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A múlt (XX.) század ötvenes évei nehezebbek, megterhelőbbek voltak a tisztes 

szegénységben élők számára, mint a világháborús esztendők. Legalábbis ezt állítják — 
állították — a még nálam is idősebbek, személyes tapasztalataik alapján. 

Magam csak a serdülőkorom előtti és alatti időkre tudok visszaemlékezni, de azok-
ra néha ijesztő pontossággal. Azért használom ezt a jelzőt, mert ezek az emlékek nem 
mindig kellemesek, illetve — és itt nyilván bennem van a hiba — nem csak a szépre 
emlékezem (ahogyan egy régebbi giccses dal állítja), hanem annál gyakrabban, éleseb-
ben a bántóra, a rosszra. És ezen nem a szüleim szűkös anyagi körülményeit értem, a 
zsíros kenyér tízóraikat, vacsorákat (jó volt az és ártalmatlan, akkor még hírét sem hal-
lottuk a koleszterinnek), nem a kihűlő cserépkályha melletti fagyoskodást (a 80-as 
években volt pénzünk, de semennyiért sem tudtunk meleget „venni” a 
tömbházlakásokba), sőt, a szegényes „ruhatáram” sem okozott különösebb lelki prob-
lémákat: mások sem voltak jobban öltözöttek az iskolaköpeny alatt. Ez akkor derült 
ki, amikor középiskolás korunkban váratlanul az iskolából vitték el az osztályt tüdő-
szűrésre, ahol értelemszerűen le kellett vetkőzni. Mindenki meg volt rémülve, persze, 
nem a vizsgálattól, hanem a köpeny alól előkerülő szedett-vedett, toldott-foldott, itt-
ott foszladozó, de még aránylag meleget tartó blúzok, kötött holmik miatt, melyek 
most napvilágra kerülnek. Rajtam egy aránylag rendes, tiszta, hosszú ujjú pizsamaka-
bát volt, és én is előre szégyelltem magam ezért, de mikor kiderült a köpenyek rejte-
gette valóság, nagy közös hahotázás lett az eredménye, mely napokra, hetekre biztosí-
totta szórakozásunkat. Fiatalok voltunk, elintéztük azzal, hogy ilyen az élet, egye meg a 
fene, lesz ez még így sem, stb. Legalább ezentúl nem titkoltuk egymás előtt a szegény-
séget, s mivel mi voltunk többségben, inkább a néhány jobb módban élő osztálytárs-
nőnk érezte kellemetlenül magát az osztályközösség előtt. 

Nem, nem ezek az emlékek kavarnak fel még most, annyi sok év múltán is, 
hanem néhány olyan rokoni, baráti megjegyzés, amivel egyeseknek — akarva 
vagy akaratlanul, komolyan vagy tréfából — sikerült a lelkembe gázolni. 

Nemigen tudom visszaidézni serdülő- vagy középiskolás lényemet, még a külsőmet 
sem, mert azokban az ínséges időkben nem volt divatban a fényképezkedés, így azt 
sem tudom, szép lány voltam-e vagy csúnya (az érettségi képemen szép vagyok, de 
azon mindenki szép). Valószínű azonban, hogy ez a kérdés erősen foglalkoztatott, 
mert néhány ellentmondó véleményre pontosan visszaemlékszem. 

„Milyen szép vagy unokám, olyan a két szemed, mint két csillag” — mondta 
apai nagyanyám, mikor meglátogattam. Félig németül szólt a dicséret, mert az 
volt az anyanyelve, de én megértettem, és boldog voltam tőle. Igaz, hogy én vol-
tam az egyetlen unokája. 
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„Szép az unokám. Nekem szép” — állította anyai nagyanyám. 
Megdöbbentem. Nekem? Miért csak neki? Ez azt jelenti, hogy… 
Édesapám tréfás természetű volt, mindenki így ismerte. Soha nem mulasztott 

volna el egy-egy szellemes „bemondást”. Jól tudtam ezt, mégis megrendített és 
elgondolkoztatott az egyik megjegyzése. Mikor együtt láttak bennünket az utcán, 
az ismerősök megjegyezték: „Nagyon hasonlít magára a lánya.” Erre apám — aki 
jóképű férfi volt — így viccelődött: „Igen, olyan csúnya, mint én.” 

Nem akartak engem megbántani, hiszen nagyon szerettek, s mivel mindig 
zárkózott természetű voltam, ezeket a fájó pontokat soha nem említettem meg 
előttük. Ami — most, amikor már késő — belátom, hiba volt. Egy-egy őszinte 
beszélgetés visszaadta volna az önbizalmamat. 

Kaptam azonban ezeknél élesebb tőrdöféseket is. Néhány, nem túl közeli, öregedő 
hölgyrokonom és azok baráti köre olykor rossz indulattal kereste a hibát a fiatal, ser-
dülő lányban. A külsőmben is találtak kifogást, főleg a soványságom miatt (ez akkor 
még nem volt divat), de elsősorban azt nem viselték el szó nélkül, hogy — a tanulmá-
nyi eredményeim alapján — jó képességű gyermeknek számítottam. 

„Aki kis korában túl okos, abból hülye felnőtt lesz”— állapította meg már jó-
val korábban, elemista koromban egyik „kedves” rokonom. (Nem az én tisztem 
megállapítani, hogy igaza lett-e). 

„Lehet, hogy okos vagy, de a műveltséged hiányos”— állapította meg egyik nagy-
nénim és a vendégül látott hölgykoszorúja, amelybe már nem tudom, hogyan csöp-
pentem bele 16 évesen. Megjegyzendő, hogy azért voltam „műveletlen”, mert egy tré-
fás versikéből nem értettem meg a poént: azt, hogy mi történik egy zsidó gyerekkel a 
hetedik napon. Jóval később tudtam meg illetékes helyről, hogy az ő műveltségük is 
lyukasnak bizonyult, tudniillik, az a bizonyos dolog nem a hetedik, hanem a fiúgyer-
mek születése utáni nyolcadik napra esik (Remélem, most nem tévedek). 

Mi verte ki ezekben az emberekben a biztosítékot? Ma sem tudom megmagyarázni. 
Talán az irigység, hogy ők már nem lehetnek fiatalok. Vagy az, hogy az ő gyermekeik — 
ha voltak — esetleg gyengébb tanulók. Ma is csak találgatom az okokat. 

Nem voltan se túl szép, se túl okos fiatal lány, de a középiskola utolsó két osztályában 
megembereltem magam, mert elhatároztam: egyetemre megyek, csak azért is meg-
mutatom mindenkinek, hogy diplomát szerzek. Jól ment a tanulás, osztályelső lettem. Ez-
zel váltottam ki az újabb irigység-hullámot, főleg azokból — a magyarnak született — ro-
konokból, ismerősökből, akiknek hasonló korú gyermekei román tagozaton gyengébben 
haladtak. Mikor szüleim eldicsekedtek tiszta jeles bizonyítványommal — melyik szülő 
nem tette volna meg? —, gyorsan megjött a válasz: 

„Na és? Sokra megy vele abban a szar magyar iskolában.” 
Azért mentem vele valamire. Abból a „szar” magyar iskolából egy — szerin-

tük ugyanolyan —  egyetemre, ahol egy — szerintük szintén ugyanolyan — ma-
gyartanári diplomát szereztem. És nem bántam meg. Ha még egyszer kezdeném, 
ugyanezt tenném. Mert itt és most nekünk sok ilyen — sajnos, akkor magyarok 
által lebecsült — iskolára és tanárra lenne szükség. 


