
106 Könyvekről

Petrőczi Éva

Olvasmányaimból

„A fánk-ujju asszony” – és fia

2003-ban olvastam már Sárközi Mátyás két hangra 
komponált kis remekét, amelyben édesanyja, Márta 
levelei váltakoznak az ő párhuzamos „emigráns-króni-
kái”-val, hol londoni képzőművész-palánta, illetve BBC-
munkatársi, hol müncheni rádiós élete történéseivel. (Itt 
ott mosogatófiúi és teakimérői közjátékokkal tarkítva, 
ámde a legcsekélyebb nyafogás, emigránsneurózis nél-
kül.)E távpárbeszéd minden sora magával ragadott már 
akkor is, de most, második olvasásra szólított meg úgy, 
hogy feltétlenül hírt kell adnom róla. A levél- és kommen-
tárírót, az ötvenhatos emigráns fiút és minden ízében 
elegánsan-játékosan ellenzéki anyját sok-sok kilométer, 
s az első – müncheni – találkozásig hosszú idő választotta 
el. Londontól és Münchentől a Zugligetig ívelő szövege-
ik mégis tökéletes párbeszéddé simulnak. Hogy miért, 
arra Sárközi Márta egyik legnagyobb műfordítói bravúr-
ja, Durrell önéletrajzi ihletésű könyve adja meg a válasz, 
már a címében is: Családom és egyéb állatfajták. Igen, ez 
a merész és gyógyíthatatan humorú anya-fiú páros ké-
pes (volt) arra, amire kis hazánk ittragadt és kiröppent 
köreiben bizony vajmi kevesen: vidám szívvel elfogadni 
a hozzájuk közel állók, saját véreik és népes baráti körük 
olykor inkább a „Nagy Brehm”-be, mintsem az emberek 
világába illő, faramuci viselkedését. Igaz, azokban az 
emberpróbáló ötvenes-hatvanas években (sem) lehetett 
csekély kunszt mifelénk az ép ész, a tartás, az etikus ma-
gatartás, az életöröm megőrzése. Úgyhogy ez a légipos-
tai szürkéskékben pompázó opus tankönyv is, mégpedig 
a javából. Túlélési tankönyv, magyaroknak.

Hogy milyen ember, milyen kivételes asszonyem-
ber volt Sárközi Márta, Molnár Ferenc lánya, Sárközi 
György, a finomszavú költő özvegye, azt nemzedékem-
mel, a hetvenes években indult „arctalanokkal” együtt 
elsősorban Kormos István és kompániája, Lator László, 
Domokos Mátyás, Fodor András  és társaik visszaemlé-
kezéseiből ,s egy páratlan , feltámasztó erejű vers-rekvi-
emből, Kormos A fánk-ujju asszonyából tudhattuk-ta-
nulhattuk meg:

„	nem	volt	elég	SM	soha	mindent	akartunk	fiaid
búzatesteden	aratást
ostyának	daraboltunk

osztoztunk	fánk-ujjaidon
rángattuk	szíved	harangkötelét…

Térdeltünk	életed	fölött
voltunk	álmod	kutyakolonca
halálod	fölött	térdelünk…

ablakod	többé	nem	nyitod
ablakod	többé	nem	csukod
röpködnek	első-röptű	fecskék
ki-be	szobádban	s	falad	körbe	futják
szárnyuk	karcolja	neved	levegőbe
SM	SM	SM	SM.”

De bármilyen gyönyörű, bármilyen érzékletes is ez a 
vers, Sárközi Mártáról nekem egy másik – meglehet, a 
könyv, s az anya-fiú párhuzamos életrajz számos balatoni 
epizódjának köszönhetően – jellegzetesen a magyar ten-
gerhez köthető metafora jut az eszembe. Olyan lehetett 
Ő, mint a tó fenekéről gyerekkorunkban olyan nagy gyö-
nyörűséggel föl-fölhalászott, számtalan, apró, makacsul 
kapaszkodó, valószínűleg élősdi „fiakagylót” dajkáló, 
erős-nagy „anyakagylók.” Saját, nem könnyű sorsa mel-
lett ugyanis annyi kortársa nyavalyáit hordozta-cipelte 
zokszó nélkül, hogy egy diakonissza anyaháznak is ele-
gendő lett volna. Két, itthon maradt, első házasságából 
származó gyermekének és azok szépszámú sarjainak jó-
lététől és jól létéről, továbbá számos üldözött családról, 
elsőként a bebörtönzött Bibó István famíliájáról gondos-
kodott. Pihenésül pedig a korszak számos, megalázott-
ságban és megszomorítottságban, vagy éppen a rendszer 
viszonylagos kegyeltjeként élő művészének lelki egyen-
súlyát tatarozgatta.  

