
AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

LOVÁSZ IREN Erdélyi Zsuzsannával
(1. rész)

Gyermekkorát idézvén
mi az, amire a legszíve
sebben emlékszik visz
sza? Helyszínek, arcok,
illatok, hangok, hangu
latok vagy valami más?

Meghatározó gyerekkori emlékeirn az alsócsallóközi Viharos pusz
tához kötődnek, ahova szüleim Trianon-hozta kényszerből Kolozs
várról költöztek át. A mi életünk - öten voltunk test vérek - ezen
az istenáldotta tájon paradicsomi volt. Így aztán az egész időszak

a maga ezernyi élményével, term észeti látványával, színeivel,
hangjaival bennem hatalmas szivárványos tömbbé állt össze, ame
lye t annyi évtized sem fakított el. Sőt úgy tűnik, mintha inkább
fényesedne és egyre élesebben szórná szét egy varázslatos gyerek
kor képekre, hangokra bontott élményeit, a húszas évek viharosi
tündérvilágát, egy gazdag vidék az Aranykert: Tündérkert 
ahogy Csallóközt régen nevezték - megszámlálhatatlan ajándékát.
Ezen évekre emlékezve nem véletlenül fényesednek ki a hétközna
pok, am elyek akár egy homokpadon álló nagy házhoz, akár egy
magas szellemiségű családi közö sség apa-dominálta életviteléhez
fűződnek. A vidék végtelen horizontja - különösen a padlás
ablakból mutatkozó látványa - a távoli Pannonhalma kupolájával ,
vagy a Duna és a Vág ártéri erdősávjával a szárnyalás, a kötetlen
ség kép zetét keltette. A feszes házirend, szinkronban a természet
ritmusával, ciklikusan adott munkafolyamataival viszont a belső

tartás támasztékait rögzítette a cseperedő gyerekekben. Magától ér
tetődőnek tűnt nekünk, hogy mindig minden a maga idejében és
helyén történt, s ezért minden működött. Ebbe az egyenletes tevé
kenységbe nőttünk bele, s ahogy észleltünk, akaratlanul is részesé
vé váltunk. A közösségbe illeszkedés, a munkára nevelés/fogás
ugyanolyan simán ment végbe, mint a k ül önb öz ő élethelyzetekben
való viselkedés formáinak kicsi kortól történő elsajátítása. Mindezt
görcsbe rándító gesztusok, riadt rezzene tek nélkül. Nagyritkán
kaptunk ugyan a tisztes felünkre, de csak nyomós okkal, netán
jellemi vétségek esetén. Elfogad tuk, mert megszolgáltuk. Az ilyes
mit is meg lehet szo lgálni, pontosabban rászolgálni, majd fölfogni
mi értj ét és hasznosítani mik éntj ét. Különben is puritán fölfogású
édesapánk gondolkodásában és nevelésében az élet szolgálat volt,
s ez hordozta magában a haszon lehetőségét. Élet és szolgálat. Ami
képpen szüleink gyakorlatában, ugyanúgy a mi tudatunkban is a
kettő egymás mellé került, összefonódott. Egyszeruen pátosz nél
kül. Hegyibeszédek, lelkizések, okfejtések? Alig emlékszem ilyes
mikre. Mindenki tette a magáét, s ezzel valójában a jövő feladataira
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Mi az, amire a legke
vésbé szívesen emlék
szik vissza gyerekkorá
ból?

Melyek voltak a leg
meghatározóbb emberi
viszonyai?

készült. Egy percig sem ülhettünk tétlenül, hacsak nem a nyári es
téken csillagnézés közben kint a ház előtt, miközben édesapánk az
éppen mellé bújó gyerekeket átölelve magyarázta az ég titkait, az
egyes csillagképekhez kőtődő mondákat, hiedelmeket. Beszélgeté
seink immár szikrázó, hosszan aláhulló csillagok nélkül, bágyadt
petróleumlámpa fényénél, a téli estéken is folytatódtak, kiegészítve
a magyar rege és mondavilág történetével és még sok más múltbéli
okos dologgal. Közben kézimunkáztunk, szemes növényt válogat
tunk (bab, borsó, lencse). Ölbe tett kézzel se fiú- se leánygyerek
nem bámészkodhatott. Hasonlóképpen nem bámészkodhatott a fa
lu életvitelében a közös munkák során a fonóban, ahol folyt az
ének, a mese, az öregek tudása átszállt a fiatalokra, s közben jól
haladt a munka is.

