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Móra Ferenc 
 

Tömörkény 
(Részletek) 

 

 
Az élettörténetéről beszéljek? Nincs neki. Élete külső adataival 

– onnan kezdve, hogy született 1866-ban a ceglédi vasúti állomáson, 
útközben, és meghalt 1917 április 24-én Szegeden az Oroszlán utcá-
ban, amelyet már Tömörkény utcának hívnak – nem lehet megtölteni 
egy oldalt. Heroikus lendület, romantikus élethullámzás a pályájából 
csakúgy hiányzik, mint a művészetéből, s titánkodásnak soha nyoma 
se volt egyikben sem. Ami emberi szemnek látható volt belőle, a leg-
polgáribb élet volt, és ha valamire büszke volt, nyilván erre volt az. 
Tisztelte az Istent és a királyt, adókönyve és életbiztosítási kötvénye 
mindig rendben volt. Szerette a fehér mellényt, a hámozott szőlőt, 
baráti összejövetelek amábilis1 konfúzióit, és zuhogó esőben a friss 
szántások közt való kocsikázást; soha nem lázadozott haragos szóval 
a társadalmi rend ellen, noha éjfél után sokat kifigurázta, sokra be-
csülte felsőbb hatósága elismerését, és minden órában meg tudott 
volna halni a családjáért – íme, ez majdnem az egész ember. Mégse 
egészen az, volt benne valami, ami mindenkitől megkülönböztette a 
világon és akármennyire rejtegette, mindjárt elárulta a rendkívüli 
embert. A boltozatos homloka talán vagy a szemeiben világító lám-
pás, talán az ötletek aranymuslincái, amelyekkel jókedvében teleraj-
zolta baráti körét, talán a tiszta emberi jóság ellenállhatatlan radio-
aktivitása, de sehol semmi kisiklás a rendes nyomtávolságú sínekről, 
sehol semmi extra nagyvonalúság. Életpályája szelíd és egyenletes 
folyású volt, mint a szegedi Tiszáé – a szabályozás után. Kezdetben 
persze voltak kanyarodásai és kiöntései, hajnalok pirosságát sokszor 
ringatta tükrén, és neki is volt gyöngyösen habzó zöld árja, de hamar 
mederbe szokott, és a folyam nemigen szerette, ha a patakot emle-
gették. Juventus ventus2 – mondta mosolyogva és bocsánatkérőn. 

Különben sem tartozott azok közé az emberek közé, akik ide-
gen emberek előtt szeretik nyitogatni szívük fiókjait, ahol finom port 
                                                 
