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MILENA ŠURJANOVIĆ

Szent ta má si életképek•

Szál lá si gye rek had

Min den fé le akadt kö zöt tünk. Ki csi is, nagy is, fiú is, 
lány is, fe hér is, kor mos is, szerb is, szlo vák is, ma gyar is. 
Meg egy pár ru szin, mu ta tó ba. Ki ga tyá ban, ki meg anél-
kül. De azért meg ér tet tük egy mást, s va la mi ben egy fé lék: 
szál lá si gye re kek vol tunk.

Egy fal ka em ber pa lán ta, akik jó ban, rossz ban ös  sze tar-
ta nak.

Hogy „ti los” csíny te vé sek ide jén õrt áll junk egy más-
nak, mind an  nyi an a leg bi zal ma sabb fel adat nak te kin tet-
tük. Mert a ta nya vi lág ban egész sor til tott já ték csá bít ja 
a gye rek né pet, csu pán az adott pil la nat és per sze be csü let 
dol ga, mi kor de rül ki, hogy ki ki cso da.

Sze gény vá ro si gye re kek. Fo gal muk sincs semmirõl… 
Ám bár, meg val lom, iri gyel tük õket a tisz ta ke zü kért, a 
zok ni ju kért, meg a lá nyok ha já ban az el ma rad ha tat lan 
mas ni ért – még is érez tük fö lé nyün ket a vá ro si ven dég 
gye re kek fö lött. Mert tény leg, s ezt új ra meg kell ál la pí-
ta nom, sem mit sem tud tak. Nem is mer ték a meg dézs mált 
kris tály cu kor ral ha bos ra ki ke vert és még me leg to jás gyö-
nyö rét; sem azt az íny csik lan dó sa va nyú sá gát az ubor ká-
nak, amely té ge lyek be el té ve na po zott a ve ran dán s ar ra 
várt, hogy a dunsz tos üveg ben át jár ja a ka ri ká ba te kert 
ka por jó fé le il la ta.

Til tott gyö nyö rök kel ke cseg te tett az éret len gyü mölcs 
is, amely ma gá tól kí nál ko zott a fán, s gyak ran has fá jás 
lett a vé ge. 

Le tör tük a gyü mölcs fa ágát, ar ról szed tük a még zöld 
ba rac kot, utá na meg bûn tár si egyet ér tés sel dug dos tuk.

Ku tya lo vag lást meg sza ma ra go lást ren dez tünk, a gú ná-
ro kat meg a puly ka ka ka so kat her gel tük. Egy más fe ne-
ké bõl sze de get tük ki a kul lan cso kat, meg tal punk ból a 
szú rós szerb tö vist. Szem mel tar tot tuk a tyú ko kat, s les tük 
a pil la na tot, ami kor meg toj ják – a vi lá gon a leg fris sebb 
– to jást.

Ve réb- és fürj to já so kat, lep ké ket, szöcs ké ket, her nyó-
kat meg szi ta kö tõ ket cse re be rél tünk egy más közt. Rit ka-
ság szám ba me nõ szar vas bo ga rat is oly kor. Meg osz tot tuk 
egy más sal tit ka in kat, de a nyak le ve se ket is. Nõt tünk, cse-
pe red tünk, volt mi re em lé kez nünk.

Majd ami kor az el vi har zott esz ten dõk után egy-egy 
te me té sen né ha ta lál koz tunk, sze münk, a rá is me rés örö-
mén túl, az õsi ös  sze tar to zás fé nyé ben csil lo gott mind-
azok kal, akik kel a szál lá son ös  sze bé kül tünk a meg ma ra-
dás szép sé gé nek és kö nyör te len sé gé nek je gyé ben.

A Pa pa és Ist ván

A há bo rú elõtt, meg a há bo rús évek ben, Ist ván bá csi 
volt a szál lás el sõ em be re, õ volt az is pán, va la mint a Pa pa 
sze mé lyes pa rá dés ko csi sa. Be hí ze leg te ma gát áll ha ta tos-
sá gá val, ám bár – azt hi szem – a Pa pa nem igen ked vel te 

mind azon okok ból, ami ért mi, ok ta lan gyer kõ cök, igen. 
Túl sá go san is ud va ri as, túl zot tan alá za tos volt, min dent 
he lye selt, amit csak pa ran csolt ne ki a gaz dá ja, meg sem 
vár va, hogy be fe jez ze a mon da tot, és leg több ször, amúgy 
ci kor nyá san, „fi a tal úr”-nak szó lí tot ta. Ab ban a túl hos  szú, 
fe ke te bár sony nad rág ban és fe hér ing ben, me lyet vi selt, a 
kis nö vé sû, cse ne vész em ber ké nek min den vá gya az volt, 
hogy kül sõ jé ben is la káj nak tes sen, amint hogy be lül, a 
lel ké ben is szol ga lé lek volt. Ke vé lyen fe szí tett a mi mind-
kö zön sé ge sen csak stájervágennek ne ve zett kön  nyû nyá ri 
csé zánk ma gas bak ján. Szó fo ga dó, szol gá lat kész lé vén, 
min den pil la nat ban kész sé ge sen meg vál toz tat ta vé le mé-
nyét, csak azért, hogy ura és pa ran cso ló ja meg be csül je, 
õ pe dig meg ma rad jon is pán nak. Ott hon, csa lá di kör ben 
az tán õ volt – a gaz da! Erõ sza kos, min den ha tó, des po ta. 
Tisz tes sé ges, ren des fe le sé gé nek, a jócs kán meg ter mett 
Zsu zsá nak csak úgy resz ke tett be lé az a ren ge teg há ja a 
férjemuram min den szi go rú sza vá ra.

Zsu zsán kí vül Pé ter nek, az édes ap já nak, még há rom 
lá nya volt. Azok is ott lak tak ve le, a ta nyán. Mind a 
négy lány test vér nek tág ra nyílt, bár so nyo san kö dös, 
ár tat lan kék sze me volt. A ma guk egy ügyû ség ében, 
ami lye nek vol tak, fé lénk, szin te ál la ti en ge del mes ség-
gel for go lód tak ott hon, örö kös el fog lalt ság ban. Idõ rõl 
idõ re férj hez men tek, majd a meg ér de melt és meg nem 
ér de melt ve ré sek tõl ké ken-zöl den, megint csak idõn-
ként és ide ig le ne sen ha za vá gód tak ap juk hoz, Pé ter hez. 
Tö pö rö dött öreg em ber fo gad ta vis  sza õket a ma ga és a 
lá nyok bal sor sa mi att só haj toz va, mond ván: „No de ez 
most, utol já ra le gyen!” Raj ta kí vül még va la ki vár ta a 
lá nyo kat  – Ist ván só gor, az „ál lan dó férj”, és sor ra el hált 
mind egyi kük kel.

Ve ro ni ka, a leg fi a ta labb, olyan ti zen öt éveske le he tett, s 
még ve lünk, meg csut ká ból ké szült ba bák kal ját szott. Gyö-
nyö rû e ket tu dott csi nál ni két, ke reszt be tett csut ká ból meg 
ron gyok ból, úgy, hogy még a ba ba fe jét is volt hol ki búj-
tat ni. Egy tik kasz tó nyá ri nap meg ke res tük, hogy együtt 
játs  szunk, ba báz zunk. Meg is ta lál tuk, a min t ki for dí tott 
bá rány su bán fek szik a fa ár nyék ban. Alél tan, ál mo san, 
ré ve te gen – meg ál lás nél kül egy csut ka ba bát vet kõz te tett 
és öl töz te tett. Nem ér tet tük, miért van az, hogy idõn ként 
fáj dal ma san fel jaj dul, s el for dul, hogy ne lás suk a kön  nye-
it. Érez tük, Ve ro ni ka va ló já ban már nem is ját szik ve lünk 
töb bé, mert egy sze ri be fel nõt té vált. 

A bé re sek tõl tud tuk meg az igaz sá got. Õk nem bo csá-
tot ták meg Ist ván nak, hogy a szál lás el sõ em be ré nek ki já-
ró bi zal mat él ve zi, így az tán té to vá zás nél kül le lep lez ték 
és meg szé gye ní tet ték. Az ap ja volt Ve ro ni ka el ve télt 
gyer me ké nek. A ti zen öt éves lányt fa lu si bába as  szo nyok 
sza ba dí tot ták meg ter hes sé gé tõl, egy af fé le szer szám mal, 
mint a sár ga ré pa. Így kez dõ dik a mû tét. Utá na meg már 
megy ma gá tól.

Ma is ma gam elõtt lá tom sze gény két, amint erõt le nül 
fek szik a len ge teg nyá ri dél után csend jé ben, tik kadt sá gá-

• Rész le tek a szer zõ Kljué od kapije (‚Kapukulcs’) c. em lék ira ta i ból (Prometej Ki adó, Új vi dék, 2007. /3. ki adás)
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ban, ami kor se hon nan egy nesz, ha csak a légy nem züm-
mög vagy egy tyúk nem ká rál. Le súj tot tan, mind ös  sze 
ti zen öt esz ten dõ sen, egy lé pés nyi re az örök ké va ló ság 
men  nyei kék sé gé tõl! Egye dül, vét ke sen, meg szé gye nül-
ve. Zsu zsa, a nõ vé re még ta lán se gí te ne is raj ta, hi szen 
tud ja, mi cso da ször nye teg a fér je, az az Ist ván, de még-
sem te szi, mert ne ki ma gá nak is túl sá go san fáj. Há rom 
hú ga van, s mind egyik meg csal ta a hi tes fér jé vel – Ma ris-
ka is, Ka ta is, most meg, itt van, Ve ro ni ka is.

