hogy a tied lettem. Lebon-
tottad a köztünk levő falat. Remélem, ha meggyógyulsz, valóra 
válik az álmom. Millió puszit küldök, és örökké a tiéd vagyok.

                                                                             
                               Ilonka”
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– Mikor tudok én ilyen levelet írni! – sóhajt Bandi, és megcsó-
kolja a levelet.

Szombaton este Misi elindul szokásos esti lovaglásra. Kezdi már 
sokallani az időt, ami eltelt Vicuskával való találkozása óta. Sehogy 
sem akar világítani a kisablakban a gyertya fénye, hiába ilyen kitartó, 
hiába teszi meg minden este ezt az utat.

Mióta Vicuska beköltözött a tanyára, annyiban változott az 
udvar, hogy egy egész galambsereg szálldos benne.

– Persze, most már van, aki enni ad nekik – gondolja Misi. – 
Azelőtt bezzeg messzire elkerülték a tanyát.

Nézi a galambokat, a kisablakra csak később téved tekintete. 
Ég a gyertya!

– Közel van az üdvösségem. Vicuskám! – ujjong, megfordítja a 
lovát, és hazanyargal.

Vasárnap reggel Misi jó korán fölkel, megeteti a jószágokat, aztán 
türelmetlenül várja, hogy leüljenek reggelizni. Akkor hozakodik 
elő a mondandójával. Fontos közlendője van, mondja a szüleinek, 
közben Bandi jókat mosolyog a bajsza alatt. Ő már tudja, mit akar 
mondani a testvére.

– Nofene, de komoly lettél! – csodálkozik Misire az apja. – Csak 
nem nősülni akarsz?

– De bizony, édesapám. Éppen az a szándékom.
Hozzá is kezd Misi a meséléshez, elmondja tövéről hegyére, ho-

gyan ismerte meg Vicuskát Birkás Gyurka bácsinál kint a mezőn, 
addig, hogy Vicuskát cselédnek vitték, amikor elárvult.

– De már három hónapja itthon van, és én szeretném feleségül 
venni.

– Úgy látom, ti a bátyáddal összebeszéltetek, hogy megleptek 
bennünket a nősülési szándékotokkal! – mondja Gergő.

– De miért kellett annak a kislánynak a városba mennie? Mért 
nem szóltál előbb, kitaláltunk volna valamit. Hallod? Most meg mi 
bajod van? – kérdi Bori elkomorodó fiát.

Bandi Misire néz, de az lehajtja a fejét, és beszélni kezd. Szégyen-
kezve meséli el azt az esetet, amikor beleselkedett Vicáék udvarába, 
és meglátta a fürdeni készülő lányt.
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– Nem sül ki a szemed?! – csap az asztalra Gergő. – Így megszé-
gyeníteni azt a szegény kislányt!

– És most hol van? Visszajött a tanyára ennyi vándorlás után? Ki 
tudja, mennyit szenvedhetett! – sóhajt Bori.

– Már három hónapja itthon van. Eddig szóba se állt velem, de 
tegnap este jelét adta, hogy kibékül velem, ez azt jelenti, ő is szeret 
engem.

Misi azt is elmesélte, miben egyeztek meg Vicuskával: hogy ha 
megbocsájt a lány, akkor meggyújt egy gyertyát, és kiteszi az ablakba.

– Az este végre megláttam a gyertyavilágot.
– Hát, öcskös, ez bizony nagyon romantikus történet. És az gyer-

tyahistória! El se hinném, ha nem te meséled! – mosolyog Bandi.
– No, először is tegyük az öcskösödet tiszta pelenkába, mert jól 

összekeverte magát! – határoz az anyjuk.
– Aztán most mi is a teendő? – kérdi az apjuk.
– Kedves szüleimet megkérem, hogy menjenek el a Szebenyi-

tanyára, és kérjék meg nekem Szebenyi Viktóriát.
– Hát akkor gyerünk, anya. Öltözzünk. Ti meg hozzátok ki a sár-

ga féderes kocsit a színből. Bandi, te fogd be a lovakat. Azon a kocsin 
hoztam haza anyátokat is, amikor rátaláltam a kukoricásban.

Mindhárman ünneplőbe öltöznek, aztán Misi fölül az első 
ülés re, a szülei pedig hátul feszítenek. Misi megemeli a kalapját, és 
amikor elindítja a lovakat, egy galambsereg száll föl a fejük fölé, és 
kíséri őket egészen a Szebenyi-tanyáig. Ott elsőnek Bori néni ugrik 
le a kocsiról, odasiet a kiskapuhoz, megkocogtatja.

– Vicuska, engedj be bennünket! Mi vagyunk itt, a Pernyészék! 
Jó szándékkal jöttünk.

Rövid idő múlva hallatszik, hogy Vica egy nehéz gerendát gurít el 
a kiskaputól, aztán megfordítja a kulcsot a zárban. Egy szép, sudár, 
barna hajú lányka áll a csodálkozó szülők előtt. Kis virágos ruha 
van rajta, a szemét zavartan a földre süti.

– Jó napot, Vicuska! – mosolyog rá Bori asszony.
– Jó napot! – pillant föl rá a lány.
Betessékeli vendégeit a kemencés szobába, ott a tiszta mész 

szaga árad szét mindenfelé. Bori néni körülnéz, és már mondja is 
jövetelük célját:
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– Vicuska, Misi mindent elmondott, hogy szeret, hogy feleségül 
akar venni. Mi is azt szeretnénk, ha hozzámennél.

– Vicuskám, azóta várlak, mióta elmentél. Szörnyű hosszú időbe 
telt ez a várakozás, de most már ne várjunk. Megérdemeljük, hogy 
boldogok legyünk.

Az igenlő válasz után Pernyészék magukkal viszik Vicát a tanyá-
ra, de nem a sajátjukra, hanem a szomszéd Királyékéra.

Alighogy megforr Gergő bácsi bora, megtartják a lakodalmat. 
Gyönyörű a menyasszony, ahogy ott ül a kis rámás tükör előtt. 
Éppen a gyöngyös koszorút teszi a fejére a Sebők néni. Hirtelen 
elpirul a lány, mert a tükörben meglátja maga fölött Pernyész Misi 
dacos, büszke fejét, hetyke bajuszos száját. De sokszor álmodott 
erről a szájról!

A fiatal pár a Szebenyi-tanyán tölti a jó hosszúra sikeredett 
mézesheteket. A háztetőn galambok turbékolnak, róluk vesznek 
példát a szerelmesek.

– Eredj már, apjuk, nézd meg a gyerekeket! – szól egy napon Bori 
asszony. – Még majd éhen halnak a nagy szerelemben.

– Ugyan már! Hadd szerelmeskedjenek! – néz ki Gergő bácsi az 
ablakon. – Esik a hó, ráérnek. Ilyen szép napjaik már úgyse lesznek.

Bandi őszintén örül ugyan öccse boldogságának, de egy kicsit 
irigykedik is. A tanulással jól halad, biztosra veszi azonban, hogy 
még legalább másfél esztendeig tanulnia kell, és csak akkor teheti le 
az utolsó vizsgát is. Rég nem látta Ilonkát, talán fél éve is van már. 
Most azonban nem ér rá búslakodni, mert le kell kaszálnia a herét. 
Gergő bácsinak megsértette a lábát egy rozsdás szög, ezért Bandinak 
egyedül kell kimennie a hereföldre. Misi meg Vicuska kimentek az 
édesanyjukkal a Budár szőlőbe gyümölcsöt szedni, csak Gergő bácsi 
ápolgatja itthon fájós lábát.

Nyár van már, de az iskolában még tart a tanítás. A nagy kániku-
lában előbb nem is tulajdonítanak nagy jelentőséget annak, hogy 
Horvát igazgató úr iskolájában egy délelőtt három gyerek rosszul 
lett. Csak akkor rémülnek meg, amikor az orvos megvizsgálja a be-
tegeket, és döbbenten állapítja meg, hogy kolerásak. Azonnal értesíti 
az iskolaigazgatót, hogy egyelőre szüntesse be a tanítást, zárja be az 
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iskolát, mert fertőtleníteni kell a tantermeket. Szorongás és rémület 
lesz úrrá a városon, és hogy még nagyobb legyen az ijedtség, a három 
beteg közül egy meghal.

Aznap, mikor bezárják az iskolát, Ilonka is rémülten megy haza a 
nagymamájához, alig tudja neki elmondani, mi történt. A nagymama 
is megijed, egyre csak Ilonka homlokát tapogatja, hogy nem lázas-e.

– Talán az volna a legjobb, ha kimennél a Fodor-iskolába, kislá-
nyom – mondja Ilonkának. – Ott talán még nincs járvány.

Másnap már ki is megy Ilonka a tejeskocsival a szüleihez. Éppen 
akkor ér haza, amikor az apja ezekkel a szavakkal bocsátja haza a 
gyerekeket:

– Ragályos betegség ütötte föl a fejét a városban. Bizonytalan 
időre itt is megszűnik a tanítás. Menjetek haza!

A tanító nagyon megkönnyebbül, amikor meglátja Ilonkát a 
tejeskocsin, hiszen éppen azon törte a fejét, be kellene menni érte. 
A tanítóné is elősiet a kocsizörgésre, és magához szorítja a lányát.

– Minden rendben van, kislányom? – néz rá aggódva az apja.
– Nagy a zűrzavar a városban, mindenfelé meszelik a tanter-

meket.
A tanítóné a konyhába siet, hogy krumplis gombócot főzzön, 

a lánya kedvenc ételét. Ilonka a kisszobába megy, ki akarja magát 
csinosítani, hogy délután nagyon szép legyen. Szinte egy örökkéva-
lóság óta nem látta Bandit, ma délután megkeresi. Kivasalja piros 
selyemblúzát, kibodorítja szép szőke haját. Perdül-fordul a tükör 
előtt, szép akar lenni. Hát ez sikerül is neki nagyon. Mielőtt elindul 
a Pernyész-tanyára, megcsókolja a szüleit.

– Olyan meleg a homlokod, kislányom – szól aggódva az anyja.
– Mert melegem van, anyukám. Jövök nemsokára.
A Pernyész-tanya meglepően csendes, csak a Bundás kutya szalad 

a vendég elé. Ilonka nevetve borzolja a füle tövét:
– Bundás, de régen láttalak!
Ilonka furcsállja a csendet, szorongva gondol arra: mi lesz, ha 

Bandi nincs itthon. Belép a konyhába, de ott csak Gergő bácsit 
találja.

– Ülj le, Ilonka, ne vidd el az álmom – biztatgatja a csalódott 
lányt. – Bandit keresed, ugye? Nincs itthon, kiment herét kaszálni. 
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Tudod, oda, ahol egyszer gyerekkorotokban olyan jót játszottatok. 
A többiek meg a szőlőbe mentek gyümölcsért.

– Csak egy pillanatra ülök le, Gergő bácsi.
Röviden elmondja, miért van itthon, aztán föláll.
– Megyek, Gergő bácsi, nehogy későn érjek haza. Majd holnap 

megint eljövök – köszön el.
– Bundás hol a gazdád? – hajol le az őt kísérő kutyához, de az 

csak vakkant egyet, és elszalad.
Ilonka meglehetősen le van törve. Azért öltözött így ki, hogy 

Bandi még csak ne is lássa?! Amikor odaér a hereföldhöz vezető 
dűlőútra, gondol egy merészet:

– Mi lenne, ha most szépen odamennék? Mennyire megörülne 
Bandi!

Még végig sem gondolja, máris arrafelé irányítja a lépteit. Negyed 
óra alatt odaér a föld végéhez, messziről megismeri, hiszen ott kaszál 
Bandi, szép egyenletesen, aztán megáll, előveszi a kaszakövet, és 
jól megfeni a kaszát. Bandi háttal áll a lánynak, így nem láthatja, 
hogy Ilonka kitartóan figyeli, gyönyörködik szép erős termetében, 
kemény mozdulataiban.

– Bandi parasztnak született, és az én kedvemért tanult ember 
lesz belőle – gondolja jólesően a lány.

A szomszédos földön Sárkány Pali bácsi befejezte a munkát, 
hazafelé indítja a lovait. Meglátja Ilonkát, ránevet, aztán kiált egy 
nagyot:

– Bandi! Nézz már hátra! Jön a segítség.
Nevetve a lovak közé csap.
Bandi megfordul, de földbe is gyökerezik a lába rögtön. Azon-

nal megismeri Ilonkát, de el sem tudja képzelni, hogy került ide a 
hereföldre. Hirtelen azt sem tudja, mit mondjon.

– Ilonkám…
– Bandikám! De rég láttalak!
– Gyere, ülj ide a kévére, én meg majd leülök ide eléd, és nézlek. 

Alig ismertelek meg!
Ilonka néhány szóval elmondja, mi van a városban.
– Bezárták az iskolákat. Kolerajárvány van már itt a tanyán is. 

Most kezdik meszelni, fertőtleníteni a Fodor-iskolát.
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A szerelmesek gyorsan túlteszik magukat ezeken a sötét gon-
dokon. Egyelőre az a fontos, hogy itt ülnek egymás mellett, fogják 
egymás kezét.

– Hát már meg se ölelsz? Meg se csókolsz? – néz Bandira kacéran 
Ilonka.

– Hiszen alig merek hozzád érni! Attól félek, összetörlek, ha 
megölellek.

– Ne félts te engem…
Ezt már Bandi se mondatja kétszer. Megöleli, megcsókolja a 

lányt, a szemét, a száját. Egyszerre a fejébe szalad a vér, egy eré-
lyes mozdulattal felrántja a szép piros blúzt, hogy Ilonka két kis 
gömbölyű melle szinte kiugrik belőle. Erre azonban már magához 
tér a lány.

– Engedj el, Bandi! – lihegi. – Mit csinálsz, te őrült?
De Bandi már se lát, se hall, szinte letépi a lányról a blúzt.
– Eressz! – ugrik föl Ilonka, és futni kezd. A föld végéről még 

visszafordul a dermedten álló Bandihoz:
– Paraszt vagy, paraszt! És az is maradsz!
Sírva fakad, így fut egészen a Fodor-iskoláig. Ott rendbe szedi 

magát, benéz az ablakon. A szülei éppen vacsoráznak. Nem akar 
ilyen csapzottan bemenni, hát bekiált:

– Én már vacsoráztam Pernyészéknél!
Annyi ereje még van, hogy ledobja magáról a ruhát, aztán bele-

zuhan az ágyba.
– Vége… vége hát mindennek.– suttogja.
Másnap reggel ki kell hozzá hívatni a doktort a városból, az 

megállapítja, hogy Ilonka is megkapta a fertőző betegséget. Két 
hétig fekszik mozdulatlanul, súlyos betegen. Nincs eszméletlen 
állapotban, de a szemét alig tudja nyitva tartani. Gyakran át- meg 
átgondolja, mi is történt kint a hereföldön. Végül rájön, hogy nem 
Bandi volt ott a főbűnös, hanem ő. Hiszen ő pontosan azzal a szán-
dékkal öltözött úgy ki, hogy megszédítse Bandit. Hát sikerült, de 
alaposan! Újra eszébe jut az, ahogy megáll a hereföld végénél, és 
figyeli a legényt, amint szép, egyenletes mozdulatokkal kaszálja a 
herét, éppen úgy, mint ahogy nyáron a búzát.
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Bandi maga sem tudja, hogy ért haza. Jócskán alkonyodik már, 
bemegy a kisszobába, ráhasal az ágyra, és egyre csak azon töri a 
fejét, mi a csoda lelhette a hereföldön. Apja zavarja meg, mikor 
besántikál hozzá.

– Hát te nem vacsorázol? Találd ki, ki keresett! A Tímár Ilonka. 
Azt mondta, holnap újra eljön.

– Nem vacsorázom – mondja Bandi, és a fal felé fordul.
Gergő bácsi csodálkozva megy ki, nem tudja mire vélni a fia vi-

selkedését. Bandi fölkel, levetkőzik, aztán ismét lefekszik, és fejére 
húzza a takarót. Töpreng. Vajon mi történt a hereföldön. Hiszen 
semmi se történt, mert Ilonka elszaladt. Aztán azt kiabálta: te pa-
raszt, az is voltál, az is maradsz.

– Tehát hiába tanulok, csak paraszt maradok – gondolja keserűen.
Hajnal felé nyomja el az álom. Reggel arra ébred, hogy az anyja 

és Sebők néni az udvaron beszélgetnek.
– Az unokám mondta, hogy bezárták a Fodor-iskolát – hallja 

Sebők néni hangját. – Csak az orvos mehet be a tanító lányához. 
Azt mondják, nagyon beteg.

