
Nagyapa
A békevilágból, ami a nyakunkba szakadt, sok minden hiányzott.
Legfőképpen a férfiak. Az én osztályomban példának okáért nem
volt apja senkinek. Az egyiket elhurcolták, a másik lelécelt. Esetleg
elgázosították. Hősi halott volt, vagy fogságba esett. Kinek a pap,
kinek a papné. Ottmaradt, odaveszett, egyre megy. Nem firtatta
senki, hogy ez az ott vagy oda mit jelent.

Mondom, még az is furcsa volt, hogy valakinek ne adj’ isten apja
van. A nagyapákról nem is beszélve. Ilyen ásatag őslényekről csak
Elek apó meséiből hallott a legtöbb magamfajta, háborús gyerek.

Ami engem illet, azok közé tartozom, akik öregapjukról is őriznek
emlékeket. Az öregükről? Hiszen ma már fiam lehetne ez a kis öreg!

A maiak tudni sem akarják, hogy előttük is éltek itt a földön em-
berek. A legjobb esetben is csak megmosolyogják a régi idők kázu-
sait mesélgető fogatlan vénembereket.

Engem azonban még másképp neveltek. Az én időmben úgy
tudta a gyerek, hogy az idősebbektől tanulni lehet. Tudom, hogy
— annyi baj legyen! — szél ellen beszélek, amikor megpróbálom
róla, nagyapámról is összeszedni az emlékeimet. Nincsen sok,
kurta-furcsa lesz ez a memoár. Ám legyen!

Kisiskolás voltam azokban az időkben, hat-nyolcéves forma gye-
rek. Reggel ő kísért el az iskolába. No, nem gépkocsin. Akkor Budán
még gyalog jártak az emberek. Én pedig csak így, útközben tanul-
gattam tőle az életet.

Többre nem futotta az időnkből. Fiatalember volt, hatvan éves.
Híres sebész: naphosszat véste, faragta a koponyákat. Azután jött a
háború, és a mi kettőnk kapcsolatának is vége lett.

j

Nem jött be értem: hármat füttyentett, ti-ti-tá, ti-ti-tá, a kert végé-
ben, a ház előtt. Én pedig rohantam, nem egyszer útközben kap-
tam be a reggelimet. Az öreg kikérdezte a leckét, és csak utána be-
szélgetett velem.

Hívő ember volt, hagyománytisztelő, most utólag így képzelem.
A ma ga módján, mert az egyenlőséget és a testvériséget is elmagya-
rázta, miközben a Názáreti tanítását próbálta megértetni velem. És hát,
erre jól emlékszem, az oroszoktól se félt. A szocializmus — mondta —
Jézus tanítása. Valami ilyesmi lesz nálunk is, ha bejönnek az oroszok.

Szegény anyám nem osztotta ezeket a defetista nézeteket. Ő még
valami csodafegyverben reménykedett.

Egy szó mint száz, mentünk az iskolába. Az öregúr kézen fogva
vezetett.

Negyed nyolckor volt egy csendes mise a Felső-Krisztinavárosi
plébánián. Nagyapa gyónt és áldozott. Háromnegyedkor pedig,

FERDINANDY GYÖRGY
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percre pontosan, letett a Mackós iskola előtt, a Németvölgyi úton.
Mondják, nyolckor már a kórház kapujában üdvözölte a portás. Fél
kilencre bemosakodott, és jöhetett az első páciens.

Antibiotikum még nem volt azokban az időkben. Kalapáccsal
törték fel a koponyákat a sebészek, és steril gézzel tisztogatták a se-
beket. Nagyapa karján ugráltak az izmok, miközben a helyes kéz-
mosás fortélyait magyarázta nekem.

Délben hazajött, ezúttal az ötvenkilences villamoson. Amikor
megszólaltak a harangok, a leves már ott gőzölgött az asztalon.

