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Oly korban éltünk…
Oly  korban  éltünk  egykoron,  amelyről  mostanában  az

alábbiakat  olvashatjuk  a  történelemkönyvekben:

Az 1848 -as magyar forradalom és szabadságharc leverése után
I.  Ferenc József  újból  megkísérelte  II.  József  után az  egységes
birodalom  létrehozását.  A  katonai  elnyomás  és  a  kiterjedt
besúgóhálózat megbénította a magyar közéletet. A lassú változás
csak akkor indult  meg,  amikor Ausztria több katonai  vereséget
szenvedett  és  elvesztette  európai  szövetségeseit.  A  bécsi  udvar
kezdte  keresni  a  kiegyezés,  megegyezés  lehetőségét  a  magyar
közvéleményt formáló politikusokkal. A magyar politikusok közül
az elnyomás éveiben zalai birtokán visszavonultan élő Deák Ferenc
álláspontja  győzedelmeskedett,  így  1867  tavaszán  létrejött  a
kiegyezés,  amely  a  Habsburg-birodalmat  két,  belügyeiben
független  állam  –  Ausztria  és  Magyarország  –  parlamentáris
alapokon álló,  közös  monarchiájává  alakította.

A  kiegyezés  után  Magyarországon  rendkívüli  gazdasági
fellendülés  következett  be:  kiépült  a  vasúthálózat,  az  ország
korábban  szinte  megközelíthetetlen  vidékei  kapcsolódtak  be  a
gazdasági  vérkeringésbe.  A Pest,  Buda és Óbuda egyesüléséből
1873-ban létrehozott új főváros, Budapest fejlődéséről ámuldozva
írtak akkoriban a külföldi utazók és tudósítók. 1896-ban a lélekben
megerősödött  magyar  nemzet,  a  gazdaságilag  prosperáló
Magyarország  büszkén  ünnepelte  a  honfoglalás  1000  éves
évfordulóját, I. Ferenc József osztrák császár és magyar király az
ország  legnépszerűbb  embere  lett,  a  forradalom  leverésében
játszott  szerepét  a  magyarok megbocsátották  neki.

A társadalom hurcolt magával egy megoldatlan problémát is,
amely egyre súlyosbodott, és az I. világháború után Magyarország



széteséséhez vezetett, ez a probléma a nemzetiségi kérdés volt, a
Magyar Királyságon belül jelentős számú idegen ajkú – szlovák,
román,  horvát  stb.  –  lakosság  élt,  nemzetiségi  jogok  nélkül.  A
nemzetiségek  problémája  már  az  1848–49-es  forradalom  és
szabadságharc  idején  jelentkezett:  a  nemzetiségek  a  magyarok
szabadságharcával szemben, az udvar oldalán álltak. A probléma
kezelésére éppen e tanulság alapján történtek kísérletek,  maga
Kossuth  is  foglalkozott  emigrációjában  a  dunai  konföderáció
gondolatával,  de  a  tettek  elkéstek,  a  magyarországi  kisebb
nemzetek öntudatra ébredése a magyarság ellenében zajlott, és e
népek vezetőinek legfőbb törekvése a magyaroktól való elkülönülés
volt.  Mindez  oda  vezetett,  hogy  az  Osztrák–Magyar  Monarchia
részeként  az  I.  világháborút  elvesztő  Magyarország  nem tudta
megtartani  a  nemzetiségei  által  lakott  területeit,  a  Versailles-i
Kis-Trianon  kastélyban  megkötött  békeszerződés  következtében
elvesztette  területének  kétharmadát.  Ez  a  szerződés  csak
szentesítette  a  már  kialakult  helyzetet,  az  Osztrák-Magyar
Monarchia spontán felbomlását. 1918 októberében a nemzetiségek
vezetői  sorban  jelentették  be  elszakadásukat  az  országtól.  Az
általános zűrzavar végül  forradalomba torkollott,  amely október
30-án  győzött  Budapesten.  A  megalakuló  polgári  kormány
törekvéseit azonban a külső és belső körülmények meghaladták,
ezért átadta a hatalmat a kommunistáknak. 1919. március 21-étől
113 napig tartotta magát az első kommunista hatalom, az ország
függetlenségét  ez  sem  tudta  megvédeni,  a  román  csapatok
bevonultak  Budapestre.  A  „Tanácsköztársaság”  bukása  után
átmeneti,  gazdasági  és  politikai  válsággal  terhelt  időszak
következett,  amelyet  a  trianoni  hivatalos  békekötés  zárt  le.
Magyarország  államformája  királyság  maradt,  de  az  országot
Horthy  Miklós  kormányzó,  a  munkáshatalom  leverője,  az
Osztrák–Magyar Monarchia egykori tengernagya irányította.

A  gazdasági  stabilitást  Bethlen  István  tíz  évig  tartó
miniszterelnöksége  (1921–1931)  alatt  sikerült  megteremteni.  A



magyar  gazdaság  tovább  cipelte  a  19.  századi  koloncot,  a
fennmaradt  feudális  nagybirtokok  rendszerét.  A  politikai
konszolidáció  sem  volt  teljes,  mert  az  uralkodó  osztály  állami
politikává  tette  az  elvesztett  területek  visszaszerzését,  mindent
ennek rendelt alá. Így új szövetségi rendszerét is erre alapozta, a
németekkel  és  az  olaszokkal  keresvén  kapcsolatokat.  Ez  az
orientáció  azt  eredményezte,  hogy  Magyarország  a  nácizmus
oldalára került. A harmincas évek gazdasági válságából a magyar
vezetés a fegyverkezési program gazdasági fellendítő ereje által
akart  kilábalni.  A II.  világháború első éveiben az ország Hitler
feltétel  nélküli  szövetségesévé  vált,  annak  reményében,  hogy
elvesztett területeit visszakapja, ez részlegesen meg is történt. A
magyar uralkodó körök feltétlen kiszolgálóivá váltak Hitlernek még
a zsidóüldözésben is.  Az  antiszemitizmus már régóta  jelen volt
Magyarországon,  az  1920-as  évektől  pedig  az  állami  politika
rangjára  emelkedett.  Az  egymás  után  hozott  zsidótörvények
korlátozták  a  magyarországi  zsidók  jogait,  a  magyar
belügyminisztérium  egyetértésével,  a  csendőrök  tevékeny
közreműködésével zajlott a zsidók haláltáborokba hurcolása a II.
világháború alatt.