Bandi fölugrik. Ilonka beteg! Nem is szól senkinek, fölpattan a 
Villám hátára, és a Fodor-iskolához nyargal. Hatalmas piros cédula 
van kitűzve a kapura:

Járványos betegség miatt zárva.
Amíg a papírt nézi, nem veszi észre a mellette elhaladó orvost, 

csak akkor eszmél föl, amikor az már belép a kapun.
Lehajtott fejjel bandukol haza, a lovat kötőféken vezeti. Behú-

zódik a kisszobába, ki se mozdul.
– Ha Ilonka meghal, én utána megyek – mormolja.
Anyja alig tudja rábeszélni, hogy legalább néhány falatot egyen.
Két idegtépő hét múlva Julis néni és a férje – ők meszelik a Fo-

dor-iskolát – azt a hírt hozzák, hogy a tanító úr lánya kint üldögél 
a kertben a virágok között, olvasgat egy hintaszékben. Sebők néni 
hozza át Pernyészékhez az örömhírt.

– Azt mondta a doktor, túl van az életveszélyen – mondja Boriska 
asszonynak.

Bandi a kisszoba ablakán át hallja, amit a két asszony beszél, az 
örömhír hallatán elkezd le-föl sétálni, azon töpreng, hogyan talál-
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kozhatna Ilonkával. Lehetetlen. De mégis! Levelet ír neki. Rögtön 
le is ül az asztalhoz, és ír:

„Drága, egyetlen Ilonkám!
Szólíthatlak-e még úgy, mint régen: violavirágom? Örökké 
hálás leszek annak az orvosnak, aki téged meggyógyított, és 
a bocsánatodat kérem azért, mert elvesztettem az eszemet. 
Megígérem, hogy nem teszem többé. De olyan gyönyörű voltál 
abban a piros blúzban, hogy nem tudtam fékezni magam. Ugye 
megbocsájtasz, és szeretsz továbbra is? Csak annyit írj meg, 
szeretsz még?
      Ölel Bandi”

Borítékba teszi a levelet, és elviszi Julis néninek. Megkéri az asz-
szonyt, vigye el Ilonkának a levelet, ha megy az iskolába meszelni. 
Julis néni is tud Bandi és Ilonka szerelméről, rögtön a keblébe rejti 
a levelet.

– Az iskola már be van meszelve, Bandi. De megyek ma is a 
virágokat meglocsolni. Még máma átadom a leveledet.

– Mondja, hogy van Ilonka?
– Szemlátomást jobban. Már sétálgat a virágoskertben. Csak egy 

kicsit lesoványodott.
Bandi hirtelen éhséget érez. Ő is lefogyott jócskán, mióta Ilonka 

ágynak esett. Hazasiet, és anyja legnagyobb csodálkozására jóízűen 
és biztatás nélkül megebédel.

Ilonka valóban még aznap megkapja Bandi levelét. A virágos-
kertben olvassa, a kispadon. Olvasás közben sírva fakad, aztán 
nagyot sóhajt:

– Még ő kér bocsánatot!
Besiet a szobájába, és rögtön válaszol:

„Bandikám!
Nincs mit megbocsájtanom, sőt én kérek tőled bocsánatot. Azt 
hiszem, tudod, hogy miért. A válaszom: soha még így nem 
szerettelek. És örökké a tied vagyok.
                                                                 Csókol Ilonkád”
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Julis néni hűségesen hozza-viszi a leveleket, és Ilonka gyorsan 
gyógyul, testileg-lelkileg erősödik. Amikor teljesen fölépül, nagy 
elhatározásra jut. Úgy dönt, hogy tiszta vizet önt a pohárba. Ő nem 
vár tovább, hanem feleségül megy Bandihoz, mert boldog akar lenni. 
Elég volt a bujkálásból. Vacsora után el is kezdi a mondókáját.

– Apa, anya, beszélni szeretnék veletek! Férjhez akarok menni 
Bandihoz, amint a doktor úr engedélyt ad rá. Én már úgy érzem, hogy 
teljesen rendbe jöttem. Az étvágyam már akkora, hogy néha magam 
is sokallom, amit megeszek. Értsétek meg, abban a korban vagyok, 
amikor a lányok férjhez mennek! Boldog akarok lenni! – fejezi be 
szipogva.

Tímárék hallgatnak. A tanító a lánya haját simogatja. A felesége 
megkockáztatja:

– És az iskola? Azzal mi lesz?
– Nem Bandi, hanem a betegségem miatt kellett abbahagynom a 

tanulást. Természetesen utólag majd pótolom, amit mulasztottam. 
Együtt tanulunk Bandival.

– Ez szépen hangzik, kislányom – szól közbe az apja. – De hát 
hogy akarsz te hozzámenni Bandihoz? Üzensz neki, hogy jöjjön el, 
és vegyen feleségül?

Erre már mindhárman elnevetik magukat. Ilonka bemegy a 
szobájába, előhozza Bandi leveleit.

– Mióta jobban vagyok, azóta írta nekem Bandi ezt a rengeteg 
levelet. Minden leveléből sugárzik az öröm, amiért fölgyógyultam. 
Meg az, hogy szeret, hogy nem tud és nem is akar nélkülem élni. 
És én se tudok.

– Igazad van, kislányom! – áll föl Tímárné. – Mikor súlyos 
beteg voltál, amikor még azt se tudtuk, hogy megmaradsz-e akkor 
megfogadtam, soha semmi mást nem kérek az élettől, csak azt, 
hogy téged egészségesnek, boldognak lássalak. Írj még egy levelet 
Bandinak, hogy… No de te jobban tudod, mit kell írnod. Holnap 
szombat lesz. Tudod mit? Hívd meg Bandit ebédre!

– Anyukám, apukám! Olyan boldog vagyok! – kacag Ilonka, 
miközben összecsókolja a szüleit.

– Azt még nem árultad el, hogy ki volt a levélhordótok – fogja 
meg a közét az apja – Csak nem a Julis néni?
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– Eltaláltad, apa.
– No hiszen, nehéz volt kitalálni, amikor rajta és a doktoron 

kívül más nem jöhetett be – nevet Tímárné.
Másnap reggel Julis néni újabb levelet visz Bandinak, csakhogy 

nem tud bemenni Pernyészékhez, minden kapu zárva van.
– Oda vannak dolgozni! – kiált oda neki Sebők néni, aki látja, 

hogy a Pernyész-tanya felől ballag. – Hallod-e, Julis! Ha Bandinak 
hoztál már megint levelet, vidd ki neki ide hereföldre. Itt köti ké-
vébe a herét nem messze. Odaadnám neki én is szívesen, de éppen 
indulóban vagyunk.

Julis néni könnyen megtalálja a hereföldet. Bandi hitetlenül nézi 
hol őt, hol a levelet. Leül egy herekévére, fölbontja a borítékot. Ol-
vassa, olvassa a levelet, és nem akar hinni a szemének. Észre se veszi, 
mikor ment el mellőle Julis néni. Alig bír magával. Legszívesebben 
máris készülődne, de a dél még messze van. Újra munkához lát. 
Amikor az utolsó kévét is beköti, fölugrik a Villám hátára, hazalo-
vagol. Az ünneplő ruhája ott van a sublótfiókban szépen kimosva, 
kivasalva. Még tizenegy óra sincs, de Bandi már föl van öltözve. A 
csizmája úgy fénylik, mint a tükör.

Háromnegyed tizenkettőkor fölteszi a nyerget Villám hátára, 
kivezeti a lovat a kiskapun.

Amikor belovagol az iskolaudvarba. Ilonka már ott áll a teraszon. 
Elébe siet, a tenyerében egy kockacukrot rejteget Villámnak. A ló 
hálásan nyerít föl, amikor Ilonka a szájába adja a cukrot. Bandi 
a diófához köti a lovat, aztán átkarolja Ilonkát, így mennek föl a 
teraszra. Ott már meg van terítve öt személyre.

– Ki az ötödik? – csodálkozik Bandi.
– A nagymama – nevet Ilonka a legény zavarán.
Rövidesen elő is kerül a nagymama, bemutatják neki Bandit. Az 

idős asszony nem titkolja, mennyire tetszik neki a vőlegényjelölt.
– No, kis unokám, ha fiatalabb volnék, elszeretném ám tőled 

ezt a deli legényt!
Nagyot nevetnek erre Tímárék, Bandi meg fülig pirul. Alig eszik 

pár falatot, állandóan csak Ilonkát nézi.
Ebéd után a fiatalok kisétálnak a virágoskertbe, csak akkor megy 

be Ilonka, amikor megérkezik az orvos a városból. Az orvos kelle-
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mesen meglepődik, amikor látja betege gyors javulását. Csodálkozik 
erősen, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen rohamosan gyógyul a páciens. 
Hamarosan megtudja a titkot, mégpedig Tímárnétól.

– Doktor úr – mondja neki négyszemközt –, a lányom azt mond-
ja, hogy férjhez szeretne menni. Szerelmes, és nem akar tovább várni. 
Mit gondol, mennyit kell még várniuk az esküvővel?

– Hát ez a titka a kislány rohamos gyógyulásának! – mosolyodik 
el az orvos.

– Bizony ez.
– A szerelem betegít, de gyógyít is. Ha szeretik egymást, háza-

sodjanak össze minél előbb. Ne várjanak soká.
– Köszönöm, doktor úr. Igaza van, hogy a szerelem gyógyít, de 

azért maga is derekasan kivette a részét a gyógyításból. Örökké 
hálásak leszünk magának azért, amit a lányunkért tett.

– Erre kötelez a hivatásom, asszonyom. Nincs mit köszönni.
Mielőtt elköszönne, még visszalép:
– Most már nem jövök mindennap, csak hetente egyszer. Úgy 

hallom, az iskolák a jövő héten megnyílnak, de Ilonka még ne 
menjen. Jobb lenne, ha megesküdnének. A tanulás megvárja, azzal 
ráér később is.

Ilonka kihallgatta a beszélgetést, és máris fut Bandihoz, hogy el-
mondja neki az örömhírt. Bandi azonban éppen az orvossal beszél.

– Maga az a fiatalember, aki elcsavarta az én betegem fejét? – 
kedélyeskedik a doktor.

– Nem is tudom, doktor úr, hogy én csavartam el az övét, vagy ő 
az enyémet, vagy mind a ketten csavargattuk egymás fejét.

– Mindegy is az! A végeredmény a fontos. Ilonka meggyógyult, 
ezután csak hetente egyszer jövök ki hozzá. Persze még egy kis sze-
relem azért kell a teljes gyógyuláshoz.

– Meglesz, doktor úr! Én is voltam súlyos beteg, és az orvos 
szerint engem is Ilonka szerelme gyógyított meg.

– Hát csak tűzzék ki az esküvő napját. Minél előbb, annál jobb. 
De ha meg nem sértem, a ruhájából ítélve maga földműves, nem?

– Igen, paraszt vagyok. Magánúton tanulok. Építem a hidat 
közém és Ilonka közé.
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– Nem maga az a csodatanuló, akiről a városban dicshimnuszo-
kat zengenek?

– Csodatanuló nem vagyok – mosolyodik el Bandi. – De eddig 
még minden vizsgám sikerült.

– És ezt Ilonkáért teszi, ugye?
– Igen. Ilonkáért. És ha többet kellene tennem érte, akkor még 

többet tennék.
– Irigylem magukat, fiatalember – bólint az orvos. – A viszont-

látásra!
Bandi utánanéz, aztán besiet Ilonkához a kisszobába. Nagyon jó 

kedve kerekedett, de hogyisne, mikor nemsokára egészen a magáénak 
mondhatja Ilonkát. A lány zöld bársonydíványon üldögél, fölhúzta 
kezét, lábát. Bandi mellé ül, és csókot lehel a homlokára.

– Miért nem jöttél ki?
– Nem akartalak zavarni benneteket, hiszen olyan nagy beszél-

getésben voltatok a doktor úrral.
– Mi az? Te hallgatózni is szoktál? Mutasd csak a füledet! Me-

lyikkel hallottad meg, hogy nemsokára egybekelünk?
Este aztán a szülőktől is megkéri Bandi Ilonka kezét. Az ő bele-

egyezésük után már csak egy kérése van:
– Eljönnék holnap délután Ilonkáért. Megyünk a szőlőbe körtét 

szedni, öt is kivinném kocsival.
– Jaj, de jó lesz! – tapsol Ilonka. – Jaj, de jó!
Másnap azonban kora reggel azt a hírt kapják Pernyészék, hogy 

Bori asszony anyja súlyos beteg, a lányát szeretné látni. Gergő befogja 
az öreg lovat, a Bátort a kocsiba, azzal mennek beteglátogatóba.

Bandi elindul Misiékhez a Szebenyi-tanyára. Ott babát várnak, 
és Bandi alighogy belép hozzájuk, látja Vicuskán nem sok ideje lehet 
már. Természetesen ők se mehetnek körtét szedni.

Bandi nem is tudja, örüljön-e vagy se, hogy Ilonkával kettesben 
lesznek. Illetve hát persze hogy örül.

Délután a féderes kocsival áll meg Ilonkáék előtt, a lány egyszerű 
kis kartonruhában siet ki hozzá, a feje menyecskésen hátrakötve. 
A Villám egy trappban megy, gyorsan kiérnek a szőlőbe. Ilonka 
azonnal leugrik az ülésről, és mire Bandi kifogja, megeteti a lovat, 
addigra ő már javában szedi a körtét. Bandi fölmászik a fára, hamar 
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telnek a garabolyok. Úgy belemélyednek a munkába, hogy észre 
sem veszik, esni kezd az eső. Csak mikor már félig eláztak, akkor 
húzódnak be a kis pajtába a friss szalmára. Bandi gyöngéden átöleli 
Ilonkát, az pedig hozzásimul.

– Csókolj meg, Bandikám, és legyél olyan paraszt, amilyen a 
hereföldön voltál. Tudod…

Ilonka úgy érzi, mintha valami fölemelné egészen a mennyorszá-
gig. Az eső csöndesen kopog a fák levelein.

Három hétre rá megtartják az esküvőt, de utána is gyakran ki-
jönnek ide a kis pajtába a szalmára mézet enni.

A Szebenyi-tanya lakói megszaporodtak: ott totyog már az 
egyéves Gergő is. Hamar elkezdett járni, állandóan ott sündörög 
vagy az apja, vagy az anyja körül. Többnyire mégis az utóbbihoz 
csatlakozik, mert az apjának mindig akad valami sürgős dolga, hol 
az istállóban, hol a földeken. Most is nagyon siet reggelizni, mert 
megígérte Bandinak, hogy beviszi a városba, annak meg most lesz 
az utolsó vizsgája.

Misi gyorsan megcsókolja a feleségét meg a fiát, aztán hazasiet 
a Pernyész-tanyára a kocsiért, lóért. Nagy nap ez a mai a Pernyész 
család életében, ragyog a szülők szeme a büszkeségtől, boldogságtól, 
hiszen minden remény megvan rá, hogy a rengeteg tanulás után 
Bandi legnehezebb vizsgája is sikerül. Rendbe teszik a kocsit, Misi 
a Villámot csutakolja, csak úgy ragyog a ló szőre. Gergő bácsi kitárja 
a nagykaput. Misi fölugrik a bakra.

– Na gyerünk, Villám, nagy úr lesz máma a gazdádból!
Villám erre egy nagyot nyerít, mintha megértette volna.
Bandi már ott áll a Fodor-iskola teraszán, mellette Ilonka, akin 

már jócskán meglátszik, hogy várandós. Tímárék is ott sorakoznak 
a fiatalok mellett, hiába, nem egyszerű hétköznap ez a mai. Bandi 
megcsókolja a feleségét, azután apósával együtt fölül a kocsira. Tímár 
tanító hátra ül, Bandi pedig előre, az öccse mellé. Oda is szól neki:

– Add már ide azt a gyeplőt, öcskös! Olyan régen hajtottam a 
Villámot.

– Bizony az utóbbi időben nemcsak a lovadat hanyagoltad el, 
hanem bennünket is. Mindig csak az a tanulás! Ünnep volt, ha 
láttunk. Édesanyám is ezt mondogatja.
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– No majd pótolok minden mulasztás, ha sikerül ez a vizsga. 
Nem lesz rám panasz, még meg is untok.

– Majd meglátjuk. Tennivalód az lesz bőven édesapáméknál is.
A városban egyenest Tímár nagymamához mennek, ott Misi a 

gondjaiba veszi a kocsit, a lovat, Bandi és az apósa meg a vizsgáztató 
bizottság elé járulnak.

Jó hosszúra nyúlik a nagyvizsga, Misi már kezd türelmetlenkedni. 
Ott sétálgat a tanterem előtt, néha fülel is, de a vizsgából nem hal-
latszik ki semmi. Végül mégiscsak kinyílik az ajtó, és Misi azonnal 
fölfedezi bátyja örömtől sugárzó arcát. Odasiet hozzá, megöleli.

