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Apám egy vagyontalan 
' leányt vett elt aki nem 
a z t nézte, hogy apám 
m ive l fo g la lko z ik  . . .  
Szegéng anyám, minthq 
csak egg úszó sziget
re épített volna házat/'



UA szeme szürke vo lt és 
nyájas, nyugodt nézesü; 
de ka a ka rta , o ly e rő 
sen tu d ta  rászegezni 
b ő rk ire  is, Hogy nem 
lehe te ti kibírni. Persze, 
csuk akko r nézeti i'gy, 
ha v a la k i ló h á tró l
beszélt vele, máskülön
ben az o lelke olyan 
volt, mint a tavaszi 
n a p s u g á r . 11



R észle t 
a múzeui
ki állítása



R észlet 
a múzeum 
k iá llí tá s ú b ó l



R észlet 
a múzeum
k iá llítá sábó l



o A piskóta

"Részlef a 
G ye rm e kko ri
e m lé k e k b ő l

Pátkái'ól Székesfejérvárra költöztünk egy Bürger- 
meister nevű kútmesternek a házába. Kellemes laká
sunk volt itt; üveges tornác is tartozott hozzá. Nappal 
itt tartózkodtunk legtöbbet. Mókusom is volt, nagy for
gós kalitkában. De engem a mókus csak addig érdekelt, 
míg nem forgott. Mikor láttam, hogy egyebet nem tud, 
nem érdekelt többé.

Akkor már ötéves voltam. Apám dedóba adott. A 
betűket már jobbára ismertem, és az akkori egyetlen 
gyermekkönyvből, amelynek a címe Flóri könyve volt, 
minden hónapban elnyűttem egyet.

A dedóban egyszer egy nagy stanicli piskótát osz
tott szét a dedósné â  gyermekeknek. Mi körben ültünk, 
s én sóvárgó pillantással néztem az osztást. Kiszámí
tottam, hogy én kerülök utolsónak, és aggódtam, hogy 
nekem nem jut.



R észié i' a
Gyerm ekkori
em lékekből

Pátkán az apám sarkantyúd csizmában járatott. 
Emlékszem, mikor hozta a sarkantyút, s a finom se
lyempapirosból kibontotta előttem. A sarkantyú fényes 
volt és talán aranyozott is. Nekem nagyon tetszett. De 
csak addig tetszett, míg a kezemben volt; mikor már a 
csizmámra szegezték, bizony nem szerettem: gyakorta 
elbotlottam benne, és felbuktam.

De hiába feszegettem le a kényelmetlen cifraságot, 
apám csakhamar megint újat vett. Megtanított tán
colni. Az akkor divatos hangszeren, gitáron mindenféle 
tokázó nótát játszott, s nekem a fordulókat ki kellett 
pengetnem a sarkantyúval.

Anyám beszéli, hogy egyszer apám elvitt a kávé
házba is, és ott húzatta nekem a cigánnyal a verbungost, 
én meg táncoltam.

o  Páter noster
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H irlc ipok/ cthol az 
ú jság író  G á rd o n y i 
m űködő ff.
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Szinlapok.
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M üve ibő l



y/Aho9y egyes ember 
ehn té z h e t gyilok nél 
knl is akármi ügyet, 
mért ne in tézhetnék 
el a nemzetek is."
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