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2000-ben fogunk mé g é lni?
í ré szlet)
Anyám málnafagyla]tszí n ruhában támasztotta hálát a cseré pkályhának, Szeretett í gy állni, Apám mindi€ azt
rnondta melegí tj a kályhát,
fu asztal lába körül iátszottam Talán dominóból é pí leltem Várat, Meglehet: ú iságot olvastam, Apám nevezte
í gy, ha é szrevette, hogy a keresztrejtvé nyekel bámulom. AZok a különfé le módokon szerteszé t dobált fekete koc_
kák a hálókbanI sóVálogva vágylam í ájönni a rendszerre.
Apám felállt, járkálni kezdett a szobábán. Szokott í gy fel s alá járni, hiányzott neki a mozgás. É n ott marad,
tam a sz nyegen, aZ é ]et nagy töNé nyszel sé gein töprengve, tvljé rt Van az, hogy nyugodtan áll a vát amí g egy
kártyalappal többet nem teszünk rá? Honnan tüdhatiuk, melyik az a kártyalap, é pí tókocka, dominó ami már
sok amit l mlnden összed l?
Egyszer csak ezt hallottam,
, Háború ]esz
Háború , Valahogy máské pp mondták ezt a szót, mint a többit ho€
y í€
y kihallottam az engem körülzsongó
beszé db i
Felné ztem

-

Há-bo-iú ?
l935,öt í rtak, akik már tudtak í rni
Anyám hángiát hallom a dunna alól Könyörög: - Menienek már el az ablak el lI Ké rem, na€
yon ké rem,,
Azután Vé konyabb hangon, rnjntha sí rna, - Mé g megszokja a gyerek
A eyerek é n vagyok, Né cyé Ves vagyok Apám felállí tott az ablakdeszkára, hogy jobban lássam a Vihart, Gyönyörkódünk mindketten a felcjkkanó é s cikcakkban lefutó viIlámokban Versen}t kiabálunk a mennydörgé ssel,
,,ltt a viharl Hahó|"
Anyám rneg, sze€
é ny, az ácytakaró alá bú it iiedté ben, fé l a VillámlástóI, é gi moraiIástól. De mi ketten bátor
fé rfiak vagyunk, l]]et leg í ólam azt állí tiák né melyek, hogy é n kislány Vagyok ,.
,Mé gmegszokjaagyerek,,"Megszoktam,Mostiskintállokazerké lyen,né zemaköZeled viharfelhóketAszür,
ké k különböZ
árnyalataibomlanak ki el ttem a barnásszürké k nyilván homokot ragadtak fel, a ké kesszü rké k Vizet
tanálmaznak A szé l, mely ú zi ket, e€yes ré tegekben gyorsabb, í nás ré tegekben passzí vabb, ám a pamacsok üldözé sé ben igen szenvedé lyes Fölöttem té pett foszlányókat kerget, s pillanatok alatt leh ti a leveg t,
Amott már Villámlik, De nem az az ezerágú Villám csap le a budai hegyekre, amilyeneket gyerekkoromban láttam fe]szikrázni az alföldl nagy, magas é gen, ahhoz tú l köze] VonUlnak a felh k - s a villám inkább csak nyilallik
Dörgé st nem is hallok - olyan messze ]enne? Vagy már é n az egykori kislány - Va€
yok olyan süket?
Hányfé lé k a felh kI Most habkönny ek é rkeznek, hófehé rek. Mintha testük sem Ienne, csak pára, csak kissé
€ristályszilánkot a kezem fejé re, É s e]ered a
összes r södött
leveg , semmisé g, Azután VáratlanUl kapok egy jé k
kopog
az.r[llU
kö
Vezeté
n,
fel-felugrá]nak
kemé
ny
kis
ié gesó,
ié ggolyók, liliputi labdák,
A sZüleim szeretté k egymást, A kor szokásához hí Ven] magázódtak AzLltán bekövetkezett az elké pzelhetetlen
Apám nem tudta megvé deni a családját Magát sem tudta megvé deni
Most, hogy közeledünk az ezredfordu]óhoz sokszor simul a gondolataim közé e€
y párbeszé dtöredé k:
- Ké tezerben - mondtam é n álmodozva -, ké tezeí benfogunk mé g é lni?
- Te ta]án megé led - felelte apám. - É nbiztosan nem.
Sainálkozva mondta, Szí vesen megné zte volna a mai vjlá€
ot É skí Váncsi lett Volna ram
]\,,l]nt a közeled
vihan - s utána a szivárványt, Mert olyat is láttunk együtt nemegyszeí É skiáltoztunk: ,,Itt a
szivárVányI A szé p sziválvány!"
Addi€
í a már anyám is el bú it a dunna alól é s átölelve minket á]lt móeóttünk,
Máí dé r ú li rne€ ilyenkor, Erzsé bet,nap táján, az orgonabokrokat É lelern els tizenhárom é vé benolyan háZban lakhattam ame]yhez kert is tatozott, s ha reggel, iskolába menet, leóVakodtam a kályhából kikotort hamu,
Val gondosan felszóft lé pcs n, a kerí té soldalában már szomorú an didere€
ni láttam aZ orgonasövé ny bokrait s
né mi köd js megbú it mé g á€
ajk k zöit, holott máshonnan máí felszállt
AZok a gyerekkoli kertek sokunk lelké ben é lnek mé g, pedig ré g odavesztek, A mú ltkoriban olvastam egy jd s
hölgynek egy termé szetvé d mú sor apropóián í rt levelé t sokkal nagyobb kertet veszí tett el, minl é n, va]óságos kis angolparkot, s mé g mindi€ pontosan meg tudla határozni, melyik Iankán Vagy melyik mé lyedé sben milyen é s mekkora fa vagy bokor n tt Ha é rdeke]ne mé g raitam kí vú lbárkit is, é n is fe] tudnám mondani, mi melyik szegletben Volt, hol állt a körtefa, ámelynek ácaira zacskókat kótözött apám, s aZ é rlelód körté k mind pont
beletaláltak azokba a zacskókbaI Hol Volt a szilvafa, amelyet anyám minden é Vben ki akaí t vágatni, meí t nern
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termett elé g nemes, nagy szemú szilvát s amelyet apám vé d beszé de é vr l é Vre megmentett, Hol Voltak a lörpe szibarackfák amelyeket Kemé ny Sándor bácsi hozott aiándé kba Kecskemé tr l - t is megölté k AUschwitzban -, ú jdonság volt az akkor, a törpe szibarack, a máské pp tekered ágaival, né miké ppmás í z gyümölcsé Vel
Az a ré gi kert bennem öre€
szik, É vszakok váltakozásával eszembe jut ú ila meg ú jra Tegnáp egy szem dió gu,
járdán,
pesti
rUlt e]é m a
é s sok e€
yé b gond, gondolat kózótt a diófa árnya is mozdult agyamban, a nagy diófáé a
kert sarkából, amelynek törzsé n ú y€ váltak ketté az ágak, hogy é n ké nyelmesen üldö€
é lhettem ott a kön}.r'ejm,
mel utazást tehettem a reitelmes Tibetben, bejárhattam a Várkaslé lyt a Kárpátokban ., É scsend volt, nem za,
vart senki] anyám né ha felbukkant, mintha sürg s kórülné znivalóia lenne, azután visszavonult
N,,láí dé r üli me€ ilyenkor, Erzsé bet,nap táján, a fák ágait s hajnali fa€
yok ié ccé dermesztik a vizet aZ ú tmenti
sár barázdáiban. Egykori osztálytársaim köZött Volt, aki nem sokára, mihelyt beál] a té l, é s fé lmé teres hótorlasz_
okon kell átlábolniá, mile beé r a tanyáról a falUsi iskolába, gólyalábat fog csatolni a csizmája Vagy a bakancsá
alá hogy kí mé ljea lábbelil, é s (ámi í né gfonlosabb) szünetben minket, lányokat jjeszt€ethessen a magasbólI
osztálytáí saim Voltak a Bé kási_ikrek, akik közül hámarosan, mihelyt beá]l a té l, egyik nap csak az egyik másik
nap csak a másik iön maid iskolába, mert csak e€
y pár cip jük Volt ketteiüknek ,, s vo]t, emlé kezetemben Van
é s lesz, akit a iáVoli kasié lyból szánon hoz maid be a kocsis, pirosra lakkozott vidám szánon, pokrócokba bugyolálva,,.
Háry eve< o\.l,em ' -]el tyo . ?
Mentem, mendegé ltem a grÓÍ Szapáí y ütcán 1Ké s bb corkji utca lett a neve, most meglnt gróf Szapáry Utca )
Ké nyesen kerülgettem a ié ggé fagyott tócsákat (Vizestócsa,korukban ls lgyekeztem Volna kité rni aZ ú tjukból,)
Egyszer csak karon ragád ké t Vad osztálytársam máig sem é É em,hogyan lopódzhattak olyan hálkan möcé m,
Er sen markolva iobbról é s balról ráVonszollak a ié gí eSZaladtak Velem, hogy nekifutásból lendülelet kap,
iunk. Visí tottam, nyilVán, mint a malac, amikor ölni Viszik Aztán eeyszer csak ráé reztem, hogy í Ut alattám a jé g

