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Csaknem harminc esztendővel ezelőtt ír
ta Gajdos Tibor Tűz a hegyek között című 
regényét, első művét a népfelszabadító há
ború egy szakaszáról. Másfél évtized múlva 
újabb regénye jelent meg, a Még vissza
jövök, s néhány évvel ezelőtt a Hét szűk 
esztendő című művével keltett visszhangot 
olvasói táborában.

Ha munkáinak tematikáját nézzük, a sor
rend rendhagyó: az Emlékvár a korai gyer
mekévek és a serdülés korszakának emlé
keit idézi. A regény fejezeteiben a húszas 
évek élményanyagát dolgozza fel sajátos, 
helyenként lírai hangvétellel, majd önélet
rajzi jellegű vallomásai a második világhá
ború előtti években fejeződnek be.

Az Emlékvár cselekményének színhelye 
Szabadka, helyesebben a város egyetlen, 
mozgalmas élettel teli negyede, az egykori 
hatodik kör. Ám a regény még szűkebb kör
nyezetből, egy utcából, egy házból, egy csa
ládból indul ki, de a viszonylag szűk terü
leten lejátszódó események általánosabb, 
szélesebb jelentőséget nyernek. A szinte 
körképpé kiteljesülő regényben a lelemé
nyesen felrajzolt háttérrel egy környezet, 
egy város s ennek kora egységes tablóvá 
egyesül. Az álom és a való élet közötti ha
tárok elmosódnak, amikor egy gyermekkor 
prizmáján keresztül bepillantunk a zajló ese
mények sorozatába. Az álom olykor való
sággá, a való élmény álommá lényegül.

Ez a fordulatokban gazdag képváltás adja 
meg Gajdos Tibor e művének alaptónusát 
és színes elbeszélőkészsége teszi vonzóvá 
érdekes cselekményű, felnőttekhez és ifjak
hoz egyaránt szóló meleg hangú regényét.



ÉLETJEL KÖNYVEK 7.





GAJDOS TIBOR

EM LEKVÁR
REGÉNY

1975.





Az egykori szabadkai hatodik kör lakóinak ajánlom. A ke
veseknek, akik még élnek, és azoknak is, akiknek csak emléke 
járja a környék sáros-poros utcáit.





ÁLOM

Sehogyan sem értem, miért éppen az a jelenet tér vissza ismétel
ten álmomban. Miért azoknak a napoknak az emléke kísért, amikor 
gyermekkorom végéhez közeledett? Nem értem, miért nem álmodom 
legrégibb és legmélyebben belém vésődött, minden pórusomat ma is 
átható, tudatomban oly sokszor felbukkanó, korai gyermekéveim élmé
nyeit. Hát nem az lenne az érthető, a természetes?

Nem, én akkortájt már tizenhárom-tizennégy éves lehettem. Apám
nak már nem sok volt hátra életéből, nekem még kevés jutott az isko
lapadból, Illa nővérem már dolgozó nagylány volt, Ambrus, az időseb
bik bátyám levetette a katonamundért, Béci, a fiatalabbik meg már 
Belgrádból tért haza néhány hónapos napszámoskodás után . . .

Anyám? Anyám az emlékeimben mindig egyforma, csaknem tel
jesen egyforma volt. Kicsit meggörnyedt, lágy tekintetű, beteges, de 
mindig dolgozó nénike. Ilyennek ismertem, ilyennek láttam tudatom 
hajnalán, ilyennek láttam utoljára húsz év múltával is.
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Nem mintha apám sokat változott volna. Nem. Ahogy rendbe 
jött első szélütése után, megint egyenes tartású, vastag nyakú, kefe- 
frizurás bácsi volt, akinek szavára, tekintetére összerezzentem, aki 
egy szempillantásával elvágta minden bizalmoskodó kísérletemet.

111a meg a fiúk viszont változtak, nőttek és fejlődtek. Nővérem 
már nem játszott rongybabákkal és nem dédelgetett tüzelésre felvá
gott fadarabokat, Ambrus önfejűsége és iskolakerülése miatt már nem 
kapott verést, hanem szép kék szemű, barna hajú fiatalember lett, 
akit a lányok fütyüléssel csalogattak a kapuhoz. Béci már nem sely
pített és nem viselt fekete szemüveget, lába is meggyógyult, nem kel
lett kocsiban tolni. Sőt, éppen ő kószált legtöbbet. Kimaradozásaiban, 
barátok szerzésében és soha ki nem fogyó humorában utolérhetetlen 
volt. Meg ő volt a legmagasabb a családban. Egy| egész fejjel túlnőtt 
zömök apámon.

Amikor az a jelenet lejátszódott, már én is majdnem akkora vol
tam, mint korán zsugorodó jó anyám.

Hát akkor mégis miért tért vissza álmaimban az a nyári nap, 
amikor már a Csatáry-házi második lakásunk előtt, a kövekkel kira
kott udvaron, a pincelejárat és a padlásfeljáró mellett, a fedett kút és 
a füstölő közelében terítette meg anyám az asztalt? A kútban kötéllel 
leeresztve egy vászonzacskóba kötött görögdinnye hűlt, az asztalon 
zöld üvegben egy liter házibor állt, amelyet az utcánk vége felé lakó 
Miskolcziéktól vettünk. De csak vasárnaponként, mert az orvos e ltil
totta apámat az italtól, és csak heti egyszeri ivást engedett meg neki.

Az abroszon cseresznyefürtöket ábrázoló minták piroslottak, a 
leves már ott párolgott az asztal közepén, és egyikünk kivételével min
denki a helyén ült. Apám türelmetlenül várakozott, mert a hiányzó 
családtag én voltam. Igen ám, de úgy gondolták, hogy még nem érkez
tem meg a vasárnapi ebédhez. A valóságban örömmel teli szívvel, 
boldogan álltam a háziúr lakásába vezető lépcsőnél és élveztem, hogy 
mindannyian egyjütt vannak, hogy épek és szépek, hogy egészségesek, 
és a forró leves párája sem takarja el szemem elől az asztalra raj
zolódott derűt. Csak engem várnak és senki mást. Várnak és nem 
látják, hogy ott állok tőlük néhány lépésre, készen, hogy közéjük sza
ladjak, hogy felfedjem nagy titkom: „Én is itt vagyok, én is megjöttem, 
mindjárt együtt ülök majd veletek a terített vasárnapi asztal mellett” .

És kacagva indultam meg a felejthetetlen vasárnapi asztal felé. 
Széttártam karomat és hangosan kiáltottam: „Látjátok, én is megér
keztem, most már nem hiányaik senki, együtt vagyunk, együtt is ma
radunk!” Nagyon örültek, amikor megláttak. Apám az üres székre mu
tatott, anyám belemert a forró levesbe, és mindegyikünk boldog, vég
telenül boldog v o lt. . .
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Ez az ismételten jelentkező álom az utolsó, gyermekkorom kései 
korszakát idéző, de nem az egyetlen visszatérő álom volt.

Mert ha megkísérlem felépíteni életem első tizenöt-tizenhat évé
nek emlékvárát, ha fel akarom bontani a kuszáit időfonalat, sohasem 
tudok megfelelőbb határkövet, jelzőoszlopot találni, mint amilyen a 
négy visszatérő álom, mely gyermekkorom négy, csaknem egyforma 
időszakát jelképezi.

Sokszor úgy érzem, hogy a négy álom tulajdonképpen a roska
dozó emlékvár négy szilárdan álló tartóoszlopa.

De az élet mégsem álmokkal kezdődik. Vagy ki tu d ja . . .  Voltak 
már olyan esetek az életemben, hogy az álomról szentül azt hittem, 
valóság. És fordítva: nagyon sokszor bizonygattam magamban, hogy 
tulajdonképpen mindaz, ami velem történik, csak múló álom lehet, 
mely után föltétlenül a valóra ébredés következik. Zavaros, életemben 
sokszor felbukkanó jelenség ez, miért titkolnám el tehát. Különben 
is nem hiszem, hogy velem és csak velem történtek rendkívüli dol
gok. Minden emberben felvetődhet és bizonyára fel is vetődik hasonló 
probléma, a különbség csupán mennyiségi kérdés. Ki mennyit foglal
kozik vele.

Különös módon első tudatos emlékem ágyhoz, sötétséghez, az 
álomlét és az alvás közötti állapothoz fűződik. Ezerkilencszázhúsz 
egyik őszi estéjén történhetett. Tehát hároméves voltam. Egyedül fe
küdtem az elsötétített szobában, de nem féltem, mert az ablakot nyitva 
hogyta anyám, a Csatáryrház udvarán pedig nagy volt a jövés-menés. 
Csoszogás, nevetgélés, egy-egy kurjantás hatolt fülemhez. Többször 
is kiáltottam, hogy vigyenek ki, látni akarom Szerént, a menyasszonyt 
de kiáltásaimra csak egyszer kaptam feleletet, amikor Illa nővérem 
az ablakhoz jött és rám kiáltott, hogy aludjak, akkor hoz majd nekem 
egy fánkot.

Igen, éreztem a frissen sült fánk szagát, de nem kívántam enni 
csak Szerént akartam látni fehér fátyollal a fején. Mert lakodalom volt 
a Csatáry-ház szomszédos szögletében, özvegy, Druckerné húga, a sá
padt Szerénke menyegzőjét ünnepelték, és mert mondták, hogy a pesti 
taxisofőr másnap elviszi őt, sírva könyörögtem, hogy engedjenek ki 
hozzá még egyszer.

Nem lett belőle semmi. A falakon és a mennyezeten mozgó ár
nyékok egyre halványabbak lettek, a hangok meg lassan elmosódtak. 
Mire Illa megjött a fánkkal, csak a szagát éreztem, de nem láttam 
semmit. Mélyeket csukladozva röppentem át az álmok világába. De 
kár, hogy nem tudom, miről is álmodtam akkor.

9



AZ EGYIK MEG A MÁSIK HÁZ

Most, olyan sok év elteltével tudom csak felmérni, milyen érde
kes elrendezése volt a Csatáry-háznak. Bizonyos, hogy az egész tömb 
nem egyezerre, hanem egymás után, fokozatosan vagy talán lépcsőze
tesen épült. A Tuba utca frontjáról csak a ház tekintélyes, elég ma
gasra épült homlokzata látszott, melynek négy ablaka mögött a házi* 
gazda lakott. Közvetlen mellette állt a kocsmaajtó és azt követte a 
barnára festett nagy kapu. A ház bal szárnyához egy vakközre tekin
tő épületrész volt ragasztva, ablakai kisebbek voltak a Tuba utcai 
homlokzatra nyílóknál, és a ház udvarára csak üvegezett falú előszo
bája nyílott. Ennek a résznek a folytatását egy alacsonyabb, kétszoba- 
konyhás lakás alkotta, majd a szöglet fordulata után egy ennél is sze
rényebb és alacsonyabb gerendás mennyezetű, ugyancsak kétszoba* 
konyhás lakás következett. Ebben laktunk mi hatan. Apám, anyjám, 
nővérem, két bátyám meg én. De az U alakzatú épületnek nem ez 
volt a vége, mert utána egy, a miénknél is szerényebb egyszobás 
lakás képezte a ház befejező részét. Mármint a lakóházat. Mert a kis 
lakás falához volt ragasztva a ház közös illemhelye (ez már az U 
alakon kívül állt), és azt a részt még egy nagyobb disznóól és a nyi
tott szemetesgödör egészítette ki.

Tehát az U betű szabad része ezekkel a melléképítményekkel 
volt lezárva, olyanformán, hogy a nagykaputól a négyszögletű udvarig 
egy keskenyebb, jobb oldalról kertsávval övezett téglaösvény vezetett. 
Az udvar közepén is kisebb kertecske, a fedett, ásott kút meg a füs
tölő állt. Azért minden lakás előtt volt annyi téglával kirakott terület, 
hogy nyáron ki lehetett tenni egy asztalt és föl lehetett erősíteni a 
szarítóköteleket.

Még néhány évvel ezelőtt sokszor eljártam annak a háznak a 
tájára, fiamnak megmutattam az akkor még eredeti, lekopott mázú, 
lehullott vakolatú épületet, az utcát, a vakközt, mely évtizedek múlva 
sem veszítette el egykori külsejét. Az utca ma sincs kikövezve, esős 
napokon a sár kocsitengely|ig ér. Azazhogy csak érne, ha még fel
szántanák a nehéz stráfkocsik, melyek egykor belesüppedtek az utca 
sarába, bármilyen hangosan ordítoztak széles hátú lovaikra a trágár 
kocsisok, akik néha ostor helyett nehéz lapátokkal verték a kínlódó, 
verítékező állatokat. Bizony felnőttek és gyerekek egyaránt összese- 
reglettek, hogy megbámulják ezeket az ingyenes látványos előadá
sokat, és ilyenkor megismerhettem olyan szavakat, melyek értelmét 
akkor inkább csak sejtettem, mint tudtam.
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Egy bizonyos, hogy az emberek mindig a lovak pártján álltak, nem 
tanúsítottak megértést a kocsismesterség nehézségei iránt, mindig han
gosan szidalmazták őket, és rendszerint rendőrrel fenyegetőztek. A 
nóta vége általában az lett, hogy a hatalmas párák kihúzták a kátyúból 
a megrakott társzekereket és csak ritkább esetben kellett a terhet ledo
bálni, vagy a kidőlt lovakat kicserélni. De azért az is megtörtént, mint 
ahogy megesett, hogy némelyek elöregedettebb murai ló ott, a házunk 
előtt lehelte ki a lelkét.

Nem tudtam elkerülni a kocsisok és a lovak történetét, mert 
nagyon mélyen élnek emlékezetemben, az erőlködő állatok nyerítését, 
a kocsisok szörnyű ordítását néha még most is hallani vélem.

Egyezer, egy őszi este egyedül barangoltam a város utcáin, talán 
feledni akartam a nap eseményeit, de lehet, hogy csak friss levegő 
után vágyakoztam, tény, hogy utamnak semmi célja nem volt. Mégis 
azt vettem egyszerre észre, hogy szülőházam résre nyitott kapujához 
értem és tétovázva tekintettem az udvar mélye felé. Gyermekkorom 
óta, vagyis amióta elhagytam ezt a házat, sohasem léptem be udva
rába, magam se tudom, miért, egyszer sem volt bátorságom kinyitni 
a repedezett nagykaput. Akkor azonban úgy tűnt, hogy a házban senki 
sem mozdul, a lakók behúzódtak lakásaikba, és az udvaron egy lélek 
sem mozog. Beléptem, és lassan megindultam az egy,kori kocsma, 
majd a házigazda lakásának főbejárata mellett.

Az udvar közepén, az ól és a kút között kifeszített köteleken 
nagy fehér lepedők száradtak. Az enyhe szél néha meglebbentette 
őket és nekem úgy rémlett, mintha valaki mozogna közöttük. Megáll
tam és bámultam a mozgó fehérséget, mely mögött homályba veszett 
az alacsony lakóépület. Mintha egy asszony keze simította volna végig 
a világos, vitorlára emlékeztető vásznakat. Csak egy kezet láttam és 
seanmi mást. De az a kéz az anyám keze volt. Ott surrant lepedőtől 
lepedőig, mindegyiket megsimogatta, megtapogatta, száraz-e. Bero
hantam a lepedők közé, de a kéz akkorra már eltűnt. Nem volt ott 
senki, csak egy hosszú támasztófa ágaskodott a kötelek között.

Átmentem a lepedők mögé, balra fordultam, és máris ott álltam 
a konyha bejárata előtt. Akkor már magamhoz tértem, fordulni akar
tam visszafelé, de a sötét lakásból észrevettek. Egy asszony jött ki 
a konyhából és megkérdezte, kit keresek. Én csak köszöntem, mást 
nem feleltem. Ő meg megigazította fejkendőjét és hátrált az ajtó felé. 
Biztosan besurranó tolvajnak nézett és megijedt tőlem.

— Nem keresek semmit és senkit, nénikém — szólaltam meg, 
amikor megláttam az idős asszony riadt tekintetét. — Tudja, itt szü
lettem . . .
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Elakadtam. Az asszony; csodálkozva bámult, aztán valahogy föl
engedett a riadalma, elmosolyodott és bólogatva szólt:

— Értem . . .  Igen, most már értem. Hát csak azért jö t t . . .  Hát 
csak tessék. . .  Ha akar, bejöhet. . .  Azt hiszem, ismerem . . .  Úgy tű
nik, hogy m aga ... Tudja én az edényesnél voltam cse léd ... Emlék
szik rájuk? Én megösmertem magát. . .  Meg én!

Bennem is felderengett az idős asszony egykori képe. Éppen 
azért restelltem ezt a szokatlan és ijesztő felbukkanást. Bocsánatot kér
tem, a marasztalást megköszöntem, aztán még egy futó pillantást vetet
tem az udvarra. A régi kút még ott állt a helyén, a füstölő meg a disz
nóól eltűnt. Mint ahogy eltűnt a percnyi, gyermekkort idéző illúzió is. 
Nem tudom, hogy elköszöntem-e az asszonytól, de arra határozottan 
emlékszem, hogy sietve hatoltam át a lepedőfalon és pillanatok alatt 
az utcán voltam.

Minek is kellett ez a látogatás, ez az ostoba szellemidézés, ami
kor abban a házban már úgysem lelek meg semmit és senkit?! Nincs 
visszatérés a múltba, nincs menekülés a jelenből, a sötét sáros utca 
és a régi ház halott. A lámpák már kigyúltak a nagyobb utcákban. A 
sugárúton fényözön csapott szemembe és még egyszer kijózanított 
az emlékek részegítő mámorából. Még egyszer, mondom, mert rossz 
szokásom, hogy a visszatéríthetetlen múlt idézésében gyerekkorom 
színhelyén keresek menedéket életem nehéz óráiban. Talán azért, 
mert szép volt? Szép gyerekkor? Hát mi volt benne szép? A dohos 
szoba, a nincstelenség, a petróleumlámpa, a disznóól bűze, a sár, a 
por, a kocsisok?

Várjunk csak, ezek a külsőségek. Az anyai szeretet, az apai szi
g o r. . .  A testvérek, akik megvertek, de meg is véd tek ... ez él ben
nem mélyen. A gyerekkor érzelmi világa kiapadhatatlan bánya, mely
ből magától is feltör a sok drága k incs. . .  Olyan kincsek, melyeket 
a felnőtt ember életében pótolni nem lehet. Feltörnek tudatomban és 
álmaimban, balgaság lenne visszaszorítani őket. Ezért is írok, ezért 
kényszerülök mesélni gyermekéveimről. Ha el tudnám mondani úgy, 
ahogy fölbukkannak, ahogy kikívánkoznak belőlem ezek az emlékek, 
boldog lennék.

Utcánk másik oldalán, alig néhány méterrel mélyebben állt Csa- 
táry István második háza, vagy ahogyan a mi udvarunkban neveztük, 
a „másik ház” . Ennek elhelyezkedése sokkal egyszerűbb volt a már 
leírt első épületnél. A nagy telek két végén egymással szemben két 
sor vert falú lakást építettek. Közöttük puszta nagy udvar, melynek 
egyik sarkában öreg eperfa állt. A szoba-konyhás lakásoknak padló
zata döngölt föld volt, melyet csak az igényesebbek kentek fel néha
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budai földdel. A kicsiny, udvarra nyíló ablakokon alig szűrődött be a 
fény. A szobában félhomály és dohos levegő terjengett. És főleg fene
ketlen nyomor.

A már említett sétáim egyikén láttam, hogy a Lovas utcára va
kon pislogó, nagy, hasat eresztett házrész egyik vége bedőlt. Tetőze
tének romjai az udvar felé meredeztek, néhány nádköteg az utcára 
hullott. De senki sem igyekezett helyrehozni ezt az állapotot, csak 
a mennyezetet támasztotta alá gerendákkal a szerencsétlen lakó. La
kását azonban nem hagyta el. A régi házban tehát az egykoriakhoz 
hasonló igényű emberek laktak.

És ha már elmondtam, hogyan festett a két ház abban az idő
ben, amikor nagy, fájdalmamra nem nézhettem meg Szerént, a Pestre 
készülődő menyasszonyt, hadd mondjam el sorjában, kik és miféle em
berek népesítették be őket.

A kocsma az utcára nyílott és két helyiségből állott. Az első
ben a kockás abroszokkal terített asztalok és a fal egész hosszában 
felerősített fogas kampók álltak. Nagy ablakai a keskeny udvari részre, 
vagyis a szomszédos Copf-ház korhadt fakerítésére néztek. A máso
dik kisebb helyiség üvegfallal volt elválasztva a többitől; ennek végé
ben állott az almazöldre festett söntés. Bal oldalán padokra ülhettek 
a borivók, jobb oldalán volt a hátulsó kijárat, melyen keresztül a ven
dégek a közös illemhelyre jártak, ha volt hozzá kedvük és erejük. 
Ha nem, akkor a kerítés tövéig tántorogtak, vagy a senyvedő kert- 
sávot tisztelték meg vizeletükkel.

De Liza néni, a kocsmárosné is ezen az ajtón járt ki és be laká
sából vagy lakásába, egyedül vagy valamelyik vendégével. Bekötött 
fejű, barna asszony volt, többször meglestem, amint a cikóriakávé cso
magolópapírjával dörzsölte az arcát, hogy annak festékétől piros színt 
kapjon, ami néha túl jól is sikerült neki. Ilyenkor vastag szerecsika- 
réteggel kente be magát, amitől viszont halottsápadttá vált az arca. 
Mindig szívesen szolgálta ki a vendégeket, és sohasem értettem, mitől 
kacag olyan nagyokat, ha valamelyik férfi hozzáhajolva mondott neki 
valamit. Pedig ez igen gyakran megtörtént, én igazán tudom, mert a 
kocsmába szabad bejárásom volt, előttem nem restelltek vaskos tré
fákat mondani, úgysem értettem belőlük jóformán semmit. . .

Azt sem tudtam, miért nyúkáltak egyesek Liza néni bő szoknyája 
alá, csak azt tudtam, hogy a néni nagyon csiklandós volt és olyan
kor is rettenetesen vihogott. De azért azt láttam, hogy mikor egy neki
vadult trombitás a söntés előtt ledöntötte lábáról, a néni bő szoknyája 
egészen az álláig emelkedett, alatta meg nem volt semmi. Csak egy 
barna folt látszott fehér testén. Erre mégiscsak elszégyelltem magam 
és kiszaladtam az udvarra.
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A trombitás és társai azért mással is foglalkoztak, (gy például 
szombat esténként és vasárnap nótákat fújtak a mulató vendégek 
fülébe. A környéken oly sok cigányzenész élt, de Liza néninek csak 
a trombitások kellettek! Akárcsak a kiserdő kocsmájában, ahol ugyan
csak rezesek fújták a nótákat vasárnap délutánonként, meg esténként 
is. De ezt én akkoriban nem láthattam, csak az ágyból hallgattam az 
elcsendesedett utcákon átszálló zenebonát.

A kocsma persze nem volt Liza néni tulajdona, őt csak iccés- 
nek nevezte a házi bácsi, aki az igazi gazda volt. Lakásuk többlép
csős bejárata közvetlen a kocsma udvari ajtaja mellől nyílott. A szá
momra elképzelhetetlenül szép és nagyj szobákat három ember lakta. 
A Csatáry bácsi nyugdíjas mozdonyvezető, föld- és szőlő- és kétsze
res háztulajdonos. Az alacsony, gondosan kipedrett bajszú ember élénk 
szemmel kísérte a házban történő eseményeket, minden rendellenes
ségre azonnal közbelépett, csak az volt az érdekes, hogy a kocsma 
saját, külön életét és az ivóvendégek csúnya viselkedését sohasem 
vette tudomásul. Mintha az a két közeli helyiség nem is létezett volna 
házában . . .  a kertbe piszkító részegeken meg éppenséggel keresztül
nézett.

De így, tett a felesége is, a magas, szikár Maris néni, aki már 
a pirkadás előtti órákban elhagyta a házat, mert egyetlen hajnali mi
sét sem mulaszthatott el. Harmadrendi volt, azt mesélték, hogy a kocs
ma jövedelmének javát a ferencrendi barátokhoz hordta, de ez csak 
olyan pletyka lehetett. Az biztos, hogy a szépen imádkozó koldusokat 
nem engedte el alamizsna nélkül. Viszont azt is megfigyeltem, hogy 
a miatypnkot meg az üdvözlégyet az utolsó szóig végig kellett mon
dani, csak aztán küldte le Julissal a fél dinárt vagy a darab kenyeret. 
Csodálkozott is a környék katolikus népe, honnan fújtam olyan folyé
konyan ezeket az imákat már négy-öt éves koromban, mégpedig ma
gyar és buny(evác nyelven.

Az ám, Julis, a szép háziúri lakás harmadik lakója cseléd volt, 
de nem igazi, mert a háziasszony unokahúga is volt egyben. Ami nem 
akadályozta abban, hogy hajnaltól késő estig dolgozzon a nagy lakás
ban meg a disznóólban, tavasztól őszig pedig még a földre és a 
szőlőbe is kijárt. Mégis bírta szusszal az aszott mellű, csontos kezű, 
sötét bőrű vénlány, aki szintén nagyon vallásos volt, de csak a kony(ha 
falán függő Szűz Mária-kép előtt láttam imádkozni, mert mire befe
jezte a napi munkáját, már egyetlen templomban sem miséztek a 
papok.

Mindössze három élőlény lakta a nagy hodályokat, de azért rajta 
kívül még sokan népesítették be a lakás minden zugát. A festett szen
tek. Mert Csatáry István nyugalmazott mozdonyvezető, szőlőtulajdonos
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és háziúr szabad idejében képek pingálásával foglalkozott. Akkora 
úrvacsorát festett, hogy befedte vele nappali szobájuk egyik falát. De 
voltak ott kisebb képek is: ájtatos Szűz Máriák, keresztre feszített Jé- 
zuskák, feszület előtt térdepelő lányok és imádkozó koldusok. Mind
ezekről azért vehettem tudomást, mert a ház rendje szerint már egész 
kis koromban fel kellett őket köszöntenem minden nagyobb ünnep 
alkalmával.

Anyám valamelyik bátyámtól rám hagyott jobb ruhába bujtatott 
minden újév, húsvét, karácsony, valamint materica és oca alkalmával, 
és el kellett mondanom a betanult köszöntőt. Szívesen tettem, mert 
így bámulhattam a sok szép holmit meg a szenteket, kaptam mákos 
kalácsot, pozsonyi kiflit, amit részben hazavittem, és néhány dinár is 
ütötte markomat. A pénzt szintén hazavittem, nem is próbáltam eltit
kolni, ha kaptam, mert szüleim jól tudták a rendet: mikor dukál ka
lács, dió, pénz. . .  Csak a kapros túrós lepénnyel nem tudtam mit kez
deni, mert szagát sem bírtam, így hát, ahogy leléptem a főbejárat lép
csőjén, áthajítottam a Copf-ház kerítésén, ahol a szemfüles csirkék 
felfalták.

A saroklakást furcsa népek lakták. Szüleim úgy mondták, hogy 
az ember gróf volt hazájában, az asszony meg egyenesen hercegnő. 
Soványak, magasak és sápadtak voltak. Csak az após volt görnyedt 
és öreg. Idegen, érthetetlen nyelven beszéltek, télen posztódarabokkal 
szegélyezték be lakásuk minden ablakát és ajtaját. És ami a legfur
csább volt, a gróf úr is hordta a vizet, ő mosta fel a padlót, és az 
egész ház csodálkozására lavórban főzték az ebédjüket.

Egyébként a fiatal asszony nagyon szép volt és minden férti 
megcsókolta a kezét. Később Ifogtam csak fel, hogy orosz emigráns 
arisztokraták voltak és majdhogy éhen nem haltak a szegénységtől, 
mivel dolgozni nem jártak, nem is tudtak ezek a magas, áttetsző 
bőrű emberek.

És utánuk következtek a Druckerék. özvegy Druckerné fiával, 
Lázival és Klári leányával lakott a kétszobás lakásban, melynek kony
hája középen állt és a szobák két oldalra nyíltak. Irigyeltem, hogy 
mindkét szobájuk padlós volt, sőt a konyha is, habár abban nyüzsög
tek a svábbogarak. Lázi egy nagy kereskedő raktárában dolgozott és 
futballista volt, Klári meg korán, talán tizenkét éves korában kezdte 
tanulni a kalaposmesterséget, de csak inkább masamódlány,nak hív
ták. Mivel kevés volt a keresetük, a házbért meg pontosan kellett 
fizetni, egyik szobájukat egy idős házaspárnak adták ki albérletbe. 
Azokról nem tudtuk, miből élnek, de a kicsi asszonyka azért előterem
tette a napi ennivalót beteges, nála is öregebb férjének. Apám azt 
mondta, hogy snorrerok, amiről később kitudódott, hogy amolyan ura- 
sabb koldulást jelent, mert a zsidóknál nyilvánosan koldulni nagy szé-
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gyien. Nem magára a koldusra, hanem az egész hitközségre nézve. 
A kis albérlő néni nemsokára eltemette élete párját, utána már nem 
főzött, hanem a népkonyháról hordta ebédkéjét. Megfigyeltem, hogy 
egész nap rágcsált valamit, ha nem beszélt. De beszélni csak addig 
volt kedve, amíg a férje élt, akkor is olyan nyelven, amelyet nem 
értettem, az idegenekkel viszont magyarul társalgóit.

A Drucker fiú, a Lázi, nem tudom, mit csinált a kereskedő rak
tárában, de azt tudtam, hogy mit jelent futballistának lenni. Mindig 
nagyi volt a társaság körülötte, ragasztották a kiszakadt gumibelsőket, 
és a kapukat ruháik kupacából az utca közepén állították föl.

Mikor az utcáról elűzték őket, akkor a kiserdőbe vonultak, és 
piros színű ingeket vettek maguknak. Drucker néni mosta és szárította 
a dresszeket — így nevezték a Láziék — , és csapatot alakítottak, 
amelyet Slaviának kereszteltek el.

Tőlük kaptam a labdarúgás első leckéit, meg jóizűeket károm
kodni is tanítottak nagy buzgalommal. Ezzel is jól szórakoztak, apám 
viszont állandó hadilábon állt velük, s romlottaknak mondta őket, mi
vel az ő idejében fiatalon nem illett olyan szavakat használni. Pedig 
használt belőlük jó egynéhányat jó apám is, de hát ő már meglett 
ember volt, aki szabad idejét a kocsmában tölthette.

Most a mi családunk lenne soron, de rólunk majd később me
sélek, viszont ha magunkat átugrom, akkor csak Liza néni egyszobás 
lakása marad hátra az illemhely mellett, arról viszont már szóltam.

A düledező másik házban sok lakó váltakozott, de három lakás 
bérlői életük végéig ott maradtak, mert Csatáry,né rokonai voltak. Elöl 
lakott az Éva néni, akiről azt mondták, hogy hiányzik egy kereke. Ö 
volt az említett rokon cseléd, a sovány Juliska édesanyja, de azért 
a nagy lakásba nem járhatott be, csupán a konyháig mehetett fel. Fia 
még az örökké pörlekedő és kócos Éva néninél is furcsább figura 
volt. Neki nem egy kereke, hanem a bal szeme hiányzott, ezt fekete 
kötéssel takarta be. Hatalmas feje volt, de azért ész tekintetében ő 
sem dicsekedhetett. Ennek ellenére kitanulta a kefekötés mesterségét, 
ám ritkán dolgozott, akkor is saját számlájára, odahaza.

Idejének java részét a sétaerdőben töltötte, habár egyáltalán nem 
kedvelte a futballt. Ellenben a bujkáló szerelmes párok után leskelő- 
dött, rájuk ijesztett és odébbállt. Meg magános kislányok mellét és 
hátulsó felét igyekezett megfogdosni, ha azok idejében észre nem 
vették és sikoltozva el nem szaladtak. De nagy bajt nem csinált sen
kinek; még arra is jutott ideje, hogy politizáljon — mindig valami 
Ottót emlegetett, aki vissza fog menni Magyarországra, de azt nem 
értettem meg, hogy ki az az Ottó, miért lenne jó neki, ha az valahon- 
nét visszatérne.
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A másik ház ellenkező oldalán lakott Krisztó néni, Csatáry,né 
sógornője, akinek férje tüdővészben elhunyt. Mosónő volt, odahaza 
is, az utca több házában is örökké a mosóteknő előtt láttam, szeme 
mindig vörös és könnyes volt, talán a forró gőztől. Fia, Pista idősebb 
volt nálam néhány esztendővel, de még egész kicsiny gyerek volt ő 
is, amikor borbélymesterségre fogták. Tőle is sok mindent tanultam, 
de azoknak a dolgoknak nem volt semmi közük a borbélyszakmához.

Mellettük lakott még egy Csatáry-rokon, Jani bácsi, a pincér. Öt 
tartottam akkoriban a világ legsoványabb emberének. Különösen hosz- 
szú nyakára illesztett, erekkel befutott arca volt ijesztően csúnya, mert 
színtelen szeme alaposan kidülledt. Még a szemgolyója sem volt fehér, 
hanem a véres erektől vörös. Mindig fekete ruhát viselt, de nadrág
ján a sliccet többnyire elfelejtette begombolni. Tudniillik valamilyen 
kényszer folytán minduntalan vizelt, és sokszor elfeledkezett a rendről. 
Csúfoltuk is sokszor emiatt, mire ő megzavart bennünket, de haszta
lanul, mert sokkal gyorsabbak voltunk nála. Egyébként is majd min
dig tántorgott. Ha dolgozott, részegen jött haza reggelenként, ha mun
ka nélkül lődörgött, akkor a Csatáryék borából öntött fel a garatra. 
Ha pénze volt, fújatta a trombitásokkal és virágcsokrot vett Sárinak, 
mégpedig rózsavirágot, mert Sári leginkább ezt kedvelte.

Az ám, most jövök rá, hogy egy lakót kihagytam: a Sárit. A 
disznóól mellett lakott. A disznóól lakóit minden évben kimiskárolták 
és levágták, ezért névtelenek maradtak, Sári viszont szakállas kecske 
volt, jó sokáig élt és mekegett. Ez a Sári volt Jancsi bácsi kedvence. 
Ha volt pénze, nem sajnálta tőle a szép rózsákat, amelyeket kétszarvú 
barátnője töviseivel egy,ütt mindig jóízűen elfogyasztott.

A CSALÁD

Miután a ház utolsó lakóját is megemlítettem, visszatérhetek az 
otthonunkba. A lakás bejárata természetesen nálunk is a konyhára 
nyílott, itt étkeztünk, és anyánk idejének java részét ebben a helyi
ségben töltötte, főleg az épített tűzhely mellett, melynek padkája alatt, 
a tüzelőfa között tanyázott Májkó, az öreg macska, amely tulajdonkép
pen családunk hetedik tagja volt. És nem is az utolsó, mert néha-néha 
átmenetileg megszaporodtunk. A bal oldali padlós szobában álltak a 
brunolinos régi bútorok, két ágy meg két szekrény,, egy tükörrel. Ez 
volt a hálószoba, nyáron csak szüleim háltak benne, de télen én is
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hol egyikük, hol másikuk mellett feküdtem. Ha nagyon szigorú volt 
a tél, akkor anyám is elhagyta ezt a fűtetlen szobát, és csak én alud
tam apámmal, aki a meleg szobát nem tudta elviselni.

Az ágyban aztán szülőföldjéről hozott érdekes történetekről, a 
Kárpátokban rejtőzködő, igazságot tevő betyárokról, izgalmas vadá
szatokról, medvékről és éhes farkasokról mesélt; meg valószínűtlen, 
de szép vándorlegényr kalandokkal ébresztette fantáziámat, hogy talán 
a mesék hősein elmélkedve lépjek át az álmok világába. A másik 
szoba, a földes, igen sok célt szolgált. Legfontosabb része az udvari 
ablak melletti néhány négyzetméternyi terület volt, mert apám itt állí
totta fel munkaasztalát, a pangiit, meg a két suszterszéket. Tudniillik 
a kapu melletti falon kint állt a domború, még az egykori nyílt mű
helyből átmentett címtábla, melyen egy hosszú szárú csizma és egy 
hegyes orrú női cipő hirdette apám mesterségét.

Szóval a földes szoba egyik vége nappal, vagyis esti hatig mű
hely volt, közben délben itt gyülekezett a család a durva asztalnál, 
hogy, elfogyassza ebédjét. A tányérok helye — talán a gyerekek miatt
— magába az agyonsúrolt, egészen elhasznált, repedt asztal deszkáiba 
volt bevájva.

