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NA EZ MOST PRIVÁT...

PRIVÁT FÉLMÚLT MISKOLCON
Utánam, srácok! Ezt a címet viseli a számos közösségi
eseményt, akciót, tudományos vizsgálódást, kiadványokat, élményszámba menő bulikat egybefogó programsorozatunk, amely a korábbi „24” (egy szimbólum
számjegy alatt futott) projektünk örököse. Anno már
a huszonnéggyel hangsúlyozni kívántuk az 1989 óta
eltelt időt – mely alatt felnőttek a rendszerváltás körül
született generációk – és az utolsó lehetőség sürgető
voltát: most, a 24. órában feltétlenül fontos megörökíteni az államszocializmus, vagy akár a korábbi évtizedek
hétköznapjaiból ránk maradt városképi elemeket, helybéli toposzokat, urbánus legendákat.
Rakétát vagy glóbuszt imitáló játszótéri mászókák,
beton virágtartók, pingpong- és sakk-asztalok, neonok,
pihenőpadok, mozaikok és kompozíciók – művészi
értéket, védettségre jogosító kivételességet aligha
hordoznak, viszont befolyásolták közel fél évszázad
miskolci hétköznapjait. A miskolciakét.
Nyom nélkül fognak eltűnni, ha nem használjuk ki az
utolsó pillanatot. Számos egykoron közismert jellegzetesség ma már csak fotókról köszön vissza. A miskolciak többszólamú megszólításával próbálunk egyegy hajdani utcabútor, kültéri dísz, netán filmek (mondjuk éppen az „Utánam, srácok!”), irodalmi alkotások
révén a korban híressé vált tárgyak máig vezető sorsa
felől tájékozódni, törekvésünk megörökíteni a letűnt
idők utolsó rekvizitumait.
A „Privát félmúlt Miskolcon” családtörténet-sorozattól
mindenekelőtt a porosodó fényképalbumok feltárulását
várjuk, és bízunk abban, hogy a fotók előhívják a
történeteket, melyeket a rokonság egyfajta hagyományként őriz, élményszerűen mesél, sajátos családi legendáriumként konzervál. Olyan miskolciaknak
kívánunk megnyilvánulási lehetőséget biztosítani, akik
hajlamot éreznek félmúltjuk speciális közzétételére.
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Hallod, de nem igazán érted, mit és miért akarnak. Látod, egészen mégsem hiszed el azt, amit mutatnak és
tesznek, például a szülők. Érdekel persze, de ütem szerint hozzájuk még nincsen elég időd és fogékonyságod,
mert annyi máshoz kell odarobbannod, képtelen vagy
fékezni. Mert vagy mondjuk tizenöt, ami lenni akarsz minimum egy „igazi hős, egy igazi hős, a k. életbe egy igazi hős”! Tudsz mindent és percenként kitörsz, szemed
van a korodhoz, zsigerből érzed a trendet, magad vagy
az, hormonjaiddal és a levegőt is intellektussá emésztő
szíveddel éppen most kreálod igazibbá a világot, ezért
irtózol a törtetéstől, kontrolltól és közhelyestől.
Ilyen egy kamasz a kilencvenes évek küszöbén. Benne
mindenféle gének és ösztönök, körülötte szétesett-ös�szeállt, elgyötört-megerősödött, határozottá bizonytalanodott szülői személyiségek. Huszadik század, te jó ég!
Nem bírok kijutni a kézirat hatása alól. Indul a tanácsi
iroda politúrozott bútorai közül finom kávéillattal, átható cigarettafüsttel, diszkrét dzsessz a Szokol rádióból.
Középkorú emberek véletlenszerű, de azonnal komoly
szándékú egymásra találása. Lesz belőlük egy végtelen
akarat, amely rászabadul a világra, egyre dühödtebben,
kérlelhetetlenül. Underground improvizáció, verssorok
és visító szaxofonok. Aztán veszteségek és a felismerések kora. Eljön az idő, lelassít. Ütem szerint fogékonnyá váltál és elérkeznél hozzájuk, most már persze
késő. Felsír a múlt, fájó csönd… Nyugalom.
SOROZATSZERKESZTŐ

Emlékezetes eseményeket vagy éppen jellemző pillanatokat, használati tárgyakat, bútorokat, s hasonlókat
megörökítő felvételeket keresünk, amelyekhez a közlő
hajlandó az egyéniségét, családjának mentalitását
tükröző kommentárt, tetszőleges „műfajú” szöveget
írni.
Az ekképpen születő kvázi „képregényeken” keresztül
szeretnénk közvetlen betekintést nyerni a privát félmúltakba, melyek fontos, autentikus építőkövei Miskolc
történetének.
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SZERZONK ÖNMAGÁRÓL :

