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Fejér megyében az ország jellegzetességeit összesűrítve látjuk.
Van hegye, völgye, síksága, tava, dembja és nádas rétje, és mín
dene, amit ez a földrajzi sokféleség emberben, állatban, növény
zetben jelent. A legépebb, legegészségesebb emberfajtát itt ismer
tem meg, akár a városszéli iparosfélékre gondoljak, akár a ter
melő, halász, vadász vagy cseléd magyarokra, de még az urakra
nézve is. Nem Iokálpátriotízrnus mondatja velem, hogy azon a föl
dön derűsebb a szegénység, emberibb a gazdagság, sőt még köze
lebb áll egymáshoz úr és paraszt is. Egy öreg gróf és egy sárréti
pásztor egymással könnyen összetévesztnetök, nemcsak beszédben
és taglejtésekben, hanem testalkatban, arcberendezésben, ha élet
módban már nem is. Az a hosszú, bunkós kánya-orr, mely a leg
végén kajmósodik alá hirtelen, a meglehetős nagy fülek s mind
ehhez egy hajlékony szálfatermet, olyan jellegzetessége a benn
lakó, fajtabelieknek, hogy egy tekintetre megkülönböztethető az
ország bármely típusától, de még a szomszéd.beliektöl is, a tolnai,
somogyi, zalai fajtától. Veszprém az egyetlen szomszédság, ahová
még átüt ez a fajta, sz6rványosan, mínt ahogyan a szél átfujja a
szomszéd földre a virágmagot.

A krónikaíró szerínt "Arpád ott táborozott, ahol Fejérvár
fundáltatott" .8 a történészek is úgy tudják, hogy az Arpád-törzs
ezen a tájon foglalt magának, föl egész Veszprémíg. Költőknek és
királyoknak való vidék ez valóban. Itt eszmélt Szent István és itt
-eszmélkedett Vörösmarty Mihály.

De hogy az embereknél maradjunk: érdekes jelleget kaptak
itt a betelepedettek is: azok a városszéli iparos tömegek, akiknek
francia, olasz, német és szláv őseit még a régi királyok édesgették
ide messze külföldről. Ilyen neveket találni közöttük: KIér, Reve
rand, Delétor, Fister, Víncz, Haár, Rekop, Vagyóczky, Jankovich
stb. .. Ezek az idegenek az idők folyamán keresztül-kasul testvé
resedtek a fajtabeliekkel s már elcsodálkozik a tájékozatlan utazó,
aki kapcsolatba kerül valamelyikkel, hogy hogyan tettek szert a
.nevükre, nyelvben, érzésben annyira benszülöttekké váltak. De
nem a külsőben és a szokásokban I

Szokták mondani, hogya szokás az erkölcs. E tétel legkiáltóbb
-eáfolatát a fejérvári és megyei be édesedett réteg szolgáltatja. Er
kölcsükben teljesen magyarok, szokásukban pedig franciák, ola
szok, németek vagy szlávok vonásait őrzik. Klér József bácsi, kő

műves segéd (máig is ezt a francia mesterséget űzi), jól tudom,
sem iskoláztatásának. sem társadalmi neveltetésének nem köszön
heti azt a világos észt és fínom ítéletérzéket, azt az árnyalatos haj
lékonyságot gondolkodásban és kifejezésben, ami az első öt
percben leszerelí és embertiszteletre bírja a hozzá közeledőt. 6
olvasni szokott, még hozzá irodalmi értékű könyveket, amiket csal
hatatlan ösztönnel válogat ki magának a szellem mindenféle régi-