– Ne is mondj semmit! Rá van írva az arcodra, hogy sikerült.
– Hát, öcskös, vége a tanulásnak.
Ekkor lép ki az ajtón a vizsgáztató bizottság elnöke, odafordul 

Bandihoz:
– Gratulálok, Pernyész András tanító úr. Hatalmas munkát 

végzett. Minden elismerésem a magáé és az apósáé, adja át neki az 
üdvözletemet!

Bandi körülnéz, az apósát keresi. Meg is találja, amint közeledik, 
de ekkor valaki hátulról a vállára csap:

– Szervusz, Béla! Zdravo, egyetlen cimborám! Hát hogy vagy? 
Alig ismertelek meg.

Tímár tanító csodálkozva fordul hátra, egy darabig döbbenten 
bámul a vállát csapkodó férfira, aztán szinte a nyakába ugrik.

– Szervusz, komám! Vujica, öreg fiú, hogy megváltoztál, amióta 
nem láttalak!

Alig győzi kibeszélni magát a két volt iskolatárs. Bandi és Misi 
– látva a két jó barát örömét – szépen a hátuk mögött ballagnak, és 
Bandi arról mesél, hogyan folyt le a vizsga.

– Hát bizony nem volt gyerekjáték. Hanem, öcskös, azzal, hogy 
tanító lettem, énbennem nem változott semmi, úgy érzem, paraszt 
maradtam. Nem azért mondom, mintha sajnálnám, ellenkezőleg. 
Meg aztán a feleségem is mindig azt mondogatja, hogy maradjak én 
csak parasztnak. Különösen este…

Jót nevetnek a fi atalemberek, közben utol is érik a két jó barátot.
– Ide nézzetek, fiúk! – hívja őket Tímár tanító. – Bemutatlak 

benneteket a barátomnak. Ő Božin Vujica, akivel együtt végeztük 
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el az iskolát huszonöt évvel ezelőtt. Énbelőlem akkor tanító, őbelőle 
meg ügyvéd lett.

– Te, Béla! – vág a szavába döbbenten a barátja. – Kik ezek a 
fiúk? A te fiaid?

– No nem egészen. Az egyikük, András, a vejem, ő pedig az 
öccse, Mihály. De miért bámulod őket annyira, kiskomám? Talán 
azon csodálkozol, mennyire hasonlítanak egymásra? Azon ne cso-
dálkozz, mert ikrek.

– Igen, szembetűnő a hasonlatosság. De nem csak egymásra ha-
sonlítanak. Tudod, van egy ügyfelem, egy nyugalmazott szolgabíró, 
arra úgy hasonlít ez a két fiatalember, mintha a fiai vagy legalábbis 
az unokái volnának. Hanem, te Béla, nem találkozhatnánk mi 
egyszer itt a városban édesanyádnál? A feleségeink se ismerik még 
egymást. Ez jó alkalom lenne, hogy összeismerkedjenek, mi meg jól 
kibeszélgetnénk magunkat. Mit szólsz hozzá? Mondjuk szombaton 
délután úgy három óra körül eljöhetnénk.

Ebben meg is állapodnak, és egy baráti kézfogással elbúcsúznak 
egymástól.

Bori mama igazi ünnepi ebédet készített annak örömére, hogy 
tanító lett a fiából. Igencsak kitett magáért. A túrós rétes, Bandi 
kedvenc étele, tán még sose volt ilyen finom, mint most. Bandinak 
úgy tűnik, Ilonka csókja se volt még ennyire édes, mint ma este.

– Ugye azért mindig olyan szerelmes paraszt maradsz nekem, 
mint amilyen a hereföldön voltál? – súgja Ilonka.

– Ha tudnád, mennyire féltem én akkor, hogy az erőszakos 
viselkedésem miatt elveszítelek! – öleli át a férje. – Azzal pedig 
tönkretettem volna az életemet.

– Még hogy tönkretetted volna az életedet! – ül föl nevetve 
Ilonka.

Lecsúszik az ágyról, a szekrényhez lép, és elővesz egy fehér dobozt.
– Kedves férjuram, legyen szíves, hunyja be a szemét, és ki ne 

nyissa addig, amíg én meg nem engedem!
Bandi természetesen belemegy a játékba. Már megszokta, hogy 

az ő kis felesége mindig kitalál valamit.
– No most nyisd ki a szemed!
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Ilonka ott áll az ágy mellett, kezében a szép piros blúz, az, amit 
Bandi leszakított róla a hereföldön. Az újdonsült tanító belevörö-
södik az emlékezésbe.

– De Ilonka…
Ilonka huncut mosollyal visszateszi a blúzt a szekrénybe, aztán 

leül az ura mellé.
– Emlék ez nekem, Bandikám, kedves emlék. Akkor döbbentem 

rá, hogy mekkora áldozatot hozol, értem. Ezért mondom én neked 
mindig, hogy legyél jó tanító, de lélekben maradj meg parasztnak, 
és maradj csak az enyém.

Vujica Božin ügyvéd úrnak rengeteg a munkája. Főként magas ran-
gú hivatalnokok az ügyfelei, mint Gombos Károly nyugalmazott 
szolgabíró is. Gombos úrnak már nagyon fájnak a lábai, nem tudja 
személyesen fölkeresni az ügyvédjét, hanem a cselédjével üzen neki. 
Legelőször is a cselédjével hívatta el. Bemutatkozott, majd így szólt:

– Bocsásson meg, de röviden el kell mondanom az életem törté-
netét ahhoz, hogy megértse, mit várok öntől.

Falun születtem, gazdag földbirtokos családban. Már gyerekko-
romban fölfedezték a tanítóim, hogy jó fejem van, így az elemi iskola 
befejezése után a szüleim főiskolára küldtek a városba. Hetente csak 
egyszer mentem haza, többnyire szombaton estefelé. Volt akkoriban 
egy kis cselédlányunk, láttam a szeméből, hogy belém szeretett. 
Egy szombaton este később értem haza a szokásosnál, senki sem 
volt otthon, csak egy cédulát találtam az asztalon: „Vámosiékhoz 
mentünk, gyere te is!”

Indultam is rögtön a fürdőszobába, és visszafelé menet meglát-
tam, hogy a cselédszoba ajtaja félig nyitva van. Nem gondolkoztam 
én semmin, hanem rögtön beléptem. A többit, azt hiszem, nem kell 
elmondanom. Néhány hónap múlva, amikor Virág Annuska, a kis 
cselédlány gömbölyödni kezdett, minden kitudódott. Anyám, aki 
mindig is rangkórságban szenvedett, idegösszeroppanást kapott. Az 
ő határozott kívánságára, illetve követelésére a kis cselédlány gyorsan 
férjhez ment egy béreshez. Fájdalomdíjként egy kis házat kapott a 
falu szélén. Anyám az eset után – amikor én már szolgabíró voltam – 
összeboronált egy szép, gazdag lánnyal, Péterfy Elzával. Egy év múlva 
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született egy kisfiunk, de csak két napig élt… Nem sokkal később a 
feleségem ágynak esett, tüdőbajos volt. Egyedül maradtam, időközben 
a szüleim elhaltak. Van egy nővérem, öt évvel idősebb nálam, tudo-
másom szerint külföldön él a férjével, de évek óta nem kapok hírt 
felőle. Nincs nekem senkim. Úgy érzem, nem sokáig élek már. Fiatal 
koromban meglehetősen kicsapongó életet éltem, most fizetek érte. 
Mióta így legyöngültem, sokat gondolkodom, és gyakran eszembe jut, 
hogy valahol él a lányom, Virág Annuska kis cseléd lánya. Őt kellene 
megkeresnie. Ez a nagy ház, amelyben lakom, még nincs eladósítva, 
ezt szeretném ráhagyni. Ugye megkeresi, ügyvéd úr?

– Szívesen elvállalom az ügyet, szolgabíró úr – válaszolta Božin 
ügyvéd. Szánta az öregembert, meg hát Gombos Károly még ma is 
híres ember a városban.

Vujica Božin tulajdonképpen örömmel vállalta, hogy megkeresi 
Gombos bíró úr lányát. Annyit sikerült még megtudnia, hogy Virág 
Annuskát egy Huszár István nevű béreshez adták hozzá.

– Ezen a nyomon fogok elindulni – mondta megbízójának.
– Szeretném önt meghívni egy italra, ügyvéd úr, de sajnos nincs 

itthon a cselédem. Megkérhetném rá, hogy menjen át a másik szo-
bába, és hozza ki a borosüveget és a poharakat?

– Nagyon szívesen.
Ahogy a poharak meg a borosüveg után nézett, a pillantása a falra 

akasztott hatalmas képre esett. Valószínűleg Gombos úr fiatalkori 
képe az. Jól megnézte, aztán fogta az üveget, a poharakat, és átsietett 
a másik szobába.

– Milyen szép volt maga ifjú korában! – szólt az öreg szolga-
bíróhoz. – Nem csoda, hogy elcsavarta a fejét annak a szegény kis 
cselédlánynak.

– Igen, könnyű dolgom volt – nevetett keserűen Gombos úr. – A 
következményekre sohasem gondoltam. Csak most, hogy itt ülök 
ebben a hatalmas székben félig nyomorultan, csak most jut eszembe, 
hogy valahol van egy lányom, akivel semmit se törődtem. Ügyvéd úr, 
kérem, keresse meg! Nagyon szeretném látni. Megmondom őszintén: 
sok nő volt az életemben, de gyereket egyik se szült. Pedig nagyon 
szerettem volna gyereket nevelni. A kisfiam csak két napig élt…
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Božin ügyvéd bejegyezte a füzetébe az adatokat, fölírta Virág 
Annuska nevét, a férjéét; megígérte Gombos bíró úrnak, hogy 
megkeresi a lányát.

Nem sokkal ezután találkozott régi iskolatársával, Tímár Bélával. 
Rögtön föltűnt neki, hogy az a két fiatalember, akiket úgy muta-
tott be Timár, mint a Pernyész testvéreket, mennyire hasonlítanak 
Gombos bíró úrra. Az ügyvéd agya lázasan dolgozott: ilyen nagy 
hasonlatosság csak egészen közeli rokonok között lehetséges. Ösz-
szefüggést keresett a két dolog között.

Szombaton délután idősb Tímárnéhoz beállított Božin ügyvéd 
és a felesége, Ankica. Tímár tanítóék már ott vannak, még reggel 
bejöttek a tanyáról. A két asszony hamar megkedveli egymást, 
kimennek a virágoskertbe beszélgetni, a férfiak a nappaliban ciga-
rettára gyújtanak. Beszámolnak egymásnak sorsuk alakulásáról, 
aztán az ügyvéd beszámol barátjának arról, miféle megbízást kapott 
Gombos szolgabíró úrtól.

– Tegnap voltam nála megbeszélésen. Megint beszélt az életéről. 
Hát, mondhatom, elég viharosan élt. Dörgött, villámlott körülötte 
mindig. Még egészen fi atalon, húszéves korában elcsábította egy árva 
kis cselédjüket, Virág Annát. Mikor már meglátszott a lányon a vi-
szonyuk, a fi ú szülei hozzáadták egy béreshez. Egy faluszéli kis házat 
kapott „nászajándékba”, azaz fájdalomdíjként a lány. Állítólag kislány 
született ebből a bűnös, szerelemből, és a községházán Huszár Borbála 
néven jegyezték be. Ezt a lányt kell megkeresnem, mert a szolgabíró 
úrnak ezen a lányon kívül nincs senkije. Vagyona se maradt, csak ez a 
nagy ház, amiben most lakik. Ezt szeretné a lányára hagyni.

Amíg rágyújtanak, mind a két férfi elgondolkodva hallgat, aztán 
ismét az ügyvéd töri meg a csöndet:

– Én, Béla, megmondom neked őszintén, arra gyanakszom, hogy 
nem véletlen ez a nagy hasonlóság a szolgabíró meg a két Pernyész fiú 
között. Kell itt lenni valami összefüggésnek. No, majd utánajárok 
ennek. Már hétfőn elutazom a szolgabíró úr falujába, a községházán 
biztos találok valami nyomot.

– Várjál csak, Vujica – szakítja félbe a tanító. – Talán én is 
segíthetek egy kicsit. Azt a két legényt én tanítottam kint a Fodor-
iskolában első osztálytól az utolsóig. Fantasztikus, micsoda jó fejük 
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van! Én már akkor gyanítottam, hogy valamelyik nagyszülőjüktől 
örökölték az eszüket. Tovább tanulni nem akart egyik se, de végül 
Bandi mégis tanító lett. A lányom, Ilonka kedvéért.

– Bandi lett a vejed. Igaz?
– Persze. De még valamit el kell mondanom. Ha jól emlékszel, 

éppen bizonyítványosztáskor történt. Az udvaron játszottak a gye-
rekek, és egyszer csak nagy zsivajra lettem figyelmes. Kisiettem, és 
ott találtam egy bevert fejű gyereket. Mint kiderült, Bandi verte meg 
az osztálytársát, mert az azt mondta neki: te csak hallgass, mert a 
te anyád fattyúgyerek!

Az ügyvéd, aki eddig idegesen járkált a szobában, most hirtelen 
megállt.

– Azt mondta, fattyúgyerek?!
– Igen, így mesélték a gyerekek. De meg kell mondanom, hogy 

semmiféle pletykát nem halottunk ezzel kapcsolatban. A Pernyész 
család nagyon népszerű a tanyavilágban.

– Kezdem világosan látni a dolgokat – mondja erre Vujica Božin, 
és azzal köszön el Tímáréktól, hogy a jövő héten elutazik Gombos 
bíró úr szülőfalujába és amint megtud valamit, majd fölkeresi a 
barátját, és beszámol neki a fejleményekről.

– Én már szinte biztosra veszem, hogy a két fiú anyja a bíró 
lánya! – szól vissza a kapuból.

Hétfőn reggel a hóna alá csapja az aktatáskáját, fogad egy fiákert, 
és elviteti magát a bíró úr szülőfalujába. Az a szándéka, hogy először a 
községházán érdeklődik. Már a falu főutcáján halad a fiáker, amikor 
az ügyvéd meglátja a templomtornyot. Rögtön odaszól a fiákerosnak, 
hogy inkább a templomhoz menjen, mert a plébánián is dolga van.

– Micsoda szerencsém van! – gondolja, amint meglátja a nagyon 
öreg, majd nyolcvan esztendős plébánost. – Ha ez az ember már fiatal 
korában, káplánként is itt volt, akkor ennek mindenről tudnia kell, 
ami a faluban történt.

Előbb bemutatkozott az idős plébánosnak, azután a Gombos 
család felől érdeklődött.

– Hogyne, emlékszem rájuk – bólint az öreg. – Már senki sem 
él közülük, én temettem el őket a családi sírban. Csak a fiuk él még, 
ha igaz, a városban. Szolgabíró volt valamikor.
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– Igen, erről én is tudok. Hanem, plébános úr, én egy nagyon 
kényes kérdést tennék föl önnek.

– Kérdezz csak, fiam!
– Maga tud-e arról, hogy ennek a Gombos szolgabíró úrnak még 

fiatal korában született egy gyereke, egy kislánya?
– Tudok. Virág Annuskának kislánya született. Én kereszteltem 

meg, Borbálának hívják.
– Él még Virág Annuska?
– Egy hete temettem el. A lánya, a Borbála is itt volt az urával 

együtt a temetésén. Borbála messzire került innen, valahol Horgos 
környékén van a tanyájuk. Ha jól tudom, két fia van.

– Igen, plébános úr – sóhajt megkönnyebbülten az ügyvéd. – 
Virág Annuska lányát keresem. Gombos bíró úr megbízásából. A 
bíró úr már nagyon beteg, járni is alig tud. A vér szerinti lányára 
akarja hagyni a házát. Köszönöm, atyám, a segítségét!

Miután elköszönt a plébánostól, a községházára siet az ügyvéd.
– A Gombos család kihalt, illetve él még Gombos Károly, de neki 

már nincs utóda – sorolja a helybeli jegyző. – Huszár Istvánnak 
nagy családja van. Borbála az ötödik, de ő csak név szerint Huszár 
gyerek. Ezt mindenki tudja a faluban.

Vujica Božin megköszöni a fölvilágosítást, aztán elmegy még a 
faluszéli kis házhoz. Elég jó állapotban van a házikó, de a kapuja 
zárva. Szerencsére a szomszédasszony kint söpröget az utcán.

– A Huszár Pista már régen meghalt – feleli az ügyvéd kérdezőskö-
désére. – Az Annuska a felesége meg most egy hete. Itt volt a temetésen 
még Boriska is. Annuska lánya. Hanem az jó messzire ment férjhez, 
hallja-e ügyvéd úr! Azt mondják, jó sora van. Meg azt is hallottam, 
hogy két szép fi a van, mind a kettő a Gombos bíró úrra hasonlít.

Az asszony még beszélne, de az ügyvéd már eleget hallott, haza-
hajtat, egyenest Tímár nénihez megy, hátha ott találja a barátját.

