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Csabai László

Az urak országában

 — Isten hozta, mélt’sram — hajol meg a pult mögött Koleszár József. Az üzlet neve „Mindenes 
kereskedés”, s a Hímesnek a piac felé eső sarkán található. ’44 tavasza van.
 — Agy’sten! Egy pakli cigarettát. A szokásosból — mondja Kékkövy Alfréd, városházi tisztviselő. 
Aprót keres. Közben sípszó harsan a körúton. Egy Wehrmacht zászlóalj menetel a városközpont 
felé. A két magyar megbámulja őket. 
 — Ezek tudnak marsírozni! — mutat kifelé elégedetten Kékkövy.  
 — Úgy ám, öröm nézni őket — szavalja hajlongva a boltos. 
 A hivatalnok pedig feltartott mutatóujjal okítja: 
 — A németeknek a vérében van a harc. A legjobb katonák a világon. Akkor is ők húztak ki 
minket a csávából, amikor az oláhok betörtek Erdélybe. A német csak akkor verhető meg, ha a 
hátországában fellázadnak a vörös prolik, mint tették ’18-ban. Ha a haditermelés leáll, mindennek 
vége. Fegyver, lőszer nélkül nem lehet győzni. 
 — Nem bizony, mélt’sram. De most ilyen veszély nincs. A Führer kézben tartja a dolgokat —bi-
zonygatja Koleszár. 
 A városházi úr elismerősen bólint. 
 — Koleszarik, maga egy…
 — Nem Koleszarik: Koleszár, a legmélyebb tisztelettel…  
 — Szóval maga értelmes ember, ide jövök legközelebb is.
 — A legnagyobb örömmel várom a méltóságos urat.
 Kékkövy után Varga Bandi, a féllábú vasutas lép a boltba. 
 — Itt tudnak masírozni! — mutat Bandi dühösen a németekre. — Bezzeg a Donnál spuriztak, 
az oroszok úgy odapörköltek nekik. Minket meg ott hagytak a szarban. A bal lábam bánta. Köpök 
én az ilyen szövetségesre!
 Bár Banditól nagy vásárlást nem várhat, Koloszár neki is helyesel:
 — Igazad van, cimbora. A némettel olyan szövetséget kötni, mint a törökkel. 
 Varga Bandi átadja a kenyérjegyét. Kap érte egy fél veknit.  

 — Marsíroznak, azt nagyon tudnak — mondta ’19 tavaszán Harstein-Harsányi Oszkár, a Hímes 
sarkán lévő mindenes üzletnek a tulajdonosa, a nyárligeti körúton vonuló Román Királyi Hadsereg 
katonáira mutatva. Közben kihúzta a cukortartó fiókot.
 — Ne abból! Hanem abból! — mutatta a fiú Harsányinak.  
 — A cukor itt van, én már csak tudom, te kölyök!

Csabai László 1969, Nyíregyháza. Artisjus Irodalmi Díjas és Mészöly–díjas író. Legutóbbi kötete: A 

vidék lelke. Hármas történetek; Magvető, Bp., 2019.



54

ÚTI FÜZETEK  

 — De én az olcsóbból, a darabosból kérek.  
 Harsányi darálva árulta a cukrot. Egyszer viszont megtörtént, hogy elfogyott a darált cukor, 
ezért a cukorsüvegből tört darabokat. Adott egy kis árkedvezményt rá. „Ennek már legalább két 
éve, és ez a kölyök emlékszik erre. És arra is, hol tartom a süvegcukrot. Igazán érdekes” — gondol-
ta magában Harsányi. 

Kotricz Erzsi érkezik. Nézeget. Egy vajaskiflit, egy árpacsokoládét, egy körtét, egy alumínium nyak-
láncot, egy mozimagazint, egy doboz sóskekszet gyűjt az ölébe. Erzsi helyi, tirpák nő, arca fehér, 
szeme kék. Viszont nincs feneke. Ez meghökkentő. Minden tirpák lánynak szemet gyönyörködtető 
tompora van. Az asszonyokról nem is beszélve. És ami még meghökkentőbb: Erzsi Koleszár József-
nek a felesége. A férfi már nem is tudja, hogy kerültek össze. Persze, kommendálták a lányt. De mi 
a fenéért kellett elvennie? Nem okos, nem szép, nem jó vele bujálkodni. Még gyermeket sem tud 
szülni. Koleszár megszokásból vette el. Huszonöt évesen még meg volt kiszemeltje. Hát elfogadta, 
akit ajánlottak. Hogy Erzsi miért ment hozzá, az világos. Neki a legfőbb élvezet a vásárlás. Így kisze-
melt magának egy boltost. Tiszta sor! A feleség a pultra önti ölének tartalmát, hogy a férje felírja, 
mit visz el. Mert fizetni persze semmiért nem fizet. „Ez a perszóna merő ráfizetés!”

