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Istvánék szá mo lták a hónap okat , az éveket, a lassan gyűlő pénzt, a
tük örb e is bele-belenéztek olyko r, és mások arcán is ész reve tték a
barázdákat, de az idő múlásá t a gye rekek növekedése jelezte szá
mukra legm egbízhatóbban . Bözsikét még pólyásan hozták át a
Nagy Vízen, és már hároméves volt. Imruska három évesen lépett
az Új Világ földjére, most ped ig betöltött e a hatodik életévé t, tan
köteles korú lett, és mehetett iskolába.

A természet rendjének érvényesülése a szoknyás csöppség eseté
ben nem okozott gondot, ám ami a fiukat illeti, úgy érezték. már
éppen ideje volt, mert nem győzték kielégíteni kíváncsiságát, oltani
tud ásszomját, annyit faggatta-nyagatta őket, mi micsoda, miért
van, és már olyanokat is kérdezett t ől ük, amikre nem tudtak vála
szolni. 6 maga is fellélegzett. Alig várta, hogy bebocsájtást nyerjen
a tudás várába, de még ennél is jobban örü lt annak, hogy olyan
sok gyerek közé kerül , és mindenféléket játszhat majd velük, pajtá
sokra, barátokra tehet szert, és azokkal bek ószálhatja, felfedezheti
az egész negyedet, vagy talán még az t is, am i azon túl van, fők é n t

kelet felé, a kis völgyeket, patakokat, füzeseket. amerre járt már
ugyan a szűleivel, de csak az úton, arról nem térhetett le, még azt
sem engedték meg neki, hogy fára másszon , pedig azt nagyon sze
retett. Mert unta már otthon magát, a hú gát, az anyját, az t, hogy
szinte mindig szem előtt van, és folyton parancsolnak neki, a nála
fiatalabb Sütő-gyerekek, vagy az az egy-két velekorú utcabeli fiú
meg, akihez néha kiengedték, nem elégítették ki. Ha a Paine Street
en mentek az anyjával, és éppen szünet volt az amerikai iskolában,
mindig megállt a kerít ésn él. és sóvárogva nézte a gyerekeket, akik
- úgy kép zelte - bold ogságukban ugrabugráln ak, kiabálnak.
Ilyenkor kísérőjének többször rá kellett sz ólnia, hogy jöjjön már,
annyira vonzotta, valósággal megigézte, amit látott, hallott .

Imruska életében tehát új korszak kezdődött. Vágya, hogy el
szabad uljon otthonról, és maga is iskolás legyen, ezze l teljesült.
Az anyja diákot mondott iskolás helyett, és amikor először hallotta
e sz ót, valamiért úgy kép zelte, hogy az béka, és egy pillanatr a
látta magát, amint hátán az iskolatáskáva l brekegve, ugrálva
megy az utcán . Nem azok közé a gyerekek közé ju tott ugyan be,
akiket a Pain e Street en minduntalan megcsodált , de nem bánta.
A legkevésbé sem érdekelte, milyen, melyik iskolába kerül. Csak
az .volt neki a fontos, hogy iskola legyen, és legyenek benn e gye-
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rekek. Az amerikai iskolába is szívesen járt volna, közelebb is lett
volna, erről azonban szó sem lehetett. Az apjának az volt a nézete
- és ezt osztotta az anyja is -, hogy magyar ember gyerekének
magyar iskolában a helye. Ezért abba íratták be. Megtehették,
mert Paulovics atya ígéretéhez híven aztán épült iskola is, ma
gyar iskola a templom és a parókia mellé, még a múlt században,
annak az utolsó esztendejében. Több tantermes volt, nagy, három
osztállyal, egy elsővel, egy másodikkal és egy harmadikkal, bár
egyelőre csak délelőtt folyt benne tanítás. A tantestület négy sze
mélyből állt, három Miasszonyunk rendi apácából, név szerint Cla
ra, Sophia és Vincentia nővérből, valamint Paulovics atyából.
Clara nővér írást, olvasást és nyelvtant tanított, Sophia nővér tör
ténelmet, éneket és illemtant, Vincentia nővér pedig angolt. Pau
lovics természetszerűen a hittan rejtelmeibe avatta be az ember
palántákat, de rá hárult a számtan oktatásának feladata is.

