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Valahai lakóit régen áthurcolta az idő az örökkévalóságba, legfeljebb a főbérlők 
leszármazottai gondolhatnak néha a szoba-konyha-spájzos lakásokra, akácil-

latra, udvari örömökre, vagy a szederfára, melynek lombja alatt jólesett a pihenés.
Legutóbb maga a tulaj hagyta ott az öreg sarokházat, melynek falait egyre 

mélyebb repedések tarkítják, mint szántóföldeket a tavaszi barázdák, ám itt az élet 
helyett jó ideje az enyészet az úr. A monstre épület néhány ablakszeme megpattant, 
s lehet, hogy a napszítta, eldeformálódott, öreg keretek többsége is kezünkbe porla-
na, ha ki szeretnénk tárni az ablakokat. Fiatalságunk ablakait. Mállik a vakolat, a 
kipergő homokkal a szél kergetőzik. Úgy, ahogy a ház egykori, már nagyszülő korba 
vénült lakója az emlékeivel.

Az L-alakú épület régóta dacol az idővel. Két utca metszetében, méltóságtel-
jesen terpeszkedik ma is a zömmel munkások, egyszerű népek lakta városrészben, 
ahova formás nyárfasor vezet. A sarkon vegyeskereskedés működött mindenféle föl-
di jóval, nagy alumíniumkannában érkezett a tej, az üzlet zöld polcain mindig volt 
krumplicukor, kimérésre váró háztartási keksz. A ház homlokzatán ég felé nyújtózó 
torony fogadta a vásárlót, s az eső ugyan örökre lekoptatta már róla a színt, de az 
apró csúcsok-ívek így, megtépázott-szürkén is idézik az egykori patinát. Az udvart a 
hatvanas–hetvenes években is magas téglakerítés szegélyezte. Nincs ez másként ma 
sem; az épülettömböt tömör vaskapu zárja el az utcai forgatagtól.

Gyerekkoromban nehezen nyíló, szúette fakapun át léptünk be a mohos tég-
lajárdára, olykor a kilincs is kezünkben maradt. A szegényes külsőért némi kárpót-
lást nyújtott a kert, amelynek legnagyobb részét a szélső lakó, a korán megőszült 
Mariska néni gondozta. Nem emlékszem, hol kereste kenyerét fiatalasszonyként, 
talán a fonodában, de már jó ideje hozta neki a nyugdíjat a postás. Férje egyik lábát 
akna vitte el a háborúban. Falábbal járt, ám ennek ellenére sokat tüsténkedett a ház 
körül. Műlábát a kamra felőli sarokban vagy – elég groteszk módon – a konyhaajtóra 
akasztva pihentette, és egy pótlábat is beszerzett magának. Amolyan ezermester volt 
az öreg; megköszörülte a késeket, padot, széket eszkábált hulladékfából, az utcán 
hagyott üres bitumenes hordókat lapra hajtogatta, hogy beburkolhassa velük a maga 
építette faház oldalát-tetejét. Itt tárolta, szinte élére rakva a télirevaló aprófát. A haj-
nalkával befuttatott tákolmány elé kiülni, kávézni, nagyot slukkolni a maga sodorta 
cigarettából, felért a mennyországgal. Főleg, ha nyíltak a rózsák. Négy óriási bordó 
rózsatő uralta a kertrészt. Összehajló ágai neki és feleségének is búvóhelyet jelentet-
tek. Innen folyamatosan kémlelhették: ki, kihez jön, mi van a kezében, meddig ven-
dégeskedik, szatyor nélkül indul-e haza. Ha talányos volt a kép, vagy ismeretlen sze-
mély érkezett, az asszony nem volt rest, bárdolatlanul megkérdezte a szomszédoktól:

– Ki jött hozzátok a múltkor? Nem emlékszem, hogy máskor is járt volna itt…
S hogy kapott-e választ, vagy nem, az attól függött, hogy éppen akkor harag-

ban volt-e az illető szomszéddal. Az asszony, hadirokkant párjával együtt, minden-
kiről mindent szeretett volna tudni. A szemlélődéssel vegyes kíváncsiság, a hallga-
tózás életelemükké vált, és a beszélgetésfoszlányokból is sikerült nekik – többnyire 
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nem hízelgő – következtetéseket levonni másokról. Meglátásaikat pedig nem rejtet-
ték véka alá; mesélték boldog-boldogtalannak. 

