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Kocsis Rózsi 

Ünnep szombatja volt 

(részlet) 
 

Alig  szállt  fel a harmat, ott  játszadoztunk a kicsi  testvéremmel, 
szedegettük a mályvalapi közt a papsajtot. Ki többet? „Né, én már egy 
marékkal szedtem. Jaj de jó!” Kétfelé osztottam, eddegéltünk. Egy‐egy 
szál ing volt rajtunk, ez volt az ötlözetünk. Édesanyám jött‐ment, most 
éppen  a  sütőkemencéből  szedte  ki  a  kalácsot. Megcsapott  a  jó  szag, 
kisült a kicsi kalács. „Gyere hamar!” Egy nagy dagasztóteknőt tartott a 
kemence előtt, egy vonóval – a nyele lehetett kétméternyi – fejtegette, 
húzogatta a  lapátra a  formát. A szép pirosra sült kalácsot a  formából 
egyenként borította a tekenőbe. Annyi kalács van, amennyi. „Jaj de jó!” 

– Né, mekkora,  ez  fazékban  sült,  ez  lábosban  –  szólt  anyám.  – 
Nem kéregetek formát, mit koldulásszak. Senki sem adja szívesen. – A 
tekenő  össze  van  drótozva,  a  kalácsok  belérakva,  egy  abrosszal 
letakarva. Mi pedig ott szorongattuk a csuporban sült kicsi kalácsot. 

– Én nem kezdem meg! 
– Én sem! 
Anyám  a  tekenő  kalácsot  az  első  házba  vitte,  mi  kísérgettük 

anyámat, kezdjünk meg egy kalácsot. 
– Mindjárt, drágáim,  csak hűljön, mert  tiszta betegség  a meleg 

kalács. Aztán kell jöjjön édesapátok is. 
Na, most az utcaajtót lestük. Még nem jön apám? Még nem jön? 

Nem  mentünk  volna  el  hazulról  egy  fél  világért.  Anyám  a  fűtőke‐
mencét tapasztotta, mert az nagy, igen nagy szégyen, akinek kormos a 
kemencéje. Na, most a tornác fáját súrolgatja, a küszöböket, az udvart 
seperte ki, aztán kitakarított. Közben a tornácajtóhoz ment, mi utána: 

– Kezdjük meg, édesanyám, a nagy kalácsot! 
– Mindjárt, mindjárt  –  lehajolt  hozzánk.  – Mindjárt. Ti  is meg 

kell  feredjetek, ma  ünnep  szombatja,  holnap  pünkösd,  nagy  ünnep, 



 2

háromnapos.  Ilyenkor  hazaeresztik  a  cselédeket,  két‐három  napra 
hazajön Mari, János. 

– Mikör jönnek? 
– Ma délután. 

Le nem  vettük  volna  a  szemünket  az utcaajtóról,  elfelejtettük már  a 
kalácsot,  ki‐kimentünk  az  utcára,  onnét  elláttunk  a  cementhídig,  az 
utca elejéig. Észre sem vettük édesapámat, a ház megetti úton  jött, a 
pallón. Felkiáltott: 

– Nyissátok  ki  az utcaajtót,  gyermekek! A  fene  egye meg  ezt  a 
sárga porondot, olyan nehéz. 

A hátán volt egy zsák, kétfelé vetve, s a  jobb majdnem  lehúzta. 
Reszketett a fáradtságtól, csorgott róla a víz. 

– Na, kicsi Rózsi – így szokta hívni anyámat –, itt a porond. 
Lecsapta a zsákot a tornác elejébe a földre. 

–  Elfáradt  ked,  édesapám?  –  kérdeztük.  S  ott  pihengetett  a 
tornácban a padon. 

– Ha az embernek nincs  jármos marhája, marha az ember saját 
magának. A mindenit ennek a cifra nyomorúságnak! 

