
„…és nagyon jó”
Csinálják. — Bébike a délutáni félhomályba borult nagyszobában
ült, beleveszve az öblös, magas támlájú fotelbe. Az első szótagot ki-
csit hosszan, a másodikat is, de erőteljesebben és hangsúlyosabban
ejtette. Parasztosan egyszerű, tiszta és kerek arcának ráncokkal
szabdalt, lágyan dombos formái közül fáradt, mégis világítón kék
pillantását az érkezőre emelte. Aztán alig hallható sóhajjal biccen-
tett finom, puha hullámokba rendezett hajú ősz fejével, s jobbját a
széles karfáról épp csak megemelve, legyintett egyet.

A századforduló éveiben a négy Baitz lány közül egyedül ő maradt
otthon, Kiskomlóson, a korán megözvegyült édesapa mellett, a
bács kai sváb faluban. A többiek Szegeden „cseregyerekként” ma-
gyarul is megtanultak. Az 1889-ben született Bébi nem járt iskolába,
mesélték, hogy sérülés érte, amikor még kicsi lány korában elesett
és legurult a pince lépcsőjén. Gyakorlatilag írni-olvasni sem tudott.
Egyedül nevét — Baitz Borbála — rótta, hogy ne kelljen helyette ke-
resztet rajzolni, öregen is reszketeg figyelemmel és aggodalmas
gonddal hivatalos papírok alá.

Édesapjuk halála után, az első háborút megelőző évben a lányok
Budapestre költöztek. Ahogyan erről máskor már többször írtam,
Erzsébet és Veron a postán találtak munkát, Mári — a legfiatalabb
— óvónőnek készült meg varrni tanult, Bébi pedig főzött, takarí-
tott rájuk. Aztán Veron férjhez ment, családja lett, Erzsébet apáca.
Bébi haláláig Márival élt együtt, aki ugyan nyolc évvel fiatalabb
volt nála, a vezető szerep mégis és egyértelműen az övé volt. Ebben
mi, gyerekek, de korábban anyám és Jancsi sem látott semmi fur-
csaságot, így volt természetes. A két testvér, bár külön laktak Veron
családjától, mindig is szoros, mindennapos kapcsolatban maradtak
vele. Bébi a gyerekektől — Erikától (anyámtól) és Jancsitól — tanul -
ta el valamennyire a magyar beszédet is. Pilinszky 1973-ban egyik
önéletrajzi jegyzetében így írt erről: „Gyermekkorom és életem másik
nagy perdöntő emberi élménye anyám szegény nővére volt. Bébi — egy
szerencsétlenség folytán — örökre megrekedt a gyerekkorban, írni-olvasni
se tanult meg, s beszélni is alig. Én az ő nyelvét beszélem, valójában az ő
félig artikulált dadogása az én anyanyelvem, költészetem forrása.” (In:
Naplók, töredékek. Szerk. Hafner Zoltán. Osiris, Budapest, 1995, 104.)
Bébi hát valamennyire megtanult magyarul, s bár mindent értett,
maga úgy használta ezt a hallott nyelvet, mintha nem tartaná igazán
komoly dolognak. — Hol laksz Bébike? — kérdeztük nemegyszer ka -
ján kíváncsisággal. Legyintett egyet: A Pöföti utcában. — Bébike, Petőfi!
— Megint legyintett, száját kicsit elhúzva grimaszozott, s bólintott
is hozzá: Pöföti. A nevetés sem zavarta, számított rá. Félrefor dult, ki-
csit fölhúzta a vállát, de egy csöppet sem haragudott. Valamikor a
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hatvanas évek elején — nem emlékszem pontosan, Mártával akkor
már Fehérvárott éltünk — a Romániába szakadt szülőfaluból régen,
majd fél évszázada nem látott rokonok érkeztek hozzájuk. Bébike
nem titkolt izgalommal készült legkedvesebb unokatestvére, a Bervi
viszontlátására. Mi talán másnap — vasárnapon, amikor szabadok
voltunk a munkától — mentünk Pestre megismerni a messziről jötte-
ket. Bébike nyitott ajtót. Láttam, hogy sírt. — Bébikém — öleltem ma-
gamhoz —, mi a baj? — Bébi felejt német. Nem beszél tud Bervi. Persze,
aztán lassan-lassan mégiscsak visszatalált az elfelejtett szavakhoz.

