
egykor a görögség legnagyobb színháza állt, ma pedig e színház romjai találhatók.
Megtekintik majd a helyi múzeumot is az egyéb látnivalókkal egyetemben. Az anya
azonnal felállt, hogy mosogatni és csomagolni kezdjen, ám Zoli ekkor megszólalt:

– Nekem nincs kedvem menni. Én inkább fürdök.
– Fürdöm – igazította ki az apa. Az anya eközben mozdulatlanná dermedt, úgy fülelt.
– Mindegy – szögezte le Zoli, tekintetét tányérjára függesztve. – Én inkább itt ma-

radok.
– Nem érdekel Epidaurosz? – próbálkozott megbántottságot érzékeltetni hangjával

az apa.
– Nem.
– Pedig azt hittem, érdekel.
A beszélgetés itt véget ért, és mivel Zoliék családjában mértékletesség, megértés és

szeretetteljes demokrácia uralkodott, a fiú egyedül maradhatott a hotelben avval a ki-
kötéssel, hogy csak a strandon fürdik, távolabbra nem kóborol. 

Miután a szülôk némán távoztak, Zoli a fürdôszobába sietett, és hajat mosott. Soká-
ig állt a zuhany alatt, élvezettel engedte fejére a langyos vizet, majd alaposan megtö-
rölte a fejét, nadrágot húzott, és a tükörbe nézett. Szépnek, vonzónak látta az arcát. A
zsebébe nyúlt, és elôvette bûnnel szerzett érméit, megrázogatta ôket. Úgy érezte, há-
romféle – két kapott és egy adott – csókja birtokában bátran nekivághat az életnek.
Leült az ágy szélére, és a magával hozott horgászdamillal, ott, ahol a csat hiányzott, jó
erôsen megkötötte a búvárszemüveg pántját. Mielôtt azonban a partra sietett volna,
várt még egy darabig, hátha történik valami, de semmi sem történt.

Móricz Virág

A TINTAGYÁROS LÁNYA
Móricz Miklósné Müller Lívia
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Nagyapám, Móricz Zsigmond testvérei
közül hármat ismertem: Miklóst, Károlyt
és Idát. Ida néni már elmúlt hetven, ami-
kor elôször találkoztam vele, hiszen mi-
re az én elmém nyiladozott, a határokat
hermetikusan elzárták. Ida néni ugyanis
(született 1894 áprilisában) 1920-tól csa-
ládostul Bécsben élt. Azért, hogy a pesti
rokonok mégis megismerhessék, kilenc-
venhárom éves koráig élt, teljesen egész-
ségesen.

Károly bácsi (1889. május) ötven évvel
volt nálunk idôsebb, s mivel ez a korkü-

lönbség megmaradt, mi ôt mindig egy ki-
csi, csúnya, kicsit görbe öreg bácsinak is-
mertük. Élete tele volt gonddal-bajjal, de
a szemében mindig ott bujkált az a jelleg-
zetes móriczi optimista, huncut mosoly.
Furcsa, reszelôs hangján nagyon érdekes
történeteket mesélt, s még azokat a gye-
rekeknek való szokásos kérdéseket is úgy
tudta föltenni, hogy mindig örültünk, ha
megjelent.

Miklós bácsi (1886. december) más
volt. Idôsebb volt Károly bácsinál, de nem
öregember. Szálfaegyenes, gyönyörû fe-
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hér hajú férfi. Talán a legmagasabb Mó-
ricz fiú, s engem a csécsei Nyilas rokonok-
ra emlékeztetett. Akik de szép emberek
voltak – még öregkorukban is! Miklós
bácsi közgazdasági egyetemet végzett, és
a KSH máig emlegetett munkatársaként
dolgozott. Miközben mi az orosszal, latin-
nal küzdöttünk a gimnáziumban, ô nyolc
nyelven beszélt, hetvenéves korában pe-
dig megtanulta kilencediknek a japánt.
Hetvenkét évesen viszont már öregnek
érezte magát ahhoz, hogy a bonyolult kí-
nai nyelvet megtanulja. Az ô felesége volt
Lívia néni.

Ôt igazán csak akkor ismertem meg,
amikor már fent laktak az Üröm-hegyen,
egy pici házban, egy elég nagy kertben –
elég nehezen. Zsúfolt lakásukban renge-
teg könyv volt, polcon, asztalon, széken,
földön, mindenütt – és a falakon apró ké-
pek sokasága. Gondos, kicsi rajzok. „És
ezt mind ô csinálta” – mondta anyám nem
túl lelkesen, így aztán csak jóval Lívia né-
ni halála után jutott tudomásomra, hogy

ô valódi festômûvész volt, rengeteg kiállí-
tással.

Milyen volt Lívia néni? Apró, madár-
csontú, madárhangú néni, feje búbján pa-
rányi konttyal, aki még hetvenen túl is
olyan szerelemmel beszélt a férjérôl, mint
egy kamasz lány. Tudtuk, mert élveztük,
hogy csodás tyúkhúsleveseket fôz, és a
tányér mellé a legkülönbözôbben hajto-
gatott szalvétákat helyezte. Nem jártunk
náluk túl gyakran, Miklós bácsi halála
után pedig én magam egyszer sem. Álta-
lában nagyon keveset tudtunk az életérôl.
Anyám nem túlzottan kedvelte, de min-
dig törôdött vele, néha meg is látogatta, s
kedvesen fogadta, ha hozzánk jött elpa-
naszolni gondjait. Alkalmanként pénz-
zel is segítette. Amikor kezembe kerültek
anyámnak ezek az 1956 júliusából való
feljegyzései, elámultam, hogy Müller Lí-
viának micsoda érdekes élete volt. Író
fantáziájában nem születhetnek ilyen re-
gények.

Kolos Virág

„Az apám osztrák ember volt” – meséli Lívia. A két bátyja jött elôször Magyarország-
ra, akkor ez olyan kolónia volt. Az ötvenes években. „Nem, az apám 1853-ban szüle-
tett, a két bátyja sokkal idôsebb volt nála, de akkor is a hatvanas években kellett len-
ni. Ôk alapították a tintagyárat, mind a ketten mérnökök voltak. Már az apámat nem
tudták kitaníttatni a szülei, mert tönkrementek, ô vezette aztán a gyárat. Még akkor a
mostani Stollár Béla utca – azelôtt Klotild utca – külváros volt. Én még az egyemele-
tes házban laktam, vagyis születtem. Azután építtette fel az apám arra a házra is a to-
vábbi két emeletet. Így lett egy udvaron két háromemeletes ház, egyikben laktunk, és
bérház lett, a másikban volt a gyár. Annak a háznak a pincéjében is dolgoztak asszo-
nyok, ahol mi laktunk. Kétszáznegyven töltögetônô volt. Nagy asztalokon töltögették
a tintát. Óriás exportja volt Keletre, Törökországba, Egyiptomba. Ezt nem apró üve-
gekben exportálták, hanem literes kôedényben és csavaros, fadugós nagyobb korsók-
ban. Az export csak nyolc hónapig folyt, mert télen a fagyveszély miatt nem lehetett
szállítani. Olyankor csendesebb idôk voltak, olyankor fôzték, gyártották a tintát. De
ezt úgy gondold el, hogy volt egy akkora helyiség, mint mondjuk kétszer a fürdôszo-
ba. Abban állt egy hatalmas kád, ott keverte és fôzte a tintát egy hosszú tót legény.
Egész életében ezt csinálta, nagyszerûen megtanulta, kitûnôen értett hozzá. Mikor
megnôsült, otthon vett el egy tót lányt, és a családja ott maradt, ô meg minden évben
kéthetes szabadságra ment hozzájuk, és minden évben született egy gyereke, és mind-
nek a szüleim lettek a keresztszülei. Minden karácsonykor kaptak egy tiroli ruhát.

Az én apám nagyon kedves, szelíd, csendes ember volt, nagyon hajlamos a jóságra,



és szerették is a munkásai. Minden szociális juttatást megadott. Ô vezette be a vasár-
napi munkaszünetet. Odáig tizenkét óra volt a munkaidô, vasárnap is, mindig. Azt
mondták neki, ha a vasárnapot kihagyja, nem tud megélni. De nem volt baj, azért volt
jövedelem. Huszonnégy órát dolgoztak, szóval állandóan, két mûszakban. Az apámé
volt a 3-as telefonszám! Nem aranyos? Szóval ô igazán rendesen bánt a munkásokkal
– de hogy valami személyes kapcsolat lett volna köztük vagy pláne köztünk és a mun-
kások közt? Az nem létezik. Nem is kerültek otthon szóba. Apám nem beszélt velük,
különben ô velünk sem beszélt. Soha. Ha valamit kívánt vagy kifogásolt, megmondta
anyánknak, és ô megmondta nekünk. El sem tudta képzelni, mit beszélhetne ô a gye-
rekekkel. Hogy mennyire távol álltak tôlünk azok a munkások, akik jóformán egy ház-
ban dolgoztak velünk... Ha például én találkoztam az utcán egy munkásunkkal, ijed-
ten és félve elhúzódtam. Féltem tôle. Bánt. Soha nem fordult elô, és mégis féltem. Mint
valami idegen, ijesztô lénytôl. Félek a kutyától is, a kutya elôfordulhat, hogy megha-
rap. Így féltem a munkásoktól. Ezt persze akkor nem tudtam még, csak jóval késôbb
értettem meg magamat, amikor már külföldön is jártam.

Az anyám nagyon gazdag lány volt. Az apja földbirtokos volt, ezer holdja vagy még
több, és erdei, rétjei, szóval nagyon, nagyon jómódú. Mikor az apám elvette az anyá-
mat, óriás hozományt kapott, abból építette fel a két házat, és azt mind beleölte a gyár-
ba. Egy ekkora gyárnak óriási hasznot kellett volna hajtania, de mégis mindég szegé-
nyebbek lettünk. Ez nem jelenti azt, hogy ne éltünk volna teljes bôségben, nagy ház-
tartás, szakácsné, szobalány, konyhalány, nevelônô... Egy-egy ügyesebb töltögetôlányt
berendeltek a konyhára, és az ott ragadt elôbb konyhalánynak, aztán szobalány, sza-
kácsnô, így került hozzánk egy lány, aki aztán ötven évig szolgálta a családot. A szegé-
nyedést nem úgy kell érteni, hogy probléma lett volna, hogy az egész család minden
évben két hónapra külföldre utazik. Elutaztunk, kiszálltunk a vonatból, kocsiba ültünk,
és mentünk a Palace Hotelba, ami mindenütt volt, és mindenütt egyforma volt. De
nem nôtt a vagyon, mert az apám nem értett a mesterséghez. Nem értett az üzlethez,
nem fejlesztette, nem gazdagodott. Nem eléggé vagy sehogy – az anyám óriási vagyo-
nát számítva, szegényedett... szerény dolognak számított az anyám házassága. Nem
értett a vegyészethez. Megtörtént, hogy a fôzômester jött, hogy ô valami német könyv-
bôl kiolvasott valami nagyszerû receptet, az valami remek, meg kell csinálni. Hát meg-
csinálták. De nem laboratóriumban próbálták ki, hanem mindjárt a nagy kádban, és
akkor húsz hektó árut ki kellett önteni... Sok ilyenféle volt, mégis – azért jól jövedel-
mezett a gyár.

