
mindmáíg hűen visszatükröz! a legősibb keresztény templomi szokásokat, Neve
zetesen a míndenkorí közösség (ti. kompánia) központi találkozó helye. Ide fek
tették tőkéjük nagy részét, itt intézték legfontosabb üzleti ügyeiket. ide helyezték
írataíkat, műkincseíket, itt mutatták be "dicséreti áldozatukat" a liturgiában, ha
láluk után pedig a templom kűlső falainak tövében temették el szeretteik, s állí
tottak halottaiknak "örök emléket". Ezek a templomok szerte az országban ma az
említett kiállítás és kutatás élő adattárai Budapesten, Szegeden, Szentesen, Hód
mezővásárhelyen, Karcagon, Ürömben, Egerben, Nyíregyházán, Kecskeméten, Gyön
gyösön és Miskolcon.

Végül pedig néhány adat és tény a görög kereskedők társadalmi tevékenységé
ről, beilleszkedéséről a korai feudalista Magyarország életébe, gondjaiba. Az is
potályról például feljegyeztek, hogy vallási megkübönböztetés nélkül fogadták gon
dozásra a rászorulókat. Az 1840-es években alakult "Tudós Társaságnak" Mis
kolcon tagja volt Pilta Mihály és Poméry János is. Ez utóbbi a város országgyű

lési képviselője is volt. Szépirodalommal foglalkozó miskolci írók között a XIX.
század elején szamos görögöt találunk. A miskolci kőszínház alapításakor az ada
kozók és részvényesek között szintén voltak görögök. A Miskolci Takarékpénztár
igazgatóválasztmányának tagjai között szerepelt Pavovszky István ügyvéd és Pilta
Mihály földbirtokos. A Három Rózsa fogadónak (ma a Kazinczy utca saroképü
lete) és a Miskolczí Nemzeti Kaszinónak görög tulajdonosa volt. Mindezek a város
közéletébe való tevékeny beépülésűket mutatják. Az egykor kereskedelemmel fog
lalkozó görög családok letelepedésük révén, nevüket fokozatosan magyarosítva a
városi társadalom vezető rétegeibe emelkedtek, néhány évtized alatt. A XX. szá
zad elejére a városra gyakorolt hatásuk, társadalmi és gazdasági szerepük csak
nem teljesen megszűnt, Emléküket őrzik ma is élő leszármazottjaik, mint a Da
dányíak, Patakyak, Poméryek, stb., valamint a messzí múltba visszakalauzoló mű

kincseik, könyveik és szokásaik,
Ernlékeink művészeti örökségeink sorában tehát fontos helyet foglalnak el.

Jegyzetek: (1) Györffy György: Bizánc szerepe a magyarok megtérésében. Kortárs XIX.
ll. sz. 1789. p. - (2) László Gyula: Bizánc és a magyárok. Új Írás XV. 15. sz. 3. p. 
(3) László Gyula: i. m. - (4) Györffy György: i. m. 1788. p. - (5) D. Dr. Berki Feriz:
Az ortodox kereszténység. Bp. 1975. 109-110. p. - (6) Györffy György: i. m. 1790. p. 
(7) Györffy György: i. m. 1790. p. - (8) László Gyula: i. m, 9. p. - (9) Dobrossy István:
A görög kereskedők szerepe és jelentősége Miskolc XVIII. századi üzlethalózntában. HOM
közl. 1975. 14. sz. 21, p. - (10) Schiifer László: A görögök szerepe Magyarországon a korai
feudalizmus kialakulásában. Bp. 1940. 130-137. p. -(ll) Komáromi József: Adatok Miskolc
XVII-XVIII. századi kereskedelmi víszonyaíhoz, HOM Évk. - (12) Debreczenyi Bárány
Péter: Borsod vármegye Némelly Statistikai Tekéntetekben. Tudományos Gyűjtemény, IX.
1817. 49-63. p. - (13) Márjalaki Kiss Lajos: Régi népszámlálások Miskolcon, Miskolc, é. n.
ol-5.

Hóztűznézőben Sárréten
Irta POSSONYI LAsZLO

Legidősebb noverem megyeszerte híres szép leány volt, si az ő lánykorában
még aránylag vígabban folyt házunkban az élet. Neki már tizenhat éves korára
féltucatnyi kérője akadt. Egy Mihalik nevezetű csöndes, derék mérnökkel el is
jegyezte magát, s hogy a férfi közel negyven év múltán is komoly, mély szere
lemmel kötődött hozzá, annak tanúja voltam.

1944-ben véletlenül ott nyaraltam akkor már özvegy nővéremnél. Mimi meg
hallotta, hogy faluja tagosító irodájában egykori vőlegénye a főnök, s józan asz
szenyí fővel szerette volna előnyösen tagosítani azt a 1!t-20 hold, tűpénzből ősz

szegyűjtögetett, házhelynek is alkalmas földjét.

Részlet a szerző Tettenérés eírnű regényéből.
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- Jó, hogy itt vagy - fogott karon szokásos, villamossággal telített modorá
ban -, egyedül nem illenék felkeresnem, hisz visszaadtam neki a gyűrűjét, de
veled elsétálhatunk a hivatala felé, hátha találkozunk vele.

