
VALLATÓ GÉZA:

Jók is, rosszak is, csillagom

— Hol kezdjem, csillagom?
— Az elején, Mariska néni! Mikor tetszett születni?
— Ezerkilencszáz..., nem, ezernyolcszázkilencvenhat május nyolcadikán.

Volt egy bátyám, meg egy öcsém. Hamar elárvultunk, hat éves voltam, amikor
az édesanyánk meghalt. Apánk nem sok idő múlva megnősült. A mostohánk
nem szívelt minket, így aztán hányt-vetett a sors, rokonokhoz, ide, oda. A bá-
tyám suszterinasnak állt, az öcsémet parasztok fogadták be. Én Fegyvernekre,
egy zsidó családhoz kerültem. Vendéglőjük volt. Tizenegy múltam akkor. Bolt-
ba küldtek, söprögettem, amúgy jól bántak velem. A tulajdon lányukra sem
bíztak kevesebbet. Egyik héten egyikünk, a másik héten másikunk takarított.
Megszerettek, szemébe mondták az apámnak, hogy semmi köze hozzám. A vé-
gén még férjhez is adtak. De én azután is takarítottam, segítkeztem náluk. Kel-
lett minden fillér, mert jöttek egymás után a gyerekek. Akkoriban nagyon-
nagyon meg kellett dolgozni a betevőért.

A zsidó lánya vasutashoz ment feleségül, na, az
beszerezte az uramat az állomásra, a raktárba. Ott dől-*'
gozott egész télen. Néha még kosztot is kapott. Aztán
meg kapáltunk, kaszáltunk, arattunk, tettük, amit lehe-
tett, amíg lehetett. Az uram megrokkant a háborúban,
kapott érte három hold földet, mindjárt a falu elején.
Nagyobb részét bekerítettük, megtermett ott a krumpli,
a kukorica, a háztartáshoz való mindenféle. Építettünk
rá egy kis házat, ott laktunk. Szorosan, de szépen. Ha j
szűkösen is, de megvolt mindenünk. A kisebb gyerekek
megkapták a nagyobbak kinőtt ruháját, cipőjét, de olyan
nem volt, hogy kettőnek lett volna egy cipője. Nem jár-
tak soha meztelenül, nem is éheztek. Rengeteget dolgoz-
tunk, a párom aratáskor megkereste a tizennégy-tizenöt!
mázsa búzát. Tizedén aratott, utána kapott három hold !

kukoricaföldet, harmadán. Abból, vagyis annak az árán hizlaltunk disznókat,
a legtöbbször hármat egy évben. Egyet eladtunk, kettőt meg levágtunk. Barom-
fit is tartottunk, csirkét, kacsát. Libát nem, mert az nagy pusztítást csinál a
kertben. Volt egy tehenünk is.

Aztán, hogy a páromnak kitelt a becsülete az uraságoknál, el kellett men-
jen Fegyvernekről. Bandagazda létére komonista kiejtései voltak. Azt akarta,
hogy aratáskor, csépléskor mindenki egyenlő részt kapjon. Elterjedt a híre a
bérlők, uraságok között, nem is kellett többé nekik. Nem fogadták föl sehol.

Törtem a fejem, mit tegyek. A gyerekeket taníttatni, mesterséget, kenyeret
adni a kezükbe, uram isten, mi lesz. Na, akkor a gazdasági iskola igazgatója
tanácsolta, adjunk föl hirdetést. A zsidóék is mondták, találjunk ki valamit a
páromnak, szegődne el szolgának, postázni, telefon mellé, ilyesminek. — Jaj,
telefon — mondom, csak azt ne, soha életében nem csinálta!
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Föladtuk aztán a hirdetést, meg is jött két hétre innen, Kaposvárról az
OTI-tól az ajánlás. És akkor eljöttünk ide. Először csak az uram. Elfoglalta az
állását. Irta hamarosan, jó sora van, nem sok a munkája, nyolc szobát takarít,
postázik, de hát visszakívánkozik a családjához. Irta többször, hogy nem birja
megszokni nélkülünk, mennénk utána, meg így, meg úgy. Akkor a legidősebb
lányom tizenkét éves volt. Mondtam neki, menj utána lányom, főzzél rá, mos-
sál rá, mert ha visszajön apátok, megint ott leszünk, ahol voltunk. Azután gon-
doltam egyet. Nyár múltán kukoricát, mindent betakarítottam, eladtam a két
hízót, az anyadisznót, a tehenet, a házat, s mint kotló a csibéivel, a nyolc gye-
rekkel elmentem az emberem után.