S.b..er hj,rd rl kezdl.k " \d7lplcj\ " '"\
Már dé r üli meg ilyenkot Erzsé bet-nap táján,

a háZtet kön a cserepeket, de a Weöres sándor megé neke]te
száncsen€ ritkán hallható már Farkas né ha mé c ólálkodik a keftek alatt, í nint gyerekkoromban, amikor külö_
nösen hidec te]eken ]eiöttek a farkasoka mármarosi he€
yekb ] a Tisza jegé n. Az é jszakában né ha löVé seket ha],
]ottunk iiedten a dunna alatt -. de azután megnyugtatott é s álomba segí tett a behavazott utcák puhá csend]e
olykor lé ptek alatt ropo€
ott a hó, a helyi Vadásztársaság ta€
jai jár röztek, kutyák voní tottak Akkoí máí hábo_
rú volt, azon a kemé ny té ]en, arnikor Kiss Kálmán bácsi farkaspré rnmel bé lelt ú i bekecset Valratott magának
Már dé r üli meg az orgonabokrokat ott messze egy ré gi háZ olda]ában. Az a háZ sem é I már csak emlé keinr_
ben; í é glebontotlák,
Anyám neve volt Erzsé bet

Eay ké p l999_b l: a soroksári Tán.sics Mihály m vel dé si kózpontban Embel Mária köszönti áz ld s
ott cyórgyné t, akin€
k öné letraizi í rását a I iihiiq is közölte Baitai László fc]vitclc
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