Tímár néni csak maga van otthon, és nem is tudja, mikor utaznak 
be hozzá a fi áék, mert a kis unokájuk, Ilona várandós. Bandi vejük meg 
a szüleinek segédkezik, mert nagy dologidő van most a tanyán.

– Meg tudná nekem magyarázni, Tímár néni, hogy merre kell 
menni a Fodor-iskolához? Nagyon szeretnék minél előbb beszélni 
Bélával.
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– Hogyne, fiam!
Tímár néni útmutatása alapján gyorsan odatalált a Fodor-isko-

lához. A barátja meg se lepődik, amikor meglátja a lépcsőn. Ismeri 
Vujicát, tudja, hogy ha az valamihez hozzákezd, akkor a végére is 
jár gyorsan. Már kisdiák korában is ilyen volt. Az ügyvéd gyorsan 
beszámol arról, mit végzett. Tímár tanító meg csak ámul-bámul.

Ha nem ismernélek Vujica, el sem hinném, hogy ilyen rövid idő 
alatt ennyi mindent megtudtál.

– Én, barátom, megtettem a magamét. Most rajtad a sor. Intézd 
el, hogy Pernyészné meg a két fia szombaton délután három órakor 
legyen ott az édesanyádnál. Ott leszek én is, és majd együtt fölkeres-
sük a bíró urat. Biztos megörül majd a lányának meg az unokáinak. 
Igaz, meglehetősen későn jutottak eszébe, de jobb később, mint soha. 
Most hazamegyek, mert a feleségem már vár az ebéddel.

Ancika valóban megterített már, szemrehányóan korholja a férjét, 
amiért étlen-szomjan utazgat.

– Anyukám, finom volt az ebéd. A túrós csusza különösen. De 
mennem kell, a többit estére elmondom – csókolja meg a feleségét, 
és már rohan is Gombos bíró úrhoz.

– Készüljön, Gombos úr, a találkozásra. Szombaton délután 
három órára hívtam meg ide a lányát, Pernyész Borbálát és a két 
fiát, András és Mihályt.

– Tehát unokáim is vannak – töröl ki egy könnycseppet a sze-
méből (talán életében először) Gombos bíró úr.

– Most pedig megcsináljuk a szerződést, hogy maga a vér szerinti 
lányára hagyja ezt a házat. Ja, majdnem elfelejtettem az unokái ikrek, 
de a megszólalásig hasonlítanak magára. Majd meglátja!

Természetesen óriási meglepetést vált ki a Pernyész-tanyán Tímár 
tanító bejelentése, hogy Borbálát szeretné látni az apja. Szombaton 
délután aztán ott állnak mind a hárman, Bori és a két fi a, Gombos bíró 
úr előtt. Az idős ember annyira elérzékenyül, hogy szólni sem tud.

– Mindannyian emberek, tehát esendőek vagyunk, apám! – lép 
oda hozzá a lánya, és megcsókolja.

Gombos bíró úr kiköltözik a tanyára Pernyészékhez, és Bori 
húslevesein annyira talpra áll, hogy naphosszat a dédunokáival ját-
szik. A városi nagy házból meg iskola lett. Az örökösök lemondanak 
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róla az állam javára, hiszen rengeteg a gyerek, a tantermek minden 
iskolában zsúfoltak.

Szépen gyarapodik a Pernyész család. Bandiéknak két kislányuk 
van, az egyik Ilonka lett, a másik Borbála.

– Az lenne a szép, ha a második gyerekük fiú lett volna – mon-
dogatja Ilonka, de Bandi leinti:

– Csak olyan legyen, kedves, mint amilyen te vagy!
Bandi tanít ugyan, de a földtől sem szakadt le. Nyaranta ugyan-

úgy aratja a zabot, árpát, búzát, mint Misi.
Most, 1914-ben is javában tart az aratás a Pernyész-földeken. A 

búza java része még talpon van. Bori néni éppen friss vizet hoz az 
aratóknak. Nagyot húznak belőle a fiai, aztán újult erővel folytatják a 
munkát. Mielőtt belelendülnének, Szekeres Jóska áll meg a kocsijával 
a föld végén. Leugrik a bakról és rohan az aratók felé.

– Bandi, Misi! Rossz hírt hozok a faluból! Kitört a háború. Min-
den hadköteles embernek azonnal jelentkeznie kell a városházán. 
Én is szaladok haza, megmondom a szüleimnek, hogy menni kell. 
Jaj, nekem! Még le sem arattunk. Mi lesz a néppel?

Bandi és Misi döbbenten állnak. A háború szorongással, félelem-
mel tölti el őket. Bori néni hitetlenkedve csóválja a fejét. Az nem 
lehet, hogy itt kell hagyniuk a feleségüket, a gyerekeiket, szüleiket 
a le se aratott kenyeret. Hát ez nem megy a fejébe.

– Ez valami félreértés lehet –bizonygatja. – Az elöljáró emberek 
megmondták, hogy nem lesz itt semmiféle háború, csak néhány 
hétig tart ez az egész.

De beszélhetnek, amit akarnak, a férfiaknak mégis el kell men-
niük. Legnehezebb az utolsó itthon töltött éjszaka. A feleségük öle-
léséből egyenesen az állomásra kerülnek a marhaszállító vagonokba. 
Ott kuporognak a vagon nyitott ajtajában, elszoruló szívvel figyelik, 
mint marad mögöttük a hazai táj.

Bandi és Misi a frontra kerül, ott rögtön elszakadnak egymástól. 
Misi már az első ütközetben fogságba esik, de sikerül megszöknie. 
Visszakerül az alakulathoz. Leszolgálja mind a négy évet. Szabad-
ságot mindössze kétszer kap ez idő alatt.

Bandi az egyik csatában megsebesül. Kórházba kerül. Ott tudó-
dik ki – a katonakönyvéből –, hogy tanító.
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– Maga hogy kerül ide, Pernyész András? – rivall rá egy hadnagy. 
– Hiszen maga tanító! Ha háborúzunk is, azt nem akarjuk, hogy a 
gyerekeink szamarak maradjanak. A kórházból azonnal takarodjon 
hazafelé! És dolgozzon, tanítson!

Bandi ebből az egészből csak azt hámozta ki, hogy hazamehet, 
haza Ilonkához, a kislányaihoz.

– Jó, hogy megsebesült, fiatalember – mondja neki az öreg orvos, 
aki kötözi a sebét. – Másképp sose tudták volna meg, hogy maga 
tanító.

– Menjen, siessen a családjához! Menjen, és tanítsa a gyerekeket 
betűvetésre, meg arra is, hogy gyűlöljék a háborút!

Este van, telihold. Bandi lép ki a kórház kapuján, és bizony hiába 
szaporázza a lépteit, éjfél is elmúlik, mire hazaér a Fodor-iskolába. 
A kisszobájukból világosság szűrődik ki, Bandi beles az ablakon. 
Ilonka éppen a ruháját bontja, és szoptatni kezdi a kisebbik lányát. 
Csak amikor befejezi, akkor kocogtatja meg az ablakot.
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ZABOSNÉ GELETA PIROSKA ÖNÉLETÍRÁSA w

E könyv, amelyet kezében tart az olvasó, nem szépirodalmi alkotás, 
nem szépíró – vagy „hivatásos” író, ahogy egyesek mondani szere-
tik – keze munkájaként vettetett papírra. Azok közé az írások közé 
tartozik, amelyeket az utóbbi években paraszti önéletírásnak vagy 
népi önéletrajznak szokás nevezni, s amelyeknek száma az utóbbi 
esztendők magyar és magyar nyelvű könyvkiadásában örvendetesen 
megszaporodott. Könyvünk tehát nem előképek nélküli, bár szöve-
gének olvasásakor nem derül ki, hogy írója ismerte-e bármelyiket 
is ezek közül a kiadványok közül. Úgy találjuk, hogy nem, ami vol-
taképpen teljesen közömbös is Zabosné Geleta Piroska könyvének 
olvasásakor, hisz a paraszti önéletírások megalkotói úgyis mindig 
önnön mesélő kedvük, ráérő idejük, nemkülönben a velük született 
elbeszélői tálentom benső parancsai szerint szokták megfogalmazni 
életük folyásának történetét. A vájtfülűbb olvasók emlékezetében 
– annyi esztendő után is – kellemes olvasmányélménynek számít a 
nagy író rokona, a testvéröccs Tamási Gáspár önéletírása, amelyben 
az életét Farkaslakán leélő székely parasztember mondta el megkapó 
nyelvi bájjal a maga sorsának eseményeit, oly módon persze, hogy az 
egy ember élete tulajdonképpen mégis a tipikust juttatja eszünkbe, 
hisz a népi önéletrajzok – miként arra a kérdés gyarapodóban levő 
irodalma is nyomatékkal utal – az egyéni sors eseményeinek egyéni 
ízű elmondásával végül is egy-egy társadalmi réteg megismerését 
teszik lehetővé az olvasó és néhány szaktudomány számára.

Több oka is van annak, hogy az eddig ismeretes legalább tucatnyi 
magyar nyelvű paraszti önéletírás eseménynek számított megjelenése 
idejében. Amekkora sikerük volt a szakemberek körében – itt elsősor-
ban a népélet- és néphagyománykutatókra gondolunk, akik nem egy 
esetben kezdeményezői is voltak egy-egy paraszti önéletírás létrejötté-
nek –, ugyanakkor a széles olvasóközönségnél is; gyakorlatilag szinte 
mindegyikből sikerkönyv lett, leszámítva persze azokat a szövegeket, 
amelyek a kiadás körülményei folytán nem kerülhettek be a nyilvános 
könyvárusi forgalomba. A siker egyik oka minden bizonnyal abban 
keresendő, hogy az átlagolvasó az esetek többségében valóban olvas-
mányos élettörténeteket ismerhetett meg ezeknek a kiadványoknak 
a lapjain; általában átlagemberek önéletírását. Olyanokét, akik 
beleszülettek – néha belecsöppentek, belesodródtak – egy-egy régió 

q  



e 376 w   q

történelmének köznapjaiba és viharaiba, s az utóbbiból szerencsésen, 
de nem ritkán megtépázva, életre szóló tapasztalattal megrakodva 
evickéltek ki; ki-ki képességei és szerencséje: a véletlenek sorsirányító 
keze által. Sokan szinte önmagukra vagy környezetük egy-egy figu-
rájára ismertek ezekben az írásokban, szinte önnön sorsukat látták 
bennük megfogalmazódni nem tudván arról, hogy az ilyen paraszti 
önéletírások megszületésében a szerző tipikus életsorsa, valamint 
felszínre kerülő epikus hajlamai és tálentoma mellett – miként arra 
a föntebbiekben már célzást tettünk – sokszor nagy szerepük volt a 
népéletkutatóknak, akik rábeszélték az öregembereket vagy öregasz-
szonyokat életük sorának papírra vetésére.

Ami azonban ezeknek a könyveknek befogadás-lélektani kör-
bejárásánál is fontosabb, s újfent nem becsülve le természetesen 
a fogadtatásukkal kapcsolatban levonható következtetéseket, az 
azoknak a tényeknek és adatoknak a relevanciájában rejlik, amelyek 
ezeknek a könyveknek lapjain nyertek minden tekintetben hiteles 
írásos rögzítést. Minden bizonnyal nem tűnik többnek lapos alanyi 
irályra való törekvésnek, ha azt mondjuk, hogy a népélet kutatói 
ezekben az alkotásokban bővizű forrásaira lelhetnek a paraszti 
(vagy általában falusi) hagyományos életforma adatainak. Egy-egy 
falu vagy vidék népélete vagy hagyományvilága tárul fel ezekben 
a könyvekben, nem ritkán párjukat ritkító adatokat mentve át a 
szájhagyományozás fokán rekedt szubkultúra szintjéről immáron 
az írásbeliség szintjére. A fogalmazás stilisztikai besorolhatósá-
gától függetlenül előbbi mondataink mégis a lényeget igyekeztek 
célba venni: utalni arra, hogy ezek az írásművek semmi esetre sem 
a fictionök sorába tartoznak, hanem éppenséggel a nonfictionök 
jellemzői vonatkoztathatók inkább rájuk; önéletírás-jellegükből 
adódóan nem magának a szövegnek az epikai hitele az elsődleges 
bennük, hanem a szöveg hordozta események, megfigyelések, töp-
rengések következtetéslevonások hitele, egy hagyományos életmód 
szokásainak, magatartástípusainak, értékhierarchiájának rendszeré-
ben. Ezek az utóbbi mozzanatok azok, amelyek a puszta olvasmány-
élményen túl is érdekelhetik, és érdeklik is a népéletkutatókat.

Az eddig ismeretes paraszti önéletírások mindegyike elemezhető 
az itt elmondottak szempontjából is, hisz a paraszti életformába 
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beleszületett, belenevelődött önéletírók voltaképpen nem is mond-
hatnának el mást, mint azt a világot, annak a mikroközösségnek 
szabályai és magatartásformái által megélt életvitelt, amelyet képvi-
seltek és megvalósítottak. Ezért nem véletlen a kérdés irodalmában 
megfogalmazódott szemlélet, hogy a paraszti önéletírások minden 
egyéni többletük, színezetük mellett is a maguk társadalmi osztá-
lyának jellemzőit és jellegzetességeit rögzítik, mintegy öntudatlanul 
is saját közösségük szabályozó rendszere irányítja tollukat akkor is, 
ha az önéletírás megfogalmazásának jelene időben igen messze esik 
már az egyéniség- és világlátásformáló közösségi összetartozástól.

A fent elmondottak fényében – tehetjük fel a kérdést – mi há-
mozható ki a kezünkben tartott könyvből, Zabosné Geleta Piroska 
önéletírásából? Erről is szükséges pár szót ejtenünk, hisz egyrészt 
alkalmunk nyílik mintegy mérlegre tenni az előbb vázolt elkép-
zeléseket, másrészt pedig utalnunk ennek a jugoszláviai magyar 
kultúrában műfajavató könyvnek a sajátosságaira.

Könyvünk egy parasztcsaládban született, s később is paraszti, 
félparaszti sorban élő asszony életét írja le nagyjából a századforduló-
tól körülbelül a hetvenes évek derekáig. Az önéletírás eseménytörté-
nete Horgoson játszódik, ahol a szerző született és ma is él. Zabosné 
Geleta Piroska egész életére – ebből következően önéletírására is 
– rányomja bélyegét egész életének nagy kedvtelése: a műkedvelő 
színjátszó munkában való részvétel; a húszas évektől kezdve egészen 
a hetvenes évek derekáig tevékeny részese s szervezője volt szülőfaluja 
műkedvelő művelődési életének. Ezek tehát azok az adatok, amelyek 
ezt a könyvet – műfajának megfelelően – behatárolják.

Népélet-búvárlati szempontból alapvetően fontos, hogy ez a 
viszonylag terjedelmes önéletírás hordoz-e annyi információt: 
irodalmi, folklorisztikai és népnyelvi természetűt, amely műfaji 
besorolását, s voltaképpen kiadását is indokolja s meggyőzővé teszi. 
Szövegünk olvasásakor szembetűnő, hogy Zabosné Geleta Piroska 
határozott nyelvérzék birtokában, szinte a szóbeliség hosszan höm-
pölygő sodrásával foglalja írásba életének folyását; ez természetesen 
nem is tartható kimondottan meglepőnek: a paraszti önéletírások 
lényegéből következik ugyanis, hogy bizonyos tekintetben átmenetet 
képeznek a szóbeliség és az írásbeliség foka között; olyan példák-
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ról is tudomásunk van ugyanis, hogy egy-egy ilyen önéletírás úgy 
készül, hogy az emlékező a mondandóját hangrögzítő készülékbe 
mondva bocsátja a majdani összeállító, a szöveget egybekomponáló 
szakember rendelkezésére.

Zabosné Geleta Piroska esetében mégsem a „nép egyszerű gyer-
mekébe” beleszorult tálentom művi eszközökkel történő kihámozá-
sáról és kibontogatásáról van szó; könyvének kéziratát maga vetette 
papírra, csiszolt nyelvhasználatán észrevehető, hogy életében sokat 
olvasott. Nyelve szinte teljes egészében még abba a romlatlan nyelvi 
állapotba tartozik, amelyet a jugoszláviai magyar írók közül is már 
csak néhányan mondhatnak magukénak. E könyv olvasásakor nem 
lehet nem észrevenni, hogy a szerző a maga társadalmi környezetének 
nyelvi közlekedésében oly szívesen használt proverbiumokat gyakran 
és előszeretettel szövi bele elbeszélésébe, ezáltal sajátos és külön ízt 
kölcsönöz egész önéletíró szövegének.