— Ez mikor volt, Mariska néni?
— Mikor, csillagom... harminchatban. Ferit, a legidősebb fiamat hamaro-

san behívták katonának. Aztán meg ki a frontra, onnan meg a fogságba, két
és fél évig Oroszországba... A második kisfiam is bevonult, de az már innen...

— Hol tetszettek lakni Kaposváron?
— Áz ám, majd' elfelejtettem. Kaptam is az uramtól. Mondta: hogy gon-

doltad, Maris? Eljöttök szó nélkül, aztán se lakás, se semmi!
Segített akkor az isten. Kaptunk két pinceszobát az Ezredév utcai OTI

alatt. Jó volt, a baj csak annyi, hogy fürdő volt a pince többi részében, oda
jártak az emberek gyógyfürödni, vagy mi. Ott zsinatoltak, este meg az én
csibéim kutyálkodtak, eresztették a vizet, fröcsköltek, közben meg az egyik
kádból ki, a másikba be... Olyanok voltak néha, mint az égető tűz.

— Milyen volt az élet akkoriban?
— Jó. Jó volt. Az uram a keresetén kívül kapott két pengőt havonta az

átlőtt combjáért, gránátszilánkokkal nyomorított válláért. Meg még három
pengő ötvenet a gyerekek után.

— Minden gyerek után?
— Hogyisne! összesen. De az is .

jól jött. Meg aztán a pincében sem
maradtunk sokáig. Hat évig talán.
Akkor behívattak a városházára.
Maga a polgármester fogadott. * * ;.<•
Tudja, csillagom, annak a virág
volt a mindene. Ügy is hívták
akkoriban a várost: virágos Ka-
posvár, őt meg Bokrétás Gyurká-
nak. Na, ez a Bokrétás Gyurka
azzal állt elő, hogy mit szólnék
egy szép lakáshoz. Hát mit szól-
tam volna! Akkor már tíz gyere-
kem volt. Mit számított, hogy
messze, kint a Jutái úton épültek
az Oncsa-házak, ott kapjuk azt a
lakás. Olyan volt, mint az álom.
Hatszor nyolcas szoba, konyha,
kamra, előszoba. Minden házban
volt két ilyen lakás. Hát mi jól
összetalálkoztunk Vörös postásék-
kal, azoknak nyolc pulyájuk volt.



Igaz, Ferit bevonultatták már. de így is tizenhét gyerek meg még mi, egy födél
alatt... Mégis, csak olyan becsületes, olyan rendes családi életet élne mindenki,
mint mink ottan! Még az újság is írt rólunk. Nézze, csillagom, kivágtam a cik-
ket, magának jó még a szeme, el tudja olvasni.

„Boldogság, édes gyermek-idillek: ez a tízgyermekes családok hajléka.
A régi vásártéren szabályos kis utcákban katonás rendben tíz ikerház
épült fel tavasszal, amelyeket az Országos Nép és Családvédelmi Alap
kaposvári sokgyermekes családoknak a már ismert szociális feltételek
mellett a nyáron adott át. Negyedik hónapja laknak már benn a családok,
mikor végig megyek a telepen, ahol jobbról-balról a kertekben — a szo-
katlanul enyhe őszi időben — vidáman játszik sok kis apróság. Csak úgy
találomra benyitok egy udvarba. Körüljárom a házat. Van valami villa
jellege, a Balaton mellett látni ilyen fajta kis házakat. Kovács Ferencné
és 10 élő kisgyermekük lakják a házat. Megkérdezem Kovács Ferencnét,
milyen most a megváltozott körülmények között az életük.

