
EMLÉKEZTETŐ EMLÉKEZÉS
Írta DÉNES GIZELLA

Visszahozhatatlan évtizedek távolságából, mégis tapinthatóan közeli múltunk
mélyéból életteljesen és erőfeljesen él emlékezetünkben három magyar írónőnk:

Bohuniczky Szefi, a novellista, Molnár Kata, a regényíró és Török Sophie, a költő.

Élnek és emlékeztetnek mindnyájunkat, akik ismertük és szerettük őket, de érdemes
szellemi vagyonuk: könyveik, cikkeik, alkotásaik egyenkint vagy külön-külön a
mai olvasót is megkapják. ismerkedésre kényszerítik.

E "szellemiel.éző" sorainkban megvalljuk. hogy voltaképpen a tőlük kapott
egykori kritikákkal vette kezdetét ísmeretségünk, míg az ismeretségból jópajtás
ság, megbecsülő barátság melegedett, ,hosszú vallomások, tervek kíséretében, hol
Bohuniczky Szefi vidéki kúriák hangulatát idéző hűvösvölgyi, sűrű fák között meg
búvó kis lakásán, hol Molnár Kata Múzeum-kertre néző szobáiban, hol Török
Sophíe könyvekkel zsúfolt Reviczky utcai költőbirodalmában.a sápadt kezű, nagyon
szelíd, mégis vesékig ható pillantású Babits Mihály közelében, ahol mindlg alá
zatos, ifjú tanítványként mutatkozott.

Bohuniczky Szefivel nem a betűrend, hanem a kortörténet szerínt kezdjük a
sort, arra a hálás, tisztelgő látogatásunkra emlékezve, amikor is a Nyugatban meg
jelent bírálatát kívántuk megköszönni. Akkori nagy ifjúságunkban kissé félve ke
restük rejtett házát, de csendülő nevetésére felvidámodtunk, hiszen nem mogorva
"kritikus" bírálóval találkoztunk, hanem sugár és sudár, vidám fiatalasszonnyal.
Nyaka karcsú, homloka magas, szürke szemei nyíltak, akár a rnezők. Láttam, ő

is szembenéz, aztán hirtelen jobbról-balról arconcsókol.
- Tetszik, hogy nem fested az arcod, mégis remek a bőröd! Jópajtások leszünk,

mert én is falusi, sőt dunántúli vagyok!
A szóra: "Dunántúl", akár tőről összehajló ágak, vérségig melegedtünk,

Nem volt hát véletlen, de természetes, hogy Dunántúlunk kedves völgyeit Ba
konytól Mecsekig fölemlegettük s velük Berzsenyit és Vörösmartyt, a Kisfaludyakat,
Cholnoky Viktorokat és nagy mesélőnket Jókait a jópajtások módián.

E. jópajtásságban sokszor beszélgettünk családjáról, érzelmeiről, házasságáról,
mindenekfelett irodalmi terveiről, véleményt nyílvánítva írókról, írónőkről, főleg

kortársakról, leginkább és természetesen Schöpflín Aladárról, a korszak nagy író
nevelőjéről, a fiatal tehetségek megsegítőjéről s a Nyugat-beli írótársakról. Kisebb
nagyobb sóhajtások közben bevallotta, hogy legszívesebben novellát ír, olyant, ami
majdnem cikk, mindig friss és nem fáraszt, mint egy nehezen összekomponált
regény. Egy akkor föltűnt regényírónőről gyorsan azt is közbeszúrta, hogy "Aladár
azaz a nagy kritikus kegyéért" felesége után hordozza a cekkert a csarnokba.