A II.  világháborúban Magyarország fegyveresen is  részt  vett
Jugoszlávia megszállásában és a Szovjetunió elleni  támadásban.
1943–44-ben, látván a németek várható vereségét, Horthy Miklós
megpróbált kilépni a háborúból. Az oroszokkal azonban sokáig nem
volt hajlandó érdemi tárgyalásokra, és amikor ezt megtette, és a
tárgyalások eredményeként bejelentette, hogy Magyarország kilép
a háborúból, a németek egy jól szervezett puccsal saját emberüket,
a  Nyilaskeresztes  Párt  vezetőjét,  Szálasi  Ferencet  juttatták
hatalomra.  A  Szálasi-féle  rémuralomnak  a  bevonuló  szovjet
csapatok  vetettek  véget.

A II. világháború után Magyarország megint a vesztesek oldalán
ült a béketárgyalások asztalánál. A Hitlertől kapott területeit nem
tarthatta meg, viszont nem veszített újabbakat. A jaltai egyezmény



következtében Magyarország a szovjet  érdekövezetbe került,  ez
meghatározta  további  fejlődését.  A  kibontakozó  polgári
demokráciát a szovjet emigrációból hazatérő kommunista vezetők
szívós munkával megtorpedózták, és baloldali fordulatot hajtottak
végre.  Ennek  keretében  általános  földosztást  hajtottak  végre,
amely  kétségtelenül  nagy  adóssága  és  pozitív  fejlemény  volt,
ugyanakkor elkobozták az egyház tulajdonait is, és államosították a
gyárakat. Az új gazdasági rendszer számtalan problémával küzdött.
Az  erő l tetet t  iparos í tás  –  amely  a  I I I .  v i lágháború
elkerülhetetlenségének  sztálini  dogmájából  fakadt  –  ellátási
nehézségeket okozott, a mezőgazdaság kollektivizálása pedig ismét
elvette a parasztoktól a pár éve kapott földjüket. A politikai életet
is számtalan visszásság jellemezte: hazug és erőszakos propaganda,
koncepciós  perek,  internálások.  Mindez  oda  vezetett,  hogy  a
Moszkvából visszatért kommunista vezető, Rákosi Ferenc hatalma
meggyengült, amit 1953-ban kénytelen volt átadni Nagy Imrének,
egykori  moszkvai  társának.  Ez  sem  oldotta  meg  a  rendszer
strukturális problémáit, így 1956 októberében népfelkelés tört ki
Magyarországon. A felkelésben együtt vettek részt azok, akik csak
a kommunista rendszer megreformálását tartották szükségesnek
azokkal, akik a teljes rendszerváltásra törekedtek…

Egészen ebbe a korba nyúlik vissza történetünk, ki tudja, ki
tudhatja, igaz volt, vagy sem, megtörtént, vagy sem, így történt,
vagy másképp, aki nem hiszi, járjon utána!

Milyen volt az élet ezekben az időkben a fővárostól távol? A
távoli uradalmakban, kisfalvakban, és a tanyákon, a vérkeringéstől
eldugott területeken? Hogyan élték át ők, a népek ezeket az időket?
Szövődtek  szerelmek,  születtek  gyermekek,  éltek,  vagy  haltak
akkoriban?  Milyen volt  az  élet  nem hivatalos  szemmel?

Távol,  egy csodálatos vidéki  kastélymúzeumban jártam egyik
kirándulásunk  alkalmával,  ahol  az  ódon  falak  között  sétálva
eszembe jutott  ez  a  kis  történet.



*Következzen  egy  képzeletbeli  történet,  melyet  teljes
mértékben a szerző fantáziája  szült,  bármilyen hasonlóság,  élő,
vagy  egykor  élt  személyekkel,  helyzetetekkel,  és  helyszínekkel
csupán a  véletlen  játéka…



A TERV
Ferenc óvatosan az édesanyja szobájába settenkedett, remegő

kézzel túrt bele a kicsiny éjjeli szekrény fiókjába. Haja csapzottan,
kócosan hullott alá zavaros szemébe, ruhája ziláltan, szaggatottan
lógott. Nem találta, amit keresett, pedig lázasan kutatott.

Már  mindent  kidobált  onnan,  igyekeznie  kellett,  mielőtt
visszajönnek a  háziak.  Szabadnapot  kaptak  a  cselédek,  amíg  a
szülei  elkocsikáztak  a  rokonokhoz.  A  lovász  és  a  szobalány
elmentek,  talán  a  dajkája  maradt  itt  egyedül,  ő  pedig  már
legtöbbször a konyhában tüsténkedett. Bement a fürdőszobába is,
ott rátalált végre az altató tablettákra a kisszekrénykében, mely a
tükör mellett lapult a falon. Egy egész nagy üvegnyi kicsi fehér
tabletta.

Véletlenül megpillantotta magát a kis tükörben.

„Ez volnék én? „– torpant meg teljesen ledöbbenten. Elrettent
el  saját  maga  látványától,  miközben  egy  egész  gondolathalmaz
zuhant a fejébe. Azt mondák róla, hogy kiköpött nagyanyja, le is
ragadt a megdöbbentő látványnál. Kamilla bárónő igazán szép nő
volt, de már egyáltalán nem emlékezett rá, ám sokszor láthatta őt a
festményeken, kár, hogy nem ismerhette meg közelebbről. Neki
gyönyörű,  természetes  szőke göndör fürtjei,  és  feketén csillogó
szemei  voltak.  Közelebb hajolt  a  tükörhöz,  hogy  belenézhessen
saját szemébe, megláthassa belül önagát.

„De nekem? Áh!” - legyintett lemondóan.

„Na, ki van odabenn?”- kérdezte válaszra várva.

„Senki? Vagy maga a gonosz? Mi, vagy ki lakozik egy emberben
belül,  ki  tudja? Bármire képesek vagyunk! Élni,  és ölni,  csupán
egyetlen betű a különbség…” - nézegette magát tovább, de még



mindig  nem  látott  semmit,  semmi  érdemlegeset.  Igen,  látta  a
nagyanyja  szemeit,  de önmagát  nem találta,  hiába kérdezgette,
hogy ki van odabenn.

- Ki vagyok én? – szólalt meg hangosan.

Biztos volt  benne,  ha hallaná valaki,  bolondnak nézné most,
amint  így  magában  beszél,  hát,  még  ha  azt  is  tudná,  miről
elmélkedik. Nem látta se szépnek, se jónak, sőt életrevalónak sem
azt a valakit, aki ott mozgott előtte a tükörben, megtapintotta saját
szemét, szemhéját, sápadt arcát. Nem ismerte meg magát, sőt, ha
lehet, még bizonytalanabb lett abban, ki is lakozik benne, mélyen,
egészen mélyen, ismét legyintett, és igyekezett tovább a dolgára.