— Hála istennek, az újonnan szabályozott családi segély és legidősebb
fiam keresete révén a mindennapi kenyerünk megvan, de míg ide nem
jöttünk lakni, bizony nem igen adtak lakást 10 gyermekes családnak. Itt
most már mindenünk megvan. Nem zavar senki, a ház a mienk lesz, mert
szorgalmasan törlesztjük — dolgozni pedig szeretünk. Három disznónk
van a télire, van szépen baromfink is és főleg van két dolgos kezünk...
Rend tisztaság mindenütt. Elbúcsúzom. Kifelé menet az egyik széken
Albrecht ismert könyvéből készült kivonatos füzetecskét láttam „A GPU
titkaiból"... Kint még mindig süt a nap... Mély réztrombita hangját hal-
lom. Az utcán a gyerekek nevetve szaladnak egy 25—26 éves fiú után, aki
bele-bele fúj a nyakában levő hatalmas bombardon kürtbe. Most látom,
levente egyenruha van rajta, biztos zenepróbára megy.

Levente ifjú... dolgos kezek... ponyva helyett Albrecht-könyv. Nincs itt
baj! Jöhet a tél"

Huszonnyolc pengőt fizettünk egy hónapra, egész addig, míg meg nem halt
az apám. Örököltem utána egy kis földet, azt eladtam, az árából meg, ami a
fegyverneki ház árából maradt, megváltottuk a Jutái úti lakást egészen, örül-
hettünk, bizakodhattunk volna. De akkoriban kezdett megbolondulni, a feje
tetejére állni a világ. Elárverezték a zsidók boltjait, akinek volt földje, azt is.
Elhurcolták őket, Németországba-e, ki tudja hová. Csak hírből tudjuk: elhaj-
tották őket is Fegyvernekről, szegénykéimet... A boltban meg alig lehetett
már kapni valamit.

Tetejébe bejöttek a németek, a fene a fajukba, azokról igen kutya dolgo-
kat meséltek. Igaz, oda ki, hozzánk nem jött egy se. Ez volt a szerencse. Mi-
rajtunk úgy ment át a front, hogy észre se vettük. Egyszer csak ott voltak az
oroszok. Nem sokan, talán ötvenen, hatvanan lehettek. Repülősök, meg olyan
hogyishívjákok... nagy autó-féle gépekkel, amiken hátul voltak a kilövök.
Letelepedtek a szántóföldre, oda, ahol most a Fonoda van. Aztán beszállásoltak
a megüresedett házakba, meg oda, ahol kisebb volt a család. Hozzánk akkor
még nem jöttek. Féltem tőlük. Féltettem az apró gyerekeimet, hiába mondta
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az uram — pedig az már az első háborúból ismerte őket — nem igaz, hogy vad-
emberek. Mert minden fajta nemzetben vannak jók is, rosszak is, ilyenek,
olyanok.

Egyik nap nem ketten állítottak be. Egy tejföl-képű katona jött utánuk.
Forró levest hozott egy nagy zománcos vödörben. — Mamka — mondta, aztán
meg: „klapci, klapci", és a gyerekekre mutatott.

Hát én még olyan rossz levest nem ettem. Se só, se paprika, csak répa,
káposzta, meg krumpli, meg valami édes hús. Lóhús lehetett. De a gyerekek
szerették, később ha kérdeztem, mit főzzek — a kicsik, Zoli meg Palika azt
mondták: r u s z k i l e v e s t .

Azt a két oroszt nagyon megszerettem. Pedig a kapitány iszós ember volt,
egyszer különösen felöntött a garatra, és csak kezdte mondogatni: mamka
k a p u t , papka h i t l e r k a p u t . . . és hát eleredt a könnye, vette elő a
pisztolyt, hogy megöli magát. Hohó — mondtam — azt már nem! És kicsavar-
tam a kezéből. Ki gondolta volna, hogy akkora bánatot hord magában az a
nagy^ mókás ember. Értett egy keveset magyarul, még amikor az uram be-
mutatkozott neki, mondta nagy komolyan, hogy patkolja meg a lovát. Hiába
magyarázta a párom, hogy csak a neve Kovács, az orosz kapitány egyre forcé-
rozta a patkolást.