Négyen voltunk testvérek, három lány és egy fiú. De mindent csak a fiú kapott. Ná-
lunk a lányoknak egyáltalán nem volt értékük, pont úgy, mint az angol közmondás-
ban.” Mondja is, de elfelejtettem. „Óriás reményeket fûztek a bátyámhoz, és igen nagy
csalódás volt, mikor nem váltotta be. Az ô tragédiája az, hogy feleségül vett egy olyan
lányt, aki kényszerítette, hogy átvegye a gyárat, pedig ô egyáltalán nem érdeklôdött
az üzlet és a gyár iránt. Ô már olyan harmadik generáció, akinek a kezén szétporlad
minden. Ellenben van egy ragyogó képessége. Csodálatos ízlése van. Festeni tanult,
nagyon finom akvarelleket festett és fest, de ennél még érdekesebb, hogy bámulatos
érzékkel tud például ruhadolgokba beleszólni. Én is meg tudom mondani, hogy ez a
ruha jó vagy rossz – de ô azt is meg tudta mondani, mi rossz rajta, hogy kell megjaví-
tani. Ha egy akármilyen kispolgári, ízléstelen lakásba ment, a bútorok áttologatásá-
val, átrendezésével percek alatt ízléses, szép lakást tudott alakítani. Micsoda óriási pén-
zeket kereshetett volna, ha bemegy egy divatszalonba tervezônek, vagy egy olyan bel-
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sô berendezô lesz belôle. Sokkal többet keresett volna, mint a gyárral, amit utált, ami-
hez nem értett. És amitôl boldogtalan ember lett szegénybôl. Én mindég mondtam
neki, ne menjen be a gyárba. Tizenhárom éves voltam, mikor ô tizennyolc, lebeszél-
tem a gyárról, én biztattam, hogy tanuljon festeni. Most is nagyon fiatalos. Mindig
olyan fiatalos volt, mint egy diák. Igen kedves fiú volt, és nagyon boldogtalan ember
lett belôle.

1910-ben mentem ki elôször Párizsba. A nôvéremhez, akinek a férje ott volt mér-
nök. Nagyon romantikus házasság volt az, hét évig vártak egymásra – diákszerelem. A
szüleim nem engedték összeházasodni ôket, amíg a fiú nem végzi el az egyetemet, és
nem teremt magának egzisztenciát. Mérhetetlenül szenvedtek a hosszú várakozás mi-
att, és nagyon haragudtak, el is határozták, hogy nem maradnak itthon. Kimentek Pá-
rizsba, és a nôvérem férje egy belga gyárnak lett az alkalmazottja, mely gyárakat ren-
dezett be a világ minden részén. És így ôk beutazták az egész világot. Velük voltam Af-
rikában. Gyönyörû utazásokat tettünk, egy évig voltam akkor kint, és rajzolni tanul-
tam. Én szerettem volna itthon az Iparmûvészeti Iskolába menni, de a szüleimnek az
volt a véleménye, hogy az nem helyes. Végezzem el az iskolát, és majd külföldön ta-
nuljak mûvészetet.

1912-ben mentem férjhez Kádár Bélához. Igen, Kádár Béla felesége voltam huszon-
öt évig! Éppen úgy, mint Miklós Erzsikével. Ugyanabban az évben házasodtunk. Na-
gyon szép fiú volt, és nagyon tehetséges. Tehetséges újságíró, és nagyon jó novellákat
írt. Csak rettenetesen nehezen dolgozott, és nagyon rosszat tett neki, hogy engem el-
vett. Nagy kára volt belôle, mert mindig azt mondta, hogy az újságírás leköti, nem tud
miatta írni. Mikor én férjhez mentem, nagy hozományt kaptam. Béla rettenetesen ide-
ges ember volt. Már az elsô héten – az valami szörnyû, milyen terrorista volt. Nem en-
gedett rajzolni, pokolian féltékeny volt, zsarnok, persze szerelembôl, de hát az egé-
szen elviselhetetlen, milyen ember... Mikor férjhez mentem, ötvenöt kiló voltam, nem-
sokára már csak negyvenöt. Egy kis tüdôcsúcshurutot produkáltam, hát jó, elmentünk
Davosba. Az apám letétbe helyezett nekem százezer frankot, és havonta hétszáz fran-
kot küldött. Mi lakást béreltünk, és én úgy éreztem, hogy roppant szegényesen élünk.
Béla is keresett valami kicsit mint az Est lapok tudósítója, de hát mit lehet Davosból
tudósítani? Semmiség volt. És nagyon nehézkesen dolgozott, nehezen és olyan hiszté-
riával, ami elmondhatatlan. Mi Davosból elmentünk ott Svájcban mindenfelé, és Fran-
ciaországba mindenfelé. Mindég két szobát béreltünk, de rendesen még egy harma-
dikat is kellett, mert zavarták a szomszédok. Ha valaki a tizedik emeleten énekelt, ô
már nem tudott dolgozni, és nekünk költözni kellett tovább. Ha egyetlen hangot hal-
lott, nem tudott dolgozni.

Kik voltak a szülei? Nagyon egyszerû emberek. Szabó, kis szabó volt az apja Kisúj-
szálláson, Miklós onnan ismerte. Egy évben születtek, egy iskolába jártak. Volt neki
egy nôvére, tragikusan meghalt fiatalasszony korában, gyermekágyban. Az anyja soha
nem tudott megvigasztalódni... De hát az ember nem szenved állandóan, közben eszik
egy jót, alszik, olvas, megint eszébe jut, és akkor szenved, és megint elfelejti – hát Bé-
la anyja az egy napból negyvennyolc órát szenved. Mániájává vált a lánya halála, ter-
helt nô volt szegény, meg is ôrült élete végén. Béla is megôrült a végén, és egész éle-
tében hisztériás volt. Az anyja engem nagyon szeretett, én is szerettem szegényt. Azt
mondta, míg én a Béla felesége nem lettem, neki nem is volt fia. Egy napig nem bír-
ták ki egymást. Ha Béla elutazott hozzá, már délelôtt összevesztek, és délután otthagy-
ta. Mert az anyja tanítani akarta, hogy így beszélsz anyáddal – és ezt és az olyat Béla
nem tûrte. Hihetetlenül terrorista volt és betegesen ideges. És nem keresett pénzt. Ez
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borzasztó volt, és nagy hiba, hogy én meg ezt helyesnek találtam. Az, hogy nekem va-
gyonom volt, biztosította a megélhetésünket, hát akkor persze hogy foglalkozzon a
munkájával. Én mindég elismertem és tiszteltem az írását. És ezelôtt nem volt olyan
zavaros, nagyon érdekes dolgai vannak. Persze ha az ember Aput nézi, aki újságíró is
és regényíró is és minden... Béla nem volt produktív, azok közé tartozott, akik egy élet
alatt írnak három regényt és egypár darabot. A Balalajka regény nagyon szép, nyugodt
írás volt még. Az Önbüntetés igazi intelligens regény, csak tíz évig dolgozott rajta, és
olyan zsúfolttá tette, tönkretette. Van egy darabja, érdekes, mai napig nem adták elô,
kiváló munka, sajnos nekem nincs belôle példányom. Milyen különös, szegény még
halála után sem kap sikert. Mindenkit felemlegetnek, rá senki sem gondol. Neki ugyan
már mindegy.

Mikor kitört a háború, mi Davosban maradtunk, és az jó volt. A hétszáz frankot, ami
annyi volt, mint hétszáz aranykorona, minden hónapban megkaptuk, és a tartalék le-
tétet is feléltük lassan, az is elment. Kint maradtunk a háború utánig, a kommün után
jöttünk haza. Ki gondolta volna, hogy jön az infláció? Az apám ’22-ben meghalt, és a
bátyám vette át a gyárat, kedve ellenére, a felesége rábeszélésére, de ô aztán igazán
semmihez sem értett, és egyáltalán nem dolgozott, jött az infláció, az alatt mentünk
tönkre, és a gyár idegen kézre került. Igen, maradt némi ingatlan. Én kaptam már
elôbb a Donát utcai házat, ugye, milyen bájos volt? Na és így éltünk, és sokat utaztunk.

Miklósékkal mindég nagyon jóban voltunk. Hetenként kétszer-háromszor találkoz-
tunk, nagyon szerettem Erzsikét is, és tôlem elfogadta, ha mondtam neki, bánjon köny-
nyedébben Miklóssal, mert tudod, milyen volt ô, hagyjon neki több szabadságot...
Kedves nô volt.” Tudom, valósággal szerelmes volt ezekbe a Kádárékba, amit én sose
értettem meg. Egyszer voltam náluk a Donát utcai házban. Furcsa, öreg villa volt,
domboldalban, fent földszintes, alulról emeletes, csupa lépcsô és csupa aprólékos ap-
róság. Akkor már nagyon kis pénzbôl éltek, de olyan mütyürkés életnek látszott. Kis
uzsonna, sokféle apró csemegével. „Na és akkor Miklós egyszerre megbolondult.” Ra-
gyog a szeme. „Egyszer csak udvarolni kezdett, de nagyon diszkréten, nagyon fino-
man, azt senki sem vette észre, de mi ketten tisztában voltunk vele, mert aztán én is
belebolondultam. Ez olyan furcsa volt nekem, hiszen huszonöt évi házasság alatt so-
ha, egyetlenegy esetben sem hozott engem senki zavarba, nem volt hozzám illetlen
vagy tolakodó, soha nekem semmiféle esetem nem volt, nem is lehetett. És most Mik-
lós megbolondult. Egy darabig ez így ment, de akkor Miklós azt mondta, hogy ô bi-
zony a huszonötödik évet nem akarja Erzsikével megérni, és el akar válni. Ez abban az
idôben volt, mikor egyszer találkoztunk veled a Margit hídon, és te olyan aranyosan
mosolyogtál ránk.” Erre halálosan büszke, ezt már számtalanszor hallottam, ez a fô
biztosítékok egyikének látszott nekik abban az idôben, hogy a családdal nem lesz sem-
mi baj. Ó, ha tudná szegény, hogy én akkor összetévesztettem Szefivel, akit szerettem,
és akit akkoriban még nem ismertem olyan közelrôl, és Lívia végtelenül hasonlít hoz-
zá a mai napig. Valóban, nagyon szívesen és kedvesen köszöntem neki, mért ne? A
nagybátyámnak és Bohuniczky Szefinek?