1 amábilis: kedves 
2 Fiatalság bolondság 
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szitálnak az évek anyafohászra és gyermekgügyögésre, muzsikás éj-
szakák számláira és elfakult kézírásokra, régi melódiákra és színeha-
gyott pántlikákra. Valahol a szíve fenekén örökösen zengett egy 
mélyhúrú líra, de csak egyes-egymagának, soha a világ fülét ahhoz 
közel nem eresztette. Vannak írók, akik azt is feljegyzik a jövendő 
számára, hogy mikor esett ki az első foguk. Tömörkény nem ezek 
közül való volt. Szemre személytelen művészetéből nehéz volna 
megkonstruálni az életét. S amiről ő maga nem tartotta szükségesnek 
beszélni, élete szövetében mit tapogassa akár baráti kéz is, hogy me-
lyik szál volt az egyéni akaraté, melyik a külső kényszerűségé, me-
lyik a véletlené, azé a nem eléggé tisztelt ismeretlen Istené, sorsunk 
egyedülvaló uráé, akinek minden halandó oltárt emelhetne szívé-
ben? Azt hiszem, a magyar irodalom legfőképpen neki köszönheti 
Tömörkényt. A derék polgárcsalád, amelyikből sarjadt, sokkal job-
ban szerette, semhogy írónak szánta volna. Steingassnerné nagyasz-
szony ebédlője asztalán ott voltak ugyan a német klasszikusok és a 
Gartenlaube is ott volt, de semmi vétkükkel e jó emberek rá nem 
szolgáltak arra, hogy fiukból író legyen. Galenus adja a kincseket, 
Justinianus a méltóságokat, ha úr akar lenni a gyerekből – és ha ép-
pen nagyvendéglős lesz belőle, mint az öreg Steingassnerből, az se 
lesz egészen utolsó mesterség. S abban az időben, a makói nagy kocs-
ma a maga úri jágereivel, szűkszavú cíviseivel, medvetáncoltató 
oláhjaival, savoyard majmosaival, vásározó szappanosaival, gazdag 
torontáli svábjaival, akik franciául beszélnek, fuvarosaival, akik na-
gyon magyarul káromkodnak – ez az alföldi karavánszeráj teljesen 
kielégíthette egy nézelődő természetű fiúcska ambícióját. S ha rossz 
esztendők nem következnek a családra, Steingassner István valószí-
nűleg egész életére ott marad a szerencsekergető baráberek között, 
kiknek tarka meséit mohó fülekkel hallgatta a csetlő-botló parasztok 
közt, kikből később Halbőrförgeteg Jánosok gubódzanak ki. De hol 
voltak még azok akkor, míg Kolumbuszuk elért hozzájuk, előbb ke-
resztül kellett magát rágnia sanyarú esztendők ízetlen-mézetlen ká-
sahegyein, talán mondhatom azt is: bizmutkása hegyein. Pistánk né-
hány gimnáziumi osztály bizonyítványával a zsebében patikáriussá-
got tanult Kovács papusnál, aki iskolaszéki elnök volt és vidám élet-
bölcselő, sok könyve volt és sok úri barátja, és a kis patikárus inasnak 
sok hallani és látnivalója volt a lombikjai és a fehér gombú fiókjai közt. 
Mégis hamar beleunt a labdacsgyúrásba. És katonának kívánkozott. 
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Valahol látta az aláírását Fluck Ferenc sótárnoknak, de a sótárnok 
szót tábornoknak nézte, és elment hozzá megkérni, hogy szerezze be 
valamelyik katonaiskolába. 

Milyen jó, hogy a tábornok úr – a szabadságharc dicső hadas-
tyánja, különben – csak sótárnok volt, és Pistánk kénytelen volt visz-
szaszégyenkezni a herbatea főzéshez. Egyszer nekibúsultában mér-
get is főzött magának, de szerencsére nem jól tudta a receptjét, és ká-
bult álmából még az innenső parton felébredt. 

Hogy mikor kezdődött az írói pályája? Az ilyesmit nem lehet 
megállapítani, csak azoknál, akik nem írók. Az íróké rendesen előbb 
kezdődik, mint amikor ők már maguk is tudnak róla. Talán meg le-
hetne keresni a Szegedi Híradó-ban az első keze munkáját Tömörkény-
nek, de nem sokra mennénk vele. Kis tanyai kölyökről szólhat, aki 
eltévedt a vásárban vagy deres fahegyen didergő madárról, vagy 
nyíló orgonán az első bugáról. Ezek az örök témák, amelyeken 
mindnyájan tanultunk, és még a csöpp bálicipő, amelyik a hóban le-
maradt a legparányibb lábról. (A mai újságíróinasok, szegények, ez-
zel is szegényebbek. Ma már nincsenek akkora havak, hogy a cipő 
lemaradozna bennük – igaz, hogy cipők sincsenek.) 

Az első novelláját Nagy Sándor szegedi szerkesztő visszaadta 
neki. Hosszallotta is, meg sokallotta is benne a grófokat, grófnőket 
meg a démonokat. Pista a betlehemi gyermekgyilkolás ellen Lipcsey 
Ádámhoz fellebbezett, aki már akkor kijárta az inaséveket, és segédi 
sorban szolgált a Szegedi Napló-nál. Ádám átfutotta a novellát, és a 
maga stílusában így fogalmazta meg az ítéletet: 

– Mi az, Pista, maga grófokkal dolgozik? Akkor csakugyan rö-
videbbre kell fogni a históriát, mert tudja meg, hogy a grófok mindig 
röviden végeznek. 