ÖNFELEDT GYEREK VAGYOK.
Tudod, hogy nincs gondom semmi másra, csak hogy
szaladhassak a nyári Tisza parton.
SZERTELEN KAMASZ VAGYOK.
Számon démoni szitok. Ősök sóhaja suttog szilaj,
vágtató szívemnek félelmes szavakat.
HIRTELEN ÉRETT NŐ VAGYOK.
Vesződség, napfényen didergés, álmatlan éjszakák,
boldog holnapok.
MEGKÖVÜLT FELNŐTT VAGYOK.
Hallgatom magamban a csendet. Nem tudtam, hogy
bennem lakik.
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„LEHET, HOGY HAB VAGY
CUKROZOTT TEJEN”

Ella kartonokat rendezget a szürke, monumentális
fiókos szekrényben. Egyhangúan telik a délelőtt, halkan sustorog a Petőfi rádió. Nincs teljesen az adóra
hangolva, inkább csak zaj, mint szórakoztató zene.
Gyönyörű, katonás rendben sorakoznak a kartonok, a
kis mindent tudó akták. A, Á, B betűs miskolci lakosok
cédulái ezek, mindennemű személyes adattal a hátukon. A szürke, vastag kartonlapokat Elluska kézzel töltötte ki, újat ír, ha születik egy A, Á, vagy B betűs baba,
és kiemeli az elhunyt személy kartonlapját, hogy átvigye az anyakönyvre. Erre már nincs szükség. Miskolc
Megyei Jogú Város Tanácsán, a népesség-nyilvántartási osztályon minden helybéli lakos kartonkája
ott lapul valamelyik szürke, fémfiókos monstrumban.
Azok előtt áll szép zöld, vagy halványsárga köpenyében a középkorú elvtársnő.
Elluska bordó szoknyát visel, hozzá nehéz faklumpát, fehér csipkegallérja kacéran kíváncsiskodik az
almazöld köpenye alól. Mellette pálma tornyosul,
hatalmas cserépben. Bosszús erre a növényre, mert
nemrég megsértette a szemét éles levelével. Arrébb
kellene tolni azt a dög növényt, csak a helyet foglalja,
az égig ér és folyton törölgetni kell róla a port. Nem
szívlelheti. Elluka kiemel egy kartonlapot, forgatja,
gondolkodik, majd a fal melletti asztalkához ül, hogy
vidám pattogással begépelje a szükséges adatokat a
készülő iratba.
Egy idegen nyit be az ajtón. Nem köszön, viszont
finom hangon, roppant udvariassággal kéri az elvtársnő segítségét. Az elmúlt napokban költözött Miskolcra
Budapestről, be kellene jelentkeznie a lakásba, amit
kiutaltak neki. Csakhogy nem tudja, hol kell intézkedni.
Ella egykedvűen, mégis udvariasan felkíséri az emeletre, ahol az „R” betűsök aktái, kartonjai lapulnak.
A nap további része eseménytelenül, egyhangú munkával telik tovább. Délután gyalog indul a buszmegállóba. Útközben lilahagymát és friss kenyeret vásárol
az ABC-ben. Langyosodik már az idő, olyan finom friss
tavaszi szellő bolyong. A kikelet üde lehelete boldoggá
teszi a járókelőket. Kósza gondolatfoszlányok cikáznak Ellu fejecskéjében, elmúlt életei, bonyolult kapcsolatai és az a sok-sok felejteni való, ami csaknem
negyven évére rátelepedett. Mégsem keserű a szíve,
hiszen mindig volt valahogy. Túlélte a háborút, elveszett benne az apja, a kétméteres Lajos. Az anyjára

nem is emlékszik, mert Ella csak egyéves volt, amikor
mamája tüdőgyulladást kapott és követte hét testvérét a halálba. Hiába ásta kiskanállal a sírt, nem tudta
feltámasztani az anyját.
Nem kötődött tehát senkihez, nem számolt el egy
emberfiának sem a létével. Gyermektelen, idősödő nő
volt, értelmiségi családból. Kusza, kedves gondolatok
is boldogítják, és olyan bátran süt a fényes nap, hogy
megremeg a szíve. Most hazaér. Csinos kis lakásába
beragyog a délutáni napsugár. Szép bútorai, kellemes
szőttesei vannak, iparművészeti galériából vásárolta
össze a körötte lévő tárgyakat. Az Árpád utcai lakás
ablakáról pompás látvány a Bükk bálna alakú sziluettje. Semmi köze ehhez a hegyhez, Debrecen melletti
tanyavilágban élte gyermekéveit, majd Debrecenben