„Én akkor ezt mindjárt megmondtam Bélának. Miklós mondta, hogy ez kár volt,
túl hamar volt, legalább az egyikünk vált volna elôbb el, rengeteg szenvedést megta-
karítottunk volna. Mert aztán rettenetes idôk következtek. Béla ôrjöngött, eltörte a ka-
romat. Igen, eltörte, kificamította és eltörte. Kilenc helyen tört el, apró szilánkokra,
alig lehetett összeforrasztani. Megvert? Nem, nem vert meg, »csak« eltörte a karomat.
Úgy rángatott, hogy eltört. Úgy lógott a kezem, mint az S betû. Tébolyítóan fájt. És
aztán ô is olyan volt, mint egy tébolyodott, mikor látta, mit csinált. Én meg a másik ke-



zemmel feltárcsáztam az orvost, és mondtam, hogy úgy látszik, eltört és kificamodott
a kezem. Hát vagy eltört, vagy kificamodott! Nem, azt hiszem, mind a kettô. Azonnal
üljek taxiba, és menjek ki a kórházba. És én egyedül a taxiba ültem, és kimentem Cse-
leyhez. Folyton csak jajgattam persze, hogy a jobb kezem, a jobb kezem! Soha többé
nem tudok rajzolni! Cseley – és a kórházban megnézték, mi történt magával? Nem
mondtam meg, hogy történt, de ôk látták, és leletet vettek fel, és az orvosok megmond-
ták Bélának, és ô megijedt, hogy ebbôl neki milyen baja lehet, és ennek köszönhetem,
hogy akkor aztán elvált.

Miklós is beszélt Erzsikével, ott is rettenetes jelenetek voltak, és egyáltalán borzasz-
tó, borzasztó volt minden. Szerencsére Erzsike olyan borzasztóan hiú, hogy meg akar-
ta mutatni, hogy ôt nem lehet otthagyni, egyszer fogta magát, és elköltözött Miklós-
tól. Na és aztán kezdôdött a válás, és egyáltalán nem volt biztos, elválik-e vagy nem,
de megint a hiúsága segített. Hát képzeld, egyszer éjszaka fél egykor szól a telefon:
Apu. Ilyen édes, azon a kedves, aranyos hangján, hogy érezni lehetett, hogy nevet, azt
mondja, olvastam véletlenül valamit, és azt most felolvasom nektek.” Tehát akkor már
együtt aludtak. „És felolvasta, hogy ma délben volt az Erzsike esküvôje Dezsô Kázmér-
ral. Hát mondd, ilyen édes. El nem lehet mondani, milyen jó volt, milyen aranyos.
Miklós aztán rögtön rohant, és megszerezte a diszpenzációt, és másnap mi is meges-
küdtünk, de Erzsikének megvolt az a büszkesége, hogy megelôzött minket. Igen, mi
még nem tudtuk, hogy kimondták a válást, másnap mi is megkaptuk a végzést, de ôk
hamarabb megszerezték, és még aznap összeházasodtak.

Na és aztán eladtuk a Donát utcai házat, azon vettük ezt itt Leányfalun, és a nyom-
dát kiegészítettük, és kifizettük a sok adósságot és mindent.” Drágán vetted Miklóst!
„De megérte! Miklós mindent megért!

Még nem voltam ötvenéves? Hogy lettem volna!” Gondolkodik, kombinál, azt állít-
ja, 41 volt, de az lehetetlen. Ha 19 éves korában ment férjhez ’12-ben – és az sem biz-
tos –, akkor legkésôbb ’93-ban kellett születnie. Szóval legalább 38 + 7 éves volt. 45.
Az se sok. Ezek szerint most 63 éves, Miklós 71.

„Az a nôvérem, akihez Párizsba akkor kimentem, és akivel olyan sokat utaztam,
most Londonban él. Hosszú éveken át folyton a legérdekesebb helyeken jártak, aztán
a férje Londonban halt meg, és azóta ô ott lakik. Igen jómódúak.” A másik nôvérérôl
majd ma kérdezem, az Amerikában él. A bátyja itthon ragadt, és mint kitelepített, úgy
tudom, a balatoni villájában festi éktelenül egyhangú akvarelljeit. Ennek a lányát is-
merem, Jutka. A nyomdában dolgozott Miklós mellett, majd elvégezte a zöldkeresz-
tes kurzust, aztán férjhez ment. Nagyon rossz házasságot kötött, elviselhetetlen alak
az ura, nagyon rosszul élnek már talán tíz éve. De úgy látszik, összeszoktak valahogy,
és talán már együtt is maradnak.

„Én mindég vidám voltam, játékos és derûs a természetem. Szomorkodni nem sze-
retek, nem is akarok, mindég beosztó voltam. Mindig azt mondtam, ha más nem le-
het, elmegyek súrolni vagy akármit, és látod, hát nem azt csinálom? Akármi történik,
még ha beteg is vagyok, csak elvégzem a munkát.”

Csakhogy Miklósa is hóbortos ember. Ez se zavartalan idill, bár nagyon szépen él-
nek, s Miklós valóban nagyon jól járt ezzel a kis madárkával, aki körülgôgicséli és 
-gagyogja a nem túl okos, de mûvelt és mûveltséget ambicionáló lényével. Most le-
írom pillanatnyi szenvedésüket és nevetséges, tragikomikus lakásproblémájukat – de
egyelôre elmegyek fürdeni a Dunába. Ma ugyan nincs olyan gyönyörû napsütés, mint
tegnap.
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Megpróbálom most rekonstruálni Miklósék lakásügyét.
Mivel borzasztó távol laknak, a villamostól húsz perc gyalog mezôn át, állandó segít-
séggondjaik vannak. A kis házuk, amit a nyomda alatt vagy után vettek az Ürömhegyi
dûlôn. Volt benne eredetileg egy szoba-konyha és istálló. Eleinte nyulakat neveltek,
kecskéjük, tyúkjaik voltak. Aztán még egy kis istállót építtettek, és az eredeti istállót
kikövezték, és alkalmazotti szobát csináltak belôle. Különbözô szörnyû nôk laktak itt,
akik a végén mindég lopással távoztak. Az utolsó, egy téglagyári asszony, elvitte még
a kecskéjüket is. [...] Tavaly ôsszel fônyereményt csináltak: egy betegállományban lévô
lakatos és felesége költözött hozzájuk, és ôk végre boldogok voltak, és minden a leg-
nagyszerûbb barátságban és mindenképpen tökéletesen ment. Igen, közben építtet-
tek még egy szobát és verandát. Így lett nekik a régi konyhával két szoba-konyhájuk
meg a személyzeti szoba meg más apró épületek. Nagyszerûen ment minden három
hónapig, és akkor vége volt a világnak.

Kiderült, hogy Miklós, a maga móriczi természetével, szerzôdést ajánlott fel ezek-
nek a sváboknak, amivel az volt a célja, hogy végérvényesen odakösse magukhoz ôket.
Megígérte nekik, hogy jövô nyáron – idén – épít nekik egy szép szobát, s nekik aján-
dékozza a kert jelentékeny részét a ház mögött. A házat és a kertet ajándékba adja, nem
kíván érte semmit, csak hogy a szokásos napszámért vagy órabérért bejárónôi munkát
végezzenek, vízhordásról, favágásról gondoskodjanak. [...]

Mikor Miklósék elkezdtek utánajárni az építkezési költségeknek, kölcsönnek, kide-
rült, hogy a telekkönyvnél egészen össze van kuszálódva a birtokuk joga. [...] Miklós,
amilyen naiv, elmondta a lakatoséknak, és azok izgalmukban ügyvédhez szaladtak, az
pedig feluszította ôket. Kitört a háború. A lakatosék egyszerre beszüntették a segítést,
majd a veszekedés elfajulásával eltorlaszolták a konyhaajtót, és szertelen, vad szavakat
kiabáltak. [...] Azt ordították, hogy Miklós becsapta ôket, mert olyan telket ígért, ami
nem is az övé, olyan házépítést, amire nincs pénze. Miklós magyarázta, hogy a telek-
könyv, a tanács, a telek rendbe jön, az építkezés csak nyáron esedékes – hiába. [...]

Na, Miklós húzódozás után valóban ügyvédhez ment, és elkezdôdött a bírósági tár-
gyalás, mely után felháborodva és elkeseredve jött fel hozzám, mondván, hogy a bíró
egy gazember. Aki a lakatosék füle hallatára azt mondta, hogy ha ô kiutasítja is ôket a
lakásból, nem fognak elmenni. Magyarázhatok én nekik akármit, mondta, én vagyok
az osztályidegen, ezek pedig a munkások. Ez a kifejezés, hogy osztályidegen, állandó-
an szerepel a lakatosék átkaiban, mint valami rettenetes nagy átok. [...] E pillanatban
az a helyzet, hogy Miklós írt nekik egy ajánlott levelet, amiben felajánl nekik ezeröt-
száz forintot, ha visszamennek a lányukhoz. Lexi szerint ennyi pénzért nem mennek
el, hiszen még a FIK-nél is ötezer forintot ér egy szoba. [...]

Mindennek pedig az az oka, hogy Miklós – szokott szentimentalizmusával – ingyen
ajánlott ajándékot, amit a megajándékozott nem tud felfogni, és keresi, hol akarják
becsapni. Józan ésszel nem hiszi el, hogy Miklós, akármennyit hangoztatja, csak azért
ad nekik ajándékot, hogy a közelben legyen mindég valaki, és ugyanaz, aki pénzért
kiszolgálja ôket. [...]

Miklósnak ezerkétszáz forint a nyugdíja. Most már elég régen – tán több mint egy
éve – az Irodalmi alaptól, Bölönitôl kapott ötszáz forintot az Apu életrajzának elôle-
géül. Ezen dolgozik állandóan, éppen most vasúti jegyet kapott egy hétre, és elutazott
Szatmárba, ezért van itt Lívia azalatt. Már nagyon sok meg van írva belôle, már a kis-
újszállási idô is. Nem író, nem szerelmes a bátyjába, de azért elég sok adatot összeka-
parász. Sajnos fô ambíciója, hogy a családi legendákat és különösen az írói legendákat
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lerombolja. Nagy kéjjel állapítja meg sorban, ahol Apu tévedett, szépített, alakított, csú-
fított. Különösen azt korrigálja, ha az Apu írásában szerinte csúfabb a helyzet, mint volt.
Az egész munkájára jellemzô az a régi mondása, hogy „érdekes, a te apád paraszt volt,
az enyém meg mesterember”. A cél e percben, hogy a könyv megjelenjen.

Én meséltem el Líviának még a beszélgetésbe merülés elején, már nem is tudom, hon-
nan indultunk ki. Ja igen: hogy a vezetôknek halálosan puritánoknak és tisztáknak
kellene lenni. És az irodalmi vitákról és szenvedélyrôl, a mostaniról volt szó.