A próbatárca szerzője elpirult, és zsebre gyűrte a grófokat és 
grófnőket a megfelelő démonokkal együtt, és Steingassner István írói 
pályája ezzel körülbelül véget is ért, hogy odalenn a fekete hegyek 
közt, Spanyolviaszkországban, ahogy ő nevezgette Boszniát, meg-
kezdődjék a Tömörkény Istváné. Itt ismerte meg a magyar parasztot, 
és lelke itt lépett örök frigyre a néplélekkel. A kősivatagban ott-
hagyta ifjúsága virágát, de a hegyi csörgők közül elhozta az örök élet 
italát. Amikor a fiatal obsitos katona egész életére szóló szerződést 
kötött a Szegedi Napló-val, már akkor el volt jegyezve a halhatatlan-
sággal. 
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* * * 

E sorok írója nem mer vállalkozni arra, hogy az esztétikus 
aranyvesszejével mérje ki Tömörkény helyét a halhatatlanság csar-
nokaiban, amelyek csak azoknak nyílnak meg, akik vagy olyant cse-
lekedtek, amit-érdemes megírni, vagy olyant írtak, amit érdemes el-
olvasni. Bizonyos vagyok benne, hogy akármilyen legyen a mi mos-
tani értékelésünk Tömörkényről, ami örökkévaló volt benne, azt a 
jövendő jobban fogja ismerni minálunk. Isten tudja, valahogy mintha 
alkonyodóban volna nekünk, magyaroknak, az árnyékok barna pókjai 
nagyon megszaporodtak a falon, sodorják a denevérek az ereszünket, 
este lesz, este lesz – és minél jobban sűrűsödik a sötét, annál fehérebben 
világít az ezüst lámpája annak a holdnak, amely Tömörkény néven 
úszik a magyar firmamentumon. 

Szeretnék azonban még pár szót mondani arról a Tömörkény-
ről, aki ha majd elmúlik, egészen elmúlik. Most még él, mert eleven 
képet őriz róla néhányunk szíve. Még soká érezzük a keze melegét, 
amelynek szorításában sohase volt hamisság, halljuk a hangját, 
amelynek sohasem volt gőgös a csengése, a köhögését, amely annyi-
szor megriasztott, látjuk a lehorgasztott fejét, a befelé néző nagy 
szemeit, a bérces homlokát, magyarázó két ujja közt a cigarettát, 
őrizzük a poharát, amellyel koccintott, és derülünk az elmés mondá-
sain, amelyeket eltékozolt köztünk – de mi marad meg mindebből a 
holnapnak? Mindegy, hogy a poharak törnek-e el előbb vagy az em-
berek, de végre csak eltörnek, és az emlékek száraz virágát, amik 
bennük őriztettek, elhordja a szél. Akkor halunk meg igazán, amikor 
az utolsó szem is lecsukódott, amely valaha fotográfiát vett fel ró-
lunk, és senki nem tudja többé, melyik volt a kedves nótánk, és hogy 
kopogott a lépésünk le és föl a lépcsőn. 

Szeretnék ezek közül az emlékek közül néhányat elültetni az 
ólommezőkbe, addig, míg frissek – hátha egyszer hasznukat veszi 
majd a művész, aki megfaragja Tömörkény lelke szobrát. Mert nem 
igaz, hogy ami halandó volt, annak semmi köze a halhatatlansághoz. 
A Toldi estéjé-t sohse tudom anélkül olvasni, hogy ne látnám a sorok 
mögött az Arany János busa fejét a zászlós bajusszal, s ha tudom, 
hogy Petőfinek kiálló ádámcsutkája volt, mindjárt harsogóbbnak érzem 
a költészetét. A sok kodexminiáló barát közül, akik egész életükön át 
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festették klastromuk homályán szép talitarka betűkkel a missaleket 
és krónikákat, csak az az egy maradt élő alaknak, aki azt írta a diák-
betűs pergamen margójára magyarul és emberül: jaj de ihatnám. A 
többi is nagyon okos ember lehetett, de nyilván ez volt köztük a leg-
életrevalóbb, ha nem lett is belőle gvárdián. 