Istvánék attól tartottak, hogya fiuk nem szeret majd iskolába
járni, hogy megriad attól, ami ott fogadja, és kényszeríteni kell.
Vagy ha idővel megszokja, elfogadja is, nem bírja az igénybevé
telt, a terhelést és lefogy, leromlik, talán még meg is betegszik,
mert úgy gondolták, hogy a városi iskola nehezebb, többet köve
tel, mint a falusi. Annál kellemesebben érintette őket, hogy feles
legesen aggódtak, félelmük alaptalannak bizonyult. Hátán egy
előre üres táskájával Imruska nemcsak hogy már az első napon
örömest ment iskolába, hanem egyenesen jól érezte ott magát at
tól a pillanattól kezdve, hogy az anyjával belépett a kapuján
egészen addig, amíg az érte nem jött. Nem akarták elhinni, de
kétség nem fért hozzá. Csak rá kellett nézni az arcára, vagy hall
gatni, amint lelkendezve meséli, milyen volt, mi történt ott, mit
csináltak, mit mondott a tanító néni, ki ült mellette, kivel játszott
az udvaron. Egy szó, mint száz, tetszett neki az iskola, a tanterem,
elöl a tábla, amelyre írni lehet, a pad, a padban a rekesz, amely
be a holmiját pakolhatja, a sok kép, betű, felirat a falon, a térkép
- még térkép is van, Magyarország térképe -, az óra, a szünet,
a folyosó, a mosdó. Tetszett neki az ábécéskönyve, a füzete, a
ceruzája, a radírja, amelyeket kapott. Tetszettek neki a gyerekek,
és a tanító nénik azokkal a nagy, fehér füles főkötőkkel. Még Pau
lovics atyát is rokonszenvesnek találta. Nem viselt olyan díszes,
bő, hálóingszerű ruhát, mint a misén, hanem egyszerű fekete
'szoknyát' fehér nyakgallérral, és egészen más volt, nem olyan
ijesztően komoly, ünnepélyes, mint ott, hanem mosolygósabb,
barátságosabb. Tetszett neki minden és mindenki, együtt és kű

lőn-kűlőn is. Olyannyira, hogy legszívesebben estig ott maradt
volna, és valósággal neheztelt az anyjára, hogy délután Bőzsiké

vel érte jött. Mikor pedig véget ért a hét, és megtudta, hogy va
sárnap nincsen tanítás, sírva fakadt, hogy nem mehet akkor is
iskolába, és alig lehetett megvigasztalni.
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Tanulni is jól tanult, az első naptól kezdve a többiek előtt járt.
Az órákon áhítatosan figyelt, valósággal itta Clara nővér szavait,
és készségesen követte utasításait. Aktív volt, sűrűn jelentkezett.
Nem tévesztette el a betűket, számokat. Biztosan azonosította és
egy idő után ő is rajzolta őket legszebben. Ez részint onnan eredt,
hogy már előzően ismerte valamennyit. Otthon tanulta meg őket,

a Szabadság című amerikai magyar napilapból és a hetente megje
lenő Katolikus Magyarok Vasárnapjaból. Az apja olvasta ezeket a saj
tótermékeket. Nem vette egyiket sem. Itt, Toledóban nem is vehet
te volna, csak előfizetni lehetett rájuk, mert Clevelandben jelentek
meg. Kölcsönkapta őket, egyiket Paja bátyjától, másikat Gyurcsi
kéktól. De nem minden számot kért el, csak egyiket-másikat hozta
el, de eleget ahhoz, hogy gyakran heverjen egy-egy példánya vala
melyiknek a nappaliban, az ebédlőasztalon, vagy a tálalószekré
nyen. Nem tanította a fiát belólük, nem lett volna hozzá türelme,
meg értelmét se látta volna még, de az a szavakat látva addig kér
dezgette, melyik milyen betű, hogy hívják ezt vagy amazt, először