A cukorvásárlást követő héten borsért, paprikáért, fehér foltozócérnáért, mosószappanért és ka-
kasos nyalókáért jött a kölyök.
 Harsányi nekiállt összeadni a tételeket.
 — Pengő tizennégy — mondta a kölyök.
 — Jól tudsz számolni.
 — Nincs jó bizonyítványom, de a fejben számolás megy.
 — Honnan jöttél?
 — A piacról. Édesanyámat kísértem. Tojást hozott eladni. 
 — És hol laksz? 
 — Liskánybokorban. Hívják Rókabokornak is. A Szentmihály felé vezető út…
 — Tudom, hol van Rókabokor. Ide figyelj! Mennyibe kerül egy pertli, meg egy medvecukor, meg 
egy tasak szódabikarbóna, meg egy tucat kétlyukú gomb?
 — Pengő harmincöt.  
 A tulajdonos számol, majd bólint.
 — Jól van. Hány éves vagy?
 —  Tizenkettő.
 — Tehát idén befejezed a hatosztályost. Mész polgáriba?
 — Nincs nekünk arra pénzünk!
 — Apád mit dolgozik?
 — Régen elhagyott minket.  
 — Otthon tirpákul vagy magyarul beszéltek?
 — Nem tudom.
 — Hogyhogy nem tudod? 
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 — Nem figyelem. Hol így, hol úgy. Tirpákul is.
 — Az jó. A gazdák szeretik, ha az ő nyelvükön szólnak hozzájuk. A módos gazda a legjobb vevő. 
Vetőmagot vesz, kaszát, rézgálicot. Ekét rendel, boronát. Értékes holmikat. Hogy is hívnak téged? 
 — Koleszár Jóskának. 
 — Ide figyelj fiam, nem akarsz elállni hozzám? Kereskedőinasnak. Kapsz kiképzést, bőven 
enni… és majd később egy kis pénzt is. Na? 
 — Éppen lenne kedvem.
 — Beszéld meg az anyáddal! Ha igen, holnap hétkor itt legyél! 

A kuncsaft motyogva köszön. Ténfereg, de lefordított fejjel. Nem érdekli az árukínálat. Ez rossz jel. 
Az adóhivatal emberét sejti benne Koleszár. A férfi oldalazva megy hozzá. És int, hogy hajoljon a 
füléhez.
 — Mit akar tőlem jóember? — kérdi türelmetlenül a boltos.
 — Hoztam valamit. Eladni.
 — Feleslegesen. Itt ugyanis én adok el. Mert ez egy üzlet.
 — Aranyat. Gyűrűk, karperecek… 
 — Nincs jogosultságom nemesfémet eladni.  
 — Nincs? Há’… pulton nincs. De pult alatt? 
 — Alá szolgája! A soha viszont nem látásra! 
 — Féláron! — mondja az idegen, és kirak egy maroknyi aranyékszert a pultra.
 A boltos megdermed. Mert ez egy vagyon. És ha megveszi, idővel vagyont csinálhat belőle 
magának is. Még nagyobb vagyont. Mert a kormányok, válságok, háborúk jönnek-mennek, de az 
arany, ha néha csökken is az ára, végül mindig egyre drágább lesz.
 — Honnan szedte ezeket jóember?
 — Ne kérdezze! 
 Koleszár tudja, hogy egyesek most iratokért, származási igazolásokért igen nagy áldozatokat 
hoznak. 
 Ekkor nagy dérrel-durral belép az üzletbe Juci néni. Az idegen magához kapja az ékszereket, és 
elsiet.  

Koleszár Jóska csonka családban nőtt fel. Harsányinak ’19-ben viszont már egyáltalán nem volt 
családja. Még rokonai sem. Vagyis Alsókubinyban, ahonnan érkezett a századfordulón, maradt 
pár atyafi, de őket ’18-ban elcsatolták. A szintén Felvidékről hozott felesége is ebben az évben 
halt meg: rozsdás szegbe lépett, vérmérgezést kapott. És még a két fia is ’18-ban. Hadifogolyként 
kerültek Szibériába, ott érte őket a forradalom. A hadifoglyok egy része a vörösök, másik része a 
fehérek mellé állt. Így egymást ölték. A két Harsányi fiú igyekezett kimaradni a testvérháborúból. 
És ez sikerült is. Egy muzsik istállójában bújtak el.  Viszont az éhezők betegsége, a flekktifusz, itt is 
rájuk talált. 
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Kotricz Erzsi a boltosnak egy gyötrelem, Juci néni, az anyós, ráadás-gyötrelem. Részeges. Ami nő-
ben nagyon visszataszító. Pláne, ha nagy, vörös orrot növeszt. Juci soha nem issza le magát a sárga 
földig, tud dolgozgatni és világosan beszélni, de mindig van benne egy löket. Folyton kötekedik. És 
gátlástalan kéri a kölcsönöket. Italra kell neki a pénz, persze. Mindig megad valamennyit, de újra 
kér, és az elmaradás egyre nő. Már háromszáz pengőnél jár.
 Most bekap egy szem aszalt szilvát, megrágja, kiköpi a tenyerébe a magját, és megint bekap 
egy szemet. Hogy Koleszár megelőzze az aszalványkészlet megsemmisítését, magához inti az asz-
szonyságot:
 — Mi a baj, Juci néni?
 — Rossz a kedvem, pálinka kell rá.
 A boltosnak vannak minőségi és elfogadható színvonalú égetett szeszei, de abból nem ad, Juci 
igya csak azt a löttyöt, amit házaknál árulnak.  
 — Adsza’ nekem öt pengőt, fiam.
 — Hármat tudok nélkülözni. Jövő hétfőig. Az üzletmenet… 
 — Hát jó, legyen három — egyezik bele az anyós sóhajtva, és nagylelkűen elveszi a pénzérmé-
ket. Elvárná, hogy a férfi köszönetet mondjon neki.
 Kifelé menet megint dézsmálni kezdi az aszalt szilvát. 
 — Te Jóska, mennyivel is tartozom neked? 
 — Már elég tetemes összeggel, annyi mint…
 — Mi lenne, ha a pénz helyett kötnék neked valamit. Egy sálat! Mindjárt itt a tél.
 — Van sálam. 
 — Úgy is lesz! Egy szép vastag sálat csinálok neked. Pamut kötőfonalad van? Barna. Adjál már 
vagy… négy… hat gombolyagot.
 Koleszár átad négyet. Juci néninek ez nem tetszik, de azért elteszi. Egy marék szilvát is zsebre 
vág, mielőtt elköszönne. De az ajtóból még visszafordul.
 — Jóska, miért nincs itt egy papagáj?
 — Minek? Én nem kisállatkereskedő vagyok.
 — Nem eladni! Csak dísznek. A pulyák szeretik a díszmadarakat. Behúzzák az üzletbe a szülő-
ket. Azok meg, ha már itt vannak…
 Bosszantó, ha egy utálatos személynek igaza van.  
 — Jó, elgondolkodom a papagájon. 