Kifelé menet a szobai tükörbe is belepillantott, valóban, most
csupán  egykori  önmaga  árnyékának  tűnt.  Siettében  levert  egy
hímzett fehér zsebkendőt a tükör széléről. Lehajolt érte, felvette,
megérezte rajta édesanyja finom illatát. Orrához emelte, mélyen
beszippantotta az ismerős parfümöt,  majd a sarkába hímzett  G
betűt  tapogatta.  G,  mint  Gizella,  szép  név,  bár  érzelmesebb
asszonyt takarna, akitől több megértést, több szeretetet várt volna
el, már csak azért is, mert egyetlen fia született, egyetlen, igen és
ez az egyetlen éppen ő maga volt, Ferenc…

Visszahelyezte a zsebkendőt a szekrénykére, sietve átment az
apja szobájába, ott is kikeresett minden pirulát, amit lehetett, bár
fogalma sem volt, melyik mire való, ő nem szedett gyógyszereket.
Belegyömöszölte  a  fekete  lovagló  nadrágja  zsebébe,  végül
elégedetten megtapogatta  a  dudorodó üvegcséket.  Ettől  mintha
megnyugodott volna, már mind ott zötykölődött, amit talált.

Gyors  léptekkel  igyekezett  a  kastély  hátsó  részénél  elterülő
cselédházak mögötti szérűbe. Itt tárolták a szalmát, és a szénát a
lovak  etetéséhez.  Ez  a  szérű  adott  neki  rengeteg  alkalommal
menedéket a nagyúri élet gyötrelmei elől. Sokszor itt bújt meg a
szérű padlásán,  a szalmában, senki  sem talált  rá,  eszükbe sem



jutott itt keresni. Most is, a legnagyobb bajban megint csak ide
tudott menekülni…

„Itt  kell  lennie,  itt  valahol…”  -  morfondírozott  magában,
miközben lázasan keresett  valamit.

Benézett minden sarokba, zugba, mire nagy nehezen az egyik
ficakban rátalált egy vastag kötegre, amely ott lógott összetekerve,
felakasztva  egy  vaskampóra.  Sietve  leemelte,  majd  középre
botorkált. Megnézte, mennyire vastag a mestergerenda, úgy találta,
eléggé erős. Már csak egy alkalmas tárgy kellett, hogy felérje. Az
udvaron talált egy nagyobb farönköt, azt kín keservesen becipelte,
odagördítette a gerenda alá, ráállt, ám még így sem érte fel, majd
megpróbálta átvetni rajta a kötél egyik végét. Sokadik próbálkozás
után sikerült,  végül  jó  erős  hurokkal  rögzítette.  Megráncigálta,
hogy elég erősen tart e, rá is csimpaszkodott, miután látta, hogy
elbírja, kicsit megnyugtatta magát. A másik végére másfajta hurkot
próbált  kötni,  mégpedig  olyat,  amilyet  egyik  barátjától  tanult
nemrégiben,  akasztófahurkot.  Gyakorolta  eleget,  persze  csak
viccből. Most viszont véresen komoly dologra készült. A hurok nem
sikerült,  még  egyszer  próbálta,  akkor  sem.  Túl  ideges  volt,
remegett a keze, hideg verejtéket érzett tenyerében, reszkető ujjai
közül  minduntalan  kicsúszott  a  kötél,  félelmében  és
izgatottságában már alig látott  valamit,  lemászott,  és az eddigi
igyekezettől  teljesen  kimerülten  elterült  a  szalmában.  Nézte  a
mennyezetet egy jó darabig, mint azt olyan sokszor tette, eddigi
rövidke életében.  Szörnyű,  hogy ilyen fiatal,  és  mennyi  minden
megesett már vele, pedig még csak 26 éves volt.

Hirtelen felugrott,  mint akibe a bolha csípett bele. Futásnak
eredt, mintha az idővel futna versenyt. Beszaladt ismét a kastélyba,
megfogta az egyik szép fehér, virágos kancsót, telemerítette vízzel,
és  rögvest  igyekezett  is  vissza  a  szérűbe.  Egy kisebb farönkre
letette  a  vizet,  kikotorászta  a  tablettákat  a  zsebéből,  azokat  is
lepakolta,  majd végtelen nyugalommal visszafeküdt a  szalmába,



ismét bámulni a mennyezetet.

Hogy juthatott idáig? Miért történt mindez? Miért pont vele?
Tette  fel  a  kérdéseket  önmagának.  Istenhez fohászkodott,  hogy
küldjön egy jelet, ő mondja meg, mit tegyen. Mit kell tennem, mit
kell  tennem,  sóhajtotta  egyre  izgatottabban.  Nem  hallott  már
semmit. Gyenge vagyok a harchoz, megfutamodom, sajnálta magát,
és  az  elfecsérelt  fiatal  életét.  Néhány  könnycsepp  jelent  meg
szomorú szemei sarkában, mely tűzforrón, égetve végig gördült két
orcáján, egészen a füléig, ott pedig elnyelte dús, szőke haja. Jól
teszi, vagy nem jól, van másik út, vagy egy kiút ebből a helyzetből,
kérdezgette, miközben újabb könnyek követték az elsőket, fülében
egyre hangosabban dobolt, dübörgött a szíve.

„Mindenkiben van valami,  amit  sohasem tagadhat meg! Van
valami, amit meg kell tennünk, minden áron, bármennyire is fáj.
Vajon ez  is  benne volt  mindig?  Vajon már  az  ember  születése
pillanatában eldől, hogy egyszer idáig jut?” - jó darabig tűnődött,
még mindig magában. Eközben elviselhetetlen melegség öntötte el,
forróságot érzett, kigombolta ingét, amúgy is… majd a kötélnek
hely kell…

A szíve egyre hevesebben kalimpált, rettegett attól, amit tenni
készült,  de  egyedül  nem látott  más  lehetőséget,  és  nem talált
senkit, aki segített volna. A szíve annyira dobogott, hogy már látta,
amint emelkedik az inge. Egy darabig merengett, majd meghallotta
hangos zihálását is. „Ó! Csak nem félek?” - folytatta a gondolatsort.
Furcsának  találta,  hogy  megfutamodik  az  élet  nehézségei  elől,
mégis mennyire fél a haláltól, az ismeretlentől! Tovább fűzte sötét
gondolatait:

„Vajon miért teremtett a teremtő szegényeket, és gazdagokat?
Miért teremtett törvényeket? Vagy mindezeket saját magunknak
alakítottuk így? Magunkra hagyott, vagy most és mindig is velünk
van?”