csak a nagyokat, aztán a kicsiket is, mígnem megtanulta, és kívül
ről tudta valamennyit. Ha meg éppen nem volt otthon kölcsönúj
ság, vagy az apja távol, akkor az anyjától tudakolta, mikor az a
Bibliában olvasgatott. Annak ez, kivált vasárnap délutánonként,
mikor ebéd után elmosogatott, és kissé jobban ráért, bevett szoká
sa volt. Ezen és az imakönyvén kívül, amelyből olykor templomi
énekeket is énekelgetett magának csendesen, mást nem nagyon vett
a kezébe. Az anyját ezzel még jobban zavarta, de az csak türelme
sebben válaszolgatott neki, mint az apja, aki egy idő után mindig
megelégelte, hogy folyton félbe kell szakítania az olvasást, és eré
lyesen felszólította, hogy most már hagyja békén. A Bibliához kü
lönben másként nem is jutott volna hozzá. Annyira vigyáztak rá,
hogy még véletlenül sem hagyták elől, és azt sem engedték meg
neki, hogy önállóan lapozgasson benne. Az is hátrányos volt még,
hogy nagyon aprók, szinte mákszemnagyságúak voltak benne a
betűk. Ellentétben az újságokkal, amelyekben viszont jóval na
gyobbak. Azonkívül azok szabadon rendelkezésére álltak, nem
kellett megvárnia, míg az apja olvasásukba fog, maga is forgat
hatta őket, és olyankor az sem vette zaklatásnak kíváncsiskodását.
Meg azokban rajzokat, képeket is talált, amelyek még kűlőn érde
kessé tették őket.

Ebból, a többiek megelőzéséből lett azután a baj. Mintha ismét
lődnének a dolgok, ugyanaz történt vele, mint annak idején az
apjával, akit, hogy lekössék, kétszer járattak Szajlán az első osz
tályba. Imruska ugyanis egy idő után unatkozni kezdett. Egyedül,
feladat, kihívás nélkül maradt, mert a többiek nem tudták követ
ni, lemaradtak, vagy csak csigalassúsággal kullogtak utána. Amíg
Clara nővér a többiekkel bajlódott, ő tétlenül várt, vagy csak azt
ismételte el a szájával, kezével, amit már tudott, amikor hébe-hó
ba mégis felszólította. Ezért aztán, hogyagyonüsse valamivel az
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időt, elkezdett rendetlenkedni, fegyelmezetlenkedni, és különféle
módon zavarta az órákat. Eleinte csak izgett-mozgott aszékén,
aztán súgott annak, aki nem tudott valamit, majd olyankor is
megszólalt, amikor nem kérdezték, kommentálta mások feleletét,
belebeszélt az órába, kiegészítette Clara nővér magyarázatait, míg
nem végül áttért a padszomszédja, a közelben ülők piszkálására,
hintázott a székével, csapkodott az olvasókönyvével, a füzetével,
szándékosan leejtette, hagyta elgurulni a ceruzáját, vagy egyéb
olyat művelt, amivel elvonta osztálytársai figyeImét. Ehhez társult
még, hogya szünetben az udvaron irányítani akarta a többieket,
uralma alá vonni, megmondani, megszabni nekik, mikor, mit és
hogyan játsszanak, vagy mit tegyenek, ha nem játszottak. Talán
ezzel is változatosságot akart lopni az életébe, de az is lehet, hogy
eleve hajlott erre, ezt egyelőre nem lehetett volna megmondani,
ám ha örökölte ezt a parancsolhatnékságot, akkor csak apai nagy
apjától, Jánostól. Elég az hozzá, hogy ez is újabb összeütközések
forrása lett. Elsősorban az osztálytársaival ugrasztotta össze, akik
nek némelyike ezt rosszul tűrte, vagy egyáltalán nem, és szembe
szállt vele, aminek sokszor verekedés lett a vége, és nem egyszer ő

húzta a rövidebbet. Clara nővér ezt sem, vagy ezt még kevésbé
engedhette meg. Ez már a pedagógusi tekintély nyílt aláásását je
lentette volna.