Koleszár Jóska felfogadásakor Harsányi Oszkár már a Nyárligeti Iparos és Kereskedő Egylet elnöke 
volt. S mint ilyen, a kereskedelmi inasképzés egyik irányítója. Járt neki a mester megszólítás és 
az általános tisztelet. A szakmabeliek részéről különösen azért, mert a három bevett kereskedői 
fogásból csak az elsőt gyakorolta. 
 A három trükk.
 Első: a megszólítás. Ember legyen a talpán, aki rögtön tudja, kegyelmest, méltóságost, nagysá-
gost, tekintetest vagy nemzetest mondjon-e az előtte állónak. Egy kereskedőnél viszont ez alap-
követelmény. Ám ez még kevés. Mert tudnia kell az embereket a megszólítással manipulálni. Egy 
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fokozattal előkelőbbet mondani. Például tekintetes helyett nagyságost. De csak akinél lehet. Mert 
sokan gúnyolódásnak vélhetik ezt. És akinél lehet, annál sem mindegy, hogy ironizálva vagy komo-
lyan mondja. 
 A második: az egyetértés. Udvariasan beszélgetést kell kezdeményezni a kuncsafttal, elérni, 
hogy az valamiről véleményt nyilvánítson, majd teljes elánnal, mégsem feltűnően, bizonygatni, 
mennyire igaza van.
 A harmadik: az álráadás. Bejön egy parasztasszony, kér tíz deka sót. Az eladó betölt neki a 
papírtasakba kilenc dekát. Tudja ő, hány kanállal kell merni ehhez, de azért ráteszi a mérleg ser-
penyőjére. Persze nem várja meg, míg beáll a mutató. Viszont mielőtt behajtaná a tasak száját, 
még egy dekányi sót beleszór. A vevő tíz dekát kért, és annyiért fizet. Csakhogy azt hiszi, ráadást is 
kapott, ezért, ha elfogyott a só, megint idejön.
 Harsányi tehát nem trükkökre bazírozott, hanem arra, hogy ha kicsit olcsóbban adja portékáit, 
nemcsak a filléreskedő hímesiek jönnek el hozzá, hanem a piaclátogató nagyságák és a piacon 
pénzhez jutott gazdák, gazdasszonyok is, s ha már eljönnek, be is vásárolnak. Semmiségekért nem 
érdemes kifáradni a Hímesbe.