diákoskodott és Leninvárosba vetette jó sorsa. Hm,
finom puha kenyeret szed elő, vajjal, lilahagymával
fogyasztja.
Csöngetésre lesz figyelmes. Ki lehet az? Nem vár
senkit. Nahát! Ottó áll az ajtóban, a délutáni eltévedt
idegen. Szeretné elvinni vacsorázni Ellát. Nem ismeri
a várost, egy kis kalauzolást is vár. Nem tudja, hogy
Ella sem rég költözött Miskolcra, alig vannak itt kapcsolatai. Ottó az anyakönyv-vezetőtől kérdezte meg
Ella címét, mert látta, hogy a folyosón beszélgettek.
A telefonszámát nem adta meg, mégiscsak diszkrét
adat lett volna. Ottó taxival ment az Árpád utcára és
egy szerény virágcsokrot is szerzett útközben.
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A pesti alezredes elvtárs és a debreceni elvtársnő
közös útja itt kezdődik… Miskolcon, a Vörösmarty utca
56. szám alatt már együtt laktak. Elluka időközben
lakást cserélt, de feljelentették őket, mert együtt már
kettő ingatlan volt a tulajdonukban, így Ella újabb,
Baross Gábor utcai lakása ugrott…

Ella 40 éves volt, amikor nagy boldogságára megszülettem. Sosem javasolták neki, hogy szüljön, mert
adódott valami nőgyógyászati problémája, hiába
volt már két férje az apám előtt, de gyermeke nem.
Apám 48 évesen lett nagypapa és apuka is egyben,
6

mert felnőtt gyerekei voltak már, amikor születtem.
Különben koraszülött voltam, mert Ella elesett egy
jeges járdaszigeten 1977 februárjában. Kis súlyom
ellenére Ella nem engedte, hogy inkubátorba tegyenek. Egyhónapos korom körül vérhas fertőzést kaptam, majd rövid időn belül szalmonellás lettem. Ez
kötelező betegség volt részemről, ha már egyszer
Szalma Ella lánya vagyok!
Sajnos csekély esélye van a túlélésre! - monda a
gyermekorvos anyámnak.
Valahogy mégis túléltem. Anyám szerint csakis
annak köszönhető, hogy minden nap megivott kettő
deci vörösbort, amikor szoptatott.
Nagyon sikerült gyermekkorom volt. Csecsemőkorom
óta bölcsődés voltam, majd a BM óvodába jártam.
Tündérkert volt az óvoda, finom kakaó illattal a
folyosón. Egy varázslatos aranyalmafa pompázott
az udvar közepén, mely alatt rollerező és bicikliző
Tündér Lalák és Tündérszép Ilonák versenyeztek.
Később, mikor véletlenül nyitva találtam az óvoda
kapuját, felszaladtam az erkélyére és akkor döbbenten szemléltem, mennyire picike az udvar, ami
óvodás koromban óriásinak hatott.

A kisiskolás éveimet a 12. számú Kun Béla Általános
Iskolában kezdtem, ott cseperedtem kisdobosból
úttörővé. Remek iskola volt, kellemes légkör, jó barátok vettek körül. Egy hónapot Dániában töltöttem
egy CISV Camp-ben (Children International Summer
Village), 40 országból 4-4 gyerek tölthetett 4 hetet
Farum városkában. Ott ettem életemben először
sós pisztáciát, addig azt hittem, hogy a pisztácia egy édesség. Találkoztam pakisztáni, francia,
olasz, ausztrál, amerikai, svéd, spanyol gyerekekkel.
Egy iskola területén voltunk elszállásolva, hétvégén
pedig kettesével dán családokhoz utaztunk. Volt egy
dalocska, melynek éneklése közben választottak párt
maguknak a gyerekek. Nagyon szeretem volna az
egyik ausztrál lánnyal hétvégi családhoz menni, de
mire sorra kerülhettem volna, addigra mindig kiválasztott valaki más, úgyhogy azzal kellett mennem.
Az egyik papa bevitt bennünket egy kis játékboltba,
hogy bármit kérhetünk, amit szeretnénk. A polcok

