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K ö s z ö n e t  

Egy könyv megírása mindig közös munka. Kollektív… 

Az író ír valamit, s az első olvasók – ők alkotják a 

kollektívát – ízekre szedik minden mondatát. Vég-

eredményben nekik köszönhető a hibák kiküszöbö-

lése, a végleges forma kialakítása. Köszönöm nekik! 

 

Most sorolnám fel, kikből is áll ez a kollektíva? 

Válasz: Családom tagjaiból! 

 

Íme, ők: Mami, aki nem engedett a szövegben egyet-

len bántó, sértő szó felbukkanását, a Fiúk, akik élénk 

bólogatással fejezték ki tetszésüket, a Lányok, akik 

bár ma már feleségek anyák, nem sajnálták az időt és 

fáradtságot, hogy szorgalmasan vadásszák a kézirat 

hibáit, Melinda keresztlányom, aki most a csillagok 

közül mosolyog biztatóan. 

  



Miután a háború véget ért, a család indult vissza, indult 

haza. Néhány napra a fővárosban megálltak, de sok 

örömük nem telt benne. A város rettenetes képet nyújtott 

– lerombolt házak, hidak, égnek meredő romok, kábán 

kóválygó emberek. Sopron is borzalmasan megsínylette 

a háborút, az amerikai szőnyegbombázást, a háború 

pusztításait, de a főváros képe minden képzeletet felül-

múlt. A nagynéni lakása valahogy épen maradt. Oda-

gyűltek a rokonok, akiket kibombáztak a lakásukból. 

Károly bácsi, a városi tisztviselő is legyőzve tartózkodá-

sát, engedélyt kért, hogy átmenetileg ott húzhassa meg 

magát. Tizenöt év lett belőle… 

– A belvárosi hivatalomból, tudjátok, a Szervita téren 

volt, indultam délidő tájt haza – mesélte a gyerekek kér-

désére, hogy mi történt a lakásával –, s mivel egész nap 

egyik légiriadó követte a másikat, nem lehetett dolgozni. 

Mondtam a hivatalszolgának, zárjunk és menjen ő is 

haza, s ha útközben riadó lesz, menjen le a legközelebbi 
légoltalmi óvóhelyre. Ne hősködjön. Villamosok nem 

jártak, így magam is gyalog bandukoltam, s eldöntöt-

tem, én is lemegyek, ha kell. Nem kívántam vitába keve-

redni egyetlen légoltalmi parancsnokkal sem. Nem a 

legbizalomgerjesztőbb emberek közül választották ki 

őket. Mikor az utcám sarkához értem, akkor vettem ész-

re, hogy a hivatalszolgánál hagytam a kulcsaimat. Ki-

csit bosszankodtam is, hogy most a szomszédnál levő 

pótkulcsot kell majd elkérnem. Befordultam a sarkon, s 

megláttam – nincs már szükségem a kulcsokra. 

– De miért? – értetlenkedett egyik gyerek. 

– Mert már nem volt ház! Bombatalálat érte – jegyezte 

meg tudálékosan Gyárfás, jelezve ezzel, hogy ő már 

nagyfiú, aki érti a felnőttek szavát. 
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G  y  á  r  f  á  s  

A kora nyári hőség megült a falu felett. Ólmos csend 

borult a házakra, nesz is alig hallatszott, csak a delelő 

nap izzott az égen. Gyárfás, a fiatal doktor mélán 

bandukolt az utca közepén, s irigykedve nézte a por-

ban fürdő tyúkokat. „Ezeket nem zavarja a hőség” – 

motyogta magában – „Lám, még a szárnyukat is ki-

tárják a napnak!” Aztán megvonta a vállát, s ment 

tovább. Mára már végzett a rendeléssel, s most ebé-

delni indult Cinc nénihez, a kosztadójához. Tisztes-

séges, kétfogásos ebédet adott kicsi pénzért, s aki 

kért, egy pohár bort is kaphatott utána. Kevéske 

nyugdíját pótolta ezzel az ebédadással, s bár sok ha-

szon nem volt rajta, de neki megérte. Az anyagiakon 

túl, egy kis mozgalmat is hozott a házba, s elűzte a 

tespedés és unalom árnyát. Négy, öt kosztosánál több 

nem igen járt hozzá. Ezek a falura került értelmiségi-

ekből állottak – tanár, orvos, mérnök. Az ebéd alatti 

terefere színt hozott Cinc néni életébe. Így értesült a 

legfrissebb eseményekről, pletykákról, amihez ő is 

mindig hozzáadta saját értesüléseit. 

Gyárfás útja a postahivatal előtt vezetett el, s an-

nak ablakát bentről megkopogtatta a postáskisasz-

szony, Marioara, s intett, jönne be egy szóra. A dok-
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tor kicsit vonakodva, de belépett a hivatalba, ahol 

kellemes hűség lepte meg, s pajtáskodva nagyot kö-

szönt: 

– Csókolom a kicsi kacsóit szép kisasszony! 

– Jó napot doktor úr! Maga mindig tréfás kedvében 

van? 

– Csak ha jó kedvem van. 

– Mondja, doktor, hogy érzi magát itt nálunk a fa-

lunkban? 

– Én jól. Nagyon jól! 

– És mondja, doktor, maga soha nem panaszko-

dik? 

– Mire panaszkodjam, Marioara kedves? Itt ülök 

egy kellemes, hűvös szobában, és egy szép leánnyal 

beszélgetek. 

– A szép leányt köszönöm, de a hűvös szobának 

története van ám! 

– S mi az, ha szabad kérdeznem? 

– Az, hogy ez egy régi ház és vályogból építették. 

Régebben minden vidéknek meg volt a maga építke-

zési szokása. Erre mifelénk vályogot használtak, s a 

nagyon szegények vert falú házakat építettek. 

– Honnan ez a tudomány, Marioara? 

– Nem is tudja a doktor úr, hogy én mennyi min-

dent tudok! Jártam sokfele, amíg kitanultam a 

telefonista mesterséget. Láttam, hogy mindenütt má-

sok a szokások. Segesváron ugyebár szászok laknak – 

tudom, mert ott dolgoztam egy nyáron át, mint gya-

kornok. Ott fából építik a házaikat, még az emelete-

seket is. Csak fenn a várban vannak kőházak. Dicső-

ben ellenben, ahol sok mesterember, meg beköltözött 


