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Mondtak olyat is, hogy kísírte a fiú
a lányt, és mintha köp lett vóna - mán
bocsánat, de csak úgy mondom -, hogy
úgy görgött, görgött, és akkor nem
tudott tovább menni az a valaki. Nem
engedte, pedig csak egy köp vót! Mi-
kor eltelt az a bizonyos idő, megszó-
lalt: jól jártál, mer' így lett vóna, meg
úgy lett vóna... Meg mondtak olyat is,
hogy mint lámpafény, úgy kísíri. Én
nem láttam ilyet soha, csak hallottam,
hogy ilyenekrűl bcszílgcuek sokszor...

De ezt tcssík elhinni, ez. igaz vót,
mer' láttam is. Kisjány vótam még
akkor, nem jártam meg iskolába, akkor
őszön mentem fel. A szomszídunkba' a
lány - nagyon jóba' vótunk, Ecsegen
laktunk akkor - Bucsatclepre ment fírj-
hcz. Igen, de az a fiú, aki elvette: vót
Bucsatclepen egy öreg bábaasszony,
aszonták, az rontott-bontott - én nem
láttam soha - és vót annak egy jánya,
oszt annak előtte neki udvarolt, de
olthatta. Nem csinált az akkor semmit
a világon, hanem mikor esküdtek, és
mentek a kocsival, egy fekete macska
elszaladt a szekér előtt, és a lú nem
tudott tovább menni. Majd' agyonver-
tík a lovakat! Nem tudtak egy tapodtat
se menni, úgy megállt az a szekér;
leszálltak, toltak - meg se tudták moz-
dítani. Mintha le lett vóna cövekelve!
Meg oszt minden szekér megállt, tán
négy szekér vót onnan Ecsegrűl: szom-
szídok, meg rokonok is vótak. Mink,
ügyi, nem az első szekéren vótunk,
mer' nem is hozzátartozók vótunk,
csak szomszéd, így oszt én a macskát
se láttam, mer' nem is vót ott tovább,
csak íppen átszaladt az első szekér
előtt. Az egyik egyet mondott, a másik
másat, kínlódtak ott órák hosszakig.

Úgyhogy mán az apja azt is mondta,
hogy visszaviszi a jányt, mer' a temp-
lomba se tudnak bemenni, meg a köz-
ségházánál se tudnak mán megesküd-
ni. Nem hagyja így itt - azt mondja -,
majd megesküdnek hónap. Olyan este
lett, amikorra beengedte űket! Dehát
mán a vendígek, onnan Bucsárúl, csak
olt vótak, meg ezek is mentek vóna, a
hérísz. Valaki tán elment, és szólott a
tisztelctesnek, az is elment azír', meg-
eskette űket, meg az anyakönyvvezető
is. Csak úgy maradhatott ott a fiatal
asszonyka! Nem így vót, mint mosl,
hogy elmegy a fiú után a jány, oszt
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Ez igaz vót!
hetekig ott van. Akkor az bűn vót - így
mondjuk, ahogy igaz...

És mikor kisbabája született, azt
mondta anyámnak Zsófika néni:

- Jó vóna, ha beengedné, Erzsiké,
ezt a kisjányt! - hogy mégse lenne
maga, mer' mán akkor kint vót az ura
dógozni.

Elíg az hozzá: ahogy ott vagyok,
eccer elkezdett a kicsi nagyon sírni -
olyan 3^4 hetes vót -, de az úgy acsar-
kodott, hogy összekíkült! Felvettem,
mint gyerek, de:

- Jaj, el ne ejtsd!
- Dehogy ejtem el! De mír' rí?
Kibontotta, firgette-forgatta - be

nem állt a szája. Mán bejött Rozika is -
a tesvírje vót, ott lakott akkor ű is,
akkor vól menyasszony, azt is egy
bucsatelepi fiú vette el, nem tudom ki,
nem is ismertem - ű is kérdi:

- Mit csináltok ennek a gyereknek?!
Úgy másfél óra hosszáig nagyon rítt

a kicsit nem vette el a mejjit az anyjá-
nak, nem tudtunk vele mit csinálni. Na,
az urának a testvírje megteáztatta, de a
csecset nem vette el.