Precíz ember volt, más nem is igen lehetett. Ebéd után nagyanyám
betakarta egy skót kockás pléddel, és az öregúr félórát pihent. Volt
valami magánpraxisa is délután, de erről én már nem sokat tudok.
Rémlik, hogy grátisz, Isten nevében fogadta a betegeket, akiktől min-
denféle ajándékot: képeket, dedikált könyveket kapott.

Gyalog járt le a belvárosba is, csak este, visszafelé utazott a nyolcason.

j

Történt aztán, hogy megbetegedtem. Összeszedtem egy annak ide-
jén sarlachnak nevezett nyavalyát, amire egyetlen gyógyszer volt:
a magaslati levegő. Mit ad isten, azokban az időkben tért vissza Er-
dély, ahol — mint tudjuk — egymást követik a magaslatok. (Azt,
hogy honnan tért vissza, persze nem tudhatta egy gyerek.)

Útnak indultunk hát nagyapával, hogy keressünk magunknak
egy hegyet. Két nap és két éjjel utaztunk, mire valahol Erdélyor-
szág peremén elértük a Radnai havasokat.

Izgalmas kaland volt. Az, hogy beteg lettem volna, eszembe se
jutott. Óradnán kászálódtunk le a vonatról, onnan már valami busz-
féle vitt a hegyek közé, és tett le minket Radnaborbereken. A vi lág
végén, mert itt aztán a köves útnak is vége szakadt.

Beszippanthattam a magaslati levegőt, ami — nagyapa dixit —
meg fogja gyógyítani nagyvárosi nyavalyáimat.

Kettesben maradtunk. Tévedne, aki azt hinné, hogy a profesz-
szornak most már lett ideje foglalkozni velem. A hír, hogy a faluba
fővárosi orvos érkezett, gyorsan elterjedt Borbereken. Reggelre már
sorban álltak az ajtónk előtt a betegek. És ő — mi mást tehetett —
itt is ellátta a pácienseket.

Én pedig lábadoztam. Egy kicsit irigyeltem, egy kicsit sajnáltam
a körülrajongott öreget.

A védencei természetben fizettek. Puliszkával — mondta nagy-
apám. Lesz mit ennünk! Ennünk, azám! Ma sem tudom, hogy az a
sok málé hova lett.

Lassacskán kialakult valamiféle napirend. Hajnalban nagyapa
ministrált, reggeli után a betegeket fogadta, ebéd után pedig, csa-
kúgy, mint otthon, itt is lepihent.

Délután nagyokat gyalogoltunk. Észak felé itt volt fölöttünk az
Ünőkő, a hóval fedett hegyek, délnek a vidáman csobogó patak.
Nagyapa szerette a matematikát. A kiszámítható dolgokat. Emlék-
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szem, még a víz sebességét is megállapította. Leléptünk száz mé-
tert, és rátettünk erre a nevesincs vízfolyásra egy papírcsónakot.

A favágók hosszú, csupasz törzseket csúsztattak le a völgybe. Iz-
galmas látvány volt amint egy-egy törzsök nagy robajjal, méteres
ugrásokkal ledübörgött a hegyoldalon.

Az emberek nagyokat köszöntek, nagyapa mindenkivel beszélge-
tett. Volt egy kalandunk is, fenn, az örök hó határán. Aznap elkísért
minket egy apró, fekete kutya. Ez, szegényke, nyilván előreszaladt,
mert hirtelen nagy, lomha árnyék ereszkedett fölénk, felkapta, és már
vitte is a keservesen vinnyogó kis állatot.

Hát csak így. Piacos napokon hosszú sorokban lépegettek Bor-
berekre a pásztorok. Hozták a túrót, a sajtot, a vajat. Nagyapa mi-
nistrált, sétálgatott és gyógyított.