A Pa pa is meg tu dott min dent, és ret te ne tes ha rag ra 
ger jedt. Tény leg na gyon meg ha ra gu dott. Mert mi van, 
ha Ve ro ni ka nem éli túl? Ist ván pe dig, az a két szí nû 
fé reg, ka lap ját mind két ke zé vel a mel lé re szo rít va most 
ott áll elõt te fe hér ing ben, és csak úgy rözög raj ta az a 
bõ ga tyá ja.

Ami kor Ve ro ni ka, sze ren csé re, meg gyógy ult, a Pa pa 
ki ad ta az ord rét: Pé ter egyik lá nya sem tar tóz kod hat a szál-
lá son, amíg õ él. Leg szí ve seb ben Ist vánt is ki fi zet te vol na 
– de nem mer te meg ten ni. Félt tõ le. Még pe dig azért, mert 
ki für kész te a par ti zá nok kal va ló kap cso la ta in kat, s egyet-
len fel je len tés sel mind an  nyi unk vesz tét okoz hat ta vol na.

Sok év vel ké sõbb ta lál koz tam Ist ván lá nyá val, va la mi-
ko ri ját szó tár sam mal, a ve lem egy ko rú Sá ri ká val.

Ker ti vi rá got ho zott a Pa pa ra va ta lá ra, és egész nap 
ve lem ma radt a te me tõi ká pol ná ban.

Egész nap, mel let tem, és a Pa pa ra va ta la mel lett.

Ta nya si bé re sek

Há za ik, a béreslakások, a jó ko ra gyep nyu ga ti sze gé-
lyén so ra koz tak, kö ze pén pe dig a gaz da ház ma ga so dott. 
Ke let fe lõl szá za dos aká cok, va la hol az ud var bel se jé ben 
egy öreg szil fa, a ház meg a kert kö rül dió fák te re bé lye sed-
tek. So kan lak tunk azon a szál lá son – leg alább négy-öt, 
sok gye re kes bérescsalád, meg mi ma gunk, a házigazdáék. 
Az em be rek meg a jó szág szu szo gá sá val, sza gok kal és 
han gok kal be né pe sült kész kis te le pü lés. Min den év szak, 
akár csak a nap min den sza ka is, jel leg ze tes il la ta i val és 
hang ja i val adott hírt ma gá ról.

Ta vas  szal az ép pen vi lág ra jött bor jak bõ gé se, a ma la-
cok fa lán kul éhes rí vá sa, rö fö gé se hal lat szott sür gö lõ dés re 
val ló em ber han gok kí sé re té ben, mind ezek fö lött pe dig a 
fris sen ki fejt tej, a még me leg trá gya meg a sar ja dó fû sza-
ga ter jen gett. A sza go kat ész lel ni, a han go kat szagúni le he-
tett. Mi köz ben mind ket tõ nek va la mi fé le kö zös szí ne volt.

Az élet las sacs kán csor do gált a ta nya si por tán be lül, 
meg a túl zsú folt béreslakásokban. Mirkónál és Sztánánál 
a fris sen sült ke nyér il la to zott egész nap. A fû tött ke men-
ce kö rül té len-nyá ron ci gány pur dék ug rán doz tak de ré kig 
mez te le nül. Így az tán so ha sem csi nál tak be, én meg csak 
ak kor jöt tem rá, hogy ná luk a ga tya miért szá mít fe les le-
ges ru ha da rab nak. Itt éde sen maj szol ták a ro po gós ra sült, 
il la tos ke nye ret, és sen ki nek se hi ány zott ró la sem a vaj, 
sem a zsír, sem a marmaládé. Sztána hom lo kán ve rej ték 
gyön gyö zött, amíg a for ró ci pók fö lé ha jol va csukdosta az 
iz zó ke men ce aj ta ját. Ha tal mas keb lei majd’ ki bug  gyan tak 
a blúz ból; vagy szop ta tós vagy ter hes volt örök ké. Már pe-
dig, szop tat ta, bi zony, nem csak a pi ci nye it, ha nem a fel-
cse pe re dett gye re ke it is, akik ér tet ték a mód ját, hogy ha za 
kur jant sa nak a szál lás csend jé ben: „Ma ma, adjá’ didit”… 
Ke re ken tíz gye re ke volt a ma má nak, tíz élõ…

A má so dik béresházban két fi vér, Zsárkó és Jóca la kott 

fe le sé ges tül meg a csa lád juk kal. A ház kö ze pén pa rázs lott 
a kö zös tûz tér, at tól jobb ra és bal ra pe dig egy-egy la kás 
nyílt. Itt, a bog rács meg a ros tély kö rül folyt a mu la to zás, a 
ba rát ko zás, de bez zeg a per pat var is, tisz ta szív bõl, szen ve-
dé lye sen. Min dig az as  szony nép kezd te az egé szet: vagy a 
sporhet kö rül, vagy a gye re kek mi att kap tak haj ba. A be lá-
tó és bölcs fér jek vol tak azok, akik fé ken tar tot ták õket, 
úgy hogy szé pen el si mult min den, ám bár drá mai hely zet, 
ve re ke dés meg le szá mo lás is akadt bõ ven. Ilyen kor az tán 
a gaz du ram, a Pa pa szi go rú és te kin télyt pa ran cso ló, fel-
emelt hang ja te rel te nor má lis ke rék vá gás ba az éle tet.

A har ma dik béresházban ma gya rok lak tak. La ci meg 
Ist ván a csa lád juk kal. Õk a ka to li kus ün ne pe ket tar tot ták, 
ame lye ken – akár csak a pra vosz láv ün ne pe ken – min den-
ki ott volt. Így esett, hogy a hos  szú, egy han gú tél ben két 
ka rá csony és két új év volt, ko ra ta vas  szal pe dig két hús vét 
is! Mind ezek hez nagy já ból azo nos szo ká sok fû zõd tek, a 
há zi gaz dák pe dig meg fe le lõ kép pen vál ta koz tak. Így folyt 
az élet, ugyan ak kor a min den ség egy pi ciny szög le te, itt, a 
szál lá son, a fény év egy ap rócs ka mor zsá ját él te meg.

Ak kor lett a leg moz gal ma sabb, ami kor a szer bek 
ül ték a véd szent ün ne pü ket, mert ilyen ün ne pük egye dül 
ne kik volt. Ami dõn a nagy hó meg a té li álom mi att az 
em be rek csak leb zsel tek és tét le nül lop ták a na pot, jól 
esett az is, ami kor a ló szer szám ja ví tá sa meg zsák fol to-
zás köz ben da no lász tak, vagy pet ró le um lám pa mel lett 
kö tö get ve plety kál tak.

En gem, kis lány ként, az ren dí tett meg leg in kább, ami-
kor té len, kint a szál lá son, ágy nak esett va la ki. Hi deg, 
be ha va zott, ir gal mat lan út ta lan ság, a szom széd gye rek 
pe dig be lá za so dott – va ló ság gal tûz ben fet reng. Ilyen kor, 
me leg toll duny há ba pó lyáz va a rö vid ko csi szal má val 
le te rí tett pad ló já ra fek tet ték, és or vos hoz si et tek ve le, a 
fa lu ba. Úgy em lék szem, min dig jól vég zõ dött, hál’ Is ten-
nek, min den, de azért bor zal mas volt ré sze se len ni a nagy 
ije de lem nek, hogy ne mond jam, pá nik nak.

No, és még va la mi re em lék szem: egy ne hány szem te-
len as  szony sze mély re, amit már-már a kel le met len em lé-
ke im kö zött tar to ga tok. A szál lá son min dig akadt leg-
alább egy pi masz, szá jas ko dó, sze mér met len ném ber. 
Az ilyen as  szo nyok elõ sze re tet tel tûr ték fel szok nyá ju kat 
nagy me leg ben, a blú zu kat le vet ve szé gyen ke zés nél kül 
mász kál tak a szál lá son be lül, a fa ru kat ri szál ták – egy szó-
val ki hí vó an vi sel ked tek. A töb bi ek, a tisz tes sé ge sek, rend-
sze rint az idõ sebb je meg a ke vés bé szé pek, gyil kos te kin-
tet tel mé re get ték, és leg szí ve seb ben szét mar can gol ták vol-
na õket. Ilyen pil la na tok ban jobb volt nem hal la ni, mi min-
dent vag dos tak egy más fe jé hez! Ma is a fü lem ben vissz-
hang za nak azok a ve lõs, za ma tos, csú fon dá ros sza vak, 
ki fe je zé sek, aho gyan a ta nyát kör nye zõ gyep fö lött len ge-
dez nek, majd az akác fák meg nyúlt ár nyé kai sor fa lán sik-
la nak to va az il la to zó est haj nal ban.

