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Igen kisgyerek voltam még, mikor először gyalogoltam el a faluhatáron
emelkedő dombra, ami abban az időben nekem nagyon-nagyon magasnak tűnt.
Azt szerettem volna megtudni, mi van mögötte? A tetejére fölállva merre, hová
látni?

Nem sokkal utána már nem csak a dombon, annál messzebb is jártam: az
Űjszászhoz tartozó kisrózsási tanyáknál. Szélfutt fáit, kazlait sokszor láttam, föl-
térdelve a székre, a nedves üvegű konyhaablakból. Alkonyatkor, mikor etetés
volt, ha arról fújt a szél, elhozta a malacok visításának, tehénbőgésnek a hang-
ját egészen a rozoga kerítéskapunkig.

Apám egy reggel felültetett a bicikli vázára, s elindultunk abba az irányba.
A dombig a dűlőn mentünk, utána egy föld hosszát gyalog, majd a másik dűlőn
újra biciklin. Anyám csak később jött utánunk. Egy módos nagygazda búzaföld-
jéről vertük felében az előző év őszén kiszántott kukoricatuskókat, legyen-
tűzrevalónk nyárra. Illetve én csak a földtől megtisztított csutkákat hordtam ra-
kásokba.

A föld gazdája ott lakott az út melletti tanyában, ahonnan, mint kulákot,
hamarosan kilakoltatták. Én hátra maradva egy idő után, megunva a csutka-
hordást, a tanyaudvar végében szöszmötöltem, nézelődtem a rozsdás ekék, fo-
gasok, eketaligák közt. Talán mert nem ismert, rám is kukorékolt a kakas.

— Jól van, na! — szóltam neki. S mert elég hűvös szél fújt a fasor mellett,
hogy ne érjem, enyhelyt kerestem, amit meg is találtam egy boglyányi szalma-
rakás tövében. Lekuporodtam a jó melegen, mert épp odatűzőtt a nap, még a
kabát is lekívánkozott rólam.

Arra riadtam föl — rádöbbenve, hogy elaludtam —, hogy fázom, s már késő
délután van, és nem látok sehol senkit, csak két-három öreg tyúkot, ahogy ká-
rálva ballagtak hazafelé a mezsgyén. Megijedve, hogy ott hagytak szüleim, föl-
ugrottam, s rohantam hazafelé, át a harmatszállta búzaföldön, úton, árkon.

— Hova szaladsz te?! — hallottam hirtelen apám hangját. — Gyere vissza,
itt vagyunk!

A sötétedő ház mögött állt anyámmal, s azzal az emberrel, akinek a csutkát
verték. Azt hitték, hogy hazaszöktem, s befejezve a csutka csomókba összehor-
dását is, már épp indultak volna.

Máskor nem is feküdtem én le sehol. Pedig abban a másik tanyában, ahová
anyám abban az időben elég gyakran eljárt takarítani, mosni, s engem is elvitt
magával, még ő mondta, ha az udvaron látott unatkozni, hogy „dűljek le vala-
hova". De hogyisne!

A ház a vasúton túl, majdnem a rékasi kövesútnál volt. Vasúti főkalauz
lakott benne, egyedül, akkor már nyugdíjasként, betegen. Birtokolt valamennyi
földet is, amiről a búzát szüleim aratták le kilencedébe-tízedébe. (Minden ki-
lencedik-tizedik búzakereszt volt csak a miénk.) Anyám régebben cselédeske-
dett is nála, főzött, takarított rá.