roskadoztak a színes játékok alatt. Egyszerűen
mindent lehetett kapni. Egy ausztrál lány telerakta
a bevásárló kocsit, a pakisztáni is vett ezt-azt, én
pedig csak egy dobozt választottam, két gyerekbarbie-ból álló szettet. Mondta a vendéglátó, hogy
keressek még mást is, de nem voltam hozzászokva itt, Magyarországon, hogy egyszerre sok
játékot vehetek. Olyan játékbolt volt ott 1988-ban,
mint napjainkban a nagyobb városokban.
Sokat röhögtünk az énekkaron éneklés közben,
egyikünk-másikunk le-le guggolt a görcsös röhögéstől az előtte álló háta mögé. Vicces volt a
karvezető arckifejezése és különben is csipkedtük
egymást éneklés közben, ami váratlanul ért, nem
lehetett rá felkészülni.
Kosárlabdáztam, úsztam, cselgáncsoztam, jártam művészi tornára, teniszre, lovagolni, síelni.
Rengeteg programunk volt. Velem nem legóztak
a szüleim, hanem. operába és színházba hordtak, meg a Mama minden harmadik hétfőn vitt
kiállítás megnyitóra a Kossuth utcai galériába.
Nyáron Brigitta néni, az osztályfőnökünk vándortábort szervezett, melyre boldogan jelentkeztünk.
Így jártunk a Börzsönyben, a Dunakanyarban, a
Mátrában, a Bükkben. Tőle tudom, hogy az almacsutkát el kell dobni az erdőben, mert nagyon
jól jön az élőlényeknek. Visszaemlékezéseimben
szeretettel gondolok az ott töltött időkre.
Aztán hetedikben meghalt a Papa. Életem meghatározó szereplője volt. Mindenféléről beszélgettünk, nem tartott kicsinek egy-egy magvas gondolat megvitatásához. Beszélt nekem a magyar
jogrendszerről, arról, hogy mit gondol a kultúránk
temetkezési szokásairól, költő óriásokat idézett
és mindent tudott a történelmünkről. Aztán egyik
éjszaka magunkra hagyott minket, meghalt. A boldog gondtalanság odalett. El sem tudom képzelni,
hogy élhetek nélküle. A Mama nagyon odavolt.
Elárvultam. Nem tudtam egyedül tanulni, mert
mindent együtt néztünk át. A tanulmányi eredményem jelentős hanyatlásnak indult. Na, akkor
megfogadtam, ha lesz gyerekem, sohasem fogok
vele tanulni!
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Valahogy elevickéltem nyolcadikban, aztán felvettek
a Zrínyi Ilona Gimnázium egyedi biológia szakára,
csakhogy angolból is felvételiztem és valahogy
abból is megfeleltem. Úgyhogy harmadik napja jártam biológia tagozatra, amikor bejött az osztályba
az igazgató asszony és rákérdezett, nem volna-e
kedvem inkább a nyelvi osztályba átmenni, ugyanis
a biológia tagozaton csak oroszt és latint lehetett
tanulni. Igent mondtam, úgyhogy a hét második felétől speciális francia-emelt szintű angol nyelvi osztályba kerültem. A teremben rajtam kívül 25 lány ült,
fiú azonban egy sem. Tehát, nem volt egészséges a
nemek aránya.

„MAJD ÁRVA LETTEM, MOSTOHA S KINEVETTEM AZ OKTATÓMAT”

A gimnáziumi éveimben az ördög bújt belém. Mind
a négy évet elszórakoztam abban a gimnáziumban. Ma sem értem, hogy sikerült leérettségiznem.
Ámokfutásom megkezdődött. Ahogy megnyílt az
elmém, átadtam magam a társasági életnek, folyton
impulzusokat kerestem, mindenféle őrült ötletem
volt, amikhez rendre partnert is találtam. A tízemeletes ház tetején nyírtam egy osztálytársnőm haját
ollóval félcentisre. Sosem néztem, piros-e a lámpa,
ha átkeltem a gyalogátkelőn, indokolatlanul. A nyéki
tó partján sátraztam a kedves barátaimmal, éjszakai
fürdőzést tartottunk, simán átúsztuk a tavat éjszaka,
ezt ma nem is értem. Olyan veszélyes. Szívtuk a
tekert cigarettát, ittuk a filléres boroskólát, a rumot.
Mindenhova autóstoppal jártam, a Buga Jakab volt
a második otthonom. Az sem zökkentett ki, hogy a
Mama kíváncsiságból megnézte az ikonikus helyet.
Teljesen fel volt háborodva, hogyan járhatok ilyen
züllött helyre, ahol térdig áll a víz és horogkereszt
csillog az ablakon. Nahát! Ezeket észre sem vettem!
Késő este, mikor hazaértem a turnémról, le kellett
vennem a dohos, füstös ruházatomat és kötelező volt
kitennem az erkélyre, majd másnap kimosni. Olyan
őrült rohanás volt az életem. Rajz fakultációra jártam
és a Zrínyi szervezett színházlátogatást Pestre, így
láttam Sinkovits Imrét, Kubik Annát, Paudits Bélát,
Schütz Ilát, Törőcsik Marit, Garas Dezsőt… boldog
vagyok, hogy születtek ilyen élményeim is.
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Nagyon jó barátságba keveredtem a francia lektronővel, Florence-szal. Neki is én készítettem a frizuráját
és minden „igényes” helyet megmutattam neki. Többek
között a Mari néni kocsmáját, a Furiét, a Fekete
Bikát, a Dukátot. Tarte Tatin-t sütött a 16. születésnapomra és jártam hozzá az Alliance Francaise-be
francia színjátszókörbe. Imádtam azokat az éveket.
A gondtalan felelőtlenség évei voltak. Amikor az
ember fiatal, szép, mindenkinél sokkal okosabb és
bármit megtehet, mert a világ a lábai előtt hever.
A Vasas Művelődési Házban volt a Zrínyi bál, természetesen az Avasi, a Földes és a Herman bálokra
is jártam. Diszkó zene volt, de kit érdekelt? Semmi
felelősségtudatom nem volt az iskolával kapcsolatosan. Folyton zűr volt körülöttem. Csak a francia, az
irodalom és a rajz érdekelt. Megtanultam számtalan
Radnóti és Ady és József Attila és Villon verset,
azzal szórakoztattam a kisbarátocskáimat, hogy
nagy odaadással színpadiasan elmondtam nekik a
legszívhezszólóbb költeményeket. Egyszer, az egyik
osztálytársnőm megszökött otthonról, természetesen én írtam a búcsúverset a szüleinek. Felismerték
az írásomat, kijött a rendőrség, faggattak, hogy hova
szökött, de azt sajnos én sem tudtam. Szerencsére
egy hét múlva előkerült.
Egyszer kint bagóztunk a Herman Ottó Múzeum
mögött, a régi Zrínyiből ugyanis oda futottunk ki
szünetben, hogy a nikotinéhségünket csillapítsuk,
amikor kijöttek a tanárok razziázni. Olyan nagyképű
voltam, hogy el sem szaladtam. Csak a barátnőm
és én maradtunk a több fős tömegből. Mindenki
más elkotródott. Vártam a büntetést. Na, mi pont
nem kaptunk semmit. Bezzeg, akik megléptek! Az
összes bejárathoz állt egy-egy tanár és elkapták a
többieket.
Imádtam a Kispál számait és Lovasi költészetéért
rajongtam! Müller Péter Sziámiért is odavoltam, egyszer egy szegedi osztálykiránduláson leállítottam a
forgalmat és a zebrán elénekeltem az autóknak a
„Kicsi-kicsiszolt kő” című számot. Az osztályfőnököm tombolt a dühtől, de ez nem volt elég.
9

