
Nagyszüleim mesélték – családi történet a kommunista korszakból

Czifra Máté: 

Porzott az út a lány mezítelen lába alatt. Megjöttek. A falu szélén laktak egy rozoga házban. A

nyitott kapun át berohanva ért a szerény kis épületbe.

Anyja a mosókonyhában volt, kivörösödött kezével egy királykék kendőt mosott a koszos 

vízben.

- Megérkeztek? – szólt az anyja kézfejét megtörölve elnyűtt kötőjében.
- A falu túloldalán vannak. – mondta a lány kivörösödött arccal. – Az imént még csak a 

Molnárékhoz mentek be. – nekidőlt a repedezett ajtófélfának. – Mit fog tenni 

édesanyám?
- Kitalálok valamit, de most fuss, keresd meg a nővéredet! – mondta érzelemmentes 

hanggal, arcára azonban rátelepedett a bizonytalanság.

A lány lassan, a földet nézve kisétált az apró szobából. A poros konyhán átmenet lenyomta a 

dióbarna ajtó rideg, érdes tapintású réz kilincsét. Nyár közepe volt, a szél a fényárban úszó, 

zöldellő kert végén álló hatalmas barackfa bézs színű virágszirmait, akár a tenger a hajókat 

légies könnyedséggel emelte fel, majd le. A szirmok majdhogynem beleolvadtak a narancs-

kék árnyalatban játszó égboltba, amit most egy fecskeraj takart el. Az eget nézte, amely a 

végtelen tengert jutatta eszébe, ahová ő soha nem juthat el. Tekintete nővérére vándorolt, aki a

barackfa alól szedte össze a rohadt termést. 

- Anyánk nem örülne, ha látná a kezed – mutatott nővére karja felé, amit a kezében 

tartott gyümölcs leve megfogott. – pont ma.
- Nem vendégek jönnek. Nekik nem számít milyen tiszta a kezünk, milyen ruhákban 

járunk, amíg dolgozunk. – mondta halkan.
- Miért bántják anyánkat és apánkat? – kérdezte nővérétől a lábát nézve miközben 

beletúrta azt a hűs földbe.
- Látod ott azt az anyamacskát? – mutat a telek másik végébe, miközben lehajol még 

egy barackért és bele dobja a mellette lévő kosárba.
- Szoptatja a kiscicáit. – mondta a vörös szőrű állatra nézve.
- Az ember is ezt teszi, ahogy az összes állat, az erősebb segíti a nála gyengébbet. Ezt 

teszik, akiknek van szívük és képesek szeretni, de nekik nincs, soha nem volt és nem 

is lesz.



- Nekik is biztosan van családjuk, akiket szeretnek. Borsósék is szeretik egymást, még 

most is, hogy szolgálati lakásba költöztek, és… - bizonygatta már-már kiabálva 

nővérének, de ő lehajolt hozzá és a szemébe nézett.
- Azt akarod, hogy apánkat börtönbe vessék? Tán anyánkat? – húga elkezdte rázni a 

fejét. – Engem? – a nagyobbik lány a kerítés felé nézett. – Tudod ki lakik a 

szomszédban? Az az öregasszony, aki feljelentette a Molnár fiát. Múlt éjjel elhurcolták

az ávósok. Lehet, hogy sosem jön vissza többé. Ha jót akarsz nekünk, magadnak, 

akkor csendben maradsz. – sóhajtott egyet és lehajtotta a fejét, majd halkan hozzátette 

– Ne bízz senkiben! Menj, mosd meg a lábadat a kosztól!
- Benned bízhatok? – nézett rémülten a lány nővére világosbarna szemébe.
- Bennem mindig. – ölelte át hugát.

Az anya a konyhaasztalnál állt. Egy vörös tyúkot kopasztott. A lány leült a nővel szemben 

lévő székre. A félig elhúzott függönyön át még beszűrődtek a lemenő nap rozsdás sugarai. 

Félt. Olyan érzése volt, mintha a holnap már nem jönne el. Bármennyire is rossz 

belegondolni, most örült volna, ha ez lett volna az utolsó nap. Nem lenne több rettegés.

A férfi leeresztette a kapa poros nyelét. Felegyenesedett és ingébe törölte homlokáról a portól 

feketén gyöngyöző izzadság cseppjeit. A távolba merengett. A sima víz tökéletesen tükrözte a 

felette elterülő eget, a madarakat, a tavat ölelő lélegző fákat és füveket, mintha a tükörképe 

lenne a valóság és ez a rémes hely csak egy rossz álom lenne. Odasétálta tóhoz, a lába minden

lépésnél belesüppedt a földbe.