Erzsi a szerencsétlenség, Juci néni a ráadás szerencsétlenség, Sári mama (Juci anyja, vagyis Erzsi 
nagyanyja) pedig a ráadásra való ráadás.
 Most ő van Koleszár boltjában.
 Sári mama folyton képtelenségeket állít. Mivel nyolcvanöt éves, ezt nem lehetne neki felróni, 
csakhogy az ostobaságait a kuncsaftok előtt is mondja. Ami bizonyosan nem kedvező az üzletme-
netre. Sári mama legfőbb rögeszméje, hogy neki Ferenc József a szeretője volt. Tény, hogy a múlt 
század hetvenes éveiben Bécsben cselédkedett, többek között a Liechtenstein palotában. Itt figyelt 
fel rá állítólag a császár és apostoli király. Miközben a konyhán a szószos edényeket mosogatta. Az 
uralkodó meglátta és az éléstárban a magáévá tette. És a Burgban még sokszor ezután. Állítólag.
 Sári mamának, noha finnyás arisztokraták környezetében élt, nincs már érzéke a higiéniához. 
Soha nem mosdik. Ruhát akkor cserél, ha leszakad róla. Sári mama büdös. Alvadt vér szaga van, 
mintha még mindig menstruálna. Ami, persze, képtelenség. Bár boszorkányokra más törvények 
vonatkoznak.
 — Itten van Csepliny! — mondja Sári mama, és beletúr az aszalt szilvába. Egyet megrágna, de 
nincs foga hozzá. Visszalöki.
 — Csepliny? — kérdez vissza Koleszár. — Talán inkább Chaplin! 
 — Az hát, Csepliny.  
 — Az nem lehet. Chaplin angol. Háborúzunk ellenük. Most nem jöhet ide.
 — Itten van! Mondom: itten! Pesten. Mutatta jazújság! A levegőben volt. Hosszú farokkal! 
 A boltos elgondolkodik. A mama által előadott legnagyobb képtelenségeknek néha van alapja.
 — Nem Chaplin az, hanem Zeppelin! Nem „cse”, hanem „ce”. 
 — Aszondom én is: Csepliny. Jön bombázni a ruszkikat. 
 — Nem jön. A léghajóharc nem vált be. Zeppelin volt Pesten, de már vagy tizenöt éve ennek — 
és Koleszár az öregasszonyt, karjánál megragadva, kihúzza az üzletből.
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 — Mi lenne, ha ilyeneket is árulnánk? — kérdezte egyszer, zárás után Harsányi Oszkár Koleszár 
Jóskától, és két csatos üveget tett a pultra. — Olvasd el ezt a cimkét! 
 — Krach.. ccch…. her, krach…ch. — próbálkozott a már tizennyolc évét betöltött Koleszár Jóska.
 — „Kracherli.” Így kell kiejteni. Frissítő ital. Kóstold meg! — és az egyik palackot felbontva öntött 
a fiúnak a bugyborékoló italból. A fiú óvatosan kortyolt bele.
 — Milyen?
 — Jó. Mint a szódavíz.  
 — De ez még citromos is.
 Jóska iszik még egy kicsit. 
 — Igen. Az előbb nem vettem észre. Mert én ahhoz ritkán jutok. Csak ha a mester úr ünnepek-
kor ad a teához. Adni, adok el citromot… 
 — És a másiknak mihez hasonlít az íze? 
 Jóska megint kicsit kortyol, és hosszan forgatja a szájában.
 — Gyümölcsízű ez is. 
 — Milyen gyümölcs?
 — Nem tudom. 
 — Málna. Még nem ettél málnát?
 — De igen. Egyszer. 
 Jóska igazat mondott. Mert mint ahogy a parasztok általában, a bokortanyai tirpákok sem nézik 
sokba — a szőlőt leszámítva — a gyümölcsöt. Csak elveszi a helyet a gabonától, krumplitól. Azoktól 
lehet jóllakni. Embernek és jószágnak.
 — Mindegy az, mester úr, hogy ettem-e vagy sem málnát, felismerem-e az ízét, dicsérni tudom 
ezt a krach.. izé… kracherlit. És az sem baj, ha nem teljesen olyan az íze, mint a citromnak, mert 
akkor túl savanyú lenne. Nem vennék. 
 — Így igaz. Figyelj! Az, hogy kikértem a véleményed egy új árucikkről, azt jelenti: feljebb lépsz. 
Inasból legény leszel. 
 Jóska megrendül a hír hallatára, és nem akarja elhinni, bár már hosszú ideje erről álmodik.
 — Nyolcvan pengőt kapsz havonta. Meg ruhát, csizmát. Persze marad a háromszori étkezés is. 
És még valami: megtekintheted a kereskedők bibliáját. 
 Harsányi kinyitja a páncélszekrényt, és kiveszi belőle legbecsesebb értékét.
 — Ezt, fiam, úgy nevezik: főkönyv. A tisztességes vállalkozás tükre.  
 Kinyitja és lapozgatni kezd benne. A fiú lát rubrikákat, vonalakat, számokat.
 — A részletekhez még nem lehet közöd, de a lényeg: tartozik és követel. Mindent beírni, és a 
végeredményt meg a főbb tételek állását folyton követni. A végén kijön, hogy a főösszeg nő vagy 
csökken. Ha nő, az jó. Ha elkerülhetetlen, hogy csökkenjen, akkor még a csökkenés előtt tudnod 
kell, hogy fog majd megint nőni. Egyszerű ez fiam, mégis nagyon bonyolult.  

Az utcabeli Szmolár Imre ősrégi kuncsaftja Koleszárnak. A vásárlói hűség mintaképe. Egy gond van 
vele: az évtizedek alatt összességében annyit vásárolt, mint egy iparos vagy gazda egy alkalommal. 
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 Nem tehet róla, mert szegény. Lovász volt a városmajori istállóban. Alacsony fizetéssel. Igaz, 
szállást kapott: a lovak mellett aludt. Télen is. Aztán a városháza átállt az automobilra. Szmolár ke-
vés bér után kevés öregségi járadékot kap. Kibérelt egy nyári konyhát, most ott húzza meg magát. 
Tüzelőre már nem futja, visszavágyik az istállóba, ott melegebb volt. 
 — A kenyérdarabkámért jöttem, Jóska fiam — mondja az öreg, és átadja a jegyét. 
Koleszár úgy vág a vekniből, hogy a lejtős, vagyis a héjas vége jusson neki. Ez kegy. 
 A gazdagok arra törekednek, minél több béle, és minél kevesebb héja legyen a kenyérnek. Erre 
törekednek a tisztes szegények is, ha rossz a foguk. Valamint a kutyabolondok, az anyagi helyzettől 
függetlenül. (Ugyanis, míg másutt úgy vélik, a kutyák a csontért rajonganak, Nyárligeten a kenyér-
héjat tartják az ebek kedvenc táplálékának.) A legszegényebbek viszont azt szeretik, ha minél több 
héj van a kenyérkén. Ha van foguk, ha nincs: elszopogatják. És ha sokáig tart az evés, a jóllakottság 
érzése is megérkezhet. 

