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Dienes Eszter

Történetek Kunhegyesről,
a Sárkány-tó utcából
Pisis Juliska néni

Történt, hogy egyik nap halkan lo-
póztunk P. Julis néni után, hogy a kellő
időben ráijesszünk. Attól ugyanis rög-
tön bepisilt. Lopakodunk, lopakodunk,
s látjuk ám, hogy Julis néni megáll,
szétnéz, a Liliké néni tánc- és illemta-
nár ételhordójának leveszi a tetejét.
Borzasztóan érdekes dolgok voltak ki-
látásban, lélegzetvisszafojtva figyel-
tünk. Juliska néni beleivott a levesbe,
jól meghúzta. Aztán következett a má-
sodik fogás. Mi már nyeltük a nyálunk,
hisz otthon mindenütt este főztek, leb-
bencslevest, reszelttésztát esetleg pap-
rikás krumplit. Kétfajta csak nagyobb
ünnepeken főtt a mi tűzhelyeinken.
Szóval nyelvük a nyálunk, az öreg
Julis meg leemeli a második rekeszről
az elsőt - valahogy hozzá kell férni a
húshoz is. Először fel voltunk háborod-
va, hogy belezabái a máséba, aztán
valakinek eszébe jutott, ahogy Liliké
néni késsel-villával, graciőz eszi a ma-
radékot, Pisis Juli néni maradékát. Ki-
tört belőlünk a röhögés. Persze el-
mondtuk otthon az esetet, s így történt,
hogy valamelyik szülő felvilágosította
Liliké nénit, aki háborgó szívvel és
gyomorral kiadta P. Juliska néni útját.
Ezekután kérte meg Liliké néni anyá-
mat, hogy adjon át az ő „segedelmére":
vizet, szódavizet, ebédet hordani. Lili-
ke néni megígérte, hogy cserébe meg-
tanít engem zongorázni, valamint
kecsre és harmóniára. Ezen felül bizo-
nyos anyagi illeték is jár áldásos mun-
kám után, nem fogok rosszul járni.
Rosszul nem is jártam. Most már én
dézsmáltam az ebédjét, ám én mindig
megtörültem a kezem a klottgatyámba.
Nagyon jól megéltem Liliké néniből.
Azonkívül, amit a gyomromba utal-
tam, még pénzt is kaptam. Ötven fillé-

rért hoztam két üveg szódavizet. Az
ebédhordásért napi egy forint járt, há-
rom forintért fürdettem egy kutyának
nevezett dögöt, ami valami igen ritka
fajta úrikutya volt, mert Uszkárnak
híviák. Majdnem úgy, mint egyik ro-
konunkat, Oszkár bácsit. A fenti pén-
zért már a bolhákat is köteles voltam
eltávolítani belőle. A szén mázsáját
sokallta Liliké néni, de a pincébe tíz
lépcsőn kellett lemenni, s ez nem ke-
vés. Egy tizesért pedig összedíboltam a
kertjét.

A petroform és
a tejföl

Szombaton és vasárnapokon Liliké
néni maga főzött egy petroformnak
nevezett szörnyetegen. Egyszer meg-
kéri, srófoljam feljebb a lángot, s majd-
nem felröpültünk ő is meg én is, meg
Karmazsinná Juliska néni nagyszobá-
ja, ami a Liliké néniével volt határos.
Nem kaptam ki tőle, s ezért volt disz-
nóság, hogy este hazatérő apámnak
előadta a történetet. Ám a dolog más-
képp sült el. Apám lekurvázta Liliké
nénit, aki mindezt nem érdemelte meg,
hisz nem váltogatta a szeretőit olyan
sűrűn, mint némelyek elképzelték. Egy
év egy szerető. Van ennél jobb felállás
is, igaz? Ezekután a továbbiakban sem-
minemű segítséget nem nyújthattam
Liliké néninek, s rettenetesen hiányzott
a főként nyelvemmel és ízlelőbimbó-
immal tapasztalható ízletes matéria. A
szárazbabfőzelék tetejéről a dinsztelt
hagymakarikák, a jó kis mócsingok,
amelyeket a marhapörköltből csentem
ki... Nem szaporítom a betűket, rákap-
tam Liliké néni pincében tárolt tejföljé-
re. A pince közös volt, mind az öt lakó
használhatta, felparcellázva, mint a
nagy kertet. Rögtön megehető enniva-
lót csak Liliké néni tárolt a pincében,