Erró1 és a többiró1 is próbálta leszoktatni. Először gyengéden,
szép szóval, aztán erélyesen. Amikor pedig nem sikerült, kerekpe
rec megtiltott neki minden kilengés t. Midőn pedig annak se lett fo
ganatja, a rendtartás értelmében minden esetben átadta a legfel
sóbb helyi hatóságnak, az egyúttal az igazgató szerepét is betöltő

Paulovics atyának, aki azután a klasszikus európai nevelőeszköz

nek, a testi fenyítésnek nem a legdurvább, de mindenképpen felet
tébb fájdalmas változatához, a körmöshöz folyamodott. Nem az
osztályban, a többi gyerek színe előtt, hanem az irodájában, ahova
el kellett zarándokolnia a szünetben, vagy ha a szünetben követte
el tettét, a szünetet követő óra utáni szünetben. Állítólag pedagógi
ai célzattal választotta e helyszínt, a nagyobb nevelő hatás elérése
érdekében. Így ugyan magát a büntetés végrehajtását senki sem
látta, de annál nagyobb félelmet keltett vele a tanulók körében.
Nyitva hagyta irodájának ajtaját, és minthogy az központi helyen
úgy helyezkedett el a földszinten, hogy nem csupán az egész épü
letben és az udvaron hallani lehetett az áldozat jajgatását, hanem a
folyosói visszhang fel is erősítette a csapásokat, mindenki súlyo
sabbaknak vélhette őket, mint amilyenek azok valójában voltak.
Paulovics atya feltétlen hívei ennek az ellenkezőjét állították. Sze
rintük éppen hogy azért osztotta a körmöst a szobájában, nehogy
indokolatlanul félelmet ébresszen a többi, vétlen tanulóban, az ajta
ját pedig ilyenkor nem kinyitotta, hanem csak nem csukta be, mert
nagyon helyesen az volt a szokása, hogy bárki bármikor bemehes
sen hozzá, továbbá lássa, hogy nincsenek titkai.
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Maga a körrnős következőképpen zajlott le.
Megszólalt a szünetet jelző harangocska. Gara nővér még be

szélt, de már senki nem figyelt rá. Mindenki gyorsan becsukta
könyvét, füzetét, eltette ceruzaját. és Clara nővér intésére felpat
tanva elhagyta a termet. Imruska is ezt tette, csak nem olyan len
dületesen, sietve, mint a többiek. Lassan, vontatottan lépkedett,
pedig senki nem akadályozta az előrejutásban. Ellenkezőleg, az
előtte haladók inkább engedték, mintegy utat nyitottak neki. A
folyosóra kiérve Paulovics atya irodája felé vette az irányt, mialatt
szinte mindenki a kijárat, az udvar felé igyekezett. Itt már na
gyobb volt a tanulósűrűség, és helyenként torlódás is támadt,
mert a másik két, földszinti teremből is kitódult mindenki. Ám ő

még mindig szinte zavartalanul folytathatta útját, mert amikor
egy-egy bolyhoz ért, az hirtelen felritkult, vagy előzékenyen kitért
előle. Nem kérdezte senki, és ő sem mondta senkinek, hova megy,
a szembejövök. a más osztálybeliek mégis egyből tudták, hova tart.
Elég volt ránézni, gyászos képe, lógó orra elárulta. De aki nem
fürkészte az arcát, az is könnyen kitalálhatta, hogy körmösössel
van dolga, hiszen ezt már ismerték. Ha szünetben valamelyikük a
józan ésszel ellenkezően szembe jött velük, az csak Paulovics atya
szobájába mehetett, és menetelének csak egy oka lehetett: körmös.

Mikor Imruska az irodához ért, megállt a nyitott ajtóban. Kisö
pörte a haját a szeméből, és megigazította magán a ruhát. Az ajtó
ból nem lehetett az egész irodát belátni, egy harmada az íróasztallal
együtt takarásban maradt. Illedelmesen kopogtatott az ajtófélfán,
a felhangzó tessékre belépett és köszönt. Paulovics atya az íróasz
talnál ült, és rendesen írt valamit. Nem viszonozta a köszönést.
Mikor befejezte, letette a tollat, felnézett és bólintott. A felső fog
sora alá tolta az alsó ajkát, és széthúzta, majd becsukta a száját,
mintha mérlegeIne valamit, de végül soha nem mondott semmit.
Oldalt lenyúlt, kihúzott egy fiókot, és kivette belőle a pálcát. Fel
állt, ellépett az asztaltól, és próbaképpen suhintott vele egyet a le
vegóben, aztán intett Imruskának, hogy jöjjön közelebb.