De közbe' én az ágytúl így láttam...
Olyan kemence vót, hogy sut vót, és ott
szürkére vót a fal meszelve, oszt olyan
nagy ákombákomos mintával vót ki-
pingálva - olyan falusiasán. És úgy
láttam, hogy a sutba' lebeg a víz!
Odamegyek, odanyúlok - nem lett a
kezem vizes. Látni nem láttam senkit
se, de ezt - mondom - láttam.

Na, hazajött az ura, én meg ríttam
nagyon:

- Én megyek innen kifele! Én nem
maradok itt, mer' a sutba víz vót! Én nem
fekszek oda! - mer' én ott aludtam.

- Dehogynem fekszel, kicsim, hát
nincs ott semmi.

- Ne beszílj mán, ott vót a víz, én
láttam! Nem lett a kezem vizes, hogy
megfogtam, de legebett a víz!

Csak fiatal vót az az ember, oszt
elröhögte magát. A testvírje meg
mondta neki:

- Ne röhögj! Ide hallgass: ez a
csepp gyerek annyit szenvedett, hogy
maj' meghasadta szívem írté! Eredj el
ahho' a vín szipirtyóho', csinálj vele
valamit, mer' biztos.az csinálta!

Majd' kiszakadt az asszonnak a
mejje, annyira megtelt tejjel, mer' még
oda nem jött az a bábaasszony, nem

vette el a kicsi a csecset. Igaz, hogy
akkor mán aszonta neki az ember:

- Ha nem jön el, én itt ütöm agyon,
ha örökös rab leszek is írté!

Akkor mán nem vette tréfára, eljött:
- Na, mit csináltok itt?
- Tudod te azt! - mondta neki a

fiatalember.
Odament a gyerekhe', kibontotta,

megsimogatta, újrapólyálta, odaadta az
anyjának - rögtön elvette a csecset! Ezt
láttam, mint gyerek. De hogy osztán
mit csinált, nem tudom; ott nem csinált
semmit, csak megsimogaua...

De én soha nem mentem be többet!
Mán akkornap is: én itt nem alszok,
odabent alszok Rozikával, és hónap
reggel vigyél haza, én nem maradok
Bucsatelepen...

Ez meg mán Ködmönösön vót, do-
hányosok vótunk ott, meg nemcsak mi,
hanem nyóc család. A pajtát őrizte egy
éjjeliőr kutyával, de az annyira el vót
nyomorodva: így állt szegínynek a ke-
ze, meg elíg magos, derík ember lett
volna, de a lába is el vót nyomorodva.
Az édesanyja - űk is dohányosok vótak
ottan velünk - minden nap megsiratta,
mindig azon rítt:

- Mi lesz evvel, ha mink nem le-
szünk! Biztos bekerül - úgy hittak
akkor, ami most szociális otthon, hogy
szeretetház, meg szegínyház -, biztos
bekerül - aszongya - a szegínyházba,
mer' ki viseli gondját?

Sokszor elmondta, hogy 9 éves vót
a gyerek - olyan 30 éves lehetett akkor
-, mikor elkezdett sántítani. Dehát nem
úgy vót akkor, hogy elvigyík doktorho'
mingyán. Az ezelőttiek nem doktorho'
jártak, hanem vótak olyan fűbe-fába
gyógyszerek. Mosogatta ű is ilyen fő-
zött valamivel a lábát a gyereknek, de
csak sántított. Utóbb oszt csak elvitte -
aszongya - a doktorho', de az is:

- Biztosan megrándította a lábát,
nincs ennek a gyereknek semmi baja.

De egy öregasszony oszt megmond-
ta neki:

- Viheted ezt, fiam, akárhová, amíg
nem tudod, hogy ki csinálta vele. Mer' a
fiad meg van rontva! De nemcsak e' lesz,
majd figyeld meg, hogy más is lesz...

Na, utána jött, hogy a keze is így állt
szegínynek. Nem is tudott enni vele, az
édesanyja etette mindig.

