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Brauch Magda 

Az első (két) füzetem

„...létüres térben kószál a lélek”
(Böszörményi Zoltán: Majorana létüres tere)

Létüres tér...
Én miért nem tudok ilyen pontosan, ilyen lényegretörően fogalmazni? Vagy 

ilyen költóien?
Nem lehet mindenki költó. De legalább egy-egy ilyen találó metafora olykor 

kipattanhatna az agyamból!
Mit tudok én mondani helyette?
„A béka feneke alatt..."
Ez nem az! Onnan ki lehet bújni, mászni, kecmeregni, vánszorogni, majd föl 

lehet emelkedni. Legalábbis szerencsés esetben.
A létüres tér viszont végtelen, mint a világűr. Onnan hova, merre? A semmi

be. „Panaszkodom a semminek” — írja Böszörményi Majorana bujdosik című 
versében.

Én voltam a béka segge alatt is. Voltam létüres térben is. De csak most érzé
kelem a különbséget.

Első ízben hétéves koromban kerültem létüres térbe. Diákkorom legelső nap
ján.

Ugye furcsa? Nekem is az. Nem is értem, hová temetődött el eddig ez az em
lék. Hiszen voltam én korábban többször is nehéz helyzetben: menekülés, hábo
rú, lakáshiány. De ezekben a helyzetekben én ártatlan voltam. Tőlem nem füg
gött semmi. Én nem hibáztam semmiben.

Most hibáztam.

Első nap az iskolában. Nem akármilyenben, nem holmi állami elemiben, ahol 
ingyenes volt a tanítás, hanem a zárdában. Elit intézményben, ahova az „úri 
gyerekek” járnak.

Zavaros kép maradt meg bennem erről az első napról. Misével kezdődött, 
majd egy apáca beterelte a kisiskolásokat egy osztályterembe, és megmondta, 
hogy ő lesz a tanító nénink négy évig. Be is mutatkozott, ha jól emlékszem, 
Karolinda nővérnek hívták — azóta sem hallottam ilyen nevet —, de ez lényeg
telen volt, hiszen tisztelendő nővérnek kellett szólítani.

A fityula miatt kevés látszott az arcából — a hajából semmi —, de fiatalnak 
tűnt. Egyes gyermekeket régi ismerősként fogadott, és a keresztnevükön szólí
tott. Én nem voltam közöttük, engem azután sem hívott soha a keresztnevemen. 
Ezek a már akkor kivételezettnek tűnő osztálytársak már ismerték egymást, és 
ez az ültetésnél is számított. Én nem ismertem senkit, így egy olyan kislány 
mellé ültem, aki szintén egyedül volt, és talán még el is húzódtak tőle (a szegé
nyes ruhája miatt), de ez engem nem érdekelt. Csendes, félénk leányka volt, 
csak annyit árult el — a kérdésemre, persze —, hogy Ibolykának hívják.
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Ösztönösen barátkozni kezdtünk, de ebben is én voltam a kezdeményezd. Mi
vel nem volt más témánk, azt a vékony kis szép fedelű füzetet kezdtük nézeget
ni, amelyet akkor kaptunk kézhez, hogy majd írni tanuljunk benne. Csereberél
tük egymás között, pedig hajszálra egyformák voltak. Én már akkor tudtam ol
vasni — a konyhai fűszertartókról tanultam meg —, a számokat is ismertem tí
zig. A füzet hátlapján ott volt a szorzótábla, azt nem tudtam, de a számok leol
vasásával nagy sikert arattam Ibolykánál, sdt, a füzetek lapjait megszámolva 
kiderült, hogy húszig is megy a dolog (húszlaposak voltak a füzetek).

így szórakoztunk, persze, hangtalanul, amikor észrevettük, hogy mindenki 
csomagol, és készül hazamenni. Kapkodni kezdtünk, csak így történhetett meg 
az, ami ezután következett.

Hazaérve nagyanyámnak meséltem az elsd iskolás napomról, majd meg 
akartam mutatni a füzetet is. Amikor kinyitottam a hátamról közben levett is
kolatáskát, ijedt meglepetéssel láttam, hogy nem egy, hanem két füzet van ben
ne. Két egyforma füzet.

Ijedtemben csak dadogni tudtam.
— Én nem tudom... Ez a padtársam füzete lehet... Én nem vettem el. Nem 

értem...
— Mit fog szólni ehhez anyuka? — ijedt meg nagyanyám is, anyám természe

tét ismerve.
A vártnál is rosszabbul fogadta a dolgot, mikor a munkából hazaért.
— Mindennek vége, most vehetlek ki ebbdl az iskolából, csak vegyenek fel 

máshová. De akkor is hiába minden, most már elkönyvelnek tolvajnak, megbé
lyegeznek egész életedre — így kiabált, jajgatott, mintha kezem-lábam törtem 
volna ezen a szerencsétlen elsd napon. És be kellett látni: volt igazság abban, 
amit mondott.