Kellenek ezek az apróságok, mert ezek elevenítik meg a kő- és 
bronzembereket, akik hallgatag-mereven állnak az utcák nyüzsgése 
és az iskolaszobák dongása felett. Ezek azok a szextánsok és teodo-
litok, amelyekkel a hegyek magassága távolból is megmérhető. 

  

* * * 
Nem mondom el róla azokat a történeteket, amiket mindenki 

tud, és a szivárványos ötleteket, amelyek itthon talán népszerűbbé 
tették, mint azok az értékek, amelyeket mélyen hordott magában, 
mint a rubin a fényt. Nem mindenki tudta róla, milyen nagy író, de 
mindenki érezte benne az emberi jóság varázserejét, nem mindenki 
becsülte értéke szerint, de mindenki szerette – mégis azt hiszem, ke-
vesen ismerték. Mert nem volt zárkózott, de nem volt közlékeny 
sem. A legtisztább szív volt az övé, amely valaha vigasztalóul adatott 
e tisztátalan világnak, de nem hordta a szívét a tenyerén. Lehet, hogy 
szeméremből, amilyen csak a jegenyék alatt és a gerendás szobákban 
van otthon, de az is lehet, hogy egyedülvalósága ösztönös érzetéből. 
Abból a magasságból, ahová ő mint ember is felnőtt, olyan egyforma 
bokrok lehettünk neki idelent mindnyájan, hogy érthető, ha nemigen 
tett személyválogatást az emberek között. Mindenkihez kedves volt 
és szelíd, készséges és résztvevő, de a szíve belül nyíló ajtó volt, és 
azt ő nem nyitogatta akárkinek. 

Annak különösen nem, akiről észrevette, hogy szeretne odabent 
körülnézni. Vannak olyan írók, akik mindjárt elálmosodnak, ha nem 
őróluk beszélnek, ki hallotta valaha, hogy Tömörkény a maga jó-
szántából beszélt volna önmagáról? Pesti íróknak rendesen csalódás is 
volt a vele való találkozás. Már a külső Tömörkényt sem olyannak 
várták, amilyen volt. Valami vitézkötéses magyarnak gondolták, mak-
rapipával és járulékaival, és találtak helyette európai urat, nagyon ud-
variasat és nagyon tartózkodót, akiben semmi hajlandóság sem volt 
arra, hogy kellemeztesse magát. Leginkább a hivatali dolgairól beszélt, 
ha már beszélni kezdett, de az írót nem lehetett meginterjúvolni. Az 
olyankor a legbelsőbb szobájába zárkózott, mint a Nautilus-csiga. 



 6

Egyszer Szegeden járt Kóbor Tamás, aki talán még ma is a legszel-
lemesebb kozőrja3 a pesti irodalomnak. Akkor segédszerkesztője volt a 
virágjában levő A Hét-nek, amely nagyon megbecsülte Tömörkényt, 
noha akkor még csak úton volt a csillagok felé. Közös ismerősök ösz-
szehozták a két embert, akik még addig nem találkoztak egymással, 
és kíváncsian várták, mi lesz most, két híres szellemes közül melyik 
sziporkázik jobban. Hát nemigen akarta kezdeni egyik sem. Hallga-
tagon ült a kávéház márványasztalánál a pesti író meg a szegedi író. 
Kóbor unottan nézegette Tömörkény pörge bajuszát. Tömörkény 
kedvtelve szemlélgette a Kóbor sápadt homlokára göndörödő fürtö-
ket. Szólni azonban egyik se szólt, csak fújta a füstöt és kortyogtatta 
a feketét meg a buckait. A sokadik buckainál aztán megtört a jég. 
Tömörkény kivette a szájából a cigarettát, és odahajolt Kóborhoz: 