Talán ezen hosszú nyári és téli beszélgetések, együttélések so
rán alakultak ki bennünk alapkategóriák meghatározókká, ha
ugyan nem fogódzókká: Isten, haza, munka, erkölcs, emberség,
szeretet, tudás, szellem. Észre sem vettük, és számunkra is köve
tendő norma lett mindaz, ami szüleinké, akik példájukkal, maga
tartásukkal hatottak és a szükségszerű szigort szeretetükkel
egyensúlyozták. Fölismertették velünk, és elfogadhatóvá tették
számunkra a szinte létfeltételként megjelenő morális haszon sze
repét, a nem önös élet igényét.

Az esztendő legnagyobb eseménye nekünk gyerekeknek a
cséplés volt. Különös izgalmat jelentett e hármas gépsor ősállatra

emlékeztető látványa és működése és a rajta-körülötte serénykedő

emberek összehangolt mozgása. Valami nagy történés volt ez. Az
is volt: az élet ünnepe...

A disznóölés, Elborzasztott a szegény állat visítása, hörgése.
Amennyire lehetett, a legbelső szobába húzódtam el, fejemen-fülemen
párnákkal. Vártam a szörnyű művelet végét. Hosszú ideig még a hely
színre sem mentem a gazdasági udvarba, csak amikor a feldolgozás
utolsó műveletei folytak, merészkedtem ki az asszonyok közé.

Túl a szülői családi kapcsolatokon - amelyek a föntiekből is kitet
szően kiválóak voltak - életemet sok tartalmas barátság gazdagí
totta, lévén különösképpen nyitott és érzelemhangsúlyos alkat. Kö
zülük nem egyet diák-tanár kölcsönös egymásrahangolódása ala
pozta meg és tartotta élőben mindvégig. Ilyen kötődés fűzött egy
kori osztályfőnökömhöz, majd igazgatómhoz, dr. Haitsch Ilonához
a Veres Pálné Leánygirnnáziumban. Előzményként csak annyit,
hogy kint a pusztán egyetlen leány voltam a korombéliek között.
Hogya falusi fiúk szemében csökkentértékűségemellensúlyozzam
s ezzel mindenféle játékban jelenlétem biztosíthassam, bizonyítani
akartam: érek annyit, mint a fiúk. A pusztai focicsapatban például
én voltam a kapus. Ez a bizonyítás talán túl jól sikerűlt, mert har
sányabb, vagányabb lettem, mint ahogy egy neves tudós "kisasz
szony"-lányához illik. Így aztán nagygesztusú, valóban pusztáról
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szalajtottnak túnhettem már pesti lakosként a sok finom fővárosi-belvá

rosi, sokszor egyke osztálytársaim között. Voltak tanáraim, akik nyese
getni akartak. Ilonka nénit egyáltalán nem zavarta ez a "zsuzsiság". A
külszín alatti réteget nézegette, amelyet elfogadhatónak talált egy
amúgyis jó tanuló, zenében is jól haladó diákjánál. Nagyon szeretett,
figyelte fejlődésem, úgy vélte, ami fölösleges pusztai hozam, azt előbb

utóbb kinövöm -levetem. Édesapám hirtelen halála után végleg gond
jaiba vett. Látván kínlódásunkat, ránk szakadt anyagi nehézségeinket,
jó zsíros tanítványokat szerzett, s ezzel félig-meddig családfönntartóvá