Először itt hallgattam rádiót, fülkagylósat, de csak pár pillanatig, nem en-
gedte tovább az ember. Azt hiszem, mise volt benne, tehát vasárnap délelőtt
lehetett. S ebben a tanyában akadtam valami olyasmire is, amiről addig még
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nem is hallottam. Beszökve egy alkalommal a kertbe, kutatva tekintetemmel a
dülöngélő fák közt, hogy mit lehet látni, találni a magas bokrok közt egy épít-
ményre bukkantam. Fölül a betonpárkányon vastag lánc kerítette körül. A
tetejére lépcső vezetett. El nem tudtam képzelni, mi lehet az. Addig ugyanis
még nem láttam kriptát. S hogy ott az van, anyám mondta meg, ahogy délután
lépegettünk hazafelé a meleg cirok-kukorica-kenderföldek mellett. S amit
egyébként is megtudtam volna hamarosan, mert meghalt nemsokára az ember,
még azon az őszön, s anyám elvitt a temetésére. Nagy templomi lobogókkal
kísértük ki a kertbe.

A Szilágyi-tanyára, a kanálison túlra, tejért gyalogoltam el néhányszor.
Vagy nem volt még tehenünk akkor, vagy ha volt, akkor elles előtt állt, s nem
adott tejet, ezért kellett mástól hozni.

Útközben le-letettem a kannát, s az ürgelyukakba nyomkodtam botot, hátha
valamelyikből kiugrana az ürge. De épp az járt az eszében! Aztán letelpedve a
kanálisparton, vadzab kalászát tettem az ingem ujjába, amit föl-le húzgálva, a
kalász fölaraszolt a vállamig, a hónom alá. Nagyokat nevettem, annyira csiklan-
dozta a bőröm. Ha valahol jó porhanyós földet találtam, leültem tanyát csinálni
benne. Pisilnem kellett csak, s a sárból már föl is építettem. Előfordult, hogy
meg is savanyodott a tej, mire hazaértem.

A tanyában, ahová elég sokáig jártunk el tejért, egy-két éve laktak csak. A
házat — a szüleimtől tudtam — az asszony örökölte, amihez néhány hold föld is
tartozott, s ahová akkor költöztek le Pestről, mikor az ötszobás lakásukat, s a
vendéglőjüket is a háború után államosították. A földön, amit addig másokkal
műveltettek, most maguk próbáltak gazdálkodni a menyükkel, aki a múlt rend-
szerben állítólag színésznő volt. De nem értettek ők a földműveléshez, semmi-
hez.

A házat tapasztani kellett volna, mert vedlett róla a sár elől-hátul. De ők
sárba nem nyúlkálnak — mondták —, mert tönkre teszi a kezüket. A padlás,
kamra tele volt egérrel, patkánnyal, lesben álltak néha, s ha jött egy, mert vilá-
gos nappal is járkáltak a házban, seprűnyéllel, bottal próbálták agyonütni —
nem sok sikerrel. Télen fagyoskodtak, mert a kemencébe nem tudtak rendesen
befűteni. Tele lehetett korommal a kémény, vagy nem huzatolt, mert a szobába
ment a füst. Amikor fűtöttek, ki kellett menniük az ajtó elé.

Ha odamentem, sose tudtak leültetni: délben se volt fölágyazva, elpakolva
a székekről. Itt nem volt cseléd, mint Pesten, aki rendet tett volna. Amíg meg-
fejték nagy kínnal-keservvel a tehenet, adtak egy könyvet a kezembe, hogy né-
zegessem. Apám hozott is haza belőlük, amiből esténként fölolvasott hangosan a
petrólámpás kiskonyhában. Anyámmal a kemencepadkán ülve hallgattuk.

Még egy-két télen olvasott apám, a falusi könyvtárból is kölcsönöztetve má-
sokkal könyvet, s azután soha többet. „Abból nem lehet megélni!" Szaporodván
a jószágok az istállóban, ólban, fészerben, szaporodott a munka is, nem jutott
idő olvasásra. Fejessel, köpüléssel, morzsolással teltek el a ránksötétedett esték.