– Na, igazán ne motyogjon ked, hallja! Miért nem hozta kétszer? 
– Olyan mély volt a porondlyuk, alig tudtam kihányni belőle. 
Még mindig magát törölte, folyt az izzadság róla. Anyám szorgal‐

masan  dolgozott,  a  porondból  a mosdótálba  töltögetett,  becipelte  a 
ház  közepére,  onnan  két marokkal  szórta  szét.  A  nagy  ágy  fel  volt 
szépen vetve, tiszta abrosz az asztalon, a bútor is le volt mosva, be volt 
kenve fotogénnel. 

– Na, most szépen a sárga porondot a ház földjére. Mindjárt kész 
vagyok a renddel. Jaj, még a muskátét az ablakban meg kell öntözzem. 

Máris szaladt a vízzel, pillanatok alatt, még a sárga leveleket is le‐
kapdosta. 

–  Így ni! – Most borozdásra  sepri a  sárga  földet. – Aztán ügyel‐
jetek  a  rendre! Hál’istennek,  a  nagyja megvan  a  dolognak  – mondja 
kacagva anyám. 
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Mi csak a küszöbről nézegetünk befelé. Csak most látom, milyen 
szép telázsipapírt vett a polcra, s akácvirág ágastól a gerendába szúrva. 

–  Jaj,  édesanyám,  milyen  gyönyörű  szép  rend  van!  Jaj,  csak 
jönnének már  a  testvéremék haza. Vajon mit hoznak? Alig  várom. – 
Kifutottunk az utcára, még nem jönnek. 

– Gyertek vissza, ne bódorogjatok el! Kezdjük meg a kalácsot. 
Leültünk  a  tornácba  a  padra, még  kihoztunk  egy  egyesszéket, 

takaróruhával letakarva, azon volt a kalács. Egy késsel keresztet vetett 
reá, már vágta is a haját. „A belét inkább!” Foszlós, finom volt. Téptük. 
Anyámat  figyeltem, állva evett, pedig kínáltuk hellyel. Egyik  falatot a 
másik  után  gyúrta  be,  közben  a  porondra  nézett:  vajon  elég  lesz? 
Megszólalt: 

– Még kell a külső házba, ide a kis tornácba, kereken a fal tövére 
is, hát persze hogy elég lesz! 

Apám: 
– Még  az  is bolond  volt,  aki kitalálta! Mennyit  jártam  a héten, 

hogy  keressek  szekeret,  aki  hozna  porondot,  pedig  csináltam  volna 
érte napszámot. 

– Jó, hogy hozta ked. Na, még meg kell szemeljem a martilaput. 
Rezsnyicélt ked kását? 

– Most megyek. 
Egy tálcában volt a málészem, apám már indult is vele. 
Anyám: 
–  Igyekezzék! Még ki kell karéljam azt a kását.  Jól csinálja ked, 

apróra! 
Mi meg ettük a kalácsot a testvéremmel. 
– Né,  itt a  jó, a haja, ahol kifolyt a cukra.  Jaj de  jó édes! Én  itt 

szeretem, ezt a ropogós haját. 
Itt szeretem, ott szeretem, majdnem elfogyott a kalács. A mara‐

dékot visszatettük a nagy fehér abrosz alá. Na, aztán  jó nagyot  ittunk 
reá a csicses korsóból. Így  jóllakni! Ez aztán az  igazi ünnep – gondol‐
tam. 
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– Kicsi Rózsi, ügyeljetek a tojásra, el ne vigye a szarka. Lessétek 
meg, ha megtojik, hozzátok be. 

Az udvarkert mellett díszelgett a  fehérre meszelt tyúkháló, ahol 
egy szalmafészken Zsuzsika tyúk kuporgált. 

Evvel a szelíd tyúkkal szoktunk játszani. Az ölembe vettem, ciró‐
gattam,  a  tyúk  elkezdett  karicsálni.  Pistánk  azalatt  béfutott  a meleg 
tojással. 