.is tett. Sokszor többet kerestem, mint amennyit édesanyám V. fizetés-
osztálybéli nyugdíjas özvegyeként kapott vállán az öt kiskorú gyerek
gondjával. Ilonka néni nemcsak szűkös kenyerünket nagyítgatta, peda
gógusi igényeit is érvényesítve az apai gyakorlatnak megfelelően tovább
folytatta a jellem- és szellemformálást. Ez utóbbit magyar-német szakos
tanárként elsősorban a hozzám amúgyis közelálló humán tárgyak irá
nyába vitte. Olyanannyira, hogy végülis sajátságos gondot okozott,
hogy melyik tárgyból menjek középiskolai versenyre? Magyar? Törté
nelem? Latin? Mind kínálta magát. A döntés: történelem. A humanoló
gia világában olyanannyira jártassá tett minket - jellemző adat: az osz
tály egyharmada jeles-kitűnő tanuló volt -, hogy nem elégedtünk meg
a benne való barangolásban, birtokba is akartuk venni, azaz amennyit
lehetett "kívülről" megtanulni. Érettségire én például 142 verset tudtam
emlékezetbőls nem is egyedülállóan az osztályban. Elsősorban a ma
gyar irodalom alkotásait, de német, francia, latin verseket is. Nem egy
van, amit még ma is eldarálok, annyira bevette az agyam, a verbális
automatizmus nagyobb dicsőségére.

Másik, számomra sokat jelentő tanáregyéniség volt zongoratana
rom, dr. Horusitzky Zoltán, akinek immár közép és felső fokon hét
évig voltam növendéke. Horusitzkyt idézve mindig meghatódom. A
jósága megejtett. Soha nem láttam idegesnek, ingerilltnek, fáradtnak.
Biztos lehettek rossz napjai, de ezt nem vettük észre. Szelíd, érzé
keny lénye, tiszta embersége úgy vett körül minket, mint valami
meleg páraburok a fagyos éjszakában. Mert bizony kezdtek hűlni az
éjszakák, s egyre hangosabb lett ahitlerej fújta übermenschi dallam.
Sok emberben kezdett dermedni a lélek. Aztán megdermedt. őt

védte valami különös irrealitás, a világtól való belső távolságtartás.
Hozzá minden a zenén keresztül jutott el, pontosabban a zenén át
szűrve, a rossz is valamiképpen kilúgozva. E tiszta embert legjobban
talán a latin szerenitás szóval lehetne jellemezni, akit teljes belső

harmónia fogott össze. Átérezte s át tudta adni a zene hitvalló erejét,
megjelenítette a természetes jóság, a szép szó, a jó szó gyógyító ké
pességét. Mindezek kötelékével láncolt minket magához, kihozva
belőlünk a legtöbbet emberségben, zenében egyaránt. E kötelék el
szakíthatatiannak bizonyult: s házasságom után az uramat is magá
hoz vonta barátként és orvosként is. Nagyon sokat tanultam tőle.

Minden tekintetben. Belém ivódott pillantása, kirajzolódnak moz
dulatai, úszik utánam hanglejtése, sok okos szava. Mindaddig ta-

954



Melyek a legrosszabb
emlékei az iskolával
kapcsolatban?