• Húsz perces emlékezés. Elhangzott a rádióban, "Ahol gyermek
voltam" címen, virágvasárnapján.
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óiból. Mély fényű szeme és csüggeteg, hosszú Francola I.-er orra
emlékeztet már csak a hajdani bevándorlóra. Haár LajoB kőmű

ves-pallér, szintén nem iskolában tanulta mérnöki rajztudományát,
fejböl végzett köb- és gyökszámításait, hanem talán huszadik ősé

től örökölte, aki hajdan fölépítette a belváros falainak legkénye
sebb bástyacsuklöit. Érzésben, gondolkodásban, nyelvében, még
avar fejalkatában is született magyar, de lábáról le nem marad II

gombos cipő és a kamásli. Hanyi Janko'IJich István hentes mester
jobb ügyhöz méltó szorgalommal űzi az ősi ipart, de sokkal in
kább, mint más, szereti az erős fűszereket, a balkáni szertelensé
get, a vásározást, a sátorozást és amit egyik vásáron nyer, a mási
kon gondolkodás nélkül el tudja veszteni. A nyugtalan vér, a gyors
tervek, a hangulatok embere a szakmában. Féltékenven őrzi II

Laci-konyha szép szokását is. Ha valaki azt mondaná neki, hogy
rác, pofon vágná. Mind a három rokonom ...

Benszülött és betelepült 'lJaraszt között a szokásbeli különbség
öltözékben is megmutatkozik. Érdekes megfigyelni: falubeliek ha
marább polgárosodnak öltözékükben, mint ez a városi paraszt
"polgárság". Tóth sógor bácsi, Isten nyugtassa, ezüst-gombos men
tében, zsínöros nadrágban, rózsás csizmában járt, a fején kucsmá
val, mint egy árpádkori lovaskatona. Míg a német polgárok sima
feketében, vágott csizmában, lapos, nagyszélű kalapban indulnak
vasárnap a mísére, emberöltők óta már csak a neve szerint "né
met templomba".

A "rác város" még áll a Palota-város falain kívül. De a vár
falak régen leomlotttak, nádfödeles házakba beépültek és rácuI
már nemzedékek sora óta nem tud senki.

Ezek az állapotok nagyjában átvihetők az egész várrnegyére.
Legalább gyermekkoromban úgy volt. Érzésben, nyelvben, gondol
kodásban nagyjában eggyé ötvöződött a vármegye egész emberi
sége, ha maradt is itt-ott néhány "történelmi" színíolt. Ha úgy ve
szem, sűrítve van itt az egész "dunavölgyi probléma" s mi több,
szépen megoldva ...

Ebben a gazdag táji és emberi kohóban gyúrattam én testileg
lelkileg dunántúli embernek, magyarnak s a véletlen úgy hozta,
hogy egyszerre városi és vidéki magyarnak is, még pedig az em
beri társadalom legmélyében mind a két helyen. Mert előbb Fe
hérváron töltöttem gyermekéveim, azután egy közelfekvö pusztán,
Sárpentelén.

Mit is ragadjak ki a fehérvári évekböl, amit mint jellegzetes
élményt gyermekkoromból megidézhessek ? Gondoljak-e a kisfiú
korombeli szénatérí évekre, azokra a városszéli porban ragyo
gókra, mielőtt vidékre költöztünk? vagy a késöbbíekre, diákkori
akra, amikor már nem a nagy családélmény telítette szívemet,
mint hajdan a Széna-téren, hanem a műveltség, az eltagozödö
rend és nem meleg örömmel, mint hajdan a Széna-téren, hanem
kegyetlen eszmélkedéssel? A vásárokra talán, amík ott zajlottak
nyihogó paripákkal a házunk előtt vagy a kalandozásokra kültel
kek, temetők s szöllőhegyek tájain ? Akkor még úgy szinesült, vál
tozott a táj is, mint maga a gyermek. Egy volt, ami állandó ma
radt: a lélek, ami ragadott föl a porból és tova az életben ... Bár
mi furcsán is hangzik, én nem a társadalomban éltem, hanem az
időben már akkor is, együtt a széllel és a nappal, a földdel és az
éggel, pillanatonkint derülve-borulva, mint az a fehérmegyei táj.
Fájdalmaimat úgy vetettem ki magamból, mint hinárját ősszel a
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velencei tó s csak úgy boldogultam, ha magamtól ragyogtam, tisz
tultam, mínt a vizek. Ez tán az oka, hogy inkább emlékét tartot
tam meg a rossznak, mint fájdalmát; szintúgy a jónak is inkább
emlékét, mint örömét. Ha elgondolom, hogy mint eszesedd gyer
mek, míndig' más keze-Iába voltam és mint nagy diák, mindennap
más asztalánál ebédeztem, engem is megkísért a gyarló hiúság,
hogy hallgatni arany... Pedig ott, Fehérváron ismertem meg az
első igazi embereket. Hálával gondolok vissza a pöntöleí kőműve