Nem tudta, már semmit sem tudott. Elővette a zsebkendőjét,
felült, letörölte verítékező homlokát, miközben minden eshetőséget
végig gondolt még egyszer.

„Valóban nem maradt más hátra, csak ez? Valóban csak ez az út
van?  Talán  mindennek  így  kell  lennie,  hogy  megleckéztesse  a
szüleit, és megmeneküljön a halálnál is borzasztóbb élettől? Talán
minden előre így volt megtervezve, talán így kell lennie, ki tudhatja?
Szörnyű dolgok a lélek útvesztői, tépelődései…”

Eközben berepült egy fecskemadár a fészkébe, körül tekintett a
szérűn,  búcsúzott.  Búcsúzott  a  helytől,  ahol  egész  nyáron  élt,
búcsúzott  a  nyártól,  talán  még  Ferenctől  is  elbúcsúzott,  aki
meglepetten  figyelte  az  ártatlan  kismadarat.  Igen,  már
gyülekeznek, délre repülnek a hideg tél elől,  ő pedig alászáll  a
Pokolba bűnei miatt, mert nem bírja tovább, mert elmenekül az
élettől… Eldobja magától a csodát, az élet csodáját, a szerelmet,
melyet  épp  most  talált  meg…  Kell  ettől  nagyobb  pokol,  mint
amiben ült? Nem! Nem kell! Ez már a purgatórium, az üst, melyet
maga Lucifer keverget!

- Ez már itt, és most maga a pokol! – kiáltott fel önkéntelenül.

Minden olyan gyönyörű, minden olyan szép, az életet dicséri, ő
pedig ott feküdt a szalmában a szép halálról tépelődve. Ott feküdt
a  dilemmával,  megtegye,  ne  tegye?  Mikor  dönt  jól  az  ember?
Minden  előre  eltervezett,  vagy  van  szabad  akaratunk?  Ha  a
teremtőnek  tervei  vannak  az  életünkkel,  akkor  az  is  szerepelt
benne, hogy Ferenc kivégezze magát? Nem tudhatta, nem hallotta
a hangot, amely eddig mindig szólt hozzá, amely vezette útján. Úgy
érezte, egy számára kijelölt ösvényen haladt mindeddig, de most
már  nem  hallotta  az  útmutatást,  nem  hallott  semmit.  Jobban
mondva eszébe jutott a juhász, akitől az ötletet merítette. Hanyatt
feküdt ismét, megpróbálta felidézni, mindez hogyan kezdődött…



KÉSZÜLŐDÉS
38 évvel azelőtt…

József, a nagybirtokos báró fia igazi vidám, társasági ember volt.
Középmagas vékony termetét a legdivatosabb ruhákban illegette,
szőke göndör fürtjeit csábosra igazította, fekete szemei ravaszul
csillogtak,  hetyke  bajszát  göndörre  pödörte,  miközben  a  létező
összes  társasági  rendezvényen részt  vett,  ahol  általában széles
hölgykoszorú  övezte  jelenlétét.  Élvezte,  amikor  a  szövegével
levette  a  lábáról  az  úri  kisasszonyokat,  persze  a  cselédlányok
szépsége sem hagyta hidegen. Apja, és anyja többször óva intették,
de mit sem hallgatott rájuk, ilyenkor viccesen legyintett egyet az
intelmekre.  Széles  mosollyal  ment  tovább  a  saját  útján,  nem
törődve semmivel.

A szülei  aznap bált  rendeztek a  21.  születésnapjára,  amikor
lázasan készülődött, kerestette a legdivatosabb úri ruháját, azon
gondolkodott, ma milyen álarcot öltsön, kopogást hallott.

- Tessék! – szólt ki.

- Bejöhetek? – kérdezte az édesanyja bekukkantva az ajtón.

Ruhája  földig  érő  bordó  selyemből  omlott  alá,  masnikkal,
szalagokkal díszítve, a legújabb divat szerint. Szép, kerek vállai
kívánatosan gömbölyödtek ki a mélyen kivágott felül szinte semmit
sem  fedő  ruhából.  Fehér  gyöngysor,  hozzá  illő  fülbevalókkal,
gyönyörű, természetes szőke loknik koronázták szép arcát. Ha nem
tudta volna, hogy elmúlt negyven, sohasem nézte volna annyinak,
elbűvölő,  bájos  fekete  szempár,  csinos,  vékony  alak,  fiatalos
megjelenés.  Hm,  igazi  dáma,  gondolta  magában  elismerően
csettintve.

-  Természetesen,  anyám,  bejöhet!  –  szólt  illedelmesen



rámosolyogva.

- Fiam! Apád úgy döntött, hogy a jelenlévő hölgyek közül még
ma választanod kell menyasszonyt magadnak. – kezdte.

- Hm…

- Még ma! Már elfelejtetted? – ismételte meg.

-  Micsoda?  Menyasszonyt?  Ne  nevettessenek!  –  nevetett
őszintén.

- Kérem, Helga, hagyjon magunkra! – szólt oda a lánynak, aki
segített az öltözködésben.

- Igen, uram! - hajolt meg a lány, és távozott a szobából.

- Mondja anyám még egyszer, miért kellene nősülnöm? – fordult
az anyjához, miközben a tükör előtt álldogált.

- Hát… a múltkori eset miatt is, fiam, hogy még egyszer ilyen ne
fordulhasson elő! – emlékeztette.

- Az is az Önök hibája! – csattant fel hirtelen.

-  Miért  a  mi  hibánk?  Nem  te  szerettél  bele  abba  a  kis
cselédlányba? Na, hogy is hívják? Nem tudom…

- Mária,  anyám! Ne mondja,  hogy már nem emlékszik rá!  –
villogott a szeme hirtelen haraggal.

- Igen, persze, Mária, na, mindegy, még szerencse, hogy apád
így elsimította az ügyet!

-  Szépen  elsimította!  Mondhatom!  Maguk  igazi  képmutatók!
Apám azt mondta akkor, élvezzem az életet, ne ragadjak le egy
lánynál, különben sem hozzám való! Azóta sem láttam, nem tudom,
hova tűnt el…- révedt a tekintete kifelé az ablakon, bele a semmibe.