Én meg se tudtam mukkanni. Úgy éreztem: jobb volna megsemmisülni, el
tűnni a világból a semmibe.

Nagyanyám — sokat megélt, tapasztalt asszony — ekkor rászólt anyámra:
— Fejezd már be, nem látod, hogy ez a gyerek fehér, mint a fal? Mit vagy úgy 

oda? Véletlenül eltette azt a szaros füzetet, majd holnap visszaviszi annak a 
gyereknek. Ne csinálj már bolhából elefántot!

— Nem holnap, hanem most azonnal — anyám legalább már cselekedni 
akart. El is mentünk a zárdába, és megkerestük a tisztelendő' ndvért, aki — két
ségbeesésünket látva — nyilván nagyobb bajra volt felkészülve. Mintha kissé 
meglepddött volna, mikor anyám, már nyugodtan, értelmesen eldadta a tényál
lást. Arra kérte a névért, ne tartson tolvajnak, és az osztály eldtt se hangsúlyoz
za, hogy hazavittem a padtársam füzetét, mert véletlenül történt, nem vagyunk 
mi az ilyesmire rászorulva.

— Ki a te padtársad? — fordult felém a tisztelendd névér.
— Én nem ismerem, azt mondta, valami Ibolyka — feleltem kissé hülyén. 

Karolinda ndvér láthatóan megkönnyebbült.
— Ó, az a kis szerencsétlen — mondta. Az a kislány nagyon szegény család

ból származik, ingyenes növendékünk. Igazán jobban vigyázhatna a holmijára. 
Miért ültél mellé?

Mit lehet erre válaszolni? Rokonaim már kisgyermekkoromban megmondták, 
hogy nem tudok disztingválni (azóta sem tanultam meg).



5

Ezúttal viszont szerencsém volt, hogy egy szegény, „megtűrt" kis társam mel
lé ültem, és tóle „loptam”. így még ó lett a hibás helyettem, mert nem vigyázott 
a füzetére. A nóvér másnap ezekkel a szavakkal adta vissza neki a „megtalált” 
füzetet, mintha az osztályban felejtette volna.

Engem meg sem említett.
Erre anyám is megnyugodott. Napirendre tért felette, többé sohasem említet

te. Talán ezért került ez az emlék a tudatom legmélyére, és csak most, sok-sok 
év után merült fel onnan.

Akkor voltam először létüres térben (bár igen rövid ideig), de csak most tu
dom pontosan kifejezni azt az állapotot, és most is csak idegen tollakkal ékes
kedve.

De a fogalmat maradéktalanul felfogom és értem.
Ez is több a semminél.

Díszvendég voltam

Véletlenül?
Nem véletlenül?
Nem tudom eldönteni.

Hogyan lettem díszvendég?
Nem is akárhol.
Néhány éve a budapesti Székely Kör megalakulásának 20. évfordulóján a 

Magyarok Házában tartott, vacsorával összekötött ünnepélyen.
Két, a közelmúltban megjelent kötetemet mutatták ott be ez alkalommal: a 

Beszélni kell! című, nyelvművelő írásokból álló könyvet és a híres magyar mú
zsákat, valamint a hozzájuk szóló legszebb verseket tartalmazó Szeretlek, ked
vesem! címmel kiadott kötetemet. Ez utóbbinak azért volt nagyobb sikere, mert 
az est másik díszvendége — akihez én méltatlannak éreztem magamat —, 
Bánffy György színművész olvasott fel belőle részleteket, olyan beleéléssel, hogy 
most is a hideg futkároz a hátamon, ha fölelevenítem az emlékét. Az erdélyi 
származású művész már betegen jött el a rendezvényre, így a dedikálás és a va
csora után távozott, mi — hozzá képest — „fiatalok” viszont hajnalig mulattunk, 
éló zenére roptuk a csárdást és más pattogó ritmusú táncokat.

A Székely Kör elnökén és alelnökén kívül engem nemigen ismertek, így 
„szerzóés díszvendég” mivoltomnál fogva, de főleg azért, mert Bánffy művész úr 
is megtisztelt (korábban ó sem hallott rólam, ami természetes, én annál inkább 
óróla), magam is kelló tiszteletben részesültem. Ez abban is megnyilvánult, 
hogy eleinte nemigen mertek táncba vinni, de csak addig, amíg Kiss Sanyi, a 
kör alelnöke, egy hosszú ideig tartó csárdásban meg nem forgatott.

Ezután kézról kézre adtak a székely legények, s csak akkor jöttek zavarba, 
amikor az ismert dallamokra egy-egy pajzán szövegű ének is elhangzott. Ilyen
kor elnézést kértek, mondván, hogy „ók már ilyenek” .