A Tisza egyik holtágában is megfürödtem alsóneműben és pár bátor és önérzetes osztálytársnőm velem
tartott. Persze, mert arról volt szó, hogy Szegeden
maradunk egész este, csakhogy valami putris Tápéra
kellett mennünk, mert ott foglalt nekünk szállást az
osztályfőnök.
Így természetesen könnyű volt, hiszen el voltunk zárva
mindennemű szórakozási lehetőségtől. Sehol egy buli,
vagy valami kis érdekesség! A kocsmából hoztunk
valami lőrét, mindenki benyakalt. Najó. Nem is, mert a
rendes lányok természetesen nem. De a balhét már
megint én vittem el. Senki nem vállalta, hogy ki volt az
értelmi szerző, csak én. Pedig tuti, hogy nem én voltam, mert pont kint mászkáltam egy osztálytársnőmmel az erdőben és akasztott embert találtunk. Aztán
kiderült, hogy csak kalap-kabát; de nagyon felizgattuk
a kisszívünket. Nem is tudom, mit gondoltak rólam
akkoriban az osztálytársaim, de egyedül én kaptam
mindenkitől tablóképet a negyedik év végén.
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A Diákszigetre úgy nyertem 5 darab jegyet, hogy
egy esti műsorban, a Petőfi rádióban kvízjáték volt.
Sziámi dalokat kellett folytatni egy-egy szigetbelépőért. Szerintem senki más nem telefonált be, mert
folyton én nyertem. Egyet megtartottam magamnak,
kettőt a barátaimnak adtam, kettőt pedig eladtam
a sorbanállók egyikének, úgyhogy belépőm is volt,
meg pénzem is a hétre. Hát imádtam a Szigetet.
Szerintem nem is aludtam az egy hét alatt, mert
minden érdekelt. Hobó József Attila estjét nagyon
vártam. Csakhogy Hobó kritikán aluli előadást tartott,
többször kijavítottam, mert annyit hibázott a versek
elmondása közben. Csalódás volt. Kispál koncert,
meg Prodigy, meg őrületes tánc, rohanás, pezsgés
hajnalig.
Fantasztikus élmény volt a Kaláka Folk Fesztivál
minden évben. Koncertek előtt a Bányász kocsmában mély és tartalmas beszélgetéseket folytattunk
és vérre menő vitákba bocsátkoztunk az igazunkért.
Ezek olyan széna, vagy szalma viták voltak, a lényeg
az volt, hogy diadalmas és lehengerlő eszmefuttatással meggyőzzük a másikat. Buksi kutyámat mindenhova vittem magammal. Akkoriban Bocifüstnek