Nem tudok emlékezni, láttam-e Bébikét Váradon? Így szólítot-
tam én is — Bébike — mint mindenki a családban. Apám tette hozzá
még, hogy kérem. Persze, valószínűtlen, hogy egyszer-egyszer ő is
ne járt volna nálunk, akár Márival, akár egyedül. Legelső eleven
emlékem róla mégis csak betegségem idejéből származik, amikor
szamárköhögéssel — levegőváltozásra — Mári magukhoz, Pestre
vitt. Akkor éppen négyéves voltam.

A Petőfi Sándor utcai lakás eredetileg, amikor megismertem, két-
szobás volt. A nagyobbik az előszobából nyílt, két nagy ablakkal
nézett az utcára. Mári itt fogadta a „kuncsaftokat”, a rendelni, pró-
bára érkező hölgyeket, akiket nem győztem csodálni, amikor a ha-
talmas és pompás keretezésű tükör előtt illegették magukat a pró-
bára összefércelt, vagy éppen frissen elkészült új ruhákban. A belső,
keskenyebb szoba volt a műhely. Az ablak előtt hosszúkás, keskeny
varróasztal állt, két oldalán két-két támlátlan hokedlival; fölötte ér-
dekesen le-föl húzogatható fehér porcelán(?) ernyős lámpával.
Odébb volt a nekem magasnak tűnő vasalóállvány, amelyen „a lá-
nyok” — a két tanuló valamelyike — dolgoztak a talán acélból ké-
szült, nagy és felemelhetetlenül súlyos vasalókkal, amelyeket vál-
togatva a szomszédos fürdőszoba nyílt gázlángján forrósítottak.
Este itt ágyazott magának Bébi, akinek a napja többnyire az udvar
felé néző konyhában telt. Én a nagyszobában aludtam, középen
összetolt két fotelben, Mári divánjának szomszédságában. Gondo-
lom, leginkább azért lett ott a helyem, mert „a lányok” bizony korán
reggel jöttek dolgozni, míg a „kuncsaftok” kényelmesebbek voltak,
s így nyugodtan alhattam. (A háború után a háznak a Szervita tér
felé nyúló, bombatalálatot kapott sarkának maradékából megtol-
dották a lakást: kétszeresére nőtt a kisebbik szoba, a konyha mellett
pedig még egy új, a templom mellett megbúvó udvarra néző har-
madikkal is bővült.)