Éppen tólem? Hiába, nem ismertek.
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De hogyan lettem én ott díszvendég?
Az élet olykor furcsa véletlenek sorozata.
Az egyik ilyen véletlen (vagy nem?) a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat 

Könyvkiadóval való kapcsolatom.
Mintegy 6-7 évvel a nevezetes pesti esemény előtt éppen arra készültem, 

hogy évek óta rendszeresen megjelent nyelvművelő írásaimat összegyűjtsem, és 
kiadót is keressek (bár ebben semmi gyakorlatom nem volt), amikor váratlanul 
megszólalt a telefon, és egy kellemes hangú, udvarias úriember, anyanyelvemen 
beszélve, határozottan engem keresett. (Akkoriban még nem zavartak naponta 
mindenféle „előnyös” ajánlatokkal, így nem csaptam le a kagylót.) A telefonáló 
Beke Sándor, az Erdélyi Gondolat kiadó igazgatója volt, és megkérdezte: van-e 
valami anyagom, amit meg szeretnék jelentetni. Meglepetésemben hirtelen nem 
is tudtam értelmesen megszólalni, valami olyasmit mondhattam, hogy lehet róla 
szó.

Ebből a beszélgetésből gyümölcsöző együttműködés alakult ki közöttünk, 
aminek eredménye több nyelvművelő és egyéb kötet lett, többek között az a ket
tő is, mely a Székely Kör rendezvényén bemutatásra került.

Mégsem ez a székelyföldi könyvkiadó vezetett el a magyarországi Székely 
Körhöz (ahogyan az logikus lett volna), hanem egy másik szerencsés véletlen 
esemény.

A távolság és a körülményes közlekedési feltételek miatt csak ritkán jutok el 
marosvásárhelyi rokonaimhoz, jó esetben egy évben kétszer töltök ott egy-egy 
hetet. Ilyenkor örömmel viszem el nekik megjelent köteteimet, mert ezeket ők 
nagy becsben tartják gazdag házi könyvtárukban.

Véletlenül éppen ott voltam náluk, amikor unokatestvérem átutazó vendéget 
várt Budapestről, aki rövid látogatásra jelentkezett be. Figyeltem is, nem is, 
mikor elmondta, hogy a látogató, Kiss Sándor, kollégája volt a Maros (egykor 
Székely) Népi Együttesben, aztán Sanyi még a rendszerváltás előtt átment Ma
gyarországra.

Egy darabig hiába vártuk a vendéget, az adott időpontban nem jelentkezett. 
Gyanút fogtam, s így én vettem észre, hogy a kaputelefon el van némítva (a kol
dusok gyakori zaklatásaitól védekeztek így, de véletlenül engem is többször ki
zártak). Mindketten elkáromkodtuk magunkat, mert már én is kíváncsi lettem 
a vendégre. Szerencsére késett, s így nem kerültük el a találkozást.

Miután velem is megismerkedett, Kiss Sanyit a köteteim (melyekkel unoka
testvérem dicsekedett el) is érdekelni kezdték. Elmondta, hogy ő az anyaország
ban működő Székely Kör alelnöke, és — szerinte — ezek a könyvek érdekelnék 
a kör tagjait is. Meghívott a közeljövőben tartandó Székely Napokra a Budapest 
környéki Verőcére, ahol a bőséges és választékos rendezvények mellett az én 
könyvbemutatómra is sor kerülhet.

Ajánlatát örömmel fogadtam el, hiszen az anyaországi körökkel való kapcso
lat sokat jelentett számomra. Nem anyagi szempontból — a köteteket általában 
ajándékba adtam barátoknak, ismerősöknek, illetve már a Székely Kör nevében 
—, melynek ott tiszteletbeli tagja lettem —, a felvidéki magyar iskoláknak aján
lottam fel. A munkám elismerése, megbecsülése, illetve mondjuk ki: a siker 
mindig jobban érdekelt az anyagi haszonnál.
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(Bár farizeuskodni sem akarok: tudom, hogy a pénz nem boldogít — ha ke
vés.)

Hát így lettem, egy évvel később, életemben először és — minden bizonnyal 
— utoljára díszvendég egy rangosnak mondható összejövetelen.

Hiszen a Székely Kör az Erdélyből áttelepült magyarokat egyesíti, azzal a 
céllal, hogy ne feledkezzenek meg szülőföldjükről, múltjukról, ne tagadják meg 
hagyományaikat, ne akarjanak minél gyorsabban „igazi pestiek” lenni, mint 
annyian, akik lenézik, elmaradottaknak tartják itthon maradt rokonaikat.

Egyébként ezzel az anyaországi magyar közösséggel már azért is érdemes 
volt szorosabb ismeretséget kötni, mert itt senki sem csodálkozott azon, hogy — 
bár a határaikon túlról jöttem — még mindig jól beszélek magyarul.

Sőt, még őket is erre akarom tanítani.

Ki advány aink
2018-ban megjelent