Este aztán egy rozoga sezlonon és egy vaságyon aludt a család
három-négy tagja, szükség esetén kettesben. Vagyis két fiú mindig
együtt aludt, külön ágya abban az időben a szüleimnek volt; ha én 
nem aludtam velük, a rozoga sezlont nővérem birtokolta.

Volt is cirkusz minden este, amíg apám haza nem érkezett. Re
pültek a párnák, a toll is kihullott néha a cihákból és a szoba meg
teheti pihékkel. Any|ám sopánkodott, próbálta megfékezni a két rakon
cátlan fiút, de kevés sikerrel. Illa, a nővérem meg se kísérelte a be
avatkozást, habár ő volt a legidősebb. Tudta, hogy amint megmozdul, 
rögtön ellene fordul a fiúk szilajsága, és akkor ő húzza a rövidebbet. 
Én meg remekül szórakoztam, míg csak ágyba nem dugtak.

Mire megérkezett a kocsmából apám, elcsendesedett a társaság. 
Mert vele nem lehetett tréfálni. A lábszíj mindig kéznél volt és nem 
nagy kímélettel csapott le a fiúkra. Igaz, Bécire vigyázott, mert lábát 
és szemét egyszerre támadta meg egy számomra ismeretlen beteg
ség. Egy ideig kocsiban toltuk, és sötét szemüveget kellett viselnie. 
De a betegség elmúlt és nyoma se maradt.

Még mindig csak négyröt éves voltam, és az ágyban lezajlott 
csetepaték mellett, téli estéken, vacsorára és apánkra várva a repedt 
vaskályha mellett, sötétben ültünk. Élvezettel néztem a kis, karikás 
kályha repedésén keresztül világító falakra, meg a gerendás mennye
zetre vetített árnyékok játékát. A kályha mellett mesélő anyám, vagy 
valamelyik melegedő öreg szomszédasszony) történetei elevenedtek
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meg, az árnyékok sárkányokká, boszorkányokká és tündérekké vál
tak. Ilyenkor nagyon jól éreztem magam, mert a szobát mélységes
béke és szép mesék világa töltötte be.

Anyám majd minden este néhány, krumplit tett a kályha tetejére, 
lábossal lefedte, és mi vártuk, míg a vacsorához megsült. A hajában 
sült krumpli finom illata töltötte meg a levegőt. Mindez egybevéve
megelégedéssel töltött el engem, anyámat és talán a két fiút is, csak
nővérem vágyott már többre, ő néha elhagyta a gubbasztó családot 
és barátnői társaságában babázott, vagy a konyhában, a még mindig 
meleg sparherd mellett, petróleumlámpa fényénél tanult.

Ambrus krumplihéjból spirált nyesett, rászúrta egy fadarabkára 
vagy a piszkavasra és a kályha ringlijei közé helyezte. Az egy darab
ban levágott krumplihéj a melegtől forogni kezdett, mint a felnyár
salt kígyó.

így töltöttük akkoriban az estéinket, ez volt a nagy szórakozás, 
a felejthetetlen esti élmény). Egyáltalán nem gondoltuk, hogy másként 
is lehetne. Sötét szoba, lángok fényjátéka, halk mesék és krumpli
illat . . .  Ezerszer tér vissza emlékembe.

A nappalok? Egyszerűen nem tudom, télen hogyan teltek el. 
Hiszen segíteni nem tudtam, játékaim sohasem vo ltak. . .  Azért fel
találtam magam, mert anyám megtanított, hogyan töltsem egyedül az 
időt, míg testvéreim az iskolában tartózkodtak. Ollót adott kezembe, 
és újságpapírból képeket vágtam, vagy ahogy hosszú ideig kiejtettem 
ezt a szót: „kepeket” .

Az összehajtott papírdarabokból százféle figurát vagdostam. Ha 
valamelyik különösen érdekesre'Sikerült, azt apámnak is megmutat
tam, meg a hazaérkező gyerekeknek. Később a régi falak lehullott 
malterját formáltam olyképpen, hogy az udvar kiálló köveihez dör
zsöltem őket. Tehát a mágam módján „alkottam” . A szomszédok ,,kis 
művésznek” neveztek. De egy napon rájöttek, hogy hasznosabban is 
eltölthetném időmet és beírattak a Prágai híd utcai, elég távoli, úgy
nevezett Vörösköröszt óvodába.

Jól emlékszem annak a kísérletnek rövid történetére. Mert csak 
kísérlet volt és igen rövid. Ambrus bátyám megfogta kezem és elve
zetett az óvodába. Egy ideig bent ültem a gyerekekkel, akik, úgy tűnt, 
ugyanazt az imát mondogatták, amelyet a fehér hajú koldusoktól hal
lottam számtalanszor. De közben figyeltem, hogy a bátyám kint van-e 
a folyosón és megvár-e, ahogyan — édesanyámmal együtt — megí
gérte. Később kimentünk az udvarra és egy nagy kupac homokban ját
szottunk. Báty(ám velem volt, és én nyugodt lélekkel vájtam az alaguta- 
kat a puha homokba. 'Nagyon belemerülhettem a játékba, mert észre 
sem vettem az idő múlását és elfeledkeztem Ambrus jelenlétéről. Mikor 
felocsúdtam a nagy munkából, azonnal rájöttem, hogy( bátyám eltűnt.
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„Becsaptak, becsaptak” — villant át agyamon, és bánatos bőgésbe 
kezdtem. Aztán gondoltam egyet, és a megrökönyödött óvónő intelme 
ellenére kiszöktem az utcára és bátyám nevét kiáltozva rohantam ha
zafelé. Meg sem álltam lakásunk ajtajáig, hogy annak küszöbéről zú
dítsam anyám nyakába a szemrehányások özönét. Kaptam egy kisebb 
sorozat verést, de óvodába többé sohasem mentem. Nem is próbál
koztak újabb kísérlettel; tudták, hogy az első lépést elrontották, és 
már ismerték makacs természetemet.

A makacsság! Ez is egészen korai emlék, de következményeit 
csak két-három évvel később kezdtem érezni úgy istenigazából. Addig 
azonban a Csatáry-háznak környékén még lejátszódott néhány ese- 
mény(. Az egyik például akkor történt, amikor egy napon beállított hoz
zánk egy furcsán öltözött, számomra ismeretlen ember, akiről hama
rosan kiderült, hogy számos nagybácsikáim egyike. Sovány volt, poros 
és szakáll fedte arcát. „Megjött Ernőd a hadifogságból!” — sivalko- 
dott Illa nővérem, amint meglátta a furcsa szerzetet. Anyám kisza
ladt az udvarra, apám is kikászolódott a műhelyből és egyáltalán nem 
volt elragadtatva a jövevénytől.

Anyám ölelte, csókolta, én meg elhúzódtam tőle, és hiába csalo
gatott, hogy hozott nekem a tarisznyájában „valamit” , nem békéltem 
meg vele egykönnyen. Akármilyen nagy volt az öröm, anyám mégsem 
engedte be a lakásba édes öccsét, hanem ott az udvaron leszedte 
róla minden gúnyáját, és Ernőd egy szál alsónadrágban, szégyenkezve 
toporgott a köréje gyülekezett házbeliek előtt.

A ruhák meg a mosókonyha katlanjába kerültek, ott főzte őket 
anyám hosszú órákon át. Utána maga a háborúból hazatérő hős is a 
mosókonyhába került, fürdették, súrolták, és csak késő délután jutott 
be lakásunkba. Azt mondta anyám, hogy tetvetlenítették meg a beteg
séget főzték ki a foltos katonai rongyokból. Hát nem így képzeltem 
el a hős nagybácsi visszatérését, akinek hadbavonulásáról és eltűné
séről sokszor mesélt anyám a sötét téli estéken.

De most nyár volt. Ernőd kapott egy viselt ruhát és leült apám
hoz a pangli mellé. Mondták, hogy nagyszerű cipész, keze alatt ég 
a munka. . .  ha van. Hát nem mindig volt elég, apám is sokszor bá
mult a kapu felé a nyitott ablakon keresztül, várva, hogy jön a ren
delő. Ernődnek meg amúgy is szűk volt a szoba, néha idő előtt hagyta 
ott a munkát és eltűnt a házból. Úgy mondták, hogy sok a komája, 
meg hogy kártyázni megy. . .  De egy napon nem is jelent meg a föl
des műhelyben. Ugyanaznap délután nálunk járt egy ember, aki detek- 
tívnek mondta magát és őt kereste.

Merthogy előző éjszaka betörtek a Magyar utca végén álló hen
tesüzletbe, ahonnan pénzt vittek e l . . .  És Ernőd volt az egyik gyanú
sított. Nesokára elfogták társaival együtt, akik mindannyian a hadi

20



fogságból jöttek. El is ítélték, de nem vitték el a fogházból, mert mun
káját nagyon megbecsülték. Csak az anyám látogatta, a nagybácsik 
meg a sógorok szégyellték, hogy a család egy tagja rossz útra tért. 
Nem tudom, miért, de apám nem ellenezte, hogy bejárjunk hozzá, 
néha még pár dinárt is küldött neki.

így voltunk a tetűvel is. Azt sem szégyellte a házban senki. Tisz
tán látom magam előtt a képet, amint a ház nagylányai és asszonyai 
hajmosás után sámlin ültek az udvarban, és miután hajuk megszáradt 
a napon, újságpapirost tettek maguk elé és sűrű szarufésűvel tiszto
gatták hajukból a jól meghizlalt fejtetűket. Aztán a papírdarabokat ösz- 
szehajtogatták és a tetvekkel együtt elégették.

A jobb módú családoknál ilyesmit nem tapasztaltam, nekik tiszta 
maradt a fejük, vagy legalább is eltitkolták, ha volt tetűjük. De kár
örvendve láttam, hogy( őket meg egymás után elkapja az ótvarra- 
gály — a fertályunkon viszont senki feje sem lett tele ezekkel a csúf 
sebekkel. Hej, de csúnyák is voltak a kopaszra nyírott úrilánypk! Ki
nevettük, csúfoltuk őket, mert ők minket előbb tetveseknek neveztek.

Akkor még tartott a spanyolnátha is. Az orosz hercegnő idős 
apja kapta meg a házban elsőnek és majdnem belehalt. Szerettem 
volna megnézni a beteg öreg urat, de nem engedtek be hozzá. Mégis 
beleestem a csúnya náthába, és nagy lázzal feküdtem a melegen fűtött 
földes szobában. Az orromból állandóan foly(t a vér, és az iparosok 
orvosa sárga színű vattával tömte tele orrlyukamat. Soha ennyit nem 
forgolódtak körülöttem, mint akkor. Egyik bátyám sem aludt velem, 
habár az ő ágyukban feküdtem, sok teát itattak velem, meg naran
csot is kerítettek, s az nagyon ízlett nekem. A fiúk egy szalmazsákon 
háltak a földön, és lefekvés után éppen úgy hancúroztak, mint azelőtt.

Meggyógyultam, fölkeltem, és minden folytatódott úgy, ahogy 
azelőtt. Apám mellé kerültem újra, a hideg szobába, és hallgattam 
altató esti meséit.

Akkoriban jelent meg lakásunk ajtajában egy fiatal nagybácsim, 
a magas, barna Aladár. Arról lett emlékezetes, hogy szép hangja volt, 
dalaival elszórakoztatott bennünket. Szívesen hallgattuk, de apám nem 
túlságosan kedvelte, mert — mint mondotta — elege volt már az 
egyikről, minek jön nyakára a másik is. Ez a másik meg — azt 
mesélték — vöröskatona volt, és valahonnan a határon túlról került 
elő. Munkát úgy látszik, nem kapott, ruháján és kiálló pofacsontján 
is meglátszott, hogy nem a legjobb módban él. De valahogy, ő is 
csak hozzánk vonzódott, jobb módú testvéreinél csak ritkán jelent
kezett.

Sokszor megtörtént, hogy éppen ebédidő alatt látogatott meg 
bennünket — véletlenül. Mi már asztalnál ültünk. Megállt a konyha és
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a szoba közötti küszöbön és nem akart beljebb kerülni. Anyám tessé
kelte, de ő mindig szabadkozott. Akkor anyám figyelmeztetőleg a lát
szólag evésbe merülő apámra szögezte tekintetét. Mire apám ráför^ 
medt a küszöbön álló, szerénykedő, hosszú Aladárra:

— Ülj le az asztalhoz, egyél velünk!
Ez már parancsnak hangzott és az éhes fiatalember közénk tele

pedett. Tányért kapott, és együtt ettünk, aminek mi, gyerekek nagyon 
örültünk. Mert sajnáltuk fiatal nagybácsinkat, akiről lesírt a szegényr 
ség. Apámra pedig, akármilyen szigorú volt hozzánk, nagyon büszkék 
voltunk. Hallottuk nem egyszer, amikor sajátságos módján oktatta az 
elfogyasztott ebéd után egészen átalakult Aladárt:

— Amazok nem bírják a szegényszagot, ugye? A szerencsétle
neket csak a magunkfajta tűri. Én inkább éhen döglenék, mintsem 
hogy( rájuk szorulnék.

(gy hát a mi házunk lett a bajba jutott rokonok egyedüli mene
déke. Ernőd is, amikor kiszabadult, nálunk kapott szállást néhány 
éjszakára. Aztán föltalálta magát, munkát talált és nem volt vele többé 
semmi gond. Mindenütt csak dicsérték tudását és szorgalmát. Múlt
jából legfeljebb csak a kártyázás kísértete maradt fenn még jó ideig.

De Aladár ismételten megjelent nálunk, ha sorsa rosszra fordult. 
Kicsit evett, énekelt, és aztán apámmal is hetvenkedett, ha jó formába 
került. Egy este már jó későre járhatott az idő, amikor megjelent. Ta
lán nem volt szállása, mert éjszakára kért menedéket. Ez nem volt 
könnyű dolog, de egy szalmazsákot mindig le tudtunk tenni a földre. 
Apám már ágyban volt, Aladár velem kezdett akrobatamutatványokat 
végezni. Magasba emelt, majd úgy tett, mintha elejtene, és csak a 
föld közvetlen közelében kapott el ismét. Apámnak az ilyen ügyeske
dés nem volt ínyére, figyelmeztette Aladárt, hogy hagyjon föl vele, 
mire az fogott engem és szintén kunsztból apámhoz dobott.

Ezzel betelt a mérték. Apám kiugrott az ágy,ból és el akarta kapni 
hepciáskodó nagybácsimat. De az észrevette, hogy a tréfának vége, 
és kiszaladt a lakásból. Egy szál nadrág volt csak rajta, apámon még 
annyi sem. De azért futott a menekülő, hosszú lábú Aladár után égé-’ 
szén az utca sarkáig.

Reszkettünk, amikor egy ingben, gatyában és a izgalmaktól 
lihegve visszatért. Anyámra ripakodott, hogy, az ő fajtája, hogy ő 
szoktatta a házhoz ezt a javíthatatlan csibészt, aki ahogy kissé beme
legszik, már nem fér a bőrébe. De aztán elpárolgott a dühe, és 
anyám néhány perc múlva kisompolygott Aladár otthagyott ruházatával.

Haragja természetesen nem volt hosszú életű. Aladár nemsokára 
megint megjelent, és ment minden a régi szokás szerint mindaddig, 
míg be nem hívták katonának. Gyerekagyam felszívó képességét jel-
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lemzi, hogy pontosan emlékszem azokra a szavakra, melyeket 
Illa nővérem emlékkönyvébe — akkoriban minden fiatal lánynak volt 
emlékkönyve — beírt. „Elmegyek messzire, Szerbiának közepére, de 
ha egyszer vissza fogok térni, nyíló rózsa fog néked virulni.” Ezek a 
sorok inkább egy korabeli udvarló, vagy szerelmes ifjú kezéből lettek 
volna természetesek, de hát Aladár nagybácsim ilyen csekélységen 
nem akadt meg. A divatos közhelyek és műdalok nagy barátja volt. 
Aladár hazajövetele után ugyan kivirultak a rózsák, de nem a kertek
ben. Katonáskodása idején gümőkór támadta meg tüdejét, a lázrózsa 
korai halála napjáig sem került le arcáról.

Családunk hat tagján kívül megemlékeztem a két nagybácsiról, 
akik időről időre hozzánk csatlakoztak. így tehát néhanapján nyolcán 
kerülgettük a nem valami dúsan megrakott, repedezett és kivájt, öreg 
„ebédlőasztalt” . Pedig még nem soroltam el mindenkit, aki, ha átme
netileg is, de családunkhoz tartozott. Mert Káposzta Matyiről még egy 
szót sem szóltam.

Káposzta Matyit nem lehet kihagyni a család és a Csatáry-ház 
krónikájából. Számomra kedvesebb személyt alig tudok felkutatni az 
első világháború utáni éveket idéző emlékeimből. Matyi árva fiú volt, 
sem anyjára, sem apjára nem emlékezett, magános nagynénje nevelte 
a sétaerdő közelében álló, alacsony nádfedeles házban. Amikor elvé
gezte a négy elemit, továbbtanulásról szó sem lehetett, írni-olvasni kü
lönben is megtanult, ugyan mi mást tehetett volna a szűkös körül
mények között élő rokon, mint hogy mesterségre adja. Apám, ha 
akkoriban nem is volt nyílt műhelye, jó és szigorú mesterember híré
ben állt a környéken. így került hozzánk egy napon, talán ezerkilenc- 
százhuszonhárom őszén Matyi, a szép növésű, rózsás arcú, vidám gye
rek, aki akkor mindössze tizenegy éves lehetett. Ami éppen megfelelő 
kor volt, hogy egy szegény gyerek inasnak vagy kifutónak szegődjön. 
Matyi tehát inas lett. Apám mellett tanulta a mesterséget, és az akkori 
szokás szerint a gazdasszony — mármint anyám — segétségére volt. 
Persze hajnali kelésekről meg az akkori időkben szokásos házimunka
robotról szó sem lehetett. Először is, mert az apám mindennap haj
nalban kelt, télen ő gyújtotta be a sparherdet, és a világ semmi kin
cséért sem hagyta volna, hogy a kora reggeli munkákat más végezze 
el. Jóval későbbi szélütéséig a nap sohasem találhatta őt az ágyban, 
de a gyerekek túl hosszú lustálkodását sem nagyon tűrte. Jellegzetes 
kiejtésével keltegetett bennünket, ahogy eloszlott az éjszaka sötétsége:

— Felkelni, gyerekek, már a seggetekbe süt a nap!
De apámról később majd többet mesélek. Most Matyiről van szó, 

aki rövidesen családunk hetedik tagja lett, mert mindannyian nagyon 
megszerettük, és még apám se rejtette véka alá, hogy kedveli a szőke 
árva gyereket, ö  azért, mert fogékony volt és szorgalmas, a testvé

23



reim pedig azért, mert jó pajtásnak és ötletes játszótársnak bizonyult. 
Édesanyám ugyanazon okokból ragaszkodott Káposzta Matyihoz, mint 
amelyekért az én gyjerekszívembe is beférkőzött. Mert engem szere
tett, értem, a család legkisebb, hosszú hajú tagjáért mindent, az égvi
lágon mindent megtett. Ha cipőt liferált, magával vitt, ha szabad 
ideje volt, nyakában vett, és így dócsázva futkározott velem végig 
a Magyar utca aszfaltján. És játékokat faragott, rongylabdát csinált, 
megjavította a cipőmet, amire apám ritkán volt kapható. Ami a leg
fontosabb, megvédett a nagyobb gyerekektől, ha azok valamilyen ok
ból — az pedig a gyerekeknél sűrűn akadt — meg akartak verni.

Neki köszönhetem, hogy odahaza és a környéken évekig nem 
is szólítottak igazi nevemen. Mert nevekkel is felruházott. Zömök ter
metem ihlette névadásra. Először Csumának becézett, később jó ideig 
Tuskó volt a nevem.

Matyi ott élt közöttünk, évekig hozzánk tartozott. A régi idők 
történetét nélküle el sem tudom képzelni.

VÁLTOZÁSOK ÉS VERÉSEK

A mi házunkban, az első számú Csatáry-házban időközben vál
tozások álltak be. Alig észrevehetően, szinte titokban hagyott el 
bennünket a hercegnő és a férje. Azokra a napokra már világosabban 
emlékszem, még most is fülemben cseng az asszony madárcsicser
gésre emlékeztető hangja, látom sötét barna haját, mely földöntúli 
kifejezést adott amúgy, is sápadt arcának. És látom a férj nyúlánk 
alakját, amint mélyen meghajlik az udvaron álló édesanyám felé és 
megindul a nagykapu irányába. Kezében különféle holmikkal megtö
mött cekkert tartott, ugyanazt, amelyel a piacra járt. Utánasompo
lyogtam, és néztem a két valószínűtlen figura távozását. Úgy buk
kantak fel a házban és úgy is tűntek el, mintha nem is földünk szülöt
tei lettek volna. Alakjuk különös titkok hordozói maradtak, egy idegen 
világ jelképeként őrzöm őket emlékeim tárházában.

A másik változás egészen más természetű volt. Liza néninek 
el kellett hagynia a kocsmát. Ezt az eseményt szívből sajnáltam. Tud
tam, hogy soha többé nem ad nekem senki annyi szabadságot azokban 
a rendkívül érdekes helyiségekben, mint amennyit ő megengedett. 
Eltűrte, hogy hallgassam az ízes kocsmai tereferéket, nem zavarta, ha 
jelenlétemben hátsó felét csipkedték a nekihevült vendégek, és láthat
tam pedrett bajszú csendőröket, megismerhettem nagyj kardjukkal csö
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römpölő rendőröket. Megtanultam azokat a nótákat, amelyeket a hábo
rúból hoztak a volt katonák, és azokat is, amelyeket a zöldkáderes 
szökevények szerkesztettek. Persze ezeket a dalokat mind szerbül 
énekelték, értelmüket nem ismertem, ezért hibásan is maradtak meg 
emlékezetemben.

Talán közvetlen távozása előtt volt az a vihar is, amely végig- 
száguldott a városon és nagy károkat okozott. Fákat tekert ki, házte
tőket rongált meg, és elsodorta az egyik templom tornyát. A környék 
asszonyai azt mesélték, hogy a hétfejű sárkány vonult át a városon. 
Ugyanaz, amelyikről a repedt vaskályha mellett hallottam titokzatos 
meséket. De az a vihar számomra mégis más okból emlékezetes. Ami
kor elkezdődött a nagy égiháború, a Kőhíd utca piszkos vizű árkában 
papírhajókkal játszadoztunk. Fejemen újságpapír csákó, oldalamon sa
ját készítésű fakard díszelgett. Éppen nagy tengeri csatát vívtunk a 
japánok meg az oroszok között. Amikor egy nagy mennydörgés észhez 
térített, az volt az érzésem, hogy eljött a világ vége. Az égen pohas 
hasú, koromfekete, ijesztő külsejű és féktelenül gomolygó felhőször
nyek száguldoztak. Esti sötétség borult az utcákra, melyeket csak az 
egymás után cikázó villámok világítottak meg. A mennydörgések soro
zata félelmetes morajlásba egyesült. Amint első ijedtségemből fel
ocsúdtam, futni kezdtem, de már a Lovas utca végénél utolért a víz
özön. Futottam elázott ingben, sárban és hirtelen keletkezett pocsolyá
kon át, és hogy minél előbb fedél alá kerüljek, a kocsmaajtón keresz
tül a megilletődött vendégek közé zuhantam.

Liza néni levetette átázott ingemet és egy törlőruhával ledörzsölte 
vizes hajam és reszkető felsőtestemet. Aztán lekuporogtam egy asztal 
mögé és behúzott nyakkal vártam a további fejleményeket. A vihar egy
re csak erősödött, és az ablakon keresztül láttam, amikor egy öreg 
akácfa nagyot reccsenve a földre zuhant. Utána kopogást hallottam, 
az ablakon, de nem láttam semmit. Amikor a koppanás többször meg
ismétlődött, észrevettem, hogy egy kis madár hasztalanul igyekszik 
menedékhez jutni a csukott ablakon keresztül. Fölugrottam helyemről, 
kirántottam az egyik ablakszárnyat, és a bezúduló esővel együtt a 
madár is besodródott a kocsmába. Megtépázott, elázott fecske volt. 
Egy vendég rám rivallt és bevágta a nyitva hagyott ablakszárnyat, én 
meg a helyemre ültem és figyeltem a kis jövevényt, amelyet sorstár
samnak éreztem. A fecske lepihent egy fölfelé kunkorodó fémfogason. 
Felborzolta vizes tollazatát, szárnyáról igyekezett lecsapkodni a lera
kodott nedvességet. De néhány pillanat múlva, amikor kissé magához 
tért, céltalan repdesésbe kezdett. Hol egyik, hol meg a másik ablakba, 
aztán a csukott ajtószárnyba ütközött. Akkor megint néhány pillanatot
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pihent, hogy ismét elölről kezdje. A vendégek jól szórakoztak meddő 
küzdelmein, de én felismertem szándékát, fölugrottam a fal mellett 
álló székre, és kitártam az egyik felső ablakot.

A madár még néhányszor a csukott ablaküvegekbe ütközött, de 
végül mégis megtalálta a szabadba vezető utat. A vihar kissé már 
alábbhagyott, a mennydörgések ritkultak, de a fák még keservesen 
hajladoztak a szélvihar meg-megújuló támadásaitól. A kis fecske nagy 
lendülettel a viharfelhők felé repült. Pillanatok alatt eltűnt. A vendégek 
talán meg is vertek volna, ha Liza néni nem rántott volna széles 
szoknyája mögé.

Amiatt, hogy akaratom mellett makacsul kitartottam, többszörö
sen meggyűlt a bajom, fgy volt ez a liferálás körüli huzavonákkal is. 
Már nagyocska voltam, ismertem a környék utcáit, és jól megismer
tem apám rendelőit is. Nevezetesen azokat, akik főleg javításokkal és 
csak ritkább esetben új munkák rendelésével fordultak hozzá. És ha 
már nem akartam óvodába járni, az iskolához pedig még nem nőttem 
fel, valami hasznomat akarták látni odahaza. Az első feladatom a meg
javított cipők hazaszállítása volt. Mentem volna én a cipőkkel szívesen, 
mert apám munkájára sohasem volt panasz, —a baj ott kezdődött, hogy 
a munkáért járó összeget is nekem kellett felvennem. Az pedig a mun
kadíj közlésével járt egy,ütt. Apám nem járt olcsó mesterember híré
ben, én pedig az első számú alkudozó voltam. Mindig drágálltam az 
összeget.

Igaz, az alku sohasem a földes szobában, hanem óvatosságból 
mindig az udvaron, a műhely, ablaka alatt kezdődött.

— ötven dinárt mondott, apám? — kezdtem prézsmitálni.
— Süket vagy? Persze, hogy ötvenet.
— Ez sok!
— Miii?
— Mondom, hogy sok. Elég negyven!
— Te, én kimegyek . . .
— Akkor is drága — pityeregtem.
— Utánad szaladok, te csibész!
Hátráltam néhány lépést, de nem tágítottam. Erre apám felkapta 

a lábszíjat és kifelé indult. Én a kapuig futottam, de még visszanéztem, 
hogy csakugyan jön-e. Ha jött, elszaladtam és elcsukló hangon, szé
gyenkezve közöltem a kuncsafttal a javítás á rá t. . .  Megesett, hogy 
ilyen alkudozás közben Ambrus bátyám segédletével elkaptak . . .  Kap
tam is a lábszíjjal a fenekemre, miközben torkomszakadtából bömböl
tem. De amikor vége lett a püfölésnek és láttam, hogy a cipőt apám 
Matyira, vagy valamelyik testvéremre bízta, azonnal visszatért jókedvem
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és — ez már olyan családi attrakciónak számított — letoltam a nad
rágom és mindenkinek megmutattam piroshurkás fenekem. Még föl sem 
száradtak könnyeim, máris együtt mulattam a családdal. Egyáltalán 
nem sajnáltak, mert úgy látták, hogy a verésnek semmi következménye 
nem marad zömök testemen, de gyorsan helyére billenő lelkiállapo
tomon sem.

Legalább ennyit szorultam a bevásárlások körüli bonyodalmak 
miatt is. Négy házzal feljebb állt a Reissburger fűszeres boltja. Oda 
küldött el anyám sóért, fél kiló lisztért, élesztőért. Később tíz kiló fel
aprított fát meg egy kanna petróleumot is haza kellett vinni. Ha volt 
pénz a házban, szívesen mentem, de ha pénztelenek voltunk, nem 
fűlött rá a fogam. Márpedig sokszor megtörtént, hogy „felírásra” kel
lett vásárolni. Azt meg a nagyobbak éppenséggel röstellték, engemet 
küldtek hát a boltba.

— Ha van pénz, megyek, ha nincs nem megyek — mondtam ha
tározottan.

— Nem a te gondod — válaszolta anyám — , majd felírja a 
Reissburger.

— Akkor menjen maga, anyám.
— Te mész.
— Akkor menjen a Béci.
— Te mész.
— Akkor menjen a Matyi.
— Ő dolgozik, te mész.
Ez a diskurzus többnyire a» konyhában zajlott le — ha meghal

lotta apám a műhelyben, gyorsan végére járt az ügynek. Néha elég 
volt, ha elkiabálta magát a pangli mellől, máris szaladtam — igaz, sírva 
és megszégyenítve — a fűszereshez. Este viszont akkor még nem 
engedtek az utcára. Még testvéremmel sem. Fájó emlék fűz egy dél
utánhoz. Tulajdonképpen már esteledett, de a félhomályban iapuló 
szobát szokás szerint csak a repedt vaskályhából kihatoló fény világí
totta meg. Anyám kenyérért küldte Bécit, én meg vele akartam menni.

— Itt maradsz — mondta anyám — , hideg van és lyukas a cipőd.
De én menni akartam és nem tágítottam. Anyám az ajtó mellett

állt agyonmosott pargetruhájában, bátyám már vette kabátját és indult. 
Én is az ajtóhoz léptem, de anyám megfogta a kezem. Féktelen dühre 
gerjedtem, kirántottam magam gyenge szorításából és mindkét öklöm
mel gyomrába ütöttem. Béci már kint volt, egyedül álltam szemben 
anyámmal, akinek arcára a kályhaláng imbolygó fénye esett. Halott- 
sápadttá vált, két eres kezét gyomrának szorította és tekintetét a 
gerendák felé emelve felnyögött.
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— Anyám! — kiáltottam. — Anyám, én nem akartam, én nem 
megyek, soha nem megyek . . .

És két kezemmel magamhoz szorítottam a lábát. Csókoltam a 
ruháját, kezét és mindenütt, ahová értem. Arca, a sápadt, fájdalomtól 
vonagló arca majd öt évtized múlva is v isszatér... és a lelkifurdalás 
életem végéig kísért. Nem voltam tudatában, mit is tettem, de gyerek
ösztönömmel éreztem, hogy ilyet többé nem szabad tenni.

Igen ám, a liferálásoknak voltak azért fényes pillanatai is. Mert 
ha új cipőt kellett szállítani, azt apám személyesen és kellő ünnepé
lyességgel végezte el. Különösen a távoli Zimonyi úton lakó Hevéréket 
becsülte nagyra, mert a jómódú asszonynak minden évben egy pár új 
everlasting, férjének pedig cúgos cipőt készített.

Az ilyen alkalomra apám kipederte bajszát, felvette legjobb ru
háját, és megengedte, hogy én is elkísérjem. Természetesen ki kellett 
fényesítenem a cipőmet, és egy örökölt bársonyruhát adott rám anyám. 
Hosszú hajamat jól kifésülte, térdemet lemosta, és akkor megfoghattam 
apám bal kezét. Jobbjában tudniillik a gondosan becsomagolt cipőcso
dát vitte. Aki ismerte, az a kabátujjából kilógó fényes mandzsettákról 
és büszke, egyenes tartásáról is leolvashatta, hogy J ife rá l” .

Hevérékhez nemcsak a hosszú séta miatt mentem szívesen. Ott 
nem volt alku, az ár megszabott és mindig egyforma volt. És szépen 
fogadtak bennünket, egy tiszta szobában, melynek almáriumán illatos 
almák sorakoztak. Apámat borral kínálták, engem meg süteménnyel. 
Az áldomás elfogyasztása után szépen fizettek, nekem egy finom almát 
nyújtott át az örökösen fekete ruhát viselő, magas asszony. Aztán elbú
csúztunk, és megindultunk gyalogosan. Apám sohasem ült villamosra, 
büszke volt jó lábára, egyenes tartására, és egészségesnek tartotta a 
gyaloglást.

Mint mondotta, megszokta hosszú katonáskodása és vándorlegény
kedése alatt. Mert ő még a múlt században szolgálta a császárt,. zug- 
führeri rangig jutott és utána — az akkori szokásoknak megfelelően — 
városról városra vándorolt, hogy egy ideig Pesten, majd a századfor
duló idején véglegesen Szabadkán telepedjen le.

A kora esti órákon, amelyekről többször is megemlékeztem, apám 
nagyon ritkán volt jelen. Szigorúan betartott életrendjén a nyári esti 
hat, illetve a téli öt óra jelentette a munka befejezését, a fájrontot. 
Addig az ideig nem hagyta el pangliját, tekintet nélkül, hogy volt-e 
munkája vagy nem. De mint ahogy reggeli ötkor felkelt az ágyból, 
ugyanúgy pontos időben mosta meg a kezét, vette a kabátját és görbe 
botját, hogy elinduljon a Kákony,i-kocsma felé. A Kákonyi-kocsmának 
jelentős szerepe volt apám és családunk életében. A Magyar utca
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végén álló lokál túlélt háborúkat és forradalmakat, békés és viharos 
éveket, megpróbáltak belőle társadalmi helyiséget, ifjúsági otthont csi
nálni, de még ma is a borivó vendégek részére van nyitva magas ajtaja.

Hogy jó bora volt-e, azt nem tudom, de annyi bizonyos, hogy az 
apám ott itta meg és nem a házban levő kocsmában kötelező kétszer 
két decijét. Sohasem ivott egyedül, ha nem lett volna társasága, talán 
nem is lépte volna át a kocsma küszöbét. De ott volt a barátok serege, 
a népes asztaltársaság. A nyomdászok közül a távoli országokból ide
vetődött Mortensohn fivérek, az akkor fiatalabbnak számító Csőri Pista, 
egy lókupec, egy sánta kőfaragó, végül Turbik bácsi, a harcsabajszú, 
örökösen keménykalapot hordó szobafestő egészítették ki az összetartó 
társaságot. Sohasem tivornyáztak, de néha azért — valószínűleg kü
lönleges alkalmakkor — kissé túllépték a megszokott kétszer két deci 
határát.

Ezt kénytelen voltam észrevenni, mert ha elmúlt a megszokott 
idő és apám nem tért haza, akkor anyám utánament, hogy hazacsalo
gassa. Csakhogy, ő nem merte átlépni a Kákonyi-kocsma küszöbét. 
Ennél nagyobb sértést apám el sem tudott volna képzelni, és éktelen 
haragra gerjedt, ha kivételesen megtörtént. Ezért any,ám az egyik gyere
ket magával vitte, hogy legyen kivel beüzenni. így került énrám is néha 
sor. Ekkor volt alkalmam látni a borozó társaságot, amely dudorászva, 
dalolva iszogatta a sillert és néha jókedvében ráveregetett a szemre- 
való csaposnő fenekére. De megtörtént, hogy akkor léptem át a füstös 
helyiség küszöbét, amikor apám mély basszus hangjával kedvenc nótá
ját énekelte: „Nincs cserepes tanyám, sem szűröm, sem subám né
kem . . Ezt  a betyárdalt oly ♦szívből és megítélésem szerint olyan 
szépen énekelte, hogy egészen meghatódtam, meg is feledkeztem jöve
telem céljáról.

Az ilyen kivételes alkalmak nem mindig fejeződtek be csendes 
és megható nótaszóval. Megtörtént, hogy, már maga a nógatás ingerelte 
apámat és nem volt hajlandó hazamenni. Jobbik esetben engem ott 
fogott, simogatta hosszú, szőke fürtjeimet, és révedező tekintettel mon
dogatta, hogy belőlem, a vakarcsból embert fog nevelni. . .