"Hátha találkozunk vele..." - ez faluhelyen bízonyosságot jelent. Mihalik ak
kor már évtizedek óta volt férje egy másik nagyon szép, váradi lánynak, mégis
úgy verdesett, akár egy megfogott madár. Azonnal beszüntette a hi-vatalos órát,
kísért bennünket haza, pirulva fogadta el nővérem meghívását egy pohárka ko
nyakra. Amikor az ötvenes éveit taposó Mimi a szalonban lányosan perdülve
-fordulva vette elő az italszekrényből a konyakot meg a poharakat, az egykori
vőlegény így hebegett: .

- Ne haragudjék, hogy sírok, de minden, minden eszembe jut, hisz maga olyan,
míntha most is tizenhat éves 'volna, és az én menyasszonyom... .

Mimi, aki akkoriban is évente három-négy kérőt kosárazott ki, jogos asszonyi
megelégedéssel nyugtázta, hogy a szálló évtizedekkel sem enyészett el régi hatalma.

Az a bizonyos gyűrűvisszaadás (az én három-négyéves koromban) a családi
mondakör szerint akkor történt, amikor a staürungröl és a bútorokról tárgyaltak.
A vőlegényt valószínűleg lehengerelte hatalmas testű, takarékos hajlamú apánk,
és már a harmadik-negyedik szobabútortól húzódozott:

- Nem kell az nekünk, Mimike drága, minek most egyszerre annyit költeni,
majd veszünk a vendégszobába bútort mi magunk...

Nővérem szó nélkül lehúzta ujjáról, és vőlegénye markába nyomta. a gyűrűt:

- Nézze, Mihalik, én épp eleget szenvedtem a fösvény apám mellett ahhoz,
hogy egy másik zsugorihoz feleségül menjek. Nem illünk mi össze, jobb ha most
bontjuk fel az eljegyzést!

Nz obligát családi hagyomány ellenére valószínűbbnek tartom, hogy a nővé
rem - anyagias apám lényéből szakadt Possonyí lány - egyéb megfontolások
és egy újabban fellángoló szerelem palástolására rendezte ezt a kornédlát. Mert
közben megjelent családunk horizontján Bihar megye parasztnábobjainak, a Vaj
náknak egy több ezer holdon gazdálkodó tagja: ifjabbik Vajna János.

A megismerkedés romantikus körülményeiből jól emlékszem mindarra, ami egy
hároméves gyermek fantáziáját megragadja.

Apám - iparfelügyelő lévén -, mínden bihari gyár-, bánya- vagy kohótu
lajdonos családdal érintkezésben állott, folyton úton volt, és rettenetes, szókimondó
természete ellenére köztiszteletnek örvendett. Mlndenütt hódoló vendégszeretettel
fogadták ezt a százharmincöt kilós óriást, aki, mínt valami ősbölény, soha, sem
miben sem zavartatta magát; félelmetes humora az öngúnyban lelte meg egyen
súlyát, és félelmetes volt igazságtevése is, ha a munkások ügyéről esett szó, Ilyen
kor négyzetméternyi mellére ütött, vasmunkás múlt jára hivatkozott, és jaj volt
annak, aki az akaratával szembeszegülni merészelt, Odavágta a magáét a Tiszák
nak is és Bihar valamennyi dzsentrijének, bár ez a réteg nemigen volt híve a
gépesítésnek és így kevés surlódásí felület adódott, túl azon, hogy apám, a ma
kacs negyvennyolcas. széltében hangoztatta a függetlenségi politikát. Igyekezett
is vele jóban lenni, szót érteni mindenki, s a haladó elemek, vállalkozók, parasz
tok gondolkodás nélkül teljesítették munkásblztosításí, balesetbiztosítási elöírásait,
csak rajta ne kapja őket ez a rémisztő Harun al Rasid, aki képes váratlanul
tartani vizsgálatot. Egyszer például megfeledkezett róla, hogy szombaton korábban
van vége a munkaidőnek, beült a csillébe, és szombat déltől hétfő reggelig fagyos- .
kedott Vaskó vagy Rézbánya zúzmarás völgyei fölött. Másszor pedig az újságok
megírták, hogy Possonyí iparfelügyelő túl tüzetesen óhajtott kitapasz'talní egy ka
zánt, belészorult, és ki sem lehet őt onnan hozni, amíg a vasalkotmányt szét
nem szerelik.

A hajdani hatalmas Rhédey birtok szélein felcseperedő Mezey testvérek pré
dikátumukat szigorúan titkolva az "iparra magyar" elméletét élték, és modern
gőzmalmuk létrehozása közben igen összebarátkoztak apámmal. Amikor a birto
kos-iparos, széparcú, fiatal Mezay István eljegyezte Vajna János uram Ilona leányát,
családostul kivonultunk a hetedhét országra szóló lakodalomra, a nemes Bihar
mogyeí Zsáka községbe, ahol valaha Thököly kurucaí tartottak országgyűlést, gon
dolom, a Vay kastély sugarkörébe vonódva.

689



Döntő emlékem marad a Mezey-ház téres udvarán fölállított, több száz ember
befogadására alkalmas sátoralkotmány. amelyben hosszú-hosszú fehér asztalok
végén szólt a cigány, falatozott mindenféle jóból az ekként egyesített Mezey és
Vajna család s a barátaik népes seregülete. Az· esküvőről hazatérvén csökönyösen
mesélgettem, hogy a hatalmas, széles, magas, gyönyörű sátorlapokat csupa ember
bőrből feszítették ki. Persze, az tévesztette meg gyermekien is erős fantáziámat,
hogy a sátrat hatvan ember készítette.