sekre is, akik megtanítottak, hogy minden téglát a helyére kell
tenni s ormótlan kövekből is lehet egyenes falat építeni, hogy a
kész formákat is meg kell becsülni, de legnehezebb mégis az ős

anyagot formába törni... De hálával kell visszaemlékeznem a vá
rosbeli emberekre is, Vincz úrra, a nagy hentesmesterre, kinek
konyhaján főtt a legjobb töltöttpapríka a világon, azóta is úgy ker
getem, mint költők hősei az elérhetetlen ideált; Szilágyi úrra, a
nemes lelkületű úri szabóra; a kedves, tisztaszívű Kolb nénire,
az uzsonnacsomagolöra, és még sokakra pártfogóim közül, akik
úgy voltak jók avval a városba szorult kís kosztos diákkal, hogy
nem tudta bal kezük, mit cselekszik a jobb. Rajtuk keresztül ta
nultam meg, hogy van egy lelki rétege minden városnak, még an
nak is, amely egyébként lelkiekben nem nagyon bővelkedik.

Visszanézve a zsengébb fehérvári évekre, ugyanez az érzés
ébred bennem. Egy lelki táj ... Különös dolog: a lélek a periféri
ákra szorult. Itt, a városszél porában tanultam meg embert is
merni, ahogyan az embert az evangélium értelmezi... Mert van
egy iratlan humanizmus, amely függetlenül költőktől, íróktól, tor
nyoktól és városházáktől, kódexeklől és minden hasonló mulandö
ságtöl, él és megtartja az emberiséget, méltónak valami irga
lomra. .. Itt tanultam meg, hogy kell valaki, aki kimossa a világ
szennyesét, - s azok a lelkek ott laknak a Széna-terek, Csorda
utcák, Salétrom-utcák körül, közel a vágóhidakhoz és a temetűk

höz. Ha volt élmény zsenge gyermekkoromban, ami mélyen,
velőkig ivódott belém, kétségkívül ez volt. S már akkor úgy kép
zeltem, hogy minden városban vannak Turner nénik, Erzsike nénik,
Gál nénik és Nagy nénik, - mosőnök, óvónők, bábaasszonyok és
hullaöltözteWk, névtelen szolgálöi egy földöntúli rendnek, akik az
emberiségre mosnak, vasalnak, vigyáznak, újra meg újra tisztába
teszik egy felsőbb hatalmasság kedve szerint ...

Székesfehérvár közelében van egy szöllőhegy, öreg-hegynek
hívják. Ebből a hegyből indulnék ki, ha a város mai lelki képét
meg akarnám fösteni. Ez a hegy itt a kiszorult magyarok vidéke,
talán a régi várjobbágyoké, akik ezer év óta csak úgy bejárnak "a
várba" eladni egy fél marék babot a piacon vagy egy szakajtó
keserű uborkát. Mert ezek a hegybeliek csak kapálják a szöllöt, a
másét, ők maguk leginkább csak veteményeket dugdosnak filoxe
raölte, tenyérnyi földjeikbe. Emberemlékezet óta mindig a vár
belieké volt ez a hegy, mint ahogyan a város nyaralóhelye ma is,
ahová hangos társaságokban jár ki üdülni, szórakozni az úriosztály.
Nem a történelmi úríosztály, amely a kuruc üldözések idején vég
kép eltünt a belvárosbél. hanem a helyére állott, a kialakult ...
Itt sorakoznak továbbá a papi szöllők is, a püspöksége, a plébáni
áké s a különféle szent szerzeteké, megteremve a bort, ami kell
a szentmise áldozathoz, a kisded ámpolnákba, fagyos hajnali mi
séken, amikor a barátok szájából két szál gyertya közt hosszú
páraesikokban kanyarognak az igék, mint ama föliratos szent sza-
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lagok a középkorí barátok ajkain .. ; Mert Fehérvár papi város is.
g ha erre gondolok, már a barátok jutnak eszembe legelébb. A
hajnali misék!... Odafent az orgonánál csuda szent zengzeteket
dudorász a vak barát s a kifényesedett padokban ájtatos kis gyer
tyák pisla fényében fejkendős nénik kutyorognak szelíd mogorva
sággal s imádkoznak a város felett. A szöllőhegyiek I . .. A város
alszik még, csak a külnegyedek felől csoszog egy-egy pár női ci
pellő innen is, onnan is a vak sötétben, e hely felé, mert ez itt
Fehérváron a lelkek legigazibb otthona, a kora hajnaltól késő