Méghozzá nagyon különböző jellemeket, az arkan-
gyali (és kutyáktól rettegő) Pilinszky Jánostól Borsos 
Miklósig. Törődéséből, gondoskodásából még az olyan, 
enyhén szólva nem túl önzetlen, különc figuráknak is ju-
tott, mint apja Amerikában élő, végzetesen hiú színésznő 
felesége, Darvas Lili, akit az ország Makk Károly Déry-
filmje, a Szerelem anyaszerepében fedezhetett fel újra, de 
már évekkel Sárközi Márta korai halála után. Egy másik 
Molnár-hitves, Sárközi Mátyás nagyanyja, Vészi Margit 
(Ady Margitája!) lila ruhakölteményekbe és még lilább 
szövegelésekbe burkolt figurája pedig a nem kevésbé to-
leráns (s szerencsére az anyai csípős nyelvűséget is örök-
lő) fiú szavai nyomán lép elénk. Méghozzá ő is sokdi-
menziós alakként, kalandos élete képtelen fordulóival, a 
maga kis Puccini-közjátékával és hasonló kultúrhistóriai 
ínyencségekkel. Úgy tűnik, vele – a neuralgikus 
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gyerekkori emlékek miatt – Márta lánya kevésbé tudott 
mit kezdeni, mint Matyi unokája. De maradjunk még 
egy kicsit a „fánk-ujju” (nálam: „anyakagyló”) asszony 
alakjánál. Ha a valóságos hordákat etető-szórakoztató-
ápoló-anyagiakkal és dumapartikkal, szükség esetén ki-
adós hallgatásokkal istápoló nagyasszonyban valamiféle 
huszadik századi szentet keresne a kedves olvasó, bizony 
mondom, téves úton jár. 

Sárközi Márta úgy volt jóságos, úgy volt nagylelkű és 
adakozó, hogy közben nem mondott le az egészséges go-
rombaságról, a szaftos odamondogatásokról, sokszor ép-
pen megsegítettjei fejére is cifra dolgokat olvasva. Éppen 
ezért lehet őt most, jó emberöltővel később is szeretni, 
a maga szikrázó intelligenciájában, poliglottságában is 
természetes, élő, hús-vér figurának látni. A könyv egyik, 
ugyancsak Angliába szakadt hőse, Cs. Szabó László írt 
az angolok rokonszenves „szobortalp-kirúgási” stílusá-
ról, arról, mennyire nem szeretik, ha akár éltükben, akár 
holtukban piedesztálra emelik őket. Nos, Márta a mi 
szobortalp-áhító kis hazánkban a maga alól való szobor-
talp-kirúgás valóságos világbajnoka volt.

Varázslatos-csúfondáros lényének érzékeltetésére áll-
jon itt egy kisded gyűjtemény a Matyi fiához írott levelek 
„legsárközimártásabb” mondataiból: „Sajnálom, hogy 
Darvas Lili csak az orrát vágatta le, és nem az egész fe-
jét… […] Megjelent apádtól az Oldott kéve, spenótszínű 
kötésben. Boldogítom vele az összes Szélnéket és Mihály 
bácsikat, mert jó nagy könyv, és rossz regény… Isten 
bűnömül ne vegye, de a nejeket egyre kevésbé bírom… 
[…] szenilis szenili gaudet zsúr… […] Szervusz, Ma-
tyikám, te vagy Zilahytól a Mikor a lélek kialszik. Légy 
szíves, írjál, mielőtt kialszol… […] A héten csupa olyan 
napom volt, mint nagynéném, Molnár Böske néni híres 
programja, hogy [délelőtt exhumálás, délután ügető.] …
Én már teljesen a panaszfal és a szociális nővér szerepébe 
estem.” Stb.  A drága Amadeussal szólva: „Akinek eny-
nyi jó kevés…”, sürgősen hallgasson bele ebbe az anya-
fiú duettbe, amelyből eléggé nem magasztalható módon 
mindkét oldalon hiányzik az önsajnálat, a panasz, a 
terméketlen köldöknézés, egyszóval azok a nyavalyák, 
amelyek keserves múltunk és nem könnyű jelenünk any-
nyi honfiát és honleányát torzította-torzítja nehezen sze-
rethető lénnyé, az irodalmi életen innen és túl.