Itt szerétett belé Mimi nővérem a menyasszony bátyjába, ifjabb Vajna Já
nosba, és apám is igen jól érezte magát ezzel a független gondolkodású fölfelé
törő, polgárosodó, rendkívül munkabíró, magát agyondolgozó családdal.

A Vajnák valószínűleg a török foglyokkal betelepített, háromszéki Vajna
községből származtak ki ide, a váradi török-erdélyi gyepű nádasos-vízjárásos la
pályaí közé szorult, százszor letarolt s százszor újjáépült, félig református, félig
görögkeleti Zsáka községbe. Rátartiak voltak, mint minden szabad székely. 1863
tragikus esztendejében jöttek, amikor az aszály kiszárította a kutakat, döglött
-pusztult a jószág; nemcsak a Nagyalföldön, hanem még a máskor oly harsogóan zöld
Háromszék megyében is (hogy a sajátjuk volt az a hetven-egynéhány birka, vagy
épp a nagy állathullás konjunktúrájából sikerült olcsó áron megszerezniök, azt már
nem tudom), jöttek, mert kiszagolták. a Sárrét mocsarai közott akad még birka
legelője a bolondos öreg Rhédey grófnak, aki egyes-egyedül él pusztai sárkastélya
ban, egy kis huszárcsapat őrizete alatt, a betyárvilág közepette, legényeit maga válo
gatja amegye legnyalkább, legszebb ábrázatú szegénylegényei közül, együtt mulatozík,
iszik, kártyázík, dorbézol velük, a szolgálati idő leteltével pedig kinek húsz, kinek
ötven, kinek száz holdat kanyarít le Várad határáig terjedő birtokaiból, így ju
talmazván tisztességgel a derekasan ellátott ívócímboraí munkásságot, Mert az öreg
gróf olyan gazdag volt, hogy csak marhabőrből évi hatvanezer forintokat vett
be a debreceni és váradi vásárokon. A régi bihari dzsentrik, TIszálc alatti elha
nyatlása után éppen ez a friss, parasztvéru réteg lépett amegye földbirtokosainak
élére, magához is kaparintván a Rhédey birtok száz és ezer holdjait.

Jöttek hát a Vajnák a soványföldű Háromszékből a hetven-valahány birká
jukkal, török-székely-román-örmény agyaíúrtságukkal, daliás juhász-szépségűkkel.

és nemcsak a bolond gróftól kapták meg a legeltetési engedélyeket, de előnyösen

tudtak házasodni is. Mert az asszonyok igen kedvelték ezeket a hajlott sasorrú.
munkabíró férfiakat, akik hamarosan a legmódosabb görögkeleti parasztlányok
fejét kötötték· be és hozzáláttak dinasztíájuk megalapításához.

Négyezer hold birkalegelőt vettek ötven évre bérbe az öreg gróftól, aki hajlott
korára már hajdúi kiállásával sem törődött annyit, és amikor 1891-92 körül
elhalálozott, meg is fordították volna kriptáján a címert (lévén ő az utolsó Rhédey),
ha Váradra. a család templomszerű kriptájába temetkezik, dehát nem oda te
metkezett, hanem a bihari lápvilág egyik vízből kiálló padrnalyszigetére, Ken
gyelpusztára, amit hívtak Orospusztának. meg később - amikor egy Rhédey-utód
az angol· királyi trónra jutott - Stefániamajornak is. De addigra már. valami
rokonsági jogon, a Bethlenek örökölték el a hajdani Rhédey-bírtok maradványait,
s néha el is látogattak az örökhagyó sírkertjéhez, ahol a halálozás évfordulóján
minden évben gyászbeszédet tartott a Rhédey vagyonból szintén részesülő Zsáka
község református eklézsiajának éppen fungáló lelkésze. (Emlékezem, ezeken az
évfordulókori a nővérem családja is temetői diszbe öltözötten mondott fohászt
a különc gróf lelki nyugalmáért, miközben a szakácsnő már főzte a csigatésztát
a sárga-aranyos tyúklevesbe, első fogásába a református lelkész tiszteletére szóló
díszebédnek. mert a temetőkertnek kinevezett kis erdőből, ahol a gróf pihent,
annyi birtokos bihari dinasztia lábraállításának nehéz munkája után, csak az ősi

sárkastélyba vezetett út, hiszen a Berettyó túlsó partján az ökörjárta bakonszegi
Bessenyei síron kívül az egész Sárrét nem nyújt semmi látnivalót. S éppen ezt a
végtelen ürességet szenvedte urbánus nővérem harmincöt éven át, miután sorsát
a Thökölyhez hasonló szépségű, bajuszos, mokány, olajbarna, rusztikus Vajna Já
noshoz "kötötte.)

A Vajnáknak az én időmben közel ezer holdnyi saját birtokuk volt már Be
rettyószentmárton mellett, Pócspusztán. ahol a nádasok között hajdanán a Hám
szárító Csárda állt. Onnan kapta a nevét, hogy a végtelen Sárrét ingoványain
a pandúrole csak idáig merték üldözni a betyárt, akí Ht már biztonságban érez-
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hette magát, levehétte - Újfaluból vagy Várad alól jövet - ugyancsak meg
izzasztott lováról a pacallá ázott hámot és megszáríthatta, Ez a toldott-foldott
kis csárdaépülét lett a Vajnák családi kastélya, egyszer a fejükre is dőlt, lévén,
hogy nagyon jól termett a frissen lecsapolt föld, és túl sok gabonát halmoztak
fel a padlásra.