Az írószövetségi kibôvített vezetôségi ülés egész napig tartott, és az ebédszünetben
néhányan átmentünk az Újságíró Klubba ebédelni. Egy asztalnál ültünk: Nagy Péter
– azért mondtam elôször ezt a nevet, mert vele érkeztem, s így jutottam az elôkelô kör-
be –, Palotai Boris, Molnár, a párttitkár és Losonczy egy nôvel, aki nem tudom, nem
a felesége-e (talán a titkárnôje volt, semmibe nem szólt bele, mi össze se mutatkoz-
tunk, senki se beszélt vele külön, de a többiek jól ismerték).

Palotai Boris vitte a szót. Nemrégen kéthetes turistakiránduláson volt Moszkvában
és Leningrádban. Nagyon szidta a szervezést, mert hét éjszakát töltöttek vonaton, s az
nagyon kényelmetlen, fekvôhelyek vannak ugyan, de azért nem hálókocsi. A mosdó a
WC-ben van. Tehát sem mosdani nem lehet nyugodtan, sem vécézni, ráadásul min-
den Kutyabogason harminc percig áll a vonat, ahol ezt nem lehet használni. Stb.

Szörnyû lakásviszonyok. Ilja Ehrenburgnak kétszobás lakása van, népmûvészeti tár-
gyakkal meg könyvekkel van tele, úgy próbálja lakályossá tenni. Csodálatos autón jár,
amihez sofôrt tart. Amerikában kereste meg az autót. Na de az ô ottani vezetôjük egy
bizonyos T. nevû író volt, akit mindenki ismert az asztal körül, és aki sok évig itt volt
Pesten valami kultúrkiküldött vagy mi. Illés Béla barátja. Boris együtt volt Somlyó
Györgyékkel, és azt hiszem, Thury Zsuzsa is ott volt, bár soha ki nem mondja a nevét,
talán nem jártak együtt. Tehát ez a T. elragadóan viselkedett velük, és egy ebéd után
azt kérdezte, mit tegyen, hogy még jobban érezzék magukat. Boris azt felelte: Semmi
más kívánságom, de egy jó feketét meginnék. Mert sehol jó kávét kapni nem lehet, ez
odakint nem divat. Hígan és sehogy sem fôzik. (Mi a beszélgetés alatt éppen feke-
téztünk.) Erre T. azt mondja: Úgyis hívni akartam a lakásomra, gyerünk. Beültünk a
kocsijába, és utaztunk, utaztunk végtelenül soká. Egyik utca a másik után, egyik város-
rész a másik után. Hát hová megyünk mi? Leningrádba? – kérdeztem. „Újpesten la-
kom” – mondja azon a fura magyar hangon, egy kicsit tud magyarul. (A társaság ne-
vet.) Na végre megérkezünk egy szörnyû, külvárosi háromemeletes házhoz, az abla-
kokban kiakasztott ruha szárad, és pocsék, szóval rémes. Mi a fene, ez itt lakik? Beme-
gyünk valami fertelmes udvarba, rémes lépcsôházon fel a második emeletre. Zsúfolt,
sötét elôszoba, kiderül, hogy T. a feleségével egy szobában lakik, de még két társbér-
lô van a háromszobás lakásban és kilencven gyerek és rengeteg látogató. Jaj, olyan édes
volt, lent az udvaron egy hosszú asztal a fa alatt, és azon sakkoztak vagy nyolcan. Nem
édes? Szóval, ez a szerencsétlen ilyen lakásban lakik, hogy otthon nem tud dolgozni,
mert állandó a keresztül-kasul mászkálás és lárma és társbérleti helyzetek, bár ott nem
veszekednek annyit állítólag, mint nálunk. Valami egészen pocsék lakás, nem láttam
abban egy jó darabot. Csak néztem rá, és kitalálta, mit gondolok, és azt mondta: „Ki
a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza!”

Óriási nevetés tört ki az asztalnál, s a kedvemért rögtön megmondta Boris, hogy a
Losonczy villájában lakott Budán. Mialatt Losonczy börtönben ült, és a feleségét kite-
lepítették. A felesége különben – na, nem jut eszembe a neve, az apja az Athenaeum
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egyik elsô vezérigazgatója volt, aki úgy felbosszantott és megkínzott annak idején, an-
nak a lánya, akinek az apja, vagyis az nem jut eszembe, hogy is hívják, ugyanaz alatt
az idô alatt be volt csukva. Most következett a Losonczy története.

Losonczy kultuszállamtitkár volt. Rövid idôvel a becsukatása elôtt találkoztam vele
utoljára, a Rokonok vitáján, a minisztériumban. Ez akkor két vita volt, pontosabban há-
rom, de a harmadikon már Erdei Sándor volt a színházi fôosztály vezetôje. Ô a máso-
dikon roppant ideges volt, folyton fel-le járt a szobában, kimondhatatlanul ideges és
sovány volt. (Most viszont elég jó húsban, inkább termetes, mint sovány.)

Tehát:
Megjelent nálam egy szép napon Király István. Két nehéz koffert cipelt, letette

elém, és megtörölte a homlokát. (Mindjárt közbeszólás, nevetés, mohó izgalom. Mind-
járt mondják, hogy Somlyó György ezt mondta, azt mondta, Király hogy megharagu-
dott rá satöbbi.) Kiderül, hogy: a Losonczy lakásában ez a T. lakott, annak pedig a Ki-
rály mostani felesége volt a titkárnôje. Én is ismerem ezt a nagy, kövér moszkovita zsi-
dó lányt, találkoztam vele Palotai Erzsinél, majd azt is leírom. Amikor T. visszament
Moszkvába, ez a lány már a Király felesége volt, aki közben elvált a feleségétôl, és gye-
rekkel vette el ezt a – azt hiszem – Máriát. Ez a lány összeszedte a Losonczy könyvei
közül az érdekeseket. Csupa elsô kiadású külföldi klasszikus, teljes sorozat Goethe,
Schiller, Heine, franciák, angolok, csupa nevezetesség és érdekes érték. Mivel pedig
aztán férjhez ment Királyhoz, ezek a könyvek odakerültek. Losonczy tavaly kijött a
börtönbôl. De már elôbb – hát nem tudta megkérdezni a feleségemet, hogy kérem,
nem a magukéi ezek a könyvek? Azzal védekezett, hogy azt hitte, T.-é. Hogyne, kül-
földi klasszikusokat hozott ide magával T.

Tehát Király István kimentette magát, és nagyvonalúan visszahozta személyesen a
könyveket. Le is ült náluk, sôt meghívta ôket magukhoz. Ôk ugyanis élénk társadalmi
életet élnek. L.-ék természetesen nem mentek el hozzájuk, de hallani kellett volna azt
a prüszkölô gyûlöletet is, amit L. Király ellen érez. Még vitáztak, hogy ha visszahoz-
tad, akkor mért haragudtál meg úgy Somlyóra? De L. úgy mondja, hogy ô végtelenül
finom, tartózkodó és csodálkozó volt.

Most Horváth Mártonnál csak Király Istvánt utálják jobban ezek az írók. Közös front
alakult ki ellenük, de történt, ami történt, Király most is a Csillag fôszerkesztôje. Igen
sima, karcsú fiatalember, egy debreceni református pap fia, és ezt kompenzálja hihe-
tetlen erôvel. Én akkor haragudtam meg rá, mikor valamikor régen, még a negyvenes
években volt egy vita az egyetem aulájában arról, hogy ki kell-e adni az Erdélyt vagy
nem. Nagy Péter volt a vitavezetô, és a maga óvatos, unalmas módján a kiadás pár-
tolója. Király arcátlanul az ellenvéleményt képviselte, meg tudtam volna pofozni. Ott
volt Révai József is – de már akkor nem, mikor Király beszélt. Pár év múlva, már az
Apám regénye után novellát küldtem neki, amire nem felelt. Egyszer ugyanott, az aulá-
ban együtt ültünk az elnökségben, és tréfásan szemrehányást tettem neki, miután
elôbb ô hozta szóba, hogy restelli, hogy belém fojtotta a novellistát. Azzal védekezett,
hogy annyira tetszett neki az életrajzom, a novella jelentéktelen és apróság volt ahhoz
képest. Ez a novella a Kérni nehéz volt, Réka esetét írtam meg, a kislányt, aki minden
kényelmetlenséget vállal, csak kérni ne kelljen. Igen szép áprilisi zivatar volt benne le-
írva, amint a gyerekek mennek a margitszigeti uszodába, és egy érdekes, korszerû nap-
közibeli jelenet. Ma is jónak gondolom azt a kis írást – de persze az lett volna jó, ha
megjelenik, jobbakat tudtam volna utána írni. Azért is írok most regényeket, mert ezek
megjelennek. Novellát nem akarnak tôlem. És mostanában nem is írok, mert mindég
felsülök vele.
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Az a különös, hogy ez a Palotai Boris, aki tíz év óta vagy mondjuk: tíz évig írta a stré-
bernél sablonosabb cikkeket, regényeket, novellákat és filmeket, ma pontosan azzal a
reakciós hangszínnel, pletykával és undorral beszél, mint bármelyik nyárspolgári nô.
Már ilyen mozgékony nô. És kik elôtt? A derék, szelíd Molnár csak hümmögött, nem
szólt közbe semmit, de nem is vette védelmébe a kipletykáltakat. A többiek? Péter,
Losonczy teljes egyetértésben kontráztak. Moszkvai lakásokról, ízléstelenségrôl, sor-
baállásról, szegénységrôl. Aha, Boris másik elképesztô híre: Kijevben voltak, s mentek
az utcán. Fényes, gyönyörû üzletek, áruházak. Gyönyörû parkok. Egy nagyon elegáns
áruház elôtt egy csomó ember ül a járda szélén, doboz van elôttük, és felveszik az új
cipôt. Nem az üzletben, hanem kint, a járdán ülve. Mi ez? Erre a vezetô megmagya-
rázza, hogy nagyon szûk az árukeret, koronként jön egy nagy halom cipô például, ak-
kor mindenki kap egy dobozzal, de arra már nincs idô, hogy felpróbálja. Ha aztán
nem jó neki, másnap visszamegy, és hozzá hasonló póruljártakkal cserél. Egy cipô –
egy cipôért, az ára egyforma, csak a méret különbözô.

Palotai Boris fia az a B. Péter, ördög vigye, ennek se jut eszembe a neve, aki a film-
gyárban fô-fô lektor. Akkor ismerkedtem meg vele, mikor az Ami megérthetetlen kisfil-
met csinálták. Én írtam a forgatókönyvet, és a rendezô ugyanaz, mint a Rokonok ren-
dezôje, szörnyû hülye véget kanyarított neki, s ez ellen tiltakoztam. Ez a Péter fiú fa-
pofával, szemtelenül magyarázta az ellenkezôt, mire én azt erôsítettem, hogy a novel-
lában másként van. Erre kiderült, hogy a fô-fô lektor úr nem olvasta a két és fél oldalas
novellát, ellenben lényeges változtatást mer erôltetni. Végül a két vélemény közepén
csináltak egy suta befejezést.