Elmondta, hogy Zalában, ősi hétszilvafások utódjaként született. Veszprémben
tanult, ahol sokszor kereste és rettegve nézegette a városkapukat, ahova Szent
István kifüggesztette a lázadó Koppány úr négyfelé vágott testét, ahol megvakít
tatta Vazult ... - "De hogy ezekről írjak. én is,' én oda soha nem fogok eljutni
sóhajtotta többször. - Helyette inkább a kedves Katalia kolostort kerestem, ahol
Gizella királyné hímezett, miközben tizenkét asszony tartotta a nehéz palástot. Azt,
hogy Veszprém a »kírályné városa», külön büszkeséggel őriztem, s vele és általa
azt a kedves rigmusos versikét, melyet a gobelinkép alatt tanultam. Álmomban is
fel-felmondom: hiszen gyermekkoromat jelentette. Hát el is mondom, mert aligha
hallhattad, legalábbis így:'

Veszprém a királyné városa,
Királynét szolgált itt nemes falvak népe.
Szentkirály-szabadi, szentgáli vadászok
Elkísérték útján, ha erre tanyázott.

De nemcsak a versike, a történelem is följegyezte Veszprém nevezetességét. Másik
történelmi végletem, hogy a Bakony-múzeum után legszívesebben a székesegyház
kriptasorát keresem fel, benne a város egykori fejlesztőjének, Márton püspöknek
Attila fejedelemre emlékeztető sírjával."

Halála időpontjában egy balatonkörnyéki kutató tanulmányút alatt a kitűnő

Horváth József történész-pappal találkoztam, aki elmondta, hogy "Bohuniczky

696



Szefi, a Vigilia .munkatársa, Vazul-emlékek után kutat". Pontosan negyven esz
tendővel egykori sóhajtása után, - életéri végigkísértő, meg nem valósított terv
sürgetésére!

A hivatalos feljegyzés elmondja róla, hogyj.Baumgarten-díjas, Nyugathoz tar
tozó novellista, a szegény parasztok világa érdekli". Am Bohuniczky Szefit még
sem sorolhatjuk a falukutatók táborába, hiszen az ő szegényparasztjai nem nyo
morban elvesző, megmentesre szoruló sínylődők, hanem derűs, szeretnivaló dolgo
zók, akik szeretik szegénységüket is és ebben a szegénységben otthonukban, lel
kükben megbékéltek.

- "Nem kívánjuk mink az uraság kincseit, gazdagságát" - miként szavaikban
is kifejezi: - "Mert lehet a világ akármilyen szép, nekünk csak a mi tanyánk
határa szép benne, ezt hagyják meg minekünk!"

Azt a bűbájos, szerénységben is előkelő és csodálnivaló paraszti világot, melyet
az annyi gonddal egybegyűjtött skanzenekben Zala és Vas tájai tárnak ma elénk,
évszázadokon keresztül őrzött, nemesített otthonokban, dallal, színnel, kemény ke
zekben is lágy vonalakkal megörökített formákban őrzik Bohuniczky Szefi szegény
parasztjaí, amilyenekkel kisnemesi világában találkozhatott ... A "megejtett béres
lányok" sorsát egészen váratlanul nem a jogos felháborodás mérgével nézi, hanem
asszonyszemmel is, az érem másik oldaláról, amiként ragyogó napsütésben, izzó
mezőben történő jelenetében bemutatja. Itt ugyanis a szép marokszedő lány a
benne égő hatalom parancsára a maga akaratából indul a hozzá hasonlóan szép
és fiatal intéző úrhoz "egy életre szóló szógálatra, mindhaláltg, vagy ameddig
akarja! Csakhogy szeressen és szerethessem!"

Hogy ezek a novellák s bennük a parasztként élő kisnemesi családok közelében
igényesedő földmívelő nemzetségek sorsát rajzoló Bohuniczky Szefi mégis tele volt
szocíálís érzéssel, azt témaköre iránti szeretete igazolja. Az az alázatos, magától
való emberség, mely hitvallásként sugárzik Firenzei emlékek című novella-tanul
mányából, egyik legkésőbbi, így korunkban élő irásából is ...