Mondanom sem kell, hogy a Vajnák gyors meggazdagodásának titka abban rej
lett, hogy az öreg Rhédey gróf halála után jött az árvízszabályozás meg a le
csapolás, és bár a négyezer hold bérleményből jócskán maradt szikes, csakis birka
legelőnek használható aljaföld, a többi ontani kezdte a búzát, rozsot, tengerit.
ezt bírták a Vajnák az eredetileg kialkudott - azt hiszem, félmázsás holdankénti
- bér fejében, ettől látszottak oly mérhetetlenül gazdagoknak, hogy anyagias apám.
és szintén anyagias nővérem hajlott a szépséges vőlegény hívására.

'De előbb óvatosan háztűznezőbe mentünk családostul, menyasszonyostul, 1'0

leonlányostul s vélem együtt, a hajdani Rhédey kúríára, Cserepesre, Kígyósra, a
saját birtokú Pócspusztára, hogy oda lehet-e adni Várad legszebb leányainak
egyikét, a színpadra is csábított, gyönyörű énekhangú, festeni, rajzolni, kézírnun
kázní, németül és franciául is tudó Possonyí Mimit ebbe az ístenhátamögöttl pusz
taságba, ahol éppúgy fölvetheti a jólét, mint az unalom.

De azért ez a téli kirándulás inkább olyan diplomáciai utójáték lehetett, mert
váradi házunkat már előbb megszállták a, hajdúböszörményi Pápay és a nagy
károlyt Kerekés lányok; négyen szabták-var.rlák-hímezgették-monogrammozták a tö
méntelen sok kelengye holmit, amit Strohmayer császári és királyi udvari szállító
váradi Iérakata ontott hozzánk, samiknek számláít átfutván, apám gyakorta
ejtett nem egészen leányfülnek való káromlásokat.

Én ezekre a napokra, mint valami mesevilágra emlékszem. Anyám ölén kí
vül négy felnőtt rokonlány ölében üldögéltem naphosszat, 'hallgattam tréfálkozá
sukat, rejtett sugdolózásukat s éneküket, amivel az egyhangú téli délutánok ké
zimunkázó urialmát frissítették, amíg anyám ozsonnára nem csengetett. A citro
mos nyúlpástétom. meg a tésztástálra halmozott gesztenyeőrlet- és tejszinhab-re
mekek kedvéért hajlandó voltam kikelní a puha leányölekből, és asztalhoz ülni.

A Rhédey sírja mellé vezető háztűznéző kirándulást is leány- és asszonyölek
ben utaztam végig, puha pokrócok, bundák, deres csiklandású fürtök közül reám
záporozó csókok melegében, Vasúton csak Berettyóújfaluig mehettünk, ott várt a
Vajna család három-négy fogata, Húsz kilométeres kocsiút következett, de úgy
hat-nyolc kilométerre, a Hámszárító Csárdaból előlépett öreg Vajna János, az ő

ebédjüket kellett végigennünk. Kezdődött pedig ez az ebéd a déli harangszó előtt,

s így fél háromra ismét kocsin ültünk, hogy további nyolc kilométert kocsizzunk
Zsákára, ahol öreg Vajna Imre (János fivére) és magtalan Mari néni rezideált
a fagyos-magasra épített kőházban, melyet mindenki évtizedek óta Vajna-háznak
hívott (holott a Bethlen bérlethez tartozott). Mari néni szívtájdalmára alig másfél
órát ozsonnázhattunk, mert a Thököly-arcú "vőlegény típergett-toporgott, a végén
már szinte gorornbán sürgetett. hogy vacsorára, már nála legyünk, hisz télen a
lovak istállóba vágynak. s a tanya bejáratától az út őrzi még a valódi múlt
századi sarat, melybe hajdan az öreg gróf' világundorával és huszáraival belé
temetkezett. (Kísért-e minket a vőlegény már váradi házunktól, vagy csak II

Hámszárító Csárdában, esetleg magtalan Mari néninél, hasznos nagynénjénél
csapódott hozzánk, azt én már nem tudom, de biztos, hogy itt néztem meg elő

ször magamnak mokány alakját.)

Engem újra bepakoltak füles sapkába, kis bundába, nagy bundába, újabb 1'0

korileányt tüntettem ki azzal, hogy annak ölében kívánok most ülni s. a legszebb
hangú leányok kocsiján menni. S ez a kép marad meg bennem elevenen, ez a behato
lás a Sárrét világába. Habár Zsáka és Darvas között kitűnő, 'Újonnan épült köves
út vezetett, akkor, úgy 1906-7 körül még nem fogytak e! egészen a lecsapolt
Sárrét mocsári tölgyei, sőt, a' mocsárból kiemelkedő tövük táján gyökerük szö
vevényével egy-egy halmocskát képeztek, amin szívesen üldögélt el furulvás [u
hászlegény, subájába húzódó gulyás vagy. kanász. A mélyebb horpaszokban és
odébb, a Kengyel-ér koszorújában nádbuga !sötétlett, a pilínkéző hóesésben fehér
-sárga-barna volt a táj, és fekete varjúseregek röpködtek a megdőlt tölgyek vi
harvert koronát, ·télen is gallyhoz ragaszkodó lombjai körül, a hintók karaván
szerű eldübörgésének ütemére. Jolka és Irma, Erzsike és Ilonka - a Pápay és
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Kerekes lányok, akiknek szilárdan szembeforduló lábszár- és térdnégyszögében
voltam beekelve a bundák labirintusába - énekelni kezdtek a hajladozó nád
erdő, a furulyás pásztor zenéjére, a varjúfelhő alatt, a novemberi szélben repdeső