Lehajolt a tóhoz és megérintette a narancs eget, az elkezdett hullámzani és a sötét iszap 

feketére mosta a tükörképet. Ez a valóság.

Dörömböltek az ajtón. A nővére megfogta húga kezét és bevonszolta a lányt a kamrába. Az 

anya odasétált az ajtóhoz. Megérintette az ajtókilincset, viszont még nem nyitotta ki. Vett egy 

mély lélegzetet, majd kifújta. A gyomra görcsbe rándult.

- Nem szabad, hogy gyengének lássanak. – súgta maga elé, majd kinyitotta az ajtót.
- Maguk azok? Micsoda meglepetés! - A nő bizonytalan arckifejezését hirtelen gúnyos 

mosoly váltotta fel.
- Angyalné, bemehetnénk? – szólt a bőrkabátos férfi karcos hangjával.
- Nem kell udvariaskodni, úgyis bejönnének. – pillantott a férfi mögött álló emberekre, 

majd besétált a mosókonyhába.
- Hol van az ura? – nézett undorral körbe az apró konyhában, követve az asszonyt. 
- Én azt reggel óta nem tudhatom. – kiabált a kis helyiségből a férfinak.
- Hol van? – kérdezte erőteljesebben, immár az asszony mellett állva.



- Miért engem zaklatnak? – a mosóteknőből nedves kezét kiemelve pár vízcsepp a férfi 

éjfekete cipőjére esett. – Biztos megint a kocsmában lopja az időt, de ha 

megbocsátanának, kimosnám a férjem nadrágját. – nézett elmosolyodva a sötét cipőn 

gyöngyöző lúgos vízcseppekre, melyek foltot hagyva maguk után csöppentek a földre.

A férfi felemelte kezét, hogy megüsse a nőt, de egy kar visszatartotta. Egy középkorú, mégis 

ráncos ember lépett elő. Odasúgott valamit az ideges férfi fülébe, amitől látszólag még 

idegesebb lett, de kezét leengedte és kisétált a konyhából, a többiek követték kivéve az az egy

nem, aki megállította a dühös férfit.

- Milyen érzés tudni, hogy egy vagy közülük? – szipogott az asszony elfordulva 

megmentőjétől.
- Figyelj, a világ nem fekete fehér. Nincs jó és gonosz.
- Hogy mondhatsz ilyet? – ordította az asszony zokogva – Emberek életei, álmaik 

mennek tönkre, elvesztenek mindent, amiért dolgoztak!
- Bele sem gondolsz, mi lenne a családommal, ha nem vállaltam volna el a munkát? 

Biztonságban tudhatom őket. Éjszaka nem kell azért aggódnom, hogy mi lesz holnap. 

Tudom ezzel a döntésemmel nem mindenki ért egyet, de te mit tettél volna?
- Menj ki a házamból – üvöltött a nő az ajtóra mutatva – Menj már! – A férfi szótlanul 

megfordult és kisétált az ajtón.

A nő zokogva térdre rogyott. A két lány a kamrából odafutott anyjukhoz. Átölelték, de senki 

sem szólt egy szót sem.

A csillagok ezernyi gyémántként ragyogtak a gyászos, feketébe burkolódzó égbolton. A férfi 

belépett a rozoga ajtón. Leült a nő mellé, aki az ablak felé fordítva fejét, bámult a semmibe. A 

férj megragadta felesége kezét.

- Abban a percben amint megláttalak te lettél életem értelme, te voltál, aki miatt 

reggelente felkeltem és ez most sem változott. Biztonságban akarlak tudni téged és a 

gyerekeket.
- Tudom. – nézett a nő a férfi fáradt, ráncos arcára.
- A háborúban egyszer már majdnem elvesztettelek téged, nem akarom még egyszer 

átélni azt az érzést. Nem számít, ha elveszik mindenünket, ha megmaradunk 

egymásnak. Ezt sohasem vehetik el tőlünk. Nem bujkálhatunk örökké. Holnap aláírom

a papírt, hogy belépek a téeszbe. 



A nő felállt és kisétált az udvarra, a férfi követte. Felnéztek az égre, az égbolton megannyi 

csillag között ott ragyogott a hold, erősebben, mint bármi az égen. Kőből és porból áll, mégis 

képes ragyogással betölteni a földet.

- Átvészeljük ezt is. – fogta meg a feleség férje kezét. – Mindig van remény…