Er zsi né ni

Ka ti ca óma ma haj la mos volt ar ra, hogy be le nyug vás-
sal, mi több, ros  szal lás vagy lát ha tó cso dál ko zás nél kül 
fo gad jon min dent, ami tör té nik kö rü löt tünk. Bár mi fur csa-
ság fö lött, né mi váll vo no ga tás kí sé re té ben, egyet len, két-
ség kí vül igaz mon dás sal tért na pi rend re: „Csu dá la to sak a 
Jó is ten út jai”.

Sok idõ be telt, míg én is be le ta nul tam, mi ként búj jak a 
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nagy ma ma e va rázs igé jé nek paj zsa mö gé. Már pe dig volt 
min cso dál koz nom, hû, de men  nyi! S gyak ran föl me rült 
ben nem a kér dés, hát le het sé ges, vagy egy ál ta lán, hogy’ 
lé tez het ilyes mi?!

Va la mi kor ré gen, egy nyá ron, ak kortájt, ami kor ja vá-
ban tar tott az ara tás, s ami kor az ezüs tö sen hold vi lá gos 
éj sza kák csak úgy il la toz tak a fris sen leara tott bú zá tól, 
szo kat lan hang za var tá madt. A ta nyai nagy is tál ló fe lõl, 
ahol az ara tó mun kás ok hál tak, han gos szó vál tás szû rõ-
dött ki. Mind an  nyi an jól hal lot tuk. Édes anyám meg a 
Pa pa nem tud ták, mi té võk le gye nek – köz be lép je nek-e, 
vagy hagy ják, hogy a ci va ko dó fe lek ma guk tól jobb be lá-
tás ra jus sa nak.

A Pa pa még is el lé pett az is tál ló ig, mi töb bi ek pe dig ott 
ma rad tunk a ve ran dán, s per sze hall ga tóz tunk. Na, és tes-
sék, mi ket hal lot tunk! A Da ni, Iván és Er zsi né ni al kot ta 
hár mas éve ken át ara tó ré sze se ink vol tak. Er zsi né ni nek, 
a jó erõ ben le võ, tûz rõl pat tant ma gyar me nyecs ké nek, 
no ha már túl volt az éle te de lén, mind an  nyi unk cso dál ko-
zá sá ra – két fér je volt! Ame lyik es te Er zsi né ni Da ni val 
vo nult el a leg na gyobb gó ré ár nyé ká ba, ak kor Iván hall-
ga tott és só haj to zott. Ami kor meg Iván nal ment el, Da ni 
szív ta a fo gát és emész tõ dött. Napköz ben Er zsi né ni fog ta 
a kö zép sõ borozdát, egy fe lõl Iván, más fe lõl pe dig Da ni 
haj la do zott. Egyi kük a sar ló val mar kol, a má si kuk rak ja a 
ké vét, oszt olyan gya kor lot tan, ös  sze han gol tan ha lad nak 
a bú za föld hos  szán, hogy a töb bi ek mind le ma rad nak 
mö göt tük.

Azon az em lé ke ze tes éj sza kán azon ban vér re me nõ, 
el ke se re dett ci va ko dás tört ki Iván meg Da ni kö zött. 
Csú nyán ös  sze vesz tek, mi köz ben mind a ket ten azt kö ve-
tel ték Er zsi né ni tõl, hogy nyi lat koz zék. Hogy vá las  szon 
ket te jük kö zött, a fe les le ges har ma dik pe dig szed je a sá tor-
fá ját, mert ez így nem me het to vább. 

No de reg gel re azért még is el csen de se dett min den. 
Mi re meg vir radt, s ami kor ki vi rult a me zõ a pi ros fej ken-
dõk tõl – mun ká ba len dült a troj ka. Er zsi né ni a kö zép sõ 
po zí ci ón, a bal ján Iván, a jobb ján Da ni. Gyor san ha lad nak 
elõ re, szót la nul dol goz nak.

Ami kor hár muk kö zül el sõ nek meg halt Da ni, a má sik 
ket tõ tisz tes sé ge sen meg gyá szol ta. Ami kor Er zsi né ni 
ment el, Iván vi gasz tal ha tat lan lett. Mind ket tõ jü ket el si-
rat ta, egy for mán.

Én meg itt ál lok meg vá la szo lat lan kér dõ je lek kö zött, 
cso dál koz va, za va ro dot tan. Csu pán Ka ti ca nagy ma ma 
egye dül le het sé ges vá la sza nyújt né mi meg nyug vást: 
„Csu dá la to sak a Jó is ten út jai”.

Jú lia

Az apám há zá ban, csak úgy, mint nagy bá tyá im meg a 
kö ze leb bi, tá vo lab bi ro kon ság há za i ban zaj ló élet hez hoz-
zá  tar to zott a több fé le cse léd ség. Már ki nek-ki nek a zse be 
és szük ség le tei sze rint – az egy sze rû pesz ton ká tól kezd-
ve a gouvernante-ig, az az a kép zet len, fi a tal lá nyok tól 
a ké pe sí tett ta ní tó nõ kig, szo ba lány okig, szakácsnõkig… 
Nagy gond dal vá lasz tot ták ki õket, meg bíz ha tó, leg in-
kább ma gyar há zak ból. Kü lö nö sen fon tos szem pont volt, 
hogy a gye re kek ap ra ja mel lett fi a tal lá nyok le gye nek, 
akik kön  nyen kap ha tók, hogy el fus sa nak a lab da után, a 
ho mo ko zó ban ku po rog ja nak, vagy in gecs két varr ja nak a 
játékbabáknak. A szo ba lány ok is fi a ta lok vol tak, tisz te let-

tu dók, vi sel ke dé sük ben tar tóz ko dó ak és sze ré nyek. Vé ge-
ze tül, na, igen, a kony há ban – a kö te le zõ en te re bé lyes és 
erõ tõl duz za dó, fel vált va hol zsém bes, hol pe dig jó lel kû 
as  szony sá gok, az ügyes és min dig ki tû nõ, ta pasz talt és 
rá ter mett sza kács nõk. Né ha ket ten is, az el sõ és a má so-
dik. Az el sõ ural ta a kony ha bi ro dal mát, a má so dik meg 
csak kuk tás ko dott, mel let te inas kod va ta nul ta a sza kács-
mes ter sé get. Az ud var ban a szin te lát ha tat lan ud va ros 
ural ko dott diszk ré ten. Rend ben tar tot ta az ud vart, az tán 
éj sza ka vir rasz tott, nap pal meg igen csak aludt. Nyá ron, 
ami kor mind an  nyi an kint lak tunk va la me lyik ta nyán kon, 
az ud va ros õriz te a há zat, Ka ti ca nagy ma ma pe dig ren-
de sen ma gá ra ma radt há rom fi á nak a fél ut ca hos  szán 
so ra ko zó, ha tal mas há za i ban. Min den ne mû csa lá di as ság 
a sze mély zet tel el kép zel he tet len volt!

Sok Er zsi két, Ma ris kát, Ju lis kát meg Ve ro ni kát el fe lej-
tet tem már, Jú li á ra azon ban mind an  nyi an jól em lék szünk. 
Bá lint bá csi, a Pa pa egyik mun ká sa ve zet te el hoz zánk, és 
jószívvel aján lot ta, fo gad juk fel szo ba lány nak már csak 
azért is, hogy itt meg ta nul jon szé pen vi sel ked ni, s meg-

is mer je az úri mó dit. Tö ré keny, für ge lá bú, kék sze mû, 
szösz ke te rem tés. Okos is, de ezen fe lül is leg fõbb vá gya, 
hogy min dent a vi lá gon meg tud jon és meg ta nul jon. Hû sé-
ge sen szol gált ben nün ket, sze ret te a gye re ke ket, vi gyá zott 
rá juk, s tisz tel te a fel nõt te ket. A ki ke mé nyí tett ing váll, a 
ki mo sa ko dott arc il la ta áradt be lõ le.

Egy nap, vá rat la nul, pi tye reg ve és sû rû bo csá nat ké ré-
sek kö ze pet te azt mond ta édes anyám nak, hogy el sze ret ne 
men ni tõ lünk. Meg le põd tünk: mi ért? S meg tud tuk – ho vá. 
Az egyik án gyom as  szony hoz. Lel ke raj ta, ha már úgy 
akar ja. Amint il lik, ki fi zet tük, ki kí sér tük Jú li át, és ba rát-
ság ban ma rad tunk.

Ami kor meg je lent a Pa pa te me té sén, negy ven év múl-
tá val, hogy ki lé pett há zunk ka pu ján, meg állt ben nem az 
ütõ a fel to lu ló em lé kek tõl. Ott állt bõ rig áz va a nyá ri 
zá por ban, ker ti vi rá gok ból sze dett, szín pom pás cso kor ral 
a ke zé ben. Egy szem pil lan tás alatt meg vi lá go so dott elõt-
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tem, hogy Jú lia még lé te zik, sze ret ben nün ket és hû ség gel 
ra gasz ko dik hoz zánk.