nítványa voltam, amíg 1943-as római külügyi ösztöndíjam miatt
abba nem szakadt a tanulás, vizsgázás. A 3. akadémiai osztály
színtjéig jutottam el a Fővárosi Felsőbb Zeneiskolában, ahol kivá-'
ló tanárok okítottak minket fő- és mellékszakokra, azaz az elmé
leti tárgyakra is: zenetörténet, összhangzattan, szolfézs, esztétika
stb. Farkas Ferenc, Geszler György, Gaál Endre, Hajdú Mihály
alakja jelenik meg előttem tanáraim sorában, háttérben a szigorú
igazgatóval az énektanár, zeneszerző-esztéta Geszler Ödönnel.
Végülis muzsikus pályámnak a sors vetett véget. 1936 tavaszán
Liszt-emlékünnepségen még az alsó tagozaton, tanárnőmmel az
ifjú Lisztet és a mesterét, Czernyt jelenítettük meg egy fergeteges
négykezessel a Venezia e Napoli előadásával. Hosszú nyurga le
ányka voltam. Fiúsítottak. Fekete bocskai-ruhába öltöztettek, ha
talmas szőke copfom bepréselték az atilla alá. Még most is ma
gam előtt látom rám büszke édesanyámat és édesapámat, aki né
hány hétre rá rövid fertőzéses betegség után meghalt. Védettség
ből árvaságra, meleg fényből vacogtató hidegbe kerültünk. Egy
rajongva szeretett csodálatos apa nélkül a valóság szinte elvisel
hetetlenné vált. Mindezt fokozta anyagi ellehetetlenülésünk,
amely igen nehéz éveket hozott, szinte a diplomaszerzésig tartó
kínlódást. Igazában erre ment rá zenei pályám is, mivel tanítvá
nyokat vállaltam, s már nem volt időm a sok-sok órás gyakorlás
ra. Középfokon még bírtam a többszörös terhelést, de az akadé
miai osztályok vizsgakövetelményét egyetemi tanulmányaimmal,
s az öt-hat tanítvány ellátásával már nem tudtam összekötni. Az
egyetemen a magyar-olasz-filozófia szakot választottam. Jó tanul
mányi eredményeim hozták meg a római ösztöndíjat. Vendéghall
gatója voltam az ottani bölcsészkarnak, és gyakori látogatója a
Santa Cecilia Zeneakadémiának. Nem akartam végleg lemaradni
a zenéről. Bekerültem a nagy zeneszerző, a magyarbarát G. Pet
rassi szűkebb baráti körébe is. Megtapasztaltam, mit jelent a há
ború kellős közepén amenekültekkel agyonzsúfolt Rómában 
úgy vélték, Róma lévén nyílt város s a Vatikán területe is, nem
bombázzák; tudjuk, bombázták 1943. július 19-én, iszonyatos ria
dalmat, méltatlankodást keltve -, ha egy érzékeny lelkületű mu
zsikus időnként egy-egy üveg tokajit s némi gyulai kolbászt vagy
egy doboz márkás cigarettát kap. A követség kulturális részlegé
hez utaltak minket. Részt vettünk tevékenységükben: kiállítások,
előadások, koncertek rendezése, sebesültek látogatása némi kul
túrműsorral egybekötve. A repi-keretből nyomós indokkal kérhet
tünk vigasztaló kisebb ajándékokat, a háborút már termé
szetüknél fogva is nagyon megszenvedőolasz barátaink számára.

Álmaimban máig is visszatérő keserves emlékem a matematika
érettségi. Úgy tetszik, a tárgy bosszúja. Fokozott humán érdeklődé

sem nem sok helyet engedett át a számok világának, vagyis a ma
tematika nem volt éppen erős oldalam. Ezért aztán a legtöbb ener
giát az érettségire való fölkészülésből erre fordítottam. Tettem
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Meg tudja-e nevezni
azokat azértékeket, ame
lyeket az iskola kiizoeti
tett,ésélete vezérUíjének
tart ma is?

olyan lelkesen, hogy egy tételt kifelejtettem a fölsorolásból. Kiváló
matematikus barátnőm, a magyar egészségügyet megszervező [o
han Béla lánya, Edit segített a tételek kidolgozásában. Mindketten
úgy véltük, hogy nyugodtan nézhetek a vizsga elébe. E tárgyból is
játszva megszerzem az egyest, vagyis az akkori kitűnőt. Nem sze
reztem meg. Jellemző módon éppen a kifelejtett tételt húztam. Nem
akartam hinni a szememnek. Magyaráztam, hogy ilyen tétel nincs
is, s mutattam listámat. Visszaütött ifjúkorom túlterhelése, s ez
okozta a figyeimetlenséget. Szóval csak ültem a kegyetlenül rám
vigyorgó tételcímmel, s úgy éreztem, most válik ketté alattam a
föld. Lelkileg átéltem a meg nem történtet - nem vált ketté a föld
- s megéltem a morál jelzését: áldás és eredmény jár a jól végzett
munka nyomában. Tanáraim, látván lelkiállapotom, s fölidézvén a
nyolcéves előzményeket, sustorogtak az elnökkel, s aztán új tételt
húzattak. Ez már ment, mint a karikacsapás, csak hát persze relatív
eredményt hozott. A matek pótérettségitőlmegmentett, de a kitű

nőt nem hordozhatta, végül is a süllyedést kivédő mentőöv volt.
Mindez így összességében mindmáig lidérces álomként jelenül
meg, látszik, hogy mennyire beágyazódott a tudati mélyrétegekbe.