Ha minden rendben volt, hazajött idejében és jó hangulatban ve
lünk együtt ült le a vacsorához, amely számára — mert korán elveszí
tette fogait — főleg kis szeletekre vágott sajtból és tejből állt. Ha 
viszont átlépte a megszokott időt és mennyiséget, lapultunk mindany- 
nyian és igyekeztünk minél előbb ágyba kerülni. Anyám azonban várta. 
És nem állta meg szó nélkül egyetlen esetben sem. Halkan, de hatá
rozottan adta tudtára apámnak, hogy) elítéli kimaradását és a mértéken 
felüli ivást. Apám sohasem itta le magát. Egyetlenegyszer sem láttam 
tántorogni. De a legkisebb megjegyzést sem tűrte el és nagy hangon
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utasította vissza anyám vádaskodását. Ilyenkor nagyon féltem, mégis 
én voltam az, aki kiugrottam az ágyból, átöleltem haragos apám lábát 
és megpróbáltam kiengesztelni. Ezért sohasem ütött meg, de ellökött 
magától, visszazavart az ágyba, ahonnan hasztalanul próbáltam ekkor 
már sírástól elcsukló hangon csitítani. A viharnak megvolt a maga 
dühöngési ideje, és amíg az el nem múlott, semmit sem lehetett ten
n i . . .  Később, amikor már nagyobbak lettünk, jobban hatottak ránk az 
ilyen jelenetek. De addig még meg kellett nőni, addig családunkban 
és a Csatáry-házak környékén még sok minden történt.

Az orosz hercegnő és férje csendes távozása után egy sándori 
rőfössegéd került a vakközre néző saroklakásba. Szürke emberek vol
tak kisbabával, aki sokat sírt, és ezért nem szerettem. Aztán az asz- 
szony is nagyon mogorva volt, magyarul nem tudott, és nem sok vizet 
zavart az udvar életében. Néhány, éves tartózkodásuk nem vitt semmi 
színt a Csatáry-ház életébe; nem is foglalnak el különösebb helyet 
emlékeim között.

De az udvar másik oldalán az illemhely melletti kis lakásban már 
érdekesebb változás történt. Liza néninek ki kellett költözködnie, és a 
söntés mögé is új asszony került. Mégpedig azért, mert Jani bácsit, 
a pincért megnősítették. A városban olyan híre volt a cingár ember
nek, hogy épeszű asszonyt nem keríthettek melléje. Ezért úgy döntött 
a Csatáry házaspár, hogy a határon túlról szereznek neki megfelelő 
feleséget.

Egy napon meg is jelent egy derék, egészségesnek látszó asszony, 
akinek szava és öltözete nem árult el semmilyen hibát vagy elesett- 
séget. Csodálkozott is az udvar, hogy ilyen jelöltet hajtottak fel a 
szent életű Csatáryék, és senki sem hitte, hogy, már első látás után 
faképnél ne hagyja a borvirágos orrú, visszataszító Janit. Hát a szegedi 
asszonyon nem is látszott lelkesedés. Komoran járkált az udvaron a 
legénynézés néhány napján, aztán visszautazott. Már azt gondoltuk, 
hogy a házasságból nem lesz semmi, de két hét múlva visszajött és
— kopott útitáskáján kívül — egy hozzám hasonló korú, szeplős, de 
mégis szép gyereket hozott magával. Jencit.

Mai napig is titok maradt előttem, hogyan vállalhatta a jobb 
sorsra érdemes asszony Jani pincér feleségének szerepét. Talán a 
zabigyerek miatt nem talált magához való embert, vagy oly nagy nyo
morban élt, hogy ebben a házasságban látta a menekvést. Lehet, hogy 
olyan tulajdonságai voltak, melyeket én gyerekésszel föl nem érhettem. 
De hát a névtelen asszony mégis a kis lakásba Jani mellé, a söntés 
mögé és a harmadrendű Csatáry családba került.

Az udvar megélénkült, mert a szeplős Jenci féktelenül rossz gye
rek volt. Égett a ház minden sarka az ő csínytevéseitől. A macska far
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kára bádogdobozt kötött és élvezte annak rémült száguldását, a Sári 
kecskét egy piszkavassal szurkálta, mire a szerencsétlen állat esze
veszetten bégetett, a disznók közé meggyújtott újságpapirost dobott, 
amelytől azok rémületükben irtózatosan visítottak. Madarakra gumi
puskával lövöldözött, de helyettük a kocsma ablakait találta el. Min
dehhez szívből nevetett.

A sápadt arcú háziasszony összekulcsolt kézzel és merev tekin
tettel figyelte az új asszony gyermekének különös szórakozásait, de 
nyelt és tűrt, mert Janiból az asszony segítségével akart embert 
faragni.

A kocsmában azonban éppen ellenkezőleg fejlődtek a dolgok. Az 
új csaposné csendesen kiszolgálta vengédeit, nem vizezte a bort, tisz
tán tartotta a söntést, és a poharak között settenkedő macskát elűzte. 
De arca mindig komoly maradt, csak ritkán váltott szót a borivó fér
fiakkal. A farát meg éppenséggel nem hagyta tapogatni, nem is beszél
ve arról, hogy szoknyája alá senki sem nyúlhatott, és a kis hátsó lakás
ba sem tért be senkivel néhány röpke percre. Márpedig a vendégek 
mindezt megszokták Liza néni idején.

Ezért néhány vendég, a fiákeresek és a trombitások elmaradtak. 
A kocsma egyre csendesebb lett.

De Jani, a korhely Jani éppen semmit sem változott. Hacsak 
annyiban nem, hogy eztán az ivást odahaza, saját söntésénél kezdte 
és egy másik távoli kocsmában folytatta. A felesége meg mintha ott 
sem lett volna, őt aztán igazán nem túlságosan érdekelte. Ha meg
esett, hogy még napközben hazatévedt, meghúzta Jenci fülét, szokása 
szerint nyolcasokat vizelt az udvar köveire meg a keskeny kertre, aztán 
megetette Sárit és aludni ment. De nem az új lakásba és az új asszony 
mellé, hanem a másik házba, ahol megtartotta szobáját, melyben nyu
godtan kialudhatta magát a következő részegségig.

Morgott magában az öreg Csatáry, vetette a kereszteket a házi
asszony, de ez mit sem segített. Az élet ment tovább a maga útján.

TŰZ ÉS VAS

Az idő fölöttem is múlott. A kínos boltba menés mellett más 
feladatokat is kaptam. Igaz, nem szüleimtől, hanem a kerítésen túli 
szomszédoktól. A nagyon öreg Copf néni, aki mindig nagy pirosbabos 
kendővel kötötte be a fejét, és akinek férjéről, Copf bácsiról azt me
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sélték, hogy majd százesztendős, szétfeszítette a kerítés deszkáját és 
átkiabált a kerítésen, hogy: „Tuskó.. - gyere nekem egy csirkét meg
fogni!” És én szívesen bújtam át a lécek között, mert a csirkefogást 
nagyon szórakoztatónak tartottam. Szaladtam a bozótos udvaron, és 
üldöztem a sok fölriasztott baromfit. Aztán valamelyiket nagy nehezen 
elcsíptem és odavittem a nénihez. Ő feltette drótkeretes szemüvegét, 
megtapogatta az áldozatot, aztán vagy jónak tartotta, vagy elengedte, 
mert nem ilyenre gondolt. Ez esetben tovább folytattam a nagy hajku- 
rászást, míg meg nem találtam az igazit. Jutalmul a néni csaknem min
den alkalommal egy almát nyomott a kezembe, de én magáért a 
feladatért voltam hálás, mert nagyon jól szórakoztatott és tetejébe 
meg voltam győződve, hogy igazi csirkefogó vagyok.

Ez a vonzó feladat azonban nem volt mindennapos és nekem 
egyéb dolgokra is kezdett kiterjedni a figyelmem. A másik házban pél
dául a Krisztó néni fia galambdúcot tákolt magának össze és vala
honnan galambokat is szerzett. A vak Péter úgy mondta, hogy lopta az 
igazi galambászoktól, viszont Pista tagadta ezt, hallottam, amint a ki
sírt szemű édesanyjának mondta, hogy ha egyszer igazán megnő — 
habár az én szememben ő akkor is nagy gyerek volt — , kiveri a rossz
májú Péter ép szemét is. Amit én ugyan nem hittem el neki, mert az 
örökké kócos, bolond Éva úgy védte bikaerős fiát, mint kutya a kölykét. 
Viszont Péter egy alkalommal megfenyegette a galambjait dédelgető 
Pistát, hogy elárulja az öreg Lápnak, mert biztosan tőle csalogatja el 
a még eléggé nem odaszoktatott meg a fiatal galambokat.

A Láp Vencel bácsit meg már látásból ismertem. A nagy Csatáry- 
ház mögötti vakközben állt a viskója, mélyen a feketére festett kerí
tés és a nagykapu mögött. Sehogy sem fogtam fel, hogyan lehet egy 
kerítést és egy nagykaput annyira feketére mázolni, mert ilyen a mi 
utcánkban meg a környékén nem volt. Talán ezzel a gyászos kerítéssel 
akarta távol tartani a gyerekeket, mert való igaz, hogy én mindig félén
ken néztem a falábú ember csukott kapuja felé. Ha az örökké csínyte
vésre kész Jencivel vagy a nagyra nőtt Pistával mégis közelébe 
merészkedtünk, akkor sem mentünk sokra. A sűrű palánkon nem talál
tunk rést, sem lyukat, amelyen keresztül bekandikálhattunk volna a 
titokzatos udvar belsejébe.

Az öreg Vencel bácsi gondosan elzárkózott a ház mélyén és sem 
felnőttnek, sem gyereknek nem kötötte az orrára, hogy mi történik 
odabenn. Az utcán csak elvétve mutatkozott, amikor misére ment, meg 
pénteken, ha a galambpiacra vonszolta ormótlan falábát, melyről azt 
mesélték, hogy saját kezűleg faragta ki a zsugori. Ha netalán távolabb 
űztük is játékainkat, koppant ez a láb, hogy mégis tudomásunkra jutott: 
a kajla bajszú pecér kibújt odújából.
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Nem is szerette az öreget a környék. Mert mindig mogorva volt, 
nem nézett senki szemébe, és alig köszönt vissza az embereknek, 
akármilyen hangosan mondták is, hogy: „Dicsértessék!”

Mi gyerekek meg éppen nem voltunk vele kibékülve. Annyiszor 
könyörögtünk neki, hogy engedjen be bennünket, szeretnénk látni a 
galambházakat, a csapdákat meg sok minden egyebet, amiről az irigy 
Pista és a vak Péter mesélt, de az öreg mindig csak kikiabált, hogy: 
,,Arrább, szaros kölykök, ott van nektek az utca pora, pisáljatok bele, 
ha unatkoztok!” Máskor meg, ha kicsit jobb kedvében volt, azt aján
lotta, hogy nézzünk föl a magas ég felé, ahova hosszú, hajlékony rúd- 
jával fölzavarta a szépen repülő, majdhogy a felhőkig fölszálló galam
bokat. De ezt mi megtehettük az ő engedelme nélkül is, minket csak 
az előlünk elzárt, titokzatos udvar világa vonzott.

Viszont a féllábú Láp Vencelnek az ő röptük nemcsak afféle 
szórakozás volt. Tudtuk, hogy éber szemekkel figyeli a rajt, nem csap-e 
le rá egy vércse, nem keverednek-e közéje idegen galambok, amelyek 
esetleg magukkal csalják valamelyik szép búbosát, gatyását vagy pá- 
vafarkúját.

Viszont ha ő pillantott meg sajátjai között idegent — így mondta 
a nyurga Pista — , akkor máris készítette a kölest meg a csapdát, és
fütyörészve csalogatta le sajátjaival együtt. Mert azt meg kell hagyni,
hogy Vencel bácsi csudamód tudott fütyülni. Sok galamb került ilyen 
módon az udvarra és a háztetőn felállított csapdába; gazdáik hiába
kutattak utánuk, a sánta galambász az ő orruk előtt is becsapta a
fekete kaput. De nem tartotta meg hosszabb ideig az értékesebb zsák
mányt, igyekezett mielőbb túladni ^rajta.

A félszemű Péter mondta el, ki az orgazda. Kicsit távolabb a 
Csatáry-házaktól, a túlsó soron pöffeszkedett a kövér Kanóc Gyuri háza. 
Annak a Kanócnak még több volt a galambja, pénze is lehetett elég, 
mert mindig szépen kivasalt vadászruhában járkált. Ő volt Láp Vencel 
egyik ritka látogatója. Mindig hátizsákkal meg kétcsövű puskával tért 
be a vakközbe, mintha vadászatra készülne, de mi tudtuk, mi mozog 
a hátán, amikor nagy bakanccsal a lábán hazafelé tartott.

Már bele is nyugodtunk, hogy soha nem tehetjük be lábunkat 
abb|a a házba, amikor váratlan dolog történt. Egy délután már két 
ablakot is bevertünk keményre gyömöszölt rongylabdánkkal és olyan 
jól elszórakoztunk, hogy eszünkbe sem jutottak az öreg Láp galamb
jai. A nap lemenőben volt, néhány szomszédasszony már kitette sámli
ját a ház előtti járdarészre, hogy megkezdje a szokásos est előtti be
szélgetést. Egyszerre csak Krisztó néni, aki már úgy látszik arra a 
napra befejezte a mosást, elkiáltotta magát:

— Füstöl a Láp Vencel házának a teteje!
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A játék megállt, a terefere elnémult.
— Füstöl bizony, ég Is már! — kiáltották a gyerekek, asszonyok, 

és az utcán tartózkodó férfiak a vakköz sötétlő mélye felé iramodtak. 
Persze mi gyerekek értünk oda elsőnek, de a kapunál megtorpan
tunk, mert — mint máskor — most is be volt zárva. Csak a mi döröm- 
bölésünkre vehették észre a tüzet, mert a falábú ember feleségének 
jajveszékelése csak most hangzott fel az udvarban. De már szaladt 
is és nyitotta a kaput, mi meg egyszerre tódultunk be az udvarba 
a felnőttekkel együtt.

Az öreg Láp akkor vánszorgott ki a szobájából. Már nyilván 
lepihent, mert a falába nem volt felcsatolva, egy lábon ugrálva, mint 
döglött malacot, húzta maga után. A falhoz támaszkodva igyekezett 
felcsatolni, de ez sehogyan sem sikerült, ezért eldobta magától, és 
kezét égnek emelve kiáltozni kezdett:

— A galambjaim. . .  a drága tubicák! Gyerekek, ne hagyjátok
őket!

Nem vártunk könyörgő szavára, hanem szétszaladtunk, ki merre 
látott. Én Pistával a padlásra kúsztam fel egy odatámasztott létrán, a 
többiek meg a fészerekbe mentek vagy a ketrecekhez rohantak, és 
egymás után csapódtak ki a gondosan elreteszelt ajtók. A galambok 
rajokban szálltak fel a tüztől megvilágított udvar fölé. Szárnycsap
kodásuk és riadt vijjogásuk még a tűzoltó emberek zűrzavaros kiál
tozását is túlharsogta.

Az öreg Láp meg a kút peremének támaszkodott és egyre csak 
az eget nézte és eszelősen kiáltozott:

— Úrjézusom, csak a galambokat! Csak a galambokat, ha istent 
ismertek!

Meg is mentettük őket egy szálig. Csak kevésnek pörkölődött 
meg a tolla, de a háztető leégett. Öreg este lett, mikor magára hagy
tuk a kétségbeesett galambpicért, magába roskadt feleségével. Csak 
egy későn érkezett tűzoltó maradt a háznál, aki vigyázott a szunnya
dó parazsakra.

— Az öreg Láp aligha zárja be többé kapuját — mondta apám, 
ahogy kézen fogva hazavezetett. — Mert ha ti gyerekek nem vagyp 
tok kéznél, nyilván mindene elpusztul.

Akkor döbbentem rá, hogy órákat töltöttem a titokzatos udvar
ban, körülugráltam minden zegét-zugát, mégsem láttam belőle mást, 
mint a megriadt galambokat.

Másnap csak távolról néztük a leégett házat, nem akartuk há
borgatni a szerencsétlen embert, harmadnap azonban összeverődtünk, 
és megindultunk a fekete kapu felé. De bemenni akkor sem sikerült. 
A kapu, csakúgy, mint máskor, zárva volt.
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Vezérünk, a Nagy Pista, káromkodni kezdett és belerúgott az 
ártatlan lécekbe. A vak Péter, aki a másik ház kiskapuja mellől figyelt 
bennünket, csipiszt mutogatott felénk és kárörvendve röhögött.

A vakköz legvégén, Láp Vendeléken is túl állt az a ház, melyben 
Pösze, első kislány pajtásom lakott. A közelében nem talált magának 
barátnőt a szőke, sápadt kislány és kénytelen volt a mi társaságunkba 
keveredni. Igaz, nem játszott velünk, mert játékaink túl durvák voltak 
törékeny testének, de a fal mellé húzódva végigülte klikker- és paja- 
csatánkat, és néha sikerült bennünket rávennie, hogy a „lánc, lánc, 
eszterlánc” -ot vagy a ,.nyisd ki, rózsám, kapudat” eljátsszuk a kedvéért.

Ő aztán meg is tanított bennünket sok szép, idősebb nővérétől 
hallott gyerekdalra. De amikor belefáradtunk a játékba, és a gyerekek 
szerteszéledtek, mi ketten együtt maradtunk és egy( senkitől nem látott 
játékkal szórakoztunk: először doktort és beteget, majd papát és ma
mát. Az előbbit természetesen igyekeztünk a többi gyerek előtt titok
ban tartani.

Nemsokára életem első nagy drámáját is megértem. Hatéves let
tem, és ahogy vége felé közeledett a nyár, édesanyám egyre gyakrab
ban hangoztatta, hogy iskolába kell mennem. De ettől egy cseppet 
sem féltem, sőt nagyon is vártam azt a napot, hogy táskával hátamon, 
úgy, ahogy két fiútestvéremet és más gyerekeket láttam, elindulhas
sak az iskolába. Már nem tartottam a magamra hagyottságtól, mint 
az óvodába küldés kísérlete idején, és néhány betűt már fel tudtam 
írni Berci bátyám elárvult palatáblájára.

A dráma szüleim elhatározásával született, hogy iskolába hosszú 
hajjal nem mehetek, tehát röviclre kell nyírni aranyszőke fürtjeimet. 
Ennek még a gondolata is rettenetesnek tűnt számomra.

De az ítélet visszavonhatatlan volt, és hiába tiltakoztam kéz- 
zel-lábbal, végre kellett hajtani. Az ítéletvégrehajtó pedig Ambrus volt. 
Mert anyám nem jött számításba lágy szíve miatt, Illát egykettőre ösz- 
szerugdostam volna, Berci még nem egészen nőtte ki gyerekkori be
tegségeit, apám ilyen piszlicsár ügyekkel — szerencsére — nem pisz- 
kolta kezét. Matyit, az én Matyimat meg sem kísérelték rávenni, hogy 
bármit tegyen, amivel elszomoríthat.

Ambrus, a család legegészségesebb és minden tettre kész ifjú 
tagja nem sokat teketóriázott. Amint elhangzott a parancs, megragadta 
a csuklómat és vonszolt a kapu felé. Addig, ha sírva is, valahogy 
mentem, de az utcára már nem akartam kilépni. Leültem a kapuszárny 
mögé és rúgtam, haraptam. Ambrusnak meg nem kellett több, nem 
hiába volt Pulyka a csúfneve. Elkezdett vonszolni az utca közepére, 
aztán a kemény göröngyökön át a Magyar utca felé. Amúgy is visel
tes nadrágom ülepe beszakadt, rögbe kapaszkodó markom felhorzso-
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lódott és iszonyatosan fájt. Ordítottam, de talpra nem akartam állni. 
Bátyám meg húzott tovább a Magyar utca kiálló macskakövein a bor
bélyműhelyig, amely szerencsére mégsem volt túlságosan messze. Vé
gül felvonszolt a három lépcsőn és átadott a hóhérnak. Vagyis a bor
bélynak, akivel azelőtt jó barátságban éltem, akkor viszont gyűlöltem. 
De úgy látszik, megszokta az ilyen vendéget, mert egyből a nagy szék
be penderített és már csattogott is a nagy olló. Hullott a hajam a 
fekete, olajos padlóra, és hullottak a könnyeim a nyakamba csavart 
fehér kendőre.

Legyőztek a nagyok — csukladoztam fájdalmasan, miközben a 
mester végzett velem és könnyeim apadni kezdtek. Csak akkor néz
tem a tükörbe, mikor lekerült rólam a fojtó fehér vászondarab. Egy- 
szerre megváltozott a hangulatom. Tükörképem nem is volt annyira 
visszataszító. Sőt. Nagyot ugrottam a székből és rohantam hazafelé. 
Ambrus meg nagyokat nevetve követett. Micsoda fogadtatás volt oda
haza. Anyám összecsapta a kezét, testvéreim barackokat nyomtak a 
fejemre, ritkán ellágyuló apám pedig többször végigsimogatta rövidre 
nyírt hajam.

— Jé, Tuskó egész nagy gyerek lett — mondta a pangli mellől 
Matyi.

És akkor mindannyian elismételgették, hogy most nagy fiú let
tem, aminek végtelenül örültem. Halálosan fájdalmas ügyem ilyenfor
mán számomra is kedélyesen végződött.

Ezek után az iskolába indulás már simán ment. Anyám megvette 
a palatáblát a palavesszővel, egy pár új zoknit is kaptam, s a számos 
unokatestvéreim egyikétől öröklött bársonyblúzban és rövidnadrágban 
mehettem a világba. De az áhított táska, amelyet sok gyerek oly 
büszkén hordott a hátához szíjazva, elmaradt. Ehelyett édesanyám 
durva vászonból nyakba akasztható zsákot varrt, abban léptem be a 
zsidó iskola első osztályába. Az oldalzsák ellen nem is lett volna kifo
gásom, csak azt furcsállottam, hogy az ősz hajú, imádkozó koldusok 
majdhogynem szakasztott olyan tarisznyákba gyűjtötték az alamizs
nát. De mikor láttam, hogy az iskolában nem vagyok egyedül az ilyen 
házi készítésű fölszereléssel, egészen megvigasztalódtam. Ültem türel
mesen a padban, és nem volt panaszom. Ha csak meg nem említem, 
hogy a hidegebb napok beálltával, amikor kicsit benáthásodtam, a 
bársonykabát ujja nem volt éppen legalkalmasabb, hogy beledörzsöl
jem csöpögő orrom. A fekete bársonyon nagyon meglátszottak a nyo
mok, azon a bizonyos helyen lekopott a szőre és kifényesedett. Meg 
is útáltam a szokatlan anyagból készült ruhát, de viselnem kellett, míg 
nem kaptam egy másik, ugyancsak örökölt darabot.
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Ezekben az időkben a gyermekélet gondtalanságával és derűjé
vel össze nem férhető álmok következtek. Most sem értem, milyen 
rettegések és félelmek tárolódtak tudatomtól elzárt lelkivilágomba, hogy 
a legszörnyűbb visszatérő álomban keljenek életre. Nagyon sok éjsza
kán zöld holttesteket láttam, amint a levegőben, de néha valamilyen 
áttetsző folyadékban úszkáltak. Az úszó testek mind lyukacsosak vol
tak, mint a táblát törlő szivacs, és mindig vízszintesen haladtak egy
más mellett, mint a halak az akváriumban.

Nyögtem és izzadtam a szörnyűséges álom terhe alatt és reggel 
sápadtan, karikás szemmel ébredtem. Any,ám ilyenkor aggódva figyelte 
elgyötört arcomat és nem tudott magyarázatot adni az ilyen kínos 
álom eredetéről, meg sem tudott védeni ellene. De mint minden egyéb 
rosszon, ezen is gyorsan túltettem magam és éltem rendes gyerek
életet a következő rossz álomig.

ROKONOK ÉS JÁTÉKOK

Unokatestvéreimről meg a rokonokról — Ernőd és Aladár kivé
telével — azért nem esett eddig szó, mert ők távol laktak a Csatáry- 
házaktól és olyan sokan voltak, hogy; bele sem férnének egy könyvbe. 
Mert ha apámnak a mi tájunkon nem élt egyetlen rokona sem, azt 
bőven pótolta any,ám családja,# melyről már megemlékeztem. Persze 
hogy a lányok sorban férjhez mentek, a fiúk közül akkor még csak 
kettő alapított családot, de így is sokan voltak és mindenütt akadt 
egy-két gyerek. Nem tudom, hogyan és miért, de a rokonok mind a 
város központjához közelebb álló utcákban és sokkal szebb lakások
ban laktak. Minden vasárnap délután összejött a nagy család, test
vérek, sógorok meg a gyerekek. Sorjában, minden vasárnap másik
nál. Csak mi maradtunk ki ebből a rendből, nálunk nem volt össze
jövetel, nálunk nem kártyáztak a férfiak, nem ültek külön szobában 
a nagynénik, hogy megbeszéljék, mit főztek azon a héten, a gyerekek 
nem játszottak udvarunkban, és nem volt tele az asztal finom ételek
kel — úgy, mint a többieknél. De azért mi, apám, anyám és én min
den vasárnap délután fölkerekedtünk és elmentünk a soros rokonhoz. 
Illa meg a két bátyám csak ritkán jelent meg ezeken a zsúrokon; 
hogy miért, azt a mai napig sem tudom. De engem vittek, engem nem 
kérdeztek, van-e kedvem menni. De volt, mert csábított a sok játék, 
ami számomra csak elérhetetlen álmot jelentett. A terített asztalok, az 
ismeretlen ételek nem túlságosan izgattak, mert ízeikhez nem voltam
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hozzászokva, azt sem tudtam, mi fán teremnek. Meg apám csaknem 
minden alkalommal figyelmeztetett: ne merészeljek sokat enni, mert 
még azt találják hinni, éhes vagyok és azért megyünk hozzájuk, hogy 
jóllakjunk. Be is tört apám olyan alaposan, hogy alig nyúltam hozzá 
a szépen tálalt falatokhoz, a finom süteményekhez. És apám büszke 
volt, hogy mi eszünk a rokonoknál a legkevesebbet.

A felnőttek egyébként minden vasárnap szóváltásba keveredtek 
a kártya miatt. Mindig akadt, aki ultimáriásban partnere kárára téve
dett, és emiatt annyi sértést vágtak egymás fejéhez, hogy egy életre
való haragra is jutott volna belőlük. A következő alkalommal mégis 
mindannyian megjelentek a soros rokon asztalánál, hogy az egészet 
elölről kezdjék.

A kártyacsaták zaja és a zsúrok tekintetében mindegy volt, me
lyik volt a soros rokon, mert ezek az események mindenütt egyformán 
zajlottak le. De a közös vonások mellett sok tekintetben különbözött 
egymástól a rokonok otthonának légköre, különösen a gyerekek szem
szögéből nézve. Míg egyik nénimnél csak az emeleti lakás szűk terü
letére korlátozódhatott mozgásunk, a másiknál nagy árnyas udvar állt 
rendelkezésünkre, sőt akadt egy egész fatelep is, ahol a rabló-zsan- 
dár meg egyéb játékok számára kiváló terep állt rendelkezésünkre.

A fedett fészerek és egy(más mellett álló magas deszkarakások 
támadásra, védelemre, mászásra és bujkálásra egyaránt nagyszerű 
lehetőséget nyújtottak.

De bent, a lakásokban is különbözött a rend. Míg egyiknél sza
bad volt a vásár, mindenhová bedughattuk orrunkat, még a jó szagú 
éléskamrába is, anélkül, hogy a nagynéni ezért megharagudott volna, 
volt olyan ház is, ahova csak jól kioktatva léphettünk be. Még az étke
zési szabályokra is vigyáznunk kellett, ez pedig elég sok gondot oko
zott nekem. Mert odahaza csak a kezemet kellett megmosnom, de 
senki sem figyelte, hogyan tartom a kanalat vagy a villát a bádog
tányér fölött. Azt nem is sejtették a pedáns rokonok, hogy nekem 
odahaza jobban esik a sárgakása, mint náluk a pecsenye.

Ezért nem szívesen mentem Lídia nénémhez, amikor nagy ün
nepnapon ebédre hívott meg, hogy, így gyakoroljon jótétet szüleim
mel és velem szemben. A néni magas, szikár, de szép arcú asszony 
volt, mindig állig csukott ruhát, vagy egyszerű, férfias fehér blúzt 
viselt, melynek gallérjára fekete csokornyakkendőt kötött. Bogárfekete 
szeme mindig éberen figyelte a belépő vendéget, nem talál-e rajta 
valami zavaró rendetlenséget. A gyerekeknek még a fülébe is bené
zett, és ha valami nem volt rendben, fejbólintással vagy tekintettel 
figyelmeztette az anyát.
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Ahogy apám mondta, Lídia néni a padlásra járt nevetni, az arcán 
megjelenő mosolyt kivételes eseményként emlegették.

Azon a bizonyos napon, mikor meg kellett jelennem színe előtt, 
különös vizsgálaton estem át odahaza. Bár jól megjegyeztem anyám 
oktató szavait, szorongó szívvel indultam az ünnepi ebédre. Amikor 
a lakás küszöbéhez értem, néhányat nyeltem, majd bátortalanul ko
pogtam. Lídia néném személyesen nyitott ajtót, mert már bizonyára 
várt rám. Illedelmesen megcsókoltam a kezét, ő meg bólintott. Mentem 
volna befelé, de elállta az utamat. Fölnéztem rá. Egy pillanatra össze
találkozott tekintetünk, majd éreztem, amint tetőtől talpig végigsuhan 
rajtam feketén villogó szeme, hogy végül a cipőmön állapodjon meg. 
Elnyűtt lábbelimet gondosan kifényesítette anyám, bárhogy igyekez
tem is, nem tudtam rajta a sár legcsekélyebb nyomát sem felfedezni. 
Hátranéztem. Az udvar száraz és tiszta volt. Mégis jónak láttam seb
tiben a vastag lábtörlőbe törölni a cipőmet. Ez hatott — Lídia néni 
félreállt és betessékelt.

Férje már a terített asztalnál ült, szemmel láthatóan türelmetle
nül várta az étkezés kezdetét. Magas keménygallérba szorított nyakát 
idegesen rángatta jobbra-balra, de egyetlen szót sem szólt. A ház 
rendjére nagyon érzékeny volt Lídia néném, és a férj sem tartotta 
ajánlatosnak, hogy beleszóljon a tálalás módjába és idejébe. A hó
fehér damaszttal terített asztalon nemsokára ott párolgott az arany
színű leves. Lídia néni egy fényes merőkanállal tányérjainkba merte 
a levest és az ebéd kezdetét vette. Két tányér volt előttem egy csomó 
evőeszközzel körülvéve, egy kisebb tányér is a bal oldalon, szalvéta 
meg más, részemre szokatlan kellék.

Hagytam, hogy vendéglátóim nyúljanak először az ételhez. Én 
meg ölemben összekulcsolt kézzel és félig lehunyt szemmel figyel
tem, hogyan fogják meg a kanalat és emelik szájukhoz, miként nyúl
nak a levesben levő csonthoz, mit csinálnak a zöldséggel. Amikor már 
úgy véltem, hogy mindent jól megfigyeltem, én is hozzáláttam. Lídia 
néni arcán enyhe mosoly jelent meg és többszíör is bólintott férje 
felé. Egész ebédidő alatt törtem a fejem, mivel szolgáltam rá erre a 
kitüntetésre. Vajon jól fogtam-e meg a kanalat, esetleg nem szürcsöl- 
tem, vagy jó étvággyal ettem? Fontos, hogy a vendégeskedés simán 
lebonyolódott.

Csak néhány nap múlva tudtam meg Lídia néni mosolyának ér
telmét, mégpedig édesanyámtól. Mert amikor egy alkalommal találkoz
tak, a néni így vélekedett rólam és a viselkedésemről:

— Ez a te Tuskód igazán jó gyerek, nem kell miatta szégyen
kezned. Amikor ebédhez ültünk, nem esett az ételnek, hanem össze
kulcsolta a kezét és magában imádkozott. Mondom neked, ember lesz 
belőle.
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( A nagy rokonsággal tartott kapcsolatok tették előttem egyre vilá
gosabbá, hogy, nem vagyunk egyformák, hogy léteznek jobb módúak 
és szegények, de ez a felismerés nem keserítette meg gyerekéveimet. 
Sőt, egészen természetes állapotnak tartottam a szegénységet, mert 
a mi utcánkban nem is igen akadt jobb sorban élő gyerek.

A Maller fiúk szülei ugyan jobb módban éltek, de azok nem 
engedték közénk a két gyereket, el voltak zárva tágas udvarukba. 
Csak az iskolába mehettünk együtt, és ha jókedvében volt a Maller 
mama, nekem is tarisznyámba csúsztatott egy, pár összeborított vajas 
kenyeret. De az én életemnek a Tuba utca környéke adta meg az 
értelmet. Mi egyformának és egyenrangúaknak éreztük magunkat sza
kadt nadrágunkban, viseltes pendeleinkben, és jól éreztük magunkat 
az utca porában. Ha meguntuk a megszokott játékokat, belevizeltünk 
a porba és sárágyúkkal szórakoztunk. A rongylabdán, paján és a rozs
dás vasabrincsokon kívül, melyekkel felvertük az utca nyugalmát, egyi
künknek sem akadt nemesebb, boltban vásárolt játékszere.

Történt egyszer valami, ami mégis megbolygatta nyugalmamat. 
Egy nyári napon, ebéd után fölfigyeltem, amint jó anyám odaszólt 
apámhoz:

— A Paulina Andrisának holnap van a születésnapja. Adj néhány 
dinárt, illene valamilyen ajándékot venni neki.

— Micsoda? — emelte föl a fejét apám. — Most akarsz pénzt 
kivasalni tőlem? Hiszen két decire való sincs a zsebemben, nemhogy 
más kőikének vásároljak ajándékot. Különben is fütyülök arra, ami 
illik meg nem illik, maradj a fenekeden.

De édesanyám csak nem tágított. Hosszasan sugdosott apámnak, 
aki úgy tett, mintha nem is hozzá beszélnének. Végül mégis ledobta 
a kalapácsot és nadrágja zsebéből kikotorászott néhány pénzdarabot. 
Csakhogy akkor már szokás szerint kivörösödött a nyaka a dühtől és 
én jobbnak láttam elillanni, nehogy nekem gyűljön meg a bajom a 
kikunyerált dinárok miatt.

Andris egyébként egyike volt azoknak az unokaterstvéreimnek, 
akiknek az udvarán jól el lehetett játszani, ha soron voltak. Meg épí
tőkockái is voltak, sőt néha a játékvasutat is előszedhette. A születés
napján pedig mindent elővehetett, ezért nem bántam, hogy anyám 
ajándékot vesz neki.

Kora este volt, mire anyám hazakerült. Engemet a kapuban már 
kezdett legyűrni az álom, de kíváncsiságból kitartóan vártam, mert 
látni akartam az ajándékot. Hát meg is nézhettem a selyempapírral 
bevont, szép, nagy fakarikát. Ehhez hasonlót sem láttam még a kör
nyékünkön. Két formás ütő is mellé volt kötve.

40



Ez aztán karika, gondoltam magamban, a nagy parkig is elütö- 
getném. És mit szólna a többi gyerek, ha ilyet látna a kezemben? 
És miért ne láthatnának? Nekem csak horpadt abroncsot szabad za
varnom? Anyámhoz sompolyogtam és szoknyájához bújva kértem:

— Anyám, add nekem ezt a szép karikát, úgy szeretnék vele 
játszani.

— Miket beszélsz?! — utasított el fejemet simogatva. — Andris 
születésnapjára vettük.

Én persze nem hagytam annyiba.
— Nekem, anyám, sohasem lehet ilyen karikám? És különben 

is Andriséktól én mindig csak harisnyát kapok születésnapomra.
— Neked arra van szükséged — zárta le anyám a beszélgetést 

és bement a konyhába, hogy, vacsorát készítsen. Apám a kocsmába 
készült, én meg az ajtóban pityeregtem. És akkor apám, ahelyett, hogy 
szokása szerint elnadrágolt volna, magához szorított és megveregette 
könnyes arcom.

— Vegyél neki is, fiam — fordult anyámhoz. — Ha lehet And
risnak, legyen a vakarcsnak is . . .

Ugrálni kezdtem örömömben és gy,orsan lefeküdtem, hogy minél 
előbb eljöjjön a következő nap, mert anyám aznap este már nem me
hetett el a boltba.

Amikor fölébredtem, már sütött a nap, és anyám nem volt oda
haza. Elment a karikáért, és én türelmetlenül vártam hazajövetelét. 
Megjött nemsokára, és kezében valóban az új karikát hozta. Ez is sza
kasztott olyan volt, mint az Andrisé. Két kezembe vettem, karjaimat 
előrelöktem, és úgy forgattam, hogy gyönyörködjek benne. Kézbe kap
tam az egyik ütőt és kiszaladtam az utcára. De nem a miénkbe, mert 
az hepehupás volt, hanem a Magy,ar utca aszfaltjára futottam vele. 
Egykettőre kint voltam, és a nagy karika nyílsebesen gurult előttem. 
Nem is láttam semmi mást körülöttem, csak az ütéseimtől száguldó 
karikát. A bámészkodó gyerekekről is megfeledkeztem.