Eszem be ju tott min den. Meg állt az idõ. A pil la nat egy 
tö re dé ke alatt fel rém lett elõt tem az ángyikám el bû vö lõ, 
szel le mes, szi laj, meg gon do lat lan, el len áll ha tat lan fia. 
Az egész fa lu bo lon dult utá na. Egyé ni sé ge von ze re jé nek 
en ge del mes ked ve ment el tõ lünk Jú lia. Fi a tal sá gá nak és 
felforrósult ma gyar vé ré nek olt ha tat lan tü zé vel ad ta oda 
ma gát ne ki. Nyá ri éj sza ká kon be lo pó dzott a le gény az 
al só ház egyik cse léd la ká sá ba, és haj na lig ott ma radt Jú lia 
for rón öle lõ kar ja i ban. Sen ki sem mit nem sej tett a ház ban. 
A bol dog ság tól tün dök lõ Jú lia az egész ház né pe éle tét is 
meg szé pí tet te. Ami kor pe dig len til tott ha tár át lé pés mi att a 
fi út le tar tóz tat ták – Jú lia si rat ta meg a leg ke ser ve seb ben.

„Sze gény Jú lia, nem is tud tuk, men  nyi re ra gasz ko dik 
hoz zánk ez a gyer mek”, mon do gat ta só haj toz va a mi na iv 
ángyikánk.

El ítél ték a só gor as  szony fi át, bör tön be ke rült. Jú lia 
férj hez ment, egy sor gye rek nek adott éle tet, és a sa ját 
szor gos ke ze mun ká ja árán fel épí tet te a ma gyar ne gyed 
leg szebb há zát. Fá rad sá got nem is mer ve szor gal ma san 
dol go zik, vet, arat, szü re tel, süt-fõz, de min dig ta lál idõt, 
hogy hoz zánk is el lá to gas son. Úgy szól ván ha lál ra dol goz-
ta ma gát, csak hogy ma gá ba fojt sa bá na tát, el fe lej tes se 
em lé ke it.

A bör tön bõl va ló sza ba du lá sa után a le gény is meg-
nõ sült, gye re kei szü let tek, ta nul má nyok ra ad ta a fe jét. 
Egy nyá ron, tel je sen vá rat la nul, meg hal, ál má ban éri 
a ha lál, egy ma gá ban a nagy, fény ûzõ, vá ro si la kás ban. 
Szent ta má son te met ték el an nak õsi rend je-mód ja sze rint. 
Gyász menet, ko szo rúk, vi rág csok rok, ro kon ság, ba rá tok, 
kol lé gák, be szé dek.

Va la hol a szer tar tás vé ge fe lé, kön  nye i vel küsz köd ve, 
meg je lent egy so vány, szõ ke, fej ken dõs as  szony. Zseb ken-
dõ vel ta kar ga tott, vö rös re sírt, da gadt sze mek kel. Hold kó-
ros ként jár, fel-fel sza ka dó zo ko gás ráz za a vál lát. Mind-
járt tud tam, ki cso da, no ha ré ges-ré gen nem ta lál koz tunk.

A meg szál lás

A ta va szi reg gel ta lán épp olyan lett vol na, mint más-
kor, ha fé lál mom ban nem hal lom azo kat a lé pé se ket. 
Már pe dig iga zi, ka to nás vo nu lás volt, ke mény, üte mes, 
mint ami kor dísz lé pés ben ha lad a me net osz lop. Sze ret-
tem vol na nem hal la ni õket, sze ret tem vol na, ha mind ez 
csak álom ma rad, hogy el hes se ges sem a va ló ság ból. A 
ba bá mat sze ret tem vol na meg ko csi káz tat ni a te nyér nyi 
vi rá gos kert ben, Nyuszkó nyu szit sze ret tem vol na me ge tet-
ni, tel jes hos  szá ban sze ret tem vol na vé gig fut ni a gan gon.

No de majd eszem be jut, ha egé szen felébredek… 
Eszem be jut, hogy a gyö nyö rû, ha tal mas, fé nyes úri tor-
ná cot csú ful el re kesz tet ték egy há rom aj tós szek rén  nyel. 
Hogy e mö gött a re kesz ték mö gött a mi nyu gal mas, több-
szo bás és teg na pig csak a mi enk nek tu dott há zunk ban 
is me ret len, ide gen em be rek, egyen ru hák, ka to na csiz mák 
jön nek-men nek, ka to nás lé pé sek, sar kan tyú pen gés, ide gen 
nyel vû sza vak röpködnek… a hó dí tó fö lé nyes ke dõ mo do-
rá ban, aho gyan még a kü lön ben ma gya ro san ud va ri as és 
szol gá lat kész csics kás is be szélt ve lünk, há zi ak kal.

S így, ahe lyett, hogy ba ba meg a nyu szi, ahe lyett, hogy 
Ka ti ca nagy ma má nak a ben nün ket, gye re ke ket reg ge li hez 
hí vo ga tó me leg hang ja, ahe lyett, hogy a lab da meg az ug ró-

kö tél töl te né ki az éle tem, má ról hol nap ra felnõttem… A 
szo bá ból csak tel je sen fel öl töz ve, ter mé sze te sen ut cai 
ru há ban mer tem ki óva kod ni a gang ba – mert ide ge nek 
tar tóz kod tak a ház ban. Ak kor meg a szek rény fal mö gül 
elõ buk kant La ci, a csics kás ön elé gült, pi ros or cá ja, az zal 
a meg szo kott fö lé nyes, ugyan ak kor ba rát sá gos mo so lyá-
val, mely azt je len tet te, hogy ne fél je tek egy csep pet se, 
mi tény leg hó dí tók va gyunk ugyan, ám de a mi ezer éves 
kultúránk… – s így to vább, s így to vább.

Sze gény ke, nem hi báz ta tom én õt sem mi ért, mind ösz-
 sze szí vé lyes akart len ni, azon ban egész pri mi tív lé nyé bõl 
csak úgy áradt az el fo gad ha tat lan ki va gyi ság.

Ki fé nye sí tett csiz mái ka to nai ha tal má nak üte mé re 
ko pog tak vé gig a gan gon, kint, az ud va ron di a dal ma san 
fröcs köl te a vi zet ke vé lyen dül lesz ke dõ mell kas ára, a víz-
su gár alatt pe dig úgy prüsz költ, mint aki a gyõ zel mi har-
so nát fúj ja. Nem okol tam õt sem mi ért, nem tett sem mi 
ros  szat, nem is bán tott sen kit, túl zot tan, el vi sel he tet le nül 
il lem tu dó volt, de itt volt, itt, ahol he lye nincs.

A gye rek ko ro mat vág ta ket té, mint az al mát, de én nem 
vol tam egyik fe lé ben sem. Amo lyan se’ ki csi, se’ nagy még, 
de tud tam, hogy az ef fé le fi nom, pi ros pozs gás, ki kent-ki fent 
ala kok a há bo rú ban – öl nek. Õ meg itt, az én há zam ban, az 
én ud va rom ban jár-kel fel emelt fõ vel, pöf fesz ke dik, mo so-
lyog, és ha meg szó lít, úri em ber ként for dul hoz zánk, úgy, 
aho gyan a pes ti ura sá gok ti tu lál ták egy mást va la mi kor.

Azon a ta va szon nem volt sem is ko la, sem is ko lás 
di ák. Én pe dig meg is mer ked tem egy új ki fe je zés sel, mely-
nek je len té sét lép ten-nyo mon át él tem. Ez a szó pe dig így 
hang zott – a Meg szál lás.

Há bo rús hét köz nap ok

Nyá ri dél után, egy futózáport kö ve tõ en ki mo sa kod va a 
virágoskert… Csi pe ge tõ ga lam bok ra ja a tég la jár da ré sei 
kö zött pu ha, zöld pá zsit ként sza ba don bur ján zó por csin-
ban. Az öreg kör te fa alatt ülök a liegestuhlban, nyug ágy-
ban, és ol va sok. A kis her ce get. El áb rán do zom, ha há bo rú 
van is, és a ház ban min den kit gon dok nyo masz ta nak. A 
Pa pa es te fe lé min den nap el vo nul a há ló szo bá ba, s a lon do-
ni rá di ót hall gat ja a sö tét ben. Anyám kint ül az ud var ban, 
a pa don, s amint a nagy ka pu meg nyi kor dul, jelt ad, hogy 
fu tás be a Pa pá hoz, kap csol ja ki a rádiót… Ag gó dunk, 
a sztá ling rá di csa ta vég ki fej let ét várjuk… A ma gya rok 
lép ten-nyo mon pök hen di en viselkednek… még a pi a con 
is. Az a Ve ra ne vû hun cut ko fa as  szony, ál nok mo sol  lyal 
kér de zi az anyám tól, ol vas ta-e a mai új sá got? Az új ság 
meg te le van vas tagbe tûs, öles cí mek kel, hogy a né me tek 
mi cso da si ke re ket arat nak az ös  szes fron to kon! 

Gon do la ta im le-föl ci káz nak – a fecs kék röp tét kí sé-
rik a de rült, ki mo sa ko dott, tisz ta ég bol ton, vagy hir te len 
le buk nak a nagy ka pu meg nyi kor du lá sát sejt ve. Há bo rú 
van, em be rek vesz nek oda, én pe dig an  nyi ra ele ven, 
ki csat ta nó an egész sé ges és élet re va ló va gyok. Ugyan ak-
kor a te he tet len ség, a bi zony ta lan ság, a ret te gés, a sok 
szen ve dés tu da ta foj to gat.