A koszorúba közvetlen közelségben Szefihez a másik Nyugat-beli munkatár
sat kell ál1ítanom, az annyira vonzó, költőnek is tiszteletre méltó Török Sophie-t,
aki ifjúságában gyönyörű szőke hajával, gyöngéd és meleg női alkat, ibolyakék
szemekkel, bárha kritikájában kemény és tárgyilagos. A Nyugatban annyi figye
lemmel és szeretettel fogadott egykori könyveim közül az elsőről, a feltűnőröl

(Fehér torony) ő, az akkor már neves költő ítélkezett. így kettős örömmel és iz
galommal fogadtam a meghívást a csöndes Reviczky utcai meleg otthonába, ami
kor is Babits Mihály "kedves földiv-nek nevezett, meg "gyöngyvirágos Mecsekem
kisasszooyá"-nak, akiről "az én Sophie-m annyi melegséggel adott beszámolót, hogy
magam is kedvet kaptam az olvasásához". Nem mondhattam akkor, hogy számta
lanszor elolvasott dicsérő bírálata, benne az elismerő megállapítás, hogy "táj- és
helyrajzi képei, falutársadalmi meglátásai, köztük a magányos papi lélek sóhajos
szomorkássága maradandó alkotás és nehezen elképzelhető, hogy nem öregedő plébá
nos, de ifjú szeminarísta alkotta", egyaránt kiröppent agyamból, szívemből s elragad
tatásomból is, és nemcsak kritikusomat hallgattam, hanem a Mestert, akinek verseit
hangosan szavalgattam ifjúságomban, a magamkorúakkal egyidőben. Otthonuk
ban Sophie mindig teával kínált, mert "Mihálynak abból sohasem elég és Ildikó
nak is sokat fáj a torka ..." - Gondosság és szolgálat - gondoltam felőle meleg
gyöngédséggel, amikor is mindig a magam otthonáról, akkoriban megjelent egyik
cíkkemről, melyben "subalpin Hegyhát"-nak neveztem a mecsekí parókia táját,
fehér templomtornyunkról vallatott, azzal a tervvel, hogy ,,- egyszer Míhállyal
odalátogatunk. jó lenne neki is, ugye?" Náluk találkoztam öregek és fiatalok kö
zött az ifjú Szabó Lőrinccel is, aki annyira hasonlított a Pécsről akkortájt "arri
vált" Surányi Miklósra, hogy elképedve Mesternek neveztem... Mire Szabó Lőrinc

elnézően mosolygott, mondván:
- Nem, szaktársnő, nem én vagyok a Suranyí Miklós, csak a Lőrinc, még

költőnek is deák és nem szabó mesterségben sem ...
Költő volt, - a legszebb emlékét különben, az évtizedek alatt Mesterré emel

kedett Szabó Lőrinc utolsó verseskötetét (A huszonhatodik év) 1957-ben kaptam
ajándékul Babitsra és Sophíe-ra emlékezve, benne a feledhetetlen verssel :

Ha véletlen itt jártok valaha fejfánál áll-e a két rózsafa:
szellőfriss lányok, sugárszemú nők virágok, lepkék és kis zümmőgők

s megálltok egy percre e sír előtt társaságára kellett bíznom őt,

nem tudom, lesz-e még dísze s hogy a a Kedvest: ez a végső otthona.
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Az ünnepi látogatások alatt sokszor maradtunk kettesben Sophia-val, aki moz
dulataiban, halk nevetésében mindig csöndes és szerény Tanner Ilonkának mutat
kozott és Sophie, az igazi Török Zsófia, Kazinczy okos, de hűvösen előkelő "asz
szonytelcsége" mint választott ideál magára hagyta, tovasuhant tőle és belőle,

bárha magasra tűzött haját átsimítva, mindegyre homlokát támasztgatta, idézvén
legmélyebbről fakadt verssorát: "Itt mélyen a homlokom mögött egy ideg folyton
csak Rád figyel!"