– Kóbor úr – kérdezte szigorúan –, süti ön a haját? 
Egyébre nemigen volt kíváncsi a pesti irodalom titkaiból. Pedig 

Kóbor azok közé tartozott, akiket szívesen szívelt. Általában azonban 
olyan gyanakvással nézett Pest felé, amilyennel a tanyai magyar néz 
a város felé. Ha pesti emberek dolgairól, sikereiről, afférjairól disku-
ráltunk, ő nem nagyon érdeklődött, de a véleményét rendesen kife-
jezte egy kézlegyintéssel: – Uramisten, pesti embör! 

A Petőfi társaságbeli székfoglalóját lakoma követte, ahol szép 
felköszöntőt is mondtak rá, ezt azonban már nem hallgatta végig, azt 
mondta, sietnie kell neki a vasúthoz. 

– Ne bolondozz, Pista – ráncigálta vissza Pósa bácsi –, hiszen 
fölvesznek tán az esteli vonatra is. 

– Arra én nem ülök, Lajos – csóválta meg Pista a fejét. – Sütétbe 
nem látja a sínöket a vasút, és elcsellög valamerre. 

És otthagyta a köszöntést, visszaköszöntetlen. Nem volt igazuk 
azoknak, akik rossz néven vették tőle. Ő úgy volt igazi, ahogy volt, 
és sohse akart másforma lenni, és ez tette valami szokatlanul naggyá. 
Csak persze a kicsiszolt semmikhez szokott szem a szögletet látta 
meg először a gyémántban. 

 
 

                                                 
3 kozőr: csevegő 
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* * * 
Azt hiszem, gondolkozónak is volt akkora, mint művésznek, de 

a sors nem állította olyan helyre, ahol ezt a talentumát is kibonthatta 
volna. Így csak úgy végbe göngyölve maradt, és házi használatra 
szolgált. 

Az antropológus Török Auréltól hallottam egyszer az egyete-
men, hogy a legnagyobb magyar elme Kerkápoly volt, mert az csi-
nálta a legnagyszerűbb definíciókat. Hát én Tömörkénytől sohse hal-
lottam ilyen nagyszerűségeket, mégis azt merem mondani, hogy ami 
ezt a szentenciózus stílust illeti, a legnagyobb magyar elmék közül 
való volt. Az eszejárásában, a világos látásában és a megvilágító ké-
pességében volt valami Deák Ferences. A paraszti aforizmákból, 
amelyek a könyveiben találhatók, össze lehetne válogatni egy külön 
kötetet, s az nagy becsülete lenne a magyar elmének. Persze nehéz 
lenne kiválogatni, melyik belőle a paraszté, melyik Tömörkényé. A 
Keller Zendelwald lovagja húsz esztendeig hordott magán egy álar-
cot, s mikor végre levetette, akkorra az arc úgy hozzáidomult az álar-
choz, hogy nem lehetett tőle megkülönböztetni. Tömörkény annyira 
bele tudott öltözni a pszichéjébe, hogy aztán a magáét is a paraszté 
gyanánt adta. 

Sokszor kötődtem vele e felől, és rábizonyítottam a pia fraust,4 
ami a művészet lényege. Fogott egy témát a búzapiacon, valami pa-
raszti mondást hallott, följegyezte a noteszébe, mutatta nekem nagy 
örömmel. Az bizony még akkor békasó volt. Erre hallottam megint, 
ahogy elmondta valakinek, hogy milyen nagyszerű ez. Még akkor is 
békasó volt, de már kezdett áttetsző lenni. Harmadnap múlva megint 
előhozakodott vele, elfelejtette, hogy már frissiben elmondta, s már 
akkor a lelke műhelyében átesett a köszörülésen, csiszoláson, s mire 
megírta, olyan tiszta hegyi jegec volt, mintha akkor került volna ki az 
Isten markából. És ő azt hitte, hogy ezt így bányászta a Luklábú Pap 
Illés lelkében. 