Eb bõl az idõ bõl em lék szem Bélics Gyóka bá csi ra, 
tá vo li ro ko nunk ra és ba rá tunk ra. Ré gi vá gá sú, meg rög zött 
agg le gény, rá tar ti ga val lér volt, jó par ti, aki nap hos  szat 
a fa lut jár ta és ér te sü lé se ket gyûj tött. Ha sze gény hez, ha 
gaz dag hoz tért be, bár hol meg for dult, min de nütt meg bíz-
ha tó hír for rá sai vol tak. A bé re sek közt – azért, mert jól 
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be szélt ma gya rul; a szent ta má si nagy sá gák, kü lö nös kép-
pen az öz vegy as  szony ok kö zött, mert el hal moz ta õket a 
fá rad ha tat lan szép te võ bók ja i val, de ha son ló si ker rel járt 
ro ko nai, ba rá tai meg a vá ros ból fa lu ra me ne kült új vi dé-
ki ér tel mi sé gi ek közt is. Vol tak, akik Új vi dék rõl, má sok 
Belg rád ból és Pest rõl, is mét má sok pe dig a rek vi rált szo-
bá ink ban la ko zó ma gyar tisz tek tõl ér te sül tek er rõl-ar ról. 
A Gyokarának be cé zett Gyóka bá csi mind ezt el rak tá roz ta 
szé pen a csu pa ko pasz, hos  szú kás ra si ke re dett ko bak já-
ba, majd hos  szan fej te get te a Pa pa meg a Ma mi (meg a 
töb bi hall ga tó ság) elõtt. Szí ve sen hall gat tam ok fej té se it, 
el mél ke dé se it (vagy pon to sab ban, in kább csak hall ga tóz-
tam ak kor), aho gyan „há”-nak hang zó fran ci ás „er”-jeit 
ro pog tat ta a na pi lap ok ból ki vá gott, majd szét te re ge tett, 
el ron gyo ló dott tér ké pek elõtt…

„Hommel” (Rommel) elõ re nyo mult. Az oro szok visz-
 sza vo nul nak. Ki jev né met kéz re ju tott, az oro szok vis  sza-
vet ték Novgorodot… Ami kor pe dig fel buz dul va avagy 
el bá tor ta la nod va ös  sze haj to gat tuk a tér ké pe ket, és kér ges 
pa rasz ti ke zünk új ra az ölünk be hul lott, s ami dõn a Pa pa 
egy po hár ka „paphamohgó” után a sa ro kig kí sér te Gyóka 
bá csit az es ti szür kü let ben, a csa lád, mi ként ha va la mi je len-
tõ ség tel jes lé pé sen len ne túl, vis  sza tért hétköznapjaihoz… 
A Ma mi ke nye ret sze le telt a va cso rá hoz, a ci gány Jéla 
zöld hagy mát tisz tí tott, a Pa pa a son kát szab dal ta a hom bár-
ban, mi, gye re kek pe dig va cso rá hoz te rí tet tünk a gang ban. 
Ka pu zá rás után, majd ami kor a ku tyát le old ják a lánc ról, 
be csuk ják a ba rom fiól aj ta ját, el né mul nak a galambok… 
va ló szí nût len ár nyak né pe sí tik be az ud vart, és úgy tû nik, 
nincs há bo rú, nem arat a ha lál – olyan kor fel to lul ben nem 
a kér dés, hogy eb ben a nagy ház ban va jon meg szó lal ha-
tunk-e még egy szer fenn szó val, nyit va tart juk-e majd az 
ab la ko kat, új ra nor má li san él he tünk-e va la ha?

A leg szél sõ szo bá ba, a nagy ma ma meg a nagy ta ta 
gyö nyö rû, fa rag vá nyos bú tor da rab ok ban gaz dag há ló szo-
bá já ba egy Luk ács Sán dor ne ve ze tû ma gyar szá za dost 
kvár té lyoz tak be. Ami kor elõ ször be ál lí tott, Sa nyi ke zet 
csó kolt a nagy ma má nak, te át rá li san be mu tat ko zott, és 
úgy kezd te hasz nál ni a szá má ra hi va tal ból rek vi rált szo-
bát, ahogy azt a jól ne velt ség, az il lem elõ ír ta. Múl tak a 
na pok, mi fi no man le ve gõ nek néz tük, mert sér tõ en azért 
még sem mertük… Õ per sze ész re vet te, és úri em ber mód-
já ra el tûr te a dol got, fe lénk pe dig – aho gyan édes anyám 
fo gal ma zott – azt a szim pa ti kus po fá ját mu tat ta. E mi att 
a ro kon szen ves ké pe mi att mind ke vés bé érez tük el vi sel-
he tet len nek, és egy re rit káb ban ad tuk ta nú jel ét, men  nyi re 
nincs ínyünk re, hogy ná lunk la kik, még ha kény sze rû ség-
bõl is akár. Egy sze rû en meg szok tuk. Egy nap, hi bát lan 
szerb nyel ven, meg kér dez te az igen  tisz telt idõs nagy sá-
gát, va gyis Ka ti ca nagy ma mán kat, meg en ge di-e, hogy 
egy ki csit el be szél ges se nek. Oda-vis  sza let tünk meg rö-
kö nyö dé sünk ben. Mert hogy egy hód me zõ vá sár he lyi 
ma gyar, ál ta lá ban, egy ár va szót sem tud hat szer bül! 
Ahá nyan csak vol tunk, mind an  nyi an ku tat ni kezd tünk 
em lé ke ze tünk ben, hát ha el szól tuk ma gun kat, mond tunk 
va la mit a szám lá já ra, amit eset leg meg hal lott. Alig ha nem 
ész re vet te, men  nyi re meg hök ken tünk, ked ve sen csak 
el mo so lyo dott, s így szólt: „Az édes anyám sza bad kai 
szerb – Magarásevics lány… Azt hi szem, most ak kor 
jó ba rá tok le he tünk.” S let tünk is! Ma mi meg a Pa pa 
éj sza ká kon át ele mez get te ve le a po li ti kai hely ze tet meg 
a front vo na lak ál lá sát, mind ad dig, amíg Sa nyi egy éj jel 
az tán kö zöl te, hogy a né met erõk az ös  sze om lás szé lén 

áll nak, s hogy az oro szok meg az an go lok gyõztek… 
Meg hogy vol na egy ké ré se a há zi ak hoz. A ma gyar ka to-
na ság ki vo nul Szent ta más ról. Nem tud ja ho vá, mer re, az 
õ élet ben ma ra dá sa is bizonytalan… Egy gyû rût, csa lá-
di erek lyét bíz na ránk, az zal a ké rés sel, hogy ad juk át 
an nak, aki túl éli a há bo rút, és el jön ér te.

Ezt a gyû rût Bojka né ném vet te ma gá hoz, és so ha sen-
ki nem lát ta töb bé. De nem is ke res te sen ki, mind a mai 
na pig.

Pecze Pé ter, arany mû ves és ék sze rész

Mi ó ta az esze met tu dom, ugyan azon a he lyen 
volt meg ta lál ha tó, ugyan ab ban az üz let he lyi ség ben, 
egy azon idõ ben és ugyan az zal az órás na gyí tó val a 
sze mén Pecze Pé ter úr. Cég táb lá ján, a ne ve után, ez a 
két nyel vû fel irat állt: Zlatar i časovničar. Arany mû ves 
és órás.

Ki mért nyu ga lom mal, nesz te le nül moz gó, jó sze mû, 

kön  nyû ke zû órás mes ter. Na pon ta két szer je lent meg üz le-
té ben, épp olyan el ma rad ha tat la nul, mint ahogy min den-
nap reg gel van és el jön az es te. S ott volt dél elõtt et tõl 
ed dig, majd dél után at tól ad dig, óra mûpon tos ság gal, aho-
gyan a meg ja ví tott órák sor jáz tak ki fe lé a mû hely bõl. A 
csen des üz let he lyi ség ár nyas mé lyé ben ke tyeg tek ap róz va 
vagy da ra bo san, dal la mo san csi cse reg tek, vagy ér ces kon-
ga tás sal je lez ték az órák, a na pok, az év szak ok mú lá sát.