A baj váratlanul csapott le.
A karika hirtelen megállt. Egy kéz ragadta meg. Fölemeltem a 

fejemet. A szutykos kéz tulajdonosa, egy nagy jaszibarai suhanc fenye
gető képe vigyorgott rám. A nagy fiú hirtelen nekilendült és futni 
kezdett a karikámmal az utca ellenkező irányába. Elállt a lélegzetem. 
Az ütőt elejtettem.

A karikám! — villant át agyamon, de szó nem jött ki torkomon. 
A karikám . . .  a karikám . . .  — szorongatta torkomat a sírás, és sze
mem könnyes fátyolán át néztem, hogy távolodik és hogy tűnik el a 
távolban a nagy gyerek a karikámmal.
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Ez volt életem első és utolsó fakarikáj£u_x.
A Drucker Lázi Slavijája igen nagyra vitte. Már engedélyt kap

tak, hogy a kiserdei futballpályán rúgják a bőrt, és az utca megsza
badult a mezítlábas csapat éktelen zajától. De azért néha ők is meg
kívánták a környék porát, és nem restelltek leállni a hozzám hasonló 
elemistákkal, hogyj velünk együtt rúgják a keményre meggyömöszölt 
rongylabdát a házigazdák, de különösen az öreg Tolnai néni örömére. 
Mert a kis termetű Tolnai néni háza volt a leghosszabb az egész 
kerületben, nyolc apró ablaka éppen az utca legszélesebb végére nyí
lott, oda, ahol a legszívesebben játszott a gyereksereg. Ezek az abla
kok csörömpöltek a legtöbbet a célt tévesztett labdák ütése nyomán, 
és mi be sem merészkedtünk a kis nénihez, hogy visszakérjük a lab
dánkat.

De a Slavijások, nevezetesen a bikaerős Rutkai Feri, akiből 
nemsokára híres kapus lett, meg a kövér Poldi, aki csak a csapat pén
zét kezelte és ritkán dolgozott, bemerészkedtek a pöttömnyi sipítozó 
asszonysághoz és valahogy, mindig kikönyörögték a labdát. Tolnai néni 
néha szitkozódott és fenyegetőzött, máskor meg könyörgött, hogy fizes
sük meg a kárát, de ebből sohasem lett semmi, mert a Slavijásokkal 
együtt sem tudtunk volna előkeríteni annyi pénzt, amennyibe egy jól 
eltrafált ablaküveg kerülhetett.

Igaz, Poldi kezelte a tagdíjat, de a pénz másra kellett. Mert a 
mezmosást ingyen végezte Lázi édesanyja, a gumibelsőket azonban 
nem adták Ingyen. És a szögletes fejű Poldi örökké a fagylaltot nyalta, 
aminek nem jó vége lett. Addig kérte a csilingelő utcai árusoktól a 
dináros adagokat, míg a Slavija tagsági díja mind el nem úszott. Nagy 
baj nem lett azért belőle, csak feloszlott a csapat és emlékét egy 
gúnydal örökítette meg, melyben a pirosingesek történetéről és Poldi 
első ballépéséről volt szó. Elsőnek mondom, mert nem volt utolsó. 
Poldit nagy betyárnak és mindenre kész vagánynak ismerte a környék. 
De az is igaz, hogy még katonáskodása idején is, amikor szabadságra 
jött, közénk állt és csíkos trikójában velünk együtt rúgta a labdát. 
Akkor mindenkinek tetszett, mert a tengerészeknél szolgált és a fitye
gővei ellátott matrózsapka igen jól állt kopaszra nyírt, szögletes fején.

De nem az erős Rutkai Feri meg Poldi voltak az egyedüli fel
nőttek, akik közénk keveredtek. A Lovas utca jobb oldalán, közvetle
nül a ,,másik ház” hátulsó frontja mellett állt Dragodánék bőrcserző 
üzeme. Ebbe a házba nekünk, gyerekeknek nem volt szabad bejárá
sunk, egyszer mégis sikerült besurrannom az udvarba, egészen az 
emeletes műhely, bejáratáig. Akkor láttam, hogy a Dragodán fiúk ha
talmas kádakban úsztatják a nyers bőröket, de az orrfacsaró bűz 
hamarosan elűzött a műhely közeléből. A két testvér már legénynek
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sem volt túl fiatal, mégis, ha tehették, otthagyták a nehéz munkát és 
kijöttek az utcára, hogy velünk együtt rúgják a rongylabdát Tolnai néni 
meg a többi háztulajdonos bánatára. Ha eközben bezúztuk valamelyik 
ablakot, a tímárlegények azonnal kifizették a kárt, és szótlanul lenyel
ték a kárvallottak szidalmait, akik sohasem mulasztották el szemükre 
hányni, hogy felnőtt emberek létére mezítlábas kölykökkel kevered
nek össze.

A Dragodán fiúk később igazi hősökké magasztosultak szemem
ben. Mert az utcánkban nemcsak barátságos felnőttek jártak. Akad
tak kötekedő részeg emberek és rosszindulatú verekedők is, akik^ha 
nem volt alkalmuk magukkal egyenrangúakkal civakodni, rajtunk, gye
rekeken élték ki virtuskodó ösztönüket. Különösen egy mindig kemény 
szárú csizmában járó, kiserdei bicskásként ismert henteslegény sze
retett nekünk bosszúságot okozni, ha játékunk színhelyén át vezetett 
az útja. Pajánkat elhajította a kerítések mögé, abroncsainkat összeta
posta csizmájának vasalt sarkával, rongylabdánkat meg maga előtt 
rugdalta a Magyar utca sarkáig is. Mi meg pisszenni sem mertünk, 
mert féltünk még véreses szemének tekintetétől is; a vak Péter meg 
jól is mulatott a rosszindulatú Csiki Pali kártevésein. Mert Péter ezzel 
akarta magát behízelegni a bicskásnál, aki néhány barátjával rette
gésben tartotta a kiserdő látogatóit.

Egy alkalommal valahonnan régi gumilabdát szereztünk és nagy 
buzgalommal játszottunk vele, amikor közöttünk termett Csiki. Először 
csak elvette a labdát, és csizmás lábával rugdosta a másik ház dön
gölt falához oly erővel, hogy féltünk, kettéhasad. De amikor már jól 
belevadult, elővette a bicskát, hogy beleszúrja. Erre mindannyian nagy 
kiabálásba kezdtünk, az egyik gyerek kinyitotta a tímárműhely kapu
ját és segítségért kiáltott. A fiatalabb Dragodán fiú azonnal kint ter
mett az utcán, és amikor látta, mi történik a labdánkkal, egyenesen 
Csiki Palira vetette magát. A nagy bicskát kiütötte a kezéből, aztán 
a földre teperte, és jól összeverte a fejét. Mire a másik tímárlegény 
is megjelent az utcán, már nem volt szükség a segítségére, öccse 
félholtra verte a kiserdő rémét, aki kalapját is az utca porában felej
tette, amikor eliszkolt a színhelyről.

A Dragodánokra másként nem is gondolok soha, csak mint a 
gyerekek védelmezőire és barátjaira. És sajnálom, hogy a későbbi 
idők nehéz világában nyomtalanul eltűntek a környékről. A házuk azon
ban ma is a régi helyén áll, meg a magas műhely is, csak már régen 
nem cserzik benne a bőrt.
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ISKOLÁK

Láziból felnőtt ember lett közben, és a Slavija anyagi bukása 
után egy igazi csapatba került. Ennek az együttesnek már fedett öltö
zője meg igazi fölszerelése is volt. Nagy örömömre Lázi többször is 
elvitt az edzésükre, bevezetett az öltözőbe, ahol mindig kellemetlen 
izzadságszag terjengett. Nehezen nyeltem az ottani levegőt, de semmi 
pénzért sem hagytam volna el önszántamból azt a sok érdekességet 
kínáló helyiséget, ahol végignézhettem a futballisták öltözését-vetkő- 
zését és meghallgathattam a fiúk egymás közötti beszélgetését, me
lyek főleg a lányokkal voltak kapcsolatban. Nem mindent értettem meg, 
sok mindent félre is értettem, de számomra titokzatos dolgokkal bőví
tettem ismereteimet. Lázi nemcsak az öltözőjükbe és a pályára vitt 
magával. Vasárnap délelőttönként szólt anyámnak, hogy öltöztessen 
ünneplőbe, mert elvisz sétálni.

Anyjám örömmel szabadult meg tőlem, de nem tudta, hova vezet 
az utunk. Mert séta helyett a kávéházba vitt Lázi engem, ahol a paj
tásaival jól szórakoztak velem. Néha még a kávéház különtermébe is 
elvezettek, ahol pénzben kártyáztak a vendégek.

És itt is eldicsekedett, mi mindenre tanított már meg engem. 
Mert egynéhány olyan fogalmat és elnevezést tudtam elmondani, 
amelyeket a számból hallva nagy derűvel vettek tudomásul a pajtások, 
akiket kivétel nélkül futballistáknak tekintettem. Olyan neveket mond
tam, mint rosszbogrács, piroslámpás, arany(egyes, zöldlámpás, tiszti
ház, meg hasonlók, és csak jóval később tudtam meg, hogy ezek hal
latára miért szórakoztak olyan jól a fiúk. A Lázi persze szívemre kö
tötte, hogy apám-anyám előtt el ne járjon a szám, mert akkor nem 
visz többé magával a kávéházba. Én meg is tartottam a titkot, csak 
Bécinek meg Ambrusnak mondtam el, amit megtanultam, s ők is jókat 
nevettek rajtam és úgy tettek, mintha nagyon jól tudnák, miről van szó.

Még szerencse, hogy azért az iskolában is tanultam valamit és 
tudományom javát mégsem Lázitól meg a többi futballistától, hanem 
a náluk is csak alig magasabb, igen szigorú Flóra nénitől sajátítot
tam el. Persze nem volt könnyű feladat órákat ülni az iskolapadban, 
figyelni az ismeretlen ábrákat, amelyekből napról napra újabbak ke
rültek a nagy fekete táblára. És megtanultam idegen, kevésbé ismert 
nyelvű szavakat. Nem volt ez könnyű. Valahogy mégis beletörtem a 
szokatlan rendbe, és a tanító néni gyakran hívott a táblához, mert 
rendszerint jól feleltem. Mégsem szerettem a táblához menni, mert úgy 
éreztem, hogy, a jobban öltözött gyerekek, de főleg a kislányok, egyre 
a nadrágom fenekén éktelenkedő stoppolásokat figyelik.
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Az osztályomban elsőnek mégis én kaptam meg a kitüntető piros 
ötöst. Boldogan vettem át Flóra nénitől a kis kartonérmét és előre 
örvendeztem a hatásnak, melyet szüleimnél ki fogok vele érdemelni.

Aznap délután zuhogott az eső, és a tanítás után kénytelen vol
tam a folyosón várni, míg elmúlik a vihar. De az eső kitartóan esett, 
a piros ötös meg egyre jobban égette a kalamárisomat. Végül is elfo
gyott a türelmem és — nem törődve a sűrűn alázúduló esővel — útnak 
eredtem.

A fogadás odahaza nem volt a várakozásnak megfelelően fényes.
Any^m félájultan csapta össze kezét, apám, aki egyébként sem 

volt jó hangulatban, mert már mennie kellett volna Kákonyihoz, akko
rát kiáltott rám, hogy egyszeriben megfeledkeztem a piros ötösről. Még 
szerencsém volt, hogy anyám rögtön levetkőztetett és az ágyba buj
tatott, hogy a dunyha alatt bemelegedjek. Mikor a melegben kissé 
magamhoz tértem, elkértem a kalamárist, ki kotorásztam a kartonkin
cset és apám felé nyújtottam.

A hatás még a reméltnél is nagyobb volt. Apám szigorú arca 
egyszerre megenyhült, mosolyogva pödörte alálógó bajuszát és egé
szen ellágyulva szólt hozzám:

— Te kaptad ezt, fiam?
— Én, apám — feleltem örömmel, és felültem az ágyban.
Apám mellém állt.
— Ezért most megcsókollak, te vakarcs — mondta, és nyomban 

arcomon éreztem bajszos szájának szúrós, mégis jóleső melegségét. 
Aztán kiegyenesedett, a piros ötöst sovány] pénztárcájának egyik reke
szébe tette, és meg sem várva az idő elcsendesedését, elindult a 
kocsma felé.

Anyám meg mondogatta — inkább magának, mint nekem — , 
hogy a másik három ilyesmit nemigen hozott haza és most apám 
nyilván eldicsekszik asztaltársaságának az én piros ötösömmel.

PISZTOLY ÉS HALÁL

Amikor a Dragodán fiú ellátta a Csiki Pista baját, nem éreztem 
sem izgalmat, sem részvétet. Természetesnek tartottam, hogy akárcsak 
apám kárpáti meséiben, az életben is a jó győzedelmeskedjen a rossz 
fölött. Meg aztán felnőtt védelmezőnk nem használt sem kést, sem
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botot, sem a divatba jött ólombokszert. És mivel a vére sem folyt a 
kötekedő legénynek, nem is váltott ki bennem az eset rossz emléket 
vagy rettegést.

Sokkal félelmetesebbnek tűnt nekem az, ami apámmal történt. 
Egy este az utcasarkon vártam, hogy hazajöjjön egy rendelőjétől. Már 
láttam, hogy a város központjában kigyulladtak a kandeláberek, és az 
utcára boruló félhomályban figyelmemet a lámpagyújtogató rúdjának 
imbolygó és egyre közeledő fénye kötötte le.

A világító bogárra emlékeztető fény, néha megállt és ekkor ki
gyulladt egy messziről pislákoló gázlámpa.

És egyszerre megláttam apámat, amint az utca másik oldalán 
közeledik felém. Agyonviselt mikádójának széles kockái egyre határo
zottabban rajzolódtak ki előttem. Éppen át akart jönni a köves kocsi- 
úton, amikor két ismeretlen férfi lépett eléje és rákiáltott: „Á llj! Iga
zold magad!” Láttam apám arcán a meglepetést. Jó ideig tétován 
nézte a két embert, míg végre orosszal kevert szerb tudományát ösz- 
szeszedve megszólalt: „Nálam nincsenek igazoló iratok.” Az egyik 
férfi ráförmedt: „Hát akkor ki vagy, mi vagy és mit keresel az utcán?« 
Apám széttárta a kezét: „Itt engemet mindenki ismer. Itt lakom a Tuba 
utcában . . .  szegény cipész vagyok.” Igen, ezeket a szavakat határo
zottan így mondta: „Ja sam siromašni cipelar.” Még pár szóval fag
gatták, aztán barátságtalan hangon útjára engedték: „Idi kuói, stari”
— mondták neki. És ő sietve megindult. A gázlámpát éppen akkor 
élesztette fel hosszú rúdjával a gyújtogató és annak fényénél úgy rém
lett, hogy apám arca sápadtabb lett a szokottnál. Megfogtam a kezét 
és suttogva kérdeztem tőle: „Apám, kik voltak ezek az emberek?” 
„Detektívek” — felelte röviden, de én ettől a szótól nem lettem oko
sabb. „M it akartak tőled?” — kíváncsiskodtam tovább. „Valakit keres
nek” — válaszolta kurtán és oly titokzatosan, hogy többé kérdezni 
sem mertem.

Nemsokára saját lakásunkban láttam az egyiket viszont. A kocs
mában ismerkedett meg apámmal és egy téli napon eljött hozzánk 
cipőt csináltatni. Sovány, sportsapkás ember volt, rövid prémgalléros 
bekecset és bokavédős sonkanadrágot viselt. Apám mértéket vett, 
aztán a cipő áráról kezdtek beszélni. A detektív alkudott, sokallta az 
apám által kiszabott összeget. Alku közben a zsebébe nyúlt, egy fényes 
pisztolyt vett elő, s mutatóujja körül kezdte forgatni. Aztán megmondta, 
mennyit hajlandó fizetni, és azt is, hogy mikorára legyen kész a cipő. 
A revolver előszedése után gyorsan egyezségre jutottak, és a detektív 
nemsorkára eltávozott.

Apám nagyokat káromkodott és olyasmiket mondott, amiknek 
jelentőségét nem értettem meg.
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Úgy látszik, azokban az években nagy szerep jutott az effajta 
embereknek, mert a rendőrök működésére is jól emlékszem. Különö
sen azokra, akik a kiserdő melletti őrszobán szolgáltak. Mert azoknak 
ugyancsak sok dolguk akadt. Főleg vasárnap délután, amikor az erdei 
vendéglőben nagy hévvel fújták a rezesek a mulatozó legényeknek. 
Ilyenkor mindig történt bicskázás, verekedés. Főleg a lányok, a szóra
kozásra vágyó cselédlányok miatt verekedtek össze. Ilyenkor némelyik
nek jól megcsapolták a vérét. A java azonban az őrszobában ját
szódott le.

Mi, kíváncsi gyerekek és felnőttek nem láthattuk, mi történik az 
őrszobán, de a szándékosan nyitva hagyott ablakokon keresztül 
messzire kihallatszott az összefogott legények szörnyű ordítozása. Eb
ből aztán mindenki sejthette, mi történik odabenn.

Különösen egy vörös képű, eres arcú rendőrtől félt az egész kör
nyék. Sokáig teljesített szolgálatot ezen az őrszobán. Róla külön kell 
mesélnem.

A Magyar utcán keresztül járt be az őrszobába. Az emberek, ha 
csak tehették, kitértek útjából, mert barátságtalan, szúrós tekintete is 
kellemetlen érzéseket váltott ki. Mi meg aztán éppenséggel szétszé
ledtünk, ha a távolban feltűnt széles, merev, egyenruhás figurája. Gu
mibotját mindig úgy szorongatta a markában, mintha azonmód le akar
na sújtani valakire. A gyerekek csínytevéseit különös buzgalommal 
torolta meg és valósággal leste az alkalmat, hogy valahol beavatkoz
hasson.

Egy délután éppen rablózsandároztunk, mikor a Kakas iskola 
irányából feltűnt a rókaképű rendőr. Akkor a szokottnál lassabban kö
zeledett és úgy) tűnt, hogy egyébként egyenes tartású teste meggör
nyedt valamilyen teher súlyától. Ahogy közelebb ért hozzánk, behúzód
tunk egy kapualjba és vártuk, amíg elhalad. Azt hittük, csomagot vagy 
nehéz zsákot vonszol maga után, de amikor egészen közel ért, hal
lottuk, hogy a különös teher keservesen nyöszörög. Mert nem zsákot, 
hanem embert hurcolt a kegyetlen rendőr. A járókelők gyűlölettel néz
ték a jelenetet, némelyik morgott is az orra alatt, éppen csak annyira, 
hogy a rókaképű meg ne ha llja . . .

Az emberről, akit vonszolt, szakadtan lógott a maszatos, poros
ruha.

A rendőr néha elengedte áldozata csapzott haját, hogy letörölje 
homlokáról a verejtéket, és miután vérben forgó szemével végigpász
tázta a szörnyűlködő járókelőket, mint csontot féltő eb, ismét elkapta 
a vergődő ember bozontját és húzta-húzta a laktanya felé.
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Évek múltán a rókaképű rendőr eltűnt a környékről, és talán el 
is felejtettük volna kellemetlen emlékét, ha újra fel nem tűnik köze
lünkben. De az már jóval később volt, addig még sok minden történt 
a Csatáry-házak környékén.

A másik házban a régi mederben folyt a lakók élete, újat csak 
annyit láttam, hogy Pista egy(re nyúlt és soványodott, az Éva néni ken
dője alól kikandikáló hajfonatok meg fehéredni kezdtek. Éva néni, 
akit én annyira mégis tiszteltem, hogy sohasem neveztem bolond Évá
nak, egyre furcsább viselkedésével hívta fel magára a környék figyel
mét. Mindjobban féltette életerős, ritkán dolgozgató, sokat csavargó 
fiát, a vak Pétert. Féltette az erdei legényektől, hogy majd egyszer 
megkéselik, de főleg a lányoktól óvta igazi féltékenységgel. Emiatt 
különböző mendemondákat hallottam, amelyeknek a lényegét nem tud
tam megérteni. Tény és való, hogyha Péter nem érkezett haza nap
lementéig, Éva néni kiült a kiskapu lépcsőjére és sírdogálni, majd az 
idő múlásával jajveszékelni kezdett. ,,Mi van az én Péteremmel, a drága 
jó fiammal, jaj biztosan megölték a gazemberek.” De az is megesett, 
hogy csak le-föl szaladgált a ház előtt és siránkozva, egyben fenye
getőzve ismételgette: ,,A fene egye meg a kurvákat, biztosan elcsal
ták az én Péteremet!” Vagy: „Jaj, mi lesz velem, ha ringyót hoz a 
házba a Péterke?!”

Persze a szomszédok meg a járókelők meg-megmondogatták, ho
va tegye a Péterét, de Éva vigasztalan volt és rá se hederített a gú
nyolódásra. A gyerekek java része, különösen a nagyobbak, messziről 
csúfolták és illetlen mozdulatokkal fejezték ki véleményüket. Én meg 
ilyenkor sajnáltam az Éva nénit és szidtam a vásott kölyköket, persze 
megint csak messziről, nehogy én húzzam a rövidebbet.

Egy szép nyári délután anyám a lakásban tett-vett, apám elszuny- 
nyadt a sezlonon, a gyerekek közül csak én voltam odahaza, és paj
tások hiányában malterdarabokból szobrászkodtam a kocsma lépcső
jén. 'Nagy volt a csend az udvarban és az utcáról sem hallattszott nesz, 
ezért egészen belemerültem a nagy ügyeskedésbe.

Egyszerre csak női sikolyok és jajveszékelések hangzottak föl az 
utca felől. Fölrezzentem. Na, már megint az Éva nénit bántják — 
gondoltam, és a kapu felé iramodtam. Még a csukott nagykapuhoz sem 
értem, amikor kikiáltottam az utca felé: „Hagyjátok békén az Éva nénit!”

Aztán kinyitottam a kaput és az utcára ugrottam. De akkor jött 
csak a nagy meglepetés. Éva néni helyett egy jóval fiatalabb nőt, a 
Húros szabó lányát pillantottam meg, amint zilált hajával, jajgatva a 
házunk felé szaladt. Mi történhetett a felnőtt lánnyal? — villant át 
agyamon, hiszen olyan csendes volt, hogy szavát sem lehetett soha 
hallani a szomszédos Lovas utcában, és derékban meggörbült apja
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is oly jó és oly szótlan ember volt, hogy nem volt párja a környéken. 
Másként nem is látták, mint karján szállításra kész nadrággal vagy 
mellénnyel.

A Húros lány! Igen, ő botladozott a kocsmaajtó felé és mögötte 
egy rohanó férfi, az udvarlója, aki revolverrel kezében üldözte. Földbe 
gyökerezett a lábam, pedig szerettem volna visszaugrani a kapuba. 
Csakhogy akkor már eldörrent egy lövés, aztán még egy, de egyik 
sem talált célba. A Húros lány kirántotta a kocsmaajtót, és beugrott 
az üresen álló helyiségbe. A férfi meg utána. Akkor már én is vissza
szaladtam és kiáltozni kezdtem. Apám volt az első, aki ott termett. 
A kocsmaajtó felé mutattam, apám berohant, és akkor újabb lövés 
dördült el.

Apám után szaladtam. És amint átléptem az udvari ajtó lépcső
jét, láttam, hogy az ismerős arcú férfi revolverét a melléhez szorítja. 
Aztán az utolsó lövés következett, és az ember a sarokba rogyptt. A 
másik kocsmaszobában, közvetlenül a bejárat melletti sarokban a sze
gény lány feküdt holtan. Sem őbelőle, sem öngyilkos udvarlójából nem 
szivárgott vér. Csak kis pörkölt lyukat láttam mindkettőjük szíve táján.

És akkor beesett az ajtón a szerencsétlen Húros bácsi és lánya 
holttestére roskadt. Ölelte, rázta, szólítgatta. Hiába, a lány halott volt. 
Az ősz fejű apa sírt, úgy sírt, ahogy felnőtt embert addig sohasem 
láttam.

Nagy tömeg verődött össze a tragédia hallatára. A gyorsan érkező 
rendőrök minden gondja csak az volt, hogy kardlapokkal szétoszlas
sák a rengeteg bámészkodót. Aztán megérkezett a rendőrkapitány a 
nyomozókkal. Čupurdija, a főnpkük szigorú arccal járt-kelt az udvar
ban és tanúkat keresett. De csak apám jelentkezett, csak őt hallgat
ták ki és faggatták legtöbbet. Én ott álltam a kocsma udvari bejárata 
és a disznóól között, de rám senki sem hederített. Pedig én mindent 
lá ttam . . .  Igaz, annak az átlőtt szívű szerelmespárnak már mindegy 
volt. Jött is nemsokára a két lóval fogatolt hullaszállító kocsi és elvit
te őket.

Mondtam, hogy senkit sem láttam úgy sírni a felnőttek közül, 
mint a Húros bácsit, de még az apámat is láttam egyszer sírni. Az 
előző télen volt. A hó olyan magas volt az udvarunkban, hogy alag- 
utakat kellett ásni ajtónktól a kútig meg a nagykapuig. És aznap este 
ajánlott levelet hozott nekünk a posta. A borítékon fekete gyászkeret 
volt. Anyám nyitotta ki és hangosan felolvasta tartalmát. A messze Kár
pátokból írta Gábor nagybácsim, hogy apám édesanyja, az én isme
retlen nagymamám meghalt. Apám akkor már több mint húsz eszten
deje távol volt a szülői háztól és annyi ideje nem látta a nagymamát. 
Nagyon csodálkozva, hitetlenül néztem, amint szigorú és kemény ter
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mészetű apám szeméből kicsordultak a könnyek. Aznap nem ment 
el a kocsmába és nem is vacsorázott. Szomorú volt, és amikor a hideg 
szobában mellé feküdtem, én is csendesen szepegtem, míg el nem 
aludtam.

Mégis e nyomasztó események után fokozatosan megszűntek az 
úszó holttestek álomképei. Ahogy múlott az idő, egy|re gyakrabban 
álmodtam repülőgépeket. De ezek a repülők alig hasonlítottak azokra 
a kétfedelű gépekre, amelyek néhanapján a város fölött keringtek. 
Mindegyik nagy volt és fekete színű, inkább vasból formált ragadozó 
madarakra hasonlítottak. És mindig láttam bennük a pilóták arcát, a 
légcsavarjuk pedig a repülő testének hátán forgott. Az égbolt meg 
sohasem kék, hanem mindig komor szürke volt fölöttük. Féltem, na
gyon féltem ezektől a repülő szörnyektől, de ezek az álmok mégsem 
kínoztak meg úgy, mint a lebegő holttestek. Sokáig, néhány évig ál
modtam fekete repülőgépeket.

A HERCEGNŐ, A KENYÉR ÉS A ZÁSZLÓK

Az orosz hercegnő, bármennyire csodáltam is, sohasem jelent 
meg álmaimban. Éppen ezért valószínűtlen alakjáról talán meg is feled
keztem volna, ha egy napon nem látom őt viszont a Széchenyi téri 
piacon. Nem is az ő nyúlánk figuráját fedeztem fel a sátorok, árusok 
és vásárlók tarka tömegében, hanem az öreg tábornok jeltelen, de még 
mindig jól megőrzött kékesszürke katonai köpenye tűnt szemembe egy 
elárusító asztal mögött. Az idős ember kezét dörzsölve, lábával topogva 
didergett a metsző hidegben, mögötte egy lábasban satnya, szemláto
mást kevés meleget sugárzó faszéndarabkák parázslottak, előtte az 
asztalon csiptetők, vállfák, fakanalak és fregolik hevertek vevőre várva.

És míg könyves tarisznyámmal a vállamon bámészkodtam, meg
jelent korai gyerekéveim legmegcsodáltabb személyisége, a hercegnő, 
Ha lehetséges, még sápadtabb volt, mint egykoron, sötét haja most is 
magasan fésülve övezte beesett arcát és nyakát, — hosszú, hófehér 
nyakát mélyen behúzta vékonyka kabátjának gallérjába. Kezében fény(lő 
teáskannát tartott, azt az egyetlen, részemről már ismert kincset, ame
lyet hazájából magával hozott.

A tábornok mosolyogva fogadta és mélyen meghajolt előtte, ami 
nekem furcsának és majdnem nevetségesnek tűnt. A hercegnő vala
mit csicsergett, aztán előkerítettek egy porcelán bögrét, és a csillogó
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kannából forrón párolgó teát öntöttek bele. De az öregúr nem akart 
belőle inni, hanem egy,re lányának nyújtotta a bögrét. A hercegnő 
végre engedett az unszolásnak és néhány kortyot lenyelt a forró ital
ból. Az apa elégedetten mosolygott, majd lassan szürcsölni kezdte a 
teát. Lánya még néhány szót váltott vele furcsa madárhangján, aztán 
elbúcsúzott és megindult hazafelé. Én észrevétlenül követtem, nem 
tudom, miért. A magas karcsú asszony most még jobban vonzott, mint 
évekkel előbb a Csatáry-házban.

De ez a titkos követés nem sokáig tartott. Az asszony, lebegő 
figurája eltűnt a tér egyik régi házának bolthajtásos kapualjában. Na
gyon elszomorodtam, majdnem elpityeregtem magam a kapu előtt. 
Pedig voltak azon a tájon még náluk is elesettebbek, nyomorultabbak. 
Mint például az öreg Mungó, a köszörűs, aki saját kezűleg tolta ta li
gára szerelt műhelyét és tetejébe minden rossz gyerek csúfolta és ki
nevette.

Meg ott volt a piac környékén a bolond Pista is, aki csak meg
állt a kofák előtt és úgy koldult, de tarisznya helyett mindig kosarat 
hordott a karján. És amikor megint csak a gyerekek összevissza be
széltek neki mindenfélét, nagyot legyintett szabad kezével és azt mon
dogatta, hogy: „Hibásak vagytok ti, mindegyiktek hibás!”

És a Treszka néni, aki télen-nyáron lépcsőn ülve horgolt, dalol- 
gatott, vagy magában beszélt és kis cérnáskosarába gyűjtötte a jó
szívű emberek alamizsnáját.

Őket mégiscsak kicsit sajnáltam, éppen úgy, mint a szakállas, 
piszkos és rongyos embert, aki egyre azt hajtogatta, hogy a cár alez
redese volt, de senki sem akarta elhinni neki. Az „alezredes” a piac 
hulladékaiból élt, az elhullatott káposztaleveleket is nyersen ette meg. 
Ha alkalmi munkából néhány dinárt szerzett, azt mind elitta a közeli 
kocsmában. Amikor elköltötte pénzét, kidobták az utcára, és a piac 
sarában, vagy az elhagyott bódék asztalán aludt horkolva, kitátott 
szájjal.

De a mi házunk táján is elég rossz szelek fújtak. A munka na
gyon megcsappant, a Magyar utca és a Jaszibara között élő embe
reknek még cipőjavításra sem tellett.

Káposzta Matyi fölszabadult, szorgalmas, jó munkás lett belőle, 
ezért apám vele különösen jól és figyelmesen bánt. Anyám, mint saját 
fiát, úgy megszerette, a gyerekekről, különösen magamról, nem is 
beszélve. Testvérként szerettük az életvidám, egészséges fiút. Mégis 
egy napon láttam, amint újságpapírba csomagolja szerszámait és men
ni készül.

— Ténsasszony — mondta anyámnak — , én most elmegyek. A 
mesterrel már megbeszéltem.
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Anyám szomorúan kérdezte:
— Ugyan hová mész, Matyikám? Hát nem jó a sorod nálunk?
Matyi lehajtotta a fejét.
— Maguknak is alig van mit enni, ténsasszony. Máshol kell ke

resnem kenyeret.
És elment. Csak másnap tudtam meg apámtól, hogy Matyi Ma

gyarországra szökött. Abban a ruhában, amely rajta volt, és azzal a 
szerszámmal, amelyet egy darab szalonnával együtt újságpapírba cso
magolt.

Igaz, néhány hónap múlva visszajött. Rövid ideig eljárt hozzánk 
és megint átszökött. Matyi azután úgy járkált át a határon, mint jó- 
anyám a szomszédba. Amikor csak eszébe jutott. De mindig vissza
jött. Mert úgy látszik, ott sem volt több a munka és kevesebb a sze
génység. Aztán végleg elment tőlünk. Nagyon sajnáltam, de azért már 
nem annyira hiányzott, mint régen, amikor nyakába vett és úgy nyihá- 
rozott velem a hosszú Magyar utcán. Meg már a gyerekektől sem 
kellett megvédenie, meg tudtam védeni saját magam.

Azért Matyi nem tűnt el végleg az életünkből. Később, jóval ké
sőbb még visszatért.

A szegénység közben alaposan befészkelte magát otthonunkba. 
Apám jól látta ezt a helyzetet, de erről mégsem akart senkivel sem 
beszélni. A kenyeret már nemcsak idősebb testvéreim, hanem én is 
nagy karéjjal ettem, és ha korgott a gyomrom, vagy megkívántam 
valamilyen hozzáférhetetlen ételt, nagyon elszontyolodtam.

Apám munkaasztala, az ablaknál álló pangli, már napok óta érin
tetlenül állott. Az összerámolt szerszámok rendje szokatlan légkört 
teremtett a földes szobában. Apám egyenletes lépésekkel sétált föl 
és alá, időnként, mintha valami dolga lenne, kiszaladt az udvarra, de 
rövidesen visszajött és folytatta a járkálást. Arca zord volt, és én félén
ken figyeltem minden mozdulatát, pedig rám sem hederített.

Anyám a konyhában ült ölbe tett kézzel és hallgatott. A régi 
ébresztőóra hiába ketyegett — mintha megállt volna az idő.

Semmi, de éppen semmi munka nem akadt és az ebéd sem főtt 
aznap.

Egy óra tájban átjött hozzánk az utca egyetlen jómódú család
jának, a Malleréknak a cselédje és átadott valamit anyámnak.

Apám megszakította a sétát és kiszólt a konyhába:
— Mit hozott az a lány?
Anyám bontogatni kezdte az ölében tartott, kendőbe csavart cso

magot, közben aggódó pillantásokat vetett apám felé.
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— Kenyeret küldtek, Miklós — nyögte ki félénken.
— Hogyan? — tette föl a kérdést apám oly,an hangon, mint aki

nem hisz fülének. — Kenyeret? Nekem kenyeret! — ismételte felin- 
dultan, aztán elakadt a szava. Kisvártatva felém fordult és letompított, 
de ellentmondást nem tűrő hangon mondta:

— Kisfiam, vedd el anyádtól azt a csomagot. Ha Mallerék úri
gyomra nem bírja el a másnapos kenyeret, akkor nekünk küldik. Hát 
koldusok vagyunk mi?

Aztán anyámnak folytatta:
— Te meg mit állsz, mint egy sóbálvány? Add a gyereknek 

azt a penészes bodagot és rögtön kivele a házból! Mondja csak meg 
nekik, van őneki apja, aki megszerzi a kenyeret. Adják oda egy kol
dusnak, vagy akár egy kutyának! — csapott dühösen az asztalra.

Anyám nem válaszolt mindjárt, csak akkor fordult félénken apám
hoz, amikor elvettem a kenyeret.

— A kenyér nem penészes, a gyerekek meg nem laktak jól ma.
Apám kirohant az utcára, én meg mellemhez szorítottam a nagy

darab kenyeret és megindultam Mallerék felé. Láttam apámat, amikor 
siető léptekkel elfordult a Magyar utca sarkán. Biztosra vettem, hogy 
szerez ennivalót, de azért nagyon nehéz volt a kezemben a kenyér.

Lídia nagynéném fia, Pali ritkán járt el hozzánk és aznap éppen 
ebédidőben állított be. 'Mind a hatan körülültük a leterített asztalt és 
előttünk két kiló körte volt egy fatálcán. Az ebédünk. Anyám látta 
meg elsőnek a fiút, amint bejött a kapun, s azonnal figyelmeztetett 
bennünket: é

— Jön a Pali.
— Takarjuk le abrosszal a körtét — utasított bennünket apám 

—, és mondjátok, hogy már ebédeltünk.
A megszokott vigyorgással és sétapálcával a kezében jött be 

az ajtón a fiú.
— Csókolom, szevasztok! Ebéd után vagytok már? — kezdte 

mondókáját vidoran.
— Igen . . .  már megvolt — feleltük rosszul összehangolt kórus

ban. A nővérem még hozzátette, hogy bableves volt túrós tésztával, 
a Berci bátyám meg kinyögte, hogy töpörtyű is volt rajta.