Iskolai éveimnek ugyancsak máig is kísértő emléke az ébredés.
A fizikai rosszullét határán voltam minden reggel, és öt percekért
könyörögtem, reménytelenül. Messze laktunk az iskolától, időben

kellett felkelni. Magyarázata egyszerű. Tanulás, gyakorlás, sport
okozta teljes napi lekötöttségembe nem fért bele az olvasás. Kü
lönben is a betű ismeretétől kezdve faltam a könyveket. Jobb hí
ján bele az éjszakába, éjjel kettőig-fél háromig. Így aztán érthető,

hogy kábán, fejfájással, égő szemmel vánszorogtam ki a fürdőszo

bába. Szüleim eleinte nem értették, aztán gyanút fogtak és ellenő

rizték. Kijátszottam őket, mert a paplan alatt tartott elemlámpával
világítottam, és mikor benyitottak. egy látszólag mélyen alvó gye
reket találtak. Ez az olvasási düh még a pusztán kezdődött, ahol
már Magyarországra költözésünk után is kibővített nyarainkat
töltöttük egészen az édes mustos szüretig. Villany, rádió ott nem
lévén célszerűbb volt a természet rendje szerint feküdni-kelni, s a
gyertya vagy a petróleumlámpa helyett a nap fényét használni.
Könyvvel a kezemben már kora reggel az éppen idénysoros gyü
mölcsfámon ültem és olvastam, szedegetve közben a karnyújtás
nyira lévő gyümölcsöt.

A család közvetítette értékekről szóltam, amikor szüleim nevelési
elveit érintettem. Ezen értékek gimnáziumi éveim alatt kiváló taná
raim pedagógai irányelvei között is kiemeit helyen álltak. Értelem
szerűen ráépültek a szülői alapozásra, mintegy belső katedrálissá
emelkedtek, amelyben bármikor el lehet húzódni, töltekezni, meg
tisztulni. Mi több: eljutni ahhoz a meggyőződéshez, hogy látszólag
nehezebb, de valójában eredményesebb a nagyobb ellenállás felé
haladni, amelyről menetközben derül ki, hogy könnyebb, mint
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Hogyan telt egy hétköz
nap és hogyan egy ün
nepnap gyerekkorában?

gondoltuk. S ilyenkor tölti el az embert a fényes öröm, a megpro
báltatásos eredmény öröme. Mivel a szülői-tanári összmunka foly
tán nevezett értékek vérünkké váltak, nem is veszthettek fontossá
gukból és életvitelünkben betöltött meghatározó szerepükből.Nem
hiszem, hogy valaha is fölmerült bennem bármelyik föladása, a vélt
magasba emelkedés érdekében a kosárból való kidobása. Élethely
zetekben, bármilyen mérlegelésben, a krisztusi norma mellett min
dig megjelent bennem a "Mit szólna hozzá édesapám?" nagy kér
dése. Egy biztos: sem a hit jelzése, sem édesapám tekintete nélkül
nehezen jártam volna végig életutamat, vittem volna eredményre
rám rótt-vállalt feladataimat.

A hétköznap a munka ritmusában, egy iskolásgyerek életében szi
gorúan a kötelességteljesítés igényében. Az iskola, a szakkörök, a
különórák s kőtődően a tanulás, gyakorlás, sportok kitöltötték a
napot. Vacsora utánra maradt a "szórakozás", azaz az olvasás, eset
leg kézimunka. Ez utóbbit megkövetelték tőlünk, lányoktól az egy
szerű, már egészen kicsi korban (4-5 évesen) elkezdett szálöltéstől

