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A mi törökünk
A mi törökünk Pestr l járt le az Alföldre, De az is lehet, hogy Pé csr l jött fel, Mé g az sincs kizárva, hogy Bé csb l
gyalogoJt át.
\,4ert gyalog iött, meztelen talpán klaffogó nagy saruval, Fejé n tulbánt viselt - rlgy ré mlik, vöröset, Annak kioldható vé gé velid nké nt megtörölte az arcát. A sz nyegeket a vállán hozta, összegöngyölí tve,
, Vé telké nyszernincs! - mondta, De kicsit furcsán ejtette a szavakat, öSszekeverte az é kezeteket.
,,Vetelké nyszé rnincsl", Valahogy í gy mondta, É smár dobta is elé nk a perzsákat, Úey dobta, olyan mozdulattal,
mintha kí gyókat kanyarí tott volna le a válláról. Anyám nem örült ezeknek a b vé szmutatványoknak, mert mindig kis pofelh támadt a nyomukban.
Alinak hí vták, De hogy té nyleg í gy hí vták-e? Vagy: ha töIök, akkor Ali? A Nagyalföldön Ali? Ralta ragadt, s

t rte, bölcsen?
Minden nyáron felbukkant, Hogyan talált ránk: rejté Iy. Pontosabban anyámra. Aki szememben a másik rejté Ly. Mert honnan é rtett Vaion a szemiklósi texti]keresked
lánya a keieti perzsa sz nyegekhez? Hol tanulhatta?
Sehol, llyesmit akkoriban nem lehetett tanulni, ha most hozzá akarné k kezdeni, nem tudnám, hova í ratkozzam
be, .,Könlvekb i" - válaszo]hatná valaki, de emlé kezetem szelint könyvek sem voltak. Csak azt tudom gondolni,
hogy anyám szü]etett tehetsé g volt, Legfellebb olyan emlé kem van, hogy Pesten ácsologtunk né ha sz nyegboltok kirakata el tt, s anyám halkan magyarázott apámnak,
Amit Ali hozott, az olcsóbb vo]t peí sze, mint a Rákóczi ú ti fé nyes boltok üvege mögött kiterí tett áru ,,É s eredetibb" - mondta anyám a barátn inek, akiknek továbbadta Alit. Mert a töí ök az a|ánlásával járta aztán a környé k udvarházait, ment Fischbeiné khez a ré gi kú riába, Forraié khoz az ú | kiskasté lyba- Fischbein é s Forrai testvé rek voltak, csak az öcs magyarosí tott, Fischbein Imre, a báty már meghalt, mire é n a Világí a löttem, öZvegye,
Annie né ni, s mé g inkább a fiatal Forrainé , Klári né ni anyám barátn i voltak (noha a sógorn k egymást nemigen állhatták, é s soha nem is látogattak meg minket együtt), Lányaik voltak, nálam nagyobb é s kisebb lányok,
az remé nybeli háztartásuk berendezé sé hez é vr i é vre iutányos áron meg lehetett venni egy finom sz nyeget,
- Vetelké nyszé rnincs| - mondta A]i.
De aZé rt Voltak trükkiei, SZeretett ott hagyni a háznál egy-egy ,,futó"-t, ,,öSszeköt "-t, ,,átalvet "-t. ,,Csak tessek
szokni!" - aiánlotta, s a visszaú ton maid beiön a pé nzé rt,vagy ha nem szeretlú k meg, elviszi.
Anyám aZ ilyen üZletekbe sohasem ment bele,
Most vitála volt Alival, Nem tetszett neki az a borvórös, amelynek nagy narancsszí n sokszög volt a közepé n,
, Durva e7, A|i' - CsóVá|ta a leié t
Pedig a mé rete megfelelt volna, é s a bordó szí n eké rtrajongott anyám,
A]i azt hitte, le akaria verni az árat,
- Adni olcsóbb - alánlotta,
- Kidob ve]e az uram - mondta anyám, - Nem lehet,
- Kimehet Ali a fa alá?, ké rdezte a török, Tudta persze, hogy az eperfa alatt, a nádszé keken, pihenhet egy
sort, Ebé det js kap, s biztosan nem disznóhú st, Nálunk ugyan nem Vezettek kóser háZtartáSt, de anyám tapintatában megbí zhatott minden mohamedán, (Többr l ugyan nem tudok,)
Mi, gyerekek, alig vártuk már, hogy az üzleti tárgyalások vé get é rjenek. A szomszé dból is átiöttek a Mé szárosunokák, Nem gy ztünk betelni azzal, amit Ali mesé lt,
- Szóval ti hogy laktok? - ké rdezte Pötyi, pedic már hallotta tavaly is, tavalyel tt is- Szek nincs, Szekreny se nincs, Asztal - Ali é vt l é vre e]játszotta nekünk, hogy most mutatja el ször - ilyen
alacsony, hú | {Lapos tenyeré vel alig tí z centire távolodott el a földt l.)
- É snem szé ken ültök az asztal körül?
- Nem, Gú gol, Terdé l, Lábát keresztbe tesz,
- Mutasd megl - ké rte É va-Eve]in-Mária-Anna-Gizella, a kisebbik Mé száros-unoka, aki az é n szí vbé li barátn m volt,
Ali szó né lkül leguggolt, azután a té rdé refordu]t, mintha alacsony asztalról vett volna el egy gömböly tálkát,
azután hátracsú szott sovány farára é s ezer ráncú vörös bugyogójában átvetette egymáson a lábait, miközben
]átszólag jóí Z en falatozott a nemlé lez tálkából, Mé g cuppogott is hozzá az eperfa erny je alatt,
D ltünk a röhögé st l,
- A]i, azt is mesé ld - ké rtem -, hogy járnak a tevé k a sz nyegeken!
Anyám meghailotta, haragudott.
- Nem megmondtam, hogy nem szabad tegeznetek Ali bácsit?! - kiáltotta le a verandáról.
- Tesek hagyni - mondta Ali, - Ali szereti gyerek. Alinak is van kicsi, nagy, mé g kicsi, mé g nagy, _. - sóhaitott.
I(özben megé rkezett az ebé d, Most magáí a kellett hagynunk Alit, a Mé száí os-unokák anyja is átlött, anyám2842

