
MŰVÉSZET
SOMOGYI ÁRPÁD

Debreceni út
A város főterétől megy kelet felé, egyre szélesedve az alföldi mezővárosok tele-
pülési öntörvénye szerint. Ahogy halad a városból kifelé hatalmas paraszti
porták között, távolabb balról egy nagyon szép alsópadkás szélmalmot hagy el.
Visz a robosztus Zádor-hídig, mely ma már magányosan áll. Se folyó, se ország-
út, csak a híd áll, mint egy erődítmény dacolva az idővel. E hídon át vitt az út
Nádudvaron át Debrecen felé . . .

Az első utca, az első ház, amire emlékszem, itt van. Itt születtem és gyerek-
ként itt ismerkedtem a világgal. Óriási porta, szép nagy házzal, istállókkal,
ólakkal s az utca felől kovács-lakatos műhellyel. Számomra kezdetben áttekint-
hetetlen birodalomnak tűnt. Szerettem a kertet hatalmas eperfáival, cefrés
hordóival, veteményeseivel. Csodáltam a síró-röfögő disznókat, s nagyon féltem
a pulykáktól, a pávától.

A házról még most is sokszor álmodom, freudi analízissel bizonyos, hogy
az elveszett Éden komplexusához jutnánk el. Emlékezem a csodálatos kovács-
műhelyről, az izzó szénről, az üllőkről, a rendben sorakozó kalapácsokról s
a kézzel hajtott hatalmas kerekű fúrógépről. A ház padlása különösen emlé-
kezetemben maradt. E padlás titokzatos, mesés és félelmetes volt egyszerre.
Szürreálisztikusan együtt jelenik meg a sok holmi a sűrű léccel elkerített sarok-
kal, ahol sonka, kolbász és hatalmas oldalszalonnák voltak. Érzem a melegben
már-már avasodó illatot. Látom a mosott ruhákat, jó illatú lepedőket, kísérteties
fehér látomásként. A tetőn egy-egy félretolt cserép helyén pasztákban jött a fény.
A homályban lévő régi cserépedényekre, szitákra, szakajtókra esett. Mindezt
mint keret fogta egybe az okosan konstruált gerendakompozíció, az ács munka
remeke.

Anyám szülei laktak itt s mi a kisebb család az utcai szobában. Mozgalmas
lüktető élet volt a háznál. A gépek javítása idején kalapálástól, emberi szótól
volt hangos az udvar. Próbálták a gőzgépeket, a magánjárókat, ahogy akkor
nevezték. Gőzkazánok voltak ezek, melyeket cséplés idején kinn a határban
szalmával is lehetett fűteni. Cséplés idején a ház előtt gyülekeztek a gépelők.
Szekerek álltak az utcán, vendégoldallal felszerelve, hogy vigyék a határba
a munkásokat. A későbbi agrárproletár fogalom tudatomban ezzel az emlékkel
azonosult. A kép, ahogy jöttek zsákba kötött kenyérrel, vászonzacskóba csoma-
golt sóval, paprikával, krumplival és hagymával, jöttek mezítlábasán szürke
„cájg" ruhában, a látvány egy életre belémmarta magát. Felültek a szekerek-
re jókedvűen, kicsit italosán, daluktól volt végig hangos a debreceni út. Éne-
kük nagyon tetszett nekem, ahogy kicsit szilajon, jó hangosan énekeltek fér-
fiak, asszonyok és lányok együtt, s hozzá a kísérő zenét a szekér kerekének
csattogása adta.
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De nagyapa nemcsak gépekkel foglalkozott, hanem remek kovácsmester is
volt. Rácsokat, kerítéseket készített. Szép formákat, virágokat kovácsolt vasból.
Rajzolt is és még festett is. Német nyelvű mintalapokat járatott . Egy-egy szép
és ismert munkája legendává nőtt a családban . . .

Lassan tágult a világ. Az utca számomra hihetetlen szélesnek tűnt . Idővel
megismerkedtem a szomszédokkal. Mellettünk Neuman bácsi kocsmája volt,
a másik felől pedig fűszeres bolt. Kút volt a kocsma előtt, ahol gyakran i tattak
parasztok, fuvarosok. Betértek reggel egy kis pálinkára, egy-egy pohár borra.
Nem volt nagy ez a kocsma, de igen forgalmas. Olajos volt a padlója, néhány
asztal és pad az egész berendezése. A falon valami sör-reklám. A végében ter-
mészetesen a fényes vörösréz tetejű pult s a polcon poharak, nagy szögletes
pálinkás üvegek.

N e u m a n bácsi többnyire az ajtó előtt ült, szép fehér szakállasán, hosszú
pipával. Hasán bádog melegvizes párnát tartott, aminek funkciójáról nekem
fogalmam sem volt. Feleségével gyakran más nyelven beszéltek, ami még csak
növelte szememben érdekességüket, ismeretlen voltukat. Felesége gyakran be-
hívott, megkínált süteménnyel, adott egy-két szem cukorkát. Azt hiszem, kedvelt
engem. A családi történet szerint először a kapun kívül náluk a kocsmában
voltam, amiből rokonságom, számtalan nagynénéim kedves, játékos következ-
tetést vontak le jövőmre vonatkozólag. Szerettem ott lenni, nem zavart engem
a részegek dalolása, még durvaságuk sem. Engem az emberek érdekeltek.