Azt is mondta, hogy tudta ű azután,
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hogy mír' van ez. Azír' - aszongya -,
mer' ugyanúgy járt: az ura elébb annak
a tudós asszonynak a jányát akarta
elvenni, és amír' nem vette el. Nem
űrajta csinálta, hanem a gyerekin.
Mégmeg e' vót a legkisebb! Hogy
hadd fájjon nekik a vígtelensígig... De
ezt, ugye, nem lehetett bejelenteni. Mi-
kor ezt jelentette a doktor úrnak -
Ványán csak két orvos vót, aszongya:
mind a kettőnek mondta - azok is csak:

- De, fiam, ezt nem mondhatod,
mer' nem tudod bebizonyítani. Hiába
mész akarhova, mer' ha bejelented:
bizonyítsd rá!

Elmentek űk - aszongya - ahho' az
asszonyho' is, hogy tegye meg, hát
elmúlt... Még azt is mondta, hogy ű azt
se bánja, beleegyezísit adja: elválik az
urátúl, és kerüljön össze az ű jányával.
Azt mondta erre:

- Engem nem érdekel, hogy mit
csinálsz. Az én jányom mán elintézte a
sorsát, intézd a magadét. Én nem csi-
náltam semmit. Bizonyítsd be, hogy én
csináltam a gyerekednek valamit!

így oszt nem tudtak segíteni a sze-
rencsétlenen...

Na, ez meg az anyámmal törtínt, de
én erre nem emlíkszek, mer' én is kicsi
vótam. Másfél évvel vót fiatalabb a
húgom, oszt az lehetett olyan 7 hóna-
pos. Űvele állt kint a konyhaajtóba -
így mondta szegíny -, fogta a karján.
Akkor még Túzokoson laktunk, a Kö-
rös mellett. A tanyaudvaron gémeskút
vót, nagyon jó vizünk vót, oszt bejött
egy kis alacsony ember, hogy visz egy
csobán vizet. Bűgatyába vót - olyan
kik, mint rígebben ezek az előkötők
vótak, de az oszt bű vót, olyan, mint a
szoknya -, meg olyan nagyszílű zsíros
kalap vót a fejibe'. Juhászember vót,
azt mondta anyám, mer' kampó is vót
nála...

De az nem vót hibás! Azt mondta
anyámnak:

- Hallja-i, fiatalasszony, vigye be
azt a gyereket, mer' nem tehetek róla,
olyan a szemem, hogy úgy megverem
a szememmel, hogy nem bír a gyerek-
kel.

Az anyám csak ott állt, oszt mondta
neki:

- Jóember, akkor ide ne jöjjön töb-
bet!

Nem csinált az egyebet megtőtötte
a csobánt, és elment. De az valósággal
úgy vót, minden... Nade: ű azt tudta!
Napfeljött előtt, másnap mingyán, jött,
megkopogtatta az ablakot a tanyába, és
azt mondta:

- Fiatalasszony, nem akarok sem-

mit se, nyissa ki az ajtót Tudom, hogy
evvel a gyerekkel maga nem bírt..

Kinyitotta és nekiesett, kiabált rá,
hogy hát hogy vót lelke?! - aszongya.
Az meg:

- Megmondtam magának: én nem
tehetek rulla. Semmit nem csináltam.
Helyrehozom a gyereket, és többet ide
nem jövök. De adjon most egy kisszé-
ket^hadd üljek le.

Leült a kisszékre, az ölibe vette a
kisjányt, a fejire tette a kézit, meg a kis
mejjire, oszt ráolvasott

- Na, fiatalasszony, a világon sem-
mi baj nem lesz a gyerekkel. Nagyon
szépen megköszönöm a vizet, és ebbe
az udvarba többet nem fogok jönni.

Nem is jött többet és nem is vót
semmi baja a kisjánynak.

Na, még azt is elmondta, hogy az este
nem jött mán, mer' mire hazament le-
ment a nap, és naplement után nem lehet
csak napfeljött előtt, meg naplement
előtt: amíg nem megy le a nap.