- Én sem tudom, fiam, de az sem megoldás, amit most művelsz!



Egyik nő ágyából a másikba, főleg az idősebb úrinők…

- Igen… önök akarták így…

- Hogyhogy mi?

- Amikor megfosztottak Máriától…

- Máriától? Te szerettél bele, vagy rosszul tudom? - fejtegette.

- Önök miatt… Nem ön hívta fel a figyelmemet? Ön mondta,
hogy szerelmes belém… - nézte meg magát a tükörben, igazgatva a
ruháját.

- Igen… rémlik valami, apád is észrevette…

-  Na,  igen,  az  apám…  Emlékszem  mindenre!  –  nézett
jelentőségteljesen  az  anyja  szemébe.

- Ezt most hagyjuk…

- Hát persze… „ezt” hagyjuk, „most” hagyjuk!

-  Apád  Gizellát  szemelte  ki  neked,  de  hiszen  te  is  tudod!
Kerülgesd, beszélj hozzá, mondj neki szépeket, bókolj, táncolj vele!
Korban, és rangban illik hozzád! Jó lenne, ha meg is szeretne, mert
az apjával megegyeztünk már a hozományban is. Tudod, a birtoka
a mienk mellett van, ő is egyetlen gyermek, mint te, halálunkkor
egyesül  a  két  birtok,  egy  még  nagyobb  birodalomban.  Együtt
gazdagabbak lehettek! Utódaitok hatalmas vagyont örökölhetnek!
– terelte a szót Kamilla asszony.

- Jaj, anyám, de mit tegyek, ha nem szeretem? – vetette közbe.

- Nem kell szeretned, csak vedd el…

- Ez nagyon érdekes… azt hittem, az ember szereti a feleségét,
a társát… ezt a nőt valahogy nem tudom szeretni!

- A házasság kötelesség a mi társadalmi pozíciónkban!



- Nem szeretem!

- Kit érdekel az most?

- Tudod, hogy évszázadokra visszamenőleg tudjuk bizonyítani
nemesi származásunkat, nem keveredhet a vérünk akárkiével!

- Áh! Szóval megint itt tartunk? Nem keveredhetünk akárkivel,
a vérünk! A mi vérünk… Miért különb, mint másé? – latolgatta.

- Egyébként még örülhetnél, hogy eddig volt választásod! Téged
nem kisgyermekkorban jegyeztek el!

- Választásom? – csodálkozott.

- Nagy engedmény volt ez apád részéről… az ő apja biztosan
nem így tett volna! Ha még élne, biztosan beleszólna!

- Örülök, hogy már nem él! Ezt nevezik választásnak?

- Fiam, ilyet ne mondj, nem mondhatsz az őseidről! Nagyapád
fantasztikus ember volt! Én magam is nagyon tiszteltem! Szívből
sajnáltam, amikor meghalt! Jobban kellene tisztelned a felmenőidet!
Az  ember  az  őseiből  táplálkozik,  töltekezik!  Örülj,  hogy  ilyen
családfát  tudhatsz  magadénak!

- Nagyon örülök! – mondta némi iróniával hangjában.

- Hidd el, ha nem ezt az utat választod, nagyon megbánod! Te
hozzászoktál a gazdagsághoz, megvan mindened! Szolgálólányok,
cselédek,  szakács,  lovász,  sokszobás  kastély,  villák,  komornák,
inasok,  nyelvtanárok,  nevelőnők,  kocsisok  gondoskodnak,  és
gondoskodtak  mindig  is  rólad.  Csekélyke  munka  mellett  időd
legnagyobb  részét  művelődésre  és  szórakozásra  fordíthatod.
Kiemelkedhetsz, naggyá válhatsz a műveltséged által, az lehetsz,
aki  akarsz,  minden  kizárólag  rajtad  múlik!  Emellett  sok  időt
tölthetsz a külföldi  üdülőhelyeken is,  rendszeresen vadászhatsz,
sportolhatsz, esténként estélyekre, színházba, sőt még kaszinókba



is járhatsz! Már elfelejtetted, hogy nemcsak kötelességgel jár ez az
élet?

 Az lehetek, aki akarok? Miközben nincs más választásom?

- Mondtam már,  vannak bizonyos elvárások,  kötelezettségek,
amiket sajnos nem lehet kikerülni, ezek egyike a rangunkhoz méltó
házasságkötés is! Ám, nemcsak kötelességekkel, hanem rengeteg
kiváltsággal is jár ez az életforma! Örülj, hogy te vagy József báró!

- Igen, értem, tudom jól, valóban, mindez hiányozna, ha nem
lenne!  Valóban  megszoktam,  nem  tudnék  másképp  élni,  ezt
tanultam,  ebbe  születtem,  szeretem,  ámbátor  inkább  a
kiváltságokat!  –  igazította meg hetyke bajuszát,  úgy tűnt,  kissé
megenyhült.

- Látod, mégis jó lesz majd Gizella! Ha határoztál, szólj, máris
kitűzzük az esküvő napját!

- Rendben…

- Még ma bejelentjük a bálon, hogy eljegyeztétek egymást.

- Csak ne lenne kötelező! Mindjárt könnyebb lenne! Ha legalább
tiltanák tőlem… talán akkor…

- Valójában nem is ismered! Elutasítottad, mert apád választotta!
Nem így szokás, tulajdonképpen…

-  Hát,  igen,  anyám,  teljesen  igaza  van!  Szokás  elfogadni  a
szülők döntését… – nézett már mosolyogva.

- Akkor szeretettel várlak, drága fiam! Boldog születésnapot! –
adott puszit a fiának.

- Köszönöm, anyám! – hajolt le a jóval alacsonyabb hölgyhöz.