Öket - mindkettőjüket - nemcsak dunántúlinak. de egyenesen töldijeimnek
érezhettem Mihály mester kedveskedő biztatása után, s a Halálfiai, aBaranyához
közeli Szekszárd táji és társadalmi közösségét prózában is az eposz magasságába
idézett alkotása nyomán [óbarátoknak, rokonoknak. Ilorika-Sophíe gyakran emle
gette Budát,' a Tanner-ősök táját, Mihály mester pedig Szekszárd bájos remete
kápolnáját, a Bartinát, Kölesd és Tolna táj át, Sióval, Koppánnyal, Dunával, Ka
possal öntözött gazdag rétjeivel és édesnek nevezett szőlőskertjeivel. Templomo
kat is emlegettek: a költőfeleség a közeli Krisztus király kápolnáját és az eszter
gomi főtemplomot, Kiss György gyönyörű magyar szentjeivel.

Már pályakezdésében. amikor Tanner Ilonka helyett Török Sophie lett - kissé
előkelő és hűvös, szobormerev és főleg idegen ahhoz az édes, alázatos s apródi
Tanner Ilonkához, amilyennek a költőfejedelem Mihály megismerte és megsze
rette, és akivel emelkedni kívánt, elkerülve a látszatot is, hogy annak segítsége
emeli, nyitja előtte az érvényesülés kapuját. Mindezen problémázásának, benső

harcainak leghűbb tükörképe különben a Nyugatban megjelent emlékezetes Majthé
nyi Flóra-tanu1mány, majdnem hasonló témakörből: a költőfeleség, aki nem akar
kisebb lenni uránál, méltóvá kiván emelkedni, mérkőzni és meghódoltatut ...
Prózai írásai között itt nőtt mesterré, mintapéldáját alkotva az arckép-irodalom
nak ... Ez a tanulmány tette, hogy megjelenése után külön vizitre indultam hozzá,
amikor csak ketten voltunk együtt, én beszéltem és ő hallgatott. Hallgatta vallo
másaimat Majthényí Flóráról, akit gyermekkorom óta ismertem, de csak általa
fedeztem fel. Úgy volt ugyanis, hogy anyánk halála után nagybátyám parókiájára
kerültünk öcsémmel egy nyárban, ahol vörös bársonyba kötött könyvet kaptam
szórakozásul nagybátyánktól.

- Nem mcsekönyv ez, de csak olvasd, ha esik az eső és nem mehettek ját
szani se az erdőbe, se a rétekre.

A vörös bársony igen tetszett, meg a címlap rajta: Patrona Hungariae, meg
hogy Emlékalbum, és sok a kép benne, katonák, papok, fátyolos asszonyok, koro
nás leányok, köztük egy szőke hajú szép leánnyal, alatta a nevet láttam: Majthényi
Flóra! A név fölött apró betűs sorokat böngésztem egy sírról, ahol ő "dalolt".
Üjabb évtized után már elolvastam, felértettem, hogy Rudolf királyfi Emlékal
buma gyermekkorom vonzó emlékkönyve, és a szőke hajú lány költönö is, amiért
többször külön is megnéztem. Soha úgy nem csuktam be a könyvet, hogy újból
és újból meg ne nézzem. Nem a verséért. igazán nem, mert az nagyon szomorú
volt, tíz év után is. Inkább a sűrű szőke hajáért. Később, újabb tíz év után
már itt-ott olvashattam egy-egy novella, cikk alatt, felett a nevem két betűjét:

D. G., amikor is nagybátyám sóhajtására kellett figyelnem:
- Nézheted, olvashatod, amit megkezdtél. de ha folytatod, nem kerülöd el

Majthényi Flóra sorsát. Ott fogsz kéregetni az Irgalmas barátok templomának
lépcsőjén, mert érdemes munka helyett a kancsal egeket bámulod!

Nagybátyánk ugyanis mindent elkövetett, nehogy "íróféle" legyek: szerkesz
tőségekbe, kiadókhoz írt, adják vissza kézirataimat; "ne bolondítsák ezt a lányt,
mert én még ismertem Maithényí Flórát, akiről azt írták, hogy szép, meg gaz
dag, meg híres is volt, de láttam ott az Irgalmas. barátok templomának lépcsőin

a teknősbékával, mivel reumás vagyok és évenként a Császárban kell kúráz
nom. És nem akarom megérni, hogy ezt a lányt Nagytéténynél fogják ki a Du
nából irodalmi tervek áldozataként ..."