Soha nem láttuk többet..
Na, velem is megtörtínt! Ez biztos,

hogy megtörtínt.. A Zsoldos tanyán
laktunk akkor - ez mán Kisújszálláson
vót -, oszt ide a Cibakba szegődtünk el
summásnak: én is, a húgom is meg a
bátyám is. Vótak itt ilyen palócok,
valóságos palócok - vagy hát tótok,
nem is tudom -, ződsíggel foglalkoz-
tak, bíreltík azt a fődet. Vót egy fiók,
Marcinak hittak, olyasmi idős vót, mint
az én bátyám. De az a gyerek olyan
pállott szájú vót, és mindig énmellet-
tem akart állni a kapálásba! Én meg
mindig mondtam Gyulának, a bátyám-
nak:

- Gyere, te állj ide. Én nem állok itt
éri megyek Terus mellé! - a húgom
mellé.

De mindig olyan csúnyán nízett rám
az anyja, a tót asszony!

Most is csak azt mondom, mer'
visszaemlíkszek rá - nem tudom, hogy
meddig adja meg az Isten az okos
eszemet -, hogy ez nem a semmitűi
vót! Mer' én oszt csak három napig
vótam ott...

Vót ott egy üres szoba, oda szalma
vót betíve, pokrócot tettünk rá, és mi
azon aludtunk. A bátyám meg ez a
gyerek, akit mondok, szípen kártyáztak
odabent mink lefeküdtünk a húgom-
mal, az asszony meg - a tót asszony
vagy palóc asszony - fűtött a konyhá-
ba: sütött. Nyitva vót a szobaajtó, de én
nem láttam semmit se, csak: nekem
olyan vót mintha egy malomkű nyo-
mott vóna! Nem bírtam vóna lílegzetet
venni! Mondtam Gyulának:

- Hagyjátok mán abba a kártyázást
oszt feküdj le, tedd be az ajtót

- Mír' tegyem be?
- Mer' itt valaki van!
- Mi vóna? Nincs itt semmi se!
Arrúl gondolom, hogy csak vót va-

lami tudások, mer' az a gyerek semmit
se szólott azt se, hogy van valaki, azt
se, hogy nincs. Mikor kiment, meg-
mondtam a bátyámnak:

- Nem tudom mi, de hidd el, hogy
engem valami nyom. Nem is egyfor-
mán, hanem szinte úgy, mintha ütöget-
ne.

Én akkor iccaka nem aludtam attúl a
nyomástúl. Meg nagyon fíltem, és csak
ríttam. Reggel csak kimentünk dógoz-
ni. Anyám akkor nap hozott ítélt ne-
künk a Zsoldos-tanyáníl, mondtam ne-
ki:

- Anyám, én nem eszek, nem va-
gyok éhes... Én nem tudok enni, mer'
én nagyon fflek.

- Mír', kisjányom?
Elmondtam neki, hogy mi vót az

iccaka, meg mán este is, mikor lefe-
küdtünk. Azt mondta mingyán:

- Nem baj, kisjányom, nem ma-
radsz itt, hazaviszlek!

Gyula meg:
- Mit kínlódik vele, anyám? Azt

hiszi, hogy úgy van? Fantáziázik! Meg
biztos nem szeret dógozni!

- Ne mondd ezt, fiam, hogy nem
szeret. Kilenc éves vót, mán akkor
mennyit dógozott a dohányba!

Én meg csak ríttam: én nem bánom,
többet ebbe a lakásba nem fekszek le!
Még otthon is csak ríttam: anyám, mi
lesz, ha itt is úgy lesz? Még anyámat is
bántja valaki... De ott mán nem ériz-
tünk semmit. Azután én elmentem ten-
gerit kapálni, napszámra, a Hajagos-
tanyára - ott se vót semmi.

Anyám oszt mondta, hogy abba az
időbe - űvele nem törtínt meg, hanem
hallotta az azelőtt való rígi öregektűi -
hogyha valakit úgy szeremének, de nem
lesz rá arra, nem az, mer' az nem harag-
szik rá, hanem annak a hozzátartozója
csinál valamit Ű is mondta: lehet hogy a
tót asszony csináltatott vagy csinált vala-
mit De azt is mondta oszt

- Kisjányom, ezt láthatják, hogy te
még gyerek vagy.

Olyan 12-13 éves lehettem.
De ez igaz vót, tessék elhinni!
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