hóban: "Hullámzó Balaton tetején..." - énekelték friss leányhangokon, amikból
Jolka visítós szopránja szállt a legmagasabbra (neki sem szerettem volna, éles
hangja miatt, az ura lenni később). Tündérmenet volt ez, s benne volt a párra
még nem talált szegényebb rokonlányok vágyakozása a boldogság, gazdagság és
daliás vőlegény után, benne volttaz élet öröme és reménytelen sóvárgása, a lá
nyok szeméből könny perdült fejemre, miután csucsorított szájukkal csókot cup
pantottak arcomra: mind ilyen pufók, Iticsattanó képű kisfiúkra vágytak, és mind
-mind nagyon szerencsétlenek lettek életükben, azok is, akik férjhez mentek és
szültek egy-két-három gyereket, meg azok is, akiknek a háború vitte el a párját,
és pártában vagy magtalan özvegységben hervadoztak, hívatalnokoskodtak és
szegényedtek egyre danteibb mélységű poklok örvényei felé.

"Hullámzó Balaton tetején..." ismételte újra meg újra a nótát a négy leány
torok, s messze elhúzta a komor seítelmet, mely varjak csapatával leselkedett
már életük fölött: "Hálóját a szerencse, / őt magát a kedvese / elhagyta, el a
szegényt..." Egyre sötétebb lett az alkonyat, egyre kékebb s vörösebb a látó
határ, sejtelmesebb anáderdő susogása. rókák, kóbor csikaszok nesztelen surra
násával a mélyén, ahol életre-halálra megy a játék.

A lovak lassítottak, aztán elhalt. a patkócsattogás ütemessége, lassan mind a
négy fogat lefordult egy varjaktól hemzsegő kis ákácos felé, amelyben kis- és
nagyrédei Rhédey nemtudomkicsoda feküdt vasrácsos négyszögében. Még egy kis
suhanás az úton, amiről elgereblyézték már a novemberi köd puhította szénát
és szalmát, majd' górék és istállók, végül ott álltunk a százéves sárkastély el
nyújtott épületéből kiugró háromajtós, hatablakos része előtt. Kinn suttog a ta
nya népe, húsz-harminc ember, asszony és gyerek: - Melyik a rnenyasszony ?
Melyík a menyasszony ? - mert először ragyogóan szép, lányos termetű anyám
fejtekezik ki a bundákból, aztán a nővéreim és a rokonlányok velem együtt, vé
gül a Vajna család nőtagjai, akik részint a vendégek szórakoztatására, részint
a legényháztartásban fölbukkanható vendéglátási zavarok elsimítására tartottak
velünk egyéb Vajna szállásokról. .

Az asztalra fáradhatatlanul hordták a lakodalomnak is beillő, bőzsírú étele
ket: kacsát, libát, disznót, vadat és jó néhányat a tarlón, szíkesen, láp! tó men
tén ellegelésző birkákból. (Egy ilyen tor előkészületeiben még az ő késői unokáik
is véreztek. Minden héten akadt Iábatört, rosszul lékelt fejű, kérgeségbe esett
jószág, s ezeket vágni kellett.)

