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Amúhely

Id6sb Iregi a maga méltóságával fejedelem volt, akinek nincs serege, sem törzse. A mai
képzetek szerint magas nyergú, hajlott orra, amit Ocsi örökölt, 6zbarna szeme (amit
mindkét fia megkapott) inkább a vezérek korát idézte, de 6 visszatérő makacssággal
mezei gépésznek hívta, aki villanyszerelésb6l tartja fenn családját~ és sajá! független
ségét. Az a~ bizonyara kezdett61 magányos lehetett. A TI NAGYAPATOK AZT
HAGYTA REAM, BARKI LEHETEK, CSAK KATONA NEM. ÉN AZT MONDOM, BA
RÁTSÁG. BARÁTOK NÉLKÜL NE KELLJEN ÉLNETEK! Az első nagy háború utolsó
napjaiban lett hadiárva, tandíjmentesen látogathatta ezért a Magyar Királyi József Ná
dor Műegyetem el6adásait, de ahhoz, hogy szállása, ebédje is legyen a Szent Imre
Kollégiumban, csak az el6írt napokon vizsgázhatott, doktori disszertációt írt gazdag
fiúknak, akik erre nem értek rá, lányok után jártak, báloztak, utazgattak vagy vadász
tak. (Ez az iparszem dolgozatírás - négerként - maradandó nyomot hagyott, s az
öreg ember nem felejthette, neki minden doktorátus gyanús volt. VAJON KI IRfA MEG
HELYETTE?) Az öreg csak a hiteles, saját szemmel, saját kézzel megalkotott, teljesít
ményt ismerte el. (Iregi gyerekkorától emlékezett apja dörmögéseire, mely az érvek
teljes genealógiáját adta Bíró Katona Máriának, miért nem vállalkozik semmiféle tudo
mányos rendfokozat elnyerésére.) Id6sb Iregi csak a saját két kezében bízott, és gondo
lataiban.

Mivel a MűHELY - ill6 nagybetűvel írni a szót - a béke első, nem is tavaszi,
hanem már tél végi napjaitól majd tucatnyi esztend6n át szigorú és kedves tanyája volt
az apának és fiának, kenyeret adott vagy megtagadott, fontos stációnak tartjuk, melyet
más hely, fedéllel bíró építmény nem pótolhatott. Kétféle sors váltotta egymást benne.
Valami kiszámíthatatlan ritmusban, hullámverésben. Egyik a lázas munkáé, mely nem
ismert estét és nappalt, hideg 6szt, fürdésre való nyarat, nyugalmas ebédez6id6t, va
csoracsillagot. A másik korszak mindig akkor jött, amikor legkevésbé várták, vagyis
semmiféle tenni-javítanivaló nem került. Dyenkor az apa el6vette pipáját, kicsi, marok
ban ügyesen elfér6 gyökérpipa volt, piros-barna, érdekes-cifra rajzú. Kiült a sárga to
nettszékre a műhely elé, melyet északnyugati, fénytelen fekvése miatt műteremnek

hívott. Oregecske szerszámait javította, vagy kincstárában, az összehordott-dobált elekt
romos alkatrészekkel, különféle nagyságú-rendeltetésű csavarokkal, drótokkal teli re
keszes ládikáiban próbált rendet teremteni. A fia pedig egy soha el nem pusztuló, de
kopott cirokseprűvelműködötta mindig félsötét. hosszú helyiség olajos cementpadla
tán. Kefével, rongyokkal hiába suvickolta a széles-nagy satu pad kétcolos deszkáját, a
folyékony és porszem piszok legyalulhatatlanul beitta magát. A gyalupad színe sosem
változott, rendíthetetlenül 6rizte tónusát, a szürkéböl, feketéb61, okkerbarnából össze
érett árnyalatait. A nagy-, közép- és kissatuval ékesked6 alkotmány végében krumplis
láda állott. Nem ártott átcsírázni tél végén fogyatkozó tartaimát. Idősebb Iregi ezt a
ládát vasrezervának nevezte. Hátrább - a száraz vízcsap társaságában - a kamra
polcainak meghosszabbításaként magas stelázsi támaszkodott a falnak, melyre térképet
írt a talajvíz. Itt a celofános, nagy bef6ttesüvegek sorakoztak, bennük savanyúság, lecsó,
baracklekvár, meggykompót. Es a sarokban kapott helyet a tízliteres. vessz6fonatos
demizson. A mester a vékony fehérborral szerette a kertjükben termett ribizkét. A ritka
vendégnek is járt egy-két pohárral. (Az inas pedig ugrott szódavízért, kávét f6zni a
hasas üveglombikban, ahol a nedűnek forró ú~át háromszor kellett föl-le megtennie.)