Igazán tisztelte, szerette az anyját. Az apját nem annyira, aki
kemény, konok, rideg, hideg embernek tűnt, minden igyekezetével



arra  törekedett,  legalább  pont  olyan  ne  legyen.  Többször
megfigyelte, hogyan bánt az emberekkel. A szolgákkal rendkívül
könyörtelenül  viselkedett,  nem  ismert  semmilyen  gyengeséget.
Mindig  azt  mondta,  kemény  kézzel  kell  bánni  velük,  különben
elkanászodnak.  Azt  is  észrevette,  hogy  az  anyja,  akit  annyira
imádott, nem boldog vele, sőt titkon szeretőt is tartott. Ismerte a
férfit,  neves  katonatisztként  szolgált  a  seregben,  rendszeresen
megfordult a kastélyban, sokszor hetekig náluk vendégeskedett.
Azt, hogy az apja tudott e róla, nem tudta biztosan, ám eközben
megfigyelte  azt  is,  ő  hány,  meg  hány  szeretőt  tartott,  sőt  mit
művelt volna még az ártatlan Máriával is. Mi lehet vele? Él e még?
Ha él, miért nem ad jelet magáról? Miért nem válaszolt sohasem az
üzeneteire? Az apja, igen, a gonosz, rosszindulatú elintézte, de,
hogyan,  és  miért  éppen úgy? Ezekre a  kérdésekre nem kapott
válaszokat azóta sem, ha eszébe jutott, halkan mindig elmorogta
magában. Nem volt benne biztos, hogy az anyja mindenről mit tud.
Nem nagyon tetszett neki, amit látott, de hát ilyen az élet, az úri
élet!

Mindennek ára van, sokszor elgondolkodott az életformáján.

„Vajon mindenütt így megy ez? Vajon minden gazdag így él?
Vagy csak az én családom?”

Kamilla a reményt, a fénysugarat, a szeretetet jelentette ebben
az életében, a sötét rengetegben, amiben néha érezte magát. Nem
felejtette el, mennyit segített neki Mária esetében is, akkor örökre
megfogadta,  soha  többé  nem lesz  szerelmes!  Nem!  Majd  ő  is
kibabrál mindenkivel, akivel csak lehet! Ha az élet ilyen, ám legyen,
vállalja! Egy mosoly álarcot öltött, mely mosoly az arcára fagyott,
néha  már  ő  is  elhitte,  hogy  valóban  olyan  az  élet,  amilyen
álomvilágot  varázsolt  maga  köré.  Akkoriban  fordult  az  idősebb
úrhölgyek felé, élvezte a kényeztetésüket, szerelmüket, a titkokat,
a bujkálást a férjek elől, fürdött a gyönyörben, sokszor alig bírt
elmenekülni,  hogy  titokban  maradhasson  minden.  Az  is  furcsa



boldogsággal töltötte el, ha egy – egy ilyen kaland után komoly
tárgyalást  kellett  folytasson  az  illető  férjjel.  Közben  folyton  az
asszonya  heves  csókjai  jutottak  eszébe,  még  ajkán  érezte  a
szenvedély ízét, még a parfümje illata lebegte körül, elvarázsolta a
kényeztetés, az ajándékok, amikkel ezek a hölgyek elhalmozták. A
csókok,  melyek még ajkán égtek,  azon az ajkon,  mellyel  éppen
utána beszélt az úrhölgy férjével. Eszébe jutott Judit asszony, aki
bevezette ebbe az életbe. Igazán elbűvölő, bájos hölgy volt, annak
ellenére,  hogy  az  anyja  is  lehetett  volna.  Hosszú,  egészséges
vöröses  barna  haja,  csábítóan  zöld  tigris  szemei,  gömbölyded
csípője, szép fehér bőre egy életre elkápráztatták. A szerelem nem
ismer  határokat,  és  korlátokat,  ráadásul  életkort  sem.  Már
majdnem  beleszeretett ,  amikor  sikerült  tőle  végleg
megszabadulnia.  Kapóra  jött,  amikor  szerencsére,  és
előreláthatólag  hosszú  hónapokig  külföldre  kellett  utazzon  a
férjével. Ám a bájos hölgy vonalai mélyen beíródtak emlékezetébe,
sok éjjelen felidéződtek, néha Juditnak szólította az éppen aktuális
hölgyet, akinek az ágyában feküdt. Még el is pirult egy pillanatra
emlékeibe  merülve.  Mivel  ő  maga  is  nagyon  jól  nézett  ki,  a
cselédlányok szerelme sem hagyta hidegen, úgy is mondhatnánk,
megvesztek érte a nők. Judit után számos illatos, kedves, jó hírű
finom  úrhölgy  szerelmét  sikerült  megkaparintania,  rengeteg
alkalommal hagyott maga után összetört szíveket, mély sebeket.
Számtalanszor aludt a szolgálók ágyában is, néha megajándékozta
őket a gazdag hölgyektől kapott csecsebecsékkel. Ő maga azonban
a  szívét  nem adta  többé  senkinek.  Elvették  tőle  Máriát,  sárba
tiporták a szívét, hát, legyen, él, ahogyan tud, hiszen maga az apja
bíztatta minderre…

Ó! Mária… Talán már három éve, igen, legalább három éve,
azóta  mennyi,  de  mennyi  nő  volt  az  életében,  meg sem tudná
számolni, ha akarná sem. Az is megfordult már a fejében, vajon
valóban szerette Máriát, vagy csak a vágy hajtotta? Az ifjúkori vágy?
Az első szerelem, az első érintés, az ismeretlen, a kifürkészhetetlen?



Mi vonzotta annyira benne? A titok, az áthatolhatatlan korlátok,
társadalmi  különbségek,  a  tiltások,  a  fiatalság,  a  tisztaság,
őszinteség, az ellentétek, azok a csodálatos kék szemek? Mindez
már annyira távolinak tűnt, olyan hihetetlennek, hogy valaha még
ez  is  megtörtént  vele.  Egy  egész  élet  választotta  el  az  akkori
önmagától, igen, már más ember lett belőle.

Majd elveszi azt a bizonyos Gizellát, Gizellát, ahogyan kérik,
végül is nem ronda hölgy, ő is csak egy nő, a szerelme is olyan,
mint a többié, és persze mellette rengeteg szeretőt fog tartani,
mindenki szerelmét megszerzi, akiét lehet, bólintott elégedetten.
Gazdagok  lesznek,  dúsgazdagok,  egyesül  a  két  birtok,  sorra
születnek majd a fiaik, akik öröklik a vagyont, nem is olyan rossz
kilátások  ezek.  Igen,  így  lesz,  döntötte  el  végül,  farkasszemet
nézett  a  tükörképével,  vállat  vont,  majd  magára  igazította  a
felöltőjét,  és  széles  mosollyal  arcán belépett  a  bálterembe…



A KEZDET KEZDETE
Történetünk egészen a XIX. század végéig nyúlik vissza, mikor a

hagyományos  agrártársadalmunkban  nagy  vagyoni  különbségek
jellemezték  a  társadalmat.  1848-ban  ugyan  felszabadultak  a
jobbágyok, a saját jó szántukból és ellenértékért dolgoztak tovább
ezután. Nem is akarták először elhinni, csak amikor a földesúri
földekből adtak nekik örök tulajdonul, amiért persze pénzt fizettek,
ám  legtöbben  mégis  munkával  váltották  magukénak.  Ki  -  ki
természetesen annyi holdat fogott amennyit akart, vagy meg bírt
váltani, ami egy évben általában 1-2 holdat jelentett, mivel többre
nem futotta az erejükből. Akinek igás állata volt az igényelt földet,
akinek nem, az nem tudott földet fogni, így napszámos lett vagy
konvenciós  cseléd  a  helyi  uradalomban.  A  megszerzett  földet
azután szinte mindenki meg tudta tartani, legfőképp a szorgalmas,
igyekvő családok.