A kép itt lezárul előttem, talán hamar ágyba dugtak a friss levegőn kocsi
kázás kiheverésére. A Vajna és a Possonyi családok sorsánalt összekötése azon
ban megpecsételtetett. Az esküvő lebonyolítása körüli kis vita is hamar elsimuit.
Városon eljegyzés is, esküvő is a lányos háznál, annak költségére történik; a
Vajnák és Mezeyek nem tudom, honnan eredő szokása azonban az volt, hogy na, ha
éppen kell, az eljegyzési ünnepélyt még csak tarthatja a lányos apa, de az es
küvőt már a fiatal férj családjának egyik tagjánál kell megüljék. S hogy a
menyasszonya híres váradi holdas templomban esküdhesserr - mert a Vajnák
csupa görögkeleti lányt vettek feleségül, s hitük után román eredetűnek is szá
mítódtak a gőgös reformátusok előtt -, arra ott az idős három Vajna testvér
egyikének, Józsefnek a Körös utcai háza Váradon, ahol ugyancsak értenek a
vendéglátáshoz, hiszen a négy felnőtt lányból csak egy, ment még férjhez Zsákára,
Sárváry földbirtokoshoz ; a másik hármat ugyancsak körülrajongják, ha a passaui,
bécsi, szebeni leánynevelő intézetekből hazalátogatnak, mert jó partinakszámí
tanak, József, a Iegvállalkozóbb szellemű Vajna, jó hozománnyal kecsegtet. Az
öreg Vajnák csizmás-zsínóros, Deák Ferenc-forma magyar férfiak, nem is be
szélnek más nyelvet a magyaron kívül, de anyjuk, az "öreg Görbedi", igen
nagyravágyó .asszony, a görögkeleti valláson át ráragadt' a románság tisztelete, s
két leányát magvarhoz. két leányát meg románhoz adja majd feleségül, s az
utódok a volt Rhédey birtok oly megszekott rögeiről elszakadván hol Arad me
gyében, Pankotán (Csiky Gergely szülőhelyén), hol másutt szereznek birtokokat.
TeháJt ebbe a köröspartí, váradi, sokleányú, finom kultúrájú házba invitálják a.
nővéremet menyegzőre, apámnak biztosan átvillan ágyán, hogy az is párezer
korona megtakarítás, de azért legalább látszólag nehezen áll rá.
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A megegyezés szerint a háztűznéző után hamarosan kitart ja még a sok-sok
személyes eljegyzést váradi házunknál. Az elkeseredett volt vőlegény. aki vissza
kapta a gyűrűjét, éjnek évadján éjjeli zenét vezényel ablakaink alatt, s itt még
elég heves a török-székely-kun-román vér a férfiakban, hogy párbaj is lehessen
belőle. De anyám, amilyen kicsi, nehéz helyzetekben olyan erélyes tud lenni,
vagy úgy tud lebeszélni, könyörögni - az ő lányának eljegyzésén ne legyen
botrány -, hogy győz a polgári józanság, csak bent a szobákban erélyesebben
játszatják a cigányt, gyors csárdásba fognak, és a kinti muzsíkát "nem veszik
észre". S míkor végre a volt udvarlókból álló legénycsapat szárnyaszegetten
távozik, és csend lesz odakünn a gesztenyefasoros utcában, húzóscsengő bérre
gése veri fel a társaságot. Hajnalodik már. A postakocsis két nagy ládát hemper
get le kocsijáról : a nagyszalontai Kemény testvérek, ezek a fél Európának ex
portáló baromfívágók küldík eljegyzési lakomára mázsanyí csirke-, tyúk-, kacsa
és hbaajándékukat. Egészen friss áruval akartak kedveskedni, csak elvétették a
dátumot. Esnek célzások, hogy meg lehetne hosszabbítani az eljegyzést néhány
nappal, de anyám nevelése, modora kizárja az ilyen falusias szokásokat. Már lá
tom is a sok vágott jószágot anyám szegényeinek szatyrába vándorolni, úgyis
megjelennek ők morzsabálra, megmenteni a maradékot, bárhogy gyűlöli apám a
ház körül settenkedő nénikéket.

Még az esküvő előtt belehabarodtam a Körös utcai házban élő Vajna Mar
gitnak törökös-örményes szépségébe, és egyre noszogattam anyámat, hogy men
jünk a csillagszeműhöz.

- Mi az, hogy csillagszemű? kérdezgetik. Előkotrom a kredenc mélyé-
ről a kristálykészlet . egyik tányérkáját, s az üvegbe metszett csillagokra mutatok:

- Éppen ilyen a szeme, mint ez a csíllag.. . vigyetek hozzá! - De a szerelmem
még leszerelhető, ha a csillagszemű tekintetéhez hasonló tányérkat befóttel teli
elémbe teszik, akkor inkább gyomorörömökre váltom föl az új rokonlány irán
ti sóvárgásornat.

Aholdastemplomban megtartott. városunkban románnak számító esküvőről

viszont semminemű emlékem nem maradt,

De arra emlékszem, hogyan rendezte be anyám a fiatal pár számára a hajdani
sárkastélyt. mert az csak olyan pusztai, ordas legényszállás volt, a legegyszerűbb

festett faágyakkal, szekrényekkel és végtelen hosszúságú asztalokkal. Volt mit
dolgozni rajta, amíg a váradi piktor színes míntásra pingálta a táskásodó falakat,
amíg a függönyök bekeretezték az apró ablakokat. Legjobb lett volna újra fehérre
meszelní és kis antik bútorokkal berendezni az évszázados Rhédey kúriát (nővé

rem később, pusztai magányában meg is tette). csakhogy Váradon, a század ele
jén, Ady föllépése táján a gazdag polgárság hatalmas pohárszékeket, kredenceket,
rníntás foteleket zsúfolt szobáiba. Apám puritán ízlése mérsékelte a szecesszió
betörését a sárkastélyba, hatalmas angol klubfoteleket vett a lánya szalonjába.
amiért a testes öreg Vajnák is igen hálásak lehettek, csizmás lábaikkal kényel
rrtesen terpeszkedhettek a különben megfintorgott úríságú bútordarabokban. A
sima vonalú, természetes színű tölgyfa hálót valami román' stílű, félkörös, barna
intarziák díszítették. Több falu csodájára öreg zongora vándorolt ökrösszekéren
húsz kilométert Oroszpusztára, ahol apám tanácsára és közbenjárására fúrták már
a régi, rossz vizű kutak helyett az artézi kutat. Mindaddig gyanakodva nézték
ezt a városi mesterkedést, amíg istentelen mélységből föl nem fakadt a langyos,
kénízű artézi víz, ami később az összes pléhkanták és mosdátálak fehér zománc
felületét sárgás-síkossá tette, a nővérem patyolat stafírungját egyre sárgabbá
varázsolta.

Itt, a tanyán kicsit olyan volt az élet, mínt az orosz vagy amerikai píoníroké,
amint egyre beljebb hatoltak a végtelen szűzföldeken. A mézeshetek ,telített sze
relmí időszaka után a' nővérem körülnézett, mít is fog ő itt csinálni.