A leg meg ha tóbb a mes ter nek az a diszk rét ma ga tar tá-
sa volt, ami kor a Pa pa, szó nél kül, egy-egy „kis ka kast”, 
az az Na pó le on-ara nyat pen ge tett le az üveg pult ra. Pecze 
úr nak egy sza va nem volt hoz zá, mint ha ez a cse le ke det, 
a meg szál lás ide jén, nem lett vol na bün te ten dõ. Elõ ször 
fi gyel me sen kö rül né zett, pi pis ked ve fel ágas ko dott, hogy 
a ki ra kat fö lött ki kém lel ve meg ál la pít sa, nincs-e va la ki a 
kö zel ben. Majd hi va tá sá nak áhí ta tá val a mér leg ser pe nyõ-
jé be he lyez te az arany tal lért, ki ke res te a mil li gramm nyi 
egy sé get is mé rõ sú lyo kat, vé gül két ti ze de sig ter je dõ pon-
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tos ság gal kö zöl te a mé rés ered mé nyét. A Pa pa hall ga tott 
és vá ra ko zott, én õrt áll tam az aj tó ban, Pecze úr pe dig osz-
tott, szor zott, az tán hal kan be mond ta, men  nyit fi zet. „Iván 
uram, reg gel majd ko ráb ban be jö vök, Ön meg ak kor lesz 
szí ves nyolc elõtt be néz ni a pén zért.” A Pa pa meg ilyen-
kor azt mond ta: „Kö szö nöm, Pecze úr. És sen ki nek egy 
szót se’…” Mi re õ: „Sen ki nek egy szót se!” S a mi na pó le-
on ja ink ból így let tek nyak lánc ok meg kar kö tõk, az ér tük 
ka pott pénz el le né ben pe dig bé kén hagy ták csa lá dun kat a 
meg vesz te get he tõ csend õrök.

A tú szok ide je

Vil lám csa pás ként ter jedt el a hí re fa lu szer te. Se hol egy 
pis  sze nés utcahosszat, az ar cok el ko mo rul tak. Sug do ló-
dzás, vá ra ko zás. Ké szül a tú szok lis tá ja. A leg te kin té lye-
sebb szent ta má si ak lesz nek raj ta, a fe jük kel ke zes ked nek 
min den le puf fan tott ma gya rért, min den diverzióért…

Tu da tom ban, az eszem meg a szí vem sze rint, a Pa pám 
volt az el sõ és a leg kü lönb min den ben: tisz tes ség és be csü-
let, szív jó ság és nemeslelkûség dolgában… Meg az tán 
gaz dag is volt. Te kin té lyes és be csü le tes. Édes Is te nem, 
a szí vem resz ke tett be lé, mi köz ben a Pa pá val va ló büsz-
kél ke dé semet, meg az irán ta ér zett cso dá la to mat hát tér be 
szo rít va a név sor tól kezd tem ret teg ni, me lyet mahol nap 
ki ra gasz ta nak a köz ség há za kapujára…

Majd en nek a nap ja is ránk vir radt, lát szó lag úgy, 
mint min den más nap; a spar hel ten forrt a tej, a ke nyér 
meg a reg ge li il la tá val telt meg a kony ha. A lá ba ink hoz 
kis ci cák tör lesz ked tek, a nagy ma ma sú gott va la mit édes-
anyám nak, aki már is ös  sze kap ta ma gát, hogy el men jen a 
Pa pa helyett… Rá jöt tem, ép pen azt la tol gat ták, mi a jobb 
– hogy a ma mi je len jen-e meg a köz ség há zán, vagy még is 
a Pa pa. A ma gyar szá za dos úr csics ká sa, aki már ko ra reg-
gel meg ér ke zett, hogy a mi, mos tan ság rek vi rált szo bánk-
ban fel éb res  sze a gaz dá ját, nagy buz gól kod va pont ak kor 
si e tett vé gig a tor ná con, ke zé ben a bo rot va kész let tel meg 
a tál me leg víz zel. A kö te le zõ „Kezi’csókolom, nagy sá gos 
as  szony”-t ez út tal még meg is tol dot ta: „Saj ná lom, a név-
sort kitûzték… sajnálom…, na gyon sajnálom…” Szó val, 
a Pa pa raj ta van!

Ab ban a szem pil lan tás ban az anyám már el is tûnt az 
ud var ból, mi meg csak ös  sze néz tünk, szá munk ra meg állt 
az idõ. Anyu ha mar vis  sza jött, bor zasz tó ha mar, sá pad tan, 
egye nes tar tás sal, de va la mi fé le új, egé szen új ki fe je zés sel 
az arcán… Le het, hogy csak na gyon ko moly lett, túl sá go-
san is ko moly, s hir te len sok kal öre gebb.

At tól a reg gel tõl fog va na po kig szótlankodtunk, vagy 
leg fel jebb sug do lóz tunk ott hon. A Pa pá nak ti los volt 
el hagy ni a há zat. Zak la tott sá gát és fé lel mét lep lez ve tét-
len ke dett a szo bák ban, az ud va ron. Foly vást a hely be-
li rá dió ál lo más hí re i re fü lel tünk mind an  nyi an, és ret teg-
tünk, ne hogy va la ki le szag gas son egy ma gyar hir det-
ményt, mely ben hús fé le, liszt vagy más élel mi szer be szol-
gál ta tá sá ra szó lí ta nak fel, ne tán ko csi val, ló val kell jen elõ-
áll ni, mind ezt a had se reg szükségleteire… Az ag go da lom 
meg a hall ga tás lett az úr a ház ban. A csa lád min dent el kö-
ve te tett, hogy a gye re kek sem mit se ve gye nek ész re – mi 
azon ban min dent tud tunk és hallottunk… Nem ma rad ha-
tott ész re vét len, hogy a Pa pa min den nap ti zen egy óra kor 
ebé del. Ak kor, egye dül ak kor lát tam Iván apá mat, hogy 
ne he zen nye li a fa la tot, s no ha õ eszik a ke nyér bõl, a 

ke nyér is eszi õt… Ebéd után az tán fog ta a há ti zsá kot, ben-
ne az ele mó zsi á val meg a pok róc cal, majd pon to san dél-
ben el ment, hogy le je lent kez zen a köz ség há zán.

Ilyen kor mind nyá jan Ka ti ca óma ma nyo má ba ered-
tünk, hogy fel so ra koz zunk há zunk véd szent je, Szt. Trifun 
ikon ja elõtt. A nagy ma ma térd re bo rult, s imá ra kul csolt 
kéz zel hos  szan imád ko zott, imád ko zott. „Õrizd meg 
ne künk õt, jó sá gos Is te nünk, ve zé reld ha za ma is, ép ség-
ben, egész ség ben.”

Édes anyám a nagy ma ma mel lett, mi, gye re kek pe dig 
ol dal vást térdepeltünk… Sem a há bo rú elõtt, sem utá na, 
so ha sem hit tem olyan õszin tén Is ten ben, és nem is imád-
koz tam an  nyi ra tisz ta szív bõl, mint ak kor. Olyan oda adó-
an mond tam a nagy ma ma után az ima szö ve get, hogy úgy 
érez tem, meg állt az idõ, ha tár ta lan ná vált a tér, s hogy 
a Jó is ten hall en gem. Ezek ben a per cek ben oly bá tûnt, a 
Pa pa biz ton ság ban van, s a je lek sze rint csak ugyan úgy is 
volt. Nem tu dom, van-e Is ten ma is, de tu dom, hogy ak kor 
va ló ban volt. A nagy ma ma imá i nak, az anyai sze re tet ere-
jé nek, a mi gyer me ki lel künk sely mé nek szö ve dé ké bõl 
ele ve ne dett va ló ság gá, mi dõn ak ko ra sze re tet tel imád koz-
tunk és fo hász kod tunk Õhoz zá.

Hos  szú volt az a nyár, úgy tet szik, vég te le nül hos  szú, 
akár csak azok az órák, mi a latt vár tuk, hogy meg csi kor dul-
jon a nagy ka pu, és meg hall juk a Pa pa lép te it. Sá pad tan 
nyi tott be, sö tét ka ri kák kal a sze me alatt, fá rad tan, hall ga-
ta gon. S így ment ez nap nap után. Ma sem tu dom, hány 
na pig, hé tig, hó na pig, med dig tar tott ez a kín ke ser ves, 
tes tet-lel ket ki me rí tõ élet. 

A Pa pa túl él te a vész ter hes esz ten dõ ket, én pe dig em lé-
ke im kö zött õr zöm a nagy ma má nak a hit és a re mény 
áhí ta tá val su gár zó, fi nom vo na lú arc él ét ott a szent kép 
elõtt. Idõt ál ló an, mint ha kõ be vés ték vol na, s õr zöm is 
mind má ig. Zord idõk jel ké pe ként, a véd te le nek egyet len 
vé dõ paj zsá nak – a hi tük bir to ká ban.

Az abonyi lá ger

So ha nem jár tam Abonyban, eb ben a ma gyar or szá gi 
kis vá ros ban. Azt sem tu dom, hol van pon to san. Még is 
tud ni vé lek ró la min dent: bár mi kor, ha a Pa pa ki ej tet te 
szá ján az Abony szót, ar ról ne kem min dig egy so vány, 
sá padt, bo rot vá lat lan arc, el pisz ko ló dott, gyû rött öl töny, 
a há ti zsák meg a pok róc, meg a Pa pa egy aránt ke se rû és 
hu mo ros anek do tái ju tot tak eszem be.

„Egy do hány szá rí tó han gár ban alud tunk. Osz lo po kon 
ál ló te te je volt csak , a hu zat meg széltiben, hos  szá ban 
be ret vált ben nün ket, lá ge re se ket – a mun kás szá za dot.”