Kisfalunkat  is,  ahol  ehhez  hasonló  szorgalmas,  becsületes
emberek  éltek,  egykoron  a  báró  ősei  telepítették  a  kastélyuk
környékére.  A  vidéken  több  ilyen  kicsi  falucska,  település,  jó
néhány apró, távoli tanya született. A legkorábbi falunevek döntő
többsége személynevekből alakult ki, amely utalhatott arra az úrra,
aki odatelepítette, vagy éppen a falu elhelyezkedésére, esetleg a
méretére,  vagy  egyéb  jellemző  sajátosságára.  Így  születtek
Nagyfalu,  Kisfalu,  Jánosfalva,  és  hasonlók.

Képzeletbeli  kisfalunk  -  most  egyszerűen  nevezzük  csak
Kisfalunak -… Kezdetben mindössze egy utcából állt, az évtizedek
során  lassacskán  bővült,  ám  akkoriban  is  alig  haladta  meg  a
lélekszám  a  félezer  főt.  Többnyire  szegény  parasztok  lakták,
akiknek  élete  szorosan  összefüggött  az  uralkodókéval.  Nekik
kellett  mindig  beszolgáltatni  a  terméshányadot,  mikor  mennyit,
amennyi  éppen  az  aktuális  határozat,  törvény  szerint  a



kötelezettségüknek számított.  A  falubeliek  egymást  is  ismerték,
életük szervesen összefüggött,  akárhányan is  voltak,  úgy  éltek,
mint egy nagycsalád. Munkájukat közösen szervezték, kőkeményen
dolgoztak, nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek, és az öregek is
bőven  kivették  a  részüket  mindenből.  Rendeztek  falusi
mulatságokat, bálokat, aratóbált, szüreti bált, búcsúkat, amelyet a
falu  védőszentjének  ünnepén  tartottak.  Életüket  befolyásolta  a
Tisza, amely rendszerint elöntötte a kis falvakat, ezért általában
úgy alakították ki az utcákat, hogy mélyebben helyezkedjenek el,
mint a házak, egyfajta folyómederként szolgáljanak, ha jön az ár.
Ilyenkor  előfordult,  hogy  csónakon  kellett  közlekedniük  akár  a
saját  falujukban,  akár  egészen a  szomszédos  falvakig.  A  házak
általában vert falú, vályogból készültek, amit a szegény parasztok a
földből össze tudtak kaparni. Az építkezéshez a közeli tölgyerdő
mellett  elterülő  agyagbányából  hordták  az  agyagot,  amelyből  a
vályogtéglák  készültek.  A  vályogot  agyagból  keverték  ki
szalmatörekkel  dúsították,  és  fából  eszkábált  tégla  formájú
keretekbe öntötték.  Ezután a napon szárították meg, és amikor
már  megtartotta  a  formáját,  újabb  adagokat  öntöttek.  Sárral
ragasztották össze, sárral falaztak, és sárral tapasztották be, az lett
a vakolat. Fagerendás mennyezet, vastag nádtető fedte be, végül
fehérre meszelték, a meszelés műveletét aztán majdnem minden
nyáron  megismételték,  kijavították  tapasztással,  amit  az  idő
vasfoga  télen  kikezdett.  Rendkívüli  módon  éghetők  voltak  a
nádtetők, így ha tűzvész ütött ki, leginkább a nyári forróságban,
szinte lehetetlen volt megakadályozni, hogy az egész falu lángra ne
kapjon.  Tornácos,  földes  talajú  helyiségek  jellemezték  a  kis
építményeket, melyeket napraforgó kórókerítéssel kerítettek körbe,
csak  a  tehetősebb  családoknál  akadt  deszkakerítés.  Az  utcán
minden  ház  előtt  padok  sorakoztak,  ez  egyfajta  szórakozást
nyújtott számukra, amikor nyáron tovább fenn volt a nap az égen,
és  befejezték  már  a  kimerítő  munkát,  kiültek  beszélgetni.  A
házakhoz ólak is tartoztak, valamint gémes kutak, melyek vizéből
ittak az állatok és az emberek. A gémes kutakat egyszerűen kiásták,



alig 1- 2 méteren már találtak vizet, elég alacsony fekvésűek voltak
a falvak, magasan állt a talajvíz, és közel folyt a Tisza. Akiknek nem
volt saját ásott kútjuk, a szomszédoktól hordták a vizet.

A települések általában valamilyen vízforrás mellett alakultak ki,
így volt ez Kisfalu esetében is. Itt is csörgedezett egy szélesebb
kispatak, melynek vize a Tiszába torkollott. Az asszonyok idejártak
mosni, innen hordtak vizet hajmosáshoz, fürdeni, mert a patak vize
sokkal selymesebb tapintású volt, mint a kutaké. Az itt élő emberek
szoros kapcsolatban álltak a természettel is, szerették a vizet, a
kispatakot, a napot, a felhőket, az esőt a szelet, a havat, az erdőket,
a füvet, az állatokat, mindent, mindent, amit a természet nyújtani
tudott  számukra.  A  falu  talaját  futóhomok  borította,  melyet  az
útszélre telepített fákkal igyekeztek megkötni,  a kerítések, és a
telepített akácos erdők szintén ezt a célt szolgálták. Kisfalunak már
volt  saját  kis  temploma  is,  mely  vasárnaponként  begyűjtötte
termébe a  hívőket,  és  minden délben megkondult  a  harang.