A mellettük élő, középkorú, kontyos nőről, Marikáról is megvolt a vélemé-
nyük. Az elvált asszony egyedül nevelte fiát, lányát. Férje lelépett a titkárnőjével, és 
elhagyta szeretteit. Egy időben az anyja is velük lakott a szoba-konyhás lakásban. 
Akkor volt még csak pokol az életük! Maminak – mert mindenki így hívta az orra 
alatt motyogó, tömzsi asszonyt – állítólag az agyára ment a vallás. Más istenítette, 
milyen fantasztikus „spiritualitással” áldotta meg a Teremtő, ám sokan boszorkány-
nak vélték; nemegyszer erőszakkal akarta rávenni kiskamasz unokáit, bátran igyák 
meg vizeletüket, ez segít a tisztulásban, de ha még melegében magukra kenik, olyan 
sima lesz a bőrük, mint az újszülött popsija… Nagy sokára tudtak csak megszaba-
dulni az agresszív, gyakran anyacsászárnőt játszó sima, fénylő arcú perszónától, ki 
nem egyszer felpofozta unokáit, körmössel vagy pajeszuknál-hajuknál fogva próbál-
ta jobb belátásra bírni őket. Sajátos fegyelmezési módszereivel sikerült örökre meg-
utáltatnia magát unokáival.

Ahogy elköltözött, megtisztult a lakás, a démonhad is vele tartott. Haláláig 
valami olcsó albérletben húzta meg magát, falatka vagyonát a belvárosi nagytemp-
lomra hagyta, melynek apró manóra hasonlító sekrestyése régóta dézsmálta a per-
selypénzt; állítólag fia kétes ügyletein próbált enyhíteni. A békepap hírében álló 
apátplébános kiváltképp örült, amikor felbontották a letétbe helyezett végrendeletet, 
s hozzájutottak a takarékbetétkönyvhöz.

Marika fia hétvégenként hazajött az egyetemről, hogy meglátogassa anyját és 
a húgát. Az egyik vonatúton, még az első szemeszterben, eleredt az orra vére, s elkez-
dett vérezni a fogínye. A göndörfürtű, bohém srác megriadt. Anyjának első dolga 
volt, hogy orvoshoz vigye. Leukémia – közölte a doktor szigorú tekintettel – annak is 
a legdrasztikusabb változata. Néhány hét, és temetésre kondult a lélekharang. Isko-
lástársai maguk között megbeszélték, ki búcsúztassa, ám nyurga, szép arcú barátja 
nem tudta elmondani a maga által papírra vetett gyászbeszédet. A közeli általános 
iskola tantestülete jelentős összeget gyűjtött össze, amit az igazgatóhelyettes együtt-
érző soraival még a temetés előtt eljuttattak a gyászoló anyának. „Az öreg fát is meg-
siratják, ha kiszárad, ám a halál ezúttal egy fiatal fácskát csavart ki tövestől” – állt a 
részvétnyilvánító levélben, melyet a pénzzel együtt helyeztek el a kopertában.

Marika Mária fájdalmát élte át, amikor fiát holtan emelték le a keresztről…
A szűk főbérleti lakás mellett, amit folyamatosan szépítgetett az anya – volt 

úgy, hogy a hajnal kezében meszelővel érte, s mire munkába indult, már hófehéren 
ragyogott az udvar felőli falrész –, a temetést követően gyakrabban járt ki lányával a 
városszéli hétvégi kertbe, hogy oldódjon a fájdalom, gyógyuljon a gyász. A kis faház-
ra jóságos diófalomb borult, óriás őszi barackot és magyar kajszit, kétféle meggyet 
érleltek a fák, szaftos körte potyogott a földre, de krumpli, cékla, zöldbab, főzni való 
kukorica is termett bőven, amit piacra vitt vagy a közétkezdéknek kínált fel.

Az anya magában Istent okolta, hiszen elvette tőle a fiát, de lányával – hogy 
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kímélje – csak ritkán osztotta meg érzéseit. Keserűségében többször is begyógysze-
rezte magát, majd üvegnyi konyakot, Hubertust ivott a nyugtatókra.