a legkülönbözőbb öltéstechnikákig beleértve a horgolás-kötés isme
retét is. A hétköznapok és az ünnepek közőtti különbség talán a
lazítás lehetősége volt. A vasárnapot tetszés szerint tölthettük el.
Reggel ünneplőbe öltöztünk, mentünk a templomba, majd a dú
sabb ebéd elfogyasztása után ki-ki kedvére tehetett. Választhatott
az olvasás, muzsikálás, társasjátékok sora között, Az utóbbiból bő
ven volt: dominó, halma, malom, sakk, go-bang, gombfoci s a kár
tyajátékok sokfélesége: tartli, piké (piquet) tarokk, alsó, melyeket
kicsi korban már a kezdetlegesebbek előztek meg: csapd le csacsi,
piros, svindli, feketepéter. Rokoni látogatás, barátnőimmel találko
zás is ünnepi program volt. Felnőtt unokatestvéreim baráti köre
rendszeresen járta a budai erdőket, s kirándulásaikra, gyakran ha
jóutakra, minket is elvittek. Télidőben meg a korcsolyapályák vala
melyikén kötöttünk ki. Jellemző, hogy szűk környezetünkben, a
TIsztviselőtelepen, négy pálya között választhattunk. Legszíveseb
ben az akkor Simor utcai iskola fölöntött udvarára, vagy az akkor
Család utca végén lévő NTE (Nemzeti Torna Egylet) kitűnő jegére
engedtek el szüleink. Elérhető távolságban volt a Fradi jégpálya és
a Népliget egyik budapesti sportegyletének pályája is, de ezekhez
forgalmas útvonalon kellett átmenni, megnyugtatóbb volt a telepen
belüli pályák használata. Fillérekért válthattunk bérletet. Azon idők

hideg telei három hónapi zavartalan korcsolyázást biztosítottak. Édes
apám haláláig tartó boldog gyerekkoromban úgy intéztem tennivaló
im, hogy még hétköznap is jusson idő a jégre. Különös élményt jelen
tett, ha éppen pilinckázott vagy esett a hó, s táncoltak a pihék a lám
pák fényében. Az ember Tündérvilágban érezte magát.
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VoIt-e valami különös,
meghatározó jelentősé

ge annak gyermekkorá
ban, hogy nagyapja és
édesapja mivel foglalko
zott? Milyen képél Ön
ben Erdélyi Jánosról és
Erdélyi Pálról?

Nem nagyon volt téma sem nagyapánk, sem édesapánk foglalko
zása, szellemi rangja. Nem is annyira szüleink tudatosították e 
nevezzük: családi - előzményt, hanem valamiképpen később tu
datosult ez bennünk. Természetes volt számunkra szellemi környe
zetünk: a rengeteg könyv, hangszerek, varrottasok, hangulatos fest
mények, bokályok, egy lélekmelegítő polgári otthon meghittsége.
Ez utóbbit az együttmuzsikálások még fokozták, különösen kint a
magányos pusztán gyertya- vagy petróleumlámpa fényénél. Édes
apám gyönyörűen csellózott, kis híján előadóművész lett. A Liszt
Ferenc alapította zeneakadémián Popper Dávid növendékeként
végzett. A családi elkötelezettség azonban a bölcsészkar klasszika
filológia szakára irányította. Végül irodalomtörténész, majd a ko
lozsvári egyetemi könyvtár igazgatója lett. Csellójához élete végéig
hű maradt. Édesanyám jól hegedült, és énekdiplomát szerzett. Jó
magam meg korán kezdtem zongerázni. így aztán a házi triózásnak
nem volt akadálya. Talán még többször kísértem édesapámat. Es
ténként Haydn triói mellett a csellá-zongorairodalom duói is föl
csendültek.

A kérdésben foglaltak súlya-télje később jelentkezett, amikor
már gimnazistaként megfogalmazódott bennünk, sőt igényformá
lóan tudatosult, hogy kiknek vagyunk is egyáltalán a leszárma
zottjai. Ez bizony, ha talán terhet nem is, de morális késztetést je
lentett. Nem lehetünk "méltatlan utódok", nevünk kötelez. Én ra
jongva szerettem az édesapámat, s azt akartam, hogy büszke le
gyen rám. Éveink múlásával mindkettőjük sorsa, tevékenysége,
helytállása, eredménye nyomán egyre élesebb és fényesebb lett a
róluk bennünk élő kép. E kép a magyar sors teljes súlyát viselő

vállaló, tiszta jellemű, kimagasló kultúrájú férfit mutat, aki meg
próbáltatásai alatt sem veszítette el hitét és tartását. Erdélyi János
pályáját a szabadságharc törte ketté, és hosszas bujdokolás után
vállalt - az irodalomközpont Pesttől távol, Sárospatakon - főis