Imruska közelebb ment, és vigyázzállásban megállt előtte.

Felfelé fordított tenyérrel maga elé nyújtotta mindkét kezét, és
visszahajtotta, majd egy pontban összefogta az ujjait oly módon,
hogy az ujjbegyei nagyjából egy síkban legyenek.

Paulovics atya megint suhintott a pálcával, de még mindig
nem ütött. Úgy találta, hogy az ujjbegyek nem zárnak rendesen,
és megcsóválta a fejét. Imruska erre újrarendezte apró ujjait gon
dosan ügyelve arra, hogy most már egyiknek a begye se legyen
magasabban a többinél. A leghosszabbakkal, a két mutatóujjal
mindig baj volt. Vagy kiállt a hegyük, vagy védekezésképpen
ösztönösen a hüvelykujjak vége alá bújtak.

Mikor Paulovics atya kielégítőnek találta az ujjtartást, ismét
felemelte a pálcáját, és ezúttal már csapott is. Imruska ősszetán

dult. A másik kezére mért másodikat - Paulovics atya igazságo-
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san váltogatta a kezeket - már jobban viselte. Minél több ujjbe
gyet ért egyszerre a pálca, annál jobban eloszlott, és annál kevésbé
fájt az ütés. A tulajdon érdekében arra kellett tehát törekednie,
hogy úgy tartsa, de, sajnos, kettőnél több ritkán jött össze. Külö
nösen a harmadik ütést követően, mert akkor már rendesen fájt,
és felszisszent. Az ötödik után feljajdult, és már csak arra ügyelt,
hogy semelyik ne álljon ki nagyon, mert ha valamelyik jelentősen

túlnyúlt, az kapta az egészet. Imruska a hatodiktól kezdve sza
bályszerűen jajgatott, és minden csapás után önkéntelenül elkap
ta a kezét, vagy mindkettőt leeresztette, mert már zsibbadtak is
a karjai. Paulovics atya ilyenkor mindig rákiáltott, hogy vissza,
vagy ha nem tartotta őket megfelelő magasságban, megkettőzte

az ü tés erejét.
Némi segítséget jelentett még a nagy köröm is. Csakhogy rend

szeresen vágatni kellett otthon, mert a tisztasággal együtt a hosszát
is ellenőrizték. De ha valamiképp mégis sikerült jobban megnö
veszteni - Imruskának egyszer sikerült -, akkor az valamelyest
tompította az ütést. Nem mindig, mert olykor azonnal letört,
vagy rosszabb esetben behasadt a körömágy irányában, és az ujj
ugyanolyan védtelenné vált, mint lett volna anélkül. A bőr általában
a hetedik csapás után repedt fel, és az ujjak is csak akkor kezdtek
el vérezni. Nem mindegyik, némelyik csak véraláfutásos lett és
bekékült. A kisujjak, rövidebbek lévén és szélsők, olykor még ezt
is megúszták. De akkor már szinte mindegy volt. Ez nem csök
kentette a fájdalomérzetet, és a látvány sem ijesztett kevésbé, mert
Imruska - és mások is ezt tették, akik nem bírták látni a tulajdon
vérüket, főként lányok, noha azok a tucatnak csak a felét kapták
-, elfordította a fejét, vagy lehunyta a szemét.

A tizenkettedik csapás után Paulovics atya leengedte a pálcá-
ját, és végre megszólalt.

Azt mondta:
- Elmehetsz.
Nem lihegett, de kissé kimelegedett, és kipirult az arca. Ettó1 va

lamelyest megenyhültek a vonásai. Szánakozva, szinte jóságosan
tekintett Imruskára, bár nem lehetett eldönteni, hogy őt sajnálja-e
jobban vagy magát inkább. Imruska könnyek között köszönetet
rebegett. Mert az is a regulához tartozott, a körmöst meg kellett
köszönni, hiszen az elszenvedő érdekét, épülését szolgálta, Paulo
vics atya pedig szívességet tett, amely neki fáradságába került.