Az egyik éjszaka hangos nyöszörgésre riadtam fel, hiszen a fejünk majd ösz-
szeért. Közös volt ugyanis a fal, amely mellett álmodtunk. Ki életet, ki halált. Létrát 
támasztottam a spájzablakhoz, betuszkoltam magam a szűk nyíláson, hogy belül-
ről nyithassam ki a lakásuk bejárati ajtaját. Addigra anyám már hívta a mentőket. 
Hord ágyra emelték az önkívületben lévő testet, s irány a kórház, gyomormosás után 
a pszichiátria. Rendre meglátogattuk, de az orvosoknak nem nagyon akaródzott ki-
engedni betegüket. Főleg, hogy visszaeső volt.

Az egyik öngyilkossági kísérlet utáni időszakban történt, hogy a szép arcú 
srác bejelentkezett a néhai barát húgához, hogy szívesen segédkezne az ásásban. A 
bakfislány örült a kínálkozó segítségnek, ám a vártnál kicsit mélyebbre sikerült a 
dolog. A lány ekkor veszítette el a szüzességét. Dacból? Lázadásból? Vagy csak azért, 
mert már elmúlt tizenhét, s nem őrizhette tovább… Az eseményt naplójában is meg-
örökítette; a tébolyult világban a napló volt egyetlen társa. Először apa, majd báty 
nélkül maradt. Az ő gyászával senki sem foglalkozott.

Az anyja egyszer mindennek lehordta, dühét kiadva ordította utána: 
– Miért van az, hogy csak a jók mennek el, a szemetek meg itt maradnak?
Ekkor veszítette el az anyját. Végérvényesen.
Gyerekként-kiskamaszként gyakran betértem a szomszédasszonyhoz, aki rit-

kán hozta szóba fájdalmát és küzdelmeit – munkatársakkal, lányával, önmagával, 
félrebillent és megkeseredett életével. Inkább a múltról mesélt, amikor teljes volt 
még a család, és nem gondolta, hogy a férje elhagyja. Még a helyet is megmutatta a 
nagyszoba szőnyegén, hol szeretkeztek oly fékevesztetten, miután anyja templomba 
indult, a gyerekek meg még nem jöttek haza a suliból… Szemlesütve, szégyenlősen 
hallgattam szavait, hiszen akkor még csak hallomásból sejthettem bármit is testiség-
ről, érzékiségről, szenvedélyről. Azt kedveltem inkább, amikor olvasmányélménye-
iről mesélt. Jókairól, Mikszáthról, Passuth-ról, Adyról, Babitsról és Juhász Gyuláról 
meg a világirodalom klasszikusairól. A líra hatalmáról, a személyiséget megszelídítő 
prózáról. Írók, költők életművének ismeretéről, amely nyomán kitárul a világ, s a ka-
pott élmény örökre velünk, bennünk marad. A szobában két szekrényi könyv jelezte: 
szeret olvasni. Válogatott házitékájából szívesen kölcsönöztem magam is. Karnyúj-
tásnyira volt az irodalom. Nem kellett könyvtárba menni, csak ide bekopogtatni, 
a szomszédba. Marika pénzügyesként dolgozott, de bebizonyosodott: nem csak a 
számok világában érzi jól magát. A szellemi kincs, az irodalom is vonzotta. Így az-
tán egy-egy regényt, verseskötetet visszaszolgáltatván, mindig elemeztük egy kicsit 
a művet és az üzenetét. 

– Figyeld csak meg, mennyit hozzáad majd az életedhez a szépirodalom! – 
mondta, s nem felejtette el megjegyezni: – Máskor is gyere bátran, akad még bőséges 
válogatnivaló a polcokon!

Lánya egyébként az érettségit követően nem ment el a felvételire, inkább mun-
kába állt, hogy önálló keresete legyen végre. Gimnáziumi történelemtanára meg is 
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orrolt ezért; azt remélte, az ELTÉ-n folytatja majd tehetséges tanítványa. Aztán igent 
mondott a még anyja által bemutatott agglegénynek, aki nem hófehér paripán érke-
zett, nem is nyugati kocsival, hanem a közeli faluból, mezítláb. Ugyan délceg volt, de 
egy kicsit púpos, s jó pár évvel idősebb nála. Néhány közös év adatott nekik, majd a 
fiatalasszony a szeretőjével és a fiával az ország másik felében telepedett le. Hírlik, ma 
is boldogok, bár a svájci bankhitel megkeserítette az életüket.