„Esõs ké sõ õsz, sár, hi deg, éhség…”
„Ki éhe zett, el kín zott, meg alá zott em be rek ve sze ke dé-

sei, ci vó dá sa. Be teg ség, meg hû lés, hasmenés…”
„Mind ad dig, amíg egy kis sé meg nem is mer ked tem az 

õr ség gel, ko misz vi lág volt. Ab ban az ín sé ges há bo rús idõ-
ben nem egy ke ret le gény az any ját is el ad ta vol na né hány 
pen gõ ért.”

„Na és így az tán, egy pár pen gõ ért, sza ba dos let-
tem, el jár hat tam min den fé le ügye ket in téz ni a tá bo-
ron kí vül, ma gá ban Abonyban. Egy nap ak kor, a 
vál la mon a nagy zsák fe ke te vek ni vel, meg kér dez tem 
egy ma gyar fi a tal as  szonyt, mer re van a mé szár szék, 
hogy né mi sza lon nát meg kol bászt ve gyek a baj tár sa-
im nak.
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El ve ze tett egye ne sen a hen tes üz le tig, an  nyi ra meg-
esett a szí ve tör té ne te men. S mi vel lát ta, hogy úri em ber 
va gyok, meg hí vott egy tá nyér me leg le ves re. Be ka na laz-
tam a le vest úgy szól ván áll tom ban, osztán hajts vis  sza a 
tá bor ba.

Min den nap ki ókum lál tam, hogy hol ezért, hol azért, 
akár mi ért, be küld je nek a vá ros ba, már pe dig jól tud tam 
ma gya rul, ügye sen el in téz tem bár mi ügyet, és min den 
al ka lom mal be tér tem, hogy me ge gyek va la mi me le get. Á, 
hát nem ma rad tam én adó sa a jó as  szony nak, de az a for ró 
le ves tény leg töb bet ért mind azok nál a pen gõk nél, ami ket 
ott hagy tam ne ki a kony ha asz ta lon, az ab rosz alatt.”

Mi fi gyel me sen hall gat tuk, de a Pa pa sze me sar ká ban 
meg bú vó hun cut mo solyt is jól meg fi gyel tük. Per sze, túl-
ára dó bol dog sá gunk ban, hogy ott, mes  sze va la hol, egy 
tisz tes sé ges as  szony se gí tett apánk nak, hogy át vé szel je az 
abonyi lá gert, túl él je az éhín sé get, a hi de get, a meg aláz ta-
tást, a zak la tás min den fé le faj tá ját.

Nem tu dom, a han gár mi att-e, vagy pe dig a mi att a bi zo-
nyos Ilon ka mi att, elég az hoz zá, anyám so hasem saj nál ta 
a ren ge teg pénzt, amit a hí res Bo kor ügy véd úr nál ha gyott 
avé gett, hogy ki sza ba dít sa Pa pát az abonyi lá ger bõl.

Megy a Ma mi Szö ge dé be

Hi deg, esõs, ké sõ õsz. Az ál lo má si pe ro non ös  sze ve rõ-
dött né hány utas ri ad tan ve szi szem ügy re a ma gyar vá ros 
szür ke, la tya kos ut cá i nak kör vo na la it azon a bo ron gós 
es tén. Köz tük van az édes anyám is. Nagy, kék, vi lág ló 
sze mei ke reszt ben, hos  szá ban vé gig pász táz zák a fé lig 
üres pe ront; szem lé lõ dik, fél.

Nem kön  nyû fel adat vár rá: Sze ge det nem is me ri, a fel-
ke re sen dõ em bert – õt sem. A lát szó lag je len ték te len, rek-
lám cím kés, kis kar ton kof fer a ke zé ben – te le van pénz zel. 
Egy ál ta lán igaz-e, hogy ez az is me ret len, ma gyar nagy úr 
fo gad ja majd õt – és utá na va ló ban ha za en ge dik a Pa pát 
az abonyi mun kás szá zad ból?! A Ma mi te le van ért he tõ 
ag go da lom mal. El jön az a pil la nat, ami kor min den ben, 
min den ki ben ké tel ke dik – még ab ban a fér fi ban is, aki 
Sza bad kán meg ad ta en nek a meg vesz te get he tõ fõ tiszt vi se-
lõ nek a ne vét és sze ge di lak cím ét.

Ag go dal ma it le gyûr ve, he lyes, tö ké le tes ma gyar ság-
gal vég re meg szó lal – fi á kert hív. A fel haj tott sá tor 
alatt sö tét van, mint a krip tá ban. Be mond ja a cí met, 
ma gá ban meg azt gon dol ja: ez az ut ca, ugyan, lé te zik-e 
egy ál ta lán? A fi á ke res in dít, az uta sa meg kön  nyeb bül. 
Köz ben úgy dönt, hogy elõbb szo bát fog lal va la mely 
szál ló ban, ahol éj sza ká zik majd. Az el sõ ho tel meg telt, 
a má so dik szin tén, már csak a har ma dik tud ja fo gad ni. 
Be ír ja ne vét a ven dég könyv be – és vil lám csa pás ként 
éri a döb be net, hogy va la me lyik elõb bi szál ló ban ott-
fe lej tet te a min den ha tó kiskoffert…Visszaszólítja a 
ko csist, új ra be száll a sö tét sá tor alá, s ne ki a még sö té-
tebb éjszakának…

A kof fer, sze ren csé re, meg ke rül, s ez zel a pog  gyás  szal 
ke zé ben be csön get egy ne ki is me ret len aj tón. Si ma mo do-
rú, egyen ru hás szo ba lány nyit aj tót, s a ké sõ es ti órák ra 
te kin tet tel, a hall ban kí nál ja hel  lyel, hogy ott vár ja meg 
a nagy sá gos urat. Ha ma ro san ha za ér ke zik Õ, ki hí vó an 
ele gán san, az ubor ka fá ra hir te len fel ka pasz ko dot tak szol-
gá lat kész sé gé vel. Egy szem pil lan tás nyi idõ alatt zaj lik le 
min den.

„Iván Katyanszki fe le sé ge va gyok.”
„Jelentették… El hoz ta a…?”
„Igen, eb ben a kof fer ban.”
„Hagy ja itt nyugodtan… És min den rend ben lesz, egy 

hét múl va.
„Jó éj sza kát.”
„Jó éj sza kát.”
Anyám még a szál lo dai szo bá já ban is resz ket. Amint 

meg vir rad, az el sõ vo nat tal ha za in dul, Szent ta más ra. 
A Pa pa pon to san egy hét múl va hazaérkezett… Át fáz-

va, ki me rül ten, le han gol tan, meg alá zot tan, az át él tek be 
be le zöl dül ve.

Mika bá csi meg a töb bi szent ta má si mun ka szol gá la tos 
nem jött ha za. Bojka né ni rossz má jú meg jegy zé se ket tett: 
„Mi’csinájjunk, ha eccé úgy van, hogy a Dáró nem bír 
meg len ni az Iván ja nékû’… Szö ge dé be’ kon cso rog – oszt 
agyon ver het ték vóna, egy ma gá ba’, azza’ a sok pízze’.”

Hát, szó val – ki nek a pap, ki nek a papné… Ki hogy 
sze re ti, úgyan cse lek szik. A fa lu nyel ve pe dig – hej, ful-
lán kos biz a’!

A fel sza ba du lás

Vár tuk, vár tuk, no, és a vé gén ki vár tuk. Meg ér tük a 
fel sza ba du lást. Egész éj sza ka vir rasz tot tunk a sö tét ség be 
me rült szál lá son. Az át ha tol ha tat lan sö tét sé get és nyo-
masz tó csen det azon ban tom pa dü bör gés za var ta meg. 
Mint ha a föld gyom ra ren gett vol na, a mély bõl mo raj lott 
va la mi, egy han gú an és rit mi ku san. Ak kor ra már meg rit-
kult a ta nya né pe, az em be re ket el so dor ta a há bo rú. Akik 
ma rad tunk, most mind an  nyi an egy ra ká son vol tunk – a 
ma gya rok is, akik tud ták, hogy az övé ik men nek, meg mi 
is, akik tud tuk, hogy a mi e ink pe dig jön nek. Még nap köz-
ben hal lot tuk, hogy az oro szok Óbecsén van nak, s hogy 
tank ja ik to rony iránt, a föl de ken át meg in dul tak Szent ta-
más fe lé. Meg se kot  tyant ne kik a sû rû, ra ga dós, õszi sár 
– amar ra hát a tan kok lánc tal pai za ka tol tak, mi meg itt 
re mény ke dés tõl és vá ra ko zás tól resz ke tõ szív vel les tük 
õket. Né mán hall gat tunk – hi szen a meg szál lók még itt 
van nak, még min dig õk a ha ta lom, nem pe dig mi, és az 
oro szok sem, aki ket nem is lát tunk még so ha.