A hadnagy másféle ember volt. Álló nap nem hallottuk a hangját. Hordott
magánál egy fényképet, azt sokszor elővette, nézegette. Három gyerek volt raj-
ta. Szakasztott olyanok, mint az enyémek, a kicsik. Gyerekei voltak-e, kik, ma
sem tudom, a hadnagy nem mondta, csak a szeme lett fényes néha.

Igaz a mondás: sok jó ember kis helyen is elfér. Ügy voltunk mi is. Az
oroszok a szobában, mi a konyhában. Leterítettünk a konyhaablak alá egy pok-
rócot, arra a dunyhát, azon feküdtek sorban a gyerekek. Az uram elkerítette
őket az ebédlőasztallal, bajuk ne essen. Elfért ott még két vaságy is. Azon
aludtunk mi a párommal.



Az oroszok különben imádták, kényeztették a gyerekeket. Az enyémeket
is elrontották úgy, hogy na! A legkisebb akkor öt, nem, négy éves volt. Hát az
állandóan valamelyiknek az ölében ült, a nyakában lovagolt. Aztán elmúlt ez
is. Menni kellett nekik a frontra. Megcsókolták az arcomat két oldalt, a had-
nagy egy máriaképes kis bilétát csúsztatott a kezembe, és — hogy a többi észre
ne vegye — szájára tette az ujját.

Nem láttam őket többé. Elértek-e Berlinig, ott maradtak-e Bajomban, ki
tudja. Egy biztos. Hozzám visszajöttek volna.

Itt meg elkezdődött valami új. .

Zsongott a fejem, akár a méhkas. Egymás után alakultak a pártok; k o -
m o n i s t á k , szociáldemokraták, kisgazdák... hívtak mindenhová. Nekem
még legjobban a parasztpárt tetszett, mert hát parasztnak éreztem magam, még
ha nem is volt földünk. De Vörös bácsi lebeszélt, mondta, nem o l y a n parasz-
tok vannak ott, be se fogadnának tán. Akkor beléptem az MNDSZ-be, mert az
embernek tartozni kell valahová. Ott az a s s z o n y t á r s dukált és p e r t u
volt mindenki. Elárvult gyerekeket gondoztunk, küldtük őket üdülni, ruhát,
cipőt osztogattunk az UNRÁBÖL. Meg fölvonultunk. Énekeltük a Dózsa népét,
a Sej a mi lobogónkat, ilyeneket. Sokan rossz szemmel néztek ránk. Volt, aki a
szemembe vágta: „Meg vagytok marhulva? Nem tart ez sokáig, visszajönnek
a kakastollasok, majd adnak azok nektek, a s s z o n y t á r s a k " . így az egyik,
a másik meg: „Nincs más dolgotok, te is miért nem a gyerekeiddel törődsz?" —
meg így, meg úgy. Még olyan is volt, aki köpködött. Pedig az én gyerekeimről
senki meg nem mondta volna, mekkora a család. Azokon mindig tiszta volt az
ing. Igaz, éjfélkor is fölkeltem, éjjel feküdtem le, de akkor még birtam. Még
falut járni, agitálni is volt időm. Kivittek minket teherautóval Böhönyére. Ma-
gyaráztuk a gazdáknak a téeszcsét, meg, hogy miből mennyit vessenek.

Azt hiszi megköszön-
te valaki azt a renge-
teg törődést? Na, nem
mondom, oklevéllel,
kézfogással kifizettek,
de ahogy a külföldi
csomagokból magának
nem jutott csillagom,
úgy az én gyerekeim
se kaptak egy mel-
lénygombot. Pedig
tudták az asszonytár-
sak, hány fióka tatja
az éhes száját kint az
Oncsán. Egyszer, vala-
mi ünnepélyhez elso-
kallták a rendelést,
maradt vagy két kilő
hús. Aszongya a tit-
kár: „Hallod-e asz-
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szonytárs, vidd haza, főzz belőle vacsorát." Aztán meg: „Annyi a munkám itt
a vezetőségben, azt se tudom, hol áll a fejem. Kitakaríthatnád a lakásomat. Az
ablakot is pucold meg".