mondván, hogy az oly hűvös, mint az
erdélyi havasok. S tessék, a borzonga-
tóan hűvös pince földjén megdézsmál-
va találja a tejfelt, a mézédes sárgadiny-
nyét, melynek felét meghagyta, bízván
a holnapban. Hatalmas veszekedés tört
ki a tehénproduktum s a cukordinnye
körül. Természetesen egy gyerek sem
vállalta magára, amit nem tett. Liliké
néni csak mondta, mondta, gyönyörű
csöngős fülbevalói lengtek, mint az
agacsi a s/élben. Anyám, biztos, ami
biztos, vagy tán sejtett valamit? - jól
nyakonlegyintett. Sírva ordítoztam tor-
kom szakadtából: - Akkor is ótóbusz,
akkor is szerbusz, akkor is b... meg az
isten magyarul. Ez a lázadás és elkese-
redés Liliké néni tánc- és illemtanár
azon fáradozását igyekezett derékba
törni, hogy engem ku! túremberré vará-
zsoljon, így szoktatott le az orrszívoga-
tásról, s időnként fogat is mosatott
velem, bár nekem se kefém, se kré-
mem, mondjam azt, hogy kedvem sem
igen volt ezekhez az úri cicomákhoz.
Most, visszagondolva nagyon érdekes-
nek találom, hogy mennél inkább fog-
lalkozott velem Liliké néni, annál in-
kább utálták őt a szüleim, különösen
apám forgatta fejét és szemét, ha egy-
más útjába akadtak.

A kisdobos, aki
felebarátom

Liliké nénivel pár nap múlva kibé-
kültünk, a tejfölből a történtek után
olyan kicsit loptam, amilyet csak lehe-
tett, ügyelve azért a pikantériára, arra a
kis remegő izgalomra, amely, vala-
hányszor lclopóztam a pincébe, végig-
borsókázolt rajtam. Az ebéd bizton-
ságát pedig duplán szavatoltam: egy-
szer mint kisdobos, a jócselekedetek
közé emelve a napi egyszerű étek vé-
delmét. Aztán a tisztelendő úrnak is
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megfogadtam, hogy többet nem vétek
felebarátom, Dienes Lili tánc- és illem-
tanár ellen.

Énistenem jóistenem
Lehet, hogy még nem említettem,

de piszok meleg nyarunk volt abban az
1950-es évben. Az eperfán valami csu-
da folytán hernyók teremtek. Megdög-
lött Kisasszony nevű kocamacskánk...
Csupa baljós jel. A kimúlt jószágot
papírdobozba tettük, ám előtte meghir-
dettük a szertartás időpontját, melyre
szeretettel vártunk minden érdeklődőt.
Kiss Jóskával összekötöztünk egy fa-
keresztet, a többi gyerek - Mándi Pimi,
Mándi Mari, Kis öcsi, Kurucz Jóska és
Kurucz Laci - virágot hoztak, pár szá-
lat, ahogy igazándiból kell. A misét én
celebráltam. Apám után katolikus,
anyám után református voltam - igazá-
ból persze egyik vallás sem érdekelt.
Nem volt előttem példa. Az esti Éniste-
nemjóistenemen kívül az Isten neve
káromkodás formájában inkamálódott
házunkban.

A Karmazsin-ház
lakói

A Karmazsin-féle házban mindig
három család lakott. Állandónak a két
szélső: mi és Liliké néni számítottunk,
középre mindig újakat vetett a sors.
Mikor Karmazsin gazduramékat vég-
képp elköltöztették onnan, Kurucz Jó-
zsi bácsiék jöttek, két fiukkal, Jóskával
és Lacival, aztán Kiss Endre bácsiék
érkeztek: Endre bácsi a rendőrségen
volt gépkocsivezető; aztán jöttek Szik-
szó Bálint bácsiék, Tiszaroffról. To-
vább nem tudom, mert aztán a hatva-
nas években mi is elköltöztünk.