Sárközi	 Mátyás:	 Levelek	 Zugligetből,	 Kortárs,	
Budapest,	2011,	változatlan	utánnyomás

„…az apró dolgok fénye”

2010 karácsonya előtt a Reformátusok Lapjában 
írtam egy hosszabb ismertetést Kosáryné Réz Lola 
„asszonyszerelem-asszonysors”-tetralógiájáról, kiemel ve 
a Kráter Kiadó szerepét e méltatlanul elfeledett, nagyon 
termékeny alkotónk reneszánszának megteremtésében. 
A 2011-es esztendő ünnepi könyvhetén ez a nagyon mél-
tó, s az olvasók részéről is nagy örömmel fogadott vállal-
kozás folytatódott. Ezúttal ugyan nem egy négykötetes, 
a magyar történelmet asszonyok életén keresztül láttató 
regényfolyammal, csak két kisebb terjedelmű, de nem 
kevésbé jelentős regénnyel, amelyek egyben a Kosáryné 
Réz Lola Regénytára címmel induló könyvsorozat nyitá-
nyának is tekinthetők. Mégpedig nagyon jól kiválasztott, 
egymással szervesen összefüggő könyvekkel, amelyeket 
első megjelenési éveik 1930 (Porszem a napsugárban) 
és 1941 (Különös ismertetőjele nincs) valamelyest elvá-
laszthatnának ugyan, mégis úgy összetartoznak, mint 
egy szárnyasoltár szárnyai.

Ami leginkább közös e két műben, az voltaképpen 
Kosáryné Réz Lola egész életművét jellemzi; ez pedig 
nem egyéb, mint – Sylvia Plath Végszavak című költe-
ményének félsorát idézve: „…az apró dolgok fénye.” Ez a 
fény lehet egy damaszt asztalkendőé, „három csészikéé”, 
azaz hárommérőnyi darált kávéé, amelyből igazán jó-
ízű „fekete leves” főzhető, de a tilosban púposra szedett 
málnáskannáké, vagy éppen az agyonvikszelt padlóé is. 
Igen, pontosan erről van szó. Azokról az egész napon, 
egész életen át tartó tevés-vevésekről, szükséges, illetve 
életszépítgető, életízesítő szertartásokról, amelyek nél-
kül szürke, kietlen lenne a világ. A két háború közötti, 
polgári Magyarországon e feladatnak a felsőbb- és a 
középosztály köreiben két pillére is volt, az asszonyok-
anyák és segítőik, akik lehettek szigorúan szakosodott, 
mindig ünneplős komornák-szobalányok és látástól va-
kulásig robotoló mindenesek. A Porszem a napsugárban 
hősnője Annus, aki kegyelemkenyéren élő szegény ro-
konból lesz először tanítónő (a korszak tönkrement úri-
lányainak mentsvárfoglalkozása!), majd egy indulatos, 
de jólelkű szolgabíró, Mihály felesége. Ahogyan a finom 
és találó szavakkal megfogalmazott kiadói ajánlásában 
olvashatjuk: „Hogyan indul neki egy fiatal lány a szere-
lemnek? Hogyan múlnak az apró bolondságok? Hogyan 
jön a házasság? Hogyan jön a megszokás? Miért jut min-
denkinek csak kis boldogság? Vagy ha már nagyon sok jut 
ki: akkor is csak sok kis boldogságdarab az osztályrész. S 
nem a teljes, meghasítatlan Egész. S miért lehet ezekben 
a kis boldogságokban és kis boldogtalanságokban úgy, 
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olyan halálosan, oly reménytelenül, annyira szürkén 
elmorzsolódni?” Meglehet, akad majd, aki tiszteletlen-
séggel vádol, mégis kereken kimondom: a Porszem a 
napsugárban sok szempontból Németh László Égető 
Eszterének közeli rokona. Hogy csak egyet említsek a 
közös motívumok sokaságából: Annus erősen titkolt 
szerelme gyermekei kezelőorvosa, a későbbi neves pro-
fesszor iránt ugyanannak a fellobbanásnak az édestest-
vére, amelyet Eszterben fiai karizmatikus erejű tanára 
kelt. Egyik sem flört, egyik sem mellékutca, csak testet-
len vágyakozás egy érzés után, amely egy asszonyt ki tud 
szakítani a hétköznapok malmából. Ennek a szerelmi 
álomnak kedves-tragikomikus befejezése az a jelenet, 
amikor a tekintélyes egyetemi tanár az idősödő An-
nusnál és Miskánál kávézik, s egy köménymagoskifli-
repetával fejezi-fejezheti ki csupán a háziasszony iránti 
szemérmes hódolatát. Annyi zajos-kacatos-harsány je-
lenkori női regény közepette valóságos megtisztulás egy 
ilyen lassabb sodrású, de az olvasó figyelmét száz apró 
részlettel lenyűgöző történetet olvasni. 