El ne felejtsem: volt egy kocsma is a falu közepén, ahol hajnalig
táncoltak, mulatoztak a népek piacnapokon. Meglestem volna őket?
Nem emlékszem biztosan. De tény, hogy az egyik nótát, amit min-
den este fújtak, ma is betéve tudom.

j

Elmúlt a nyár, véget ért ez az erdélyországi kaland. A beteg — mint
akkor mondták — gyógyultan távozott.

A folytatás? Nagyapám házára bombát dobtak az amerikaiak. Nem
sok dolog maradt utána. Azt is széthordták. Nekem nincsen más em-
lékem tőle, mint egy dobozra való sárga, maszatos papíros. A bu-
dapesti munkásbiztosító pénztár bizonyítványa, 1911-ből, a hivatali
eskü szövege, amelyet mint „díjtalan gyakornok” 1908-ban letett.
A koronával ékesített aranykereszt, amit Zita királyné adott át neki
1918. október 18-án, és így tovább, adományok és kinevezések hosszú
sora. Csupa lemosott és kivasalt okirat, amit az ostrom után a sár-
ba tapostak a lovak.

Végezetül, egy írás, az anyák védelmében, ami 1908-ban, a Ka-
tolikus Szemlében is megjelent. Nagyapa nem volt író ember. Más
írásbeli művéről nem tudok. Kétkezi munkás sokkal inkább: véste
a koponyákat egész életében. Mondhatni: keményen dolgozott.

Vidéki ember volt, szerette a kertet. A ház körül különös gyü-
mölcsfákat: naspolyát, japán barackot ültetett. Azokban az időkben
még nem épült be a Sas-hegy. Néha még a ház közelében is lelőtt
egy-egy fácánt vagy nyulat.

Vasárnap kirándulni jártunk. Az Ördögorom és a Kakukkhegy
felé, vagy fel a Svábhegyre, hol fogassal, hol pedig gyalog. Élt egy
barátja a Sas-hegyen. Vasárnap ez a Polónyi úr is sétálgatni szokott.
Ha találkoztak, a két lódenkabátos megemelte a kalapját:

— Alászolgája! — köszöntek ünnepélyesen. Ki tudja ma már,
hogy ez az alá alázatost jelent!

Az építkezések előtt mindig megálltunk. Soha nem mondta, de
fájt neki, hogy tönkreteszik ezt az istenáldotta vidéket a konjunk-
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túralovagok. (Ma úgy mondanánk: az újgazdagok. Ma ők beto-
noznak. De tönkretenni való mára egyre kevesebb marad.)

Elbeszélgettünk a kőművesekkel. Nagyapa szerette ezeket a jókedvű
vidéki fiúkat. Egyik-másiknak még a nevét is tudom. Ma, félévszá-
zad után, amikor a legtöbben már a Don-kanyarban nyugszanak.

Mit mondjak? Régi vágású úr volt a nagyapám. Az a fajta, akiből
mára mutatóba se maradt. Még csak vezetni se tanult meg. Kijárt
hozzá Feller úr, egy oktató, de hiába. Nagyapa nem ismerte a rük -
ver cet. Nem tudta megzabolázni a gépkocsikat.

j

Utoljára 1944-ben, karácsony este láttam. Megjött a Jézuska, eléne-
keltük a Mennyből az angyalt, a nagyszülők, mi hárman, unokák,
a szakácsnő és a szobalány, Solti Rózsi, aki később az öregekkel
együtt a romok alatt maradt.

Emlékszem, még énekeltünk, amikor megszólalt a fali telefon.
Egy kollégája hívta nagyapát. Amikor letette a kagylót, az öreg csak
ennyit mondott:

— Hűvösvölgybe bejöttek az oroszok.
— És? — szipogott nagyanyácskám.
— És semmi.
Vacsoráznak. Karácsony este van.
Ezek voltak az utolsó szavai. Búcsú nélkül rohantunk keresztül

a kerten, vittük az ajándékokat. Hogy én mit kaptam, nem tudnám
megmondani. De arra jól emlékszem, hogy a két cselédlány csatos,
bőrkötéses imakönyvet kapott.