Délelőttönként többnyire a műhelyben játszottam. Megunhatat-
lanul szórakoztatott a papírlapra szórt gombostűk groteszk himbá-
lódzása, ide-oda, összevissza futkosása, amit a papír alatt húzoga-
tott mágnespatkóval indukáltam. Nagyon szerettem Bébit időnként
elkísérni a közeli piacra. Ez akkoriban a Városháza hátsó udvarában
volt, amelynek a helyén a mostani években parkot alakítottak ki.
„Segítettem” vinni a cekkert, leginkább azonban a sokszoknyás sváb
kofákat csodáltam, külön is figyelve nekem idegen, csak Bébinek
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érthető beszédüket. Egyszer véletlenül láttam meg, hogy az egyik
széles asszonyság félreállt kicsit a kosarától, furcsán mozdulatlanná
vált, s ahogy rám pillantva észrevette, hogy figyelem, elmosolyogta
magát. Közben a csaknem földet söprő szoknya alól kis patakocska
indult… Néha elüldögéltem a konyhában. Figyeltem Bébit, ahogy
krumplit hámozott, hagymát vágott, kavarta az ételt vagy éppen
tésztát gyúrt a leveshez, nyújtotta, majd a leveleket tenyérnyi szé-
les csíkokra vágta, egymásra fektette, s aztán a nagy konyhakéssel
valami hihetetlen gyorsasággal fölmetélte. Nem beszéltünk. Bébi
máskor is keveset szólt, inkább csak, ha kérdezték. Legjobbak a dél-
utánok voltak. Ebéd után Bébi elmosogatott, rendbe rakta a kony-
hát, átöltözött és kettesben végre sétálni indultunk. Egyszer-egy-
szer az Apponyi téren villamosra szállva a Domonkos utcába
mentünk nagymamát meglátogatni, meg Jancsit, akit ritkán ugyan,
de néha szintén ott találtunk a Postás Otthonban. Máskor a Katona
József Színház mostani helyén működött közeli Híradó moziba
mentünk, ahol elragadtatott figyelemmel a háborús frontbeszámo-
lókat élveztem. Nem is emlékszem másra a vetített képekből, csak
a lövések dördülésekor vissza-visszahőkölő ágyúkra, a szekerező
vagy gyalogló „hős” katonák sokaságára, meg az elfogott musz-
kákra, az „ellenségre”, akiknek kis csapatát szuronyos honvédek kí-
sérték valahonnan valahová. (Az oroszokat nemcsak Máriék, ha nem
akkor és még sokáig mindenki így emlegette: „muszkák”. Az „oro-
szok” kifejezést először csak a budapesti ostrom napjaiban hallot-
tam, amikor — ahogyan a fölnőttek beszéltek erről — bejöttek.)
Néha — valamit nem értve — kérdeztem Bébit, de többnyire hiába:
Bébi nem tud — mondta mosolyogva, kicsit megrázva a fejét. Nagyon
élveztem a Budára tett kirándulásokat. Ilyenkor a „propeller”-ha-
jóval keltünk át a Dunán. Bébit leparancsoltam(!) a hajó fedett, alsó
részébe, ahol ő engedelmesen leült, amíg én — magamban kapi-
tányt játszva — a fedélzeten állva élveztem az utat. A húszfilléres
viteldíjat is (nem kis pénz volt!) én adtam át a révésznek! Budára érve
legtöbbször a hajóból ki sem szállva mindjárt visszafordultunk, hisz
az élmény leginkább maga az utazás volt. Egyszer velünk jött Jancsi
is, hogy megmutassa nekem a Várat. Izgatott voltam. Indulás előtt
Mári biztatott, talán a Kormányzó urat is látni fogjuk! Igazából ez
kevésbé érdekelt, sokkal inkább maga a hely. A „vár” szónak vará-
zsa volt számomra. A hajóból kiszállva sok lépcsőt, kanyargó utacs-
kákat megmászva kapaszkodtunk föl a partról emelkedő magasba,
ahol a tökéletes csalódás várt. Nem a mesék csillogó-villogó cso-
dája volt, az ismerős városi szürkeségbe nem tudtam beleképzelni
a királykisasszonyok és királyfiak színes világát. Nem vigasztalt a
testőrök látványa sem: kevésnek, igen, vacaknak éreztem az egé-
szet, s még csak a Kormányzót se láttuk. Nálam csak Jancsi volt csa-
lódottabb, hogy nem sikerült örömet szereznie. Bébi most se, ott se
szólt sokat; hagyta Jancsit beszélni. Aztán megfogta a kezemet. —
Lesz késő — mondta —, Bébi kikap fog Mári! Nyaranta néhány hétre
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ő is eljött Kenesére, a kedves balatoni házba, amit Pilinszky nagy-
apánk épített. Róla, aki még születésem előtt meghalt, először
éppen Bébitől hallottam. Ő apa — anyám és Jancsi édesapját jelölte
így — volt szigor nagyon! Bébi fél, mikor akarta megölni. Évtizedekkel
később kérdeztem őt megint erről. — Igen, akarta a Jani Bébi lőni. Jön,
fog pisztoly Bébi. Jancsi és anyám is ott ültek a Hajós utcai lakás —
akkoriban Mári, Bébi, szüleink és Jancsi közös otthona — szalonjá-
ban, meg még többen, talán Kiseriék is egy vasárnapi vagy ünnepi
családi ebéd után beszélgetve. Jancsi és édesanya egyszerre nevet-
ték el magukat. Egymás szavába vágva mesélték a gyerekkori tör-
ténetet, amikor a Károlyi utcai lakás hátsó ajtajának függönyös ab-
laka mögött egy homályos, ismeretlennek látszó alakot pillantottak
meg. Rémülten szaladtak előre, kiáltva apjuknak, hogy rabló ké-
szül rájuk törni. Az idősebb Pilinszky — frontokat járt tartalékos
főhadnagy — az éjjeliszekrény fiókjából előhúzott revolverrel in-
dult a „rabló” elé, aki ekkor már a gyerekek szobájában rakosga-
tott. Bébi volt az, aki a mindennaposan megszokott időnél kicsit ko-
rábban érkezett Máritól, hogy sétálni induljon a két gyerekkel.
Bébike a derülő társaságban úgy ült égszínkék szemével valahová
messze nézve, mint akit távolról sem érint a történet. Nem volt
megsértve, nem próbált, nem akart senkit meggyőzni, de látszott,
hang nélkül is ragaszkodik a saját igazához.