kolai tanárságot. Édesapámat Kolozsvárról Trianon űzte el a csal
lóközi pusztára, eget kémlelő, fagyot füstölő szőlősgazdának, a
kincses város szellemi őrsáncaiból a kergetőző szelekjárta széles
lapályra. Igyekezett részt venni Komárom és a Felvidék irodalmi
életében. A Jókai Társaság társelnökeként szervezett és tartott elő

adásokat az akkor még szinte teljesen magyar nagyvárosokban. A
régi barát, a neves püspök, Balogh Elemér, bevonta őt a felvidéki
református egyház tevékenységébe is, s kérte föl a Komáromi
Egyházmegye gondnokának. Tudósi törekvéseit is úgy ahogy, ki
elégíthette. Ez időből kiemelkedik a nemrégen a pozsonyi Kallig
ram kiadó s Szigeti László jóvoltából ismét megjelentetett, valójá
ban igen kalandos sorsú írása, a Jókai útja Rév-Komáromtól Pestig,
a bölcsőtől a babérig című monográfiája. Ez írásnak nemcsak a
ténybeli anyaga, Komárom és a Csallóköz múltjának bemutatása,
hanem érzékletes stílusa, különös hangulata és mindent átlengő
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Mennuire volt erős a női

példakép, a női domi
nancia az Ön egyénisé
gének kialakításában?
Nagyanyjáról, édesany
járól milyen kép él Ön
ben?

szeretete rendíti meg az embert, elsősorban az e tájhoz kötődőt,

aki a mitikus Tündérkert-Csallóköztőlsoha nem tud elszakadni.

Két nemzedékes időeltolódás miatt nagyszüleim közül csak anyai
nagyanyámat ismertem. Jóllehet Erdélyből ő is áttelepedett egyik
nagynénémékkel. Már csak idős korában találkozhattam vele gyak
rabban, amikor Pest környékére költöztek. A hosszú ostromot szörnyű
körülmények között együtt éltük át és meg. Nem mertek kint maradni
kertes házukban, bejöttek hozzánk vár alatti lakásunkba. Szegénykém
megérte a fölszabadulást, de nem az otthonába való visszatérést. Az
áldatlan helyzetben, konkrétan a fútetlenségben szerzett tüdőgyu1la

dásban március végén meghalt. Nyolcvanhétéves korában keserves
zárófejezettel hagyta itt megpróbáltatásokkal teli életét. Magas kora
ellenére szellemileg friss, szép szál, karcsú asszony volt. Nem látszott
meg rajta, hogy tíz gyereket szült. Emlékeimben imádkozó, rózsafü
zéres, végtelenül szelíd, jóságos emberként él, aki minden konfliktust,
csapást hite és szeretete erejével oldott föl s tett elviselhetővé. Lengyel
morva őseinek szláv alázatát, megadó türelmét jellemző jegyként hor
dozta, melyet még a határozott cipszer-szász nagyanyák vonásai sem
keményítettek meg.