Míg feltüzesedve, fel-felnevetve vallottam, Ilonka a felnyitott Nyugatot Ia
pozgatta, benne Majthényi Flóra lelki portréjával.

- Bizony magamat éreztem én ebben, te DF:GJ!:, csak magamat egészen,
ahogy adatott .számomra. És nekem még sokkal nehezebb, hidd meg, mint Fló
'Fának, mert ő volt olyan tehetséges, mint az ura - Tóth Kálmán - volt!

Utána homlokához, ahhoz az ideghez kapott és gyötrötten sóhajtott:
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- De te, te ne féÍj tőle, DÉGÉ. Hiszen nem vagy költőfeleség és ne bánd,
hogy egyedul vagy, csak magadnoz keH ígazodnod es a hajad IS fekete, nem
ilyen íagy szöke, mint az enyem ...

Itt tudtam, hogy gyenge t akart mondani, hiszen szőkeségét figyelve nem a
kender fenersege csítlámrott meíyeben, mint Szeti lengyel testvéreíoen, de arany
és rez csillámlott Iíonxa-Sopníe hajrengetegeben s finom karcsuságában egy
hercegnő acetessága is megcsutant. liajunk színeben gyorsan megnyugodtunk és
el is lelejtettük akkori diadalmas írjuságunkban. O maradt két nevvel, Tanner
Ilonka és Török Sophie, a körtoteleseg, magam négy betűmmel csak magányo
san, de vidáman az úton, melytol nem riaszthatott el sem intelem, se jótanács.

. .. Tíz évvel később, a novellista .Szefí és a költő Sophie után "ösmerked
tünk" össze Molnár Katával, a regényíróval. ugyancsak egy könyvkritika után.
Egy olyan könyv után, melynek értékelését, a hősnő belső megvilágítását és.
benne az írói szándékot látta meg s ez a bírálat biztosította a könyv sikerét.
Mert a könyvet minden ízében legbensőbb munkámnak tarthattam, több más,
kisebb-nagyobb, érdemesebb és érdemtelenebb "alkotás" között, Valahogy szívem
gyermekének éreztem, hősnőmmel együtt élve, szenvedve, megértve és felment
ve. 0, Molnár Kata, ezeket írta szó szerint: "Ez a hősnő, a kis Anjou Mária;
aki egy időben koronás királya volt Magyarországnak, méghozzá Nagy Lajos
király három tengeres országának, úgy lebeg, hajlik, retteg, mint egy alázatos.
kis pásztorlány abban a feszes, gyönyörű ruhában, amit - reá adnak a koronázá
sakor és ahogy azt a kitűnő Róna Emmy annyi lelkességgel a könyvre rajzolta.
Mert ez a címlap egy reneszánsz álomkép: aranyban és vörösben. sápadtan és
tehetetlenül Máriát ábrázolja s ezt a benső tehetetlenséget lélegzetelállítóan tár
ja fel a könyv álmodója, D. G. Egy álomalakot keltett életre, akiben megful
lasztották a gyermeket és az asszonyt is már tizenkét éves korában, amikor
gyönge, karcsú kis testét beleszorították a királyruhába. Szinte hallani, hogy
cseppenként dermed vére, talán hullik is, akár a kegyetlen Báthory Erzsébet
kis béreslányaiból, mikor feredőt kívánt a nevezetes asszonyság."