A háború utáni években Bébike a hétköznapi délutánokon Kiserit
és engem sétálni vitt a Molnár utcához közeli Károlyi kertbe, néha
— a Petőfi térnél összeállított ideiglenes pontonhídon át — a
Tabánba. A parkban valamelyik árnyékos padról követett szemmel
bennünket. Soha nem zavarta játékunkat, ahogyan azt sokszor lát-
tuk más gyerekek kísérőitől. Nem kiabált utánunk, valamiért mégis
oda-odaszaladtunk hozzá jelezni, hogy mi is figyelünk rá. Ilyenkor
öreg, de megbízhatóan erős kezével, munkától darabos tenyerével
valami hallatlan finomsággal végigsimította hajunkat, hátunkat, s
apró, kissé mindig nedves csókkal illette homlokunkat. Jó volt vele
lenni: csöndes, feltétlen szeretete, természetes fizikai ereje sugározta
magából a biztonságot. A sétákon soha nem esett igazi baj, de hú-
gommal Bébike mellett nem is tartottunk semmitől. Mire „kinőt-
tük”, ’48-ban született Áron öcsénk lett a soros, akit különösen sze-
retett, merthogy keresztgyermeke is volt, s védte is mindig, ha úgy
látta, bántják. A legkisebben talán önmagát, saját „kisebbségi” sor-
sát látta-érezte ismétlődni, s látható méreggel mondogatta magá-
ban — A Áronka szegény szidja megint ő anya — ha okkal, ok nélkül
rossz szó érte a fiút. Később, hogy lassan Áron is önállósodott, Bébi
ugyanúgy, mint addig, nap mint nap eljött a Molnár utcába. Befe-
jezve Márinál a házimunkát, elegánsan felöltözött, és hozzánk sé-
tált. Délutánonként — nem várva, hogy foglalkozzanak vele — újra
és újra, környezetünknek mint valami állandó tartozéka, csende-
sen, egyedül ült a hallnak a kályha melletti sarkában. Mindig ele-
gáns volt. Emlékeimben, mint sokszor régen, most is valami sötét
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kosztümszoknyában látom, fekete-fehér blúzzal. Gondosan fodrá -
szolt hófehér haját vékony szálakból font könnyű háló fogta össze.
Szótlan csöndben üldögélt magában, de sohasem úgy, mint aki el-
hagyatott lenne. Fekete, csipkés kesztyűjét maga mellett a „trümó”
párkányára tette, ridiküljét ölében tartotta. Korán sötétedő, téli na-
pokon a szobán átsiető családtagok néha észre sem vették, hogy ott
van, miközben ő csendes figyelemmel követte környezete minden
történését, folyamatosan számon tartva ki, hol, éppen mit csinál?
Te apa ment dolgára — mondta bólogatva megerősítésként, hogy ha-
zaérve kérdeztem, látta-e? — És Jancsi? — Jancsi nem volta. Te nagy-
mama feksz. Kapta epegörcs. A Áronka, Kiseri lecke csinál benn, te anya
varrja zokni. Jobb csuklóján finom kis karórát hordott, néha hunyo-
rogva — szemüveget nem viselt — ránézett. Mindig pontosan, négy
órakor érkezett és háromnegyed hatkor gondosan összeszedelőz-
ködve hazaindult.