„IFJÚSÁGOM E ZÖLD VADONT
SZABADNAK HITTEM ÉS ÖRÖKNEK”

neveztem és mindenki megsimogatta, annyira kedves kutya volt. Bocifüst egy foxi-tacskó keverék volt,
foxi lábakon tacskó test.
Sokat festettem akkoriban, meg kisplasztikákat csináltam agyagból. Színtiszta relaxáció. Néhány harmatgyenge tájképet is készítettem akkoriban olajjal,
amiket eladtam a Bizományi Áruházban. Ötezer forintot kaptam egy-egy festményért. Azt mondtam, hogy a
pincében találtam a képeket. A bizományis hölgy egy
idő után gyanút fogott, de valahogy mindig elkeltek
a képek, a kirakatban szemmel kísértem a sorsukat.
Fogytak szépen. Kíváncsi vagyok, valamelyik panellakás tapétázott falán lóg-e festményem kis patakról
a fák között? Természetesen nem vállalnám, annyira
gyenge minőségű képecskék voltak. Azonban remek
zsebpénz kiegészítés volt.
A Molnár Béla Úttörőházban voltak a legjobb koncertek. Hajnalban gyalogoltunk vissza a városba és a
Flamand pékségben hatalmas, frissensült almástáskát faltunk. Egyszer az Ady művházban hagytam a
táskámat, több óra múlva keveredtem vissza érte, és
megőrizték. Olyan rendes fiatalok voltak akkoriban is.

„VILÁGOSODIK LASSACSKÁN
A LEGENDA ODA.”

AZ ELMÉM,

Elluskával Ottó halála után egyedül maradtunk.
Ellátott, igyekezett velem, a kamasszal szót érteni.
Nem nagyon hagytam. Anyagi helyzetünk a papa
halála után hanyatlott. Az érdekemben leszokott a
cigarettáról, mert azt mondta, hogy egy doboz cigi
árából egy napra be tud vásárolni. Nagyon vicces
volt a bevásárlása. Mivel a papa vezette a háztartást,
a mama nem tudott bevásárolni. Hol cukrunk nem
volt, hol vajunk, elfelejtette a tojást, meg a lisztet és
csak akkor vette észre, amikor pogácsát akart sütni
és már felfutott az élesztő. Máskor ránk száradt a
kenyér, mert túl sokat vett. Egy évig gyorsfagyasztott
ételeket ettünk, meg sültkrumplit. Aztán szépen elővettem a kövér jegyzetekkel tarkított szakácskönyvet.
A papa minden recepthez fűzött jegyzetet. Egész jól
ment a főzés. Lassan átvettem a konyhában az irányítást és az avantgarde levesek és izgalmas fasírtok
helyét visszafoglalták a csendes, hétköznapi étkek.
Egyszer valamilyen rendezvényre vinni kellett sütit.
A mama felajánlotta, hogy süt pogit. Rémlátomásom
volt előre. Persze, mert a mama tubu-tubukat sütött
egyszerű és rendezett pogácsák helyett. A tubu-tubu
emberkéz nagyságú galambocska volt, búzaszem volt
a szemecskéje. Mégsem vittem magammal a rendezvényre, olyan mérges voltam, szégyelltem a püffedt
kenyér-madarakat. Amikor a finn fiúkat altattuk, mert
Unesco asszociált iskola volt a Zrínyi és cserediákok jöttek-mentek, mi is befogadtunk egy ikerpárt
Finnországból. A mama melegszendviccsel várta
őket, de azok valamiért zöld színűek voltak. Kiderült,
hogy rakott rá egy kis ételszínezéket, hogy érdekesebb legyen a magyar konyha… Reggel benyitott a fiúk
hálószobájába és úgy ébresztette őket, hogy kukurikú
guten tag! Máskor hazaértem a gimiből, anyám állt a
konyhában a létrán és kékre mázolta a konyhát. A kék
fal még elment valahogy, csakhogy rózsaszín irkafirkákat is festett. Döbbenettel szemléltem. Gondoltam,
hogy nem átlagos ez az ember, mert furcsa dolgai
voltak.
Korán nyugdíjas lett, amikor én gimis lettem. Hogy
tartsa az életszínvonalat, amit megszoktunk, ki kellett
valamit találnia. Egyszer kutyasétáltatás után felhozott
egy gazt a rétről. Réti csenkesz (Festuca pratensis)
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volt. Beültette egy ovális cserépbe. Másnap szerzett
hozzá árvácskát, meg csigaházat és sima mezei
lóherét. Ezzel a tállal indult a karrierje a Búza téri piacon. Mivel tudta a növények nevét latinul is, valahogy
eladogatta a hasonszőrű giz-gazzal beültetett és kavicsokkal, meg csigabigákkal ékesített tálakat. Egész
vevőköre lett, már megrendelésre dolgozott. Közben