Könyvünkben nyomon követhető a paraszti önéletírások jellegze-
tes szerkesztési eljárása; kicsillan mögüle, hogy az, aki papírra vetette, 
a szóbeliségre emlékeztető szövegsodrás mellett tisztában van az írásos 
megnyilatkozás elemi követelményeivel is. Ez azt jelenti, hogy a szö-
vegnek van egyfajta – többé-kevésbé betartott – időrendisége, amely 
az írástevő emlékező felcseperedésének, eszmélkedésének és felnőtté 
válásának fonalát követi. Zabosné Ge le ta Piroska fegyelmezett szö-
veget vetett papírra; indulatok és érzelmek ritkán billentik ki a szö-
vegritmust, ez alól talán azok a részek képeznek kivételt, amelyekben 
nagylánykodásának és férjhez menésének egy-egy eseményét beszéli 
el. Megragadóan asszonyos részei ezek önéletrajzírásának, s persze 
lebilincselően emberiek is, hisz azt érezzük ki elbeszéléséből, hogy a 
hetedik évtizedében járó idős asszony fegyelme és fegyelmezett fogal-
mazása mögül is kivillan, szinte melegít az Ifj úság (itt nem lehet nem 
nagybetűvel írni ezt a szót!) félszáz esztendő múlva is szívbemarkoló 
varázslata, amely széppé teheti az emlékezést.

Ami nyelvi, tartalmi és tematikai vonzerején túl is érdekes lehet 
a jugoszláviai magyar tudományosság számára ebben a könyvben, 
az a népélet bizonyos fokú egybefogott ismertetése, a kultúraváltás 
egyes fokozatainak megismerése, a mesterségekbe való betekintés stb. 
Tekintettel arra, hogy olyan szerző írta ezt a könyvet, aki a hagyo-
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mányos paraszti sorból tulajdonképpen már rég kikerült, párjukat 
ritkító etnográfi ai adatokat nem lehet benne keresni. Ezzel szemben 
viszont ez a munka is megerősíti mindazt, amit a magyar és a jugoszlá-
viai magyar folklorisztika a maga tudományos vagy tudományosabb 
eszközeivel feltárt, vagy fel szándékozik még tárni. Hadd utalunk 
itt a könyvnek azokra a lapjaira, amelyeken az észak-bácskai Rózsa 
Sándor-hagyomány elevenedik meg. Egyszer utána kellene nézni, hogy 
a könyvben emlegetett Töncsöre valóban tagja volt-e Rózsa Sándor 
betyárbandájának, s vannak-e párhuzamai annak a történetnek, amely 
ennek a névnek az eredetét magyarázza. Annyi mindenesetre már most 
is igazolható a dél-alföldi betyárvilág krónikái alapján, hogy Horgos 
beletartozott abba a hálózatba, amelyet a betyárok maguknak kiépí-
tettek. Buzgalomban megőszült rendőrségi besúgók jelentései szólnak 
arról, hogy a XIX. század második felének elején a horgosi Kárász-
major közelében levő Buzsák kertészfalucskában szokták hagyni 
lovaikat a betyárok, sőt az egyik kertész menyecske lánya mosni is 
szokott kedvenceire. A menyecskelány érdeklődéséből arra is gyana-
kodni lehet, hogy nem voltak utolsó gyerekek ezek a betyárok. Hogy 
Horgos is érdekelte őket, azt az is bizonyítja, hogy Domsits Antal 
plébánost két ízben is ki akarták fosztani rövid két esztendő leforgása 
alatt. Ez 1851-ben sikerült is nekik, s akkor vetemedett a plébános 
arra a szokatlan óhajra, hogy engedélyezze számára a megyefőnök 
kétcsövű puska tartását. Hogy ez megadatott-e a horgosi plébánosnak, 
nem tudjuk, annyi azonban biztos, hogy volt olyan időszak is, amikor 
négy fegyveres polgári őr vigyázott éjszaka a paplakra.

Ugyancsak megörökítette számunkra ez a könyv a szelevényi er-
dőben és a pusztán termő árvalányhaj mondáját. A szerző utal arra, 
hogy úgy hallotta, ebből arra tudunk következtetni, hogy szájha-
gyományozott szüzsé került végül is lejegyzésre az önéletírás lapjain. 
Szintén meg kell említeni, hogy az eschatologikus mondai hagyomá-
nyok valószínűleg legelterjedtebb változata, a világháborút megjósoló 
üstökös hiedelme ugyancsak többször fölbukkan a könyv lapjain. Ezt 
a kérdést az irodalom természetesen már régen nyilvántartja, s azt is 
tudjuk, hogy elterjedésében nem lehetett kis részük a múlt századi 
ponyvanyomtatványoknak sem. Számunkra és az olvasó számára ez 
az adat elsősorban azért érdekes, mert a háború- és világégésjósló 
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üstökös nem kontextusából, tehát a népéletből és a néphagyományból 
kiszakítva kerül említésre, hanem abba beleágyazva, mintegy az első 
világháború kitörésének hangulatát illusztrálja a nép körében.

Zabosné Geleta Piroska saját életének folyását elbeszélve szinte 
észrevétlenül állít emléket néhány embernek, aki a maga módján 
mind voltaképpen egy-egy típusát személyesíti meg a szülőföldje 
fejlődését továbbvivő lakosainak. Az emlékezés melege és a szeretet 
hatja át azokat a lapokat, amelyeken a szüléről, Mosó Pannáról, az 
egykori horgosi kocsonya- és kenyérárus öregasszonyról beszél. Az 
embernek, miközben ezeket a lapokat olvassa, óhatatlanul a szegedi 
Szaka Panna jut eszébe, Bálint Sándor özvegy édesanyja, aki pap-
rikahasítóként és a paprikahasító lányok sorsának egyengetőjeként 
kormányozgatta nem kis találékonysággal, eréllyel, de mindenekelőtt 
nagy-nagy emberséggel a maga és hozzátartozói sorsát. Ugyanennek 
a típusnak a megtestesítője Geleta Piroska horgosi könyvében a 
szüle, aki ugyancsak özvegyasszonyként véve védőszárnya alá népes 
családját a férfikezet és -erélyt nélkülöző világháborús esztendőkben 
arra is szakított magának időt, hogy a maga családja gyámoltalanjai 
mellett a közeli utcák gyámoltalanabbjait is ellássa, ha mással nem, 
hát jó szóval, vigasztalással, ami a maga helyén és idejében van olyan 
fontos, mint a falat kenyér. Mosó Panna, a szüle, szinte a nagycsalád 
vezetőjének erélyével, s elsősorban tekintélyével kormányozta népes 
családját mindaddig, míg fiai haza nem tértek a háborúból, már aki 
hazatért, mert a legkisebb soha nem jött haza, hiába imádkozott érte 
rendületlenül minden este, kissé tán maga is mindörökre elhantolva 
emlékezetében a világgá ment legkisebb fiút, akit magával rántott a 
pusztulásba a horgosi temetőt érintő csóvájú üstökös.

A másik ember, akinek a szüléhez hasonlóan akaratlanul is 
emléket állít könyvében, az az édesapa, a vállalkozó kedvű és ter-
mészetű suszter, aki egy időre mozialapítással cserélte fel a dikicset, 
kaptafát és a lábszíjat. A dolgos, háborút megjárt, s ennek folytán a 
keserűségbe hajló komolyságú mesterember nemcsak mozialapítással 
próbálkozott, hanem paprikatermeléssel is, s így lett belőle Horgos 
egyik legjobb paprikatermelője. Becsületessége és az emberi komisz-
ságokat megvető természete folytán aztán nem egyszer érte kár is, 
éppen a paprikatermesztéssel kapcsolatban.
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Önéletírásról lévén szó hosszan foglalkozik a szerző megboldo-
gult férjével, Zabos Imrével is, aki felmenőivel együtt a nagytör-
vényű emberek közé tartozott, annak a típusnak a megtestesítői 
közé, akik természetükből következően az indulatok végletei közt 
megfeszülve égnek el, nem ritkán végül is az ital rabjaiként. Ez 
a sors érte Zabos Imrét is, aki egy fokozattal már maga mögött 
látszott hagyni a földet, ő már gépész és cséplőgép-tulajdonos is 
volt, de ennek ellenére az a világ határozta meg egész emberi ma-
gatartását, amely a földből élő, s ahhoz tíz körömmel ragaszkodó 
alföldi emberekre jellemző. Olyan ember volt, aki megkísérelte, de 
végül is nem tudott úrrá lenni természetén; vagyonilag konszolidált 
ember létére is az ital vitte a sírba. Ilyen ember mellett élte le élete 
javát Geleta Piroska, de önéletírásában nincs nyoma gyűlöletnek; 
ő még örökölte a parasztasszonyok belenyugvó, türelmes, mindent 
eltűrő és elbíró, öregkorban lelket megkeményítő nyugalmát; erre 
egyébként nagyon közeli példát szolgáltathatott számára a szüle, 
Mosó Panna, aki minden csapás ellenére mindig ember tudott 
maradni. Nem véletlen, hogy az egész könyv legszebb lapjai éppen 
róla, a szüléről szólnak; Mosó Panna, az alföldi öregasszony szinte 
eszményképpé magasztosul a szerző emlékeiben, amint lábbelit kí-
mélő, s öreg lábát gyógyítgató szándékkal és elhatározással lépeget 
a meleg horgosi aranyhomokban, miközben feje fölött ott ragyog a 
Nap, az örök tarhonyaszárító csillag.

Nyilvánvaló természetesen, hogy egy ember életének hat-hét 
évtizedéről beszélni kurta utószóban alig lehetséges; erről maga 
az önéletírás beszél. Magunk mindössze arra szerettünk volna né-
hány szóban rámutatni, hogy ez a könyv, amely – mint említettük 
is – műfajt avat a jugoszláviai magyar könyvkiadásban, minden 
tekintetben nyeresége kultúránknak, hisz a mesélő kedv és a nyelvi 
erények mellett népéletünk múltjának és közelmúltjának egy-egy 
mozzanatát is megcsillantja. Másrészt pedig szép példáját látjuk 
benne annak is, hogy egy parasztivadék, akinek évtizedeken át dé-
delgetett, de soha meg nem valósult álma, hogy tanítónő lehessen, 
hogy találta meg a kárpótlását a műkedvelő színjátszásban, a népi 
tánckultúra ápolásában, egyáltalán a falusi műkedvelés szervezésé-
ben és előmozdításában. Amilyen mértékben tartható tipikusnak 
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Zabosné Geleta Piroska élete, valószínűleg ugyanolyan mértékben 
tanulságos is; a kitartást példázza, a türelmet és a nyugalmat, amelyet 
örökül kapott a szülétől, Mosó Pannától, hogy mindennek ellenére 
érdemes végigélni egy életet, tartalmat találni neki.

És hát ha az egyéni sors tükrében is, Zabosné Geleta Piroska ön-
életírásán keresztül szűkebb hazánk történelmének egy-egy szakasza 
is kirajzolódik, ahogy a nagy történelmi sorsfordulók átgyűrűztek 
és lecsapódtak egy falusi asszony életének mindennapjaiban és em-
lékezetében. Köztudott, hogy Európának ebben a szegletében soha 
nem látott reneszánszát figyelhetjük meg az emlékezésirodalomnak; 
a sors- és történelemformálás egykori részesei, s a kisemberek is, akik 
tudtukon kívül ugyancsak formálói voltak a történelemnek, tollat 
véve a kezükbe mondják el mindazt, ami bennük tapasztalatként 
csapódott le az esztendők folyamán. Bizonyos tekintetben Zabosné 
Geleta Piroska önéletírása is ebbe a nagy egészbe tartozik, mert az ő 
munkálkodásának nyomai is megmaradtak; ha megírja egyszer valaki 
a jugoszláviai magyar műkedvelés összefoglalását, róla és Zabos Imré-
ről nem feledkezhet meg. (Az igazság és a „sancta philologia” kedvéért 
persze meg kell jegyeznünk, hogy egy majd ötödfél évtizeddel ezelőtt 
készült összefoglalás, a jugoszláviai magyar műkedvelés almanachja 
Zabos Imre és Geleta Piri nevét is megörökítette, akik akkoriban már 
fiatal házasként vettek részt Horgos műkedvelő életében.)

Zabosné Geleta Piroska könyve – mint mondottuk – műfajt avat 
könyvkiadásunkban; jó lenne hinni, hogy nem marad egyetlen is 
ebben a műfajban. Csak a módját kell megtalálnunk annak, hogy 
mások is, akik szívesen vennének tollat a kezükbe, hogy elmondják 
életük folyását, ezt meg is tegyék. Mert néha csak a jó szó, a bizalom 
és az emberi biztatás hiányzik ahhoz, hogy egy-egy élet tapasztalatai, 
emlékei mások számára is tanulságos módon megnyíljanak. További 
paraszti önéletírások megírása és megírásának elősegítése pedig an-
nál is inkább sürgető, mert egyre kevesebben élnek már körünkben 
azok az emberek, akiknek élete és emlékezete a századfordulótól 
napjainkig terjedő, eseményekben egyáltalán nem szűkölködő 
időtartományt átfogja.

Jung Károly
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A FÖLDKÖZELSÉG ÉLMÉNYE w
Zabosné Geleta Piroska Így zajlott az életem című könyvéről 
– utólag, a sajtó alá rendező szemével

Tán nem is az irodalom, a festészet kapcsán váltódott ki a megjegy-
zés, mely szerint a naiv művészet gyakran nem is olyan naiv. Sok 
szempontból nem az. A megjegyzés úgy is értelmezhető, hogy egy-
egy alkotás művészi értéke nem alkotója akadémiai képzettségének 
a mutatója, és megfordítva, a szerző akadémiai képzettsége nem 
okvetlen mutatója az alkotás művészi értékének.

Minden alkotó a jelenben alkot, s ha az általa sötétnek vélt feketét 
szeretné világosabbra változtatni, a kortársaihoz szól elsősorban, 
illetve több-kevesebb reménnyel hozzájuk apellálva áll szemben a 
legfontosabb legyőznivalóval, az idővel. Hisz minden alkotónak 
elsődleges célja a maradandó alkotás.

Nagyon megnyugtató lenne minden alkotóra nézve az a biztonság, 
hogy az „érték“ maradandót is jelent egyben. Végleg elkallódott, 
tönkrement művészi, irodalmi, kulturális, társadalmi és egyéb emberi 
értékeink emléke, s a ma is kallódó, szóhoz, levegőhöz nem jutó, régi 
és új, valóságos értékű alkotások tömege tanúsítja napjainkban is a 
világ számtalan táján ennek az ellenkezőjét, s igaztalanságát annak a 
cinikus szemléletnek, hogy ha valóban érték tett volna, akkor biztos 
megmarad. Vajon nem lenne-e ma is nagyszerű, ha egészében ismer-
hetnénk pogány kori kultúránk szellemi „értékeit“, vagy ha bizton 
tudhatnánk, milyen volt mondjuk Mátyás korában a visegrádi vár 
vagy a smederevói, mikor benne jegyzett a ,,szendrői énekes“, milyen 
volt ingatlanjaival és ingóságaival, emberestül vagy mondjuk miként 
is festett, nem feltételezések alapján, de valójában, csak egy utcája 
annak a mohácsi vész előtti, szabad királyi várossá lett Zentának, mely 
nem sokkal rangosodása után földig lerombolódott anyagi és szellemi 
értékeivel, lakóival együtt. Milyenek voltak a házai, az emberei? Hogy 
fogalmazódtak meg alkotói gondjaik „akkor“, néhány évtizeddel a 
megsemmisülés előtt? Mi mindent hordtak magukban azok az em-
berek? Min kacagtak, mit daloltak, mihez hogy viszonyultak?

Az értékpusztulásnak számtalan módja van. A tudatos, sőt tár-
sadalmasított pusztítástól a divatja múlás okozta érdektelenségig 
végtelen hosszú és változatos a lehetőségek skálája. Az ember- és 
könyvmáglyától a százféle elhallgattatásig csak századunkban 
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hányféleképpen vált semmivé sok-sok megszületett vagy már a 
megszületése előtt elfojtott nagyszerű emberi alkotás?!

Mit ért a gondja annak az utolsó inka királyfinak, aki nem értet-
te, miért vannak annyira oda a hódító spanyolok azért az aranynak 
nevezett, hideg, sárga kőért, mikor annyi nagyszerű virág nyílik 
lent a völgyekben. Bele is pusztult. De gondja örökérvényű emberi 
megfogalmazásként, előbb nyilván harsona kacaj közt, s csak itt-ott 
néma hőkölést kiváltva maradt fent máig.

Folytatható lenne a példasor a végtelenségig, az ember őstörténeté-
től napjainkig. A közelmúlt életünk alkotója, a távoli múlt kultúránk 
része. Minél mélyebb a múltismeretünk, annál érthetőbb a jelenünk. 
(Akinek elhallgatnivalója van a múlttal kapcsolatban, takargatniva-
lója van a jelenben.) „A kultúrát nem lehet örökölni” – mondta Ko-
dály. Azért minden generációnak külön-külön meg kell küzdeni.