Imruska alázatos dicsértessékkel távozott, de nem ment a töb
biek után az udvarra, mert közben jóformán véget ért a szünet.
Csak éppen annyi ideje maradt még, hogy felszárítsa a könnyeit,
és a mosdóban lemossa a kezéről a vért. A büntetés az utolsó csa
pással véget ért, de a gyötrelem nem. A mellékhelyiségbe könnyű

szerrel bejutott, mert folyton nyitva felejtették az ajtaját, bent pe
dig valamelyik csapból mindig folyt a víz, úgyhogy nem kellett
használnia a kezét. Csak besétált, a sugár alá tartotta, és az magá-
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tól lemosta. A tanteremben viszont, ahova órakezdésre visszatért,
miután a nadrágjába törölte, már nem nélkülözhette. Kivált a ce
ruza fogása, vezetése bizonyult fájdalmasnak, de a radírozást is
megszenvedte. Nemcsak azon az órán, hanem a hátra lévő többin
is, másnap is, néha még napokig is utána. Pedig az anyja délután
otthon rendesen ellátta, bekötözte, olykor vizesborogatta is az uj
jait, és kanalat, villát sem kellett egy darabig kezébe vennie, mert
minden étkezésnél megetette, mint egy kisbabát.

Anna mindig elszörnyülködött, mikor Imruska ilyen ujjakkal jött
haza az iskolából, és teljes mértékben együtt érzett vele. Elítélte, de
legalábbis túlméretezettnek tartotta ezt a büntetést. István se örült
neki. Ellenezte a testi fenyítést. Még legénykorában megfogadta,
hogy ha neki fia lesz, ő egy ujjal sem nyúl majd hozzá. Verte őt az
apja eleget gyerekkorában, nem kíván annak a nyomdokaiba lépni.
Nem is emelt kezet soha Imruskára, pedig sokszor viszketett a te
nyere, ha nem fogadott szót, vagy rossz fát tett a tűzre. De
Paulovics atya elbizonytalanította. Tőle félig-meddig elfogadta ab
ban a hiszemben, hogy az más, ő talán jobban tudja, elvégre tanult
ember. Meg ha az iskolában rosszalkodik, akkor csak fegyelmezni
kell, és ha ott ennek ez a módja, a körmös, akkor legyék. Nem te
hetnek vele kivételt. Majd nem bántják, ha abbahagyja, ha megja
vul, aztán nem rendetlenkedik, nem verekedik. Hiszen csak avval
volna baj, a magaviseletével. Különben nincs rá panasz, különben
szeretik, becsülik, mert eminens, jól tanul, nagyon is jól.

- Fenyítse csak, plébános úr, ha nem használ a szép szól 
szaladt ki önkéntelenül a száján, mikor Paulovics atya először pa
naszkodott rá.

De mindjárt meg is bánta, hogy ilyesmit mondott. Ha már he
lyeselte, legalább ne biztatta volna - gondolta magában. Talán
szólni kellett volna neki, hogy üssön kisebbeket. Vagy álljék le av
val a körmösvel, találjék ki helyette valami mást, amivel nem te
szi tönkre a kezét. Akkor el is határozta, hogy adandó alkalommal
beszél majd vele. De csak nem tette, sem akkor, sem később, pe
dig aztán már más oka is lett volna rá.

Az első félévben ettó1 eltekintve elégedettek lehettek hnruskával,
de a másodikban változott a helyzet tanulás tekintetében is. Imruska
lelassult, megtorpant, visszacsúszott. Ha nem is került a többiek, a
nagy átlag szintjére, de önmagához, tulajdon korábbi teljesítményé
hez képest mindenképpen lejjebb. Kedvét szeg te a sok büntetés, az
ujjai ellen intézett, már-már hadjárat jellegét öltő megannyi táma
dás. A testi fájdalom lelkivel párosult, mert ösztönösen igazságta
lannak, megalázónak kezdte érezni ezt a f:lépies, a mindenkori vét
ség súlyától független, szigorú büntetést. Es különös módon éppen
akkor, amikor már ritkábban kellett elszenvednie, mert Clara nővér

egyre kevesebbszer küldte Paulovics atyához. De nem csak a kör
mösök voltak ezért a kedvezőtlen változásért okolhatók. Változott,
bővült a tananyag is. A számtant kivéve, de még az írás, olvasás
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kapcsán is olyan dolgok tömkelegét kellett agyerekeknek megta
nulniuk, amelyeknek semmi közük nem· volt itteni életükhöz, és
nem tudtak velük mit kezdeni. Zsenge, kis korukban hozták ki őket