estig tárva-nyitva álló "Szentegyház", ahol úgy imádkoznak a szo
rongó hívek ma is, mikép a pestis ellen hajdanában, amikor tor
lódtak a halottak a városban s azt mínd az öreg-hegy alá hordták
vala ki, a "pestis-pincékbe". Ez a templom itt történelmi hely.
Régi nyomorúság, háború, veszedelem kovácsolja egybe a híveket.
A szines ablakokról lenyujtják kezüket a méla szentek a tömeg
felé, olyan mozdulattal, mintha adnának valamit. Mit is kapnak
itt a hívek, hogy úgy tódulnak erre a helyre, ide a "régi magyarok
templomába?" - "Hova mész?" - hallod az utcán a mindennapi
kérdést, ha összetalálkozik két rokon vagy ismerős. - "Bemegyek
a barátokhoz" - hangzik rá a mindennapi felelet. Prohászkának
is kedves temploma volt, szívesen ült be a gyóntatószékbe hajnal
ban s fülét a rácsra illesztve, az alvó belvárosban, hallgatta leg
őszintébb vallomásait a népnek ...

Amikor kikerültünk Fehérvárról a közeli pusztára, föl-föl
másztam egy magas fára eleinte s szememmel a Sárrét ködén túl
megkerestem a barátok templomát ...

Sárpentele kis puszta a Bakony alatt a Sárrét szívében, jó
hajításnyira Fehérvártól. Veszprém felé menet. Cselédek lakják.
Egy ködös, őszi délelőtt érkeztünk id-e szekéren, odahagyva a fel
fordult, feje tetejére állt várost, a háború után. Nem panaszkód
hattunk. Az ősi jobbágyi dinasztiák történelmi nyugalommal fo
gadtak be bennünket maguk közé, a Tömörök, Bozorok, Márkusok,
Dalák, a föld, az állatok, az egész puszta voltaképpeni urai, akik
ből a különféle pusztai gazdák, első béresek és kocsis ok kerültek
ki nemzedékek során át. Előbb megfélemlített, aztán meglökött,
felröppentett az új környezet... A puszta nyelve, lelkűlete, erköl
cse míndenben egy volt, habár a svábtól kezdve, az oláhon át a
tótig és oroszíg, mindenféle nevet meg lehetett ott találni, a között
az ötvenegynéhány család között. Ha színmagyar települést kere
sett volna valaki, ott voltak a szomszédban az úrhidaiak, igazi,
történelmi félrehúzódással s ugyanazzal az éhenkórász független
séggel, mínt az öreghegyiek a város túlsó felén.· Gyönyörűséges
orv-vadász, halász, bicskás népség volt ez, máig is megszelidítetlen
s alighanem az Arpádok óta teljesen független, mert maga a név,
úrhida, eredetileg nyilván herceg hídját jelenthette a máig is ott
csordogáló Gaja-, vagy Csóri-patak fölött, ahol valamely Arpád
vérbeli uraság ettől a várba igyekvő néptől vámot szedegetett.
Holott gyakorlott verekedéseikből, bicskaforgatásukból ítélve, va
lami szabadosok lehettek már akkor is, leszegényedett kard
forgató fajta, talán egy család, amely sértődötten kivált a foglaló
törzsből ...