Korunk bonyolult társadalmi rendszereinek egyre bonyolultabb 
viszonyaiban úgy tűnik, nem véletlen, nem is köldöknézés és nem is 
feltétlen menekülés egy emelkedő irányú, kutató múlt felé fordulás. 
(A sóbálvánnyá válás közvetlen veszélye nélkül.)

A felnőttkor szemével csodálni valóan kicsire zsugorodott, szinte 
„vargát rántott“, gyerekkori hatalmas udvar a világ, s egymáshoz 
közel került kultúráinak termékei közt ma egyazon tisztelettel telt 
kíváncsiság tapintja végig a dómokat, felhőkarcolókat s az egyéb 
monumentális alkotásokat, s azok tövében a néger kéz faragta fekete 
fafigurát meg a mexikói vagy a keleti szőttest. A néprajzi érdeklődés, 
úgy tűnik, nemcsak fura, nosztalgikus divat, ahogy azok mondják, 
akik csak a formát veszik észre, hanem egy természetes emberi von-
zalom megnyilvánulása a kicsi és a nagy közösség iránt, melynek 
részese, sőt annál jóval több: tagjai vagyunk. A megőrzött, néha 
csempe „öreganyámtányér” a városi falon, egy sarokban a rokka vagy a 
szúette máktörő nem mind újgazdag sznobizmusbéli, fedezet nélküli 
formalobogtatás, de összefogott tér-idő-tárgy-ember viszony, mint 
az anyák által félretett, több generációt végigszolgált gyerekkori első 
kising, vagy az apák csomagolta, csak egy gyereket szolgált, de félre-
tett, első kicsúszkált fenekű nadrág valahol a szekrény fenekén.
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Zabosné Geleta Piroska könyve csak nálunk, Vajdaságban ki-
vételes. Egyébként szervesen beletartozik azoknak a paraszt vagy 
tán tágabb fogalommal: „népi“ önéletírásoknak a sorába, amelyek 
az utolsó néhány évtized alatt méltán vonták magukra nemcsak a 
néprajzi érdeklődésű olvasók egyre bővülő táborának, de az egész 
magyar olvasóközönségnek a figyelmét. Ezeknek a naiv önélet-
írásoknak a naiv volta a szerzők ilyen irányú iskolázatlanságára 
vonatkoztatható csupán.

A természetes, mondhatnánk elemi erővel felszínre kívánkozó 
mondanivaló a veleszületett s nem iskolapadban, hanem az élet 
folyamán nevelődött, érlelődött írásbeliség, elbeszélő képesség, s 
mindez mögött a minden alkotások létrehozóitól conditio sine qua 
non-ként megkövetelt emberi fedezet (gondolkodásmódban, viszo-
nyulásokban) ezekben az írásokban elégségesnek bizonyul ahhoz, 
hogy a tanult, céltudatos formai idomulások hiányát természetes 
egyszerűséggel hidalja át.

Mi az, ami ezeket az írásokat vonzóvá teszi a mai olvasó számára? 
Úgy tűnik, elsősorban három tényező: 1. az átélt igaz, 2. az őszinte 
szó elvárása, 3. hétköznapjaink egyszerű emberének természetes, 
izgalmas nyelve. Ez utóbbi szempontjából ezek az írások szinte 
ellenpólusai a modern formai törekvések útkereséseinek. amelyek 
teljes megértése gyakran intellektuális értelmi szintet, sőt sokszor 
egyfajta bennfentességet igényel.

Magától értetődő: mint bármelyik más korban élő író ember 
írásai, ezek a művek sem mentesek az uralkodó társadalmi rend 
általános érvényű hatása alól számos szempontból, többek közölt az 
„átélt igaz” meg „őszinte szó” korlátait illetőleg. Ha a téma engedi, e 
kettős – a természetes népnyelv közös, szép varázsa – maradéktalan 
művészi élmény.

Az „egyszerű” ember társadalmunkban korántsem „naiv” ma 
már a szó viszonyulásokat, megítéléseket fedő értelmében. Tuda-
tukban számtalan forráson nevelt külső és belső tényező munkál, 
társadalmi, családi vagy személyes (ízlés, méltányolás, félelem vagy 
száz szempontú meggondolás), melyek végső eredménye írott szóban 
a különböző mérvű, ilyen vagy olyan indokú elhallgatás.
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Nem tudományos igényű, teljes képre törekvő szociográfiai 
vagy pszichológiai tanulmányok a naiv önéletírások. Irodalmi 
igényű művek a művészet pozitív és negatív jellegzetességeivel. 
Eleve „szűrt” alkotások, az éppen aktuálisan megítélt kiadhatóság 
igényével formálták, a személyi, a családi vagy akár a társadalmi, 
politikai, történelmi „átélt igaz” elmondhatónak vélt részei, amiben 
a „mindent elmondtam, úgy, ahogy volt” illúziója csak a sok, számos 
meggondolás korlátain belül érvényesül – inkább a szerzőre, mint 
a kortárs olvasóra is megnyugtatóan.

A naiv alkotók munkáiban épp szakmabeli jártasságuk híján ezek 
az elhallgatások gyakran előbb észrevehetők az olykor elgondolkoz-
tató, sőt megdöbbentő aránytalanságok tükrében. (Önéletrajzokról 
van szó!) Ez alól Zabosné Geleta Piroska sem kivétel, önéletírásá-
nak legelső változatában például asszonnyá válásának életre szóló 
élményét előbb egy mondatban idézte fel: „Akkor férjhez mentem, 
mint a többi falusi lány.” Ugyanakkor egyik-másik népszínmű 
rendezését, szerepét, egyáltalán lebonyolítását tízoldalakra menő 
részletességgel érezte fontosabbnak (talán a „magánügy“ – „közügy” 
jó megérzésével?).

Zabosné esetében a pontos társadalmi hovatartozás sem egyszerű 
és egybehangzóan eldönthető. A bácskai falu aktuális átalakulásai, 
amelyek gyakran több generáción keresztül alakulnak élesebben is 
elhatárolható kategóriákba, úgyszólván állandóan a földközelség, 
jegyében bonyolódik. Geleta Piroska esetében a nagyszülők a kimon-
dottan földművesek. Apja, férje s jómaga csak rövid periódusokra 
szakad el aföldműveléstől, aztán újra meg újra visszatér hozzá. De 
ez a földművelés nem a klasszikus, bácskai, búza-kukoricaterme-
lő, szűkebb értelemben vett földművelés. Ez már a nagymamától 
kezdve (azt is beleszámítva), szűkebb pátriájára, Horgosra jellemző 
jegyekkel paprikatermelő (iparos és ipari termeléssel). Meg itt van 
hozzá a szőlő.

Azt mondják, Vajdaságban azért nincs fejlett urbánus kultúra, 
mert a városi családi hagyományozás rövid életű. Az értelmiségi 
városi lakosok hatalmas hányada nagyszülői ágig még paraszt. A 
városban gyökerezett értelmiségi aztán egy, legfeljebb két gene-
rációig tart, egy-egy, esetleg két gyerekkel generációnként, akik 
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aztán vag y ivadék nélkül halnak ki, vag y nag y központokba, 
esetleg országon kívülre vándorolnak. Honnan lenne hát urbánus 
kultúrhagyományozás? De a földközelség élménye állandó jellegű az 
itt élők minden kategóriájában. Egy-egy értelmiségivé lett vajdaságit 
számtalan családi, közvetlen vágy, köz-vetett érdek meg sokfajta 
egyéb szál fűz itt a földhöz generációk hosszán, néha jobban, néha 
kevésbé kifejezetten.

Zabosné önéletírásából egyszer egy részletet (előzetes engedélyé-
vel) bemutatóként újságba adtam. A cím alá azt írtam: „Zabosné 
Geleta Piroska parasztasszony.” A megjelent munka fölötti őszinte 
örömön túl egy sértődött arc várt. Zavart, kétellyel teli pírral vegyí-
tett ugyan, de – háborgás. A paraszt titulus miatt.

Megdöbbentett ez a nem várt hatás. A bácskai falu kasztosodásá-
nak ilyen finom, vagy belülről nézve tán már nem is annyira finom 
árnyalataira való ekkora érzékenység. Mert meggondolandó az, hogy 
évek, évtizedek óta alapfokon a földből él, az mit sem változtat azon, 
hogy már az apja is cipészmester, aki a század elején mozit csinál 
és vezet, az elsőt a faluban, s ebből a státusból errevalósi szemmel 
jogos, természetes és indokolt az életre szólóan mélyre temetett 
„tanítónő szerettem vona lenni” álom; a férje meg csépIőgépgazda, 
mondjam tán így: „cséplőgép-tulajdonos”, meg együtt kocsmáro-
sok – szóval iparos, azaz akárhogy vesszük, nem paraszt. Hogy 
közben egyik lábbal földművesek is az összes foglalkozások közül a 
legkontinuálisabban, meg fejadagért dolgozó szövetkezeti tagok is 
egy időben? (No, nem sokáig!) Öntudatában ez a státus az ideiglenes, 
a mellékes. A felkapaszkodottság megszerzett joga a vitán felüli.

Míg a parasztság, a „nép” fogalmának szélesebb értelmével 
nyugtattam meg, egyébként könnyen, mint ennek a fogalomnak a 
szerelmesét, magamban elismermertem falujából és korából eredő 
igazát. Azét a korét, amelyik szülte, nevelte társadalmi öntudatát.

A mondanivaló és a stílus, épp e műfaj jellegzetességeként, je-
gyeiben néha nehezen szétválasztható. Mert a falusi, kendős fejű 
öregasszony fogalmához (kézenfekvő példaként) mosoly nélkül 
tán nem is köthető képsor, amelyben ez az öregasszony a televízió 
előtt egy „remekbe szabott“ labdarúgó-világbajnoksági gól hevé-
ben, mindkét kezét a levegőbe csapva, önfeledten ordítva ugrik a 
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fotel tetejére, aztán úgy ölelkezik „sportrajongó“ vejével, mintha a 
százezres hangorkán szerte a lelátókon meg a világ sok képernyője 
előtt az ő személyes sikerét ünnepelné. Korosztálybéli asszonytársai 
ilyenkor kintről mosolyogják meg a bolond férfiakat. Ő a világért 
sem hagyna ki egy ilyen meccset.

Stílusa a mi világunk tükre. Azé a mai észak-bácskai, horgosi 
világé, ami nemcsak mondanivalójában, de gondolkodás- és írásmód-
jában is megtalálja helyét a tarnabodi Berényiné hömpölygő, jóízű, 
szinte üdítő parasztepikája meg a döbröközi hírversíró Nagy Kovács 
István külön érdekességű önéletírása között az egyre nagyobb számú 
hasonló írások társaságában. Sok-sok szempontból kézbe és észbe 
vehető útjelként, a változó idő változó emberének.

                                          Burány Béla
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MŰFAJAVATÓ KÖNYV – DE… w

A racionális szervezettséget és tervszerűséget magáénak nemigen 
mondható, az egyéni kezdeményezésekre támaszkodó jugoszláviai 
magyar folklorisztika kétségtelen erényei közé tartozik, hogy a 
jobbára magukra hagyott terepi gyűjtőink a legnépszerűbb, s a 
kutatók körében is legkapósabb népköltészeti műfajok – a népdal, 
népballada és népmese – után a vidékeinken kevésbé ismeretes, 
olykor pedig ritkaságszámba is menő műfajok és műfaji csoportok 
felé fordulnak egyre gyakrabban. A dal és ballada között elhelyez-
kedő folklór epikus ének; a találósok; a proverbiumok; az epikus 
gyermekfolklór; a köszöntők; az erotikus népmesék újabb vagy 
közelmúlti gyűjtése és kiadása egyaránt azt az örvendetes tényt 
példázza, hogy népköltészet-kutatásunk meg- és meghaladja a fent 
említett „műfaji szentháromság” kereteit, s újabb és újabb műfajok 
és műfaji csoportok ugarát töri fel vidékeinken.

A külföldi kiadványok mellett az egyéni kutatók ösztönösen 
jó tájékozódását, műfaji irányvételét dicsérő folyamat terelhette – 
csaknem másfél évtizeddel ezelőtt – dr. Burány Béla figyelmét is 
az egyik különleges, sőt paradox folklór irodalmi műfaj, a paraszti 
emlékirat felé.

Műfajunk paradoxális volta az írásosságában rejlik: a népi, tehát 
szóbeli irodalom írott formája… Ami eleve azt is jelenti, hogy ma-
gán viseli a folklórirodalom alkotói törvényszerűségeit általában, s 
külön a szóbeliség, illetve szájhagyományozás tipikus népköltészeti 
jegyeit is. A voltaképpeni, a valódi folklór emlékiratot nyilván épp 
az különbözteti meg az amatőr, a műkedvelő, a dilettáns írástudók 
memoárjaitól, hogy írott formája ellenére is a folklór, tehát szóbeli 
epika ismérvei uralják világlátásban, prózapoétikában és stilisz-
tikában egyaránt. Vagyis, ahogy az utószó általában  e műfajra 
vonatkoztatva igen találóan írja: e paraszti önéletírások szerzőinek 
esetében „mintegy öntudatlanul is saját közösségük szabályozó 
rendszere irányítja tollukat…”

Könyvünk utószóból kompilált fülszövege paraszti önéletírást, 
népi életrajzot ígér az olvasónak. Zabosné emlékiratának első lapjai 
azonban erősen megkérdőjelezik, a könyv egésze pedig teljes mér-
tékben is kétségbe vonja e műfaji besorolás jogosultságát.
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Horgosi szerzőnőnk (szül. 1910) memoárját mindenekelőtt 
alapvető folklórszociológiai tények zárják ki a voltaképpen paraszti 
önéletírás népköltési műfajából.

Az apai nagyszülők szegedi származású paprikatermesztők voltak 
(Horgoson az elsők közt honosítják meg ezt az új mezőgazdasági 
kultúrát), az apa viszont a szegedi inasévek után önálló cipészmes-
ter, majd az első horgosi mozi tulajdonosa, aki általában könyvvel 
vagy újsággal alszik el, s fiatal korában amatőr színielőadásokat is 
rendez… Természetes tehát, hogy Geleta Piroska gyermekkorának 
művelődési alaprétegét nem a folklór-, hanem a sajátságos iparos-
kispolgári kultúra rakja le: az óvoda, az iskola, a tánciskola, s a 
tevékeny amatőr színjátszás már az iskola padjaiban is. És minden-
nek jelképes-beszédes betetőzéseként az első „szerenád” – ahogy 
szerzőnőnk írja – az első „imádójától”: „Akácos út, ha végigmegyek 
rajtad én…” Mesékkel is könyvből ismerkedik időközben, népdalt 
pedig, autentikus közegében, jobbára csak a paprikafűzőktől hall 
olykor. S a férj is iparos: tanyai származású szakképzett gépész, majd 
cséplőgép-tulajdonos – és szintén amatőr színjátszó, sőt rendező…

Az új házasok 1930-cal kezdődő közös életútját aztán ez a 
hivatásszámba menő tevékenység, a színi amatőrizmus határozza 
meg döntően, függetlenül attól, hogy időközben éppen cséplőgép-
tulajdonosok, kocsmárosok vagy szőlőtermesztők-e a kenyérkere-
set formája szempontjából. A felszabadulás után e közös amatőr 
kultúrtevékenység afféle családi munkamegosztás eredményeként 
szakosodik is (a házaspár egyik tagja főleg rendez, a másik meg 
népitánc-instruktorként tevékenykedik), s az egész környéken hí-
ressé vált műkedvelő házaspár csaknem professzionáta kulturális 
ténykedésének szép társadalmi elismeréseként szerzőnőnk végül is 
Októberi díjban részesül.

