
 

Szigethy Éva 

A kocsmárosné fia 
  



5 

1. 

A kocsmában 

„Micsoda nap ez a mai! Reggel óta ömlik az eső. Egy teremtett 
lélek nem lépett még be” – motyogta csak úgy magának Paula, 
a kocsmárosné. 

„Jobban tettem volna, ha ki sem nyitok” – fűzte tovább 
gondolatait, miközben rápillantott a tükörre, ami könyörtele-
nül megmutatta a valóságot. Rémülten fedezett fel barna hajá-
ban néhány ősz hajszálat, és egy-két halvány ráncot az arcán. 

„Nahát, ez azért túl korai, még csak harmincnyolc éves va-
gyok. Persze, a gondok… Egyedül kell eltartanom a lányaimat. 
Szerencsére Juliska már menyasszony, remélem, hamarosan 
férjhez megy, utána kicsit könnyebb lesz.” 

… 

Paula a kocsmáját Vén diófának nevezte el. A vendég amint 
belépett, azonnal a söntésbe jutott, amelyben öt asztal állt koc-
kás terítővel letakarva, mindegyik körül négy szék kapott he-
lyet. A falakon néhány kép díszelgett. Például a szívének oly 
kedves Szandai várról készült festmény. Ezeken kívül egy-két 
kocsmai jelenetet ábrázoló grafika díszítette a helységet. Az 
italpult mögötti polcon sorakoztak az üveges italok, többek 
között a Kossuth Rum, Braziliai Rum, Cseresznye Párlat, 
Meggyálom Likőr, aztán például néhány borfajta: Tokaji Fur-
mint, Tokaji Aszúl,(!) Szürkebarát, és a sörfélék: Dreher Bak 
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Sör, Polgári Sör, Király Sör, Udvari Sör. Aki akart, palackozott 
italokat vehetett, de kimérten is kaphattak mindenből. A ki-
mért bort díszes kancsókban szolgálták fel. Kialakultak külön-
böző asztaltársaságok, többnyire kártyások, de olyanok is, akik 
baráti társaságként rendszeresen beültek egy kicsit iszogatni, és 
közben megvitatni az élet dolgait. 

A pultba belesüllyesztettek két porcelán bortároló hengert, 
melyeket feltöltöttek borral. Az egyikbe fehér, a másikba vö-
rösbor került. A kimért bort ebből szolgálták fel egy illetve két 
dl-es bádog mérőpohárral (mericskével). A sört pedig hordó-
ból csapra verve. 

A pult melletti ajtó a konyhába vezetett, ahonnan még egy 
helység nyílt, a raktár. Innen lehetett a pincébe lemenni. Főtt 
ételt nem szolgáltak fel napi rendszerességgel, csak különleges 
alkalmakkor, vagy amikor valakik kibérelték egy-egy eseményre 
a helységet. Ilyen esetekben egy háromtagú banda hegedűmu-
zsikát is szolgáltatott. Tartozott a kocsmához egy kis kerthely-
ség is. Egy nagyra nőtt diófa árnyékában három kisebb asztal 
fért el a hozzájuk tartozó székekkel. A kerítést vadrózsa bokor 
futotta be. Egy ismerős verklis néha megállt a kapunál, és pár 
fillérért tekergette a hangszerét. 

… 

A kocsmárosné azon morfondírozott, hogy hazamegy, mi a 
csudának üljön itt az üres kocsmában, amikor nyílt az ajtó, és 
egy bőrig ázott ismeretlen férfi lépett a helységbe. 

– Jó napot kívánok asszonyom, de örülök, hogy nyitva talál-
tam, tudna adni nekem egy forró teát? 

– Bár itt teát eddig még senki nem rendelt, de a körülmé-
nyek miatt ezen mégsem lehet csodálkozni, természetesen 
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főzök magának. Azonnal elkészítem. Citrommal, cukorral és 
rummal kéri? 

– Igen, két kiskanál cukorral és citrommal, és tegyen bele 
egy fél deci rumot is. 

Mialatt a nő a teával foglalatoskodott, titokban megleste a 
férfit. „Vajon honnan keveredett ide? Biztosan nem a környé-
ken lakik, errefelé mindenkit ismer. Mindenesetre nagyon jó-
képű. A haja sötétbarna, a bőre kreol vagy inkább napbarní-
tottnak lehetne mondani.” 

A tea elkészült, felszolgálta a vendégnek, közben beszédbe 
elegyedtek. 

– Egyedül vezeti ezt az ivót? – kérdezte az idegen 
– Igen, én vagyok a tulajdonos, de van segítségem, miért 

kérdi? 
– Ritkán fordul elő, hogy egy asszony legyen a kocsmáros. 
– Láthatja, mégis előfordul. Megkérdezhetem, hogy hová 

valósi? Még sosem láttam errefelé. 
– Azt nem csodálom, hiszen most érkeztem egy vidéki vá-

rosból. Utazó kereskedő vagyok, Gödöllőn lakom, de ott is 
ritkán tartózkodom. 

Jól felmelegedtem, köszönöm a teát. Még biztosan találko-
zunk, mert egy ideig még itt a környéken lesz dolgom. Óh, hát 
még be sem mutatkoztam. A nevem: Gyöngyházi Vilmos. 

– Örvendek. Én özvegy Szentesei Lórántné, lánynéven 
Szegedy Paula vagyok. 

– Milyen szép neve van! Illik a külsejéhez, ami legalább any-
nyira tetszetős. 

– Ugyan már, ne hozzon zavarba! 
– Én csak az igazat mondom. Kíváncsiskodhatok még egy 

kicsit? Egyedül él? 
– Ez ugyan nem tartozik magára, de nem titok. A két lá-

nyommal lakom együtt. 
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– Értem, elnézést, ha tolakodónak tűntem. 
– Á, nincs semmi probléma. 
– Most már indulnom kell, valamelyik nap még biztosan be-

nézek. Fizetni szeretnék. 
A kocsmárosné megmondta az árat, melyet a vendég kifize-

tett, majd elbúcsúzott: 
– Kezeit csókolom. 
– A viszontlátásra. 

… 

„Egész jól néz ki ez a Vilmos, és szimpatikusnak tűnik. Va-
jon családos ember? De minek is érdekel ez engem, hát nem 
mindegy, kicsoda? Na, most már tényleg bezárok, úgysem jön 
ebben a ronda időben ide senki.” 

Ezzel elmosta a poharat, megigazgatta az abroszokat, felsep-
regetett, aztán magához vette a retiküljét, a helységet bezárta és 
hazaindult. 