Igen jó adomát mondott róla az anyja. Születésnapom volt, mondja, és Péter gyö-
nyörû expresszlevelet küldött, meg voltam hatva. De az anyám, eltelik az egész szüle-
tésnap, még csak nem is gratulál. Mondom neki másnap, látod, elfelejtetted a szüle-
tésnapomat. Én elfelejtettem? Hogy mondhatsz ilyet? Egy héttel elôbb levelet írtam
Péternek, hogy el ne feledkezzen a születésnapodról.

„– Mikor voltál utoljára Párizsban?
– Ó, már nagyon régen, valamikor a harmincas években.
– És mikor voltak a te kiállításaid külföldön?
– Ó, azok többször voltak, Londonban, Párizsban, Amerikában.
– És az hogy történt?
– Ó, az nagyon érdekes. Én jóban voltam a gödöllôiekkel. Tudod, kik azok? Kôrösfôi-
Kriesch Aladár, Nagy Sándor, Remsey és a többiek.

– Igen – mondom közben –, Nagy Sándort én is ismerem, vegetáriánus volt. Itt járt
nálunk, itt ültünk a verandán, anyuka kínálta mindenféle jóval ebédnél, de semmihez
sem nyúlt. Hanem a veranda korlátjára ki volt rakva a napra néhány félretett paradi-
csom érni. Nagy Sándor meg azt mondta: »Szabad volna nekem ebbôl egyet elfogyasz-
tani?« – Apu számtalanszor elmesélte ezt, és mindég nagyszerûen mulatott rajta. Mi
abban az idôben még nem ettük meg a nyers paradicsomot, csak Apu volt az egyetlen
ilyen vadember, akit megcsodáltunk. Késôbb Gyöngyi is ette vele, én csak Németor-
szágban szoktam hozzá. 

– Igen – mondja Lívia –, olyan furcsa dolog ez, vadember volt, a természetéhez és
a drabális testéhez a húsevés illett volna, és ilyen bolondságot talált ki. Sokkal keve-
sebbet ártott volna, ha húst eszik.

Ezek a gödöllôiek rajzolók és rézkarcosok voltak. Itt járt egy angol újságírónô, a
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Studio munkatársa, és kiment hozzájuk, el volt tôlük ragadtatva, és azt mondta, csinál-
nak egy magyar számot. Állítsák össze az anyagukat. A gödöllôiek meg azt mondták,
én is adjak valamit. Én akkor még kislány voltam, de nagyon szerették a rajzaimat. Így
elvitte az én két rajzomat is, meg is jelent a szám, de az én rajzom nem volt benne.
Kaptam egy hosszú, nagyon kedves levelet, amiben azt írták, hogy végtelenül sajnál-
ják, de a rajz oly finom, aprólékos, a klisé nem hozta ki, pedig még Bécsbe is elküld-
ték, de összehasonlítva az eredetivel és legnagyobb sajnálatukra, nem üti meg a mér-
téket. Az eredetit visszaküldték, és ennyiben maradt.

Jóval késôbb, ’24-ben vagy ’23-ban Béla ül rendes helyén az Otthonban, és egy új-
ságíró azt mondja neki, nem is tudtam, hogy a feleséged ilyen tehetséges, nagyon szép
rézmetszetét láttam a Studióban. Hogy lehet ez? Faggat Béla, hiszen soha semmit nem
küldtem (nagyon féltékeny volt a rajzolásomra is, rávette az orvost, hogy tiltson el tô-
le). Mondom, ó, hiszen ez az a régi kép, amit még régen kivitt az az újságírónô stb.
Mindjárt írtunk a Studiónak, és arra hosszú, kedves választ kaptam azonnal. Hogy a
régi szerkesztô meghalt, a fia vette át a lapot, és az apja iratai között megtalálta a met-
szetet, s most, mivel nem volt mellette az eredeti, ezt így is nagyon szépnek találták.
Írtak hozzá egy nagyon hízelgô ismertetést, és lehozták. Végtelenül boldogok, hogy
elôkerültem, és küldjek minél több rajzot vagy metszetet. Én meg válaszoltam nekik,
hogy azóta sokat dolgoztam, és egész nagy anyagom volna, szívesen mennék egy kiál-
lítást rendezni. Azt felelték, csak jöjjek azonnal, és mi el is mentünk. A fôszerkesztô
kedvesen fogadott, mindjárt ajánlott egy nagyon elôkelô kiállítóhelyiséget, ahol azt
mondták, hogy ez nem egészen az ô zsánerük, de menjek el egy másikhoz, az biztos
örömmel megrendezi. Az végtelenül kedves is volt, nagyon régi, finom kiállító, és
mindjárt megbeszéltünk egy terminust egy év múlvára – ez nagyon rövid idônek szá-
mított, hiszen nekik elôre megvolt a tervük. Én akkor visszamentem Párizsba, és ott
megismerkedtem egy bûbájos, finom rézkarcnyomóval, és sokat dolgoztam.

Párizsban azok az utcák csak modernnek látszanak, de a házak mind sok száz éve-
sek. Be kellett menni egy kapun, át az udvaron, jött megint egy ház, megint udvar,
megint ház, és akkor abból egy kis földi paradicsomba léptem. És ott volt az a rézkarc-
nyomó, egy elbûvölô ember, ma is él. Angyalkát, az Ida lányát elküldtem hozzá, meg
is találta a régi lemezeimet, és haza is küldte. Csupa lomb, csupa repkény, virág, ara-
nyos udvar volt Párizs közepén. Igen finoman dolgozott, nagyon jól megtanulta az én
munkáimat nyomni, hosszú évekig dolgoztunk együtt. Mert az úgy volt, hogy minden
mûvésznek külön megvolt a papirosa, amire csak az ô munkáját nyomták, szép merí-
tett papír.

A londoni kiállítás nagyszerûen sikerült. Fényes siker volt, óriási látogatás és renge-
teg vásárló is. Egy mûgyûjtô kétszázat ajánlott fel az egyik rajzomért, de én olyan csa-
csi voltam, azt mondtam: arról volt szó, hogy rajzot nem adunk el. Így nagyon sajnál-
ta, és beérte néhány eredeti metszettel. A metszetek ötven, hetven, kilencven példány-
ban készültek, mindegyik ilyen korlátolt mennyiségben. Angliában óriás népszerûsé-
ge van a metszeteknek és rajzoknak. Sajnos a királynô akkor nem volt Londonban,
mondták, hogy ha ott lett volna, megnézte volna.

Nemsokára írt nekem egy amerikai kiállítóhelyiség, és felajánlotta, hogy New York-
ban is rendez kiállítást. Ez angol ember volt, Kenedy – Bandi közbeszól: most is meg-
van –, igazi úriember, a legelôkelôbb hely. Ki is mentünk a rajzokkal és a metszetek-
kel. A kiállítóhelyiségért 2400 dollárt fizetett, két hétig volt egy kiállítás, és ô már az
elsô napon megkereste, mondta, a kiadásait, és így még két hétre meghosszabbították
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a kiállítást. Mindent, az egész Auflagot eladtuk. Nagyon sok pénzt kerestem, megke-
restem ezzel az egy kiállítással az egész útiköltséget, és a (nem tudom, mennyi) tartóz-
kodási kiadásainkat. Kanadába is elvitték a kiállításomat, és ott is fényes sikere volt.
Mialatt kint voltunk, akkor rendeztek egy rézkarckiállítást, amin magyarok is szere-
peltek. Varga Nándor, Szônyi stb. Csak akkor engem nagyon meggyûlöltek, mert az
én karcaim ötven, hetven dollárra voltak értékelve – ez nem az én kívánságom volt, a
kiállítás rendezôje csinálta az értékelést, a Szônyié és a magyaroké két-három-öt dol-
lárra. És ôk nem is adtak el, én pedig mindent. Ezért nem is fogadtak engem szívesen
itthon, nem, szó se lehetett rólam sohasem. 

Na és amikor négy év után hazajöttem, nem is tudtam itthon azt a nyomást soha
többé megkapni. A festék jó volt, Párizsban is ugyanazt a német festéket használták,
de a szerszámok, a papír és minden – sötét paca lett csak, nem jött ki az én aprólékos
rajzom. Erzsike csinálta még a legjobb nyomatokat, nagyon ügyesen dolgozott, nagyon
tehetséges volt.

Te láttad a rajzaimat a Donát utcai házban?
– Igen, de olyan régen volt.
– Régen, nagyon régen.
– Szép és kedves fiatal lány voltál. Szépek voltak a rajzok, de régen volt. És hogy le-

het az, hogy ilyen sok rézkarc...?
– Angliában nagyon szeretik a rajzot és a rézkarcot, a házakban, lakásokban nincs

is más, ôk nem vesznek olajképet, mert nem tudják megfizetni. A festôk igen sokat ke-
resnek, igen drágák a jó képek, és ha valaki azt nem engedheti meg magának, rézkar-
cot vagy rajzot vesz lakása dekorálására, az olajképet átengedi azoknak, akik meg tud-
ják fizetni.” Ezt úgy mondja, mint halálosan természetes dolgot, az angol ember nagy-
lelkûségének bizonyítékát. Én közbe akartam szólni, de Lexi mosolyogva intett, hagy-
jam. És ô nem is értette volna meg a vitát.

„Nem tudtam – nevetgélt –, hogy érdekel benneteket a munkám. Talán nem is sze-
retitek, én adtam Apunak belôle, de ô nem szerette, neki nem tetszett.”

Igaz, Apu szörnyen utálta ezeket az aprólékos kis vacakokat. Iszonyúan pici vona-
lakkal, pici semmiségek, de olyan parányi piszmogás, tûfestés, tûkarcolás, a halvány-
nál halványabb és vékonynál vékonyabb vonalakkal – érdektelen képecske. Fantaszti-
kusak ezek az angolszászok. Nekik tetszik.

„Az ostrom alatt minden elégett. Minden. A metszetekbôl több példány volt, abból
maradt. Majd egyszer megmutatom.” Azt hiszem, már mutatta, nagyon untam.

Lívia meséje a szép Éváról.
Arról volt szó, hogy ô mindég fázik. Azt szeretné, ha az év tizenkét meleg hónapból
állna. Délre kellene valahová mennie. – Igen – mondta elmélázva azon a pipegô, nyaf-
ka, okoskodó, bájoska hangján –, Dakotába, ahonnan végtelen érdekes és elragadó le-
velet kaptam. Miklós elvitte magával, de majd megmutatom neked.