A Petőfi Sándor utcában hétköznapokon is többen ültek a déli
asztalnál: Mári és Bébi mellett a tanulólányok meg a segéd, a szer-
zetesrendek feloszlatása után pedig nemcsak a legidősebb testvér,
Erzsébet, hanem a rendalapításban társa, a született olasz, padre
Cirill és egy-két — civilbe öltözött — kedvesnővér is. A nővérek
persze segítettek Bébikének a konyhában, munkája azonban így is
erősen megnövekedett. Meg aztán nem is örült igazán a segítség-
nek: megszokta, hogy a konyha egyedül az ő birodalma. Nem pa-
naszkodott, de sokszor látható rosszkedvvel kerülgette az igazán
készséges, igyekvő nővéreket. A látványosan korpulens, magyarul
fél évszázad után is hihetetlenül rossz, az idegenek számára szinte
érthetetlen akcentussal beszélő, idős atyát viszont — akit édesa-
nyámék gyerekkora óta a családban mindenki csak Titinek szólított,
ahogyan Tetének Erzsébetet —, valamilyen régi bántás miatt egyál-
talán nem kedvelte. Úgy esz — mondta nekem egy napon feltűnő és
tőle szokatlan indulattal a hangjában —, úgy esz, mint a bika! — Csak-
nem elnevetve magamat, de mégis komolyan kérdeztem: De Bébikém,
mint a bika? — Sok esz! Mint bika! — felelte, a szót, bika, konok és
erőteljes, visszavonhatatlan érvényű határozottsággal ismételve.

A hatvanas évekre a nagy család megfogyatkozott, meg a viszo-
nyai is átalakultak. Nagymama (Veron) és Titi (Cirill páter, „a padre”
— ahogyan sokan ismerték és emlegették) ’59-ben, Tete (Erzsébet)
’60-ban meghaltak; Kiseri és én, ’62-ben mindketten megházasod-
tunk. Szüleink Áron öcsénkkel együtt Márival és Bébivel költöz-
ködtek össze a Petőfi Sándor utcában, magam és feleségem Székes -
fehérvárra kerültünk, Kiseri férjével és annak szüleivel a Molnár
utcában maradtak, Pilinszky pedig az utóbbiaknak a korábbi,
Izabella utcai lakásába költözött. Néhány évvel később a Petőfi ut -
cai házat lebontották, s ekkor, 1969-ben anyámék, Máriék és Jancsi
ismét közös otthont keresett és talált magának a Hajós utcában.

Ebben az időben már kevesebbet találkoztam Bébikével. Egyszer-
egyszer budapesti hivatalos utak alkalmával persze „haza” ugrottam,
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meg a nagy ünnepek, egy-egy hosszabb hétvége is a Hajós utcába
vezetett, de a régi, mindennapos családias együttlétből már kima-
radtam. Távolabbról aztán egyre szorongóbban láttam — amit köz-
vetlen közelből alig vesz észre az ember —, láttam és éreztem sze-
retteim, leginkább Bébike és Márika öregedését. Egyik karácsonyi
vagy húsvéti ebédnél — nem emlékszem már pontosan — Mári vá-
ratlanul és türelmetlen indulattal fölkiáltott: — Bébi, mi ez?! Értetlen
csönd lett az asztalnál. Mári valamit tartott az ujjai között. — Egy
gyufa! Hogy kerül ez az ételbe?! — A beállt csendben is csak alig hal-
hatóan, szeméből meginduló könnyek között jött a válasz, Bébi nem
tud mi, nem lát… Akkor derült ki, hogy már jó ideje szinte semmit
sem látott. Addig nem szólt róla senkinek. Végezte a dolgát, kezé-
ben volt minden mozdulat, a konyhában helyén volt minden, nem
kellett látnia is, amit csinál. ’72-ben aztán kórházba került, a szürke -
hályogot szerencsésen eltávolították a szeméről, újra látott, de va-
lahogy mégis más, az addigi Bébikénél is gyermekibb lett. „Bébikém
— írta neki Jancsi Párizsból ’73 januárjában édesanyámnak címzett
levelében —, örülök, hogy újra tévézel!”, majd néhány nap múlva egy
másik levélben: „Bébikém! Édesem! Örömmel hallom, hogy jól vagy, s
kedvvel főzögetsz ismét. Milliószor ölellek drágám. A következő darabom-
ban próbállak megírni Téged, szép utazásainkat, a hóborította palotai
kertbe.” (In: P. J. összegyűjtött levelei. Szerk. Hafner Zoltán. Osiris, Bu -
da pest, 1997, 321.) Akkoriban már nem járt ki a lakásból, legfeljebb
csak vasárnapokon, Máriba karolva a terézvárosi templomba. Ki-
vétel volt Jancsival a balatonfüredi nyaralás. Évről évre az Új Ember
üdülőjében töltöttek kettesben tíz napot, két hetet. Nehezen tud-
nám így visszamenően is eldönteni, hogy ez melyiküknek volt fon-
tosabb, melyiküknek hozott az ottani együttlét több örömet? Egy
még jóval korábbi — abból az időből származó, amikor Pilinszky a
Petőfi Sándor utcában lakott két nagynénjével —, 1961 decemberé-
ben Szilágyi Júliának írt levélben olvashatjuk: „…egész nap Bébivel
beszélgetek (őt különben nagyon szeretem. Gyermekkorában a fejére esett.
Se írni, se olvasni nem tud, és nagyon jó).” Jancsi számára Bébike a leg-
ideálisabb partner lehetett. Észrevétlen csöndben és látható, hálás
boldogságban töltötte napjait. Nem beszélt, nem kérdezett, elüldö-
gélt a szobában, a kertben, Jancsival egy kávézóban, a kérdezőnek
azonban mindig szíves kedvességgel válaszolt, különösen ha régen
történt családi ügyekről esett a szó. Úgy hiszem, soha életében
egyetlen pillanatig sem unatkozott. Nem beszélt róla, de biztosan
tudtuk, hogy látszólagos magányában nemcsak környezetére, an -
nak minden rezdülésére figyel szerényen, hanem együtt él a múlt-
tal is, személyeivel, történéseivel, képeivel. Nála élesebb emléke-
zete senkinek sem volt a családban. Egy-egy alkalommal Már tá val
mi is meglátogattuk őket Füreden. Bébike a meleg nyárban is ele-
gánsan, fekete selyemkosztümben várt bennünket. Szeméből gyer-
meki derű áradt, miközben magához ölelt és az ismerősen nedves,
mégis leheletnyien finom csókkal illette arcomat. Az ölelés darabos
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gyöngédsége is a régi volt, de ereje… Mozdulatai valahogyan töré-
kennyé váltak. A házból kilépve kezét úgy nyújtotta fogásra, azzal
a bizalommal, mint valamikor gyerekkoromban én neki. Így sétál-
tunk le a mólóra, ültünk be egy kávéra-süteményre a Vitorlásba,
vagy mentünk együtt a vasárnap déli misére a Szent Anna-, azaz a
kerek-templomba.