A végtelenül elhagyatott, szegény béresnép asszonyai reggel föltették babból.
lencséből. borsóból, tarhonyából vagy lebbencsből álló ételüket a rongyvackok
kal bebútorozott béresházak közöskonyhás tűzhelyeíre, azután nyáron a küszöbre,
télidőben a kemencepadkára kuporodtak, és folyt a pletyka, á veszekedés. Az
olajütő malom néha zsírozót sajtolt napraforgómag-szüretjükből, olykor össze
mesterkedtek valami egészen pásztorízű egyszerű ételt a számukra avasított sza
lonnával, ez volt az egész.
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ünnepelt lány létére Mimi az apai háznál nemigen látogatta a konyhát, de
ahogy itt szétnézett a háztartás körül, rájött, mícsoda végtelen pocsékolás folyik.
Hogya béresek kommencióját kiadhassák, a négy tanya részére évente 50-52
disznót öltek, s ebből tizennyolcnak az ő konyhaján kellett kímúlnia, Csak úgy
nagyjából használták fel a drága állatokat: négy-öt ujjnyi szalonnájuk ment az
avasító kamrákba, a húsokból csináltak kolbászt, dísznósajtot, füstöltek sonkát is,
de a sok májat, tüdőt, vért a belekkel együtt a borjúnyi komondoroknak vetették
oda. A nővérem elhatározta, hogy ő bizony mindezt 'hasznosítani fogja.. Helyben
termelt köleskásával, papríkával, sóval fűszerezett hurkatélét készített a belsőse

gckből, amiket télen a léces, górészerű alkotmányokban őrzött. Változatosabb lett
a béresek étrendje is, és igen jól járt a nővérem, mert kevéske készpénz mellett
ezekből a hurkafélékből állott a fizettség a béresasszonyoknak és - lányoknak,
akiket sorra megtanított szőní, fonni, kendert, lent, gyapjút tilolni, meg az akkor
divatba jövő filé és Richelieu munkákra. A többi tanyákon élő idős Vainák, az
anyós- és sógorasszonyok idegenkedve nézték, mit akar ez a városról idecsöppent,
fehér bőrű, folyton zongorázó, festegető, öltözködő, kényes fiatalasszony, hogy alig
néz a konyha felé, mégis fölfordit mindent, dolgoztatja a béresasszonyokat. és
a libapásztorlányokkal lyukacsos hímzéseket csináltat, amik olyanok a kezükben,
akár a föld, de ha kimossák, olyanok, mint egy álom.

Látta a nővérem, hogy két deka élesztőért innen 6-8 kilométert gyalogolnak
az emberek. Körülcirógatta hát apám' rövidre nyírt hajú vadkanfejét, és azt mond
ta neki:

- Apika, minden fiatalasszony kap hazulról egy kis tűpénzt, de én nem kérek.
Csak annyit tegyen meg, hogy küldjön ki nekem minden héten egy-két kilónyi
élesztőt a váradi gyárból. én abból majd pénzelek magamnak!

Fösvény apám ezt igen olcsó megoldásnak találta, és rendszeressé váltak az
élesztőszállítmányok az egyre inkább kultúrközpontnak számító Orospuszta felé
s az apák és férjek kezdték nógatní női családtagjaikat, hogy álljanak be ők is
a fehérarcú tekintetes asszony varró brígádjába, és ne savanyú kovászos kenye
ret süssenek. hanem inkább élesztöset.

Betört hát a város, az új. Nemsokára kiröbbant a tragédia.
Annak idején, amikor háztűznézőben voltunk, figyelembe se nagyon vettük azt

a pirospozsgás, tűzrőlpattant menyecskét, aki jövendő sógorom háztartását vezette.
Veron odajött, alázatosan kezet csókolt anyámnak, a nővérem keze felé is kap
dosott. s hogy mítől villant sötéten a szeme, azzal nem törődtünk. Veron maradt
a régi helyén, talán azzal, hogy az intézetekben nevelődött városi leányka nem
ért ehhez a tizennyolc disznót ölő tanyai háztartáshoz, a napi több hektónyi juh
tej sajttá való földolgozásához és egyéb pusztai műveletekhez, vagy talán valami
egész más okból nem távolította el sógorom a legénykori házvezetőnőjét.

Mimi nővérem pedig egy éven belül megszülte a várva várt trónörököst, a
szülést Váradon folytatták le, a házunknál. Az izmos, barna bőrű Vajna Iurkót
a honfoglaló nagyapáról Tamásnak keresztelték. Dalai láma forma, mongolos sze
mű, igazi kiválasztott táltosgyerek volt. Egyéves korában már járt, pötyögött;
másfél éves korában már átérte vaskos kis lábával a kaszálón a levágott rendet.
Orospusztán a lehető legtökéletesebb boldogságban éltek, különösen, hogy a nő

vérem sokat járt haza az apai házhoz, Váradra.
Közben Mimi egyre népesebb béresasszony-gárdát szervezett maga köré. Mind

jobban a bizalmába férkőzendő megsúgták neki, hogy jó lesz vigyázni ezzel a
Veronnal, mert tudja azt itt mindenki, hogy a tekintetes úrral világéletükben
nagyon is megértették egymást, és amíg a tekintetes asszony oda volt trónörököst
szülní a gazdának. a Veron bizony visszatért régi jogaiba a háztartásban és mín
den vonalon.