nyáron jártunk szorgalmasan a szedresbe. Volt egy
óriási szeder ültetvényünk, meg néhány sor málna és
josta. Mennyit dolgoztam azon az ültetvényen! Mások
a Mályi-tóra jártak nyáron, én pedig a szedresbe.
Mindig vittünk valakit segítségnek, az osztálytársnőim
közül. Nehéz elfoglaltság volt, délben alig lehetett
levegőt kapni a forró párától.
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Monoton munka a szederszedés, szerencsére felvásárolták a szedret az ültetvény mellett. A felvásárlónak
négy fia volt, közülük három a mi szedresünkben szorgoskodott csupa jószívből. A negyedik csak azért nem,
mert nagyon kicsike volt még. Nem tudom miattam,
vagy a mama miatt jártak segíteni nekünk, mindenesetre rengeteg első osztályú, úgynevezett gurulós
szedrünk volt minden nap végén. Szép pénzt kerestünk.
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Nagyon korán elköltöztem tőle, már húszéves koromban. Sokféle élethelyzetben voltam és sokszor egyedül, de mindig tudtam, hogy a mama mellettem áll. Ő
a bázisom. Akármi történik is, haza lehet telefonálni.
Annyi rossz tanács és méltatlankodó mondat hagyta
el a száját, talán nem is tudta, hogy eltérített egyszer-egyszer a helyes útról akaratán kívül.

Az ő szeretetnyelve a pénz volt. Mindent megvett nekem,
amit csak kiejtettem a számon. Minden pénzét rám költötte és akárhogy korholt is, sosem hagyott cserben.
Talán nem ilyen gyereket akart, talán csalódott bennem.
De nem. Szerintem csak sajnált, hogy nem egyenletesen felfelé ívelő az életem. Furcsa cinkosság volt köztünk, bántottuk egymást szavakkal, de a cselekedeteink
olyan szeretetteljesek voltak. Nehéz volt velem nagyon.

Nyakas voltam. Meg ő is. Egymásnak feszült két akarat.
Pedig ő jót akart. De akkor nem tudtam.
A fiatal felnőtt éveim gyermekneveléssel teltek.
Egyetemista, éjszakai ügyeletes és gimis tanár voltam
akkoriban. Feladatokkal, célokkal megrakott tíz év következett. Egy évet Egerben töltöttem, de visszakeringtem
Miskolcra. Bölcsőde-óvoda-iskola-gimnázium-egyetem…

„BENNEM A MÚLT HULL

Mit keresett Miskolcon ez a pesti férfi és alföldi nő?
Meg lehet szokni egy proli srácnak ezt a várost?
Aki a második világháború alatt kissrácként döglött
lóhúsból combrészt vágott a testvéreinek, szenet
lopott a pályaudvarról és ráfújta a taknyát a kruplistésztára, hogy az öccseinek elmenjen az étvágya és
20

MINT A KO"

neki maradjon az étel. Mert egy tálból kanalaztak. És
füvet nyírt és cipekedett és ha fizetségként kapott
egy karéj kenyeret és egy karika lókolbászt, akkor
minden harapásnál megszagolta a húst, és harapott a kenyérből, aztán az utolsó falatnál egyesült
a két íz. Ottót az anyja lányanyaként hozta világra,

mert cseléd volt egy háznál, ahol az úrfinak gusztusa támadt a fiatal szolgálólányra. Amikor kiderült a
szégyene, kihajították, a gyereket megszülte, beadta állami gondozásba, majd másfél éves korában
magához vette, amikor nőül ment a kőműves Ritter
Bélához, aki Ottót a nevére vette. Így lett apám
Mészárosból (ami az anyja vezetékneve volt) Ritter
Ottó. A nagyanyám testvére volt Mészáros Rozália,
aki Mészáros Ági (kétszeres Kossuth-díjas magyar
színművésznő, érdemes és kiváló művész) szülőanyja volt. Ugyanaz a sors jutott neki is, mint apám
anyjának, fiatalon világra hozta a lányát, szintén
cseléd volt egy háznál és terhesen nem maradhatott
szolgálatban. Lelencbe került a kis Mészáros Ági is.
A szegedi színház szabója vette ki a gyereket, így
tetszett meg neki a színházi élet.