— Persze, nem maradt, hehehehe! — jegyezte meg kedélyesen.
— Pedig nagyon gusztusom volna rá. Na, de látom — bökött ujjával 
az asztalra —, hogy, egy kis körte még akad.

— Ó, igen . . .  — mondta anyám fanyar mosollyal és felhajtotta 
az abrosz egyik sarkát. — Kínáld meg magad, ha szereted.
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És Pali szerette. Olyannyira, hogy teljes erővel nekilátott. Apám 
megkövesedve nézte a gyors pusztítást, mi meg bátortalanul vettünk 
el egyet-egyet. Amikor pár perc múlva a vizsgájára vonatkozó jókí
vánságaink után elrobogott, maradt még hatunkra két satnya körte.

Mégis, odahaza, ahol senki sem látott bennünket, egészen jól 
megvoltunk azokban a napokban is. De a házon kívül, főleg az isko
lában kezdett terhes lenni a szegénység, amelynek mindinkább tuda
tára kellett ébrednem.

így volt ez akkor is, amikor közeledett a tanév vége. A tanító 
néni — a szigorú leckéztetések mellett — néhány gyerekkel verseket 
mondatott, hogy, a záróvizsgán ne kelljen pirulnia Radašić igazgató 
úr meg az egybegy,űlt vendégek előtt. Az utolsó órát pedig minden
nap azoknak a tornagyakorlatoknak tartotta fenn, melyeket a város 
elemistáinak kellett bemutatniuk a Bácska pályán megtartott szemlén.

Mindannyian szívesen tornáztunk az iskola udvarában, mert a kel
lemes júniusi napokban nem volt ínyünkre az osztályok olajos szagú 
levegője. A kistermetű tanító néni szorgalmasan mutogatta a gyakor
latok mozdulatait, és mi jókat kuncogtunk szögletes mozgásán, ame
lyet szűk, csaknem bokáig érő szoknyája még fokozott.

Vidáman hajlongtam, csigaként forogtam tengelyem körül, karom
mal nagyokat csapkodtam a levegőbe és nem sejtettem, hogy ebből 
a vidám játékos feladatból komoly gondjaim keletkezhetnek. A baj 
akkor kezdődött, amikor az egyik órán a tanító néni behozatott az 
iskolaszolgával egy nagy csomó háromszínű zászlót és mindannyiunk
nak kiosztott belőle néhányat. Ezekkel kellett a jövőben tornásznunk, 
nehogy puszta kézzel hadonásszunk a nagy ünnepélyen.

A tanító néni végigjárta a padsorokat, hogy ellenőrizze, jutott-e 
mindegyikünknek zászló. Aztán visszament az asztalához és bejelen
tette, hogy másnap reggel hozzon be minden gyerek tíz-tíz dinárt, 
mert ennyibe kerülnek a zászlók. Erre a bejelentésre néhányunknak 
elsavanyodott a képe, mint mindig, ha pénzre volt szükség. De a tanító 
néni rövidesen hozzátette, hogy „szegény sorsú gyerekeknek nem kö
telező a pénz kifizetése” . És egy rövid névsort olvasott fel, amelyben 
én voltam a második.

Nevem hallatára elszorult a szívem, lélegzetem elakadozott. Ke
zem olyan erőtlenné vált, hogy az egyik zászlót elejtettem. Nagyot 
koppant a padlón, de nem figyelt fel rá senki. Éreztem, hogy a terem
ben nincs elég levegő, hogy csak a padló olajbűze fojtogat. De sze
rencsére abban a pillanatban megszólalt a szünetet jelző csengetés.

A leejtett zászlót fölkaptam, és párjával együtt a pad alá dug
tam, aztán az ajtóhoz rohantam és már is kint voltam a homályos 
folyosón. A tanító néni megrökönyödve bámult utánam, de én most ki
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vételesen nem törődtem a megszokott renddel. Száguldva értem 
el az udvarra vezető ajtót és egykettőre kint voltam a levegőn. De 
aztán megtorpantam. Hová most? Kitől remélhetek gyors segítséget? 
Mert valahogyan segíteni kell magamon: ingyenzászlót nem viszek 
haz?a! Apámra gondoltam, de ő messze van, nem érem el, és nem 
biztos, hogy kapok tőle pénzt. Már könnyek homályosították szemem, 
torkom ismét összeszorult. . .  A többiek is kitódultak az udvarra, és 
én még mindig tehetetlenül álltam, vergődve a kínos gondolattal: „In
gyenzászló . . .  nekem nem kell ingyenzászló!”

És akkor eszembe jutott Ambrus bátyám, aki már egy éve inas- 
kodott. Neki talán lesz pénze. . .  talán. És ő elérhető, ha rátalálok. Már 
szaladtam kifelé, az utcára, a kocsiútra egyenesen a Rudics utcai üzlet 
felé. Félúton sem voltam, amikor az utcakereszteződésnél egy kétke
rekű targoncába ütköztem.

— Hej, öcskös, nem tudsz vigyázni? — kiáltott rám valaki a tar
gonca mögül. Aztán jól ismert nevetést hallottam.

Erre már felocsúdtam, mert bizony ez Ambrus bátyám hangja 
volt. Leeresztette a terhét és rám szólt:

— Ki zavar, hogy futsz, mint az eszeveszett? — De mert nem tud
tam mindjárt válaszolni, rám förmedt: — Na, bökd ki már, mi bajod!

— A zászlók — lihegtem — pénzbe kerülnek.
Nem értette mindjárt, hát nagy nehezen elmagyaráztam neki, 

miről van szó.
Ambrus bátyám a zsebébe nyúlt, előkotorászott néhány darab 

aprópénzt, aztán fanyar arccal mondta:
*

— Ez bizony még nem elég . . .  de v á r j. . .  menj föl a járdára és 
innét el ne mozdulj. — Aztán megragadta a targonca két nyelét és 
nagy zörejjel megindult. Egykettőre eltűnt az István utca sarkán, én 
meg utasításához híven egy helyben állva vártam visszatértét. De a 
hangulatom bizakodó lett, a könnyek eltűntek szememből. Most láttam 
csak, milyen nagy és milyen erős gyerek lett Ambrus. Biztosra vettem, 
hogy kisegít.

Nem tudom, mennyi idő múlott el a várakozásban, de bátyám 
targoncája végül mégis feltűnt a sarkon. Még nagyobb zajjal közele
dett a rázós kőkockákon, aztán előttem hirtelen megállt.

Zsebéből egy papírpénzt húzott elő és felém nyújtotta.
— Itt van, öcskös, kaptam jó borravalót. Most aztán ló d u lj. . .
Még a hálálkodásról is megfeledkeztem, mert azonnal az iskola

felé iramodtam. Mire az osztályomba értem, már mindenki a helyén 
ült és a tanító néni is az asztala mögött állt. Lihegve hozzáléptem, és 
szó nélkül elébe tettem a gyűrött tíz dinárost.
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A tanító néni hitetlenkedve nézte ragyogó arcomat. Én voltam 
az első, aki fizetett a zászlócskákért.

CSATÁK

Tágra nyílt szemmel bámultam a sűrű sorokban elvonuló fekete 
sereget. A hosszú selyemszoknyák hullámzó tömege felsöpörte a Ma
gyar utca zöld fűvel teleszórt hepehupás kövezetét. Az asszonyok ajka 
alig mozgott a fejkendők csomója fölött, mégis megfoghatatlan ritmu
sokban hullámzottak az ájtatos szent dalok. A menet kevés számú 
férfi részvevője fedetlen, ősz fővel ballagott az asszonyok mögött. A 
sötét emberáradat közepén a díszruhás papok meg a karinges minist- 
ráns gyerekek haladtak. A buny^vác dal elhalkult, fölhangzott a ma
gyar kórus sápadtabb éneke. Megindultam a menet után és elkísértem 
a városliget bejáratával szemben álló színes Rókus-szoborig. Nagy 
élmény volt ez minden év tavaszán, egyetlen alkalommal sem mulasz
tottam el a prosecciót, amelynek értelmét nem fogtam fel és nem is 
kerestem. De azért azt is megfigyeltem, hogy néha egy-egy asszony 
kivált a sorból, betért utcánkba, leguggolt, és úgy tett, mintha füvet 
csupálna az árok széléről.

A sok szentkép házigazdánk, Csatáry úr lakásában, az ájtatos, 
templombajáró házinéni, az imádságos koldusok, akiknek szövegeit 
már régen, minden lecke előtt folyékonyan ismételtem és a rendszeres 
körmenetek legnagyobb élményeim közé tartoznak. De bizonyára test
véreim számára is, mert különben komolyabban vettük volna a val
lásunk otthonunkban szerényen képviselt szertartásait. Mert sem apám, 
sem any(ám nem voltak hitbuzgó templomba járók, csak a nagy ünne
peket, mármint a húsvétot, az újévet meg a hosszúnapot tartották meg. 
így aztán a hókusz-pókuszos szertartások közül mindig valamilyen baj 
keletkezett. Egyedül nővéremnek sikerült minden esetben komoly arc
cal végighallgatnia az áldást, a szertartásos mozdulatokat meg az ért
hetetlen imát. Viszont a három fiú közül valaki mindig elrontotta az 
ünnepek komolyságát. Egyszer Ambrus arca fújódott föl a pukkadásig, 
másszor belőlem tört ki a röhögés, néha meg Béci szeméből csordul
tak ki a nevetés visszatarthatatlan könnyei.

A legnagyobb baj az volt, hogy apám mindent nagyon komo
lyan csinált. Ha ő imádkozott, vagy szertartást végzett, akkor el kellett 
hinnünk, hogy, azt őszinte meggyőződésből teszi. Megfeledkezett róla,
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hogy a hitközség vezetőit meg a papot minden adandó alkalommal 
lekicsinylő szavakkal illette, hogy az ünnepek között egyetlenegyszer 
sem jutott eszébe elővenni az imakönyvet, és hogy házunkban a val
lás előírásait senki sem tartotta be.

De hát az év négy-öt napján minden megváltozott és a nagyob
baktól még azt is elvárták, hogy hosszúnapon böjtöljenek. Ami termé
szetesen éppen úgy sikerült, mint a többi vallási ceremónia. De apám 
nem ismert tréfát. 'Nem volt rest a szertartás közepén kiosztani né
hány csattanós pofont, hogy aztán dolgát jól végezve, folytassa a min
ket jól szórakoztató ceremóniát.

De hát miért lett volna ő jobb a rabbinál, aki a diákok istentisz
teletén abbahagyta a prédikációt, lejött a padok közé és szó nélkül 
kiosztott egy-két ny,aklevest a fecsegő vagy éppen jókat röhögő diákok 
között? És általában, nem csoda, ha az egy-két utcával távolabb lakó 
ortodox, vallásos fiúk minket, Tuba és Magyar utcaiakat ségeceknek, 
vagyis nem zsidó kölyköknek neveztek. Mert bizony honnan is tudtam 
volna olyan szépen énekelni a karácsonyi dalt, hogy „Mennyből az 
angyal . . És két bátyám — Poldival együtt — még egyéb tettekre 
is vetemedett. Beálltak a betlehemesek közé. Ambrus bátyám kézügyes
ségét még a betlehemes papírházikók elkészítésénél is igénybe vet
ték. És mikor eljött az ideje, ők is beöltöztek a kifordított subákba és 
vitték a gyertyával kivilágított házikót utcáról utcára, házról házra. 
Aztán ahová betértek, ott nem egészen szent szövegekkel teletűzdelt 
pásztordalokat énekeltek, ezért borral kínálták őket és pénzt kaptak. 
Én csak távolról kísértem a menetet, mert a betlehemezés nem volt 
veszélytelen szórakozás. Ha Jtörténetesen összetalálkoztak a Cigány 
utca, vagy a Prágai híd utca pásztoraival, abból mindig nagy vereke
dés keletkezett. A furkós botok használata és a riválisok betlehem
iének szétrombolása úgyszólván kötelező volt. Tulajdonképpen soha
sem maradt épségben egyetlen piros papírral bevont házikó sem. Ezt 
már bele is számították a karácsony előtti pásztorkodásra vállalkozó 
fiatal legények.

Sokkal veszélytelenebb, de éppen ennyire szórakoztató volt a 
Szentiván-esti tűzugrálás, amit abban az időben egyszer sem mulasz
tottam el. Ahogy leáldozott a nap, a környék nagyobb gyerekei — fiúk 
és lányok — rozsét meg kukoricaszárat csempésztek ki az udvarok
ból és az utca közepén nagy tüzet raktak. Azután, ahogy kicsit lelo
hadtak a lángok, elkezdődött a tűzugrálás. A cipőt le kellett vetnünk, 
mert csak mezítláb volt szabad átugrani a tűzön. Volt is nagy vihán- 
colás, mert a lángok meg-meg pörkölték a meztelen talpakat és nem 
mindig sikerült elég nagyot ugranunk.
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A lányok először almát szórtak a tűz körül, amit mi összeszed
tünk, aztán ők is nekibátorodtak. Ekkor az ordítozás még hangosabbá 
és elvenebbé vált, mert szoknyájuk magasan térdük fölé emelkedett 
és a lángok megvilágították meztelen testüket. Az én Pöszém, aki 
már régen elfelejtette a papa-mama játékot, ott ugrált a többiekkel. 
Ha magam elé idézem azokat az estéket, mindig látom két szőke haj
fonatát és a szoknyáját, amint egészen derekáig libben a tűz fölött. 
És alakja egy pillanatra mintha megállna a levegőben, csak a lángok 
imbolypgnak, hogy megvilágítsák sápadt, valószínűtlenül áttetsző 
testé t. . .

így voltunk tehát a népi és vallási szokásokkal odahaza meg a 
mi utcánk környékén. De ha kicsit odébb mentünk, már nem volt ak
kora keveredés. így a zsidó iskola nagyobb tanulói csak jól fölfegy
verkezve és falkákban haladhattak el a Kakas iskola környékén. Még 
szerencsénk volt, hogy velünk járt néhány nagyba nőtt és bátor pat- 
ronázsgyerek. Vagyis Goldstein Feri meg a két Winkler, az árva fiúk, 
akik a Széchenyi téri otthonban nevelkedtek. Feri meg a Winkler Laci 
bikaerősek voltak és élvezték a verekedést az iskolában is, a magas, 
nyomorék Kálmán meg a mankójával abált mindenkit, aki közelébe 
került. Könyörögtünk is nekik jó néhányszor, hogy, kísérjenek el ben
nünket legalább a Kőhíd utcáig, amit ők meg is tettek, ha volt fölös 
gombunk vagy klikkerünk. De a pénzt is elfogadták, amit csak a Mal- 
ler gyerektől kaphattak, mert neki néha volt. De ha ők nem jöttek 
velünk, bizony ritkán kerülhettük el a verekedést. Táskával, kalamáris
sal, eldugott botokkal és kövekkel vívtuk a csatákat, rendszerint a 
piactéren vagy a kerekes kút környékén.

Hacsak meg nem jelent a téren a Kakas iskolai gyereknépkony
hájának védnöke, a hatalmas termetű, reverendás Páter Vazul. Mert 
Páter Vazul közkedvelt és békés természetű óriás volt. De a verekedő 
gyerekeket egykettőre elcsípte és fülüket addig húzta, csavarta, gyö
möszölte, míg sírva meg nem ígérték, hogy máskor ilyesmit nem tesz
nek. Akkor mosolyogva képen vágta és útjára bocsátotta a rakoncát
lan fickót.

Páter Vazul alakja hosszú éveken át hozzátartozott a környék ké
péhez. Annyira odanőtt, hogy mint mesebeli óriás még ma is ott lebeg 
az öreg galagonyafák ágai alatt. Most is látom, amint a zsidó temp
lom szolgája, a szakállas samesz társaságában, annak karját fogva 
sétál a tér kellős közepén. Ha jól odafigyelek, még hallom sarujának 
koppanását a régi, repedt aszfalton.

Egészen más volt a helyzet, ha a Kőhíd utca és a Cigány utca 
között kellett megvívni a csatát. Arra nem is lépett a Vazul páter nagy
méretű saruja, nem volt rendcsináló, sem békeangyal — mert ezek a ve-
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rekedések nem olyan kisgyerekes kakaskodások voltak és nem is vélet
lenül estek meg. A Kőhíd utca— Cigány utca csata felölelte az egész 
környék minden egészséges gyerekét és kamaszát, az utcák nevei csak 
a tágabb csoportosulások központjait jelezték, és ami a legfontosabb, 
előre megbeszélt dolog volt. Meghatározták a verekedés időpontját, 
helyét, az eszközöket. Mert voltak könnyebb, bemelegítő csatározások, 
melyeken sárgombócok és göröngyök voltak csak a megengedett harci
eszközök, aztán jöttek a vékonyabb botok meg a malterhulladék, és
végül az igazi csaták, amikor a távolról lövő gumipuskáktól a hu
sángokon át a féltéglákig minden fegyvert igénybe lehetett venni. Ez
utóbbiak esetében én meg a korosztályom csak távoli nézők lehet
tünk, viszont a sárgombócokat vagy, a göröngyöket nekünk kellett elké
szítenünk és kézbe adnunk. Ha nekibátorodtunk, esetleg el is hajítot
tunk belőlük néhányat, de csak óvatosan, mert ha magunkra hagyva 
találkoztunk az ellentábor valamelyik harcosával, alaposan megvertek 
bennünket, hacsak idejében el nem futottunk. Béci bátyám kimaradt 
a verekedésből, de Ambrus annál jobban kivette a részét Poldival meg 
Rutkai Ferivel együtt. Valami csoda folytán, akármilyen komoly volt 
is a hadakozás, senkinek a szemét nem verték ki, de vér nem egy(szer 
folyt. Igaz, az első vér jelezte egyben a csata végét is.

Mert amilyen nagylegények voltak az utcán a környék suttyó 
legénykéi, olyan kicsik lettek, amikor sompolyogva és lapulva haza
tértek. Viharedzett mosónők, kidolgozott sokgyermekes háziasszonyok, 
varrónők és piaci kofák várták a csata hőseit, hogy a lerongyolódott 
ingek, fölszaggatott nadrágok £rát főzőkanállal, nyújtófával verjék le 
rajtuk.

Mindannyiunknak kijutott a verésből, de egymás között sohasem 
vallottuk be a mórest. Ambrus bátyám mondta nekem bizalmasan, hogy 
még a nagyon tekintélyes és erős Ferinek is ellátta a baját az édes
anyja. Csak a Poldit nem verte senki. Mert nem is volt senkije, csak 
megtűrt gyerek volt a rokonoknál. Ezért titokban nagyon sajnáltuk.

POFON

Hogy az idő múlik fölöttem, azt ha másból nem, de arról láthat
tam, hogy a Reissburger bácsi boltjából a tűzifát már nem öt- meg 
tízkilónként, hanem egy nagy tótkosárban huszonöt kilónként traga-
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csoltam haza. Ami egyúttal azt is jelentette, hogy apámnak és a csa
ládnak annyi jövedelme volt, hogy egyszerre megvehetett akár ötven 
kiló vagy még több fát is.

Meg aztán a csintalanságok tekintetében is elég komoly hala
dást mutattam. Erre alkalmat adott a társaság, amely egyre változott 
és szaporodott az utcában. Az úri Mallerék, akiknek házát éveken át 
veszett nagy farkaskutya őrizte, a Rolf, és akiknek fiai nem vehettek 
részt a mi játékainkban, mert édesanyjuk tiltotta a keveredést, elköl
töztek a város belterén vásárolt nagy házba és helyükbe egy zöldség
árus kofa költözött. A néninek meg egy szép nagy lány,a és egy hoz
zám hasonló korú, nagyon eleven fia volt. Jóskának hívták, és gyor
san összebarátkoztunk.

Az ő barátságának köszönhettem, hogy bejuthattunk a kiserdő 
újonnan épült teniszpályájára labdaszedő gyereknek. így a nyári va
kációkat hasznos szórakozással töltöttük és még pénzt is kerestünk, 
mert a főlabdaszedő, egy már legénysorba jutott, erdei bicskás, este
felé, munkánk végeztével négy-öt dinár jutalomban részesített bennün
ket, ami egy mozijegy meg két kifli ára volt. De nem a pénz vonzott, 
hanem a sok szépen öltözött fiatal úr és a rövid fehér szoknyát viselő 
lányok, akik kecsesen mozogtak a jól ledöngölt vörös salakon.

A legtöbb teniszező észre sem vett bennünket, csak ujjával intett, 
ha nem volt kéznél a labda, de a lányok között voltak kedvesek, akik 
mosolyogva nézték igyekezetünket és szolgálatunkat meg is köszönték. 
Ezeknek pénz nélkül is szívesen adogattam volna a pattogó labdákat 
és hittem, hogy ők legalább olyan előkelőek és szépek, mint az orosz 
hercegnő, aki mindig hosszú fekete szoknyában járt és végleg eltűnt 
szemem elől. Egyszóval egyiket-másikat valósággal imádtam, és ha 
nem voltam a pályán — mert nem minden nap kaptam munkát a fő- 
labdaszedőtől — , akkor a drótháló mögül bámultam repdesésüket.

De ez az elfoglaltság sem tartott örökké. Mert egy este a főnö
künk az egyik gyereknek nem akarta kifizetni a neki járó pénzt. A 
gyereket Ácsának hívtuk, és csak távoli ismerősöm volt, de nagyon 
sajnáltam, mert szülei az enyémeknél is jóval szegényebbek voltak. 
Kicsit esetlen, kicsit együgyű, de nagyon jószívű gyerek volt, akit en
gedékenysége miatt mindenki igyekezett kijátszani. Elsírta magát, ne
kem szintén megeredtek a könnyeim, mire a főlabdaszedő összeszi
dott bennünket. Ezért nem is mentem többet a pályák közelébe. Egyéb 
szórakozás után néztem.

A kofa fia, a Jóska ki is gondolt sok mindent. Először fából farag
tunk teniszütőket és a vakközben rongylabdával próbáltuk utánozni a 
teniszező úrfiakat, de ez elég nehezen ment. Jóskának ekkor nem 
mindennapos ötlete támadt: elcsente anyjának egy régi kopott apró
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pénztárcáját, azt teletömtük lócitrommal, letettük a járda közepére, mi 
meg a résre nyitott nagykapunk mögül lestük, ki fogja fölvenni a vélt 
kincset. Rövidesen jött az első áldozat, egy ismeretlen asszony, aki 
először körülnézett, látja-e valaki, aztán hirtelen fölkapta a pénztár
cát. Pár lépést előrement, aztán furdalta a kíváncsiság és kinyitotta. 
Nagyot káromkodott és eldobta a bűzlő zsákmányt, mi meg előbújtunk 
rejtekhelyünkről és nagyokat kacagtunk a pórul járt asszonyon. Csi
náltuk azt a játékot, míg rá nem untunk. Akkor Jóska újabb ötlettel 
jött elő. A szeplős Jenci szórakozását újította fel: rákötött a házi
asszony macskájának farkára egy összehajtott újságdarabot, amitől 
a szerencsétlen állat összevissza rohangászott, míg el nem vesztette 
csörgő terhét. De Jóskának ez sem volt elég. Legközelebb egy kon
zervdobozt kötött a macska farkára, amitől a tarka kandúr való
sággal megveszett. Berohant a kocsmába és összetört egy csomó 
poharat. Erre már messzire iszkoltunk, mert jó verés járt volna ki érte. 
Mégis amiatt verekedtünk össze, hogy Jóska a mi nagyon öreg Májkó 
macskánk farkára is rá akart kötni egy cigarettás dobozt. Ezt bizony 
nem engedtem és kövekkel meg bottal mentünk egymásnak.

Ami nem jelenti, hogy a harag örök volt. Dehogy. Jóska vala
honnan előkerítette Dumas Három testőrének színdarabbá satnyított 
füzetét. Olvasgatni kezdtük a vakköz csendjében igazi hősöknek tűnő 
testőrök kalandjait és oly izgatónak tartottam, hogy( merész javaslattal 
álltam elő: játsszunk színdarabot az ő házukban, a Mallerék egykori 
raktárában. A három testőr szerepe közül kettőt természetesen ma
gunknak osztottuk ki, harmadik színészjelöltet nem is találtunk, de 
Pösze elvállalta a női főszerepet.

Párszor elolvastuk a füzetet, de nem tanultuk meg fejből a sze
repeket, mert úgy határoztunk, hogy a darab legfőbb részét a fakard
jainkkal megvívott párbajok fogják képezni.

A Maller-raktárba behurcoltunk néhány rossz padot és széket, 
fellocsoltuk a padlót és vasárnap délutánra meghívtuk a szülőket, a 
nagy Pistát meg néhány nagyobb lányt, hogy megnézzék színművünket.

Mi Jóskával néhány mondatot betanultunk, kiabáltunk a közön
ség felé, aztán hadonásztunk a karjainkkal, Pösze fehér ruhájában 
összeroskadt, mi ketten meg végül is egymással vívtunk kardpárbajt.

Nyolc-kilenc nézőnk jókat nevetett, de legjobban mégis mi hár
man szórakoztunk azon a délutánon.

A színielőadás utáni napokban új hőstettre adtuk fejünket. Erre 
Rolf, Mallerék elhagyott kutyája adta az alkalmat. Rolf, amikor Malle- 
rékhoz került, egészen fiatal, pajkos kölyökkutya volt. De Mallerék 
rövid pórázra fogták és gyűlöletet oltottak bele az idegenek iránt, 
akik a házba léptek. Mert barátkozó kutyát hogyan tarthattak volna
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vagyonuk védelmére? A pórázt később vastag lánccal cserélték fel, 
és a hatalmasra nőtt kutya rettentő fogaival és félelmetes ugatásával 
fogadta a házba lépő embereket, sőt a kapu körül settenkedő kérege- 
tőket és gyerekeket is. De ahogy mi kinőttünk a hátulgombolós nad
rágból, úgyj Rolf fölött is eljárt az idő. Hangja enyhült, szőre megko
pott, és fogait sem vicsorgatta már oly félelmetesen. Azért ha valaki 
betért a házba, tisztességből ugatott és fekete fogínyével is ijesztően 
akart hatni. Mallerék is látták, hogy Rolfból már nem sok hasznuk 
lehet, ezért elengedték a láncról és helyébe új, fiatal idomítható kutyát 
kötöttek.

Az öreg kutyával alig törődtek, és amikor elköltöztek, nem is 
vitték magukkal. Rolf, az egyjkori veszedelem, az emberek alamizsná
jából élt, de főleg szemétdombokon csillapította éhségét. Mi gyere
kek azért egy ideig elkerültük, hisz egykor rossz álmainkban jelent 
meg, de végül mégis megbarátkoztunk vele, mert mindig nagyon alá
zatosan és farkát csóválva osont közénk. Néha az uzsonnánkat is meg
osztottuk vele, mert kutyaszeme könyörögve bámulta a zsíros ke
nyeret majszoló szánkat. Velem annyira megbarátkozott, hogyi néha 
utánam sompolygott az udvarba és várta, hogy elcsenjek neki vala
mit a konyhából. ^

Egy meleg nyári napon — úgy hiszem, piaci nap lehetett, mert 
a kocsik a szokottnál gyakrabban verték föl az utca porát — Jóská
val klikkereztünk a Lovas utca gyalogjáróján. Közönségünk is volt 
Rolf személyében. Tőlünk kicsit távolabb a Tuba utca sarkán hevert 
és szúnyókálás közben a guruló golyók után pislogott. Belemerültünk 
a játékba és ügyet sem vetettünk a vén kutyára, amely jól érezte ma
gát a nyugalmas környezetben.

De egyszerre csak fölugrott és egyenesen közénk rohant. El 
akartam zavarni, hogy folytathassuk játékunkat, de egyre jobban hoz
zám lapult. Csak akkor vettem észre, hogy egy furcsa, de ismerős tar- 
tású ember közeledik felénk. Kezét hátára kulcsolta és lassan, sunyi 
tekintettel lopakodva lépde lt. . .

Nem maradt idő a helyzet mérlegelésére, mert az idegen ember 
megugrott felénk és kezében feltűnt a sintérek félelmetes fegyvere — 
egy hosszú rúdra erősített dróthurok. Rolf ijedten eliszkolt, és mire 
föleszméltem, nyaka már az ügyes kutyapecér hurokjában szorult. 
Jóska meg én rimánkodtunk, aztán szitkozódtunk, de hasztalan, a sin
tér a Magyar utca sarkán várakozó ketreckocsihoz vonszolta a nyü
szítő állatot.

Nem tudtunk belenyugodni az öreg kutya elvesztésébe és bántotta 
lelkiismeretünket, hogy a fránya klikkerezés miatt nem vettük idejé
ben észre a közeledő veszedelmet. Messziről kullogtunk a kocsi után 
és törtük a fejünket, mit is tehetnénk. A sintér folytatta útját, fejét
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előreszegezve figyelt, és utálatos fegyverét lecsapásra készen a háta 
mögött tartotta. Talán már a Kákonyi kocsma környékén jártunk, ami
kor a kutyapecér újabb zsákmányt fedezett fel és a kocsit leállítva 
elnyargalt. A fogás azonban ezúttal nem volt könnyű, a kutya elisz- 
kolt, a hurkos ember meg utána.

A kocsis közben unottan bóbiskolt a rozoga bakon, úgy látszik, 
elálmosította a tikkasztó meleg. A kutyák egymást marva furakodtak 
a rácshoz, de menekülni nem bírtak. Jóskával együtt ugyanabban a 
pillanatban támadt ötletünk: cinkosan összenéztünk és a kocsi felé 
böktünk mutatóujjunkkal. Óvatosan a ketrec ajtajához lopakodtunk. Én 
hirtelen kiemeltem a zárt helyettesítő nagy vasszöget, Jóska meg ki
tárta a rácsos ajtót. A kutyáknak se kellett több, egymás hegyén-hátán 
ugráltak lefelé, de mi sem tétováztunk, hanem hanyatt-homlok me
nekültünk a tett színhelyéről. Hallottuk a szitkokat és láttuk a szer
teszaladó kutyákat, de meg sem álltunk a Jóskáék udvaráig, hogy ott 
a raktár padlásán találjunk menedéket. Rolf is megbújt valahol, mert 
később, amikor leszálltunk búvóhelyünkről, hazamentem, és egy vödör 
kútvízben megmostam lábomat, láttam, hogy Rolf már a fedett kút és 
a füstölő között lapít.

Megúsztuk tehát ezt az ügyet következmény nélkül, pedig ahogy 
másnap fölébredtem és visszagondoltam Jóskával elkövetett közös hős
tettünkre, vacogni kezdett a fogam. Hanem néhány hét elmúltával az 
iskolában, a gimnázium első osztályában váratlanul ért utol a nemezis. 
Pedig az iskola abban az évben nem volt túlságosan szigorú. Az igaz
gatónk, egy nagyon érdekes ember, nem tartott valami nagy fegyel
met. Szokatlan hosszú frakkbar\ és keménykalapban járt, mint apám 
barátja, a Turpik bácsi, kezét mindig hátára kulcsolta és nem sok ügyet 
vetett a gimnázium körül nyüzsgő diákokra. Egészen kivált környeze
téből és azt a benyomást keltette, hogy az iskolában is távoli gondo
latokba mélyed. Hogy milyenekbe, azt nem tudtam, csak annyit tud
hattam róla, hogy Stajió a neve.

A szigort az iskolában egy sovány, horgas orrú rajztanár képvi
selte, a Rajkovió. Ő volt az oka, hogy az első gimnáziumban elha
nyagoltam és terhesnek találtam a rajzot. Az első büntetést mégsem 
tőle kaptam, hanem a történelemórán, amikor is a magas, szemüveges 
tanár előadása közben vadnyugati füzet cseréléséről tárgyaltam egy 
szomszédommal, a Vitraival. Míg elfordított fejjel pusmogtam, a ma
gas tanár a közelembe surrant és hatalmas pofont adott. Még meg
lepetésre sem jutott időm, és már a második is elcsattant. Az elsők, 
amelyeket házon kívül kaptam. A lélegzetem elállt, és a sértett ön
érzet könnyei kibuggyantak szememből. Azokon keresztül néztem a ma
gas, fekete keretes szemüveget viselő Vasa Bogdanov nevű embert.
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VÁLTOZÁSOK A CSATÁRY-HÁZBAN

A Csatáry-házban sem állt mozdulatlanul az élet. A halódó kocsmát 
végleg becsukták, mert a szegedi asszony megunta a Jani bácsi 
melletti tengődést és egy napon csapot-papot hagyva visszaköltözött 
Magyarországra fiával, a szeplős Jencivel együtt. A szent lelkű házi
asszonynak végre egész megnyugodhatott a lelkiismerete, mert a 
kocsma helyiségeit lakásként adták ki egy tengerparton dolgozó pincér 
feleségének.

Különben is eljött a május elseje, a felmondások és költözkö
dések napja, az utcákon mindenfelé bútorokkal megrakott stráfko- 
csik döcögtek, mintha az egész város elindult volna valamerre. Apám 
műhelyt nyitott a Magyar utca dereka táján, a malom szomszéd
ságában, és időnként segítséget vett maga mellé. De csak néhány 
hétre vagy hónapra, mert azért állandó munkája nem volt. Szidta a 
városban megnyílt Bata üzletet, amelyik garasokért árulja a szerinte 
rossz cipőt, mert neki az anyag többe kerül, mint ott a kész cipő. 
Azért az árból nem engedett semmit. Ha valaki alkudni merészelt, 
kereken megmondta, hogy akkor menjen oda, ahol olcsóbban meg
csinálják. Inkább vállalta a féltalpakat meg á borításokat, de abba 
aztán beleadott mindent. Ha ő kezébe vett egy cipőt, az újjászületve 
került vissza tulajdonosához. Nem sajnálta a bokszot sem, amelyet 
saját maga gyártott türelemmel. Erre a tudományára külön büszke volt.

Ha szabad voltam, vagyis megtanultam a leckét, leültem melléje 
és felolvastam neki az újságból. így egyúttal gyakoroltam a magyar 
olvasást és tanulgattam a helyesírást, mert az iskolában erre nem 
adódott alkalom.

Most már a műhelyben is találkozhatott asztaltársaival. A magas 
lókupec, ha nem volt a környéken vásár, bent ült vastag gumós bot
jával és politizált. Az öreg Turbik már nemigen bírta a létrázást, 
különben is ott lakott a műhely hosszú udvarának legmélyén, így hát 
mindennapos vendég lett. Kevés beszédű ember lévén, sokat hallga
tott és elmaradhatatlan koppcilinderjével a fején inkább az utcára 
nyíló kis ablakon keresztül bámult a semmibe.

Ambrus bátyám után nem sokkal nővérem is kimaradt az isko
lából, és mivel neki megvolt a négy polgárija, sőt a Kakas iskola 
mellett működő kereskedelmi iskolából is elvégzett két osztályt, irodai 
állást kapott egy nagykereskedőnél. Aztán nemsokára Béci is elhagyta 
a polgárit és inasnak adta apám. Mivel ezáltal enyhült a szegénység, 
a család elhatározta, hogy az udvar másik sarkában kiüresedett két
szobás, padlós lakásba költözik. Ugyanabba, amelyben a hercegnő 
egykor a férjével meg az öreg tábornokkal lakott. A kőkockás előszo
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bából öt-hat falépcső vezetett föl a két keskeny, hosszúkás szobába, 
melynek ablakai a vakközre nyíltak. Az ablakon meg az ajtókon még 
ott voltak a szögek nyomai, amelyekkel a hercegnő családja posztó
darabokat erősített föl minden nyílásra, hogy védekezzen a téli hideg 
ellen. Elődünk leszedte a posztósávokat, de a lyukakat már nekünk 
kellett begittelnünk. Ez nem volt nagy baj, hiszen úgyis festeni kellett 
a lakást. Hanem ahogy nagy örömmel elhagytuk a régi alacsony, ge
rendás szobákat, és nagy garral áthurcolkodtunk ebbe a jobbnak vélt 
lakásba, igen kellemetlen meglepetésben részesültünk. Mert pár nap 
múlva ismeretlen rejtekhelyeikről előbújtak a súrolás és meszelés 
elől megbújt férgek és megkeserítették az éjszakáinkat. Jó anyám sok 
álmatlan órát töltött el a fürge bestiák elleni harcban, azután meg 
havonta legalább egyszer petróleumos hadjáratot folytatott ellenük, 
igen sovány eredménnyel. Sokáig tartott, míg nyugodtan tölthettük az 
éjszakákat, de a brunolinos bútor petróleumszagú lett és tönkrement.