Mi e lõtt meg vir radt, a bo ron gós, nyir kos, kö dös haj nal-
ha sa dás kor, há rom orosz ka to na top pant be a ve ran dá ra. 
Tárt ka rok kal si et tünk elé bük, õk meg gép pisz tolyt sze gez-
ve ránk, mind nyá jun kat ki tusz kol tak a ház ból az ud var ra; 
fel so ra koz tat tak ben nün ket, szer be ket, szál lá si ma gya ro-
kat, nem volt ki vé tel, mind egy sor ba – majd ránk ri pa-
kod tak: „Davaj csaszi!” Ijed ten ös  sze néz tünk – jé, ezek 
vol ná nak a fel sza ba dí tók? – tû nõd tünk –, de hát oro szul 
be szél nek, té ve dés nek he lye nincs. Fe szült fi gye lem mel 
és vá ra ko zás sal ki töl tött, hos  szú csend, hogy majd csak 
tör té nik va la mi, ami alap ve tõ en for dít a ki ala kult hely ze-
ten. No de en nek, bi zony, fe le sem tré fa, a ka to nák új ból 
ránk ri vall tak, ez út tal még szi go rúb ban: „Davaj csaszi!” 
Ek kor az tán Toma, az egyet len ru szi nunk a ta nyán, büsz-
kél ked ve tol má csol ta: „Ad já tok oda ne kik az órá kat”.

Most már a Pa pa is rá ocsú dott, mi a hely zet, s ahogy 
el néz te a ko mor ka to na ar co kat, azt mond ta: „Ad juk hát 
oda, em be rek, az órá in kat – le lö völ döz nek ben nün ket a 
fel sza ba dí tók.” Majd el sõ nek õ csa tol ta le a ka ró rá ját, s 
nyúj tot ta át va la me lyik fegy ve res nek. Oda ad ták a töb bi ek 
is, mi, gye re kek pe dig föld be  gyö ke re zett láb bal áll tunk 
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ott, mind ad dig, amíg vér zõ fül cim pá ink ból ki nem tép ték 
arany fül be va ló in kat.

Ma is el szo mo rít, hogy ép pen ezek vol tak az el sõ nagy 
oro szok, akik kel ta lál koz tam. Hos  szú idõ be tel lett, amíg 
új ra ké pes vol tam egy Pus kin, Tolsz toj, Csaj kovsz kij 
hí re-ne vé vel fel ru ház ni õket.

Egy új kor haj na lán

A kom mu nis ták el vet ték a föl det, el vet ték a szál lást. 
A kom mu nis ták el vit ték a pa rá dés ko csi kat, Iván ura sá-
got pe dig be te rel ték a föld mû ves ter me lõszö vet ke zet be 
(FTSz), hogy ott szá mol gas sa a le dol go zott mun ka na po-
kat, s ma ga is hos  szú so rok ban vár ja a nap szám ki fi ze té-
sét. Min den ki nek, aki be lép a ház ba, Ka ti ca nagy ma ma 
azt mond ja pi ron kod va: „Bo csá nat, ma ép pen, vé let le nül, 
ki fo gyott a kávénk…”

A ház ut cá ra né zõ fa la me sze let len, az ud var ban nincs 
töb bé vi rá gos kert, ki ir tot tuk a szõ lõ lu gast, így az tán a 
he lyé be meg vi rág he lyett hagy mát, krump lit ül te tünk. 
Ma gunk vég zünk min dent, egy pár cse léd lányt el bo-
csá tot tunk, má sok pe dig el men tek ma guk tól. Ómami 
min den nap el né zést kér va la mi ért, köz ben lan ka dat la nul 
ma gya ráz za, mi lyen ren des, be csü le tes fi ai van nak, nem 
ar ról van szó, hogy el it ták, el kár tyáz ták vol na a va gyont, 
ha nem, lás sák, be jöt tek a kom mu nis ták, oszt el szed tek 
min dent.

Sze gény Ka ti ca nagy ma ma! Se hogy’ se’ ment a fe jé be, 
hogy azok a komenisták mi ért és mi ként tud tak ép pen ség-
gel min dent el ven ni tõ lünk, hogy  mint tud ták így, fe ne kes-
tül fel dúl ni az éle tün ket. Hogy sér te ges se nek és meg aláz-
za nak ben nün ket, hogy ne en ged je nek ka rá cso nyoz ni és 
hús vé toz ni, s még temp lom ba jár ni se’ le gyen sza bad.

A Pa pa pe dig föl ve tett fõ vel, csak azért is be állt a 
bo rozdába, csiz ma he lyett bocs kort hú zott, s ne ki állt 
ku ko ri cát tör ni, szán ta ni, ka pál ni. A gye re ke ket köllött 
is ko láz tat ni, meg a min den na pi be te võt elõ te rem te ni. 
A szí ve mé lyén pe dig, ré gi jó szo ká sa sze rint, ott élt a 
re mény, hogy mind er re, er re is, azt mond hat juk majd egy 
na pon: hol van már a ta va lyi hó?!

No és én? Egy ívá sú paj tá sa im mal mun ka ak ci ó ra men-
tem: a belgrád–zágrábi „Testvériség–Egység” au tó utat 
épí te ni. Min den erõm meg fe szí té sé vel só dert ta lics káz ni, 
hogy meg mu tas sam, nem va gyok bur zsuj és ku lák gye-
rek, s hogy több re is ké pes va gyok, mint mások… Nap ke-
let, nap nyu gat éb red, éled az észak és dél..., avagy en nél 
is har sá nyab ban: Él jen, él jen a mun ka!

Így az tán az au tó úti töl tés men tén, só der ra ká sok és 
tá bor tü zek mel lett, a ro ham mun kás jel vé nyért ví vott 
vé res küz de lem kö ze pet te töl töt tem 1949 nya rát. Az Au tó-
úton! Nem gyõz raj ta cso dál koz ni a fa lu, cso dál ko zik a 

Pa pa, a ke zét tör de li Ka ti ca nagy ma ma, én meg ég és föld 
kö zött re pde sek örö möm ben. A Pa pa sze rint min den rosz-
 szért ezen a vi lá gon a kom mu nis ták a fe le lõ sek. Duskó 
bá tyám meg azt mond ja, min den, ami jó ezen a vi lá gon, a 
kom mu nis ták ér de me. Most ak kor tes sék el dön te ni, ki nek 
van iga za – az apám nak, a nagy sze rû, jó sá gos, ne mes lel-
kû édes apám nak, vagy az okos, mû velt, ide a lis ta, ra jon-
gó, vak buz gó bá tyám nak. Meg áll tõ le az ész, gon dol hat ta 
an nak ide jén egy mun ka ak ci ós frus ka.

A szü lõ ház ha lá la

Le csu pa szí tott men  nye ze tek. Csu pasz pad lók és fa lak. 
Csil lá rok, szõ nye gek, ké pek nél kül. Há zi  ol tá runk ikon-
ja sincs már a he lyén. Bor zon ga tó hi deg árad a tor nác 
si vár kõ lap ja i ból. Anél kül, hogy egy szer is vis  sza néz nék 
– el me gyek. Örök re.

Ha fér fi vol nék, en gem je gyez né nek be mint ne gye dik 
nem ze dé ket, amely eb ben a ház ban cse pe re dett fel.

Ma gam elõtt és má sok tól is el tit kol va, s anél kül, hogy 
be val lot tam vol na gyen ge sé gem és ke se rû szív fáj dal mam, 
mes  szi re el ke rül tem az ut cán kat, ré gi há zun kat. Éve kig.

Majd egy na pon, megint csak sut  tyom ban, be les tem a 
most már rég óta gaz dát lan ház be zárt, le la ka tolt ka pu ján.

A ka pu bolt íve fö lött to vább ra is ott õr köd nek az an gya-
lok, de az idõ vas fo ga mi att im már fa kó sze mek kel és lan-
kadt szár nya ik kal.

Be ku kucs kál tam. Te kin te tem mel igye kez tem át ha-
tol ni az ud var ban el bur ján zott kó rón és pity pan gon. Ke re-
sem – ám de nem ta lá lom a roz ma ring bok ra in kat. Nem 
lé te zik töb bé az a vén akác fa, s a pé ter-pá li al ma fánk sincs 
meg. Üres, rá adá sul fé lig-med dig ös  sze dõlt a ku tya ház is, 
ami ben a leg utol só ház õr zõnk szu nyó kált.

Nyo ma sincs a kút nak. A fé szer te te je, a pa rá dés ko-
csink meg a nagy, ki pin gált szá nunk állt alat ta va la mi kor, 
an  nyi ra meg ros kadt, hogy már csak a mi atyánk tart ja. Az 
üres is tál ló egyet len sö tét tég la lap idom mal, va gyis aj tó 
nél kül ásí to zik. 

A kö zép sõ be já rat elõtt a lép csõ fel já ró, ahol il la tos nyár-
es té ken a hold vi lág gal ba rát koz tunk, ki moz dult he lyé rõl.

A be üve ge zett tor nác ab lak so ra itt-ott fog hí jas. A ház 
va la mi ko ri fé nyé re a mu lan dó ság gyász fá tyo la bo rult. 
Mély hall ga tás ba bur ko ló dzott a haj lé kunk, ha lál ra seb-
zet ten.

Ab ban a hit ben rin ga tom ma gam, ta lán csak álom-
ba szen de rült, ho lott jól tu dom én, hogy üres szo bái, a 
há zunk hang jai, il la tai rég ki hal tak. Meg halt ben ne az 
élet. Rég.

Vá lo gat ta és for dí tot ta Bor bély Já nos Ist ván