Nővérem örökölte apámtól az erélyt, a kirobbanó tettrekészséget, és bizony
hamarosan előállott a szekér, hogy motyóstul, párnástul, derékaljastul, slingelt
stafírungostul elköltöztesse Veront eddigi tündöklésének színhelyéről.·A béresasszo
nyok összesereglettek, megbecsülték a dagadó :dunyhakat ("mennyi tollat fosztott
ez össze magának! mennyi lepedőt szőtt a máséból" - susogták), és lesték, ki
kerül majd a helyébe erre a magas tisztségre.

De rokon volt itt fél megyeszerte mindenki, különösen a [uhászok, akik Er
délyből , ideplántálták a maguk juhászrnesterségét, nem egyet szintén Vajnának
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hívtak, sokukat neveltette 'később különböző iskolákban a sógorom a maga pénzén,
és ez a Verori is valami rokon, vagy rokonnak rokona lehetett, mert a Vajna család
mégsem ejtette egészen. Csak ott ni, 8-10 kilométernyire márís föl fogadta őt Vajna
Imréné Mari' néni a Vay kastély melletti nagy kőházbal S éppen ezzel a mag
talan Mari nénivel nem volt szabad ellenkezni, mert ő az urával egyenlő része
sedésű birtokostársa volt a saját kilencszáz hold földnek is, a bérletnek is, s
úgy szólt az ígéret, hogya részük a fiatalabb Vajnák közül arra száll, .amelyiknek
először születík fia. S bár már a második Vajna fiú, a Józsi is megházasodott
(építettek neki szép, modern házat Cserepes-tanyára, fúrtak oda is ártézí kutat),
fürge nővérem hamarébb szülte meg azt az unokát szépnek, erősnek, barnabőrű

nek, T'hökölysnek, kiköpött Vajnának.
Igen, ehhez a Mari nénihez és Imre bácsihoz vasárnaponta tisztelgő, nagy

ebédre illett menní, mert a gyermektelen asszony egyedül főzési tudományában és
végetérhetetlen ebédjeiben tüntethette ki magát, a Vajna törzs összes férfitagjai
pedig összegyülekezhettek a tanyákról Imre bácsi irodájába, hogy megbeszéljék a
heti teendőket.

Nővérem utáita ezeket a parasztosan terjengő ebédeket, ám a környék egyetlen
katolikus temploma a Zsákán túli Furtán volt, és ő kijelentette, ha hagyta is görög
keletinek elkeresztelni a fiát, vasárnaponta a míséről le nem mond. Korábban befo
gatott tehát, az ura az örökhagyó néninél leszállt Zsákán ; Mimí pedig tovább kocsi-
zott a maga templomába. Majdcsak vigyáz az apja arra a gyerekre! .

Az apja meg rábízta a gyereket kiszekerezett régi házvezetőnőjére, a Mari
néninél szolgáló Veronra. Legalábbis hagyta, hogy az hozzáérjen. S Veron nyalta
-falta, becézte ezt a kis Vajnát, széles szoknyái fodrában látni se lehetett, mit
csinál vele.

Hát először is a forró augusztusban megétette kőkemény fokhagymás kolbász
szal, ami még a tavalyi ölés óta izzadt, aszalódott a nádtető alatt. A gyerek persze
megszomjazott rá. Veron megitatta az udvaron levő, be nem tömött, régi kútból,
amit legfeljebb tej vagy görögdinnye hűtésére használtak, a lovakat nem itatták '
már régen belőle a kocsisok, a rossz víze miatt. Ebből itatta meg Verori a gye
reket, pedig ott állott a langyos vizű, új artézi kút. A kicsi csipegetett még ímmel
ámmal a Mari néni nyolcfogásos ebédjéből. csak estére kelve, otthon, a kis ágyacs
kájában verte ki a láz.

Nosza, trappolt a kocsi, hozta Reinkopf Izidor zsákai körorvos urat, aki lan
gyos vízbe kever lisztet, azaz csírízt rendelt gyomorhurut ellen, Mire apám autón
a városból gyermekszakorvost hozott a pusztára, a kis Tamást kiterítették.

Emlékezem, hogyan kellett a nővéremet visszafogni a nyitott sir mellett. Pe
dig míndig ízléses volt, nem játszott ő ingyen komédiát, de érezte, hogy az ő

boldogságát temetik itt, inkább vele temetkezett volna hát, ha hagyják.
A következő nyárra, ugyancsak váradi házunkban, mégis megszülte következő

gyermekét. Apám telefonja éppen aratás és hordás idején érte a sógoromat, aki
a hírre, hogy egészséges leánya született, csak annyit felelt, hogy most nem ér rá,
talán a jövő héten, mert öli meg a gazdasági munka.

Akkor már viselős volt öccsének a, felesége, az szülte meg nemsokára a Vajna
örököst, s a nővéremnek nem lett több gyermeke soha.

*

Veront a két világháború között láttam viszont Nagyváradon. Hentesnek lett
a felesége, mázsás, pirospozsgás kofaasszonnyá terebélyesedett, aNagypiactéren,
sátorban, . egy nagy bárddal fejtette le a lapockahúst az orjacsontról. Fölismertem
még hajdani szépségének nyomait, bizonyára akadt még, akit megölelhetett, és az
ölés mesterségében éppenséggel gyakorolhatta magát. Azt hiszem, ő nem ismert
meg engem, pedig elég sokáig elnéztem. Megnéztem magamnak.

S ma sem tudom, vajon akarattal tette-e?
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