Weis bácsi
tejbekásája

Anyám az utca túlfelére, Weis néni-
ékhez járt takarítani. Egy-egy szombati
nagytakarításért tíz, később húsz forin-
tot is kapott. Az az igazság, hogy Weis
néniék nagyon jó emberek voltak, pe-

dig később, főiskolás koromban gyű-
lölni akartam őket, amiért anyám taka-
rítani járt hozzájuk. Weis bácsi órás
volt. Súlya százhúsz kiló körül moz-
gott. Tizenhat éves lányuk odaveszett
Auschwitzban, ők hazajutottak. Weis
bácsit idegesítették a gyerekek. Weis
néni (egyébként ő is Juliska) annál
jobban kedvelt bennünket. Egyik
szombaton anyám nagytakarítást vég-
zett náluk. Én éhes voltam, már dél is
elmúlt, hazajöttem az iskolából, kaja
sehol. Átmentem anyukámért. Finom
illatok a levegőben, Weis bácsi ül az
asztalnál, nagy pocakját mérsékelt ele-
ganciával távol tartván egy mély, sokat
ígérő porcelán tányértól. Előtte kanál,
nyakában fehér szalvéta.

- Anyja, éhes vagyok! - mondtam
köszönés helyett. Weis bácsi morgott
valamit.

- Mingyán hazamegyünk, kisjá-
nyom - mondta anyám -, Panni is vót
mán itt, hogy éhes. Mándi Pimiéknél
játszik, menjél utána.

- De én nagyonéhes vagyok -
mondtam bőgésre kész hangon.

- Ugyan, Juliska - szólt Weis néni
-, el ne küldje ezt a gyermeket!

Felém fordult: - Kapsz egy tányér
tejbekását, csak előbb megetetem Weis
bácsit, jó?

- Ühüm - mondtam készséggel.
„Kapsz egy tányér tejbekását" - mo-
toszkált az agyamban. Nekitámaszkod-
tam az ajtófélfának s vártam. Weis
néni teleszedte a szép, mély tányért, s
letette Weis bácsi elé. Az épp a kanalát
kereste, mert idegességében - már
mondtam, hogy idegesítették a gyere-
kek - leesett. Hangos szuszogással
próbálta felemelni. - Kapsz egy tányér
tejbekását - ezt mondták. Én ehhez
tartottam magam. Elemeltem az öregúr
elől a tányért, a tűzhelyről lekaptam
egy kanalat, aztán szemérmesen befor-
dultam a sarokba, s rekord gyorsaság-
gal behalámoltam a kását. Anyám és
Weis néni elbeszéléséből tudom, hogy
az öregember száját tátva, kigúvadt
szemekkel nézett. Csak idő múltával
tért magához.

Kész, elfogyott a kása. Megnyaltam
a kanalat.

- Csókolom - mondtam távoztam-
ban, s elballagtam Mándiék felé.
Anyám azt mondta, hogy szemtelensé-
gemtől centimétereket süllyedt a talaj-
ba. Weis néni szerint életrevaló va-
gyok. Pedig én egyik sem voltam, csak
éhes.

Weis bácsi persze így is jóllakott, s
az élet ment tovább, éhbél híremet
költve. Én azonban korántsem ettem
meg mindent, nem ettem meg a Mándi
Pimi részére összegyűjtött drazsét sem,
amelyet a birka potyogtatott el. Sze-
gény Pimi! Néhányat befalt a birka
produktumából. Mai eszemmel már
nem kárhoztatom ezért, hiszen a cukor-
kás zacskó eredeti volt, a zsugorított
birkaszar drazsénak tűnt, a kínálás szí-
ves volt... Más is beugrott volna. Hát
még ha olyan rövidlátó, mint Pimi...
Ha feltettük a szemüvegét, állandóan
árkokat és gödröket láttunk magunk
előtt.