Ez a vidék úgyszólván hónapok alatt engem is csodálatosan
kícserélt, egy év sem telt bele, lettem olyan jó falusi, mint ami
lyen jó flamandok vagy belgák azok a fehérvári ískolástársaím,
akiket meg a külföld irgalmára szemelt ki a sors, a háború után...
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Azt hinné az ember, hogy város után pusztára kerülni, utcák
porából, viskók dohából ki a természet ölére, az maga a szabadság
meg a rózsaszínű egészség egy városi gyermeknek. Emlékszem,
éppen megfordítva volt l Egészségben ugyan nem volt hiány, hi
szen bakonyi szelek fújdogáltak a sárréti ingoványok fölött s volt
ennivaló is bőven, hanem a szabadságnak rettenetesen beföllegzett.
A városszéli korlátlan csatangolasok után, amelyek függetlenségre,
szabadságra neveltek, most egyszerre nyakamba szakadt az a
nagy-nagy pusztai felelösség, ami elsápasztja s időelőtt megaszalja
a pusztai cselédgyerekeket ó •• Nem beszélve a lelki hontalanság
ról, hogya pusztán máig is városinak, a városban pusztainak ér
zem magam - s ez már akkor is föl-fölébredt - hiába jártam én
be később a városi középískolába is, itthon ugyanúgy ragadtam
bele a mindenféle tenyértörő és derékfájdító munkákba, mint
akármelyik a pajtásaim közül, akikkel két éven át még együtt fa
ragtam a pusztai közös-iskola padjait, mielőtt középískolába ren
delt a Múzsa, meggyőzve, holmi versfaragványokon keresztül,
iskolamesteremet. hogy beszélje rá apámat a taníttatásra, Abban a
kegyetlen rabszolgaságban, amit a pusztai gyereknek a szabad
természet öle jelent, fattyúzásra váró egyenes kukoricasoraival,
felgyüjtendő rend szénáival s a sárréti végtelenbe elnyúló, ki
eggyelendő répasoraíval, hamar megtanulja a gyermek az életet
és a szabadságot nagyon becsülni, mert - ebben az őstehetségek

kel értek egyet - nem mindegy az, ha valaki kiránduláson ismeri
meg az erdőt, vagy irtás közben ... Emigy sokkal többet jelent az
árnyék, sokkal szebben dalolnak a madarak, hét vége felé, ami
kor közeledik a megváltó szombatí nap, hát még amikor el is ér
kezik s valóban leteheted szerszámodat és indulhatsz hazafelé a
kelő hold alatt. Este, mielőtt lehunyod a szemedet, csak attól félsz,
hogy esetleg holnap, ha kinyitod, kiderül, hogy nem is vasárnap
van, hanem hétfő... Hát szóval hazamegy szombat este. Odahaza
már várnak az öntözökannák, mert a kertben kisül a saláta meg a
paradicsom és éhesen bőgnek a tehenek csalamádé után, addig
nem adják le a tejet. Vagy tuskóba ütve vár a fejsze a favágítón,
hogy fát aprogass vasárnapra, ne kelljen megtörni vele az ünnep
hangulatát. Ha szépen süt a holdvilág; esetleg vacsora után a
kertben sövényt fonhatsz, mert hézagos a kerítés, bejárnak a tyú
kok a cukorborsóba. Ezzel is a vasárnap délelőttödet takarítod
meg. S mind e közben - bármi hihetetlen - jut időd ezerféle
másra is, mulatságra, szőrakozásra, jókedvre, még akkor is, ha
lámpagyujtás után késő éjjelig simítod a levelesdohányt, ráterítve
az asztal sarkára, mint egy ezresbankét s tenyereiddel kisimogatva
a leveleket, mert a dohány, csörgő fűzérekben lekérülve a padlás
ról, garmadában szikkad odalent a pincében és csak simításra,
csomóba rakásra, elraktározásra vár, - hálá Isten I