Természetes és jogos is tehát, hogy egész könyvét a tehetséges és 
kiemelkedő művelődési amatőr, a falusi kultúrmunkás tudata és ön-
tudata hatja át, s nem a kreatív folklóregyéniségé. A „parasztoktól”, a 
„néptől” szerzőnőnk diszkréten bár, de következetesen disztingválja 
magát, róluk mindig többes szám harmadik (s nem pedig első) sze-
mélyben szól – még akkor is, amikor igen gyakran spontánul együtt 
érez nyomorúságukkal, s kisebb-nagyobb problémáikkal.

q



q  e 391 w

Zabosné Geleta Piroska és műve szempontjából azonban nem 
kevésbé volt fontos és meghatározó erejű az a körülmény sem, 
hogy – könyve tanúságaként – a mezőgazdasági foglalatoskodás 
időszakaiban sem került tartósan testközelbe egy eleven szájha-
gyományozó közösséggel. A folklorisztikában számon tartott ama 
összekötő réteg tagja sem volt tehát, amely nem a tipikus – földmű-
ves-paraszti – folklóregyedekből tevődik össze ugyan, azonban a 
hagyományozódás, szóbeli tragédia eleven folyamatába oldódva, s az 
ún. hivatásos kultúrát is közvetítve a népi felé, maga is tevékenyen 
részt vesz a folklór irodalom életében és éltetésében. Zabosné, az 
immár affirmálódott kultúrmunkás tehát nem váltott kultúrát; 
ő már kisiskolás korában, a tízes évek végén, s a húszasok elején is 
ebben: az írásos kultúrában élt, s nem pedig a szóbeliben, s nem a 
folklórral, hanem a népi és hivatásos művelődés közötti, műkedvelő 
színikultúrával került tevékeny és tartós kapcsolatba. S miközben 
ezzel a tevékenységével a felszabadulás utáni évtizedekben határozot-
tan kiemelkedett környezetéből, a műkedvelő írástudásban, amatőr 
betűvetésben is tetszetős szintet vívott ki magának. Emlékirata nem 
a népi/szóbeli irodalom írásos lecsapódásának, hanem anyanyelvű 
íráskultúrának örvendetes szekularizálódásának a dokumentu-
ma; nem az autentikus folklóralany paraszti önéletírása, hanem a 
tehetséges színi műkedvelő, a sokoldalú kultúrmunkás és amatőr 
írástudó memoárja. Könyve ilyen értelemben csakugyan műfajt 
avat könyvkiadásunkban – ahogy az utószó állítja –, de közel sem 
népköltési műfajt, hanem műkedvelő-irodalmit, amelynek nem 
folklorisztikai, hanem művelődéstörténeti a jelentősége mindenek-
előtt. Nem utolsósorban azért is, mert anyagában hasznos adatokat 
szolgáltat egy faluközösség művelődési krónikájához, főként pedig 
amatőr színjátszásának történetéhez.

Ennek az anyagnak a meg formázása, közlésmódja azonban sem-
mi szerves kapcsolatot nem mutat a szóbeli epika hagyományával, 
s „a szóbeliség hosszan hömpölygő sodrása”, illetve „a szóbeliségre 
emlékeztető szövegsodrás” utószóban emlegetett erénye sem a népi 
epikusé valójában, hanem a tehetséges műkedvelő írástudóé. Amikor 
tucatjával olvassuk a könyvben az ilyen kiabálóan antinépi, már-már 
szakírói mondatokat: „Még egy fájdalmas epizóddal tartozom…” 
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és „Könnyedén vettem a játékot (ti. a színpadokon – B. I.), minden 
fölösleges sallang nélkül”; vagy amikor a szerző arról tudósít, hogy 
a tánciskolából kikerülve „a simitáncot már jártuk a bálban. Aztán 
jött a tangó, a blúz, a rumba, a fox”; s amikor arról számol be, hogy 
az egyik futball-világbajnokságról, lelkes szurkoló lévén, immár a 
tévéérában naplót vezetett – akkor nem ezen a stilisztikán, s nem 
is ezeken az önmagukban kedves kis élettényeken derülünk, hanem 
az utószó buzgalmán, hogy e könyvet mindezek ellenére paraszti 
önéletírásnak vagy népi önéletrajznak minősítse. S akaratlanul is 
a közismert Tolsztoj-anekdotára asszociálunk, miszerint az igéit a 
halála óráján is élni/halni akaró nagy, civilizációtól megundoro-
dott szökevény a szökést sikertelenné, sőt tragikusan groteszkké 
is tevő tudós orvosprofesszorok láttán halálos borzongással sóhajt 
fel: „Nem így hal meg egy paraszt…” Nos, könyvünk olvastán ;mi 
sem mondhatunk mást: nem így gondolkodik, nem így lát, nem így 
beszél, nem így fogalmaz egy paraszt, nem így „önéletír” a nép…

A sajtó alá rendező és szöveggondozó dr. Burány Bélának a kötet 
megjelenése után látott napvilágot egy igen tanulságos cikke (A föld-
közelség élménye. Zabosné Geleta Piroska… könyvéből – utólag, a 
sajtó alá rendező szemével. Magyar Szó, 1984. ápr. 7.), amely a műfaji 
besorolás közben jóval szkeptikusabb szerzőnőnk önéletírásának 
paraszti, illetve népi jellegével szemben. Zabosné folklórszociológiai 
hovatartozását is óvatosabban írja körül, mint az utószó, a „paraszti 
vagy tán tágabb fogalommal »népi« önéletírások” népi jellegével 
szemben általában is némi ironikus/idézőjeles távolságot teremt, 
s alternatív fogalomként a naiv önéletrajzot használja, amelyet 
„irodalmi igényű” műfajnak tart, „a művészet pozitív és negatív 
jellegzetességeivel” együtt. Dr. Burány sem minősíti ugyan e saját 
mentorságával, ösztönző-buzdító segítségével életre hívott könyvet 
a műkedvelő irodalom dokumentumának, ám nem is azonosítja a 
„hömpölygő, jóízű, szinte üdítő paraszti epikával” – csupán mel-
léhelyezi. S leír egy mindennél tanulságosabb anekdotát a könyv 
keletkezésével kapcsolatban: „Zabosné önéletírásából egyszer egy 
részletet (előzetes engedélyével) bemutatóként újságba adtam. A 
cím alá azt írtam: »Zabosné Geleta Piroska parasztasszony«. A 
megjelent munka fölötti őszinte örömön túl egy sértődött arc várt. 
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Zavart, kétellyel teli pírral vegyített ugyan, de – háborgás. A paraszti 
titulus miatt.”

Mindezért csak sajnálni tudjuk, hogy e művelődéstörténeti szem-
pontból mindenképpen hasznos és kiadásra érdemesült műkedvelő 
emlékirat utószavaként (Jung Károly) vagy bevezetőjeként nem a 
sajtó alá rendezőnek e cikke látott napvilágot. A kézirat keletkezés-
történetét, illetve a szöveggondozás módját és mértékét is vázoló 
adalékkal együtt. A kiadás szakszerűsége ezzel sokat nyert volna.

      Bosnyák István
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„HOGY LÁSSÁK, HOGYAN ÉLTÜNK, DOLGOZTUNK” w

A népi, paraszti önéletrajzok publikálása újabb keletű. A szóbeli 
hagyományokat gyűjtő nyelvészek és néprajzosok gyűjtéseik során 
gyakran találkoznak folklór jellegű paraszti írásos hagyománnyal: 
levelekkel, emlékiratokkal, számadáskönyvekkel, daloskönyvek-
kel, önéletrajzokkal, katonaságról, fogságról szóló feljegyzésekkel. 
Nagyon sokáig keveset törődtek velük. Az írástudatlan személy 
szóbeli megnyilatkozása kedvesebb volt nemcsak a nyelvész fü-
lének, hanem még a néprajzosénak is. A gazdasági, társadalmi, 
művelődési körülmények változásával azonban mind a népnyelv, 
mind a néprajz kutatásában új embertípussal kell számolnunk. Az 
új körülményeknek megfelelően az írástudók vannak többségben. 
A közösségi munkaalkalmak még kedveznek ugyan az élőszóban 
történő hagyományos módon való előadásnak, de műfajváltás 
történik, a mesét a szubjektív élettörténet, igaz történet, anekdota, 
vicc váltja fel. Az élményelbeszélésekben, önéletrajzokban azonban 
a jelen hangja mellett megszólal még a hagyományos folklór is, a 
múlt visszhangja, s mindig ott van a társadalmi háttér, a társadalmi 
csoport is, melyhez tartozik az illető, annak gondolatait, érzelmeit 
szövi be előadásába sokszor még akaratlanul is.

Zabosné könyve az első, Jugoszláviában magyar nyelven meg-
jelent népi önéletrajz. Megjelentet írtunk, mert tudunk néhány 
asztalfiában lappangó önéletírásról, s még hány lehet, amelyről nem 
tudunk. Kiss Mihályné Papp Lídia például özvegyi magányát eny-
hítendő ült neki önéletírásának Moravicán. Szép fogalmazásban, de 
sokszor nehezen olvashatóan gyűltek az események a füzetben. Írt 
gyermekkoráról, későbbi cselédsorsáról, házasságáról, mindennapi 
életéről. A füzet lapjain megelevenedett a századforduló falujának 
közössége és maga a vallomást tevő személy. Sajnos akkor, körülbe-
lül húsz éve, nem jelenhetett meg, mert még nem volt érdeklődés 
az effajta írások iránt. „Jó lesz a pesti unokáknak!” – törődött bele 
a sorsba Lidi néni.

Erős Teréz vojlovicai parasztasszony, Kovács Juli néni, soha el 
nem feledhető, kedves adatszolgáltatónk lánya, változatos életút-
jának egy-egy állomását rendkívül szemléletesen, szép kerek törté-
netbe foglalva mondja el és írja le. De eddig hiába biztattuk, írja le 
maga és családja életének történetét, hisz beleférne a Bukovinából 
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Vojlovicára költözött kiváló mesemondó nagyapa, szerepet kapna 
édesanyja is, a sokat megélt és nagy intelligenciájú parasztasszony, a 
népi hagyományok tudója és átadója, és önmaga, aki a népi hagyo-
mányoknak nemcsak tudója, hanem tudatos felhasználója is.

De Zabosné könyvéről akarok szólni. Zabosné Geleta Piroska 
önéletírása, hál’ istennek, nem maradt az asztalfiókban. Dr. Burány 
Béla ösztönzésére, támogatásával, segítségével napvilágot látott nem-
csak a szerző örömére, hanem képletesen „az unokák, dédunokák” 
örömére, „hogy lássák, hogyan éltünk, dolgoztunk”, hogy tudják 
meg, hogyan harcoltak a mindennapi kenyérért, de a hétköznapokat 
megszépítő szépségért, a szép, az értékes hagyományok ápolásáért, 
továbbadásáért, a kultúráért is. S minderről a szerző nagyon szép 
fogalmazásban, ízes, sok népi elemmel átszőtt nyelven vall.

Zabosné Geleta Piroska, a félparaszti sorban, a falusi paraszti 
társadalom egy magasabb fokán, falusi iparoscsaládban felnövő, de 
paraszti környezetben élő és a paraszti sorsú, erős fájú nagymama, 
Mosó Panna mindennapi életvitelében, gondjaiban, küszködésében 
részt vevő gyermeklány a paraszti világgal is megismerkedett, s „úgy 
szívott magába mindent, mint éhes gyerek a tejet”. Később, asszo-
nyi életéről vallva kiderül, hogy akkor sem kimondottan kétkezi 
földművelésből ered mindig a család jövedelme, noha a „homok”, a 
paprika, a szőlő szinte állandóan jelen van életében.

Ez a társadalmi helyzet a falu közösségében a kimondottan falusi, 
paraszti hagyományok, folklórtermékek ápolásában meghatározó 
volt szerzőnk számára. Ő nemcsak maga akart benne gyönyörködni, 
másoknak, más nagyobb közösségeknek is meg akarta mutatni. Ez a 
vágy vitte a Gyöngyösbokréta felé. Én akkor találkoztam vele éppen, 
amikor „…megtörtént az az ülés, amelyiken otthagyatták velem a 
Gyöngyösbokrétát… felbomlott a horgosi Gyöngyösbokréta”. (229.) 
Ez nagy lelki megrázkódtatást jelentett neki. Nagyon nehezen tudta 
elviselni, megérteni pedig talán soha. Még ma is fájó emlék.

A műkedvelés, a színjátszás sok lelki gyönyörűséget, felüdülést, 
testi és szellemi kikapcsolódást hozott ennek a szépség, a kultúra 
után áhítozó, másokat nevelni, tanítani akaró, gyermekkorában 
tanítónőségről álmodó asszonynak, aki tette zokszó nélkül min-
dennapi munkáját, élte asszonyi életét, de igazi énje a műkedvelés, 
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a kultúra ápolása, szervezése során bontakozott ki, ott teljesedett 
ki. Ez volt az igazi terület, ahol a maga és mások gyönyörűségére 
megtalálta a helyét.

Míg mindezt megtudjuk, közben elébünk áll Horgos, a kis falu 
embereivel, hétköznapi és ünnepi életével, szokásrendszerével, erköl-
csi normáival, hiedelmeivel, s amint Jung Károly írja utószavában: 
„…ha az egyéni sors tükrében is, Zabosné Geleta Piroska önélet-
írásán keresztül szűkebb hazánk történelmének egy-egy szakasza 
is kirajzolódik, ahogy a nagy történelmi sorsfordulók átgyűrűztek 
és lecsapódtak egy falusi asszony életének mindennapjaiban és 
emlékezetében.”

Köszönet a szerzőnek, hogy mert és akart tollat venni a kezébe, 
és leírta tanulságul mások számára az életét, de köszönet illeti dr. 
Burány Bélát is, hogy buzdította, segítette a szerzőt nem is olyan 
könnyű munkájában, s végül a kiadót is, hogy lehetővé tette a könyv 
megjelenését.

      Penavin Olga
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ZABOSNÉ GELETA PIROSKA ÖNÉLETÍRÁSA w

Zabosné Geleta Piroska Így zajlott életem című, 1983-ban kiadott 
műve az első könyv alakban megjelent paraszti önéletrajz a Vajda-
ságban. A horgosi születésű asszony életútelmondása a századelőtől 
a nyolcvanas évekig tárja elénk életének és szülőfalujának főbb ese-
ményeit és ezek történeti hátterét. A szerző iparos-paraszti családban 
született: apja cipészmester volt, aki időnként a cipészet mellett mozit 
is működtetett, előbb Horgoson majd a háború után Törökbecsén. A 
paraszti-félparaszti életforma édesanyjára és nagyanyjára, Mosó Pan-
nára jellemző. Édesanyja paprikatermesztéssel, a szüle pedig a piaci 
kocsonya- és kenyérárulás mellett szőlőtermesztéssel foglalkozott. 
A nők tartották össze a családot, a férjek halála után vagy távollét-
ük, háborúba mozgósításuk, fogságuk idején ők a családeltartók, 
s küzdenek, hogy megőrizzék a birtokukban lévő ingatlanokat. A 
család az utódok érdekében történő, az élet és a faj fenntartásához 
szükséges anyai önfeláldozás és védelem színtere. Az asszony ezt a 
funkciót „azonos módon és változatlanul, mondhatni örök érvényű-
en képviseli a változó világban.”1 Ez a szerepe nagyanyjának, Mosó 
Pannának, majd az anyjának és végül a részeges férj mellett neki is. 
Nagyanyjáról meg is jegyzi, hogy „úgy áll családjai közt akkor is, ha 
viharos szelek fújnak, akibe mindig bele bírtunk kapaszkodni.”

Önéletrajzát az első gyermekkori, öregapjához és a nagyszülők 
házához kapcsolódó emlék felelevenítésével indítja. Ezután mások 
emlékével, apja szegedi cipészinas éveinek leírásával folytatja a 
történetet. A narrátor nevét és születési adatait csak a 38. oldalon 
tudja meg az olvasó, amikor rátér az iskoláskori emlékek felidézé-
sére: „Szeptember. Ragyogó napsütés van odakint. Amikor anyám 
beíratott az iskolába, éppen ilyen szép, lombját hullajtó, őszi napsütés 
volt. És már el tudtam mondani szépen, értelmesen a tanító néninek, 
hogy: Geleta Piroska, született 1910. május 14-én.”

A paraszti önéletrajzok értékes kortörténeti dokumentumok, 
történeti-néprajzi források, amelyekből számos olyan tudomány-
terület juthat információkhoz a paraszti kultúráról, „amelyek más 
forrásokból csak nehezen, közvetett úton közelíthetők meg (pl. a 
nép mindennapi élete, a paraszti háztartás problematikája, a gazdál-

 1  Nagy Olga: Asszonyok könyve. Budapest, 1988, Magvető Kiadó, 7.
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kodás formái, a paraszt tudatvilága stb.), másrészt értékes adatokat 
szolgáltathatnak a különböző tudományágak (társadalomtörténet, 
néprajz, nyelvtudomány, meteorológia stb.) számára.”2 Geleta 
Piroska önéletrajzából kirajzolódnak előttünk egy észak-bácskai 
település lakóinak mindennapjai: munkájuk, hétköznapjaik és 
ünnepeik, iskoláztatásuk, művelődési életük, szokásaik, babonáik, 
életkörülményeik, gondolkodásmódjuk.