Közben még negyvenhatban meghalt Palikám, a legkisebb gyerekem. Talán
jobb így. Mondják, az agyhártyagyulladásból mindig visszamarad valami, mit
ér úgy az élet. Hatéves volt. Maradt még kilenc, meg a sok gond, küszködés.
El tudja képzelni csillagom, mennyit gürcöltünk mi avval a szerencsétlen nyo-
morék emberrel, hogy ne maradjon egy se szakma, kenyér nélkül? Ha csak az
öt fiút számítjuk... Mind az öt három évig volt katona. Feri még utána két és
fél évig hadifogságban, utána három évig ipari tanuló volt. A többiek meg a
katonaság előtt tanulták a szakmát, öt-hat évig nem hozták, csak vitték a pénzt.
Meg utána is, mi volt? A Zoli is, amikor hazajött a katonáéktól... idáig ért a
kabátujja, a nadrágja rövid volt, azt' most lássunk hozzá felöltöztetni!

— Mariska néni, semmi haszna nem származott a sok társadalmi munkából,
sőt, még ki is használták. Miért csinálta?

— Az asszonytársak között az volt a szép, meg a jó, hogy vártuk, mit hoz
a holnap. Bíztunk a csodában. Hittük, hogy másnap besétál az ajtónkon. És
csakugyan, karnyújtásnyira volt nem is egyszer, de amikor kinyújtottam érte
a kezem, csak a nagy ürességet markoltam.

Az asszonytársak beajánlottak a földművesszövetkezetbe, a felügyelő bi-
zottságba. Ott meg országos küldötté választottak. Pestre jártam a vezetőség-
gel, még a Parlamentet is láttam belülről. Aztán mire mentem? Pedig mi rak-
tuk rendbe a szövetkezet szénáját. Ruskár Péterek elitták, elkártyázták a közös
vagyont, még a banknál is eladósodtak, de nagyon. Akkor Tóth Sanyi lett az
ügyvezető elnök. Nézze, csillagom, ő az, ezen a fényképen. Ez a fiatal gyerek.
Ez meg én vagyok, mondom az ünnepi beszédet... A vendéglőt avattuk, az
állomással szemben. Nagy tisztesség volt az ilyesmi akkoriban, csak hát pénz
nem járt vele. Ügy szólt a szabály, hogy a felügyelő bizottság tagja nem lehet
alkalmazott a szövetkezetnél. Takarítani jártam az MNDSZ-be, pártiskolára,
ide, oda, közben meg nagy ember voltam. Ennek a Sanyinak is én intéztem el
a katonaságot.

Készítettem egy nagy csomagot, sok finomsággal, aztán irány a hadkiegé-
szítő! Mondom a parancsnoknak: Százados elvárs, segítene-e? — Attól függ,
mit kér az elvtársnő — így ő. Erre kipakoltam a Ruskár Péterek dolgát, meg,
hogy éppen most, amikor a legnagyobb szükség van a becsületes vezetőkre,
akkor hívják be Tóth Sanyit. Bólogatott, hümmögetett a százados, aztán elő-
ször egy majd utána három év halasztást adott a Sanyinak.

A szövetkezetben különben nagyon jók voltak hozzám. Minden évben
megkaptam az ügyvezető elnök kéthavi fizetését. De látták, mire elég az, akko-
ra családban. És kivételt tettek velem. Fölvettek rendesen, m u n k a k ö n y -
vi 1 e g, piaci árusnak. A nagymozival szemben mértem a káposztát, krumplit.
Jól kerestem, mert meg kell azt fizetni, aki fillérekből gyűjt vagyont a szövet-
kezetnek — sátor alatt, a legkutyább télben is.
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Negyedévenként meg jártunk Pestre. Egyszer a Parlamentben volt a kül-
döttgyűlés. Ott voltak akkor a legnagyobb főnökök, sőt még az ország első
embere is! Szédültünk a sok beszédtől. Nem volt nekem annyi iskolám, hogy
értsem, mit papolnak az okosok, meg azok, akik csak beszélnek, beszélnek, de
nem mondanak semmit. Már azt hittem, sose lesz vége. Aztán csak elkö-
vetkezett az evés ideje, meg az ivásé is. Életemben először ittam pezs-
gőt. Nem tudtam én, mennyire árt, vagy sem, bevágtam két pohárral. Ak-
kor kezdett cincogni a zenekar. Mink, asszonyok ültünk körbe, vártuk a jó-
szerencsét. Aszongya nekem egy taszári asszony, hogy ő felkéri azt az alacsony
kopaszt, de én nem merem. Micsoda? — intettem a zenészeknek — húzzatok
egy jó csárdást! És felkértem. El is jött. Akkor a többiek megálltak, tapsoltak,
éljenezték a táncosomat. Szerencsére, én még nála is alacsonyabb voltam...