Legjobban a faluba szerettem menni! Ha a falusi gyerekeknek nagy élmény
volt várost látni, nekem ugyanolyan nagy élményt jelentett a falu. Olyan sok-
nak tűnt az a néhány ember, akiket a járdákon, erre-arra láttam, mintha nagy-
városi tömeg lett volna. S azt hittem, ennél több ház, utca nincs is több sehol.
El nem mertem maradni anyám vagy apám sarkából, nehogy eltévedjek, ne lel-
jem meg őket.

S hol erre, hol arra láttam egy-egy csapat gyereket. Ültek, mint libák a gye-
pen, vagy játszottak, eprésztek a cigányokkal, birkát legeltettek a poros árok-
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parton. Télen a Zagyva-gát lejtőjén szánkóztak a fahíd mellett, a zúgó (zsilip-
ház) körül, s csúszkáltak, korcsolyával siklottak a befagyott folyón.

A rázós kövesúton, mellékutcákban (zugokban) tehenes-ökrös-lovaskocsik
zörögtek. Reggel dudált a gőzmalom, napjában harangoztak három-négyszer is.
Este jött a legelőről a csorda, a tehenek telekolompolták-bőgték a falut. A kocs-
mában húzta a cigánybanda. Nem győztem csodálkozni!

A falu varázsa sokáig nem múlt el, mindig szolgált újdonsággal, amit még
nem tudtam, nem láttam. Hallottam kisbírót dobolni, akit hamarosan a házte-
tőkre, villanyoszlopokra szerelt hangszórók váltottak fel. Hallottam a templom-
nál kereplőt szólni húsvét előtt, rezesbandát a heje-hujás esküvői menet után; a
gólyák csak néztek a kéményekről!

A kövesúton láttam felvonulást május 1-én májusfákat a kapukban, kút-
gémeken, lobogókat a tanácsházán, a boltajtók fölött. Föliratokat, jelszavakat a
deszkakerítéseken. Artézi kutat a gyógyszertár mellett, első világháborús em-
lékművet a templomkertben, rajta azoknak a nevével, akik idegen érdekek szol-
gálatában maradtak oda a sötét harctereken.

Itt templomba lehetett menni, boltba, borbélyhoz, s málnaszörpöt, fagylal-
tot lehetett kapni vasárnap.

A tanyán hova tudtam menni? A padlásra, a bolhás ólba. a jászol alá, a ka-
zal mögé. Néha a vasútra, ha el tudtam szökni, vagy a bakterházba, s a dinnye-
csőszök kunyhóihoz.

Később — egyszer-egyszer — bevitt anyám Szolnokra is a vonattal, cipőt,
ruhát venni. De előtte még. az állomás körüli, bombatölcséres utcákban szét kel-
lett hordani a házakhoz két-három kanna tejet, amit anyám horogfával vitt a
vállán. Legtöbb helyen a küszöbre volt kitéve az edény, mert olyankor még
aludtak a háziak, s abba merte ki anyám a fél-egy-másfél liter tejet, hová meny-
nyi kellett. Volt ahová telfölt is vittünk, vagy csirkét. Ha nem kelt el minden,
elgyalogoltunk még a piacra. Amit, ha jó idő volt, nem bántam, mert jókat le-
hetett nézelődni. De télen órákat ácsorogni a hidegben, hóban, kinek van kedve,
s nem nagyon tetszett.

Ezek a reggeli cipekedések, mikor már iskolába jártam, első osztálytól be-
járóként Szolnokra, mindennaposak lettek. Az egyik kezemben az iskolás fatás-
kát vittem, a másikba a tejföllel, tojással teli szatyrot, kosarat. A hat órás reg-
geli vonat a falusi állomástól fél óra múlva Szolnokon volt, s utána, amíg nem
kellett iskolába menni, járkáltam anyámmal egyik utcából ki, a másikba be.

Hazatérve délután a vonattal, nem sokára lehetett hajtanom kifelé: legel-
tetni a teheneket. Végig a vasútárokban, ősszel kint a tarlókon, két falu határá-
nak a tarlóhántásain, fölkúpolt kukoricaföldjein.
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