A tizenegy évvel később, 1941-ben megjelent Különös 
ismertetőjele nincs egy mindenesasszony, Juszti történe-
te, aki férjének börtönévei alatt motorjává-szívévé válik 
munkaadói, a három kisasszonylányt és egy fiút nevel-
gető Szabó méltóságos úrék – egy miniszteri tanácsos 
és családja – életének. S bár Jusztit Szabóéknál szerel-
mével senki nem zaklatja, a regény számos pillanatában 
megjelenik előttünk Kosztolányi Édes Annája, kemé-
nyebb, bölcsebb, önvédelemre képesebb kiadásban. Ha 
Kosáryné Jusztijáról olvasunk, eszünkbe juthat még egy 
varázslatos régi magyar film, a Bakaruhában, s annak 
ugyancsak büszke cselédlány-hősnője, Vilma, Bara Mar-
git felejthetetlen alakításában. A regény sokat mondó, de 
voltaképpen rettenetes címe a Horthy-korszak cseléd-
könyveinek állandó jelzőként használt, megalázó, mert 
az egyéniséget agyontipró mondata, amely azt sugallta: 
ha cseléd vagy, ne is számíts arra, hogy egyéniségként 
fognak kezelni. Óhatatlanul felvetődhet bennünk, mai 
olvasókban a kérdés: hát nem ugyanezt teszik velünk, 
bárhol és bármit dolgozókkal a munkáltatók, amikor 
„beírnak minket mindenféle könyvbe”, beletörnek kü-
lönböző rovatokba, „Excell-cellákba” terelgetve mun-
kánkat, személyiségünket? A regénybéli Jusztinak azon-
ban szerencséje van, okossága, határozottsága megmenti 
a család egyetlen fiának életét, amikor nagy merészen és 
önhatalmúlag orvost hív hozzá. 

Ettől kezdve nem csupán a legmelegebb szívű Szabó 
lány, Sárika, hanem a zaklatott idegzetű egyszem fiú, a 
szülők és a két, jóval merevebb lánytestvér is kezdi őt 

emberszámba venni, s különös ismertetőjeleit, eszét, nyi-
tott szívét, jóságát és ösztönös intelligenciáját észreven-
ni. Amikor a ház asszonya tanácstalanul szembesül Dini 
tisztességes, de zavaros reakcióival, Juszti ad önérzetes 
leckét kenyéradójának: „Szabónéból kitört az aggoda-
lom. – De hát mit csináljak? – Tessék szépen szólni hozzá. 
Mindig! A szép szó a legjobb orvosság, mondta szegény 
édesanyám. Mindenkinek. Betegnek, egészségesnek, 
fiatalnak, öregnek. Úrnak és… Nyelt egyet, de azért be-
fejezte a mondatot az asszonya szemébe nézve, bátran: 
– és cselédnek is.” A regény másik, hasonló csúcsjelene-
te az, amikor Juszti gazdái tilalma ellenére elmegy arra 
a hajnali misére, amelyet garázda és tébolyult apja lelki 
üdvéért mondat. Nyíltan közli: az év egyetlen napján 
neki is joga van a személyes gyászhoz, az emlékezéshez. 
A regényét csúfondáros „antikizáló szövegbetéttel” indí-
tó, nagyon művelt írónőnek ennél a jelenetnél bizonyára 
eszébe villant az ókori Rómában évről évre megtartott 
„rabszolgák napja”, az egyetlen nap, amikor a tárgyként 
kezelt emberek embernek érezhették magukat.

A Különös ismertetőjele nincs mindenes hősnője vé-
gül elnyeri jutalmát, a börtönből hazamenekíti, el nem 
követett bűnéből tisztázza emberölésért elítélt férjét, s 
saját gyermekeit nagy türelemmel és szeretettel irányít-
ja a tudás, a tanultság, mint a szegény emberek egyetlen 
oltalma, felemelkedési lehetősége felé. Huszonegyedik 
századi tapasztalatokkal Juszti világának ez az eleme 
bizony a „nem tudjunk, sírjunk avagy nevessünk rajta” 
kategóriába kerül, hiszen manapság a tudás, a vállalás, a 
hivatástudat megcsúfolásának oly sok példájával találko-
zunk. A regény értékén azonban ez mit sem ront. Bizo-
nyosak lehetünk benne, hogy a hamis egzotikumoktól 
megcsömörlött olvasóközönség mindkét kiváló könyvet 
szeretettel fogadja, illetve fogadja vissza, oda, ahol helye 
van: a magyar irodalomba. Adjon a sors más, ugyancsak 
méltatlanul elfeledett íróinknak is olyan, megérdemelt 
rendes feltámadást, amilyen – a Kráter Kiadó jóvoltából 
– Kosáryné Réz Loláé.

Kosáryné	Réz	Lola:
Porszem	a	napsugárban/

Különös	ismertetőjele	nincs,
Kráter	Kiadó,	Pomáz,	2011