Édesanyám természetében a szlávság inkább túlérzékenységé
ben, idegrendszeri differenciáltságában mutatkozott meg. Sokmin
dent előre megérzett, megálmodott. Tudatalattija nagyon is jelen
volt tudatos létében, ami nem könnyítette meg amúgy sem
könnyű életét. Nagyon szép, nagy zenei tehetségű, hangú, a ma
ga korában magasan iskolázott leány volt. A híres de Gerando
Antónia felsőbb leányiskoláját végezte, majd a neves énekpedagó
gusnál, Farkas Ödönnél diplomázott a kolozsvári konzervatóri
umban. Szépen hegedült Tariczky növendékeként. (Keresztnevére
már nem emlékszem.) Édesanyám művészi adottságait a tehetsé
ges ősök friss szellemmel, sokirányú érdeklődésselegészítették ki,
hozzáadva jó adag rátermettséget és ügyességet. Nehéz volna föl
sorolni, mi mindent még. Különleges ellentétként borúlátást és a
JAJ ISTENEM-fohászokat alapozó lelkiállapotokat is a "mi min
den"-be sorolhatnám. Azt hiszem, durva életformaváltása hozta
ezt ki belőle. Az ő pályája is megszakadt. Részint korai házassá
ga, majd Trianon kényszerítette a váltásra, az operaénekes helyett
a birtokosasszony pusztai szerepkörébe. Immár a baromfiudvar, a
veteményeskert, a gyümölcsös hősnője lett, no meg a gyerekszo
báé, amelyet egymás után népesített be öt gyerekekkel. Emberi
tartása, tisztessége, született gyakorlatiassága átsegítette a sorsvál
tás nehézségein. Nem volt könnyű Kolozsvár mozgalmas élete,
édesapánk társadalmi helyzete megszabta állapotból átváltani a
puszta magányára, csöndjére. amelyet legföljebb a napszámosok
éneke, meg a cigányok névnapjainkra időzített köszöntője zavart
meg, no meg a mi családi muzsikálásaink. Gyakran vetítette ki az
emlékezés vásznára leánykorát. tanulóéveit. A napi lét valósága
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fölé emelte az egykori valóságot. Mintha a kettő együvé olvadva
meglágyította volna a pusztai lét keménységét. Oldotta volna a
helytállás görcsét. Édesanyámat soha nem láttam tétlenkedni,
amiképpen - mint mondottam - minket sem engedtek a sem
mibe meredni. Előttem van, ahogy fáradt lábait kis pámás székre
teszi, s már veszi is elő varrókosarát, amely mindig tele volt javí
tani-stoppolni valóval. Gyakran jelenik meg emlékeimben apró
fehérpettyes piros ruhájában le-föl hajladozva, gyomlálva a távo
labbi veteményeskertben, vagy baromfiai körében a gazdasági
udvarban. Bár volt személyzetünk, gazdaasszonyunk, szoba- és
mosogatólányunk a belső munkára, ő minden munkafolyamatból
kivette a részét, lett légyen az befőzés, gyümölcsaszalás, káposz
tasavanyítás, kenyérsütés vagy bármi a számtalan tennivaló kö
zül. Maga mellé parancsolt minket, gyerekeket is, hogy tanuljunk,
lássunk s ismerjük meg a munka örömét, kínját, például a pöfögő

szilvalekvár dühös bugyborékjait. "Vigyázz kislányom, jól kösd
meg kezeden a rongyot, tekerd könyékig, ne menj túl közel az
üsthöz!" - hallom még ma is gyakori figyelmeztetését. Az elké
nyeztetett kolozsvári leány kiváló gazdasszony lett, híressé vált a
konyhája, a saját főztje. Ót azonban a könyv mindennél jobban
érdekelte. Kontesz kalarábénak csúfolták, mintegy arisztokratikus
fellengzésnek tartván a szertelen olvasást. Idős korára, amikor
már gyerekei szétszéledtek, az unokák is megnőttek, állandóan
könyvvel, folyóirattal a kezében láttam. Szemműtétje után is alig
várta, hogy olvashasson, s amikor megkapta végleges szemü
vegét, szinte egy szuszra olvasta ki Szabó Magda akkor megjelent
remek regényét, a Régimódi történetet. Élete végéig - 87 éves ko
rában halt meg - bámulatos érdeklődést tanúsított a zene, az
irodalom, sőt még a publicisztika iránt is. A közügyek, a politika
át- meg átjárta életét, nem is lehetett közömbös a nemzet, a nép
sorsa iránt. Saját bőrén tapasztalta meg az összeomlást, a létfor
maváltást, a megemészthetetlen különbséget Kolozsvár és Viharos
között, a védettségből a zord körülmények közé rekesztést, ma
gyarként hontalanul a hazában állapotot. Hét nyelvet beszélő

arisztokrata eredetű, kincstári főügyész nagyapám minden gyere
két taníttatta. Egykori lengyel politikai menekültek leszármazott
jaként pontosan tudta, hogy a rang, a cím, a birtok bármikor el
veszhet, a tudás viszont megmarad. Legtehetségesebb gyereké
nek, édesanyámnak, biztos nem azt a jövőt képzelte el, ami osz
tályrészül jutott neki. Szerencsére Erdélyből való menekülésüket
már nem érte meg. Különben láthatta volna, hogy a tartás, a tisz
tesség, végeredményben a jó nevelés eredményeként milyen mér
tékben tudott helytállni egy finom városi kisasszony kint a pusz
tán gazdaasszonyként és ötgyerekes anyaként.

(Folytatjuk)
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