Az anya még élt néhány évet, de testét megette a rák. Korán elsiratott fia után 
készült, a rá mért utolsó időszakban viszont szeretett volna tovább élni. Míg ereje en-
gedte, sütött-főzött. Madárteje, diópiskótás csokoládétortái feledhetetlenek, és nálá-
nál senki sem készítette tökéletesebbre és erősebbre a vesevelőt. Spájzában sorakozó 
lekvárjai, birskompótjai valódi ínyencségeknek számítottak, és annak a pástétom-
nak az ízét is a számban érzem, amit disznómájból, hagymából és főtt tojásból bűvölt 
a PB-palackos, lábakon álló gáztűzhelyen.

Nehezen fogadta az elmúlást. Most nem várta a halált. Legyengülve, fején pa-
rókával is buszra szállt, és elindult a városszéli kiskertbe. Hiányoztak neki a gyü-
mölcsfák, az örökzöldek, a rózsák. És a csönd, amelyből tornyot épített. Talán az ég 
felé…

A szélső lakó időközben eltemette férjét, és Marika hamvai is belekerültek fia 
sírjába. A jobb sorsa érdemes lány ennyit vésetett az urnát rejtő rideg kőlapra: Édes-
anyám élt 55 évet. 

A szorongató egyedüllét miatt az idős asszony nyíltabb lett felénk. Már-már 
tolakodássá vált e kapcsolat, természetesen a jól megszokott, kiapadhatatlan kíván-
csisággal. Szalagavatóra készülődtem éppen, amikor beintett konyhájába:

– Gyere, adok egy szép nyakkendőtűt, tudod, ez most újra divat! – mondta, 
majd előkotort a zöld konyhaszekrényfiókból – ahol a kisebb szerszámokat tartotta 
– egy fényevesztett, bizsu nyakkendőtűt. Majd holnap áthozod és beszámolsz a mu-
latságról! – indított utamra. 

Illendőségből megköszöntem, de már akkor tudtam, hogy nem égetem ma-
gam ezzel az ízléstelen, kopott kellékkel. Elég nekem a nyakkendő, nem kell azt ilyen 
vacakkal lefogatni.

Másnap nagy svunggal, őrizve még egy kicsit az éjszakába nyúló est han-
gulatát, berobbanok Mariska nénihez, hogy visszaadjam a kölcsöntűt. Letette az 
asztalszélre, s faggatni kezdett. Milyen műsort állítottunk össze, milyen zenét hall-
gattunk, kikkel táncoltam, mit ettünk, mit ittunk, berúgott-e az osztályfőnök, egyál-
talán: meddig maradtam és ki hozott haza. Eléggé untam a kérdezősködést, ráadásul 
anyám, apám sem volt kíváncsi ilyen részletekbe menően, így menekülőre fogtam, 
és illedelmesen elköszöntem. Röpke idő múlva erős kopogás hallatszott az ajtónkon:

– Azonnal gyere át, és hozd vissza az arany nyakkendőtűt!
– Micsodát? Arany nyakkendőtűt? Nem arany az, csak egy színezett alumí-

nium izé, filléres semmi – vágtam vissza. – Hiszen olyan ronda, kopott, hogy fel se 
tűztem…
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– Nem igaz, hazudsz! Én nem ezt adtam oda neked – kiabálta eltorzult arccal 
a vénasszony, s csak úgy vagdosta a konyhakőhöz a tűt. Lehajolt, felkapta, aztán újra 
odavágta. Táncot járt a nyakkendőtű a cementlapon, majd becsúszott a kredenc alá. 
Ekkor hozta a partvist, és előkotorta, miközben folyamatosan ordított: 

– Ez a köszönet azért, hogy kölcsönadtam? Becsaptál! Kicserélted a tűt!
– Cserélte a fene, nem is lett volna mivel – morfondíroztam magamban, s csak 

álltam az ajtó mellett döbbenten, szótlanul, megsemmisülve a rágalomtól. Eddig 
még nem éltem át ilyen helyzetet. Egészen addig pattogtatta a tűt a kövön, míg az 
el nem tört, ám addigra már olyan állapotba került az öregasszony, hogy attól tar-
tottam, nyomban megüti a guta. Fuldokolva rogyott le a fiókos hokedlire, s kezével 
intett, menjek, ahova akarok. 