Ha jött a tél, és siklottak a szépen faragott szarvú szánkók a havas deb-
receni úton, i tt megálltak. Óriások szálltak le róla bundás, kucsmás, jégcsapos
bajszú emberek. Pásztorok is betértek s én csodálkozva nézegettem szép színes
szűrüket. I lyenkor szilvapálinka illata volt a környéknek. Jöt t a Kacsóh utcából
a másik kovács, Káposzta bácsi, aki télen is csizmából készített papucsban járt,
és sohasem viselt kalapot. Ide húzódtak be a társadalom elesettjei is. „Saguly"
(mai napig sem tudom, hogy e szó mit jelent) a féllábú, izzó fekete szemű hadi-
rokkant, k inek alakjára Móricz Zsigmond egyik háborús elbeszélésében hasonlót
véltem felfedezni. Ide j á r t Flórenc bácsi is, a szakállas csendes bolond, utcánk
gyerekei csúfolódásának céltáblája.

A debreceni ú ton minden reggel kihajtották a csordát, a csűrhet. Ott vala-
hol ná lunk kezdték tülköléssel, trombitálással. Szép látvány volt, ahogy a por-
tákról k iha j tot ták a gazdák a jószágokat s a pásztor jól irányzott karikás csa-
pással terelte be a csorda menetébe. E vonulást sokszor elkísértük a gyerekekkel
egészen a város széléig. Ott volt a Kálvária, haranggal, régi papsírokkal. Sza-
ladgáltunk köztük egy kicsit, majd hazaballagtunk. Már nagyobb fiúként is
el jártam oda nézelődni s a csendben böngészgettem a vörösmárvány sírköveken
a feliratokat.

Az utca Kossuth t é r felé eső részét akkor ismertem meg, mikor iskolába
kerültem. Én voltam a legkisebb gyerek, testvéreimmel együtt m e n t ü n k reg-
gelenként. Velünk jöttek a nagykendős, szép barna mintás kisbundás asszonyok,
kék k a n n á k b a n tejet, nagy kosarakban tyúkot, csirkét, tojást vittek a piacra.
Más jellegű az ú t n a k ez a része. I t t téli reggelenként nem a disznóperzselés
tüzet lát tuk, itt üzletek voltak. A pékség a „kultúrpalota" mellett, ahol gyakran
vásárol tunk kiflit, de én a tojásos perecet szerettem a legjobban. A többi üzlet-
tel aztán később i smerkedtem meg.

A református elemi iskolát, amit mi csak nagy iskolának hívtunk, igen
megszerettem. Szépnek ta lá l tam a súlyos fehérre meszelt boltíves folyosókat.
Üj volt számomra a lépcsőház. Nagyok voltak a tantermek, ablakai a városi
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parkra néztek. A falakon nagyméretű nyomatok, a magyar történelem esemé-
nyei voltak. Hosszú gyalult padokban négyen ültünk egymás mellett, s a két
padsor között járt fel-alá a tanító. Sütő Imre volt az első tanítóm. Kedves,
szellemes ember volt, de sajnos ezt a tulajdonságát csak később tudtam igazán
méltányolni.

Nagyon vonzódtam az iskolához, pedig az elemi iskolában nem voltam jó
tanuló, kivéve az utolsó két évet. Nehéz azt nyomon követni, még a legnagyobb
önvizsgálattal is, hogy mikor ébred fel az emberben egy igazi világ, a szellemi
élet iránti vonzalom. Az erőteljes vonzódást a gimnázium jelentette, ahová
nagynéném íratott be. Nyolc évet töltöttem ebben a szép emeletes, klingertéglás
épületben, mely kívülről más stílust mutat. Belül a tágas aula, a karzatos dísz-
terem, fehér és fehér falak mindenütt, puritánságot sugároztak . .. Ne de nagyon
előre szaladtam. Azért még annyit, hogy a gimnázium nevelt szélesebb látókörű
fiúvá, hogy azután majd a fényes szelek röpítsenek a művészet felé, egy fa-
ládával, benne 2 inggel, 1 nadrággal és 1 cipőkefével. Visszatérek a debreceni út
végi Kálváriához, ahol kis harang jelezte, ha meghalt valaki. Amikor a nagyapa
meghalt, minden összeomlott. Mondják, hogy már előbb is jelentkeztek a bajok.
Persze én ebből semmit sem vettem észre. Csak jóval később tudtam és értettem
meg, hogy mi történt a gazdasági válság idején. Mindent elárvereztek, semmi
sem maradt. El kellett költöznünk. Somogyi nagyapám szoba-konyhás nádas
háza lett az új otthonunk. Nagy volt a szegénység. Csak a gond és a baj mindig.
Anyám betegeskedett, s még 10 éves sem voltam, amikor meghalt. Ezután
nagyanyánk nevelt, táplált bennünket. Egészen új életformába kerültem. Otthon
vagy a tanyán az egész rokonságnál szigorú rend uralkodott. Hajnalban kelni,
a tehén, a disznó mellé állni a tarlón, más világ volt. mint amit elvagytam.
Nagyon más világ, ahol kút gémjére felhúzott nagykabát jelezte a delet a távol-
lévőknek, nekem is kinn a tarlón. Olyan világ volt, ahol együtt aludtak a tehén-
ólban szalmán a cséplőgép-munkások, és köztük egy erős cigányfiú fogában
kötéllel emelte meg a kis Ford traktor elejét, majd a tegnap elhullott orbáncos
malacot este a tűznél nyárson megsütötték . . .
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