Az új lakásban egyébként villanyvilágítás volt, így végleg búcsút 
mondtunk a régi cilinderes lámpáknak, melyek misztikus fénye néha 
elővillan az emlékezés messzeségéből. Ez majdnem egyidejűleg tör
tént az utcai gázlámpák megszűnésével, mert a Magyar utca környékén 
is a gázharisnyák helyét villanykörték foglalták el az utcasarkokon.

A mi régi lakásunkba háromtagú család, a Ferlingék költöztek. 
Az asszony kicsi, köpcös, örökké zsörtölődő, de jószívű asszonyság 
volt, aki minden kóbor kutyát és macskát megetetett, pedig csak a 
szegénységből jutott ki nekik bőségesen. Mert a férje, a jámbor ter- 
mészetp, őszinte, mindenkivel megbékélő és mindenkinek előre köszö
nő bácsi keltegető ember voltba vasútállomáson. Még uniformis sem 
járt neki, csak egy rossz munkaruha, mert mellékesen a vagonokat is 
tisztogatta, kenegette. Kicsit dadogott, ezért szívesebben mosolygott 
az emberekre és keveset beszélt. Az ő fiuk volt az Ácsa, akinek a 
főlabdaszedő nem akarta kifizetni a járandóságát és így már ismeret
ségben voltam a nálam egy-két évvel idősebb, nyurga, félénk, már 
inaskodó gyerekkel.

Eközben a Drucker Klára férjhez ment, az albérlőket menesztet
ték, majd nemsokára ők is a város másik részébe költöztek. Velük 
ment persze Lázi is, aki már régen nagy legény volt, és akit nagyon 
sajnáltam, hogy elment. És velük ment egy, fiatal és nagyon szép 
szolgálólány is, aki a házimunkában segédkezett az öreg Druckerné- 
nak, mert Klára éjjel-nappal kalapokat csinált. A szolgálólányt azért 
sajnáltam, mert szép volt és nagyon kedveltem. Sokat tudott mesélni, 
és egyszer mese közben elkapott és megcsókolt. Én ugyan nem 
tudtam, miért tette, nem is éreztem semmit, de azért örültem neki, 
mert ez kettőnk titka volt. Tudniillik szépen megkért, hogy ne mond
jam meg senkinek. Nem is mondtam el egészen a mai napig.
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És persze Drucker Klárát sem csak azért kedveltem, mert nővé
rem barátnője volt és nagyon sokat babáztak még nagy,lánykorukban 
is. Ellenben ha összejött náluk a társaság, akkor engem is behívtak 
és — ahogy ők mondták — produkálnom kellett magam. Az pedig 
abból állt, hogy először is a tanáraimat utánoztam. Különösen a 
szerbül furcsán beszélő cvikkeres földrajztanárom tetszett nekik. Utá
na megindították a gramofont és engemet is befogtak, hogy táncoljak 
velük a zene ritmusára. Igazán jól éreztem magam a felnőtt lányok 
és fiúk társaságában, de Druckerék távozásával ez a társaság meg
szűnt. Helyükbe egy messziről jött család költözött, de ezeknek nem 
volt érzékük sem a humorhoz, sem a tánchoz, csak nehéz, égetett 
zsírtól bűzlő ételeket készítettek naphosszat.

Ezeket a szagokat néhanapján visszafújja a múltból valamilyen 
ismeretlen fuvallat, és a Csatáry-ház udvarának képe azonnal felvillan 
szemem előtt. Annál is inkább, mert ezek a napok egy rövid ideig 
tartó gondtalan élet emlékét idézik. Abban az időben tettük ki vasár
naponként asztalunkat a köves udvarra, lakásunk és a kút közé. A 
kútban egy nagy görögdinnye hűlt, az asztalra cseresznyemintás ab
roszt terített anyám, meleg leves párolgott egy( mély tálban és mi 
mindannyian ünneplőbe öltözve és frissen vasalt ingben ültük körül 
az asztalt. Apám előtt egy üveg bor állt, ebből csak neki dukált, és 
csak az ő engedelmével ihatott valamelyik idősebb fiú. De nem hiányzott 
senki, nem vártunk senkire, mert az asztalnál apám nem tűrte a késést. 
Valahol a rádió szólt, és mi jól éreztük magunkat. . .  talán boldogok 
is vo ltunk. . .  És ez a kép nem tűnt el gyorsan, mint az álom, mely 
húsz év múlva jelentkezett, amikor már csak én voltam és ők mégis 
csak rám, csak énrám vártak a terített asztalnál.

Igen, ez a kép, a kései álomképekben felidézett jelenet azért is 
él bennem oly tisztán, mintha tegnap éltem volna át. És néha zavar
ban vagyak, mert úgy összefolytak, hogy már nem tudom, melyik is 
volt a valódi, az igazi, és melyik az álom.

És a másik ház? Ott csak egy napszámoscsalád költözött ki a 
a bal oldali fronton lévő szobakonyhás, földes lakásból és helyébe 
egy kis termetű asszony költözött Bandi nevű nagy fiával, akit kiserdei 
játékaim során ismertem meg. Amikor egy alkalommal bámultam a 
házigazdát, aki az udvaron pingált egy, szentképet, elmondta, hogy az 
új lakó fia nem mindennapos gyerek. Mert míg a többi hozzá hasonló 
suhanc lányok után szaladgál, az minden szabad idejét rajzolással 
tölti. Egyszer be is mentem az udvarra és láttam, hogy a fiú az öreg 
eperfa alatt ül egy sámlin és mindenféle figurákat rajzol. Később meg 
is mutatta kész munkáit és én úgy véltem, hogy a lovagló cowboyokat 
jobban megrajzolja, mint házigazdám a szenteket. Erre én is nagypn 
neki bátorodtam, egyre-másra készítettem a rajzokat, mert a következő
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tanévben már nem a szigorú, karvalyképű Rajkovió, hanem egy új 
tanár, a széles vállú és nagyon zömök Beraković tanította. Ez a tanár 
nem tűrte az ábrák meg vonalak rajzolását, a másolást meg egyenesen 
tiltotta. Kizárólag azt rajzoltatta, amit az osztályban láttunk, vagy amire 
emlékeztünk. Az ő óráin mindig egy diák állt ki a tábla mellé modell
nek, de engem néha a katedrához engedett, hogy az egész osztályt 
rajzoljam és fessem. Annyira nekibátorodtam, hogy egyszer őt magát 
kértem meg, álljon modellt. Meg is tette, mégpedig nagyon szívesen.

Két éven át kedveltette velem a rajzolás és a festészet művésze
tét, két éven át részesültem kivételes bánásmódban. A zömök tanár 
egyenrangú emberként beszélt hozzám — hozzám, a rövid nadrágos, 
kis termetű kopott ruhájú gyerekhez. Neki köszönhetem mindazt a 
gazdagságot, amit a művészet művelése és szeretete jelentett életem
ben. Berakovió tanárom eltűnt városunk utcáiról, nem sokkal azután, 
hogy hűtlen lettem az iskolapadhoz. És hiába mesélték róla, hogyan 
látták később nagyvárosaink aszfaltján kopottan, megőszülve és ma
gára hagyatva, miként menekült az alkohol mámorába életének csaló
dásaiból, számomra most is a katedra mellett áll nekem modellt, haja 
fekete, nadrágja szépen vasalt és nyugodtan, biztató tekintettel figyeli 
munkámat.

A gimnázium hámló épületének ablakai mögött most is elsuhan 
árnya, ha az utca másik oldalán állva bámulok befelé a magam nyomát 
és a múltat kutatva.

A másik ház régi figurája, a Krisztó néni Pistája közben fölsza
badult borbélylegény lett, de azért leereszkedett hozzánk, apróságok
hoz is, hogy elmesélje a nőkkel kapcsolatos minden tudományát. Hogy 
volt-e igazi tapasztalata is, azt nem tudom, de tény, a mesedélutá
nokon mindent nagyon élethűen igyekezett leírni.

A Ferlingék beköltözésük után néhány hónappal egy távoli roko
nukat befogadták albérlőnek. A rokon elég fiatal ember volt, mégis 
alaposan megőszült, amit sehogyan sem értettem. Mint ahogyan az 
egész ház sem tudta, hogy miből él Árpád, ha délelőtt tízkor kel és
— amint azt apám mondta — egész nap a hasát sütteti a napon, vagy 
újságot olvas. Később hallottam, hogy hajnaltájt jár haza, és hogy az 
éjszakákat kártyázással tölti. Nagy szerencséje ugyan nem lehetett, 
mert az ingjei mind kirojtosodtak, és hol a szegény Ferling bácsitól, 
hol meg a szomszédoktól kért kölcsön kisebb összegeket. Meg úgy 
mondták, hogy nem is reggelizett mindennap, és hogy a hosszú alvás
sal átsegítette magát ezen a bajon.
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Családunkban úgy látszott, hogy minden rendeződik. A nővérem 
tánciskolába járt és udvarlói voltak, Ambrust a mi nagykapunkban 
várták a lányok, hogy sétára vagy házimulatságra csalják. Béci szép 
szál fiú lett, és betegségéből csupán szemének gyöngesége maradt 
meg, amit szemüveggel pótolt. Én vasárnap reggelenként felmentem a 
magas padlásra vezető lépcső tetejére és onnan kémleltem az eget. 
Aztán a rádióból megtanult szavakkal lekiabáltam az egész háznak az 
időjárásjelentést. Ez nagyon fontos föladat volt, mert mindenki Palics- 
ra készült, hogy( a tó hullámaiban vagy a homokos strandon pihenje ki 
a hét fáradalmait. Már a villamosra is kaptam pénzt, és hazafelé nem 
kellett gyalogolnom. Természetesen az ingyenesben vetkőztem, akár
csak két bátyám, de ha a szüleim is kimentek Palicsra, akkor jobban 
jártam. Oda—vissza villamosoztam és az igazi strand homokjában 
sütkéreztem. Ilyenkor ott volt az egész rokonság. Az asszonyok a 
kosztot készítgették és pletykáztak, a férfiak meg természetesen kár
tyáztak a vendéglő valamelyik asztalán, a vízbe be sem mentek, és 
valószínűleg csak a felsőrészes fürdőruha emlékeztette őket arra, hogy 
a tó partján vannak.

A felsőrészes fürdőruha minden férfi számára kötelező volt. 
Egy bátor férfiú forradalmat kísérelt meg ezen a téren, de pórul járt. 
Az ingyenes partján mászott kifelé a sekély, vízből, amikor a partról egy 
testes néni felkiáltott: „Nézzék, emberek! Az a gazember meztelenül 
járkál a vízben!” Nagy riadalom és csődület támadt, a meztelen ember, 
aki térdig érő fekete klottnadrágot viselt, először tréfának vette a 
dolgot, de amikor néhány erkölcsös férfiú fölemelt ököllel rohant 
feléje, hogy megtorolja merészségét, gyorsan a vízbe vetette magát és 
csak úszótudományának köszönhette, hogy megúszta verés nélkül.

Szóval minden úgy ment, hogy, az már nem is tarthatott sokáig. Nem 
élvezhettem tartósan a gondtalanság örömeit. A ború éppen olyan 
hirtelen jött, mint a zöld Palics vize fölött a vihar. Észre sem vette 
az ember és már a szeme közé csapott.

Akkoriban kezdett elmaradni a régi, visszatérő álom. Mind rit
kábban tűntek fel a hatalmas, ragadozó madarakra hasonlító fekete repü
lőgépek a beborult égbolton. Helyettük kínos álom jelentkezett, mely
ben mindig beszorultam valahova. Néha egy nagy fakereskedés magas
ra rakott deszkarakásai közötti résbe szorultam és hiába rimánkodtam 
segítségért, moccanni sem bírtam. Máskor meg sötét pékkemencébe, 
vagy mély és keskeny üregbe másztam és sehogyan sem tudtam kisza
badulni. Hosszú vergődés után az ébredés mentett ki szorongatott 
helyzetemből.
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ELBORUL

Az évek és a hónapok sorrendje néha kissé összekúszálódik. 
Lehet, hogy egyik-másik eseményt előrevittem a másik rovására. Tulaj
donképen arról van szó, hogy, az élmény ereje, az emlék hőfoka hatá
rozza meg előretörését, vagy lemaradását. De fontos a rend egy gyer
mekélet emlékerdejében, melybe a napsugár csak nagy ritkán hatol 
be, hogy tisztára mossa a fák koronáját, zöldellő vagy sárgálló levelei
vel? Kell-e a nagy rend ott, ahol az elképzelt, néha talán csak meg
kívánt események és az álmok belevesznek a megtörténtek rengete
gébe? Be kell vallanom, sohasem vagyok biztos benne, hogy az, amit 
papírra vetek, igaz eset, valóban átélt élmény.

Annyi azonban bizonyos, hogy a most következő eseményeket 
megelőző tél rettenetesen súlyos volt. Hogy( miért éppen arra a télre 
emlékezem oly határozottan, annak természetesen oka van. Anyám 
megbetegedett és ezúttal, szokásától eltérően, nem bírt lábon marad
ni, ágynak dőlt. Nagyon megijedtem, mert nem voltam hozzászokva az 
ilyesmihez. Ha anyám ágynak esik, akkor már komoly) baj van. Hogy 
mi volt a baj, azt már nem tudom, de jött az orvos, a kisiparosok 
elegáns doktor Feketéje, és receptet írt. Rám hárult a feladat, hogy 
megvegyem az orvosságot. Ezért kellett bemennem egy kora délután 
a beltéri patikába.

A fák dermedten álltak a fehér zuzmaravirágok ölelésében. Az 
orrom alatt egykettőre jégkristályok képződtek, és nehezen lélegezve, 
behúzott ny,akkal mentem a Magyar utcán végig, a Széchenyi téren 
keresztül a Rudics utca felé. Az egyik fáról a lábam elé esett egy 
veréb. Fölemeltem és tenyeremben melengettem. De hiába, a kis 
madár kinyújtotta a lábát és nem mozdult. Amikor kijöttem a patikából, 
még két madár hullott le a galagonyafáról. A kis parkban nagy, fekete 
varjak sétáltak gémberedett tagokkal élelmet keresve. Megdörzsöltem a 
fülemet, néhányat táncoltam a megtisztított aszfalton, aztán eszembe 
jutott az anyám, és futásnak eredtem. Hazáig meg sem álltam, és a 
tükörbe nézve láttam, hogy a szemem környéke fehér kristályoktól 
csillogott, orrom és fülem pedig megkékült. De azon a télen azért 
nem történt semmi különös.

Apámat később érte a szélütés. Az Erdő utcába szállított egy 
szabómesternek, az leültette és egy pohár borral kínálta. A bor azon
ban a pohárban maradt, mert apám, mielőtt hozzányúlhatott volna, 
lefordult a székről. Engem találtak meg elsőnek, mert az utcán ját
szottam, én láttam meg őt először az idegen ház egyik heverőjén. 
Mozdulni nem tudott, nyelve elakadt. Gyorsan hazavittük és orvost
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hívtunk a szomszédból, mert a Copf-házba, az árnyékvilágra távozott 
öreg házaspár helyébe egy idősebb orvos költözött. Apám életben 
maradt, de hetekig nyomta az ágyat, míg megszólalt és lábra állha
tott. 'De csak módjával, mert menni és dolgozni még jó ideig nem 
bírt. Gyógyításában nekem is megvolt a szerepem. Mert valahonnan 
egyj elemre működő szerkezetet kaptunk, melynek áramát egy fogóval 
ellátott rézhengerbe vezették a drótok. Ezzel a hengerrel dörzsöltem 
nagyon szívesen apám béna lábát és jobb kezét. Apám szomorú volt, 
és ahogy csak nyelve engedte, nagyokat káromkodott tehetetlensége 
miatt. Hiányzott neki a munka, a pipa meg a kocsma. És egyre haj
togatta, hogy fölköti magát, ha nem lesz képes dolgozni. Mi meg szépen 
vigasztaltuk, hogy ez nem lesz baj, mert a gyerekek, rajtam kívül, 
már mindannyian keresnek. Ez viszont olaj volt a tűzre. Mert — mon
dotta — ő nem akar eltartott ember lenni. És a rokonok figyelmessége 
is dühítette. Betegnek való finom és könnyű ételeket hoztak neki, hogy 
segítsenek rajtunk, de nekünk kellett mindent elfogyasztanunk, mert 
az első napok után, amikor kissé magához tért, csak anyám főztjét 
akarta lenyelni.

A műhelyt be kellett volna csukni, de nem csuktuk be. Mert 
időközben Ambrus bátyám munka nélkül maradt. És miután ő volt az 
egyedüli a családban, akit a cipészszakma érdekelt, meg is tanult 
már gyerekkorában talpalni, sarkalni és foltozni. így az elvállalt mun
kákat ő fejezte be a kuncsaftok teljes megelégedésére. Persze új 
munkákat nem vállalt, annyira már nem terjedt a tudománya, valami 
kis pénzt mégis hozott a házhoz, és a műhely nyitva maradhatott, ami 
apámat nagyon megnyugtatta. Anyámra most még nagyobb teher 
hárult, mint azelőtt, de végezte a dolgát panasz nélkül. Dereka köré 
egy zöld gyapjúsálat csavart, azzal állt a tűzhely mellett, azzal súrolt 
és vasalt. Ha epéje táján fájdalmakat érzett, összehúzta magát és két 
tenyerét a fájó pontra tapasztotta. De sohasem feküdt le napközben, 
sem este a megszokott idő előtt, és reggel mindig talpon volt, hogy 
munkába kezdjen. Tűrte apám ideges kifakadásait, mert megértette, 
milyen nehezen viseli el a kényszerű tétlenséget, és védte a nővére
met, akit késő este kísértek haza az udvarlók, meg a két bátyámat is, 
akik az első napok ijedelme után folytatták a rendszeres kimara
dásokat.

Azért apám többé nem volt a régi. Ez különösen akkor mutatko
zott meg, amikor lábra állt és az orvos megengedett neki egy-két 
pipadohányt és kevéske bort is néhanapján. Erős, falakat rengető hang
ja lecsitult és a kioktatások meg rendreutasítások már nem hangzot
tak oly meggyőzően, mint régen. Mert nagy csodákat is csinált egy
koron. A kravál sokszor akkora volt, hogy az egész ház belereme
gett, hangja néha még a mennydörgést is túlharsogta. Én az ilyen
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viharos estéken reszkettem, mint a nyárfalevél, és nemegyszer az ágy 
alá bújtam félelmemben. Hanem a két fiú már nagyobb volt és Ambrus 
többször közéjük merészelt állni, ami ugyan még nagyobb méregre 
gerjesztette apámat, de azért meggyorsította a lecsendesedést.

Tehát ez az idő elmúlt. Ami nem jelentette, hogy apám nem 
volt úr a házban. Anyámat néha bizalmaskodva szólítottam meg, apámat 
viszont hiába próbáltam faterkámozni, mert metsző tekintetével torkomra 
forrasztotta az incselkedő szót. Az ápolás hónapjaiban mégis köze
lebb kerültem hozzá, mint bármikor azelőtt, és a gyerekes félelem 
elpárolgott belőlem örökre és visszavonhatatlanul. Ez azonban nem 
állapotának következménye volt. Nem én éltem vissza átmeneti béna
ságával, hanem a sok együttlét, az új életrend és kissé korai érlelő- 
désem változtatta meg a kettőnk közötti viszonyt. Már messze mögöt
tem voltak azok az esték, amikor a hideg szobában álló ágyban mel
lébújva hallgattam a kárpáti betyár- és vadászmeséket. A vándorle
génység éveinek kedvelt históriáit is régen elhagytuk. Az elmúlt hábo
rú, a statárium és a forradalom történetei, a közelmúlt eseményei ele
venedtek meg rövidre fogott meséiben. A tizennyolcas ablakbeve- 
résekről, a vagonfosztogatásokról, ártatlan emberek felakasztásáról 
beszélt és visszaidézte a ,,régi, szép békeidőket” . Ha keresetről, piaci 
árakról, munkáról, vagy az élet bármelyik más mindennapi kérdéséről 
esett szó, mindig a „békeidők” napjaival tett összehasonlítást, ami
kor egy koronáért ezt meg ezt lehetett venni.

Érdekes, hogy azokban az időkben is gumirádlis fiákeren jöttek 
érte, hogy elvigyék voksolni. Vagyis a választás napján megjelent 
nála egy úriember, aki megkérte a mester urat, hogy fáradjon vele és 
adja le a szavazatát a Magyar Pártra. Apám ezt meg is tette minden 
huzavona nélkül, mert egyébként fiákerbe sohasem ülhetett.

Mikor már botra támaszkodva járni tudott, kíséretemben bebal
lagott a városba, hogy a bőrösnél végre rendes anyagot, krupont, 
sevrót meg különféle apróságokat vásároljon. Nagy örömmel és a 
kismestereknek kijáró udvariassággal fogadták. Láttam, hogy ez bol
doggá teszi. A hajlongó segéd még a nagy pinceraktárba is leeresz
kedett, hogy onnan hozza fel a kívánt minőségű anyagot. A sikerült 
bevásárlás azonban fáradttá tette, és hazafelé menet már nemcsak 
botjára, hanem az én vállamra is támaszkodott és még így is lassan 
húzta lábát. Amikor a zsidó templom vasveretes kerítéséhez értünk, 
már nem bírta erővel és leült a téglapárkányra megpihenni. Kezem
ben a csomaggal mellé telepedtem. Ahogy ott ültünk szótlanul, hoz
zánk lépett egy korosabb asszony és retiküljében kezdett kotorászni. 
Én összehúztam magam, mintha nem látnék semmit, apám meg álmél- 
kodva nézte az asszony igyekezetét, majd erejét összeszedve fel
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egyenesedett és erőltetett gyorsasággal indult meg hazafelé. Meg- 
szeppenten igyekeztem utolérni.

Ambrust akkoriban hívták be katonai szolgálatra. A műhelyt me
gint be kellett volna csukni, de apám hallani sem akart róla. Jobb 
kezét órákon át masszírozta, a villamos henger is a szokottnál többet 
működött, aminek eredményeként a bevonulás előtti napon apám 
elfoglalta helyét az alacsony pangli mellett.

Eleinte csak könnyebb munkákat, foltozást, sarkalást vállalt. De 
később úgy, belemelegedett, hogy az érzékeny faszegeket is képes 
volt beleverni a vastag cipőtalpakba. Nagyon boldog volt és meg
elégedett. Mi is örömmel láttuk, hogy ismét munkaképes, hogy meg
keres annyit, amennyi saját eltartására szükséges, sőt, az első pénzt 
a katonáskodó Ambrus részére saját keresetéből adta postára. Fellé
legzett a család. Mert régebben elhangzott fenyegetéseit nem vettük 
tréfának. Tudtuk, nem olyan fából faragták, hogy eltartassa magát 
gyerekeivel. így a kötél árnyéka eloszlott otthonunk elég nyomasztó 
légkörében.

De akkor jött a Béci esete. Akkoriban mindennapos eset volt. 
Egyik napról a másikra munka nélkül maradt, mert az üzlet, ahol dol
gozott, becsukott. Mint ahogy az általam igen jómódúaknak tartott 
nagybácsiaim közül az Annus néni meg a Paulina férje is lehúzták 
üzleteikre a rolót. Azt úgy mondták, hogy csődbe mentek, mert nem 
sikerült az egyezkedés. Mindketten mások alkalmazottai lettek, és az 
egykori híres zsúrok sokkal szerényebb keretek közé szorultak. De 
Bécinek nem volt semmije, csak munkahelye, és azt is elvesztette. 
Egy ideig tengett-lengett, aztán fogta magát és lement Belgrádba 
munka után nézni. Nemsokára jött is a levél, hogy szobafestők mellett 
napszámosként dolgozik. Egy tömegszálláson lakott, ahol olcsóbb 
volt a lakbér és csokalijásnál étkezett, főleg bablevesen meg betyár
kolbászon élt. De ez is csak a tél beálltáig tartott, aztán egy nap me
gint hazajött, és a telet munka nélkül csellengte át. Anyám úgy gon
doskodott róla, mint amikor dolgozott, apám se tett neki szemrehá
nyást, csak a zsebpénzzel volt baj, mert arra kevés jutott.

Ferlingék lakója hozta azokban a napokban izgalomba a házat. 
Úgy látszik, megelégelte a nincstelenséget, a kegyelemkenyeret és a 
szakadt ingeket. Talán kártyázni sem ült le vele már senki. Valahonnan 
szerzett egy forgópisztolyt és magára sütötte a fegyvert. Lehetséges, 
hogy az utolsó pillanatban meggondolta magát, vagy megijedt, de az 
is lehet, hogy csak a világot ijesztgette vele, így a golyó nem tett külö
nösebb kárt benne. Az öngyilkossági kísérlet a ház titka maradt. 
Senki sem jelentette az esetet a rendőrségnek, örült mindenki, ha 
elkerülhette, különösen hogy az előző év januárjában megjelentek az 
utcákon a plakátok, melyek tudtul adták, hogy a király katonai kor
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mány kezébe adta a hatalmat. Árpádon úgysem segíthetett senki, 
mert efféle emberekkel tele volt a város. Meg még nyomorultabbakkal 
is. Fiatal emberek és asszonyok járták a házakat alamizsnát kérve, 
de ezek már nem imádkoztak, mint a régi koldusok, csak nyomorukra 
hivatkoztak. Adott, akinek volt, de leginkább azok adtak, akiknek nagyon 
kevés volt. A nyomorékok meg az elaggottak a templom lépcsőjét 
árasztották el, a Láng utcában pedig jótékony úrinők népkonyhát léte
sítettek, ahol ingyenlevest meg egy darab kenyeret kaphattak a rászo
rultak. Hanem Béci nem túlságosan búsult, mert nem volt olyan ter
mészete. Mindennap összejött valahol a munkanélküliek társasága, az 
estéket pedig a külvárosban lakó lányismerősöknél töltötték. Bor is 
akadt, szájharmonikás meg hegedűs is volt közöttük, és így szóra
koztak, mintha a világon minden a legnagyobb rendben volna. Lega
lább is úgy láttam én meg a szüleim addig az éjszakáig, amikor Béci 
nem jött haza.

Anyám éjfélkor villanyt gyújtott, aztán kettő körül már kiült a 
konyhába, hogy ne zavarja álmunkat, hajnalban nagyokat sóhajtva 
újra lefeküdt, de nem aludt, mert mire én fölkeltem, már apám ágyának 
szélén ülve sírdogált. „Biztosan megszúrták szegényt” — nyöszörgött. 
„ördögöt szúrták — felelte apám — , nyilván valamelyik ringyónál hál.” 
De anyám vigasztalan volt, és ahogy megmozdult az élet, felöltözött 
és átment Béci Gülü nevű barátjának a szüleihez. Gülüt is ébren 
virrasztva várta az anyja. Akkor kettesben mentek a Lovas utca dere
kán lakó Csipakékhoz. Ott is hiába várták fiukat. Innen a Magyar 
utcára mentek a Vígékhez, akiknek mázoló volt a fiuk. Az már az 
ágyában horkolt, de fölébresztették.

Zavartan pislákolt a kesergő* anyákra, de azért kibökte:
— A Gülü, a Béci meg a Csipak velem volt egy privát murin. A 

csajomnál. Éjfél után megléptek. Ha el nem csípték őket, már odaát 
vannak Magyarországon.

Aztán hátat fordított a szipogó anyáknak és tovább aludt.
Szomorúan jött haza anyám. Félt, hogy Bécivel valami történ

hetett a határon. Mert a határon nem kukoricáztak a bajszos katonák. 
Sok halálos végű szökési kísérletről adtak hírt az újságok. Nem volt 
mindenki olyan ügyes, mint a Káposzta Matyi, aki akkor jött meg ak
kor ment, amikor kedve szottyant. Csakhogy Matyinak már közben 
benőtt a feje lágya, meg is nősült, és ült odahaza a fenekén, Béci meg 
most kezdett legénykedni. Két hónapig nem volt hírünk róla. Egy dél
előtt szilvát magoztunk anyámmal, meg apám is otthon matatott, mert 
közben mégis föladta a műhelyt, mivel a kis keresetből nem tudta 
fizetni a bért. És Béciről beszéltünk. Vajon merre járhat, van-e ke
nyere, fekhelye? Milyen a sorsa, van-e munkája szegénynek? És akkor 
árnyék esett az előszoba üvegfalára. Fölnéztünk. Béci volt. Nevetett
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az istenadta, mint akinek rendben van a szénája. Anyám kiszaladt, 
megölelte, én rácsimpaszkodtam. Apám morgott a bajsza alatt, tette 
a haragost, de azért letette a szerszámot és magához ölelte fiát. Aztán 
az egyre csendesebbé váló Bécivel együtt mindannyian könnyezni és 
szipogni kezdtünk. Bátyám kis sámlit kerített elő, ráült és hozzálátott 
a szilvabontáshoz. Most láttuk csak, hogy a katonáskodó Ambrus 
egyetlen jó ruháját, a fekete kabátot és a csíkos nadrágot viselte. A 
ruha siralmas állapotban lógott rajta. De ez nem volt csoda, mert Béci 
az éjszaka javát egy határ menti kukoricásban töltötte el. Oda vezették 
a magyar határőrök a pesti rendőrségtől átvett csavargókat. Mert a 
pesti parkok padjain éppen elegendő munka nélküli magyar állampolgár 
töltötte az éjszakákat. A határőrök hajnalban megmutatták a hazafelé 
vezető ösvényt és sorsukra bízták őket. A rendőrség nem tudott meg 
semmit, a jómadarak büntetés nélkül úszták meg a kalandot. Csak a 
mesék maradtak meg utánuk, meg a tanulság, hogy odaát sem esik 
sült galamb a fákról. Egyébként Ambrus nemsokára leszerelt, Bécit 
meg tavaszra elvitték katonának. Méghozzá jó messzire, az albán ha
tár közelébe. Az elkezdett legény,kedés ilyenformán megszakadt, a 
csavargások és éjszakázások korszakát a katonai regula váltotta fel.

Az én sorsom pedig cérnaszálon lógott. Amikor a gimnázium 
negyedik osztályába kellett iratkoznom, az iskola irodája előtt sorban 
állva valamelyik diák kilopta zsebemből a beiratási díjat. Alig 
mertem apám színe elé kerülni, mert tudtam, hogy nem lesz hajlandó 
még egyszer kifizetni a negyven dinárt. Csak anyám hosszú rábeszé
lésére teremtette elő a tandíjat, így másnap mégiscsak beiratkoztam 
a negyedik osztályba. Nem mintha túlságosan vonzottak volna az 
értelmetlennek tűnő tantárgyak, az ordítozó tanárok és az örökösen 
sipítozó tanárnők. Csak a rajzórák érdekeltek, meg némileg a törté
nelem. Minden egyebet ostobaságnak tartottam. Mert szüleimmel egyet
értésben rajztanárnak készültem. Nem úgy, mint néhány évvel előbb, 
amikor a család jó iskolai előmenetelem és rossz anyagi körülménye
ink miatt papot akart belőlem nevelni.

De hol volt már az az idő, amikor az évzáró ünnepségen, mint 
az iskola legjobb szegény sorsú tanulóját, száz dináros postatakarék
könyvvel jutalmaztak meg! Csak annyi maradt a könyvecskén, ameny- 
nyit a posta visszatartott. A többi nagyon kellett odahaza.

Nem látok semmit, csak hallom a zenét. A hegedűsöket, akik a 
vakköz felé nyíló ablakunk alatt meglepetésszerűen húzni kezdték a 
nótát, majd egy ismerős szép hang énekelni kezd. ,,Miska bácsi 
eladta a szam arát...” Éppen leszállt az őszi alkonyat, apám díványra 
dőlve pihente ki kevés munkájának fáradalmát. Nem hisz a fülének, 
de föltápászkodik, az ablakhoz megy és félrebillenti a függönyt.
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,— Ez megbolondult — mondja a konyhából fölfelé jövő anyám
nak. — Az Aladár jött a cigányokkal. Az Erzsi is velük van.

Anyám szótlanul húzza be a fejét görnyedt vállai közé. Én ágasko
dók a szoba közepéről, de nem látok semmit, csak a zenét és Aladár 
hangját hallom. Akkor apám kinyitja az ablakot és kiszól a nagy
bácsinak:

— Elég volt a bolondságból. Küldjed el ezeket, ti meg gyer
tek be.

A cincogás elhalt, és Aladár meg a fiatal felesége megjelent a 
köves előszobában. Mindketten alaposan felpakoltak, az ajtót is 
anyámnak kellett kinyitnia. Liszt, cukor, só, sajt, szardín ia ... A kony
haasztal fele megtelt a zacskókba csomagolt élelmiszerekkel. Mintha 
ünnepet vagy rendkívüli eseményt köszöntene nekünk a fiatal pár. 
Pedig én már tudtam, nagyon jól tudtam, hogy egészen másként 
állnak a dolgok. De hát Aladár nem lett volna az, aki volt, ha nem így 
tett volna pontot életének egy valóban jelentős, de csöppet sem szív
derítő eseményére. Mert aznap csukta be véglegesen a Cigány utca 
sarkán álló boltját.

Persze, még nem mondtam el, hogy miközben én iskolás fiú, az 
Illa irodista lány, Béci munkanélküli lett, Ambrus meg katonasorba 
került, legény nagybácsim sem ült ölbe tett kézzel. Feleségül vette a 
Tisza mentéről jött Erzsikét, akinek pénze volt, meg szép is volt, és 
nagyon szerette fiatal férjét. Amikor először járt nálunk, mert Aladár 
szülők hiányában nekünk mutatta be jövendőbelijét, nem átallották 
simogatni egymást, sőt még csókolóztak is, amiért apám azonnal meg 
is rótta őket. De Aladár közismert könnyelműségére való tekintettel 
szüleim úgy vélték, hogy fiagyon is jól választotta meg jövendő 
feleségét.

Erzsiké pénzéből üzletet nyitottak, mely annyiban különbözött a 
többiektől, hogy a vásárlók a polcokon sorakozó áruk megvásárlása 
mellett egy szemük láttára ölelkező és csókolódzó fiatal párban is gyö
nyörködhettek. A bevételből egyébként nemcsak a megélhetésre, de 
a régi pajtási körben felújított kártyacsatákra is tellett.

Már ameddig. Mert amikor a szerelemtől elvakult szép Erzsi 
észhez kapott, már késő volt. Mikor aztán eljött a nap, hogy az üzlet 
polcain alig maradt eladni való, a kassza meg üresen lapult a kiszol
gálópult alatt, a környék néhány amúgy is adós zenészével meg a 
maradék portéka egy részével beállítottak a vakközbe, és ablakunk 
alatt rázendítettek . . .

, Az emlékezés óráiban, amikor felsorakoznak előttem az egykori 
család rég nem élő alakjai, mindig hallani vélem a vakközből felhang
zó muzsikát és a szomorúságot elhessegtető dalt. Aladár érzelgős 
tenorja ilyenkor egybefolyik apám mély baritonjával, aki kíséret nélkül,
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magam sem tudom, hogy a bánat vagy a jó hangulat perceiben-e, 
énekelte kedvenc dalát: „Nincs cserepes tanyám . . Ezt hagyta rám 
örökségül a meséken kívül, melyekkel gyerekéletemet olyannyira meg
szépítette. A panglival meg a szerszámjaival mit sem tudtam volna 
kezdeni. Mása nem volt, ezt tudtam már akkor is, amíg élt. Azt azon
ban nem tudhattam, hogy mikor hagyja majd itt azt a keveset.

Különben a másik házban rajzoló inas, a Bandi — édesanyjával 
együtt — az apám utolsó Magyar utcai műhelyéből átalakított lakásba 
költözött és már nemcsak ceruzával másolt, hanem ecsettel festett 
valódi képeket. A tizenharmadik születésnapomra egyik nagybátyámtól 
kapott könyvet, mely Jean Francois Millet életét mutatta be, neki 
ajándékoztam. Mert akármennyire is büszke voltam rajztudásomra, 
meg hiába készültem a rajztanári pályára, úgy éreztem, hogy a 
könyvre ő méltóbb nálam. Bizony, tanárok tanácsai nélkül is túltett 
rajtam. De ezt akkoriban egyes-egyedül én tudtam és csak én mond
tam meg neki.

Én meg — két bátyám korábbi példáját követve — cserkészked- 
ni kezdtem. Tetszett a búr kalap, mellyel ünnepnapokon kivonultunk, 
vonzottak a cserkészdalok meg az érdekes játékok, melyekre a nálam 
idősebb őrsvezető tanította csapatunkat. A legszebbek azonban a 
kirándulások voltak, melyeket a környék erdeibe meg a homokdombok
ra tettünk, ahol különböző ügyességeket, még főzést is tanultunk. 
Vonzott az a rend is, mely majdnem katonának avatott bennünket, 
meg az eskü, melyet lehajtott zászló előtt, komoly ünnepélyességgel 
tettünk le.