Egyszer, már a harmincas évek közepén utasította Harsányi a legényt:
 — Jóska fiam, csomagolj be!
 — Fölmond nekem a mester úr!
 — Nem. Csak csomagolj be! 
 — Tehát a mester úrnak csomagoljak be? És mit?
 — Ne a holmimat, hanem engem magam! Elküldöm az inast valami üzenettel Müller Samuhoz, 
és amíg távol van, bebújok egy nagy dobozba, te meg szépen becsomagolsz. Visszajön, megmon-
dod neki, hogy én elmentem, neked is el kell menned délig, ő addig vigye a boltot, meg tegyen át 
ezt meg azt a raktárban. Engem is. Vagyis azt a csomagot, amiben én vagyok.
 — Nem bírja ő fölemelni a mester urat. 
 — Nem baj. Engem csak az érdekel, hogy ragadja meg a kényes holmit. Mert gyakran van törött 
áru az üveggyár küldeményeiben. Azok eltörhetnek a szállítás közben, de itt, rakodáskor is. Ha 
nem vigyáz rájuk az inas. Most kiderítem!

 — Jó napot Koleszár úr, emlékszik még rám? — kérdi egy panyókára vetett kopott kabátban 
érkező fiatal férfi. 
 — Emlékszem. Bucsa Marci vagy. Inas voltál a cégnél. Már van tíz éve is ennek.
 — Az a piszok Harsányi rám fogta, hogy gondatlanul bánok az üvegáruval, hogy poharakat, 
vázákat török. Kirúgott.
 — Talán így volt.  
 — Biztos, hogy így volt! Kirúgott! Már csak emlékszem!
 — Azt nem tudom, tényleg törtél-e üvegárut. Egyébként mivel szolgálhatok? Van szardínia, 
füstölt sajt… 
 — Munkát keresek. 
 — Most nincs felvétel. 
 — Ebben az üzletben mindig legalább hárman dolgoztak. De általában négyen. A tulaj, a legény 
és egy vagy két inas.
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— Csakhogy most nincs sok munka. Kevés az áru, kicsi a forgalom. Óhajtasz vásárolni valamit, vagy 
csak feltartasz engem? 
 Bucsa Marci hátrébb lép. Szeme kitágul, mintha megvilágosodna.
 — Maga… te, te disznó! Te dobattál ki engem! Mert féltél, hogy megelőzlek. Szorgalmasabb 
voltam, mint te! Én nem loptam! De te igen. Folyton elcsentél ezt-azt… 
 Koleszár ökle Bucsa Marci állán csattan. Az megtántorodik. Egy újabb ökölcsapás pedig leteríti. 
A boltos nem engedi, hogy felálljon. Kirugdossa az üzletből.

 — Te fiam, volt nektek valaha lovatok? — kérdezte Harsányi Koleszárt Jóskát ’34-ben, egy min-
den jót ígérő júniusi reggel, amikor már látszott, hogy az ország és a világ kezd kilábalni a válság-
ból. 
 — Apámnak volt, de, hisz tudja a mester úr, ő hat éves koromban elhagyott minket, és akkor 
vitte magával a lovat is. 
 — Tehát nem értesz a lovakhoz.
 — Értek. Mert egy nyáron egy lovas nagygazdánál béreskedtem. 
 — Be tudod fogni szekérbe, tudod hajtani?
 — Tudom. Bár mifelénk inkább talyigába fogják be.
 — Milyen lovak vannak felétek?  
 — Csakis nóniusz. Az jó igába, hátasnak. Nyugodt, erős. 
 — Reggel mennyi idő, amíg ide beérsz Rókabokorból?
 — Két óra. Hajnalban kelek. És munka után két óra vissza.
 — Veszek egy lovat megy egy talyigát. Azzal hamar megjárod. 
 Jóska megrendül, egyelőre nem tud megszólalni ekkora kegy hallatán.
 — Viszont cserébe minden este végigkérdezed a rókabokoriakat, ne hozz-e nekik valamit az 
üzletből. Rókabokorban úgysincs bolt. Másnap kiosztod a rendelt holmi, és újra felírod… 
 — Rendben, mester úr.
 Harsányinak tetszik Jóska lelkesedése. És még fontolgat valamit.
 — Na… és ha eredményes lesz a kiszállítás, az árrésből tíz procent a tiéd.
 — Köszönöm, mester úr. 