– Jobban szeretném, ha nem a te parasztod volna olyan, mint az 
eleven paraszt, hanem az eleven paraszt volna olyan, mint a tied – 
védtem a művészetét az élettel szemben, de ebben az egyben makacs 
volt és meggyőzhetetlen. 

                                                 
4 pia fraus: kegyes csalás 
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Az igazság pedig az volt, hogy ő a valóság párnáján álmodott. 
Azt hiszem, a realista művészetnek ez a lényege. 

 

* * * 
Volt-e valami ambíciója ennek a csodálatosan igénytelen em-

bernek, aki sohase akart semmi se lenni? Kettőről tudok. Az egyik az 
volt, hogy a gyerök, a Laci kitüntetéssel jöjjön haza a frontról. És mi-
kor Laci hazajött a kis ezüst pitykével, akkor Pistát még kérkedni is 
hallották. Ha az ismerősök kérdezték tőle, „hogy vagy, Pista?”, min-
denkinek azt felelte: 

– Ülök otthon, pajtás, egész délután, oszt nem csinálok semmit, 
csak nézöm a gyerök mejjin a kis ezüstöt… 

A másik ambíciója meg az volt, hogy szerette volna megtalálni, 
mint ásató ember, az Attila sírját. De már ebben nem volt szerencséje. 
Egy derék alföldi város ebben lefőzte Szegedet. Attila sírját az oda-
való múzeum találta meg, csak az én tudtommal is legalább ötször 
már. Legutóbb, amennyire a helyi sajtó jólértesültségének hinni lehet, 
az is rá volt írva a koporsóra – persze latinul –, hogy Attila rex. 

De ha már maga meg nem találhatta az isten ostorát, beérte 
volna azzal is, ha én találom meg. Azért, ha régi lovas sírokra akad-
tam valahol a környéken, mindig kijött a tetthelyre körülnézni. 

Azt hiszem, az igazi Tömörkényt nem is lehetett máshol látni, 
csak kint, a szabad mezőn, az Isten szabad egének napsütésében. Azt 
kellett volna hallanotok, ahogy az átokházi pusztán beszélgetett a 
széllel, a nappal, „ej de haragosan fújsz, te szelecske”, „jöjj ki már, te 
napocska, örülj ennek a szép zöld fűnek”, azt kellett volna látnotok, 
ahogy leheveredett a domboldalba, és simogatta a kezével a szagos 
zsályák kék füzéreit, ahogy hallgatta szeretettel a görnyedő magya-
rok nehéz tréfáit, ahogy felállt a dombtetőre, és nagy barna szemei-
ben kergette egymást fény és ború, ahogy nézett a messziségbe, ahol 
az éj ráhajol a földre, és Isten lelke lebeg a búzamezők fölött! Nem 
tehetek róla, ha kicsit Székely Bertalanos is a kép: ez volt Tömörkény, 
a költő, a magyar próza Petőfije! 

Sok-sok ilyen emlékem aranyos ködben úszik már, egy frissen 
és üdén fog kísérni a magam alkonyatáig: az első közös ásatásunk 
emléke. Április vége felé volt, Röszkén, Nemes Ördög György föld-
jén, ahol avar lovasok csontjait szedegettük ki a heretáblából. Antal, 
akkoriban a város kocsisa, asszisztált ennél az exhumálásnál, aki igen 
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tanulmányos férfiú volt, mert, mint ő mondta, egy ténybeli herceg 
privátdínerje volt huszárkorában, és akkor igen megtanult a nagy-
urakkal bánni, élőkkel úgy, mint holtakkal. Antal azon magyarok 
közé tartozott, akik szeretik a választékos beszédet, és rugalmasnak 
mondják a rúgós lovat, és nagy szenvedelmet éreznek, ha pipagyúj-
táskor az égő masináról a „kém” rácseppen az ujjukra. Ilyen képzett 
férfi lévén Antal, Tömörkény rábízta a halott avar urakat, a „hullá-
mokat”, amint antali nyelven neveztetnek, és engem odaintett maga 
mellé a pimpimpárés pázsitra. 