„Éva a STUD-nál dolgozott. Feltûnô szépség, karcsú, magas, aranyszôke hajú, és
mélyfekete szeme van. Olyan hízelgô, igen behízelgô a modora, hogy senki sem tud-
ta soha elvonni elôle a szeretetét. A szülei a Rózsadomb kávéház tulajdonosai voltak,
Dunszt Évának hívják.

A háború alatt férjhez ment egy repülôtiszthez, egy végtelenül szimpatikus fiúhoz.
Óriási szerelem volt. Éva kimondhatatlanul boldog, mégis hónapok alatt úgy lefo-
gyott, alig lehetett ráismerni. Mi lehet az oka, mikor olyan boldog? Kiderült, hogy a
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férje benne volt valami ellenállási mozgalomban, és ezerszámra készítette hivatalos
helyzete segítségével a menleveleket zsidóknak. Éva rettegett, ha az utcájukban meg-
állt egy autó, vagy csak keresztülment azon a csendes utcán, már azt hitte, érte jöttek.

A háború végén bujkálnia kellett, egyik ismerôstôl a másikhoz menekült. Így lakott
egy hétig Bertalanéknál, akik Évának rokonai, a padláson. De a végén Bertalanné
megmondta neki, hogy neki két lánya van, és halálosan retteg, ne haragudjon, de
kénytelen elküldeni. Zoltán, így hívták, belátta, megköszönte a vendéglátást, és az ost-
rom közepén, repülô bombák és szilánkok között elment máshová. Éva a szüleinél la-
kott, vénasszonynak maszkírozta magát, nagyszerûen nézett ki, igazi anyóka, nem is
lett semmi baja.

A felszabadulás után kevéssel Zoltánt mint repülôtisztet Bécsbe vitték igazolásra.
Igazolta ugyan, hogy benne volt az ellenállásban, de mégis, mint tiszt, tiszti munkájá-
ért is felelôsségre vonták, és Bécsbôl elvitték a Szovjetunióba. Éva minden követ meg-
mozdított. Tildy személyesen írt az érdekében, és a felelôsséget vállalta Zoltánért, hiá-
ba. Éva az UNESCO-hoz került, ott is mindenki roppant megszerette, nemzetközi úton
próbálta a férjét visszaszerezni. A végén eljutott Rákosihoz is, aki megígérte, hogy el-
intézi. Közben teltek az évek, már ’49, ’50 lett, és egyszer csak kap egy értesítést, hogy
a férje itthon van, Kaposváron egy kórházban lábadozik. Éva magánkívül utazott rög-
tön Kaposvárra – és a tiszt egy ugyanolyan nevû, szintén vezérkari repülôtiszt, de nem
az övé.

Halálos bánat és reménytelenség. Ráadásul annak a tisztnek sem volt kellemes, hogy
hazahozták, mert neki meg sok bûn volt a fején, amiért itt most felelnie kellett, oda-
kint pedig rendesen dolgozott már. 

Éva az UNESCO-tól egy másik helyre került. Itt is külföldi levelezô volt, mert az
összes európai nyelvet nagyszerûen bírja, angolul, franciául, németül perfektül leve-
lez. Egyszer abban a hivatalban megjelent egy angol fiatalember, aki Indiába volt át-
utazóban. Feltûnt neki Éva csodálatos szépsége, érdeklôdött utána, és elmondták a ro-
mantikus történetét. A férjérôl akkor már kiderült, hogy odakint meghalt. Olyan baj-
társa jött haza, aki határozottan állította, és halottá is nyilvánították, de Éva gyászolta,
és nem tudott felejteni. Ez az angol meglátogatta ôket, és arra kérte, most azonnal
menjen hozzá feleségül, már menjenek együtt Indiába. De ha nem tudná magát rá-
szánni, majd ô visszajön. Éva mondta, hogy ilyen hirtelen nem tudja – a fiú elment, és
késôbb visszajött, de Éva nagyon köszönte neki a kedvességét, nem tudta elfelejteni a
Zoltánját, nem ment vele, pedig a szülei nagyon rábeszélték. Már akkor persze nem
volt kávéházuk, a vagyonukból éltek, aggódtak egyetlen lányukért, és mindenáron sze-
rették volna külföldre küldeni. Éva nem ment el az idegennel.

Nem sokkal késôbb társaságban – mert akkor már járt társaságba, mindenki szeret-
te, mindenki el volt tôle ragadtatva, mert szép, szokatlanul szép, okos, mûvelt, behí-
zelgô és kedves –, szóval egy társaságban meglátott egy embert. Azt mondta, rögtön
arra gondolt, hogy ezért az emberért talán el tudná felejteni a gyászt. Ez az ember egy
svéd volt, a svéd gyufagyár képviselôje, aki már kilenc éve élt Magyarországon, ma-
gyar nôt vett el, fia született, majd elvált a bestiától, és akkor hatéves fiával élt itt. Ép-
pen távozás elôtt állt. Azonnal egymásba szerettek, bár a svéd nagyon tartózkodóan vi-
selkedett, de ô is hamar megtudakolta az Éva történetét – és engedélyt kért, hogy ha-
zakísérhesse, majd másnap felkereste a szüleit, és megkérte a kezét. A szülôk boldo-
gok voltak, és Éva is azt mondta: ezzel az emberrel elmegyek.
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Igen, de nagyon nehéz volt megszerezni a házassági engedélyt, azt mondták, majd
akkor adják meg, ha az éppen most lejáró tartózkodási engedélyét meghosszabbítják.
Eljött az idô, és nem hosszabbították meg neki. Nem értem – mondja Lívia –, miért
nem adják meg a távozási engedélyt azoknak, akik mindenáron el akarnak menni. De
Éva olyan ügyes, olyan kedves, annyira meg tud mindenkit hódítani, a végén nagy ne-
hezen mégis megszerezte a házassági engedélyt, mégpedig úgy, hogy a tartózkodási
engedélyt is meg kellett hosszabbítani három héttel. Nos, megvolt az esküvô, és Éva
elutazott Svédországba.

Imádta az apját, az anyját, hetenként háromszor telefonált Svédországból, ahol egy
gyönyörû kastélyban a legnagyobb szeretettel fogadta a férje családja.

Nemsokára Amerikába utaztak, mert a svéd gyufagyárnak mindenfelé vannak kép-
viseletei. Így kerültek Dakotába, ahol gyönyörû villájuk van, fényes társadalmi életet
élnek, és Éva is dolgozik, a férjének segít. Rengeteget keresnek. Éva megkereste azt a
pénzt, amivel a szüleit kivitette magához. Ez is roppant nehézkesen és lassan ment, de
a végén sikerült. Az apja hetven éven felül van, de az anyja szép, friss fiatalasszony, ma
sem igen több ötvenévesnél. És milyen édes Éva: odakint egy második Rózsadomb ká-
véházzal várta a szüleit. Berendezte nekik a maga keresetébôl. Nekik csak át kellett
venni az üzletet, ami fényesen megy, és nagyszerûen keresnek, és boldogok.

A férjnek volt ez a fia, aki nem az ô saját gyereke. A felesége annak idején, a nagy
veszekedésben a fejéhez vágta, hogy a gyerek kitôl való, és akkor már nem is kétséges,
hiszen annyira hasonlít az asszony szeretôjéhez. De a svéd, amilyen nagylelkû, ennek
ellenére megtartotta a gyereket, fiaként szereti tovább. Jelenleg Londonban vagy va-
lahol Angliában nevelteti egy olyan intézetben, ahol kolóniákra távozott diplomaták
és más hasonlók gyerekei tanulnak. A gyerek, mondta, nem tehet róla, hogy céda az
anyja. Szereti. Nemrég született Évának egy gyönyörû kisfia. Határtalan boldogság,
de a gyerek négy hónapos korában megbetegedett, az apa nem bízott az amerikai or-
vosokban, és repülôgépen hazavitte Svédországba. A gyerek a repülôgépen meghalt.
Végtelen szomorúság, na de most, éppen mostanában nemsokára Évának újra gyere-
ke lesz, és az remélhetôleg kárpótolja.

És most itt a legtragikusabb, legszomorúbb, legszörnyûbb dolog – bár Éva soha meg
ne tudná –, Zoltán él, valami bányában dolgozik, olyan ember mondta, aki együtt volt
vele, és semmi kétség, Zoltán él. Milyen tragikus sors!” – mondja Lívia, és a gyerekek
tátott szemmel hallgatják, mint a legszebb kalandos detektívregényt.

Olyan szerény, mint egy kis egér. Ma egy hete jött, holnap reggel elmegy. Még marad-
hatna tulajdonképpen holnap estig, de nekem reggel be kell mennem, s már megbe-
széltük, hogy viszem. Ma reggel Lexi szigorúan rám szólt, hogy miért vagyok hozzá
ilyen goromba. Úgy nézek, hogy abból gyûlölet lesz. Ha hívtam, én hívtam. Ez most
már negyedik reggel, mindig így van, valóban könyörtelen arccal hallgatom a cinco-
gását, amit ô látszólag nem vesz észre, s ami, ha kényszeregyüttlétté válna a helyzet va-
laha, valóban rettenetes volna. Reggel – és ezt Lexitôl tanultam, utálatos vagyok. Ki-
alvatlan és a mai nap elôre meg nem határozott munkája elôtt nyugtalan. Na most: Lí-
via, mióta itt van, minden reggel felkelt legalább negyed-, félórával elôbb, mint ne-
kem kellett, feltette a teavizet, eleinte, míg ezt az esti mosogatással meg nem elôztem,
elmosogatott villanyon melegített vízzel. Most ehelyett a verandát söpri ki és törli le.
Tálcára készíti a Lexi reggelijét. Ma elragadtatva láttam, hogy a kész tea az asztalon,
és ô eltûnt. Mert a reggeli tevés-menés után le szokott feküdni, és 11–12-ig tovább al-
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szik vagy fekszik. Erre egyszer csak mégis elôkerül, és valami bámulatos fölöslegessel
kezdi az én köszönetemre – mi is volt az, már két perce töröm a fejem, s nem jövök rá.
Rideg arcomra eltûnt, s két perc múlva visszajött, s megállt az ajtóban kislányosan és
édesen: „Találkozunk még, kedves Lexi?” Lexi meg, aki szintén borzasztó reggel, két-
ségbeesett üldözötten mondja: „Mi is lesz, hogy lesz?” „Hogyne találkoznátok”, mon-
dom, holnap lesz az, amikor beviszel bennünket, az egész sereget. Erre Lívia ijedten
csipog, hogy ômiatta a világért sem, ô be tud menni úgy is, és neki Csillaghegyen ke-
nyeret kell venni stb. Én meg: „De engem be kell vinni.” Ezzel újra eltûnt, hogy lenyel-
je a békát, de késôbb bámulatos, aranyos pipegéssel, amit most, a leckére én fogad-
tam jó arccal, csacsogtunk egypár percig a verandatakarításról, s hogy milyen hideg
volt a reggel, mikor kijött a szobájából, és a múzeumajtó nyitva volt. A beszéd abból
kezdôdött, hogy azt mondtam, meleg van, ma melegebb lesz, mint tegnap. Erre felel-
te, hogy hideg van, és pláne hideg volt reggel – félórával ezelôtt. Napközben már so-
se hoz ki a sodromból, csak az örökös mosogatásával. Elôször is van egy egyéni szisz-
témája: elôbb hideg vízben elmosogat mindent, leül a két asztal közé, konyharuhát te-
rít az ölébe, és hideg vízben, mosogatóronggyal mosogat. Azután forró vízzel még egy-
szer, és így eléri, hogy jó soká tartson a munka. Én többször elküldtem a mosogatás
elôl, amit fájdalmas duzzogással alig tûrt. De ha napközben fogy pár darab edény, az-
zal is mindjárt szalad a konyhába, és már mosogatja. Ez olyan vicces dolog, ha semmit
se csinálna, megbotránkoznék rajta – így meg mérges vagyok.