 — Dicsértessék — mondja Gusztáv atyának teljes alázattal Koleszár, bár ő, nyárligeti tirpák 
lévén, természetesen evangélikus.
 — Mindörökké, ámen! — feleli a szerzetes-pap, és áldóan felemeli a kezét. Majd, meggondolva 
magát, leengedi.  — Gyufát és cigarettapapírt kérek. 
 — Parancsoljon. Akár nyomban rágyújthat. 
 — Nem. Üzletben nem illik. Apró törvény, de be kell tartani. Ha ezeket nem tartjuk be, a nagyo-
kat sem fogjuk. És oda jutunk… ahová jutottunk.  
 — Hát igen… — sóhajt a boltos, bár azt még nem tudja, pontosan mire is gondolt a másik. — És 
mit tehetünk?  
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 — Folyton imádkozni kell. Mi mást tehetnénk? Eladtuk a németeknek az országunkat. Nagy 
bűnt követtünk el. De a történelem ura végső soron az Isten. Majd egyszer megértjük elbukásunk-
nak is az okát, értelmét.  
 — És most mi fog következni?
 — Jönnek az oroszok. Churchill meg Roosevelt lepaktált Sztálinnal. A bolsevisták elfoglalják 
Közép-Európát.  
 — És mit tegyünk? Meneküljünk?
 — Isten őrizz! Épp ellenkezőleg. Mindenkinek, és főleg a hithű keresztényeknek, a helyükön 
kell maradniuk. Hogy ne legyen könnyű dolguk az oroszoknak. A magyarok, bolgárok, horvátok, 
szlovének, szlovákok, lengyelek, csehek… meg a többi kis nép együtt kitesz vagy százmilliót. Ennyi 
embert nem lesz könnyű ateistának átnevelni. Évtizedekbe telne. És addig még fordulhat a kocka. 
A mostani szövetségesekből még lehetnek legfőbb ellenségek — mondja, a végét már suttogva 
Gusztáv atya.
 — Maga is az amerikaiakban meg az angolokban bízik? 
 — Mint minden értelmes ember.
 — Nem az Istenben?
 — Isten akaratát és célját világi hatalmas képviselhetik.
 — És ha soha nem szabadítanak fel minket az amerikaiak?
 — Elveszünk. Erkölcsi értelemben legalábbis. A Szovjetben az idősebbek, akik felnőttként érték 
meg a ’17-es forradalmat, megmaradtak hívőnek, de a fiatalok mind veszett sztálinimádó, NKVD-s 
szörnyetegek.  
 — Isten azt akarja, hogy elforduljanak tőle az emberek?
 — Nem, dehogy. Éppen az ellenkezőjét. 
 — Akkor a Szovjetben miért engedte? Ott nem ő a történelem ura?
 Gusztáv atya arcán harag lobban. Aztán meglágyul a tekintete. És szomorúan elmosolyodik. 
 — Talán elrettentő példának engedte. Valójában nem tudom. Imádkozzunk!

 — Elmegyek egy hétre Bécsbe — közölte ’38 márciusában Harsányi Koleszár Jóskával. 
 — Megnézem, mi ott a sláger. Egy hónap múlva az lesz Pesten. Két hónap múlva Nyárligeten. 
Rád bízom az üzletet. De nehogy elgrájfolj nekem valamit! Ha hazajövök, leltárt tartunk.  
 Harsányi egy hét múlva hazajött. De nem volt leltár. Komoran ült a kasszánál. Bár az alkalma-
zottnak nem illik faggatni a tulajdonos-főnököt, Jóskából kibukott a kérdés:
 — Mit látott Bécsben, mester úr?
 — Semmi jót. Éppen bevonultak a keresztesek.
 — Milyen keresztesek? Papok? 
 — A horogkeresztesek. Sokan örültek. Aki meg nem örült, az lapított. A bajszos Magyarországra 
is ráteszi majd a kezét. 
 — De azt mondják, nekünk az jó, mert visszaadja Erdélyt. 
 — Azt mondják — felelte fanyalogva a tulajdonos, és az újságot kezdte olvasni. 
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 A Nyárligeti Napló tárcaírójának akkoriban visszatérő témája volt a kikeresztelkedés. (Ami a ke-
resztény egyházak felől nézve bekeresztelkedés.) Kik és mennyire őszintén veszik fel a keresztény 
hitet. Jó-e ez a keresztényeknek. És jó-e az újonnan megkeresztelteknek. 
 Ezen a lehetőségen, akkor, először és utoljára, Harsányi is elgondolkodott. 
 — Milyen kereszténynek lenni? — kérdezte Jóskától. 
 — Milyen? Semmi különös. Elvégre mindenki az. Mármint a mester úr féléket leszámítva. 
 — Például itt van, hogy Atya, Fiú meg Szentlélek. Egy és mégis három. Ezt nem értem.
 — Minek ilyen dolgokon töprengeni? Foglalkozzanak vele a papok. Ők okosak. Tanulták.
 — Nem csak foglalkozni kell vele, hanem hinni is! Ha nem hiszed a Szentháromságot, nem 
lehetsz keresztény! 
 — Hiszem én, mér’ ne hinném! Csak elmagyarázni nem tudom. 
 — Milyen keresztény vagy te? 
 — Tisztességes evangélikus. 
 — De miből áll a hited?
 — Hát… imákból… Miatyánk, Hiszekegy…   
 — Ha Istenre gondolsz, mi jut eszedbe?
 — Jézus. A kereszten.  
 — Tehát Jézus az Isten?
 — Persze. Ő teremtette a… ja, nem, az az Atya volt. És a mester úrnak mi jut eszébe?
 — Nekem… Semmi határozott. Nekünk Istent nem szabad ábrázolni. De mégis! Nagyapám jut 
eszembe.
 — Ő annyira jó ember volt?
 — Rossz ember volt. Vagyis… mint a többi. Bántotta a feleségét. De sokat dolgozott. Suszter volt. 
 — Isten egy suszter?
 — Nem. Dehogy! Csak ő olyan istenesen nézett ki.
 — Volt szakálla?
 — Volt.
 — Akkor azért.
 —  Gondolod? Istennek van szakálla?
 — Feltétlen. A keresztények lefesthetik Istent, és minden képen szakállas.
 — Hm. A keresztényeknek könnyebb a dolguk, mint nekünk. Jobban el tudják képzelni azt, amit 
nem értenek.  
 — Ahogy mondja, mester úr. 
 — Disznóhúst szoktál enni? 
 — Régen ettem. Nincs hízónk. Vagy három éve volt, de eladtuk a Búza téri fogadósnak. Jó pénzt 
fizetett érte. Üszőborjút vettünk belőle. Hogy majd évekig lesz tej, tejföl, túró. De a borjú megdög-
lött. Tejet sem iszok, csak ha a mester úr…
 — És milyen íze van a disznóhúsnak?
 — Jó.
 — Mégis, mire hasonlít?
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 — Arra, amivel megfűszerezik. Ha csak sózzák, akkor sós, a tokány jó borsos, a pörköltben van 
paprika is. Meg esetleg majoránna, rozmaring. De ilyenekről csak mesélni szokott az anyám, készí-
teni nem készít. Nincs miből. 
 — Min élsz te otthon? 
 — Én otthon alig eszek. Kibírom, amíg itt az üzletben tízóraira kapjuk a vajas kenyeret meg a 
Franck kávét, aztán a mester úr hozatja az ebédet a kóser kifőzdéből, uzsonnára van megint vajas-
kenyér, telefalom vele magam, és az elég estére.
 — És mit esznek a testvéreid, meg édesanyád?
 — Amit mások. Puliszkát, lapcsánkát, krumplilángost, krumplistésztát, lebbencslevest, galus-
kát. Meg kenyeret és szalonnát. Húst alig.  
 — A szalonna is hús.
 — Nem hús. A szalonna az szalonna.  