Csend telepedett udvarra, házra. Magam is megnyugodtam, azt remélvén, ki-
derül majd az igazság. Nem tudom, tisztában volt-e vádja súlyával, és elgondolko-
zott-e azon, hogy az ember valóban a szerszámos fiókban tartja-e az aranyait. Ott, 
ahol jó esetben fogót, ráspolyt, kalapácsot, szögeket tárolunk? Ki tudja…

Unokái egyre ritkábban nyitottak rá, menye szinte soha, hiszen anyósa ki 
nem állta, mi több: nyíltan vállalta ellenszenvét. Indiánbarna fia egyetlen gyerekként 
rendszeresen látogatta anyját. Elmesélte, hogyan csapta be a tulaj fia, de az nem tö-
rődött ezzel; tudta, hogy a demenciával küszködő mama agya néha elborul. Ha meg-
érkezett, kiültek a rózsák közé kávézni, kvaterkázni, majd hozzáfogott a favágáshoz. 
Apja helyett ez már végleg az ő reszortja lett. Pihenésként rágyújtott, s nagyot húzott 
az odakészített asztali borból.

Aztán a férfi egyik nap többet ivott a kelleténél. Anyja hiába kérlelte, hagyja 
már abba a hasogatást, van elég tüzelnivalója, de nem hallgatott rá. Egy óvatlan pil-
lanatban elvétve az irányt, levágta az ujját. Rohammentőt hívtak, ám hiába szedte fel 
a fűből, s vitte magával a véres húscafatot, már nem tudták visszavarrni.

A rövid látogatások nem szűntek meg, míg az egyik hideg tavaszi reggelen 
csukva maradt a külső ajtó. Anyám hiába kopogtatott, nem érkezett belülről felelet. 
Telefonált a szomszédasszony fiának, aki rövidesen ott termett. Fel kellett törni a be-
járati ajtót, hiszen tudomása szerint anyja nem utazott el sehova. A hideg szobában, 
hálóingben, a földön fekve találták meg, szívéhez kapott kézzel, közelében felborult 
éjjeli edénnyel.

Hangja volt a csendnek. 
Az ugyancsak megözvegyült, s a negyedik lakásban élő szomszédasszony 

nem ment el a temetésre. Elég disszonáns kapcsolat fűzte őket össze. Hol beszél-
tek, hol nem. A ház legrégebb lakói voltak, de a több évtizednyi együttlét megmé-
telyezte életüket. Csak a kíváncsiskodás, a gyanakvó tekintetek kapcsolták össze a 
két párt, mert hogy leskelődni mindegyikük szeretett. Olykor nem is nagyon pa-
lástolta, hiszen a konyhaablakra kifeszített sötét szúnyogháló kiváló kilátást bizto-
sított neki, az előszobaajtó kifakult bordó-fehér csíkos sötétítőfüggönyét azonban 
oldalra kellett tűrnie, ha sok dioptriás szemüvegével szerette volna tisztán látni az 
érkezők vagy távozók kontúrjait. Igen ám, de ezt a mozdulatot nem lehetett feltű-
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nés nélkül végrehajtani, így gyakran lelepleződött a leskelődés. Hiába, szükséges 
a léthez a jelen történése, a folyamatos információinger, hiszen magányosan, csak 
emlékekből élni lehetetlen. A zsidó házaspárnak régen társbérlőket kellett befogad-
niuk kétszoba-konyhás, fürdőszobás főbérleti lakásukba. Aztán ahogy a betelepített 
család elhagyta e falakat, mindennél nagyobb önállóság és szabadság szakadt rájuk. 
Gyerekük nem születetett, így kizárólag önmagukkal foglalkozhattak. A férj a belvá-
rosban bérelt egy kis üzletet, ahol kerékpárokat, járműalkatrészeket árult. Felesége 
a háztartást vezette, s mindenből a legjobbat, legfinomabbat sütötte-főzte. A kóser 
kaja volt a mindenük. Ritkán költöttek ruhára, lakásfelújításra egyetlen fillért sem 
fordítottak, de folyamatosan sírtak alacsony nyugdíjuk miatt. Életük utolsó három 
és fél évtizedében még csak ki sem festettek. A konyha falai – amely között öregko-
ruk nappalainak nagy része telt –, szinte teljesen feketére itatódtak a füsttől; gyakran 
kormozott lábakon álló Jancsi-kályhájuk. Alul a vakolat is hullott. Nem zavarta őket, 
hogy kilátszanak a téglafugák. Az sem, hogy a szomszédokhoz áthallik, ha túl vehe-
mens az ordítozás.

– Ne beszélj nekem, te féltökű – tromfolta le férjét az asszony az egyik éjjel, 
amikor rézmozsárban törte a prézlinek való száraz zsömlebeleket. 