És az alföldi tanyavilágban árván felcseperedő Ella
szeme megszokta a Bükk látványát? Aki harmadik
lányként érkezett a családba, a korán, még csecsemőkorban elhunyt Ida és Szeréna nővére után. Anyja,
Zsuzsánna másik hat testvérével együtt fiatalon, Ella
születése után másfél évvel meghalt. Az apja, a 2
méter 3 centis Szalma Lajos pedig a Don kanyarból
sosem tért vissza. Ella 6 éves korában látta őt utoljára, amikor a SAS behívót több órás késéssel adta
oda a papának, mert borsót pucolt és elfelejtette,
hogy a levelet a köténye zsebébe rejtette. Nagyon
kikapott a késedelmes kézbesítésért. Így maradt a
nagymamával Szeréna és Ella és a pár évvel idősebb unokatestvérük, Elek, akinek az édesanyja
szintén korán meghalt, apját pedig behívták, mint a
többi egészséges férfit. A háború megnehezítette a
sorsukat, a cselédek otthagyták a családot, bemenekültek a falvakba. A nagymama mindent elásatott
a gyerekekkel, a rádiót, az étkészletet, a családi
aranyat. A kamrák tele voltak, bár az oroszok, mint
a siserehad dézsmálták az élelmiszert. Szerencsére
nem maradtak a tanyán a katonák tartósan. Nem
éheztek, de sok munka várt a rideg télben a gyerekekre. Szerénát kímélték, mert gyönge volt, vagy legalábbis sokat sápítozott. Az energikus Ellát azonban
hajtották látástól vakulásig.

Fantasztikus, móriczi történeteket mesélt vadregényes gyermekkoráról. A tanyáról Újlétára kellett iskolába járnia, mintegy 7 kilométert gyalogolt reggelente. Minden nap kapott zsíros kenyeret és 2 főtt tojást.
A főtt tojásokat aztán a faluban eladta, napokig nem
vették észre, hogy főtt tojást árul, de amikor kiderült,
elverték. Volt egy rossz lábú szomszédjuk, rengeteg
tyúkot tartottak. Ella délben, amikor csönd honolt a
rónán, felkötött egy botot a bal lábára, beosont tyúkot lopni a szomszédhoz, a két tyúkot aztán eladta.
A faláb nyomai megtévesztőek voltak, sosem derült
ki, hogy ő volt a tolvaj. Annyi pénzt tudott gyűjteni,
hogy a konfirmációjára tudott magának vásárolni
egy nylon blúzt, ami akkor nagyon divatos volt. A
nagymama, aki a református templom első sorában
foglalt helyet, majdnem kifordult a padból, mikor
meglátta az unokáján az áttetsző blúzt. Még aznap
este kimosta a konfirmandus a blúzocskát, kiterítette a cserépkályha mellé, az pedig kis galacsinná
zsugorodott a hő hatására. Megvolt a nagyanya
öröme. Máskor meg tehénlegeltetés közben elaludt,
a tehenek bementek egy idegen lucernásba. Amikor
felébredt, hevesen dobogó szívvel űzte ki a marhákat a tiltott helyről és azonnal beterelte a szomszéd
békésen legelésző barmait a helyükre. Miután a
saját állatait biztonságba helyezte, leült lekváros
kenyeret enni a szilvafa alá. Onnan hallgatta a vérre
menő vitát a két szomszéd között, a károkozásról. Ő
megúszta.

Lajos nem tért vissza, árván maradt a két lány. A
keresztapja visszatért, olasz hadifogságban volt,
még rizst is hozott haza az idegen földről. Ella
nagyon jó eszű gyerek volt, de esélye sem lett
volna továbbtanulni, ha nem szökik meg a tanyáról.
Keresztapja bátorítására egy éjszaka begyalogolt
Debrecenbe, felvették a mezőgazdasági technikumba. Fehérneműket nem kapott a nagyanyjától, mert
nem akarta, hogy az egyetlen ingyen cseléd, az Ella
elhagyja őket. Elluka aztán felszabdalta a lepedőket hálóingnek, kombinének, fürdőlepedőnek. Azt
hiszem, ez a leleményesség bennem is megvan.
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Néhány évig éltünk együtt, a nagy család. Elluska örült,
hogy ott vagyunk körülötte. Megmenekült egy félrediagnosztizált gyomorfekélytől, csípőprotézist kapott és
állítom, hogy egy hős volt. Mert soha nem panaszkodott. Félrevezetett mindenkit a szavaival. Annyira jól
volt, hogy lelécelt egyik éjszaka. Nagyon makacs és
elutasító volt velem az utolsó napokban. Féltem végig.
Rettegtem a három hét alatt, amikor rosszul érezte
magát. Orvosról, kórházról hallani sem akart. Így esett,
hogy egy forró nyári éjszakán hallottam, hogy köhög.
Hívtam a sürgősségit. A mama azt mondta, hagyjam
békén, mondjam le az ügyeletet, nem kell orvos. Nincs
semmi baja. Aztán mire kiért a mentő, a mamának
összeomlott a keringése. Boldog voltam, hogy foghattam a kezét hosszan. A kis hideg kezecskéjét. És
örültem, hogy végre nem húzta el.

„ANYÁM MEGHALT, MOST NEM TUDOM, HOGY VISELKEDJEK VELE SZEMBEN”
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