– Gyere, ezt nézd – mutatott rá a leáldozó nap véres ostyájára –, 
nincs ennél szöbb az egész világon. 

Az Isten tudja, mi érzékenyítette el, a leáldozó nap-e, a jegenyék 
végtelenbe vesző árnya-e, az ősök hamva-e, amelyet reszketve szitált 
ruhánkra a szél, de se azelőtt, se azután soha nem láttam annyira lí-
rikusnak és annyira gyöngédnek, és nem tudom, övéin kívül nyitot-
ta-e meg valaha a szívét idegennek. A fiatalságáról beszélt, a küz-
delmek hiábavalóságáról, a családról, mint az élet egyetlen értékéről, 
aztán azzal fejezte be: 

– Látod, nekem nem sok van hátra, mink nem vagyunk hosszú 
életű embörök. Én úgy vagyok veled, mint a fiammal – te aztán majd 
a Lacit szeressed vissza, ha én nem löszök. 

Föltérdelt hevertéből, s ami borocska volt még az üveg fenekén, 
azt megfelezte kettőnk között. 

A magyarok szedelődzködtek már, csöngtek az ásók, ahogy ve-
regették le róluk a rájuk tapadt homokot. 

– Nene, de neki térgyelt a dilektor úr az utolsó pohárnak – 
mondja az egyik magyar a többieknek. 

– Nem, emberek – utasította őket rendre Antal a hivatalos em-
ber fölényével –, a dilektor úr csak szembe térbetyült a nappal, hogy 
szívbéli belső megindulását meghitelesítse. 

És én nem tudom, a tanulmányos Antal cifra beszédjében nem 
tartózkodott-e ezúttal az igazság. 

  

* * * 
Gyerekkoromban lakott az utcánkban egy asztalos, aki messze 

földön híres volt a koporsóiról. Olyan koporsók voltak azok, hogy 
szinte megkívántatták az emberrel a beléjük fekvést. Csinosak, 
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szemrevalók, testhezállók – látszott rajtuk, hogy fütyörészve csinálta 
őket a mesterük. 

Hanem azért nekem mégiscsak az a koporsó lett a legemlékeze-
tesebb, amely füttyszó nélkül készült. Valaki olyannak csinálta az 
asztalos, akit nagyon szeretett, s gyerek ésszel csudájára sereglettünk 
az egész utcából: aki idegennek annyit remekelt, micsoda ágyat vet 
majd a maga halottjának! 

Aztán mi lett belőle? Hát mi lett volna: nagyábjan összerótt, gö-
röngyösen gyalult, összefutott festésű deszkakoporsó, még a széleit 
se tudta rendesen összepászítani a jámbor, mert reszketett a kezében 
a cirkalom, és elfutotta szemét a könny. 

Ilyenformán sikerült ez az én emlékezésem is Tömörkény felül. 
Gyalulatlan, festetlen, cirkalom nélkül való. 

Senki tehát ebben az elüljáró írásban ne keressen tudós tanul-
mányt. Csak beszélgetés ez, csöndes és meghitt, napáldozat után va-
ló, mikor belemélázva a lámpafénybe, egy kicsit szomorúan, de már 
egy kicsit beletörődötten emlegetjük azt, aki elment, ám ha koccan az 
ablak, várakozva nézünk oda: hátha ő jött vissza. 

 