Na de ez csak reggel ilyen feltûnô, napközben aztán megy minden igen barátságo-
san és kedvesen. Én feljövök dolgozni – napok óta a vele való beszélgetéseket vagy az
errôl eszembe jutott ezt-azt írom, s nem megyek le, csak délben vagy akörül. Akkor
összecsapunk: ki fôzze az ebédet, én gyôzök, és ô megy a verandára a rongyos csipke
ágytakarót varrogatni. Már majdnem készen van, igen sok szakadást megvarrogatott
rajta. Három napja csinálja. Az ebéd után megint vita a mosogatáson. Egy esetben
mond le róla szó nélkül: ha a gyerekek csinálják. A gyerekekkel igen mulatságos: Vi-
rágot ki nem állhatja, Rékáért rajong, Imola közömbös. Roppant szeret árulkodni.
Múltkor egy kis zsírszalonnát sütöttem, és kitûnô tepertô lett belôle, amit betettem a
kamrába, és délután azt kapta hús helyett Lexi. A tányér tele volt délben, s mire Lexi
megebédelt, alig maradt benne. Lívia: nem ô ette meg, valaki már megelôzte, nem
mondom meg, hogy ki! Virág, felelem. Erre olyan arccal nevet, de véletlenül kedve-
sen, mint aki tudta, hogy eltalálom, semmi kétség, más nem is falhatott fel annyi te-
pertôt. „Kértem tôlük, hozzanak vizet, de nem hoztak.” És ilyenféle, de mindég Virág
ellen megy ki a hangja, nem is jut eszembe minden, de egy jó szava sincs rá, tréfásan,
de állandóan szidja. S rögtön rákezdi, ami még hangsúlyosabbá teszi az elôbbit, a Ré-
ka szidását. Nem tudja megállapítani, hogy szeretem-e Imolát, tehát vele óvatosan nyi-
latkozik.

Legjobban vagyunk együtt délután. A verandán szoktunk ülni és beszélgetni. Nagy
élvezettel mond érdekes dolgokat. Tegnap például Károlyról. Múltkoriban példának
hoztam fel Károlyt, hogy az Apu feljegyzései és a magam emlékei szerint is milyen le-
hetetlen, felelôtlen, kiállhatatlan csirkefogó volt egész életében – és nem kellett más,
mint hogy újra kezdhesse a felszabadulás után az életét, s rendes, derék ember lett be-
lôle. Határozottan ellentmondott. Legalább úgy utálja Károlyt, mint annak idején
anyuka. Persze Károly ingerli ôket a kommunista elveivel. Mondom, nálunk nem olyan
elfogult, ellenkezôleg, majdnem mindig a kifogásait sorolja. (Ti. szerinte Károly sze-
rint minden úgy, ahogy van, ma tökéletes.) Persze, tudod, ilyen az ember, már az el-



lentmondás kedvéért is, minél jobban tiltakozik valaki valami ellen, annál jobban erô-
síti. Tôletek mindég ellenvéleményt hall. Igen, mondja, én mindég soká ugrattam, és
mulattam a csacsiságain, aztán, mikor a kitelepítések voltak, abbahagytam ezt az ug-
ratást, és azóta Károly nagyon boldog. Mondta is Miklósnak, hogy milyen boldog, Lí-
via azelôtt mindég milyen reakciós volt, és úgy látom, mostanában már nem. Erre Mik-
lós megmondta, hogy intelligens ember csak azzal vitatkozik, akinél valami eredményt
tudhat elérni. De olyan emberrel, aki a kitelepítésekkel és a többi atrocitással együtt
mindent elfogad és helyesel, kár vitatkozni.

De ha ilyen végletes politikai dologba futunk, rögtön visszakozik, és kezdi sorolni,
mi mindent tart áldásosnak és helyesnek a jelenben. Elsôsorban a nyugdíjakat, amit
soha nem kaptak volna meg a múltban. Legzavarosabb – és legtermészetesebb –, mi-
kor azt mondogatja, hogy bárcsak még néhány évig meghagyták volna a nyomdáju-
kat, míg egy kicsit összeszedhetik magukat a háborús veszteségek után. És aztán mind-
járt azzal folytatja, hogy ha a nyomda megvolna, Miklós mindenkinek mindent meg-
csinál, és mindent megvesz, hogy majd a nyomda kifizeti, de arra nem gondol, hogy
egyáltalán nem biztos, hogy azok majd fizetnek, és az örökös izgalom, soha ilyen nyu-
godtan nem élhettek, mint most, mert ha kicsi is az a pénz, de elsején hozza a postás.
Ezerkétszáz forint nyugdíjat kap, ötszázat az Irodalmi alaptól. Végtelenül igénytele-
nül élnek, nincsen csak egyetlen nyári, kifakult kartonruhája. Hanem Miklós, akár-
csak Apu, nagyon ügyesen el tudja fogyasztani a pénzt. Télen mindent a lakók állatai-
nak ételébe tett, most pedig elutazott Szatmárba, ha ingyenjeggyel és vendégeskedve
is, az ezer forint, amit magával vitt, biztosan elfogy. Akár van mibôl, akár nem, gaval-
lérok mind szeretünk lenni. Hogy is került a kartonokra sor?

Igen, foltoztam este egy paplanlepedôt, s mondtam, hogy a mosógép nagyszerû do-
log, de nem szabad foszlott, mállott tárgyat beletenni, mert szétszedi. Kirojtozza, el-
nyúzza. [...] Neki nagyon sok ágynemûje volt, de minden elégett az ostrom alatt. És itt
következik az ostrom és utáni meséje:

„– Igen, azért mentünk be Leányfaluból – mert arról kérdeztem, miért adták el a
lányfalusi házat –, mert azt te el se tudod képzelni, mi volt az nekünk, mikor Apu meg-
halt. Ha úgy halt volna meg, hogy az természetes, akkor igen, de ma is élhetne. Cseley
megmondta neki, hogy húsz év életet garantál, ha betartja az utasításait. Akkor egy
hónapig kellett volna pihennie, de mikor ezt megmondta neki, másnap megszökött a
kórházból. Rádió-elôadásra kapott kimenôt, és többet nem ment vissza.

– Nem volt kedve élni – mondom.
– Nahát ez az! Ez a szomorú, ez a nem természetes.
– Hát az természetes, hogy valaki úgy éljen, ha nincs hozzá kedve? Megunta az egész

hajszát, egyszerûen meghalt.
– Na nem, nem, ez a szomorú. El nem tudod képzelni – ezt is sokszor mondja –, mi-

lyen édes volt. Milyen rémes volt itt Leányfalun, télen, nélküle. Míg ô itt volt, akármi-
kor, egyszer csak megjelent, nem is köszönt, leült, evett, ha volt hozzá kedve, velünk
beszélgetett, mesélt, felolvasott, de valami olyan édes... Aztán felállt, elment, és még
aznap kétszer, háromszor megint átjött. Hihetetlen édes volt. Na és Miklós félt, hogy
a háború, nem lesz autóbusz, amint aztán nem is volt, és elszakad a nyomdától.” Ak-
kor mentek a Moharék lakásába. „Igen, milyen bolondok, mindenünk megmaradt vol-
na, ha nem küldenek el bennünket. Folyton légitámadások voltak, le kellett menni a
pincébe, olyan borzasztó pincében ülni. Átfáztunk, és fájt a hátam. Sokszor elmentünk
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a testvéremhez a Virányosra egy kicsit kipihenni és átmelegedni. Moharék meg féltek,
hogy elveszítik a lakásukat, és el kellett nekünk jönni tôlük. Azért kerestük azt a szép
lakást, nagyon szép lakás volt a Szilágyi fasorban. Kitûnô, tûzálló, modern bunker volt,
azt nem is érte kár. Hát persze mind a négy szoba kiégett. Az nem romos lakás volt, ha-
nem teljesen kiégett az egész, ott nem lehetett maradni, hol volt nekünk arra pénzünk.
A pincében maradhattunk volna, de Miklós... Hát szóval átmentünk a Házmán utcába,
és onnan a Pasaréti útra. Ott is maradhattunk volna. Mindenünk elégett, csak az volt,
amiben a pincében jártunk, az egész berendezés, minden. Miklós még májusban is ab-
ban a kopott télibundában járt, amiben a pincében. Egy lepedô maradt és egy kicsi ágy-
nemû, apróságok, kofferban elbírtuk. Jött Károly. Hogy Pesten már minden rendben
van, mindent lehet kapni, folyik az élet, ha átmegyünk, a nyomdában lakhatunk, amíg
jobb lakást nem kapunk. Hát szóval nagyon felbiztatta Miklóst.” Nálunk is volt, nagyon
aranyos volt, ajándékot hozott és jó híreket, jó hangulatot. Igen, nekünk is.