E késő esti diskurzusból tudtam meg: igaz a szóbeszéd, ezek szerint valóban 
hiányzik a férfi egyik heréje. Nem volt ugyan beszédtéma, hogy miért, s mikor kellett 
megválnia tőle, de azt mindenki tudta: asszonya fiatal korában rendszeresen flangált 
a városrész egyik mutatós kurvájával.

Ugyan egy szűk fürdőszoba is tartozott a lakáshoz, ám azt nem használták, 
helyette vödörbe végezték dolgukat, amellyel a dúsvirágú, nehéz brokát pongyolába 
bújt nő naponta sétált végig a járdán, hogy kiürítse tartalmát a kerti budiba. A vöd-
röt kimosta, és azzal a vízzel öntözte meg anyám gyönyörű rózsáit. Attól tartottunk, 
egyszer csak a sok hugyos lé kieszi a töveket, ám amikor szóvá tettük aggodalmun-
kat, a tettes így nyugtatgatott bennünket: ne aggódjunk, amit ő rájuk önt, az nem az 
öblítővíz, hanem húslé, és jót tesz a földnek… 

Apró bosszúságokból nem volt hiány, hiszen a madártestű, csuparánc vénasz-
szony az ajtónk előtt rázta ki a porrongyot, lábtörlőjét nem egyszer lusta volt elvinni 
a szederfáig, és az ajtószárfához verve szabadította ki belőle a port. Máskor a hiva-
talos levelet lopta ki a postaládából és aprította miszlikre, majd dobta a szemetesbe. 
Persze mindent tagadott, pedig jól látható nyomai maradtak ténykedésének.

Egyszer életmentőként kellett közbelépnünk. Az asszonynak régi szokása volt 
ugyanis, hogy tavasztól őszig fehérnemű nélkül felhúzódzkodott a konyhaablakhoz 
tolt étkezőasztalra, hogy a nyugati rokonaitól kapott, mindentudó pedikűrkészleté-
vel tegye rendbe bőrkeményedéseit, lábkörmeit – közben teljes betekintést engedve 
lába közé a kertben, az udvaron lévőknek, hiszen – hogy jól lásson (?) –, a szúnyog-
hálót is félretűrte. Nem tudom, rajta kívül kinek okozhatott örömet e szemérmetlen 
kitárulkozás. Hetven felé tartó nőről volt szó, csupaeres bokákkal, lógó húsú lábszár-
ral, combizommal... Egy langy fuvallatú délutánon azonban balul sült el a színházi 
attrakció; remegő kezében tartott pengéje beleszaladt a boka alatti érbe, s mindent 
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elöntött a vér. Kétségbeesett jajgatására összegyűlt a ház népe, valaki elszorította a 
sérült eret. Rohammentő vitte kórházba, hogy összevarrják sebét.

Férjét abban az évben temették, amikor kedvenc primadonnáját, Honthy 
Hannát, kinek operettslágereiért éltek-haltak. Az özvegy még sokáig élt, a város által 
biztosított gondozónővel szolgáltatta ki magát, de rá is olykor kígyót-békát kiáltott. 
A kóser ételekről viszont nem mondott le; kopott díszletek között, magányosan is 
nagyasszonynak képzelte magát. Igaz, nem kellett teátrálisan levonulnia a lépcsőso-
ron, mint ahogy Honthy tette, kinek kedvéért még a szövegkönyvet is átírták olykor. 
Neki csak egy kisebb küszöbről kellett lelépnie az udvarra.

A sarokház lakói közül rajtam kívül már csak anyám él, ő is másutt. Életünk 
fontos színhelyétől a közelmúltban váltunk meg. Miközben sorra jártam a szobá-
kat, kongó üresség hasított belém, hiszen két évtized kötött ide. A múltat, az emlé-
keimet kerestem-kutattam, melyeket – igaz, csak átmenetileg – felülírt a múló idő. 
Nosztalgiával vegyes szomorúság, a búcsúzás fájdalma és a megkönnyebbülés elegye 
uralja napjaimat, és az egyre sürgetőbb feladat: eddigi életem tükörcserepeiből tor-
nyot építve választ adni elsősorban önmagamnak, milyen volt e régi házban ifjúvá 
serdülni.

A csend érleli bennem a választ.

Takáts-emlékek: Takáts Gyula a kaposvári Petőfi-szobor 1954-es leleplezésén
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