Józanságban nagy
bennem az akarat

így teltek, múltak a mi napjaink a
Sárkány-tó utcában, az ötvenes évek
végén, Kunhegyes közepén. Szegény
édesapám kis színeseit soha nem felej-
tem: hótt részegen jővén haza, engem
daloltatott fél éjszakán keresztül.

Én nagyon untam, mert már előbb a
kocsmában is nekem kellett dalolnom,
hogy „kiengeszteljem" belőle a fizetés
nagyobbik részét. Édesapám ugyanis
valami csuda folytán csak nekem volt
hajlandó kezembe adni a fizetést, édes-
anyám akárhogyan „muzsikált" (értsd:
sül), nem kapott belőle csak filléreket.
A nyolc-kilencszáz forintból leginkább
öt-hatszázat vittem haza, többet ritkán
tudtam kikönyörögni. Anyám az utcán
várt, de én előbb megittam a kispohár
erdőmestert. Ez volt az én fizetségem.
Este aztán jött a java. Kilenc óra körül,
mikor apám hazatántorgott, még volt
egy-két százas a zsebében. Ezeket már
nem kiénekeltem, hanem miközben
énekeltem - kiloptam. Sohse vette ész-
re. Csak anyámék ültek rémülten a
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kissámlin a húgommal, pattanásra ké-
szen, mikor kell az ajtón kirohanni,
mikor veszi észre apám, ahogy apró,
ügyes, zsebes mozdulatokkal csalog-
atom kifelé a zöld tízeseket, a kék
húszasokat. Valahányszor csak kijött
egy, anyám felsóhajtott. Reggel apám
kiforgatta zsebeit, de csak filléreket
talált benne. Gyáva anyámról fel sem
tételezte, hogy ő" a tolvaj, én meg ott
hízelgőztem a lábai körül.

- Ellopta a Csitír, a Csitír - hazud-
tam könyörtelenül, gyerekmódra. - Az
sündörgött egész este apja körül.

Csitír, a
négyforintos kurva

Lódi Panni néni átvágta Lódi Karcsi
bácsit a deszkakerítésen. Mint azt a
bizonyost a palánkon. Karcsi bácsi ha-
zajött hótt makszosan. Panni néni az
anyámmal ült az árokparton. Anyám
csipkét vert, Panni néni varrt.

- Károly, azanyádistenit, menj be,
feküdj le, míg szépen vagyok! (Panni
néni palóc volt, s ritkán í-zett. Vagy ki
tudja, ki volt, mert az ízest és az ézést
nagyon tudta keverni. Az biztos, hogy
nagyon ízesen beszélt.) Károly bácsi
odaát feküdt még egy ideig - mint nyúl
a szántásban -, pihengetett egy kicsit,
aztán oldalazva, Panni néninek még az
árnyékát is kikerülve bement a nagy-
szobába. De Panni néni még mindig
dúlt-fúlt.

- Maga csak ne mosolyogjon, ked-
ves! - mondta az édesanyámnak. -
Péter szomszédot meg ott ölelgeti Csi-
tír a fenti kocsmában. (Ez a kocsma a
mai művelődési központ területén fe-
küdt valamikor. Utána következett
fontossági sorrendben: a kenyérbolt -
Rózsika nénivel az élen -, Weis, az
órás; a kopertás bácsi, aki vak volt és
főleg dohányt árult, aztán egy szabó-
ság, aztán Ilus néni, a fotós, aztán Pilák
bácsi, a fodrász... Jól emlékszem? Van,
akire huszonöt-harminc éve nem gon-
doltam, s van, akit már húsz évvel
azelőtt is többet sohse láttam! Van, aki
húsz éve halott!

- Hadd ölelgesse - mondta anyám, s

kicsit kesernyésen elhúzta a száját. -
Van két jó erős karja.

Panni néni meghökkent:

- Azt akarja mondani, Juliskám,
hogy nem megy érte?

- Nem én - mondta anyám. Vec-
kődjön érte a fene. Úgyis csak a bánat,
csak a gond van vele.