mal mé g egyszer átforgatták az árut. Anyám csalódott volt, hogy idé n nem lesz ú j sz nyege, TeIi né ni egy perzsasz nyegb l hajtogatott nyeregtáskát né Zegetett,
- Minek az neked? - ké rdezte anyám. - Az nem ]akásba való!
- Nem is tudom - iiedt meg Teri né ni, é s elszontyolodva visszatette a nyeregkápára akasztható sz nyegtás,
kát,

Miután hajlongva megköSzönte az ebé det, a török sZí Vesen beszé lgetett mé g veIünk, gyerekekkel, (É skávé t is
kapott azokbóI az egymásba gomolygó üveg Iombikokból.) Nekünk meg hetekre elegend té mát adott a Iátogatása. Megbeszé ltük a sasorrát, a csontos karvaly-arcát, s hogy milyen er s,., A villogó szemé t, ,. Jókai, é s Cárdonyi-regé nyeken edzett fantáziánk nekilódult, elké pzeltük t, ahogy kilopódzik a VárfaIon, titkos üZenetet ViSZ
Bé csbe, Sztambulba, segí t kiszabadí tani Török Bálintot a Hé ttoronyból,,, Csak egynek nem tudtuk elké pzelni:
ellensé gnek, aki minket katdé lre hány, (,.Kardé lre hány",)
Közben Virág doktorné is megiött, meg a patikusné . Bementek a lakásba k is, szemrevé telezni, mit kí nál a
torok.
- Ha ké sz a szönyög, átfüsülik - magyarázta nekünk Ali, - Aztán ]eterí tik földre é s rahaltjak a teveket.
- Ráhajtiák a tevé ket,,, - ÜdvözüIten kacarásztunk, Hittük is, nem js,
Aztán a hölgyek behí vták a törökót, megalkudtak egy-egy darabra, Azt hiszem, Ali iól járt, f leg, hogy nem
kellett tovább vándorolnia, A patikusné megvette azt a narancsszí n tükí t, ,,
- Nem volt az csun|a - mondta anyámnak Ali. - Szep girlandja volt neki, , . De hozok en magának gyonyorú t. ,
iöVöre,
- Nem volt elé g szé p, AJi, higgye el. É ntudom, hogy a török sz nyeg nem dolgozik olyan finom szí nskálával,
mint az uzbek - meí t mind közú l a bokhara a legszebb, vall;uk be -, de azé rt ennyire rikí tónak nem kel]ett volna
,

lennie- Ennyire nyersnek- É snem is iártak raita elé g sokáig a tevé k - siettem alátámasztani anyám é rvelé sé t,

csurgót Máté Láios raizai
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