Azon  a  tájon  leginkább  a  görög  katolikus  vallás  hódított,
általában minden faluban épült  egy – egy temploma, később, a
település  bővülésével  itt  -  ott  megjelentek  már  a  református
templomok is, az egyházzal együtt. A görög katolikus, más néven
bizánci szertartású katolikus vallás, az 1438-45-ös firenzei zsinat
alkalmával született  meg. Ezen a zsinaton mondták ki,  hogy az
ortodox  egyházból  kiválva  egyesülnek  Rómával.  Dogmatikai
ellentétei  nincsenek  a  római  katolikus  egyház  tanaival,  csak
néhány  szokás  tér  el,  és  bizonyos  hittételeket  másképp
hangsúlyoznak, mint a rómaiak. A görög rítusban sokkal jobban
kifejlődött a Mária - tisztelet. Emellett megőrizte azt a szokását,
hogy papjai a felszentelésig nősülhetnek. A húsvéti ünnep is eltér a
római  katolikus  szokásoktól,  ekkor  a  görög  katolikusok  a
templomban  összegyűlnek,  pászkát,  bort,  tojást  és  sonkát
szentelnek.  A  pászka  a  húshoz  sütött  kalács,  amelyet  szigorú
hagyományok szerint készítenek. A hívek nagyon komolyan vették
akkoriban az egyház tanításait.



Mária szülei is egy - egy szegény paraszt családban nevelkedtek
fel, a két szomszédos falucskában. Valéria alacsony, fekete hajú,
zöldes szemű, csinos fiatal lány volt akkoriban, Matyi pedig egy
kicsit  magasabb,  hetyke bajszú,  csodálatosan kék szemű, barna
hajú ifjúként kereste élete értelmét. Az akkoriban szokásos helyen,
egy  búcsúbálban  ismerkedtek  meg,  ahol  egész  este  együtt
táncoltak,  némi  udvarlás  után  elmentek  a  szülők  kölcsönösen
háztűznézőbe. Egy alkalommal megtörtént a leánykérés, a kötelező
jegyben  járás  ideje  múltán  falusi  esküvő  keretében  hamarosan
összeházasodtak,  majd  sorra  születtek  a  gyerekek.  Előbb  egy
kislány, Mária, aki édesapja csodálatosan kék szemeit örökölte, és
édesanyja éjfekete haját, majd utána szinte évente érkezett az öt
fiú, Matyika, Marci, Berci, Béci, és Csabika. Ennyi gyermekáldás
után a szülők remélték, hogy már több baba nem érkezik, - elég
lesz ezt a hatot is felnevelni! – mondták.

A  szegényeknek  nem  sok  öröm  adatott  az  életben,  náluk
legnagyobb kincsnek a szeretet számított, a gyermek. Ha új baba
érkezett,  repültek  az  örömtől,  az  sem érdekelte  őket,  hogy  el
tudják e tartani, vagy sem, „Isten adta! Majd lesz valahogy!” Nem
ritkán  9,  sőt  12  gyerekkel  is  megáldotta  őket  a  sors,  ám  a
csecsemőhalandóság akkoriban igen nagy volt. Sokszor távoztak az
aktuális  járványok  szövődményei,  alultápláltság,  himlő,
gyermekbetegségek következtében, a nagyobbak pedig elég sűrűn
torokgyíkot  kaptak,  így  alakult,  hogy  a  sokból  4,  7,  esetleg  9
gyermek  érhette  meg  a  felnőtt  kort  is.  Azon  kevés  családok
szerencsésnek mondhatták  magukat,  akik  nem ismerték  meg a
csecsemő- vagy gyermekhalál fájdalmas kínjait.

A cipőt sokan csak hírből ismerték, még a november végi deres
földeken  is  mezítláb  jártak.  Ha  akadt  egy  belőle,  azt  csakis
ünnepnap  viselték,  valamint  a  gyerekek  egymástól  örökölték  a
nagyobbaktól  a kisebbek. Előfordult,  hogy a nagyobbak délelőtt
mentek  iskolába,  a  kisebbek  délután  ugyanabban  a  ruhákban,
cipőkben  jelentek  meg  az  iskolapadban.  Gyermekruhák  alig



készültek,  a  kicsiket  sokszor  felnőtt  ruhákban járatták.

A századforduló után néhány évvel Mária családja is annyira
elszegényedett, nem sűrűn jutott már étel sem az asztalra, így a
családtagok szétszéledtek, kénytelen – kelletlen még a gyerekek is
szolgálni mentek, ahová csak tudtak. Öt testvére öt felé, egy – egy
uradalomban, vagy tehetősebb családban kapott helyet, ahol némi
munka fejében megtűrték őket, cserébe teljes ellátást kaptak. Így
legalább nem a családnak kellett betömni azt a sok éhes szájat.

-  Kislányom,  azt  hallottam  a  faluban,  hogy  a  kastélyban
szobalányt  keresnek!  –  mondta  az  édesanyja.

- Igen? – lepődött meg a lány.

- Igen, rád gondoltunk, most leszel 17 éves, már el tudod látni
ezt a feladatot!

- Remélem…

- Elmegyünk jelentkezni!

- Mi lesz, ha nem leszek alkalmas?

- Biztosan az leszel! Csinos vagy, és jól  dolgozol,  szófogadó,
engedelmes teremtésnek neveltünk.

- Együtt megyünk?

-  Nem,  nem,  ide  egyedül  kell  menned,  csak  egy  szobalányt
keresnek  a  másik  helyére,  aki  férjhez  ment,  és  elköltözött.  Mi
sajnos  nem  mehetünk  veled,  de  nagyon  nagy  szükség  van  a
munkádra, és arra pár pengőre, amit fizetnek érte… - hajtotta le
szomorúan fejét az édesanyja.

- Jó, megpróbálhatjuk. – egyezett bele kicsit félve.

-  Köszönöm,  kislyányom!  Te  mindig  annyira  engedelmes,  jó
gyerek voltál! – ölelte át Valéria.



Máriának  így  sikerült  elszegődnie  a  közeli  kastélyba,  mivel
csinos kis arca, vékony alakja mutatóssá tette, házicseléd lehetett.
Az  intéző  boldogan  felvette,  elérkezett  a  pillanat  is,  amikor
indulnia  kellett.

- Aztán jól viseld magad leányom! – kérte az édesapja.

- Igenis édesapám, igyekszem legjobb tudásom szerint a rám
bízott feladatokat elvégezni!

- Mindent úgy tegyél, ahogyan kérik! – aggódott Valéria.

-  Igyekszem,  igyekszem,  drága  szüleim,  ne  féltsenek  már
annyira!

- Hát… akkor olcsón ne add magad, ahogy mondani szokás… -
ölelte át Matyi az egyetlen leányát.

- Édesapám…