Magyarországról, és nem voltak róla emlékeik, vagy ha mégis meg
tapadt valami bennük, az idővel elhomályosult, esetleg teljesen
feledésbe merült. Vagy - és ilyenek is számosak akadtak - egye
nesen itt születtek Toledóban, a magyar negyedben, és Amerikát
tekintették a hazájuknak. A másikat, az óhazát csak szüleik elbe
széléséből ismerték. Az távoli, elvont, bizonytalan valami volt, és
legjobb esetben is csak otthon létezett, a lakásban, a házban, az ud
varon. Mihelyt kiléptek az utcára, elmentek valahová, nyomban el
tűnt, megszűnt, hiába láttak az üzletek homlokzatán, némely utca
névtábláján magyar neveket, vagy hallottak sokfelé magyar beszé
det. Legtöbbjének még az sem ütött szöget a fejébe, miként van az,
hogy ÓK maguk is magyarul, vagy magyarul is beszélnek, hogy
ennek ellenére elsajátították és használják ezt a furcsa nyelvet. Ha
zai tankönyvek segítségével, minden változtatás nélkül átvett ott
honi tanmeneteket követve főként magyar történelemmel, uralko
dóházak históriájával, hadvezérek dicső tetteivel, évszámokkal,
helynevekkel és mindenféle egyéb, fontosnak vélt adattal tömték a
fejüket. Szóról szóra ugyanazt kellett bemagolniuk, mint magyaror
szági társaiknak, és ugyanarról, ugyanúgy számot is adniuk, mint
azoknak. Ezen túlmenően pedig szinte kizárólag magyar népme
sékkel, regékkel, mondókákkal traktálták őket, és nyakra-főre nép
dalokat énekeltettek velük. Megkívánták tó1ük továbbá azt is, hogy
mindenféle hazafias versikéket tanuljanak meg harmad-, negyed
rangú hivatalos költőktől, és akkor is el tudják szavalni, ha álmuk
ból verik fel őket.

A szülók ezt ismerték, és nem találtak benne semmi kivetnivalót.
Inkább helyeselték. Tetszett nekik, hiszen velük is ezt csinálták ott
hon annak idején, azonkívül magyarokat akartak faragni a gyereke
ikból és zömmel iskolázatlanok lévén maguk is úgy ítélték meg,
hogy ennek ez a legmegfelelóbb módja. Istvánék se vélekedtek más
ként, ha egyáltalán gondolkodtak a módozatok feló1. Esténként
rendszeresen kikérdezték Imruskától a leckét, és ellenőrizték, megír
ta-e a házi feladatát. Ezenkívül annyit tettek még, hogy szorgalma
san eljártak az iskolai ünnepélyekre. Azokat a gyerekek is élvezték,
mert ők szolgáltatták a műsort, és olyankor elmaradtak az utolsó
órák. Ám ez nem változtatott a lényegen. Ráadásul az ünnepélyek is
e szellemben fogantak. Az otthoni állami ünnepekhez kapcsolódtak,
és bevallott céljuk a hazaszeretet táplálása, erősítése volt. Még az
egyházi ünnepek, így a karácsony vagy húsvét alkalmából rendezet
teknek is. A kis szereplóket akkor népviseletbe öltöztették, és a Mo
narchia sajátos tudathasadásos állapotának megfelelően se a betle
hemi jászol másánál, se a szent sír utánzatánál nem maradtak el a
Kossuth Lajos elhozta magyar szabadságról és Ferenc József király
magyarok iránti végtelen jóságáról szóló szavalatok.
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