Mert a kritika megértette szándékomat, egyben mindenért kárpótolt is ...
Azért a két keserves esztendőért is, amellyel a megjelenésre várakoznom kellett.
Ugyanis könyvemet, szívemnek legkedvesebbjét (KisasszonykirálY) 1934-ben fo
gadta el és szerződte le az Új Idők Kíadóvállalat, amikor is Gulácsy Irén már
írni kezdte Nagy Lajos király nagy regényét, jelezvén a nevezetes, sekszpirien
tragikus, vérbeli krimi történésű Asszonykirályok című folytatását. Egyetlen s
védett pozícióm maradt a várakozáshoz munkám címe, mert az enyémet így
szerződték le és ahhoz való jogomat nem vonhatták vissza. Annál is inkább,
mert Róna Emmy az elfogadás idején, mint - mondta, "nyomban és falva ol
vasta, megalkotván hozzá a királyruhában reszkető tizenkét éves Anjou herceg
nőt". Magam később, a Jezabel megjelenésekor rnélyen sajnáltam szegény Kot
romanics Erzsébetet, Nagy Lajos feleségét, korának legszebb magyar asszonyát,
ahogy hívei emlegették, a SIatka Máját, az aranybabát, a gyönyörű Bozicát,
akit a legnagyobb Anjou mindhalálig szeretett, kemény akaratú anyja ellenére,
aki ugyancsak Erzsébet volt, ám magát míndíg rangosabbnak hirdette, hiszen
a feltörő lengyel Lokietek családot képviselte Európa kapujában. Ami minden
nél nagyobb kiváltságot jelentett számára: négy gyermek között két fiú is vá
rakozott az Anjou-családban, a nápolyi és a: magyar trón örököseként. Bozícá
nak, a száműzetésbe menekült bosnyák hercegnőnek viszont csak két lány ju
tott. De ezért az osztályrészért. féltékeny nagyratörésért kapott a lengyel élet
egy szentet Hedvigben, s a magyar trón a kis tizenkét esztendős Máriát anyja
hívei, a fejedelmi vagyonú Horváthy urak segítségével. A szép Bozicát a Hor
váthy urak viszont Növigrádban megfojtották. Mint a hagyomány és a horvát
legenda jelzi: ez a fojtogatás nem politikából, csupán végzetes szerelemféltésben
következett el, miután a szép Slatka Maja, az Aranybaba. többre tartotta Anjou
Lajost Stevo hercegnél. a lázadó pusztításba kezdő és annak lángjaiban elvesző

Horváthy Istvánnál. Molnár Kata feledhetetlen és barátságkötő kritikája termé
szetesen mindezt nem érintette, csak a szörnyűségek között vergődő leánygyer
mekre figyelt, amilyen lehetett s amilyennek éreztem.

Vele akár vérbeli testvérek is lehettünk volna, fekete szemünknél, hajunk
nál fogva is. Bár német-magyar családi összetétele ellenére Kata álmatag, csak
ném olajos fényű, mély ragyogású szemeivel, simára fésült és kefélt hajának
feltúzésével, igen karcsú ujjú kezeivel, mindig igen mozgékony vállaival, lépé
seinek táncra hajló lendületével olasz ősökre emlékeztetett, és vajmi kevés fi-
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zikális közösséget érezhettem vele a magam magyar és délszláv rokonságában,
bár egész nyomdát foglalkoztató, több kötetnyi "regénytémát" kaphattam velük
örökségbe. .. amiről többször vallomásóztunk a Múzeum utcai nagy családi la
kásban, az utcában egymást érő fák koronáira pillantva tavaszi virulástól őszi

Iombhullásíg, akár havasan avagy virágosan néztük is.
Ez a lakás különben Molnár Kata édesanyjáé volt, aki zongorát tanított a

házban, kedves karcsú, kicsinyasszonyként, míg Kata fiai játszadoztak körülöt
tünk. Jó anya, nemcsak szelíd, szorgalmas zongoratanárnő volt, amikor urát,
Kata apját elvesztette. Az ő életük ismeretében alkotta meg Kata első, döntő

erejű Égnek a mécsek című munkáját, a Dunántúl "színeit és éveit" ahogy
Schöpflin Aladár, a kritikus nevezte s ahogy azt Benedek Marcell a Dante
Könyvkiadó irányító, vezető lektoraként ajánlotta kiadásra, együttesen megálla
pítva, hogy Kaffka Margit után a korabeli írónők között "rangelsőnek nevez
hető". Ezt a könyvét Kata viszonzásul adta az enyémért ezekkel a szavakkal:
"A Dunántúl ízeit bemutató D. G.-nek szeretettel a magam Dunántúlját".