No de ha úgy adódik, hogy épp vasárnapra szárad be a széna,
nem resvedhet ott a napon, elő a petrencerudakat, gereblyéket,
favillákat s gyerünk I Vagy éppen már boglyákba rakva nyűvi a
szél, az eső, be kell takarítani, bekazalozní, Most már csak oda
megy ki minden igyekezet, hogy legalább beharangozásra .vagy a
míse végére meglegyen ez is... Az ökrök is csodálkoznak, hogy
vasárnap kell dolgozni, amint megyünk a jegenyék közt kifelé a
rétbe ... Amint a Gajá-hídon átdobog a szekér, egyszeriben más
világ lehe csap meg: nagy lapos síkság terül el orrunk előtt, ahol
térdig állnak a fűben a fűzfák s nyüzsögnek a békák, szúnyogok
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és vizimadarak, tarka hangverseny leplét boritva a vidékre. A tá
volból tiszta időben megmutatja magát a Bakony, élesen kirajzolt
vetés-osíkjaival, erdeivel és ragyogó, apró házaival. Odábbról, a
móri horpadás mögül idetetszik Csókakő, a váromladékkal. mely
nek falai között Fehérvár hajdani felszabadítöja, Mercoeur francia
herceg mosta le kardjáról a török vért. Nyugat felé a Ság-hegy
emelkedik flélkoszorúban, délebbre Úrhida szöllődombja, ahol,
mint Vörösmarty írja, ,,sok munkái után viszen a nép sárga gerez
det" . " Ime a táj, a Két 8zom8zédvár színhelye, amit ifjú korában
becsatangolt egy Fehérvárról kiránduló diák, nyéki születés, hall
gatva a mesét a testvérharcról Sárpentele ősi urai közt, akik nem
tudtak megosztozni az örökségen s itt irtották, lövették egymást
ágyúval, két szomszéd várból ... Nem tudom, Vörösmarty korában
látható volt-e még az omladék, házunk mögött, a Károly-dombon?
Mi már az erdő és a föld alól ástuk ki atyámmal a két szomszéd
vár közül ezt az egyiket, urasági gombapincének.Akkor hallottam
utoljára egy sárréti pásztortól, öreg Irtótól, a mondát, amiből,

semmi kétség benne, hogy Vörösmarty eposza született ...
Mondom, ott forgattuk, gyüjtöttükvagy rakodtattuk a szénát

a Gaja-partján, a távolból iderémlett egy gémeskút lekuszált fű

szál alakja; idevillogtak az öreg Irtó fehérszőrü tinai, amelyek ha
tavasszal belevették magukat a Sárrétbe, ősz lett, mire hazakéve
redtek. S ha összehozott a véletlen a cserzett arcú, bozontos fejü
sárréti pásztorral, századszor is ezívesen elhallgattuk a történetet
az utolsó bakonyi betyárokról, akiket még Irtó bácsi itt rejtegetett
vala az ingoványokban, amikor rossz idők jártak és a pandurok
meghajtották odafönt az erdőt... Néha lódobogásra figyeltünk
fel, hát ott nyargalt az uraság nyomában Bozsoki bácsi a Csícsöné
hátán, neki a Bakonynak, torony iránt ...

Bozsoklék szomszédaink voltak a házban, abban a piros födélű

ben, ott az erdő szélén, jóval kívül a pusztán, amelynek közepében a
nagy, közös cselédházak úgy feküdtek hosszan össze-vissza, mínt
bacillusok a mikroszkóp alatt... Mi már itt levegősen laktunk.
De hogy a vasárnapnál maradjak, - soha nem volt olyan szép az
a ház, mint vasárnap hajnalban, nyáron. Mire kinyitottuk szemün
ket, asszonyok, leányok ragyogó tisztára seperték az udvart és
csak tündöklött a nap, madarak kiáltoztak és tág fejüket bedugták
az ablakon a virágok. Minden azt ragyogta felénk, hogy vasárnap,
vasárnap. .. Az eresz alatt galambok turbékoltak s időnkint az
ablak előtt lehullt egy fehér pihe. Aswmszédból átzörgetett a
falon [öpajtásom, a Bozsoki Józsi s én már tudtam, hogy ez mít
jelent. Mentünk galambokat szedni ebédre, nekitámasztottuk a
létrát az eresznek és kiszedtük az anyányi, gyöngeszárnyú fióká
kat, azokat, amelyikek már nem voltak ördögtollasak.