Az önéletrajzíró születésével kapcsolatban a nép hiedelemvilágá-
ról, az üstökös háborút jósló hiedelméről szerzünk tudomást: „Én 
meg tényleg pünkösdre születtem. Anyám egyszer azt is mondta, 
hogy épp a kalácsot sütötte. Öt nappal voltam ügyesebb, mint a 
Halley-üstökös. Az 1910. május 19-én jelent meg. A Sárkány Vittuska 
néni, aki 1896-ban született, látta is. Úgy me sélte, hogy egy szombat 
vagy vasárnapi napon este Horgostól Szeged felé megjelent az égen 
egy nagy csillag formájú tünemény, aminek nagyon hosszú volt a 
sugara. Majdnem leért a temető fölé. Ahogy a Vittuska néni mondja, 
már mindenki a háborút jósolta akkor is. A csillag magasan állt az 
égen, sokáig látható volt.” Leírásaiból megismerhetjük a cipészmes-
terséget, annak szókincsét, eszközeit, az inaskodástól a mesterség 
kitanulásáig tartó periódust, a korabeli cipőfajtákat és ezek korhoz 
kötött viseletét. Apja cipészműhelyében dolgozott egy Horvát Illés 
nevű inas, akit csúfnéven Töncsöre Illésnek hívtak. A csúfnév ere-
detének magyarázatakor  felidéződik a Rózsa Sándor-hagyomány is. 
Töncsöre öregapja ugyanis Rózsa Sándor bandájában volt betyár, s a 
betyárvezér egyszer haragjában leharapta az orrát. Emiatt nevezték 
el az öregapját Töncsörének, s ez csúfnév rajta maradt az utódokon 
is. A Kárász családról szóló epizódban ismét felelevenednek a Rózsa 
Sándor-legendák. A Kárász család szájhagyománya szerint a betyár-
vezér bejáratos volt kastélyukba, s ahány betyár volt a bandájában, 
az minden évben aratás után kikapta a kommenciót, ezért nem 
háborgatták, sőt védték a családot: „Ha Kárászék mentek Bécsbe, 
csak egy lovászfiúval értesítették Rózsa Sándort, hogy mikor lesz az 

 2  Varga János: Öreg Gyükér József krónikája 1781–1866. Agrártörténeti Szemle, 6. sz. 
453. Idézi Hoppál Mihály – Küllős Imola: Parasztönéletrajzok – paraszti írásbeliség. 
Ethnographia , 1972. 2–3. sz. 284–292.
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indulás. Mire a kocsi kiállott a kastély elébe, Rózsa Sándor emberei 
körülfogták a kocsit, és elkísérték egész az osztrák határig. Ott eltűn-
tek, mintha a föld nyelte volna el őket.” Az elbeszélő idézi a szegedi 
bakterház őrének történetét is Rózsa Sándor bújtatásáról. A betyár 
a kis bakterházban keresett többször is menedéket a csendőrök elől: 
„Úgy érkezett, hogy gyorsan belépett az ajtón, ujját a szájára tette, 
jelezve, hogy csendben legyenek, majd gyorsan bebújt a heverő alá. 
Ha jöttek a csendőrök, mindenki letagadta, hogy valamikor is látta. 
Mert azt is mondta az öreg Fodor, hogy a szegényebb sorsú gyere-
keknek mindig osztogatott élelmet meg édességet is.”

A gyermekkor és az iskolás évek különféle gyermekjátékokról 
(homokozás, tekézés, iringálás, Cika ide, párom!), a neveléstörténet 
kutatói számára értékes tanulási és nevelési módszerekről, tanfel-
szerelésről és iskolai tananyagról tudósítanak. Az agrártörténészek 
a föld megműveléséről, aratásról, cséplésről, paprikatermesztésről, 
a paprika feldolgozásáról, a szőlő műveléséről és a szüretről talál-
hatnak adatokat. A szerző bemutatja a disznóvágás, a kenyérsütés 
munkafolyamatát, részletezi a konyhák fölépítését, berendezését, és 
hosszasan sorolja a bennük készült ételeket.

Az önéletrajzban a családtörténeti vonatkozásokon kívül vagy 
azokkal kapcsolatban az elbeszélő a közösségről, Horgosról is közöl 
információkat. Beszámol az első szőlővesszők telepítéséről a szél-
hordta sivár homokba. Más nem termett meg a homokon, emiatt a 
lakosság az 1800-as években szőlőtelepek létrehozásával próbálko-
zott. Az önéletrajzíró összefoglalja a horgosi paprika történetét a 
kezdetektől a Vitamin gyár megépüléséig, a horgosi paprika ismertté 
válásáig: „Horgoson a századforduló elején, az 1900-as évek kezdetén 
kezdték jobban termeszteni a paprikát. Darázs, Farkas, Csamangó 
Pál és Geleta István nagyapám voltak az elsők, akik behozták. Az 
ő szüleik még az 1870-es években a Kárász-uradalomnál dolgoztak. 
Nagyapám és Csamangó Pali bácsi Röszkéről hoztak asszonyt. Pali 
bácsi Pap Rozáliát, nagyapám szülémet, Mosó Annát vette felesé-
gül. A menyecske nem sokkal többet hozott, mint ami rajta volt, de 
hozott magával egy kincset, ami csak jóval később kamatozott. Ez 
a kincs a »szögedi fődi, kéterejű paprikamag« volt. A menyecske 
kiszórta a zacskóból a paprikamagot, aztán kimosta, kicsíráztatta, 
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és a palántás ágyakba vetette. Így kezdődött.” Megtudjuk azt is, 
hogy mikor jelent meg a faluban az első cséplőgép, traktor, Singer 
varrógép, rádió és televízió. 

Geleta Piroska autobiográfiájában más információforrásokból is 
közöl adatokat: a Halley-üstökös kapcsán újságcikkekből idéz, a pap-
rikatermesztéssel kapcsolatban konferenciákon elhangzott adatokat 
ismertet, beszámol olvasmányélményeiről, a Bácsmegyei Naplóban, 
a Magyar Szóban vagy különféle könyvekben olvasott szövegekről: 
„Nemrégen jutott egy könyv a kezembe. 1974-ben adták ki, Évkönyv. 
Onnan tudom, hogy az első mozielőadást a világon Párizsban, a 
Boulevard des Capucines 14. szám alatt levő Grand Café szuterén-
helyiségében tartották 1895. december 28-án a Lumière fivérek. 
Magyar mozifelvételeket már 1896-ban készítettek (Sziklai Arnold), 
méghozzá Ferenc József budapesti látogatásakor és a millenniumi 
kiállítás felvonulásáról. Ugyancsak ő és fivére, Zsigmond volt az első 
mozgóképszínház tulajdonosa. Már 1896. június havában, Budapes-
ten, az Andrássy út 41. szám alatt.” Ekkor tudatosul a szerzőben, hogy 
a Geleta-mozi Horgoson korszerű intézmény volt, mert születésekor, 
1910-ben már bejáródott fi lmszínházként működött.

Az önéletrajz szövegébe személyes élmények mellett a másokkal 
megesett, másoktól hallott igaz történetek is belefonódnak. Gyermek-
korától fogva családi eseteket, vendéglősként kocsmatörténeteket, 
férje cséplőmunkásai között tréfás, erotikus és más „igaz” történeteket 
hall. Átélt két világháborút, szemtanúja volt az Amerikába munká-
sokat toborzó ügynökök megjelenésének, majd a kivándorlásoknak. 
Ezek az események később háborús kalandokat, katonatörténeteket 
eredményeztek Az Amerikából hazatértek különféle históriákat 
meséltek oda- és visszautazásaikról, az ügynökök hamis ígéreteiről, 
megpróbáltatásaikról, a honvágyról. Ezek a történetek az elbeszélő 
életének is szerves részei, és beleírja őket visszaemlékezéseibe. Hallotta 
és „úgy mondja el, ahogy hallotta” azt az árva lányról szóló mondát, 
amellyel a nép a szelevényi erdőben és a pusztán termő árvalányhaj 
eredetét magyarázza. Közöl egy árvalányhajról szóló nótát is. Önélet-
rajzába több népdalt, népdalrészletet is beiktat.

Az elbeszélő tevékenyen részt vett Horgos művelődési életében is. 
Önvallomásában megörökítette a Gyöngyösbokréta tánccsoport és az 
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amatőr színtársulat munkáját, a színdarabokat, a szereplőket, rende-
zőket, zenészeket, a vendégszerepléseket, a vajdasági fesztiválokat.

A szóban elmondott vagy írott önéletrajzok is „jóval nagyobb 
teret szentelnek a fiatalkori éveknek, mint az érett kor eseményeinek; 
a közeli évek emlékei pedig rendszerint egészen röviden összeg-
ződnek.”3 Ez a megállapítás Zabosné Geleta Piroska önéletrajzára 
is érvényes. A jelen eseményeiről röviden szól, megbontja a krono-
lógiát, hogy visszatérhessen gyermekkori, fiatalkori élményeinek 
elmondásához.

Az önvallomások megírásának több indítéka is van: valaki idege-
nek érdeklődésére, felkérésére mondja el életét, más példát mutatni, 
tanítani akar élettörténetével, vannak olyan önéletrajzok is, amelyek 
valamilyen igazságtalanság hatására jöttek létre, s vezérfonaluk a 
panasz, keveseket pedig lelki kényszer, az írás gyönyörűsége vagy 
a megszokottól való menekülés szükségessége vesz rá az írásra.4 
Zabosné Geleta Piroska életútjának felidézésével tanítani akart, de 
egyben maradandót is hagyni maga után. Ő maga erről így vall: „Fél-
ve fogtam hozzá, de most már érzem, hogy leírom életem történetét, 
mert hiszem, hogy lesz benne olyan megtörtént eset, amiből tanulni 
is lehet.” Munka közben elmúlik a kezdeti bizonytalanság, s újabb 
értelmet nyer az élettapasztalatok lejegyzése. Az írás menekülést je-
lent a magányos mindennapoktól, de oktató-nevelő funkciója is van. 
Egy-egy esetből levonja a tanulságot, tanácsot ad: „A kis csecsemő, 
alighogy megtanul beszélni, már akkor kell kezdeni azt a tanítást, 
hogy emberséges emberré váljon, ha felnő.”

A „hagyományos” elbeszéléseket és a női vallomásokat össze-
vetve Nagy Olga megállapítja, hogy előadásmódjuk és formájuk 
különbözik, az utóbbiak sokkal őszintébbek: „Az elbeszélő talán 
életében csak egyszer, egy megrendült pillanatában jut el oda, hogy 
beavat belső titkaiba. Éppen ezért ezek az elbeszélések mintegy 
»véletlenül«, előre nem tervezve kerülnek elő a beszélgetés során. 

  3  S. Dobos Ilona: Az „igaz” történetek műfajának kérdéséről. Ethnographia, 1964. 2. 
sz. 201.

 4  Vargyas Lajos szerk.: Magyar Néprajz V. Folklór 1. Mag yar népköltészet: Élettörté-
net, önéletrajz . Budapest, 1988, Akadémiai Kiadó, 261–262.
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Az elbeszélőben, »szó szót hoz ki« alapon, valamilyen asszociá-
ciós kényszerből kifolyólag juthat felszínre egy-egy történet.”5 Az 
iskolás évek leírása után Geleta Piroska is megvallja titkát: „Újra 
elköszönök tehát tőletek, jó öreg iskolák. A vén csengettyű hangja 
ott messze az időben újra az óra végét jelenti, és én hazamegyek nagy 
titkommal, amit most, sok-sok év után mégis kimondok: én is taní-
tónő szerettem volna lenni...” Ismerte családja pénzügyi helyzetét, 
tudta, hogy kitűnő tanuló bátyját sem taníttatták tovább a szülei, 
ezért belenyugodott leánygyermeki sorsába, és az év végi értesítőt 
vágyaival együtt a fiókba tette. 

Írását többször is megszakítja referencialitást megerősítő közbe-
szólásokkal: „szívemre tett kézzel mondom, hogy igaz volt”, „akár-
milyen nehezemre esik ma is végiggondolni az akkor történteket, el 
kell, hogy mondjam, hogy hű legyek magamhoz”, „nagyon sok em-
lékem van, amire kitörölhetetlenül emlékszek.” Visszaemlékezését 
is az írás hitelességének bizonyításával és önéletrajza megírásának 
indítékával zárja: „És most útjára bocsátom életem történetét. Az 
életrajzomat. Nyugodt vagyok. Hogy ezt megírtam, ezzel jót is 
akartam. Amit vállaltam, szívvel-lélekkel csináltam és őszintén. És 
végtelen örömömre szolgál, hogy úgy el tudtam néha merülni ebbe a 
munkába, hogy egészen elfelejtkeztem magamról. Nem volt könnyű. 
Ha másképpen írtam volna meg, valótlanságot írtam volna. Erre 
pedig nem vagyok kapható senki kedvéért se. Nem hiszem, hogy 
bárki mondhatja, hogy könnyű volt neki becsületesnek maradni. 
Megpróbáltam meghallgatni egy tanácsot: »Ne múlj el névtelenül, 
ha nyomot hagyhatsz magad után.«”

Zabosné Geleta Piroska történetei saját magáról, családjáról, 
szomszédjairól, ismerőseiről és idegenekről szólnak. Sorsukat 
meghatározzák a világháborúk, a gazdasági és politikai változások. 
Ezeknek az eseményeknek egy kis észak-bácskai település lakóira 
tett hatásáról és ennek a közösségnek az életéről kapunk képet e 
vallomásból.

     Horváth Futó Hargita

 5  Nagy Olga: i. m. 10.
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Jegyzetek

Zabosné Geleta Piroska Így zajlott az életem című önéletírása az 
1983-ban az újvidéki Forum Könyvkiadónál megjelent szöveg 
alapján készült, amelyet Burány Béla gondozott és rendezett sajtó 
alá. Ebben a kötetben jelent meg először Jung Károly utószava 
is Zabosné Geleta Piroska önéletírása címmel.

Zabosné Geleta Piroska Nagyanyánk vétke című kisregényét a 
Magyar Szó című napilap közölte folytatásokban 1986. november 
19-e és december 19-e között.

Burány Béla A földközelség élménye (Zabosné Geleta Piroska 
„Így zajlott az életem” című könyvéről – utólag, a sajtó alá ren-
dező szemével) című tanulmányát a Magyar Szó adta közre 1984. 
április 7-én.

Bosnyák István Műfajavató könyv – de… című könyvismertetője 
a Híd című irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat-
ban jelent meg 1985 februárjában (2. sz. 260–263.).

Penavin Olga „Hogy lássák, hogyan éltünk, dolgoztunk” (Za-
bos né Geleta Piroska: Így zajlott az életem) című könyvismerte-
tőjét az Üzenet című irodalmi, művészeti, társadalomtudományi 
és kritikai folyóirat jelentette meg (XV. évf. 1985. október. 10. sz. 
645–646.).

Horváth Futó Hargita kötetben olvasható tanulmányának első 
változata egy nagyobb terjedelmű összefoglaló írásban jelent meg 
Paraszti önéletrajzok a Vajdaságban címmel 2007-ben (Hunga-
rológiai Közlemények, XXXVIII. évf. 2007. 1. sz. 48–64.).
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A Szerb Matica Könyvtára, Újvidék

821.511.141(497.11)–94

ZABOSNÉ Geleta, Piroska
   Így zajlott az életem : önéletírás / Zabosné Geleta Piroska. – Zenta : Vaj-
dasági Magyar Művelődési Intézet, 2010. – (Újvidék : Verzál). – 403 str. : 
fotogr. ; 21 cm. – (Emlékezet : önéletírás, élettörténet, napló ; 1)

Tiraž 500. - Str. 281–372.: Nagyanyánk vétke / Zabosné Geleta Piroska. - Str. 
375–382.: Zabosné Geleta Piroska önéletírása / Jung Károly. - Str. 383–388.: A föld-
közelség élménye / Burány Béla. - Str. 389–393.: Műfajavató könyv – de… / Bosnyák 
István. - Str. 395–397.: „Hogy lássák, hogyan éltünk, dolgoztunk” / Penavin Olga. 
- Str. 399–404.: Zabosné Geleta Piroska önéletírása / Horváth Futó Hargita.

ISBN 978-86-86469-37-3
a) Забошне Гелета, Пирошка (1910–1989) – Аутобиографија
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ÍGY ZAJLOTT AZ ÉLETEM w

ISBN 978-86-86469-37-3
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És most útjára bocsátom életem tör-
ténetét. Az életrajzomat. Nyugodt 
vagyok. Hogy ezt megírtam, ezzel jót 
is akartam. Amit vállaltam, szívvel-
lélekkel csináltam, és őszintén. És vég-
telen örömömre szolgál, hogy úgy el 
tudtam néha merülni ebbe a munkába, 
hogy egészen elfelejtkeztem magam-
ról. Nem volt könnyű. Ha másképpen 
írtam volna meg, valótlanságot írtam 
volna. Erre pedig nem vagyok kapható 
senki kedvéért se.

Emlékezet 
A sorozatban 2010-ben 
megjelenik

Bálint József:
Imádkozzál és dolgozzál!

Kovačevné Fehér Ilona:
Csoda és csoroszlya

Szabó Eszter:
A barázdák mellől a katedrára
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