Bár az ő Dunántúljában lankás mezők, szelíd dombok, sűrű rétek jelent
keznek, hiszen Nagykanizsa tájában született és nevelődött, azoknak az erdők

nek közelében, ahol legelőször nyílik a hóvirág és legtovább virít az édesillatú
ciklámen. Az ő színei és évei között, az ő Dunántúljában zenedélutánokat tar
tottak családi összejövetelek közben erdészek és tanárok, papok és kézmívesek,
és nem cigányzenés, magukat pusztító úri murikat . .. Sehol lázítás avagy lá
zadás, tiszaeszlári és tiszazugi drámák: a táj és a benne élők adottsága szerint.
Szinte oldalról oldalra emelkedik a benső dráma, a családi összeomlás esemé
nyeit figyelve, ám ha itt is, ott is felcsendül a kétségbeesés hangja, puskagolyó
nélkül csöndes munkába kezdenek a hősök, rnínt Freyde Ferenc fóerdész úr,
aki tündöklésre következő összeomlása után kalauzzá lesz a meginduló kanizsai
vonalon, ami akkortájt leginkább Kaposvárra járt, miként az egykori nóta is
mondta.

Asszonyalakjai is ennek a névtelen, csöndes, békés munkának a követői,

amiként a táj élete irányítja. Az ő hősnője özvegységben, magányosságban "meg
indul a maga útján, amely a munka útja lett számára, aztán a megnyugvásé
lett és a hité, hogy mindezt így érdemes ..." E mondatáért új és új kiadást
érdemel Molnár Kata 1937-ben megjelent első, de döntő fontosságú regénye,
mely az új alkotások özönében is Kaffka Margitnál folytatódott. Későbbi, Nyu
gatban, Napkeletben megjelent novellát, tanulmányai és regényei is maradék
talanul emelkednek, hiszen munkáit többször és többször javítgatta, befejezte, új
rakezdte, mint a bájjal és ritmussal teli, feledhetetlen Nyári közjátékot, a Man
darinkalapig és a Pipere Princesszig. Együttléteink között nevetéssel és köny
nyekkel telien meleg az a szelíd délután, amikor "hazai" szilvával nyitottam be
hozzá. Az ablaknál ülve találtam, sápadt arcából kicsillanó nagy fekete szemei
váratlanul átfényesedtek és fojtott, csaknem fulladó nevetéssel verégette vál
lamat:

- Van ebédmaradék: sajtos makaróni, és még emlegettünk is, hogy meny
nyire dicsérnéd . .. De megmelegítjük, kár, hogy levesünk nem maradt.

Mire törékenyre hajlott, de töretlenül fekete hajú mamácskaja már föl
emelkedett.

- Mert makarónihoz mindig kell paradicsom, mártásnak avagy levesnek, és
mert a cicára is kell gondolni, az is lesz még az ebédhez.

Am tiltakozásul magasra tartottam "hazaimat" :
- Semmi se kell, halljátok, semmi, hiszen mondom, szil vát hoztam, az én

fehér tornyom mellől, a Höchstell-ről küldték!
Akkor már asztalra került az aranyhúsú, hamvas-kék csemege, mire Kata

fölkelt, lendületes lépteivel rózsásbarna, fényeshátú kenyeret emelt fel a tála
lóról s rekedtesen felnevetve, arcához szorítva csóket lehelt rá, míg szegni kezdte:

- Úgy vedd - mondta hálával, örömmel telítetten -, úgy vedd, hogy ez
Pest legjobb kenyere, a Váci utcai Rutherschmiedtéké, s bár kenyeret kapni
ugye nehéz napjainban, mert háború van a "Nagy Vezér" jóvoltából, de Minka
mama, vagyis a legkisebbik Moll kisasszony, aki özvegyen fiaival vezeti a pék
séget s akit én kereszteltem el Minkának, a bájos delizsánszének után hogy
"Schöne Minka, ich muss scheiden ...", ő nem feledkezik el rólunk s küldi kül
di Karcsi fíával a míndennapít, ~s én a szilvához is eszem kenveret még' ebéd
után is! . ,
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- Kenyérrel - mondta csöndesebben, meleg mosollyal -,- kenyérrel, ked
ves kolléganő - hiszen én is dunántúli vagyok és a templomokat én is szere
tem, akár fehér a tornyuk, akár nem. Hiszen az Élet kenyerét is ott osztják
szeretettel, mire mi könnyen vethetjük Reá a gondokat!

- Egyházközségileg mi a Ferencesekhez tartoznánk, de engem nem a hiva
tali szabály visz oda, hanem a Poverello, vagyis a szegények szentje, s ez sem
azért van, mert nem a gazdagok közé tartoznék. Egyes-egyedül azért, mert O
énekelni tanította a lelkeket: a madarakat meg a fákat is, ugye?! Ezenkívül
békét hirdetett a gyűlölködésben és jóságot a gonoszságban. Ezenkívül pedig
ott találom egyházközségileg megverhetetlen népszerűségben Pádua bölcs világ
hírességát. Ot sem az anyagíakért, kedveském, bárha megismételhetern interjú
mat: az sem a gazdagságért történnék! De - és itt mindig fojtott, torok mé
Iyéből forrva feltörő hangja zokogást és nevetést keverve csaknem kiáltássá
csattant - szívek dobognak körülöttem ugye! Anyámé meg a fiaimé, hát van
miért és kikért esedeznem. De tudom, hogy ott mindíg az Úrra vetik a gondo
kat, hát a legkevesebb, hogy protekciójukat kérjem, miközben magam is éne
kelek csukott ajakkal is!

TOLDALAGI PÁL VERSEI

..4 legjobbRa" t.lálo ..

Nemcsak a mában, az emberiségnek
egész történetében élek én,
az évezredes sírkamrák, a tárgyak,
az összeragasztott sok 6s-edény,

az énekek éneke és a baljós
kréta-szigeti labirintusok,
a szelid Jézus, a példabeszédek,
a véres csaták, és amit tudok

királyi hitszegésr61, szeretőkr6l,

törvénykönyvekről, úgy vesznek körül,
hogy legjobbnak találom, ha az embe,'
az embertársain megkönyörül,

úgy veszi 6ket, ahogy összeálltak,
az egyik félig ember, félig állat,
a másik szent, aki másoknak adja
magát, magától mindent megtagadva.

Tovább is "etteR

Együtt vagyunk ketten tovább,
hiába volt, hogy eltemettek,
tovább szeretsz az életen
túl és én is tovább szeretlek.

Védelmezel, nagyon er6s
€rődítménynél is erősebb,

irányitasz, hog·y hol legyen,
ahol veszély nélkül kikössek,

fogva tartasz és szabadon
hagysz engem. Ez az ellentmondás
csak látszólagos: készen állsz
helyrehozni, amit elront más,

összerakod, mit szétszedek,
ha győzök, sose harsonázol,
de láthatatlanul kilépsz
a halottak nagy táborából.

Fehete hátrány

Allnak és a szemük se rebben,
mikor halálra ítéltetnek.
Milyen anyagból vannak? mennyi
része van még az értelemnek

bennük? Régen elveszítették
a befogadás képességét.
Gyermekek voltak l5k is, aztán
az évek őket kicserélték,

lciirtottak belőlük mindent,
ami valamit még megérne,
a bels6 mozgásuk hiányát
nem mutatja meg semmi mérce,

pedig a semmihez jutottak,
l~egyetlen, gyilkos tettek árán.
Fekete minden körülöttük,
sötét, sötét fekete kátrány.
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