Gusztáv atya kifordul az üzletből, és bejön helyette Bodnár Antal, a nyírszőlősi spiritiszták vezetője. 
A spiritiszta gúnynév, ők magukat „hívőknek” hívják. Vallási tételeik nagyjából megegyeznek a refor-
mátusokéval. Viszont nincs fizetett papságuk, nem fizetnek egyházadót. Templomuk sincs. Magán-
házaknál gyűlnek össze imádkozni. Segítenek egymáson. Közösen építenek házakat, gazdasági épü-
leteket. Minden hívő szegény ember. Törpebirtokos. Az államnak nem tetszett az önfejűségük, ezért 
a vezetőiket bezáratta a nagykállói elmegyógyintézetbe. Erre az Amerikába kivándorolt hittestvérek 
cikkeket írtak a magyarországi vallásüldözésről. A magyar kormány és a vármegye meghátrált. Kien-
gedték a vezetőket. Azóta megtűrik őket. Prédikálhatnak a csűrökben. Olyanokat, hogy: dohányozni 
bűn, alkoholt inni bűn, ünnepnapokat tartani bűn. A beteghez orvost hívni felesleges.
 Bodnár Antal sót és cukrot kér. Mindkettőből egy kilót, tehát visz a hittestvéreinek is.
 — Jól van, Bodnár úr? — kérdi Koleszár, mert egy jó szó minden vevőnek jár.
 — Hogyan lehetnék jól, amikor a pokol katonái vonulnak Nyárliget utcáin?
 — Hát igen… A németek után meg, állítólag, jönnek az oroszok.
 — Könnyen lehet.  
 — Mit csináljunk? 
 — Sokat töprengünk ezen mink is. Még nem látjuk világosan Isten szándékát. Talán legjobb 
lenne elhagyni az országot. Mind a tizenkét millió magyarnak. És kitelepülni Amerikába. Az ott élő 
testvéreinknek jól megy a soruk. Tisztelik a hitüket és a munkájukat. Magyarország el van átkozva. 
Törökök, osztrákok, Horthy, németek. Most meg a bolsevisták? Elég volt!
 — A kommunisták azt híresztelik, hogy ők majd a nagybirtokosok földjét felosztják a szegé-
nyeknek. 
 — ’19-ben megtehették volna. Nem tették.

Harsányi mindig nagy újságolvasó volt. Koleszár Jóska is az lett. Mindketten a Nyárligeti Naplót 
olvasták. A tulajdonos a politikai, gazdasági cikkeket, alkalmazottja a sporthíreket és a bulvárt. 
 ’39 május nyolcadikán az a hír jelent meg, hogy, az új törvény szellemében, a nyárligeti iparen-
gedélyek legfeljebb hat százalékát kaphatják zsidók. 
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 A tulaj gondolkodott. Vizsgálta Koleszár arcát. Különösen a homlokát. Mintha az ott megszüle-
tő ráncok sokat elárulnának az alkalmazott jelleméről. Végül döntött:
 — Figyelj csak, fiam!
 — Parancsol a mester úr?
 — Aladárt csinálok belőled.
 — Jó. De minek? Én Jóska vagyok. 
 Keresztény néven futó zsidó vircsaft volt már eddig is. Strómannak vagy díszgójnak hívták a 
kirakatba állított vezetőt. Aladár lett most ezeknek a neve, és az ilyen cégek száma megszázszo-
rozódott. Amit a hatalom tudomásul vett. Mert a gazdaságnak működnie kell. Az adónak be kell 
folyni. És a rokonságnak zsíros állást kell szerezni. 
 Koleszár Jóskának tetszett az aladárkodás. De többet akart. Kérte, hogy Harsányi az üzletmenet 
minden részletébe avassa be. És Harsányi megtette. Magyarázott és magyarázott. Míg egy reggel 
nem jelent meg. Budapestre ment, útlevelet intézni. Koleszár azért kinyitotta a boltot. És azóta is 
kinyitja. Harsányi közben visszatért, de fél éve nem hagyja el a házát. Ami a gettóban van. Gettó 
nem létezett Nyárligeten ’44 áprilisa előtt. Most már lett ilyen is.