És a cserkészélethez tartozott a jótétemény is, mely az eskübe 
foglaltatott, (gy már hivatásból segítettem fölemelni idősebb néniknek 
a garabolyokat, beteges bácsik kezéből kivettem a tele kanna vizet, 
és egyetlen alkalmat sem szalasztottam el, hogy, a Kakas iskola mel
letti kerekes kutat meg ne hajtsam valamelyik öregebb embernek.

A palicsi táborozás, mely éjjeli őrségekkel, rivális csapatokkal 
való csetepatéval járt, már igazi élménynek számított. Néhány napig 
a szülőktől távol sajátságos életet éltem, melyről azt képzeltem, hogy 
a férfias hősiesség netovábbját jelenti. Az idősebbek, különösen a két 
Süveges fiú, minden más ifjúsági szervezet semmibevevésére, lebecsü
lésére tanítottak bennünket. A kis termetű Waldmann százféle vidám 
dalra, a Cvijan, aki őrsvezető volt, a katonás mozdulatokra, menete
lésekre és köszöntésre oktatott. Aki abban az időben nem volt cser
kész, nem is tudhatta, mi a szép ifjúsági élet. Legalábbis így képzel
tem én. Mert az iskolában a Szokolt népszerűsítették. És ha rendes 
tagja nem is lettem ennek a szervezetnek, ünnepekre betanított tor
nagyakorlatok alkalmával fekete peremű piros sapkát meg fekete rövid 
nadrágot kellett öltenünk és ilyenkor szokoloknak is neveztek bennün-
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két. De ez távolról sem volt olyan vonzó, mint a családban meghono
sodott cserkészélet.

Az iskolában azért a szokolok dalát is meg kellett tanulnom: 
,rMalena je Fruška gora, ali dika rodu svom, Jošte vije trobojnica na 
kalpagu sokolskom!” A dal szelleme mégsem volt ellentétes a cser
készdalokéval, melyekben sokszor fordult elő a haza, az isten meg a 
király fogalma. Erről jut eszembe, hogy a kocsmában tanult szökevény
daloktól kezdve annyifélét tanultam meg gy,erekéletem során, hogy 
azok szövegéből egy egész korszak történelmét lehetne megfejteni. 
Mert rövidesen újabb meg újabb dalokat tanultam és nemsokára elju
tottam azokhoz, amelyek életem további útján kísértek.

De a negyedik gimnáziumban még nem volt fogalmam, hova 
lyukadok ki. Mert életcélom és szüleim vágya a rajztanári diploma 
volt. Csakhogy annak eléréséhez a szülői remény és az én rajzkész
ségem távolról sem volt elegendő. Meg kellett tanulni a franciát, a 
németet meg a matematikát, de közben még a szerb nyelvet sem 
sajátítottam el tökéletesen.

Hanem a m atematika... Az emigráns Oszipov semmi rosszindu
latot nem mutatott irántam, de nem tudott rajtam segíteni. A franciát 
is emigráns orosz nő, Varvara tanította. Ezt a nyelvet nagyon kedvel
tem, haladtam is vele, akármilyen suta módszerrel adta is elő a tanár
nőm. De volt egy kisegítő könyv, a Taur de la Francé, amelyet év köz
ben kellett volna megvenni, és amely hatvan dinárba került. Ekkora 
követeléssel nem mertem előállni odahaza. Jó néhány iskolatársammal 
együtt nélküle jártam végig a negyedik osztályt. És a kisérettségin 
éppen abból kérdeztek. Elvágódtam. Hiába csordult ki a könnyöm a 
gimnázium folyosóján, az erecJményen Oszipov, az osztályfőnököm vi
gasztaló szavai sem segítettek. Igaz, még hatéves sem voltam, amikor 
iskolapadba kerültem, és a kisérettségi napján még négy hónap 
hiányzott a tizennégy évből. Tudtam, mégis mindennek vége van.

És azt is tudtam, hogy( nemcsak a könyvhiány és a tanárok 
ügyetlensége vezetett el a bukásig. Volt annak még sok más oka is, 
amit be kellett vallanom önmagamnak. És ha csak rajz iránti megszál
lottságom vonta volna el figyelmemet a tanulástól, akkor még tiszta 
lett volna a lelkiismeretem. De ott voltak a füzetes indián regények, 
Old Waverly és leánya, Wild West Mary, meg Buffalo Bili és a töb
b ie k ... Az elrongyosodott füzetet a tankönyvembe helyeztem, így szü
leim egyszer sem fedezték fel a csalást.

És ez sem a legrosszabb, amit tettem. Mert a Maller fiú jómódja, 
talán gazdagsága is közbeszólt, ő  nem felejtette el a Tuba utcai emlé
keket, valami miatt vonzódott hozzám, és időnként nem hozzá hason
ló gazdag fiúkkal, hanem velem barátkozott. így kerültem ki szőlőjükbe 
éppen akkor, amikor legjobban kellett volna magolnom. Tulajdonkép
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pen azon az ürügyön is hivatott meg szüleivel, hogy majd együtt ké
szítjük el a kisérettségit, mert nekem mint tanulónak még mindig jó 
hírem volt.

De a birtokon épített fürdőmedence volt. Ilyet sem láttam még 
életemben. Úszkáltam is benne naphosszat.

Mallerék konyháján szokatlan, de jó ételek készültek. A nagy für
dések után ettünk, mint a sáskák.

Ismeretlen világ vett körül. Szakmányoskunyhók és úri kasté
lyok, erek és tavacskák. Mindezt meg kellett nézni, mindent látni kel
lett, mert ez volt számomra a beteljesült mesevilág.

Mire föleszméltünk, késő volt. Mármint nekem. Mert a Maller 
fiú privát órákat kapott egész éven át, tankönyvben sem szenvedett 
hiányt, hát átcsúsztatták . . .

Én meg órák hosszat csellengtem az utcákon, nem mertem apám 
színe elé kerülni. Mert tudtam, ami rám vár, azt megkeserülöm. És 
amikor végre megálltam előtte és minden bátorságomat összeszedve 
megmondtam a lesújtó hírt, a várt vihar elmaradt.

— Hogy egy évet ténferegjél tétlenül? — tette föl a kérdést. — 
Hát te azt gondolod, hogy milliomosok vagyunk? Majd nem lesz belő
led rajztanár, inasnak mész és punktum.

Nem is úgy mondta, hogy apellálhattam volna. Egyet fordult ve
lem a világ, éreztem, hogy valami összeomlott körülöttem. De aztán 
nagyon gyorsan megkönnyebbülést éreztem. Nem lesz többé francia 
meg matematika. A rajzot meg senki nem veheti el tőlem.

És a család sem tett különösebb szemrehányást. Anyám pedig 
megvédett testvéreim megjegyzéseitől, akik kárörvendve mondogatták, 
hogy lám, belőlem se lesz úriember, miért is lennék kivétel.

Vártam az őszt, a szerződések idejét. És közben elmúltak a régi 
szorongó álmok. Helyettük újabbak, kellemesebbek jöttek. Az úszó 
holttestekről már régen megfeledkeztem, a fekete, ragadozó repülők 
lekerültek álmaim egéről, a sötét és szűk lyukakban való izzasztó szo
rongások is megritkultak. Most már én repültem. Szárny helyett két 
kezemmel eveztem a levegőben az emberek feje fölött. És egyre ma
gasabban, egyre magabiztosabban. Olyannyira, hogy reggelenként meg 
voltam győződve: repülni tudok. A természet különös képességgel ru
házott fel. Csak ugrottam egyet és máris lebegtem. Igaz, rossz embe
rek néha szuronnyal bökdöstek felém, a villogó fém hegyét már hátam 
közelében éreztem, de akkor hirtelen lendületet vettem és újra elérhe
tetlen magasságba jutottam. Nevettem a gonosz fegyvereseken meg a 
többieken, akik sohasem fognak repülni. És egyre inkább azt álmod
tam, hogy mindez valóság és nem álom. Csodáltam önmagam, és cso
dálatos volt a repülés mindent felülmúló érzése is.

78



„JÓ REGGELT KÍVÁNOK, KEDVES KOLLÉGÁK!’

Egyszerre kezdett változni minden velem és körülöttem is. A 
padokban eltöltött évek után most minden múlthoz kötött szál kuszá- 
lódni, szakadozni kezdett. A kamaszkor küszöbére kerültem, de ezt 
csak lelkemben éreztem, külsőm alig változott. A nagyon áhított nö
vés csigalassúsággal haladt, a régi Tuskó sehogy sem akart nyurga 
legény,kévé válni, és míg egykori iskolatársaimnak, akik ugyan java
részt nálam valamivel idősebbek voltak, már kiserkent a bajszuk és 
pattanások ütköztek ki arcukon, én megmaradtam pirospozsgás töm
zsi kisfiúnak, csupán rövid nadrágomat valahonnan örökölt térdnad
rággal cseréltem föl.

A házba kezdett bejárni egy Sanyi nevű fiatalember, akit a roko
nok partinak szántak Illa nővérem részére. Nagyon csendes és sze
rény embernek mutatkozott, és anyám nem is bánta volna, ha meg
kéri nővérem kezét, mert az idő múlott és a vénlányság veszedelme 
ott lebegett a feje fölött. Csakhogy apámnak nem nyerte meg a tet
szését Sanyi, mégpedig nagyon egyszerű okból: beszélgetés közben 
egyre a fejét kaparta. Az ilyen ember — mondotta apám — nem való 
az ő lányához. Ami azt illeti, nővérem kínosan pedáns és rendszerető 
volt, kevés ruháját ügyesen alakítgatta, hogy javítson nem éppen gaz
dag ruhatárán, és szorgalmas is volt, mert az irodai munka után — 
anyám segítségével — még selyemernyőket is csinált. Úgy; látszik, ő 
sem kedvelte különösebben a fiút, mert elég könnyen beletörődött az 
apai határozatba, és Sanyi látogatásai elmaradtak.

Mivel a család jövedelme igen csekély volt, egy Széchenyi téri
olasz kereskedőtől diót vittünk haza zsákszámra pucolni. Jó anyám
egyik szeme azonban mindig rajtunk csüngött, nehogy megegyük a 
dióbél javát, mert az olasz, akit névről nem is ismert senki, amúgy is 
keveset fizetett a sziszifuszi munkáért.

Ambrus Lídia néném férjének villamossági üzletében kapott mun
kát. És mert nagy volt a kézügyessége, gyorsan beletanult az új mes
terségbe. Rövid idő múlva már nemcsak a csillárok és kapcsolók áru
sításával foglalkozott, hanem szerelői munkára is kiküldték. Közben 
egy Ilonka nevű lánynak udvarolt, de ez nem volt azok közül való, akik 
a kapuban fütyültek érte. A lány a szakszervezetbe járt, és a bátyja 
költészettel foglalkozott. Haza is hozta egyik könyvét, melyben az isko
lában tanultaktól nagyon különböző versekre bukkantam. Szegényem
berek bánatáról, beteg lányok szerelméről, kisinasok sorsáról írt. És 
ha nem is értettem meg minden szót, a versek nagyon tetszettek. Már
csak azért is, mert jómagam is az inassors küszöbén álltam. Én ak
kor kezdtem, a szomszéd Ferling bácsi meg éppen akkor fejezte be
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a munkát. A vasút nyugdíjazta az összeaszott embert, de amint mond
ta, oly kevés pénzecskét kapott, hogy abból megélni családjával nem 
volt képes, még ha Ácsa, az inas, vitt is haza valamicske, főleg bor
ravalóból összekuporgatott pénzt. Ezért találkoztam vele nemsokára 
egy őszi estén, amikor a nyomda rotációs gépe már okádta a Bács
megyei Újság friss példányait.

Most veszem észre, hogy elmulasztottam beszámolni a családi 
határozatról. Némi tájékozódó érdeklődés után úgy döntöttek, hogy 
nyomdászinasnak szerződtetnek a Bácsmegyei Újság részvénytársaság
nál. A nyomdászszakma amúgy sem volt apámnak idegen. Kocsmai 
pajtásainak nagyobbik fele, a két Mortenzon fivér, a Pavlik meg a 
Csőri ebben a szakmában dolgozott.

Viszont azokban a hónapokban jelentek meg a házak falain 
azok a plakátok, melyek a nyomdászat egészségügyi veszedelmeire 
hívták fel a szülők figyelmét. Szervezetük igyekezett meggátolni a köz- 
becsülésnek örvendő szakma munkásainak az elszaporodását, nehogy 
munkanélküliséget és keresetcsökkenést idézzen elő.

Ennek ellenére 1931 őszén a szakma egyetlenegy szabadkai ina
sának szerződtettek. A szerződést a szakszervezet árszabálya és a 
fennálló törvények tiszteletben tartásával kötötték meg és azt a rész
vénytársaság nevében Völgyi Alajos, a vállalat ügyvezető igazgatója, 
valamint az apám írta alá. Eszerint négy inasévre köteleztem el ma
gam. Ez alatt az idő alatt, mivel elvégeztem a gimnázium négy osz
tályát, csak gyakorlati munkát kellett végeznem, tehát nem kellett 
inasiskolába járnom. Munkámért az árszabályban rögzített bér járt: 
az első évben ötven, a másodikban száz, a harmadikban százötven, 
a negyedikben pedig kétszáz dinár hetenként. A túlórát külön fizették.

Völgyi igazgató úr megígérte, hogy rajzkészségemre való tekin
tettel az ólomvésés tudományát is elsajátíthatom. Mindez olyan szé
pen hangzott, hogy el sem tudtuk hinni, hiszen már inaséveim alatt 
annyit kereshetek, mint egy fiatal lakatos- vagy kereskedősegéd. Vagy 
mint például Ambrus és Béci bátyám, akik már régen kitanulták a 
szakmát.

Bevonultam a Bácsmegyei Újság nagyablakos szedőtermébe, át
adtak Czibok úrnak, a nyomda faktorának, aki egy külön kis irodából 
irányította a munkát, ő meg tovább adott a mestereknek, nevezetesen 
Törék István és Kudlák Sándor betűszedőknek, akik egyébként szak
társaknak, illetve kollégáknak szólították egymást. Kudlák mester vé
gignézett, aztán fogott egy üresen álló deszkát, egy szedőpult, vagyis 
regál elé tette, arra állított engem, mert úgy vélte, hogy térdnadrágos
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lábam még nem nőtt fel a betűket rejtő szekrényhez. Aztán megmu
tatta, hogy az apró, pálcaszerű betűk miként vannak elhelyezve a 
vékony falemezekkel elkerített rekeszekben.

Egy egész napon át a betűk helyét böngésztem, senki sem za
vart, senki sem kérdezett. A teremben, ahol nyolc-tíz szedő dolgozott, 
alig hallatszott hangosabb szó, mindenki a maga munkáját végezte. 
Czibok úr néha végigsétált a termen, mellettem is elment, de rám se 
hederített. Csak délután öt óra körül, a munkaidő vége előtt jött oda 
hozzám, hogy megkérdezze: hogyan halad a szekrény, illetve a betűk 
elhelyezésének megismerése. Nagyon örültem, amikor azt válaszolhat
tam, hogy már tudom minden egyes betű, szám, jel és kizárás helyét, 
ö  ellenőrizte állításomat, hiba nem volt, nem is szólt semmit. Életem 
első munkanapja simán véget ért. A mesterek a teremben álló csap
nál szappannal és fűrészporral megmosták kezüket és hazamentek. 
Én is követtem példájukat. Annak rendje és módja szerint utoljára 
hagytam el a munkatermet.

Azóta több mint tizennégyezer nap, abból csaknem tizenkétezer 
munkanap múlott el, de vajon hányra tudok visszaemlékezni? A négy 
végigdolgozott inasévből is csak kevésre, de legjobban az első na
pokra emlékszem. Másnap idejében megjelentem, és így ment ez 
tizenhétezerszer.

A mesterek is mind bejöttek, közöttük a másik teremben dolgozó 
idősebb Csőri bácsi, apám barátja is, akit akkor hallottam először, 
amint belépve a terem ajtaján, kalapját levéve szabályos ütemben kö
szöntötte a többieket: „Jó reggelt kívánok, kedves kollégák!” És a 
szedőterem kórusban felelte: „Jti reggelt, Csőri szaktárs!“ Egy évig, 
sajnos csak egy év minden reggelén hallottam ezt a szertartásos kö
szöntést és a kórus feleletét, de ma, annyi év után is fülemben cseng, 
mint egy önkéntes rend, egy életforma, egy harmóniára törekvő em
beri csoport egyszerű kinyilatkoztatása. Mert köszönni is tudni kell, 
azt is meg kell tanulni az élet sodrában, hiszen látom, hogy ma is 
sokan elmulasztják, elferdítik értelmét, meg sem érzik, mit jelent. Pe
dig a már akkor fehéredő Csőri szaktárs még ma is megtisztel néha 
köszöntéssel. És jól nyissa ki szemét, aki előre akar köszönni a már 
egészen picinyre zsugorodott aggastyánnak.

A második munkanapon Kudlák Sándor, a rövidre nyírt hajú, 
egyenes tartású mester vinkelt, vagyis sorzólécet nyomott a kezembe, 
megmutatta és kevés szóval megmagyarázta, hogyan kell a betűket 
egymás mellé raknom, hogy abból értelmes és jól kizárt sor kereked
jen. Álltam a deszkán és küszködtem az apró ólompálcikákkal. De 
hogy valami ellenőrizhető szöveg alakuljon ki munkám nyomán, régi 
újságcikkeket kaptam, azokat olvasva sorokat és hasábokat kellett ki
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kerekítenem. Valahogy úgy emlékszem, hogy Coudenhove Caligariról, 
meg valami Páneurópáról szólt az első szedésem. És szedtem, egyre 
szedtem. Először lassan és kínnal, eztán egyre gyorsabban és köny- 
nyebben. Amikor kész voltam, levonatot készítettem róla a kéziprésen, 
és Kudlák mester vagy Czibok úr megmutatta, mennyi hibát vétettem.

De más feladatot is kaptam. Reggelenként egy szivaccsal le kel
lett törölnöm a regálokon álló szekrényekre lerakódott port. Erre nagy 
súlyt fektettek a mesterek, a szedőteremnek minden reggel tisztán kel
lett várnia őket. De seprűt nem vehettem a kezembe, ez már nem az 
inas dolga volt, és ezt a szabályt szigorúan be kellett tartanom. Söp
rűt, törlőrongyot csak takarítónő használhatott. Az inas kizárólag a 
szakmával kapcsolatos munkálatokat végezhette. Ehhez tartozott már 
tanonckodásom harmadnapján egy külön megbízatás, melyet szívesen 
és jókedvvel végeztem. A munkaidő kezdetén, a déli szünet és a mun
kaidő végén vízcsaphoz kellett állnom, mert onnan látható volt a fak- 
tori szobában álló nagy falióra. Onnan kellett figyelnem, mikor ér a 
nagy( óramutató pontosan a tizenkettőre. Ekkor be kellett harsányan 
kiáltanom: „Hét óra!” Vagy: „Két óra!” A tizenkettőt meg az ötöt, 
tehát, a szünet kezdetét és a munkaidő befejezését pedig egyetlen szó 
kiáltásával kellett jeleznem, hogy: „Feláll!” Ez a szerep nekem nagyon 
tetszett, viszont őket is mulattatta, és ezek a kiáltások hozták meg a 
hangomat az új környezetben, mely egészen más volt, mint az iskola. 
Pedig dolgozni és tanulni kellett egyszerre.

Haladtam a munkával, s Völgyi úr már nem állta meg szó nél
kül, mikor látta a rengeteg fölszedett any,agot és sopánkodni kezdett, 
hogy nem marad a nyomdának szabad kenyérírása. Mert furcsa mó
don a sima szövegre használt betűket kenyérírásnak nevezték a nyom
dászok, a kompresszt, vagyis a tömeges szedést pedig kapálásnak 
titulálták. Két-három hét múlva már gyorsan és egyenletesen mozgott 
a kezem, mint a motolla, csupán arra kellett ügyelnem, nehogy fölös
leges mozdulatot iktassak be munkámba, mert akkor az örökös belém 
rögződő hiba marad. Egy hónapig csak szedtem és osztottam, hiába 
nézett felém az igazgató sanda szemmel. A szervezett mesterek egy 
fikarcnyit sem engedtek inasképző elképzeléseikből. Ez a hónap amo
lyan próbaidő volt, hogy eldőljön, alkalmas vagyok-e testileg és szel
lemileg a szakma művelésére. És mert egy napon csuklani kezdtem, 
az egyik fiatal segéd, a Maty,asovszky hozzám lépett és megjegyezte: 
„Még nem késő, még meggondolhatod.” Úgy vélte, hogy a város 
egyetlen leszerződött inasától sem ártana esetleg megszabadulni a 
szakma védelmében.

Kudlák mester aztán maga mellé vett és a szedés egyéb tudo
mányaiba is fokozatosan beavatott. Kisebb levélpapírfejeket szedetett
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velem, kliséket kellett fazettálnom és később finomabb munkákat is 
rám bízott, természetesen a felügyelete mellett. Ilyenformán lassan 
kezdtem megkeresni az ötven dinár heti béremet, és Völgyji úrnak nem 
volt oka haszontalan tanulómunkám miatt aggódni.

Amíg a mi munkatermünkben, ahol Kudlák és Törék mesterek
— akik egyébként maguk között nem túlságosan barátkoztak — ren
det és fegyelmet tartottak, a faktori szobán túl, az újság szerkesztő
ségéhez közelálló tördelőteremben a munka sokkal hangosabb és sza- 
badszájúbb beszélgetések közepette folyt. A délutáni órákban a főmet- 
tőrök, a vörös hajú Wirth és a kövér Pátz parolázásától volt hangos 
a nyomda. Belesegítettek ebbe a szerkesztő urak is, akik szívesen 
csevegtek a hangoskodó nyomdászokkal. Csak ha úszott a lap, ha 
az a veszély fenyegetett, hogy nem indul idejében az öreg rotációs 
gép, akkor lett mindenki ideges. A mettőrök szidták a szerkesztőket, 
a szerkesztők a telefonfülkébe rohangásztak és nógatták a merev tar- 
tású gépírót, meg az ügyes kezű bubifrizurás gépírónőt. Valósággal 
a gépből cibálták ki a kéziratot.

A rotációs gép mégis mindig megindult. Zaja betöltötte a mi sze
dőtermünket is, és jó időbe tellett, míg megszoktam és természetesnek 
találtam az ütemes morajt. De a kis, kövér Martin mester, a rotációs 
gép mindent tudó kezelője, gépének moraját is túlharsogta. Emlegette 
a kisegítő lányok apját, anyját, farukra vert, néha a szoknyájuk alá is 
nyúlt, mire ezek nagyokat visítottak. De ha nagy ritkán le kellett men
nem az öntödébe vagy a gépterembe, láttam, amint a nagyhasú mester 
alacsony sámlin ül, meztelen lába egy lavór meleg vízben, előtte a 
borosfiaskó, két oldalán meg pgy-egy lány állt. Az egyik lány a bal 
lábát, a másik meg a jobb lábát mosta, míg ő tempósan iszogatta a 
bort. Úgy élt, mint egy igazi kiskirály és a fizetése sem volt kevés. 
Annyit keresett, mint egy bankigazgató, ami nem volt csekélység.

Amikor elindult a nagy gép és kezdte magából köpködni a kész, 
összehajtott újságokat, az első példányokat nagy figyelemmel nézte át 
a kis mester meg a soros szerkesztő, aki köteles volt megvárni, míg 
a lap kimegy, vagyis a postát elszállítják és a rikkancsok is megkapják 
a nekik járó példányokat. De bizony megesett, hogy csúnya hiba ma
radt a szedésben, ami elkerülte a korrektorok figyelmét. Ilyenkor Martin 
mester nagyokat káromkodva leállította a gépet és Újházi szaktárs, az 
öntő vagy a segédje levésték, fölismerhetetlenné tették a téves sze
dést. Olykor azonban megtörtént, hogy az ügyészség hivatásos cenzora 
talált valami kivetnivalót, ilyenkor egész sorokat vagy kisebb cikkeket 
véstek ki és helyükben csak a vésőnyomok maradtak.

Egy szombat estén, amikor a gép — a nagyobb vasárnapi pél
dányszám miatt — korábban indult, hazafelé menet a lépcsőházban a
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rikkancsok hadába ütköztem. Ahogy őket kikerülve a nyitott lengőajtó
hoz értem, valaki a hátam mögött rám köszönt:

— Jóeeestéét, eecséém!
Hátranéztem. A rikkancsok tömegében Ferling bácsi cserzett és 

mosolygó arcát pillantottam meg. Amikor látta, hogy csodálkozva né
zek felé, csak lehajtotta fehér fejét és sokatmondóan vállat vont. Más
nap a Tuba utcai udvarban csendesen eldadogta, hogy nyugdíjazták, 
de hát neki mint keltegetőnek és kocsikenőnek nagyon kicsi volt a 
fizetése, a nyugdíja meg ennél is jóval kevesebb. „Valamiből uugyee, 
ééédes fiam, mégis meeg kell éélni” — mondta szégyenkezve, pedig 
nem láttam benne semmi szégyellni valót.

Ferling bácsi lett nemsokára a Csatáry-ház legismertebb figu
rája. Nemcsak az utcán árulta a lapot. Bement minden kávéházba, 
kocsmába, a szállodákba. Néha csak szótlanul, kinyújtott kézzel kínál
ta a lapot az asztalnál ülő társaságnak, máskor viszont, ha úgy találta, 
hogy jelenlétét észre sem vették a beszélgetésbe, kártyázásba vagy 
biliárdozásba merülő vendégek, hangos szóval kínálta portékáját. 
„Bácsmegyei Újság, eeeesti kiaadás!” Vagy: „Szenzzzációóós betörés 
Beecskerekeen!” És utána megint csak mosolyra húzódtak szomorú 
szemei és az ajka körüli mély ráncok. Ferling bácsi állandó vevőkört 
alakított ki magának és kevés lap maradt meg mély, vállán csüngő 
daróctarisznyájában.

'Nagyon érdekesnek tartottam az ősz fejű ember jóságos arcát, 
ezért több alkalommal le is rajzoltam puha ceruzával. Mert ha a Völgyi 
igazgató által beígért ólómvésési művészkedésből semmi sem valósult 
meg, azért a rajzolás szenvedélyéről nem tudtam lemondani. Szabad 
időmben mindent lerajzoltam, amit láttam, és nem keserített el, hogy 
új barátom, a Bandi mindezt jobban csinálja nálam. Hiszen róla már 
az újságok is cikkeztek és nemcsak ez, hanem a képekhez értő fel
nőttek is nagy tehetségnek emlegették. Néha még modellt is álltam 
neki, de panaszkodott, hogy nem vagyok elég nyurga, jobban hasznát 
venné egy hosszabbra nőtt gyereknek. De hát nemhiába keresztelt 
engem Tuskónak a Káposzta Matyi, izmos lábam nem akart kinyúlni.

Hanem az inasélet fokozatosan eltávolított a cserkészkedéstől. Az 
ott hallott mesék, a jótétemények meg az indián csatadalok már nem 
vonzottak úgy, mint diákkoromban. Igaz, az új környezetben még nem 
fogadtak be egyenrangú félnek, még legkedvesebb mesterem is felül
ről beszélt velem, nehogy túl gyorsan értsek meg valamilyen szedőfo
gást, mert akkor tudálékosnak bélyegeznek, a fiatal, éppenhogy fölsza
badult segédek meg tudomásomra adták, hogy még hosszú utat kell 
megtennem, amíg maguk közé fogadhatnak. Különben is ők már össze
pusmogtak a nyomdában dolgozó lányokkal, néha megölelték őket,
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fülükbe súgtak valószínűleg érdekes dolgokat, mert a lányok ilyenkor 
jókat kacarásztak és a nyomdán kívüli légyottokat beszélték meg velük, 
de ezekhez a huncutságaikhoz engem is felhasználtak levélhordónak.

Ebben a helyzetben kezdtem látni az élet másik oldalát és a tő
lünk néhány méterre élő jómódúak fényűző, pénzhiányt nem ismerő 
életét. A jól öltözött és a jól táplált gyerekeket, akiknek mindenük meg
volt, és akik a magamfajta inasgyerekkel szóba sem akartak állni. Ép
pen úgy, mint néhány volt osztálytársam, aki a gimnázium felső osztá
lyába kerülve, igazi ficsúrként kezdett viselkedni.

A Winkler gyerekek, a sánta meg a verekedős viszont éppen 
olyan ágrólszakadtak maradtak, mint régen, ők már előbb otthagyták 
az iskolapadot és maguk keresték meg kenyerük java részét.

ÉGNEK A GYERTYÁK

Megmaradtam a szakmában. Az ólompor gyilkos hatásáról szóló 
mesék és Matyasovszky intelmei leperegtek rólam. Különben is egy 
foghúzáson kívül első inaséveimben semmi baj nem történt velem. 
Meg aztán láttam, hogy Kudlák mester, aki a kocsmákat messze elke
rülte, szálfa egyenesen és jó húsban állta végig a munkanap nyolc 
óráját. Ő világosított föl, hogy a rendes életet élő, alkoholt mellőző be
tűszedő akár száz évet is elélhet. „Józanság, rendszeres táplálkozás 
és önfegyelem kell a mi szakmánkhoz — meg egy kis ész” — mon
dotta többször, de ugyanakkor* megjegyezte, hogy a züllött életűek 
közül hányán szenvednek gyógyíthatatlan tüdőbajban. Vigyáztam is ma
gamra, annál is inkább, mert az Ambrus bátyám által újabban hazaho
zott verseskötetben is „nyomdák tüdőt evő ólomporáról” szólt Ilonka 
költő bátyja. Ezáltal azonban romantikus színezetet kapott mestersé
gem, melynek az 1932. esztendőben egyetlen friss sarja voltam.

Intelemben, figyelmeztetésben többször is részesültem, de senki 
sem lehetett durva hozzám és — a többi inastól eltérően — soha egyet
len pofont nem kaptam. A szakma erkölcse tiltotta a durvaságot és 
teljes védelmet nyújtott. Ellenben a koránkelést nagyon nehezen szok
tam meg. Anyám ébresztett minden reggel, eleinte csókkal, aztán si- 
mogatással és jó szóval. Föl is keltem mindig időben, de a téli sötét
ségben félálomban tettem meg a nyomdához vezető utat. És hogy 
mégse aludjak el az utcán, számoltam magamban, meg szabályos idő
közökben a házak falához vertem a kezem. Mégis nemegyszer meg
történt, hogy álmodni kezdtem és egy zuhanás vagy valamilyen vesze
delem térített magamhoz.
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Ekkor kezdtem ismét — mint gyermekkoromban — behunyt szem
mel menni a járda közepén. Ez elszórakoztatott, és észre sem vettem, 
hogy máris a nyomda kapuja előtt álltam, ahol az álmos portás nekem 
is jó reggelt kívánt, mint a többieknek. A portás volt az egyetlen em
ber, aki úgy tett, mintha magával egyenrangúnak tekintene. Persze ő 
is tudta, hogy nem szabad söprűt vennem a kezembe, hogy nem lehet 
boltba küldeni, hogy nem segíthetek a nagyságos asszonynak házi
munkájában. És ez a nem szakmabelieknek igen imponált, mert 
bizony az inasok sorsa más helyeken nagyon is különbözött az 
enyémtől.

Kitavaszodott. Két fiatal szedőlegény megkapta a katonai behí
vót. A szőke Lajos meg a cigányképű Jenő napokig búcsúzkodtak a 
nyomda lányaitól. Hol egyikkel, hol meg a másikkal ölelkeztek sötétebb 
szegletekben, simogatták a hajukat, csókolták a nyakukat, azok meg 
lehorgasztották a fejüket és hagyták, hogy a fiúk kedvük szerint cse
lekedjenek. Némelyik talán komolyra vette a dolgot, mert szipogva 
könnyet ejtett, én meg sóvárogva gondoltam arra az időre, amikor majd 
az én vállamra borulnak a szép leányfejek. De akkoriban legfeljebb 
megcsípték pirospozsgás arcomat, rám nevettek és továbbálltak. Kü
lönben is mindegyik jóval idősebb volt nálam. Mikor a két fiú elment, 
nagyobb szükség lett a segítségemre. Adtak már munkát bőven, és a 
mesterek nem nézték állandóan a kezemet. Ezt csak az igazgató úr 
tette, akinek rossz szokása volt, hogy a szedő mögé állt és kezének 
mozgását közvetlen közelről figyelte. Ezt pedig senki sem szerette, az 
idősebb mesterek meg éppen nem tűrték. Ki is oktattak, hogy mit te
gyek, ha nagyon rám ragad a Völgyi úr. össze kellett dobnom egy kész 
sort, mire az igazgató úgy elsietett, mint akit bottal zavartak.

A péntek volt a legvidámabb nap a nyomdában, akkor hozták föl 
fehér borítékban a heti bért. Én is megkaptam az ötvenesem, át is ad
tam jó anyámnak hiánytalanul. Ő meg kiadta nekem az öt dinár zseb
pénzt, amelyből fölülhettem a mozi kakasülőjére és megehettem mellé 
egy perecet.

Többre nem jutott, de nem is kellett, mert a tavasz érkezésével 
megkezdődtek a kirándulások is, amelyek mindennél jobb szórakozást 
jelentettek. Mentünk a hajdújárási erdőbe, a Deszkásba meg a Sistak- 
ra, és jó étvággyal fogyasztottuk a magunkkal vitt ételeket. Díszesre 
faragott botokkal csatákat vívtunk elképzelt ellenséggel és utána egy
szerű táncokat jártunk. Egy ilyen kiránduláson későn vettük észre a 
közeledő vihart, és mire fölocsúdtunk, már megkezdődött az égi háború. 
Rohantunk, de már késő volt. Hatalmas eső zúdult a nyakunkba, eláz
tunk, mint a verebek. Vacogva vártuk a vihar végét egy terebélyes tölgy
fa alatt, de az alig serkent hajtások kevés védelmet nyújtottak. Délután
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helyett esti szürkületben értünk be a városba. Tudtam, hogy odahaza 
már nagy a nyugtalanság, mert apám még figyelmeztetett, hogy rossz 
idő várható, maradjak odahaza. Persze nem hittem a reumás térdének 
sajgásából eredő jóslatnak és elmentem.

Hátamra tapadt inggel léptem be a köves előszobába. Anyám 
gyorsan leszedte a hátizsákomat és a meleg konyha felé tuszkolt, de 
apám fölemelkedett kis székéről és elállta utunkat. „Hát máskor fogad
jon szót a fiatalúr!” — mondta vészjósló hangon, és két nagy pofont 
kent le azonmód. Sírni már szégyelltem, legalább is szüleim előtt, 
ezért könnyeimet visszafojtva ugrottam föl a szobába vezető lépcsőkre. 
A díványra borulva aztán szabadra engedtem a megsértett önérzetem
ből föltörő zokogást. Anyám erővel hámozta le rólam a vizes inget és 
egy szárazai erőszakolt rám. Arcra borulva aludtam másnap reggelig, 
de mire fölébredtem, nagy fájdalmam megszűnt. Az ebédnél meg már 
mindannyian együtt nevettünk a pofonnal végződő vasárnapi kirán
duláson.

Az elkövetkező pénteken nem várhattam be heti járandóságom ki
osztását. Az ég borús volt és lámpafénynél végeztük a munkánkat, a 
szedőteremben talán emiatt a szokásosnál is nagypbb volt a csend. 
Tempósan raktam a betűket a sorzóba és a közeledő vasárnap prog
ramján tűnődtem. Mit is csináljak, ha nem mehetek kirándulni, hiszen 
az esőnek állandóan lóg a lába, nem kockáztathatom meg a tüdőgyul
ladást, az esetleges újabb pofonokra pedig még gondolni sem akar
tam. S akkor a terem bejáratánál megjelent a sovány portás és a neve
met szólította. Sorzóval a kezemben közeledtem hozzá és mögötte 
Aladár nagybácsim magas, kissé meggörnyedt alakját vettem észre. 
Szólnia sem kellett volna, éreztem, hogy valami nagy baj történt. 
„Apám?“ — kérdeztem. Fejével intett, én meg sarkon fordultam, a szer
számomat a szekrénykére helyeztem, munkaköpenyemet ledobtam, és 
rohantam a lépcsőház felé. A nagybácsim a szobájából kilépő Czibok- 
nak mondott valamit, de én semmivel sem törődve futottam, futottam . . .  
Csak egy gondolat cikázott agyamban: „Még látni akarom, még látni 
akarom ... élve.” A Tuba utcához ziháló mellel és könnybe lábadt 
szemmel értem. A lakásban nagy volt a csend . . .  lent senki. . .  min
denki fönt volt a szobában . . .  anyám hozzám lépe tt. . .  összeborul
tunk. „Elkéstél” — nyögte. Az ágyra néztem. Apám ott feküdt állig 
letakarva. Halántékához vértől áztatott tépés tapadt. „Már nem segített 
az érvágás” — szepegte nővérem, amíg térdre borulva szorítottam fe
jemet apám viaszsárga arcához. De gyorsan elhúztak tőle; apám bé
kességét csak a szobában föl-fölcsukló sírás zavarhatta.