A tánc után odajött egy asszonytárs a főnökségtől. Kérdezte, mi, hogy,
honnan jöttem, hány gyerekem van, ilyeneket. Én meg lediktáltam neki min-
dent, amit kérdezett. Hát uramfia, nem telt bele két hét, hozott egy cetlit a
postás — menjünk a csomagért. Látta volna a lányaimat! Nem lehetett bírni
velük. — Selymet küldtek, meg ruhát, még tán csipkét is — találgatták és
szaladtak mind a négyen a postára. Mát útközben összevesztek, mi kit illet.
A csomagból meg nem más — előkerült egy félméteres matyóbaba, két öltözet
ruhával. Csak néztek egymásra, görbült a szájuk lefelé. A Marika szólalt meg
először — „Négyen vagyunk, azt' egyet küldtek..."

Akkoriban kezdett mondogalódni az uram. Pedig először tetszett neki, hogy
előre köszönnek Oncsán, de aztán látta, hogy nekem nem elég csak integetni,
pénzt meg nem adnak érte. Nem múlt el nap a „Hagyd ott őket" nélkül. Addig
mondta, addig mondogatta, míg nem hallgattam rá. Akkor takarítónő lettem a
szövetkezetnél. Nem tartottak meg a piacon. Kisebb lett a pénz, meg máskép-
pen is éreztették, nem tetszik, amit csináltam.

Egyet se búsulj, mondta az uram. — Éltünk mi már ennél cudarabb világ-
ban is, mégis itt vagyunk. Most is lesz valahogy.

Hát lett is! Az én gyerekeimnek mindnek szakma van a kezében. Tisztes-
séges k é t k e z i mindegyik. Feri, a legidősebb, villanyszerelő, Pista fiam csa-
tornaszerelő, Jusztina Mária eladó lett a szövetkezetnél, Gyuri fiam vaskeres-
kedő, Éva lányom gyors- és gépíró, Bandi vasbetonszerelő, Marikám fonónő,
Kati lányom balesetvédelmis, Zoli nehézgépkezelő. Egyformán szeretem mindet,
de, ha nagyon megszorítanának, azt mondanám, Marika a legkedvesebb, ö
ütött rám a leginkább.

„Asszonynevét csak a legközelebbi munkatársai ismerik, de ha Kovács
Mária felől érdeklődik valaki, akkor felderülnek az arcok. így ismerik a
KISZ-ben, a pártszervezetben, s azok a lányok is, akiket ő tanított meg
a gépek kezelésére.
Az új képviselőjelölt a munkásosztály gyermeke. 1951-ben végezte el a
fonónői tanfolyamot az újpesti fonalgyárban, s azóta dolgozik a Kapos-
vári Textilművekben. Csakhamar kezére adták a fiatalok nevelését. Tel-
jes szívvel és lélekkel oktatta, nevelte azokat a lányokat, akik faluról a
mezőgazdaságból jőve ismerkedtek a textiles szakma tudományával.
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Boldog időszak volt ez a lelkiismeretes munkában eltelt néhány év,
melynek sorát az ellenforradalom vágta ketté. Kovács Máriával közölték,
hogy rá nincs szükség, kommunistára nem bízzák a fiatalok nevelését.
Az ellenforradalom után a pártban és a KISZ-ben tevékenykedik. A „C"
műszak alapszervezetének propagandistája lesz, és rövidesen ismét ki-
emelik a munkahelyén: csoportvezetői beosztást kap. Tizennyolc munkást
osztottak mellé és huszonnégy gépet. Velük együtt dolgozik a csoportve-
zető is, aki valahányat szemmel tartja, s ha bármikor szükség van rá,
segít..."