Minket még aznap éjjel átpateroltak a pesti oldalra a katonák. A hi -
dak a levegőbe repültek. Budával megszakadt a kapcsolat. 

Emlékszem, anyánk minden reggel sorba állt kenyérért a Baross
és a Mária utca sarkán, én pedig naphosszat tárcsáztam a nagy-
szüleimet. Huszonöt-hetvennégy-huszonöt. Egy ideig kicsengett,
de később csak foglaltat jelzett a telefon.

Tavasszal kerültünk vissza Budára, a katonák építettek egy pon-
ton-hidat. A nagyszülők már nem éltek. Egy bombatölcsérbe te-
mette őket a házmester és egy Velák úr nevű vasutas.

Anyánk — mint mondják — exhumáltatta a holttesteket. Nagy-
apa szörnyet halt — mondták. Nem szenvedett. Úgy feküdt ott, a
skót kockás plédbe csavarva, mint aki éppen csak lepihent. Nagy-
anya elvérzett. Még sokáig sírt a romok alatt. Hogy Solti Rózsi élt-e
még? Erről ott, a gödör előtt nem beszélt senki sem.

Farkasréten temették újra őket. Anyánk a mosdó márványlapjá -
ra vésette a nevüket. Emlékszem, talicskán toltuk fel a temetőbe a
két márványlapot.

A kriptában később hajléktalanok húzták meg magukat. A ko-
porsókat eltüzelték. Mire sikerült elzavarni őket, a kriptában egyet-
len csupasz lábszárcsont maradt.

j
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Hát igen. Volt nagyapám. Hogy tanultam-e tőle? Nem tudom. Any-
nyit mindenesetre, hogy vénségemre precíz, pontos ember lettem
én is. Nap mint nap szótlanul, megátalkodottan végzem a dolgo-
mat. Vésem a koponyákat, ceruzával, fehér papíron.

És hát a testvériséget ismételgetem én is, valami olyasfélét, amit
Jézus tanított. A szabadság, ez az illúzió (ez a maszlag) az én éle-
temből valahogyan kimaradt. (Arra, hogy senki sem egyenlő, meg-
tanított a tapasztalat.)

Az új dolgokkal én is hadilábon állok. Nincsen autóm, és nem
emilen küldözgetem a kéziratokat. Egyszer úgyis vége lesz ennek a
virtuális világnak, ami most a nyakunkba szakadt.

Végül, az elesettekhez húzok én is. A Katolikus Szemlében róluk
írom a dolgozatokat. (Elmúlt száz év, sok minden megváltozott: a
katholikusról például a h-betű lemaradt.)

Volt egy szobor a családi kriptán. Nagy, nyitott könyvön ül egy
bagoly. „Krisztusnak szeretete serkentett engem!” — hirdette a fel-
irat. Hit és tudás. A bagoly nemrég elrepült, a felirat lekopott. Nagy-
apa sírján csak a nagy, nyitott könyv szomorog.

Most pedig lejár a kripta tulajdonjoga is. A temetőt eladta az
állam. Az üres katakombát lerombolja az új tulajdonos. Más kerül
a helyére. Nagyapámról csak ez a néhány sor marad.

A város
A város honfoglalása volt ez a
folyó partján,
kitakarózott lassan a művelt
mezők idejéből,
s lármákat futtatott rá még az
éjszaka legmoccanatlanabb,
legrégebb óta terpeszkedő csendjére is.

A lelkekben kikalapálta a
fémes tartóvázat,

a villanyfény aranytűinek
aláfektette a huzalokon
kapaszkodó madarakat,

és aszfaltcsíkokba ágyazta be
az esti merengésben
elfutni akaró Tejutat.

JUHÁSZ ANIKÓ

445

9_Ferdinandy_György_Juhász Anikó_Layout 1  2014.05.15.  13:30  Page 445