Édesapám (1971) és édesanyám (1975) halála után egyszerre
riasztó hodállyá alakult a Hajós utcai lakás. Jancsi sokat, egyre töb-
bet volt távol. Ha nem Párizsban, akkor Velemben Törőcsik Mariék
közelében, Szigligeten az alkotóházban, Sopronban egy albérlet-
ben, néha nálunk, Fehérvárott, vagy éppen a Sárkány Endre barátja
nyújtotta lehetőséggel élve, annak budapesti házának vendégszo-
bájában töltött hosszabb-rövidebb időt. A bútorok a helyükön ma-
radtak, csak Áron öcsém költözött be a konyha melletti apró, udvari
helyiségből szüleim szobájába, napközben azonban ő sem volt ott-
hon. Mári eddigre lassan fölhagyott a varrással. Segéd, tanulók már
régen nem voltak mellette. Eleinte még dolgozott egy-egy régi, ked-
ves kuncsaftjának, aztán már csak a család nőtagjainak varrt, amíg
élt anyámnak, mindvégig Kiserinek, a húgomnak, néha Mártának,
meg egyszer-egyszer a gyerekeknek. Csönd költözött az öregek
köré, ami nemcsak nekik, hanem nekem, a néha „haza” látogatónak
is megszokhatatlan volt. Nem lett könnyebb, sőt (!), amikor öcsém
megnősült. Nem az élet, hanem a viszály költözött a falak közé.
Jancsinak és nekem is hol Mári, hol Áron panaszkodtak, néha egy-
szerre is. A „csatázásban” Bébi nem vett részt, csak csöndben szen-
vedett. Csinálják — mondta lemondóan, de a szemében könnyek-
kel, ahogy rátaláltam a sarokszoba nagy fotőjében. Mindig van
veszekedés, Mári haragsz a Klári, bántja a Áronka. Jancsi is csak megy
Fész kébe, nem törőd Bébi. ’77-ben Áron feleségével, Klárival disszi-
dált, béke azonban — amint korábban írtam már erről — nem lett
a Hajós utcában.

Bébi 1979-ben, kilencvenéves korában halt meg, két évvel Jancsi
és hárommal Mári halála előtt.

Székesfehérvár, 2012. július

693

Eleje:Layout 1  2012.08.15.  13:24  Page 693