„Hát mi összeszedtük a kicsi holminkat, és elindultunk a hídhoz. A Manci hídhoz.
Jött velünk a kis szakácsnénk is, velünk volt, hát jött persze velünk, ô vitte a csomago-
kat. Megérkeztünk a Mancihoz. Miklós olyan gyenge volt, egy csúnya ukránbetegség
után, alig bírt járni. És egész nap nem kaptunk csónakot, ami átvitt volna. Mert írt ô
kérvényt oroszul, a bunkerban tanult meg oroszul, de olyan ügyesen megírta. Megmu-
tatta aztán egy orosznak, az csak mosolygott, és azt mondta, jó ez így, egészen jó. Mo-
solygott persze rajta, de meg lehetett érteni. De hiába lehetett megérteni, nem kap-
tuk meg az engedélyt, hogy a Mancin átmenjünk, így vártunk csónakra, de nem kap-
tunk. Minden csónak tele volt, és nem vett fel bennünket. Na volt ott a Margit utcá-
ban egy nagyon kedves barátunk, ott megszálltunk.” Eljöttek néhány villamosmegálló
távolságba, és ott megszálltak. Ezen nevettünk. „Adtak kávét. Nem babkávét, valódi
cikória, de olyan felséges volt, úgy ízlett, felséges ital. Pár napig ott voltunk, mert be-
csapott egy csónakos, és nem kaptunk másikat. Na, a végén megállapodtunk eggyel,
és másnap reggel, már hatkor, kint voltunk a Duna-parton, és vártunk. Volt egy kis en-
nivalónk, babunk még mindég volt, azt vittünk magunkkal. Hát szóval Miklósnak si-
került megegyeznie egy csónakossal, és már beszállt a csónakba, akkor azt mondja az
ember, és kinyújtja elém a karját, hogy én már nem férek be, annyira tele van a csó-
nak. Gondolhatod, én kint a parton, Miklós már a vízen! Akkor Pest és Buda messze
volt egymástól, aki átment, ki tudja, látjuk-e még egymást. Hát, azt mondta Miklós,
akkor ô se megy át, és kiszállt. Az emberek káromkodtak, és szidtak bennünket. Na, a
csónakos azt mondta, nem hagy minket cserben, és visszajön értünk. Veszedelmes do-
log volt az, nekik tilos volt ez a feketefuvarozás. Mi meg ott maradtunk a hideg szél-
ben. Mondom, Miklós olyan gyenge volt, és akkor még tél volt, nagyon hideg, és va-
lami tíz óráig ott ácsorogtunk, de a csónakos csak nem jött értünk. Láttuk mi, mikor
odaát kikötöttek, láttuk, hogy valami tumultus, de nem elég pontosan. Hát nem volt
mit tenni, megint vissza ezekhez a kedves emberekhez. És aztán másnap mégiscsak si-
került átmenni. De már Budán hallottuk, hogy akkor az a csónak, mielôtt átért volna
a túlsó partra, mivel annyira túl volt terhelve, kiborult. Képzeld, mindenki beleesett a
vízbe, az embereket kihalászták, de minden poggyász elveszett.

– Ha ti is ráerôszakoljátok magatokat! Mindenki titeket okolt volna, még tán meg
is vernek!

– Éppen én borítottam volna ki, az én súlyom – mondja gügyögve. – Miért, te is vol-
tál akkor legalább ötven kiló! – Na igen, Miklós és a kis szakácsnénk. Csak gondold el,
kiborult az a csónak, amin Miklós már rajta ült! Rettenetes.
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Átértünk aztán végre Pestre, micsoda távolságok voltak akkor! Miklós olyan gyenge
volt, a kis szakácsné vitte a holmit, csak míg elér az ember a Nyugatiig!” Ott volt a
nyomdájuk a Jókai utcában, pont szemben a Nyugatival. „Odaérünk a nyomdához,
hát csupa rom, se ablak, a tetô beszakadva, ott lakni, ez a Károly! Dermesztô hideg.
Ott is hagytam holmit, mert gondoltam, valahol csak megmarad, nagy utazókoffert
hagytam ott, négyemeletes utazókoffert, egyik fiókjában volt a Miklós ruhája, másik-
ban az enyém, harmadik ágynemû, ott is volt tizenkét ágyhuzat, a negyedikben enni-
való. Rizs meg cukor, liszt, már ahogy az ember elôkészül, hogy ha hajótörést szenved,
valamije maradjon. És ott volt a rekamién. Hát a rekamié ott is volt, de más semmi. A
házmester megmondta, hogy az ablakon adogatták ki a szomszédok a ruháinkat. Ott
nem maradhattunk, hanem Miklósnak volt egy igen kedves, derék jó barátja a József-
városban, hogy is hívták azt a teret, a józsefvárosi csarnok mögött? Elmentünk hát oda.
Gondold el, micsoda távolság! Egész késô este lett, mire odaértünk. Hát valami vég-
telen kedvesen fogadtak. Már elôbb is hívtak, hogy jöjjünk hozzájuk lakni, az ostrom
elôtt. Pelleiék. Végtelenül bájos fiatal házaspár két kis gyerekkel, az egyik hároméves,
a másik öt. Na és itt aztán mindjárt megetettek bennünket, és ágyat adtak. Gondold
el, külön szobában aludtunk, igaz, ott volt a kis szakácsnénk is persze, de mégis hár-
man, és nem negyvenen! Két szobájuk volt. Az egyikben ôk laktak a két gyerekkel, a
másikban mi. Pellei református teológiai tanár volt, és már elôbb is együtt dolgoztak
Miklóssal a Vöröskeresztnél. Min dolgoztak? Hát, hogyha bejönnek az oroszok, és ezek
kimennek, gondoskodni azokról a szerencsétlenekrôl – zsidókról, de nem mondja 
ki –, hogy legyen az ellátás és minden. Nagyon szépen dolgoztak, és segítettek a Vö-
röskeresztnek... Másnap Pellei mondta Miklósnak, hogy csak pihenje ki magát, ô be-
megy a hivatalba, holnap aztán Miklós is megy vele. Így elment. Ebédre nem jött ha-
za, vacsorára nem jött haza, éjszakára nem jött haza. Az a szegény kicsi asszony, de
mind nagyon nyugtalanok voltunk. Másnap Miklós mindjárt elment a hivatalba, és
megtudta, hogy elvitték onnan. Bejött két alak, és barátságosan, egyáltalán nem erô-
szakkal, elhívta magával. Na és hetekig tartott, míg megtalálták a gyûjtôben.

– Mi bûne volt?
– Ó, semmi. Tudod, Sárospatakon volt tanár, és valami kutyabagosi kis újságnak dol-

gozott, és ott megjelent egy cikke a kritikus idôkben, aminek az volt a címe, hogy Mádi
zsidó. Miklós aztán felolvasta nekem ezt a cikket, igazán nem volt semmi különös. Sem-
mi volt az egész, nem érdemelt érte ennyi szenvedést. De azok a fiatalemberek, akik
akkor elôjöttek, nagyon szigorúan fogták fel. És amikor a tárgyaláson megkérdezte tô-
le a bíró, bûnösnek érzi-e magát, Pellei azt felelte, igen. Mert az nem igaz, ô mint pap,
hogy is lehetne embergyûlölô, de nem lett volna szabad ilyen címet adni egy cikknek,
amit azokban az idôkben úgy értelmezhettek, mint ezt a címet. Ilyen rendes ember
volt, nagyon derék ember. Mondta, az egyetlen megnyugvás az volt számára, hogy elô-
zô nap mi megérkeztünk, és a kis felesége nem volt egyedül a gyerekekkel. Gondold
el, egészen fiatal asszonyka, bámulatos nyugalommal és türelemmel viselte. Hónapo-
kig volt internálva, ott is nagyon sokat dolgozott, és segített a társainak. Nagyon de-
rék ember. Mi akkor sokáig ott laktunk náluk. Egy proli ház, kicsi, hát hívtak, marad-
junk, de aztán adódott az a lakás a házban, és mi visszamentünk a nyomdába. Pelleit
aztán hazaeresztették. Miklós nagyon gyenge volt az ukrán után. Alig lézengett. Cseley
mondta, hogy feltáplálni. És nekünk volt ezeknél a Pelleieknél is egy kofferünk sok ru-
hafélével és rizzsel, lekvárral, cukorral – ezen kezdôdött el Károllyal kapcsolatban az
ostrom története –, és egy szép napon – ôk még Budán voltak – megjelent náluk a Ká-
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roly két lánya, Erzsébet és Judit, hogy ôk elviszik a mi táskánkat. Pelleiné elôbb nem
akarta odaadni, de ôk azt mondták, hogy Károly elhozza nekünk, hát odaadták. Na és
aztán a lányok elvitték a táskát, és azt mondták, hogy megtámadta ôket két orosz, és
elrabolta tôlük a holmit.” Nevettem, ez volt Károly életének utolsó hôstette! „Én meg
mindjárt siettem Károlyékhoz, nagyon haragudtam, amiért elhozták a táskát Pelleiék-
tôl, de csak a rizst, a rizst hamar, hogy Miklóst feltáplálhassam. Hát azt ôk megették.
Mert, azt mondták, hát az oroszok nem vettek el mindent, csak szétturkálták a táskát,
és ami nekik tetszett. Károlyék meg megették, ami ehetô volt, a többit meg... hát szó-
val... – fájdalmas diszkrécióval nevet, és jelzi, az egész kirablás mese. – Megették a rizst!
Mikor Cseley megmondta, hogy feltáplálni, gyorsan feltáplálni. Nagyon haragudtam
Károlyékra.” De honnan tudtak a kofferrôl? „Miklós megmondta nekik! Megtudták,
és elhozták. Meg is kaptunk aztán egypár dolgot tôlük.”

Hogy lehetett ez igazában? Károly biztosan móriczi szentimentalizmussal úgy gon-
dolta, hogy ô igazán elviszi a táskát nekik Budára, de mikor az elôkerült, és olyan re-
mek volt, amilyennek Lívia emlékszik, a család rácsapott, és felszippantotta. Még csak
ezt, még csak azt – a maradékot visszaadták a követelésre. Igazi Károly-dolog, jó szán-
dékkal kezdôdik, és undokul fejezôdik be.

„– Látod, ilyen dolgok miatt nem bírta anyuka Károlyt.
– Hát igen, én is nagyon haragszom rá.
– Most jön Pestre Angyalka és Öcsi. Hol fognak megszállni? Itt a nagyanyjuk, van-

nak itt rokonaik, de nem, Miklós meghívta ôket a szállásra! De mit csinálok velük? Ho-
vá teszem? Csak a konyhába, de most akkor nincs konyhám! Nincs egy lepedôm. Igen,
van egy paplanom, és van egy lepedôm, amit foltozgatok, vendégnek jó, mert az nem
használja el, arról is jutott eszembe, hogy mondtam, az ilyen kopott ágynemût ven-
dégnek szoktam félretenni. Már meg is írták, hogy jönnek.”

Móricz Virág: A tintagyáros lánya • 1445

Itt abbamarad. Vagy nem írta tovább, mert
elfogyott az oldal, és nem volt kedve új pa-
pírt befûzni, mert késô volt és álmos lett,
vagy valahol még elôkerül a folytatás? Ér-
dekes lenne. Késôbbi dátummal sem ta-
láltam még róla szóló lapokat.

Miklós bácsi halála után megsokasod-
tak Lívia néni gondjai. Mindig kísérlete-

zett eltartási szerzôdésekkel, de egyszer
sem volt szerencséje. Élete végén már
egyedül élt, barátai, szomszédai segítet-
ték. Teljesen elhagyatottan, az elôszobá-
ban talált rá a postás, aki mindig bevitte 
a házba a leveleket.

Kolos Virág