— Reggel még dolgozni kezdett — szipogta édesanyám — , mert 
a Gombó pék fia sürgette a talpalást. Nem is panaszkodott semmire, a
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konyhából hallottam, ahogy verte a szögeket. Aztán hirtelen csend lett. 
Kinéztem. . .  Apád egyenesen ült, kezében a felemelt kalapács. Aztán 
oldalra billent, a kalapács a földre esett. . .

Megérkeztek a rokonok, akik mindig okosak voltak. Most is az 
öreg orvost hibáztatták, aki hiába vágott e re t. . .  valami mást kellett 
volna csinálni. Hogy mit, azt nem hallottam, vagy nem értettem. És a 
rokonok aznap aranyszínű levest hoztak, mert aki visszautasította volna, 
az már nem tehette. Ott feküdt a szoba közepén, fehér lepedővel 
letakarva, két égő gy,ertya között. A nagy tükörre valaki egy régi füg
gönyt borított, a spalettákat becsukták és csak a gyertyaláng világította 
be a keskeny szobát. Egyedül maradtam apámmal, és egyre a kezét 
néztem* mellyel már sohasem üthet arcon. ,,A pofon nem fáj, apám, 
egyáltalán nem fá j” — mondogattam magamban. ,,És nem félek tőled, 
pedig a halottaktól félnek a gyerekek, talán a felnőttek is.” Letérdel
tem hozzá és megfogtam merev, hideg jobbját. Utána megsimogattam 
a haját és a homlokát. Aztán kihátráltam a szobából, és nem láttam 
őt többé.

Aznap este valamiképpen meggyulladt a tükröt fedő régi függöny. 
Csak nagy üggyel-bajjal oltattuk el és utána még nyomasztóbb lett a 
csend a virrasztó család körül. De a tükörre nem tett anyám másik le- 
pelt. Azt a félig elégettet igazgatta el rajta remegő kézzel.

Eltemettük szigorú, igazságos, büszke mesemondó apámat.
Ambrus bátyám, a család legkeményebb férfitagja összecsuklott 

a nyitott sírgödörnél.
Talán a nagyon szép tavasz segített enyhíteni az apám elveszté

sével keletkezett fájdalmamat. Amikor délután ötkor elhagytam a nyom
da nehéz szagú műhelyét, a nap még nem bukott le az István utca mö
gött. Aranyos sugarai felé emeltem arcom, és mélyeket szívtam az üdí
tő, tiszta levegőből. Lassan ballagtam hazafelé, és vigasztaló zenét 
komponáltam, vagy bánatos verseket faragtam, melyeket mindjárt el is 
felejtettem. Valami elkezdett erjedni bennem. Sokszor úgy értem haza, 
hogy nem is tudtam, merre jártam. Mert nem mindig a legrövidebb utat 
választottam. Hol az Ódor utcába, hol meg a végén görbülő Fűzfás 
utcán lépdeltem, önfeledten, magamba zárkózva. De reggel megma
radtam eredeti, megszokott útvonalamon. Az ébrenalvás tízperces örö
méről nem akartam lemondani.

Pár héttel a szomorú esemény után ismét megjelent a házban 
Sanyi, a régi udvarló. Előzőleg már ott járt nálunk az édesanyja is. A 
fiú azt mondta Illának, hogy sápadt arcához jól áll a fekete gyászruha. 
Ebből már arra következtettem, hogy, megint csak udvarolni akar nővé
remnek, ami be is bizonyosodott, mert ezután kétszer-háromszor is el
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jött egy héten és elmentek sétálni. Anyám nem is titkolta, hogy szeret
né, ha Illa mielőbb férjhez menne, mert lassan elmúlik fölötte az idő, 
meg egyébként is nagyon szekánt és ideges. Míg hatan voltunk, vala
hogy elfértünk a két keskeny szobában, most meg ötünknek is nagyon 
szűk kezdett lenni. Mondta is anyám a házinéninek, hogy alighanem 
elmegyünk, mert ha Illa férjhez megy, ugyan hogy, is helyezkedhetne el 
férjével ebben a kis lakásban. Szóval készülődtünk, hogy elhagyjuk a 
házat, pedig én mindig úgy képzeltem, hogy ott élem le az életemet. 
De azért a költözésre egyhamar még nem került sor.

Ellenben a nyomdában furcsa dolgok történtek. A munka ugyan 
mindennap a rendes időben kezdődött, a megszokott időpontban vég
ződött. Az óra állására továbbra is éber szemmel figyeltem, és egyet
lenegyszer sem mulasztottam el a figyelmeztető kiáltást. De a mesterek 
nyugtalanok lettek. Többször hallottam, hogy az árszabályt emlegetik. 
Az igazgatót napokig nem láttam, irodájában viszont idegen emberek 
forgolódtak. Azt hallottam, hogy a szakszervezet vezetői, sőt a zágrábi 
központ képviselői is bent jártak nála.

Kudlák mester meg is mondta, miféle kérdések merültek feL A 
nyomda tulajdonosai föl akarják mondani az érvényben lévő szerződést, 
a szakszervezet árszabályaival együtt, ami azt jelenti, hogy alapos fize
téscsökkentést kívánnak végrehajtani. De azért mégsem gondoltam, 
hogy, bekövetkezik ez a szörnyűség. Az a csapás, mely valósággal föld
re sújtott akkor, amikor úgy éreztem, hogy szárnyaim kezdenek nőni. 
Mert egy napon a mesterek összepakolták holmijukat és komor arccal 
hagyták ott a munkatermeket. Amikor Kudlák mester törülközőjét cso
magoltam, kitört belőlem a keserű kérdés:

— És mi lesz énvelem?
— Te egyelőre maradj, te még nem vagy és nem is lehetsz a 

szakszervezet tag ja . . .  Különben is majd meglátjuk. . .  Lehet, hogy 
mi is rövidesen visszajövünk.

De másnap reggel senki sem jött. Egyedül álltam a csendes, fül
ledt teremben. Délfelé Törék mester bejött, mert ottfelejtett valamit, de 
ő sem biztatott semmivel. Összeszorított ajakkal, tenyerembe vájt kör
mökkel vártam. És torkomat egyre jobban fojtogatta a csend. Mi lesz 
velük és mi lesz velem? A gépek álltak, a rotációs nem indult meg a 
rendes időben . . .  Ki vagyok én és mi vagyok én? Hát az inas az senki, 
semmi? ,,Az inast szerződés köti” — mondták az irodában fenyegető
en. ,,Majd meglátjuk, mi lesz veled — mondták az utcán a mesterek. — 
Lehet hogy kiemelünk és Zágrábba küldünk.” De nem jöttek értem, 
magamra hagytak.

És a negyedik napon megjelent a nyomdában a vörös hajú Wirth 
és vele jött a másik nagyszájú tördelő, a Pátz mester is. És a vörös
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képű mester munkát nyomott a kezembe, meg parancsolni kezdett. Él- 
ámultam. Hát itt most mi történik? Másnap ismeretlen alakok surrantak 
be a nyomdába. Úgy mondom, surrantak, mert a sarkon sztrájkőrök 
álltak. Az ismeretlenek dolgozni kezdtek. Vagyis akartak, de semminek 
sem ismerték a helyét. Az új faktor megparancsolta, hogy nekem kell 
megmutatnom, mi hol áll. Vonakodva tettem eleget a parancsnak és 
megvetően figyeltem a betolakodókat. Ügyetlenek és esetlenek voltak. 
Sírni szerettem volna, mert hiányzott kitűnő mesterem, aki tanított és 
védelmezett. De ő nem volt sehol, még a sarkon álló, rendőrökkel vi
askodó sztrájkőrök között sem tűnt fel zömök alakja. Délután öt óra 
helyett este hétig dolgoztam. Ott kellett maradnom, így rendelte el a 
vörös képű meg az igazgató, aki ismét ott lebzselt a szedőteremben.

Reggel a szokottnál is korábban mentem be a nyomdába. És mert 
senki sem mondta, mit tegyek, mert nagyon elveszettnek éreztem ma
gam, s mert nagyon gyűlöltem azokat, akik hátba támadták a mestere
met, úgy álltam bosszút, ahogyan éppen módomban állt, ahogyan tud
tam. összevissza kevertem a szekrényekben lévő, különböző típusú és 
nagyságú apró ólombetűket. Negyedóra alatt mindent fölforgattam. És 
mikor az egyre szaporodó díszes társaság lehúzta első szedését, az 
igazgató a haját tépte, a vörös hajú meg toporzékolt. „Micsoda szedők, 
milyen tudatlan kreatúrák?!” — sziszegték egyre és a levonatokat a 
sztrájktörők orra alá dugdosták. Örültem művem sikerének és csak azt 
kívántam, hogy az ördög vigye el ezt a népséget.

Végre egy( hét után lakásomon megjelent egy fiatal szedő. Azt 
mondta, hogy a szakszervezet küldte. Kiemelnek — csillant fel a 
szemem.

— Nem, sokkal jobb, ha ottmaradsz. Ezentúl mindent elmondasz 
nekünk, mit látsz és tapasztalsz.

— Azok között kell maradnom? — keseregtem.
— Igen.
És maradtam. Pedig a vörös hajú kinevetett, amikor beírtam a 

különórát. Mert az többé nem jár az inasnak. Ellenben hamarább kap
tam meg a második évre esedékes fizetést, azaz hogy annál keveseb
bet, heti nyolcvan dinárt. És ennyi maradt a bérem inasságom mind a 
négy évében.

A szervezett nyomdászokat véglegesen kizárták az üzemből. És 
látnom kellett, hogy az utcai verekedésekben a rendőrök a sztrájktörők 
védelmére kelnek. Úgy segítettem volna a régieknek, akiket sajnáltam, 
mint ahogy gyűlöltem volna a jöttmenteket, akiket megvetettem, de 
kicsi voltam, inas voltam, nem számítottam. Beletörődtem, dolgoztam, 
saját káromon tanultam a szakmát és — tanítottam a sok tehetségtelent, 
akiknek nevét sem tudom kimondani. Nem is akarom. A sztrájk végleg

90



megbukott, a mesterek, akik nem adták be derekukat, szétszéledtek. 
Ki munkanélküli segélyen tengődött, ki elköltözött, ki meg valahol elhe
lyezkedett. Sok kínlódás után a rotációs gép is megindult, a szedőgé
pek mellé kisebb nyomdák tulajdonosai kerültek. Bele kellett törődnöm 
a megváltozhatatlanba. Abba is, hogy egy nagyon csúnya asszony ciga
rettával a szájában méregessen bennünket végig, mint gazda az iga
vonó barmot. Mert övé volt a pénz, melyből elkésve ugyan, meg ala
posan lecsökkentve, de mégis kiosztották a bért. Azt mesélték, hogy 
gazdag szülei mentették meg a vállalatot a csődtől. Csak azon cso
dálkoztam, hogy mégis abban az évben vettek maguknak egy szép 
szőlőt.

Útáltam mindenkit és mindent körülöttem, de dolgoztam, és kese
rűségem lassan alábbhagyott.

Anyámék közben megtalálták az új lakást. Akkor tudtam meg, 
hogy szent életű házigazdámnak még egy háza van. A Láng utcai har
madik Csatáry-ház. Oda költöztünk. A régi bútorokból semmit sem vit
tünk magunkkal. A költözés napján nagy máglyát raktunk az udvar kö
zepén és meggyújtottuk. Sercegve, ropogva égett a szúette, beférgese- 
dett, brunolinos bútor. Egyikünk sem sajnálta, hiszen úgy éreztük, a 
szegénységünket égetjük el a lángokkal, abból pedig éppen elég ré
szünk volt. Csak az utcát sajnáltam nagyon. De hát ezen is túl kellett 
esni és részletre vett hálószobával meg néhány, kéz alatt vett bútor
darabbal berendezkedtünk az új lakásban, melynek egyik szobácskája 
az udvar hátsó eldugott részére nyílott. Ez lett a két nagyfiú legény
szobája. örültek is neki, éltek is az új helyzettel. Jöttek-mentek éjsza
kán át is kedvük szerint.

Nem is sejtették, hogy anyám éjféltájt mindig felkelt és gyertyával 
kezében bekukkantott, odahaza vannak-e. És ha valamelyik hiányzott, 
nem tudott elaludni. Csak akkor nyugodott meg, ha az éj csendjében 
meghallotta a hátsó kisajtó csikorgását. Én még nem maradoztam ki, 
nekem kilenckor ágyban volt a helyem. De fáradt is voltam, mert a 
nyolcórai munkaidőt majdnem mindennap meg kellett toldani egy-két 
órával, hogy ezzel kenjük a vállalat igencsak csikorgó kerekét.

Hová is tartozzak? — tettem föl magamnak többször is a kérdést. 
Hiszen a szakszervezetem csodálatosképpen nem fogadta be a magam
fajta inasokat... Hol van másfajta munkásszervezet minálunk? Az újsá
gokban akkoriban sok hír jelent meg a nagyvilágban történő megmoz
dulásokról. Különösen gyakran tudósítottak a német kommunisták és 
nemzetiszocialisták közötti utcai leszámolásokról. Nem egészen értet
tem, miről van szó, miért veszekednek, de egyre inkább a kommunis
tákhoz húztam. Ha róluk olvastam, jobban megdobbant a szívem, mint 
a SAfND labdarúgócsapat győzelme hallatára, pedig akkor rettenetesen
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drukkoltam a Dade meg a Bato csapatának, amely miatt egy, bankigaz
gató sikkasztásra adta fejét. Akkoriban nagyon belemélyedtem a raj
zolásba. Minden családtagot, minden szomszédot lerajzoltam. Jól ment 
a rajzolás, különösen ha a rádióban zenét sugároztak. A zene ritmusá
ra a kezem gyorsan és engedelmesen siklott a rajzpapíron, néha egé
szen transzba estem, súlytalanná váltam. Remek érzés volt, istennek 
éreztem magam.

Közben megtartottuk nővérem eljegyzését. Először roptam a tán
cot valódi táncpartnerekkel, nálam idősebb lányokkal és asszonyokkal, 
akik egyre mondogatták, hogy ne féljek, csak nyugodtan szorítsam ma
gamhoz őket. Persze könnyű volt azt mondani, de hát nekem az ilyesmi 
új volt; és félszegen vettem tudomásul a biztatást. Az eljegyzés után 
nem sokáig halogatták az esküvőt sem. De ez alkalommal már nem 
kellett biztatni, egy kis bor segítségével igencsak nekibátorodtam. Vala
kivel csókolóztam is, de ez nem jelentett semmit, gyorsan el is fe
lejtettem.

És utána megjött életem új vendége. A legszebb vendég, aki 
meglátogatott.

A Láng utca túlsó oldalán láttam először meg azt a kislányt. A 
bőre kreol volt, a haja hullámos és fekete. Matrózblúzos alakja a há
zunkkal szemközti kapuban tűnt el. A szívem hevesebben dobbant, mint 
máskor, és nem tudtam, miért. Másnap abban az időben kiálltam a 
kapunk elé és vártam, jön-e a matrózruhás kislány. De nem jött. Talán 
több órája volt aznap az iskolában, talán kevesebb. De a következő 
napon megint csak izgalommal figyeltem a rövid vakutcát. Ezúttal nem 
hiába. A kislány, feltűnt a sarkon, és táskájával játszadozva közeledett. 
Amikor a kapuhoz ért, felém tekintett. Éreztem, hogy a fülem is elpirul 
és a lábam megremeg. Még jó ideig álltam a kapuban, és anyámtól el 
sem búcsúzva mentem, vagy inkább ballagtam a nyomda felé. Útközben 
egyre vallattam magamat, vajon mi történt, mit csinált az ismeretlen 
szomszédlány velem?

De este megint kiálltam a kapuba, majd a közelben álló akácfa 
mögé bújtam és a szemközti ház ablakait figyeltem. A kislányt azon
ban nem láttam a lefüggönyözött ablakok mögött. Mégis álltam, mert 
nagyon kívántam, hogy valami történjen. És ekkor az egyik nyitott ab
lak mögött valaki zongorázni kezdett. Az anyja, a nővére vagy éppen 
ő? A halkan szálló zongoraszó kezdett behatolni idegszálaimba, érez
tem, hogy fokozatosan elbódít, majd varázslatos erővel magával ragad. 
Nem is voltam egészen észnél, mert egyébként hogyan is merészeltem 
volna a szoba ablaka alá surranni, hogy a fal kiálló párkányára állva 
óvatosan benézzek. Egy sarokban a fekete zongorán egy szál gyertya 
égett. Annak sápadt fényénél láttam meg a kislányt. Igen, ő volt! A
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haja köré glóriát festett a sárga gyertyaláng. Egészen előrehajolt és 
ujjai alig érintették a fehér billentyűket. Most nem a matrózblúzt viselte. 
Nyakát fehér csipkegallér övezte. Csak néhány másodpercig bámul
tam, azután nehogy valamit elrontsak a pillanat szépségéből, óvatosan 
leugrottam az akácfa árnyékában.

Az elkövetkező estéken nemcsak az akácfa alatt vert hevesebben 
szerelmes szívem. Álmaim világába is át tudtam vinni a nagy( élményt.

Mihelyt lefeküdtem, az elsötétített mennyezetre varázsoltam a lány 
fehér csipkével övezett nyakát, gyertyafény-glóriában lebegő haját. 
Amikor elaludtam, a látomás nem múlt el. Őt láttam továbbra is az 
utca köve fölött szökdécselve fehér ruhában, és mosolyogva felém tar
tott. Ha fölébredtem és megszakadt az álmom, nagypn kívántam a 
folytatást és a csoda megtörtént: annyiszor folytattam az álmot, ahány
szor csak akartam. Nagyon boldog voltam, hogy irány,íthatom álmomat. 
Ezt különösen nagy és szerencsés képességnek tartottam . . .

Hónapokig tett boldoggá az este és az álom. Életem legszebb 
napjai voltak ezek.

ÁTALAKULÁS

Akármilyen keserűséget okozott is a nyomdában történt változás, 
mégis éppen ennek köszönhetem, hogy a szemem lassan kezdett ki
nyílni, hogy amit addig csak éreztem, amit belém nevelt büszkeséggel 
hordoztam, az most kézzelfogható valósággá vált, az érzelem pedig tu
dattá alakult. Saját szememmel láttam, saját bőrömön tapasztaltam, mi
lyen a vagyon hatalmával rendelkező ember, hogy képes földönfutóvá 
tenni a legkiválóbb munkásembereket, ha érdekei úgy követelik.

A nagy események első napjainak mélyről jövő gyűlölete fokoza
tosan a jó ügy biztonságát maga mögött érző ember megvetésévé 
változott.

Míg az elején egyforma dühvei méregettem a fontoskodó képpel 
járkáló igazgatót, a rókaképű Wirthet és a környék nyomdászainak alja 
népét, később már fölfedeztem a köztük kialakult, nagyon észrevehető 
árnyalatokat is. Más az igazgató, aki a főszolga szerepében játszotta a 
nagyurat, és megint más a csúszómászó lakáj, aki saját munkatársai
nak szerencsétlenségén élősködik. És természetesen külön rangsorba 
kerültek a sztrájktörő munkások, akiknek egyéniségét és emberi voná
sait is fölfedeztem. Hiszen míg egyikük tudatosan nyújtott segítséget
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a saját osztályához tartozó tulajdonosoknak, a másik munkanélkülisé
géből és nyomorából keresett menedéket. Aztán ott voltak az ostobák, 
akik föl sem érték ésszel, mit cselekszenek. Oly ártatlan bambasággal 
játszották szerepüket, hogy nem is lehetett őket komolyan venni. Az 
egyik romlott és ravasz, a másik meg jóindulatú és lapuló ember volt, 
aki még lelkiismeret-furdalást is érzett, de ennél többre nem tellett 
emberségéből.

Igen, a rókaképű új faktor nagy hangoskodásával leplezte szé
gyenét, mert Wirth nem volt korlátolt ember, nagyon jól tudta, mit tett. 
Viszont Pátz, aki az eszét is elitta, nem érzett semmit. Fejét főleg 
azon törte, hogyan húzhatna külön hasznot az egész cirkuszból — 
és ezért leplezetlen arcátlansággal kínálta újdonsült kollégáinak saját 
termésű savanyú borát.

Egy idős, ősz hajú magas ember, aki szemlátomást régen nem 
dolgozott a szakmájában, nem bírta elviselni az igazgató figyelő tekin
tetét, a keze reszketett, a sorok minduntalan összedőltek sorzójában. 
Behúzott nyakkal ment le egynapi béréért. Cipője orrából kilátszott 
rongyos harisnyája, ahogy végigcsoszogott a szedőterem olajos pad
lóján.

Egy kis termetű ember a feleségére bízta külvárosi szatócsbolt
ját, hogy visszatérhessen biztos jövedelmet ígérő szakmájába. Ját
szotta az urat, de ügyetlenül, mert a szakmával csak nagy sokára 
boldogult. Mindig tiszta ingje bizonyította csak, hogy mégis valaki.

Egy papi nyomdában kitanult fiatal szedőlegény egyre csak mo
solygott, mert ő még benne volt a szakmában és nem reszketett a 
keze. De soha senkinek nem nézett a szemébe.

És jöttek és mentek, míg ki nem alakult az új gárda. Az öreg 
rotációs is egyre pontosabban indult. A nyomógépek fogaskerekei csi
korogva, néha le-letöredezve indítottak. A szedőgépek billentyűin egyre 
tempósabban kopogtak a betanított munkások ujjai.

A bejáródott nyomda új élete fölött pedig ott lebegett a pénzes
zsák száját tartó, nagy termetű, rosszakaratú, csúnya asszony szelle
me. Ő volt szememben a rossz megtestesítője, a munkást szipolyozó 
kapitalista, az igazi ellenség.

Osztály és kapitalista. Ezek a szavak nemrég még ismeretlenek 
voltak előttem. Az osztályok létezéséről, az emberek közötti különb
ségről már előbb is kialakult bennem egy homályos kép, de határo
zott formában csak ezekben a napokban voltam képes megfogalmazni, 
felfogni értelmét. Mert amit láttam és átéltem, azt most könyvekben 
is megtaláltam. Először is egy cipész adott kezembe egy Voljgin nevű 
egyéntől származó könyvet, amelyben sok új, addig ismeretlen fogal
mat fedeztem fel, de tartalmát mégsem egészen értettem. Az a cipész
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ott lakott az udvarunkban és számomra igen érdekes volt, mert egyen
rangú emberként szólt hozzám és sok mindent igyekezett nekem el
mondani, amitől ugyan nem lettem okosabb, de kíváncsi igen.

Most látom csak, hogy a harmadik Csatáry-ház leírásával adós 
maradtam. Akárcsak a Tuba utcai, ez a ház is több részből állt. Az 
utcára két tágas, magasra emelt lakás nyílott. Az egyikben Csatáry 
nővére lakott, szemüveges, alacsony matróna, aki tavasztól őszig egy 
nagy fonott karosszékben trónolt az udvarra nyíló apró verandán és 
onnan figyelte a tágas udvarban zajló életet. Kis parasztlány cselédje 
volt, azt dirigálta, egy albérlőt is tartott, akit megdorgált, ha az est
homályban nőt hozott a lakásba. Mellette meg egy kétszobás utcai 
lakás állt, azt egy vasúti tisztviselő bérelte családjával; nagypn barát
ságos és vidám emberek voltak, szerették a szilvapálinkát, és a szla- 
vájukhoz meghívták a szerb papot is, akit éppen úgy, mint a többi 
vendéget, slatkóval meg kávéval kínáltak.

Az udvarból egy pince nyílott a felső lakás alatt, abban lakott 
a házmester, aki egyébként napszámosként kereste a kenyerét. Ami
kor egyszer lementem hozzájuk, fulladoztam a rossz, dohos levegő
től és elámultam a szegénység láttán, mely, még a „másik ház” nyo
moránál is nagyobb volt.

A bejárattól balra hosszú, alacsony épületsor húzódott. Meglát
szott, hogy nem egyszerre épült, mert lakásonként változott a félte
tők magassága és formája, mintha az egészet külön-külön darabok
ból ragasztották volna egybe. Ezekben az egy- és kétszobás lakások
ban laktak szomszédaim és modelljeim: egy táskakészítő feleségével, 
egy, kőfaragó, a már említett 'cipész családjával, egy fiatal szűcs meg 
néhány albérlő. Az udvar túloldalát egy kicsit takarosabb épület zárta 
le, annak egyik lakásában egy borbélyból lett iszákos kocsmáros, a 
másikban egy leépített bankhivatalnok lakott agyoncicomázott, szőke 
feleségével.

A táskás felesége a szomszéd állatorvosnak segédkezett néha, 
és ő mondott el mindent, amit a zongorázó kislányról tudni akartam. 
Egy, fényképet is szerzett róla, és annak segítségével megmintáztam 
a fekete hajú kislány mellszobrát. A mintázást útbaigazítás nélkül 
kezdtem, ügyetlenül hatott a munka, de azért hasonlított, és a család, 
akárhogyan titkoltam is, ráismert a modellre.

Az egykori bankhivatalnok felesége megkért, hogy pénzért raj
zoljam meg portréját. Sikerült is a rajz, de a hiú asszonynak nem 
tetszett kissé krumplis orra, kért, hogy szépítsem meg, de én büsz
kén elutasítottam — viszont pénzt nem fogadtam el érte.

A szűcslegénynek érdekes feje volt, ezért szívesen rajzoltam, 
ő meg örömmel ült modellt, ahányszor csak akartam.
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Az idős házinéni drótkeretes szemüvege mögül éber szemmel 
figyelte munkámat, de vizsgálódó természetének nem láttam kárát. 
Sőt, megnyertem rokonszenvét, mert családjában becsülték a festé
szetet, s megtetszett neki hullámosodó hajam. Azt mondta egyszer, 
ha igazi legény, leszek, utánam pisilnek a lányok. Ez a megállapítása 
nagyon jólesett, mert azokban a napokban legfőbb óhajom az volt, 
hogy megnyerjem egy, lány tetszését. De ez a vágyam nem teljesült. 
A szép kislány még nálam is zöldebb volt, a negyedik gimnáziumba 
járt, s a szülei nagyon ügyeltek arra, hogy szorgalmasan tanuljon. 
A tanulás mellett csak félórányi zongorázásra maradt ideje. De még 
nem is tudta, mi a szerelem. Csak én merültem el benne — halálo
san. „Dušica vagy, senki” — úgy éreztem akkor. És amikor egy napon 
megtudtam, hogy az egész család a fővárosba költözik, én voltam a 
világ legszerencsétlenebb szerelmese.

Az első szerelem vakságából is a kislány távozása és egy könyv 
kezdett kigy,ógyítani. Ezt a könyvet azonban nem a cipész adta, ha
nem egykori osztálytársamtól, a szép növésű Vitraitól kaptam. A köny
vet Upton Sinclair írta, a címe pedig Kutató Sámuel volt.

Tetszett a könyv, mert szép volt a meséje, és mert hősével csak
nem azonosítottam magam. Éppen olyan hévvel olvastam, mint vala
mikor a folytatásos füzeteket, a Sherlock Holmest, az indiántörténe
teket. Mentem a munkába és útközben olvastam. Jöttem a munkáról, 
és az emberekbe ütköztem, mert nem tudtam fejem a könyvről fel
emelni. Aztán jött a Vaspata. Jack London még Sinclairnél is jobban 
tetszett, és faltam-faltam a könyveket. . .

A nagy szerelem tüze még égett, de lángja már nem lobogott
oly hevesen. A könyvekben új hősökre, új ideálokra leltem. És úgy
éreztem, hogy nagy fölfedező kaland útjára léptem: megismerem a 
világot, melyben élek, eljutok távoli földrészekre, ahol az emberek 
éppen úgy küzdenek és szeretnek, mint jómagam. Egyszer chicagói 
vágóhídi munkásnak, máskor viharos tengeren hánykolódó tengerész
nek, majd messze északon élő prémvadásznak vagy nyomorgó indián 
szolgának éreztem magam.

A nyomdában lezajló események, a művészet iránti ragaszkodás 
és az első szerelem nagy élménye egészen megváltoztattak. De még 
most is, amikor a megtett út minden kérdésre feleletet adott, még min
dig úgy éreztem, hogy lehetett volna ez másképpen i s . . .

Ha például jött volna egy ember, aki azt mondja, hogy hagyjál 
csapot-papot, a fülledt nyomdát, az útálatos „nagyságos asszonyt” , 
a lapuló sztrájktörőket, és tanulj tovább, művésznek születtél. . .  h a . . .  
igen, ha valaki arra az ösvényre térít, akkor minden másképpen ala
kul. Vagy a kis úrilány iránt fellobbanó szerelmem a felfelé törekvés, 
a mindenáron való érvényesülés útjára vezet, hogy osztályhovatarto
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zásom szempontjából is fölérjek hozzá, akkor talán egy sehonnai 
ficsúrrá vedlek, aki semmiben sem lett volna különb azoknál, akiket 
mélységesen megvetettem.

De a műpártoló nem jött és nem fogta meg a kezem.
A lány elment és egyre távolodott.
Maradt a szedőterem, az ólomporos és festékes munkáskéz.
És a színen egyre gyakrabban tűnt fel két egykori osztálytár

sam. Az egyik továbbra is felsős gimnazista maradt és a jó ég tudja, 
kitől örökölte nagy hévvel hirdetett nézeteit, melyekhez magas állami 
hivatalban dolgozó apjának éppenséggel semmi köze sem lehetett. 
Zoli, így hívták, igyekezett belém oltani a lelkében tisztán lobogó 
h ite t. . .

És a másik fiú, a Vitrai, aki a könyveket adta, ugyanígy beszélt 
hozzám, csak kevesebbet. Mert ő is egyszerű inasgyerek volt egy 
fémárugyárban. Ő keveset mondott, helyette a tőle kölcsönzött köny
vek beszéltek.

Március vége volt. Tizenhét éves voltam. Akkor Vitrai azt mondta, 
hogy létezik egy ifjúsági szervezet, melybe hozzám hasonló munkás- 
ifjak tömörülnek, de titokban, mert akit elfognak, azt bezárják. Ezért 
csak olyan ifjak léphetnek a szervezetbe, akik áldozatra képesek.

A NAGY KAPU

Áldozat? Hát áldozat az, ha valaki veszélynek teszi ki magát 
egy igaz ügy érdekében? Áldozat, ha léha udvarlások, tánciskolák és 
kirándulások helyett remek és bátor fiatalemberekkel dugja össze az 
ember a fejét, hogy szebb életről, igazságosabb rendről álmodozzon? 
Miért áldozat egy állapot, melyben egy ifjú ember önmagára talál? 
Ha a bizonytalan tapogatódzás és útkeresés helyett rátalál életének 
igazi céljára?

És milyen ember az, aki beletörődik sorsába, igába hajtja a fejét?
Egy filmet láttam azokban a napokban, orosz filmet. A Szentpé

tervári fehér éjszakákat. A filmnek semmi köze sem volt a munkás- 
mozgalomhoz, nem tárta föl a kor szennyét, anyagi és erkölcsi nyo
morát. Hőse nem volt sem matróz, sem szolga, sem hajcsár, sem gyári 
munkás. Egy muzsikus életét mutatta be döbbenetes erővel, nagy mű
vészi elmélyüléssel. Egy muzsikusét, aki a halált választotta, de nem 
adta fel elveit, nem hajolt meg gazdája, a zenerajongó főúr előtt.
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„Köpök az egész világra” — írta a muzsikus a búcsúlevélben, mielőtt 
a hóborította sztyeppén golyót röpített az agy(ába.

Részegen a zenétől és a művészettől ittasan hagytam el a mozi 
épületét. Rajzoltam a film hőseit, színes ceruzával megfestettem a szá
műzetésbe menetelőket. . .

És akkor elhívtak az első összejövetelre. Egy szegényes kis házi
kóban jöttünk össze öten. Vitrai is ott volt, meg három új ismerős, 
három munkásfiú, és én. Akkor mondták meg nekem, hogy az ifjú
kommunisták sejtjének ülésén vagyok, akkor láttam először egy kis, 
finom papíron nyomtatott tiltott kiáltványt. Beszélgettünk és olvastunk. 
Aztán egyenként szétoszlottunk.

Közben új filmet láttam. Ez is orosz volt: Út az életbe. A forra
dalom után sok volt Moszkvában az árva, csavargó, bűnözésre hajla
mos „bezprizorni” . Ezeket szedte össze egy ember, ezekből akart új, 
hasznos és dolgos ifjakat nevelni a társadalom. De Musztafát egy 
vasúti hajtányon megöli a rend züllött ellensége. És Musztafát, az 
egy|kori fenegyereket és tolvajt, külön virággal díszített mozdony viszi 
haza, a nevelőintézetbe, ő  is hős volt a maga módján, neki is el 
kellett esnie.

Elmentem, nagyon szívesen mentem el a második összejövetelre 
is. Csak azt sajnáltam, hogy senkinek sem dicsekedhetek vele. Saj
náltam, hogy nem állhatok ki Kudlák mester elé, hogy nyíltan szemébe 
mondjam: „Ti otthagytatok abban a romlásban, cserbenhagytatok, mert 
inasgyerek vagypk, mert nem nőttem fel közétek. De íme, most me
részen átléptem a ti szervezeteteket és egy jobb, egy; szebb, egy, a 
tiéteknél is sokkal veszélyesebb útra léptem. Ti elvetettetek, de lám, 
mások rám találtak és egy napon majd emlékezni fogtok rám, a fol
tozott könyökű inasgyerekre.”

Egy elhagyott gyár deszkákból összetákolt portásfülkéjében szo
rongtunk, de ez egyikünket sem zavart. Megkérdeztek, meggondol- 
tam-e csatlakozásomat, örömmel adtam meg a választ. És akkor mond
ták, hogy attól a naptól kezdve az ifjúkommunisták szövetsége tagjá
nak tekintenek. Újabb ifjak bevonásáról, új sejtek alakításáról beszél
tünk. Után-a egy sokszorosított újságot, majd a kommunista párt újság
jának egy keskenyre hajtogatott példányát olvastuk fölváltva.

Aztán a Durica nevű, csendes fiú énekelni kezdett. Az újságok 
biztosnak látszó rejtekhelyre kerültek, és elhagytuk a bódét. Elhagyptt 
műhelybe léptünk. Kitört ablakain befütyült a tavaszi szél. Rozsdás 
gépeken, törmelékeken és leomlott oszlopokon át bukdácsoltunk éne
kelve. Egy nagyobb helyiségből vasúti sínek vezettek ki a gazzal be
nőtt hatalmas udvarba. A sínek mellett, magas kórórengetegben fel
fordított vasúti hajtányra bukkantunk. Mindanny^iunknak Musztafa jutott

98



az eszébe, és azonmód nekiálltunk, hogy kiszabadítsuk a rozsdás 
járművet, öten álltunk neki, és a hajtányt nemsokára ráillesztettük 
a még fénylő sínekre.

Aztán mindannyian ráültünk. Ketten fogták a hajtórudat, és a 
hajtány csikorogva megindult. Egy láthatatlan karmester intésére a 
film dallamának dudorászásába kezdtünk. A dal egyre erősödött, a 
hajtány meg gyorsabban siklott a síneken. A sínek pedig messzire, 
a nagy udvar túlsó oldalán álló hangárba torkolltak. A hangár nagy
kapuja feketén tátogott és úgy rémlett, hogy egyre csak nyeli a 
síneket.

A nagy, nyitott, sötét kapu felé siklottunk dalolva. Sötét száj, 
sötét üreg, mely nemsokára bennünket is elnyel. A sötét, szűk lyuk 
álomemléke tűnt fel a régmúlt homályból. A lyuk, melyben összenyo- 
mottan, szorongástól verejtékezve fetrengtem.

Elakadt torkomon a dal, de csak egy szempillantásnyi időre. 
Mert egyszerre éreztem, hogy ez a kapu, akármilyen sötét, bármily 
furcsán nyeli is az egyre fogyatkozó sínpárt, elég nagy, hogy mind
annyian belefussunk a gyorsan száguldó hajtánnyal együtt.

Énektől mámorosán siklottam be az elhagyott hangár sötét ka
puján.
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