Az én hátamon felállt a szőr. Még
hogy az én apikám nem ér meg egy
misét? Nem érdemes miatta egy jót
veszekedni? És most már örökre ott-
marad a kocsmában? Azt már nem!
Dögöljön meg Csitír!

A legmegfelelőbb pillanatban -
amikor mindkét asszony egyszerre be-
szélt - úriasan meglógtam, pisis hú-
gom, Pannit hátrahagyva.

- Csókolom - mondtam apukámnak
a pult mellett, de az cseppet sem cso-
dálkozott.

- Szerbusz, Kiscigány - mondta
kedvesen, s máris rendelt nékem.

- Háromcent erdőmester a kislány-
nak.

- Apikám, hol van Csitír - tekerget-
tem a nyakam ártatlanul.

- Ahol e! - mondta apám -, ott
nyomorgatja Kakukk Sanyi bátyád!
Odanéztem és megrettentem. Csitír úgy
nézett ki, akár egy indiánba oltott, kifor-
dított szájú szerecsen. Persze, akkor még
nem voltam ilyen okos, úgyhogy csak
két szó jutott eszembe Csitírről: undorí-
tóan fertelmes. Természetesen Csitír pár
perc múlva odajött apámhoz.

- Ez a maga jánya, Péter bácsi? -
kezdte magát mórikálni. Apámnak
azonban nem volt ideje válaszolni.

Segítségért kezdtem kiabálni: - Se-
gítség, ez a randa kurva ellopta apikám
minden pénzét! Segítség, segítség..!
Hatalmas kavarodás lett. Csitír pillana-
tokon belül eltűnt a szemközti park
bokraiban, én pedig aznap este csillag-
ként tündököltem a kocsma egén.

- Micsoda egy kisjányod van, Péter,
messziről megérzi a tolvaj szagát...

Apám előbb habogott, hebegett, az-
tán a nyakára ölelt.

- Bizony, komák, én mondom nek-
tek, csuda egy kisjány ez!

Analfabéta volt
Akkorra én már nélkülözhetetlenné

tettem magamat. Mint első osztályos
gyermek (Kun Ilonka tanító néni volt
az első tanítóm) a legjobb olvasó vol-
tam a családban és az osztályban.
Anyám is tudott olvasni, de neki „nem
volt hozzá idege". Én meg imádtam!
Hangsúlyozni, hajlítgatni, utánozni...!

Az az igazság, hogy engem állandó-
an hordtak a moziba, s a moziban
sokszor volt külföldi film, azokat ak-
koriban még nem szinkronizálták, csak
feliratozták, s én olvastam, súgtam a
fülébe, amit ő csak a szemével sejthe-
tett. Apám analfabéta volt. Olvasni tu-
dó gyerekére végtelenül büszke. Már
főiskolás voltam, s első gyermekemet
vártam, mikor édesanyám kérésére új-
ból elmentem érte a kocsmába. A K.
Juhász kocsmában ivott, sokan voltak
ott, és nagy volt a füst.

- Ez az én nagyjányom, aki egye-
temre jár a pofasszorokhoz - mondta
apám.

- Főiskolára járok - súgtam neki.

- Nem baj - legyintett nagyvonalú-
an. - Ezek itt úgyse tudják, miről van
szó!

Zöld vagy te még,
gyermek!

Nagyon szerettem olvasni. Nem is
volt nálam hűségesebb olvasója a falu
könyvtárának. Először Nyitrai néni ad-
ta az esti olvasnivalókat - ezeken aludt
el az egész család: János vitéz, A kő-
szívű ember fiai, Szent péter esernyője,
A rejtelmes sziget. Később Szálai Já-
nos tanár bácsi segített bennünket a
könyvválasztásban, ő simogatta ben-
nünk életre a szunnyadó ösztönöket -
én például tizennégy éves korom után
mindenáron színésznő akartam lenni.
Jól mondtam verset, hát mindenki biz-
tatott. Szálai is. Egyedül Kovács Miska
(később Tiszafüred párttitkára lett)
mondta: - Zöld vagy te még, gyermek,
zoldecske. (Neki lett igaza.)