Iregi gondolatban elszégyellte magát, nem sajátíthatta ki a MUHELYT. Occse a mél
tóbb örökös! Hátulgombolós korától ott lábatlankodott-játszott. Ezer szem kellett hozzá,
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szinte megkóstolta a sósavat, ujjára csavarta a kissatut. S egy drótcsápokkal felszerelt
elemes pröbalampa volt a kedvence.

Anyjuk soha nem szerette a MúHELYf, féltékeny volt rá.
Iregi az anyját soha meg nem fejthette, pedig vonásaiban inkább rá ütött. Született

Bíró Katona Mária nem szívlelte a MUHELYf, neki legföljebb az ideiglenes-kénytelen
rossz lehetett. JOBB MINT A SEMMI. Anyjuk szerint az olajos koszfészek nem méltó a
háboní előtti dipI. ing. J. Iregihez, a névjegy fényes kártyájának utolsó darabjához. Fő
baj,!l az volt talán, hogy féltékeny természeténél fogva nem tudta megemészteni. A
MUHELY nemcsak urát, de két fiát is rabságban tartja, Igen: a kenyérkereset ürügyén,
holott, ha már élhetésr61 van szö, a KERT többet s biztosabbat hoz. Az pedig az ő

gazdasága háromszáz négyszögölön, úgy terem a málna, mint a gomba eső után, és a
kajszifák ágai leszakadnak a termés alatt. Iregi a Széna térre, a Fény utcai piacra cipelte
nagy, füles vessz6kosarakban a gyümölcsöt, s ebb61 a forintból még aznap ebéd és
vacsora lett, télire új cip6, nyárra bicikli. Idősebb Iregi hosszabb távra dolgozott, volt,
amikor hozomra vagy szívességböl. (TEGED FIAM, MINDENKI BECSAPHAT, VAJ
HELYETT KEN SAJAT KENYERERE!) A látszat mindig anyjukat igazolta, hiszen a
stelázsin gazdagabb tárháza állott az élelemnek, mint ami befolyhatott megrendelésre,
ki tudja, mikori fizetésre. A verseny általában Bíró Katona Máriának kedvezett, mivel
a mérleg másik serpenyőjébenmegcsinálhatatlan rádiók, kvarclámpák, beteg, olajukat
folyató transzformátorok voltak. Iregi ugyan apjának drukkolt, de éppolyan lelkesedés
sel ásta fel a KERTET. A kolorádóbogár azért hagyott krumplit a családnak, a paradi
csomot anyjuk befőzte, a fölösleget vele küldte eladni.

Idősb Iregi filozófiája szerint MINDEN felfogás dolga, éppen ezért az asszonyoknak
is igazuk van. Praktikusak! O magát ügyetlen iparosnak tartotta. A fiú persze védte az
apját, s mikor az kapálni vagy barackot szedni küldte, ment, de kényszerűn, mint
jobbágy a robotra. A kert rozsdás kapuja, kerítése képletesnek számított, mert az a nagy
Germersdorfi cseresznyefa kidöntötte a terméskő falat. Az apa és az anya közt éppen
a szemléletben volt a különbözőség, meg a családhístóriában. Az Iregiek öshonoracío
rok lehettek, mióta nevüket viselték, tanultságuk volt, nem földjük. A Bíró Katonák
néhány holdas szabadparasztok, örökt61 fogva. Péntekfalva mellett, Szeritléleken élt az
igazi, de ~etedíziglen tartott rokonság, meg a nem rokonok, akik szintén a Bíró nevet
viselték. Arkos-pataka mentén a pántlikázó főutca minden portája ezeké a szívós, föld
del, állatokkal és erdővel gazdálkodó családoké volt. A sűrű rajzásban csupán a ragad
ványnevek teremthettek rendet, praktikuma és praktikája szerint, hogy a levél a ám
zetthez, az adóív az adózó polgárokhoz biztonsággal eljusson. Ezek a rokon vagy nem
rokon Bírók az első ős szerint lettek Kovácsok, Pálinkások, Juhászok, Bognárok, Kán
torok. Iregi egyszerre lehetett büszke erre a kevély-kemény világra, mely a szerzés és
a föld parancsát követte - és apjáéra, amely független szellemi örökséget testált rá, de
kiszolgáltatottságot is. Már felnőtt fejjel értette meg, micsoda erő lakozott anyjában, aki
soha egy percre sem hátrált meg, mérnőkné státusa nem veszített hajszálnyit sem a
rossz években.
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