Pár órája a németek vonultak a nyárligeti körúton, most civilek. Bőröndökkel, lepedőből kialakított 
batyukkal. Gazdagok, szegények vegyesen. 
 Koleszár bezárja a boltot. Kimegy a körút szélére. Nem látja Harsányit. Más bámészkodókat is 
megkérdez. Ők sem látták.
 Elmegy a gettóhoz. A bevezető utcák le vannak zárva. Nehogy fosztogatni kezdjen a nép. (A 
falvakban már elkezdte.) Az egyik őr ismerős kuncsaft. Oláh Vince. Üdvözlik egymást.
 — Harsányi nem volt a deportáltak között. Nem tudja miért?
 — De tudom, Koleszár úr. Harsányi öngyilkos lett. 
 Hallgatnak. 
 — Sajnálom — mondja végül Koleszár, és tényleg sajnálja. De megkönnyebbülést is érez.
 — Én is sajnálom. De jobb neki így, nagyon beteg volt már, nem bírta volna ki még az utat sem. 
 — Hát igen… Akkor tényleg így a jobb.
 — Rendes ember volt. Adott nekem hitelt. 
 — Én is adok! — mondja önérzetesen Koleszár.
 — Persze, nagyon hálás is vagyok érte. És mindig megadom. Most sincs restanciám. 
 — Nincs.

’44 tavaszán már akadozott az ellátás Nyárligeten, ’44 őszén katasztrofális lett. De van egy törvény-
szerűsége a kereskedelemnek, ami az üzlettulajdonosoknak a kezére játszik: minél kevesebb van 
valamiből, az annál drágább. 
 ’44 októberének végén három karszalagos, pisztolyos alak várja Koleszár Józsefet. A tulajdonos 
felhúzza a rolót, kinyitja az ajtót és betessékeli őket. Csak egyikőjük jön be.
 Koleszár a pult mögé érve, kötényét felkötve megkezdené a kiszolgálást.
 — Mivel szolgálhatok a nagyságos úrnak?
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 — Én Sóváry Eduárd vagyok. A Fegyveres Nemzetszolgálat parancsnoka.
 A boltos gyomra kellemetlenül megrándul a dzsentri név hallatára, de arca változatlan készsé-
gességgel néz a másikra.
 — Értem. Hallomásból ismerem is a nevét. A háború előtt… 
 — Kié ez az üzlet?! — harsan fel a követelőző kérdés. 
 — Az enyém. 
 — A földhivatal szerint is?
 — Ja, a helyiség… az városi árenda. De a cég az én nevemen… az az enyém.
 — A maga nevén, hát persze. És korábban kinek a nevén volt? Mikor történt az átírás? Csak nem 
a második zsidótörvény után?
 — Kérem, minden az előírásoknak megfelelően…
 — Mennyit fizet évente a városnak?
 — Négyszáz pengőt. 
 — Az semmi. Fogadjunk, legalább tízszeres a haszna.
 — Kérem, én szabályos szerződéssel… A bérleti díjat meg a közgyűlés hagyta jóvá. 
 — Közgyűlés, választás, demokrácia meg a többi lófasz! Mind azért van, hogy elvakítsák a 
magyart. Hogy a zsidóknak meg az embereiknek kiárusítsák az országot. De ennek vége. Az új, 
nemzetmentő kormány minden bevételi forrást, a háború megnyerése érdekében, központosít. 
És megbízható emberek kezére bíz. Az üzletét ezennel lefoglalom — kiáltja a nyilas parancsnok, és 
jobb kezét a Parabellum tokjára helyezi. — Én leszek az üzemeltetője. Kívánja elolvasni Turvölgyi 
kormánybiztos levelét? — és Sóváry meglenget egy papirost.
 Eddig egy államtitkár vagy minisztériumi osztályvezető volt a dzsentri-remények megtestesí-
tője, most pedig egy Turvölgyi nevű kormánybiztos. Ő az elkobzott zsidó javak legfőbb kezelője. 
Koleszár elolvassa a levelet. Nehéz kiigazodni benne. Az üzlet címe és helyrajzi száma szerepel 
benne, ez tény. Az áláírás és a pecsét hamis is lehet. De egy pisztollyal szemben nincs mit tenni. 
Átadja az üzlet kulcsait.

Koleszár az első kocsmában köt ki. Csak vinkó kapható. Ilyet nem engedtek régen városi borki-
mérésben árusítani. A vinkó rossz, de legalább hamar fejbe vág. A boltos elkezd hadonászni és 
magában beszélni:
 „Hiába jártatták a szájukat a nyilasok, hogy a munkásnak és az egyszerű iparosnak is élettér 
kell, az urambátyámosoké most is a világ. A jó állásban lévő apósok, vejek, sógorok, komák boroz-
gatva, szivarozgatva elrendezik egymás javára a dolgokat. Az urak országában mindig így ment! 
Na, de tisztelt Sóváry Eduárd uraság, majd adnak a ruszkik a pofádra! Csodafegyver?  A ruszkik 
megpörkölik a seggedet. Jobb is, hogy elvetted tőlem az üzletet, legalább nem én leszek a burzsuj, 
hanem te. Téged visznek el Szibériába ólmot bányászni! Jöjjenek csak az oroszok, minél hama-
rabb!” — és a boltos nevetve a tenyerébe csap. A csapos nem érti, de jó nevető embert látni, hát 
nevet ő is.
 A Pazonynál lévő oroszok pedig, mintha öt kilométer távolságból is meghallották volna Kole-
szár óhaját, beindítanak egy Sztálin-orgonát.