- Vigyázz kedvesem, - mondta az udvarban Bozsoki néni,
elfordítva arcát s egyetlen mozdulattalletekerve a galamb fejét a
nyakáról - rád ne fröccsenjen a vérI

Odább ugrottunk ünneplő ruhánkban s fölkapkodtuk a földről
a galambfejeket. Ú, azok a galambfejek ! Leválva a nyakról is
csodálatosan élők maradtak, tenyérünkre ültettük s onnan néztek
nagy, kristályos szemmel tovább a semmibe ...

Kocsma, mészárszék nem volt a pusztán, Bozsoki bácsi sem
ért rá, hogy minden ünnepnap hajnalán átlovagoljon Szentmihályra
húsért a Csícsónéval . .. Viszont a galambhús. csirkeaprólékkal
keverve, jó volt levesnek.
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· Akkor, mig beharangoztak mísére, kifeküdtünk a tóparti fü
"zek alá, oda ahol mint pókok a lábukat, nyujtogatták alá iromba
gyökereiket a viz tükrébe s vagy horgásztunk, vagy felolvastunk
egymásnak a Józsival, Winetou-t, Jókai-t, Dickens-t, Nick Cartert,
ahogy jött... Csak a közepes irodalmi műveket vetettük meg.
Mesélhetnék [átékokról, métázásról, hintakötésről vasárnap dél
uttán, som és mogyoró, vadkörte szedésről, de mindennél többet
ezek a közös olvasások jelentettek nekünk, egész délután, miköz
ben szíttuk a hosszú-hosszú szivarokat, amiket sajátkezűleg sodor
tunk, megtöltve a legfinomabb purziesán hónaljhajtásokkal. Hoss
szasan megtárgyaltuk, elemeztük olvasmányainkat s estefelé már
négyen-öten is együtt fészkeltünk megszokott helyeinken, költők

és krítikusok; rátértünk saját müveínkre. A grófi inas verseket és
novellakat irt, elég jókat; cipészünk, aki a futballt is foltozta,
szintén sok formaérzéket árult el verseiben. Császár Pisti és az.
egyik Bozor .gyerek inkább a drámai müfaj iránt érdeklődött, mig
Rimanöczy táci a sárréti teknősbékák életéről irt kimerítő termé
szetrajzi tanulmányokat, Néha, .mint egy igazi tekintély, megjelent
körünkben;mdeg Gyuri báés! parádéskocsiS is, s leülve a gyöpre,
megtartotta rögtönzött előadását, rendszerint Petőfi Sándorról,
akinek ismerte egész életét, ügyes-bajos dolgait és fej ből tudta
Petőfi összes költeményeit. Aki nem hiszi, ma is meggyőződhet
róla, ha megkeresi őt Csókakőben...

Csókakőben, mert a régi cselédek széjjelszaladtak már. Pajtá
saim is felnőttek és bekerültek leginkább a fehérvári vasútra.
Bozsoki József mozdonyvezető most halt meg egy éve tüdőgyulla

dásban, Boosoki bácsival Szentmihályon találkeztam utoljára. Bol
dogan szántott, hogy végre a magáéban. szakadásig. Bozsoki néni
is elment azóta a galambok után. De a Csícsöné még él. Ezt a pa
rádéslovat megkapta a vén lovász végkielégítésben.

- Gyia, Csíesöné - mondta Bdisoki bácsi és megindultak az
egy holdas kis fÖld'ben. Az eke előtt li vén ló roskadozott, az eke
mögött meg ő.

Jankovich Ferenc
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