Az országgyűlési képviselőségnek, a megyei párt-vb-tagságnak soha egy
körömfeketényi hasznát nem húzta. M i n d i g három műszakban dolgozott.
Most éppen éjszakás. Vigyáz a gépekre, s közben, lehet, azon jár az esze, hogy
mit kell intézni holnap a szakszervezetben, vagy a pártban.

De hogy a szavamat ne felejtsem, abban az évben, amikor Marikámat kép-
viselővé választották, meghalt a párom. Olyan egyedül maradtam az Oncsa-
házban, mint az ujjam.

A gyerekeim addigra kiröpültek, megnősültek, férjhez mentek, a legkiseb-
bet meg elvitték katonának. Akár hiszi, akár nem, belebetegedtem az egye-
düllétbe. A hegyi tanárhoz kellett járni injekcióra, nekem, csillagom, nekem,
akit deréktól lefelé az urán kívül nem látott férfi pucéran!

Gondoltam, annyi küszködés után e g y s z e r nekem is jár valami. Kérvé-
nyeztem, szereljék le Zolit, kell a segítség, mert kenyérre, sóra sem elég a
nyugdíj, amit az uram után kapok. Elfelejtettem a nevét az őrnagynak, aki ki-
dobott. Olyan bajsza volt, mint a parasztoknak, de nem paraszt, m á s f é l e
volt az. A fene esett volna belé.

Akkor meg azt gondoltam, minek nekem akkora lakás. Bementem Bereczky
ügyvédhez, az mindent elintézett. Kaptam tizenötezer forint foglalót. És elin-
dultunk Marikával valami kis hajlékot keresni nekem. Találtunk is a Honvéd
utcában egy szoba-konyhát. Vályogházban, ugyan, de kert is járt vele, majd'
kétszáz négyszögöl, meg disznóól. Az ára meg kitelt az Oncsa-ház feléből. Ki-
adtam az a p a i r é s z t , négyezer valamennyi jutott egynek.

Rá egy évre leszerelt Zoli, de nem egyedül jött, hozta a feleségét is, mert
megnősült közben. Meg oda vettem magamhoz a Kisjózsit is, Mariska fiát, le-
gyen aki gondját viseli, ha már az anyjának nem elég a három műszak. Ott is
maradt, míg Marika képviselő volt. Akkor kisajátították a Honvéd, utcai házat,
megint költözni kellett. Igen ám, de Zoliéknál jöttek a gyerekek, egymás után.
Nem mehettem velük abba a lakásba, amit éra kaptam a Honvéd utcai helyett.
Kisjózsival együtt Marikáékhoz költöztünk és ott is laktunk kilenc évig. Aztán,
hogy Zoliéknak már három gyerekük volt, és lakást kaptak az észak-nyugati-
ban, túladhattam az én lakásomon. Harmincnégyezret láttam belőle. Akkor
szereztem ezt a garzont. Tizenhatezret kellett befizetni. Kisjózsival költöztünk.
Elfértünk rendesen, hanem hát a Kisjózsi is megnősült. Nézze, csillagom, ezt
a fényképet, az a dédunokám, már több, mint öt kiló. Odavannak az anyjáék-
nál, Marcaliban.
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Nem jól van ez így. Ezt az egyet szeretném még, e z e k e t lakáshoz segí-
teni. Nyolcvanhét múltam, mi mást kívánhatnék. Nincs már szüksége rám
senkinek. A gyerekeimnek se . . . Az a n y a i r é s z t is lesné már egyik-má-
sik. . . tudom én, ha nem is mondják. Igaza volt az anyósomnak — kis gyerek
kis gond, nagy gyerek nagy gond...

— Mariska néni, tetszett már azon gondolkodni, hogy milyenek az em-
berek?

— Milyenek, csillagom... nem mondtam volna...? Hát sokfélék. Jók is,
rosszak is. Melyik milyen...

Ágotha Margit: Tisza-part
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