– Gyere, hintáztassuk meg a tyúkot. 
Ott  kuporgált  az  utcaajtó  deszkáján,  karicsált.  „Úgy,  úgy, 

Zsuzsika,  dúdoljál!”  Az  utcaajtót  bétettük,  kinyitottuk,  hintáztattuk. 
Mi meg ezt a mondókát mondtuk: 

 
Hinta, palinta, kétkrajcáros bokréta, 
Bokréta, bokréta, hinta, Zsuzsika, hinta, Zsuzsika! 

 
Ezt az utolsó mondatot szaporán mondtuk, s megrángattuk jól az 

utcaajtót.  Úgy  hintáztattuk  a  kapunkon  Zsuzsikát,  mint  egy  pici 
gyermeket.  Ilyenkor  hangosabban  karicsált,  fel‐felrepdesett,  de  soha 
nem repült  le a  földre, ha mellette voltunk. Meg  is etettük úgy, hogy 
félreállott a begye. Ezt a tyúkot nem volt szabad kikergetni az utcára, 
mint a többi tyúkokat, még az első házba  is bekísért, s ott kuporgált, 
karicsált mellettünk. S ha valami rosszat csináltunk, avval ijesztgettek, 
hogy megölik a tyúkot. 

– Né, jön apám a pallón! – Már megláttuk, mert jött át. Levettük 
hamar a tyúkot, meg ne  lássa, nem volt szabad nyikorgassuk az utcai 
ajtót, mert elromlik. Rossz erős szíjudarabbal van felfogva az utcaajtó, 
aztán sokat kellett tajkolni. 

– Hazajöttek a gyermekeim? – ez volt az első szava, még be sem 
jött. 

– Nem jöttek. – Anyám is kirohant: 
– Jaj, hogy félek, valami bajuk történt. 
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– Egész biztos gyalog  indultak el,  így aztán csak  szürkületre ha 
hazaérnek. 

– Igen, meg akarják spórolni a kicsi pénzüket. Hallja ked, le kéne 
hozzon  a hiuból  egy  kicsi  szalonnát,  töltsek  oda  káposztát. Van  egy 
kicsi jó bálmosnak valóm, avval savanyítom. 

– Nem  kell használni  a  szalonnát,  örvendek, ha  jut  egy  kicsi  a 
tarisznyába, mikor megyünk a mezőre – mondta apám. 

Anyám tölti a káposztát, málékását kavargat egy tálban, egy kicsi 
lapítón szalonnát vagdal jó apróra, egy kalán kását tesz a martilapuba, 
egy  szalonnatepertyűt  nyom  a  kása  közepébe,  összehajtogatja,  belé‐
teszi a fazékba. Pista ül a küszöbön, Zsuzsika a tyúkot eteti. 

Anyám: 
– Hess ki, mind összepiszkolja a küszöböt. 
– Jön Mari, jön! 
Kifutottunk az utcára, menjünk elejébe. A tyúk is utánunk jött. 
– Nem Marink, nincs fehér ingben! 
– De ő az! 
Máris integet, pedig csak az utca közepénél van. Jaj, hogy siet! 
– Ő az! Az ! Úgy cipeli a nagy ruhatarisznyát a hóna alatt. 
Én futottam hamarébb: 
– Szerusz! – Összevissza csókoltuk egymást. 
– Kicsi  Rózsi,  kicsi  Pistánk, megnőttetek! Alig  vártam,  lássalak 

benneteket. 
Édesanyám a nyakába borult. 
– Jaj de jó, hogy nem betegek kedtek, drága szüleim, testvéreim! 
Anyám a szemét törölgeti örömében. Pista fogja a tarisznya szélét: 
– Marink, mit hoztál nekünk? Van kicsi kalácsom. Menjünk bé! 
– De János – kérdi apám –, ő nem jött? 
–  Vasárnap megbeszéltük  a  leányokkal,  fiúkkal,  honnan  indu‐

lunk, de aztán ő nem jött el. Én nem mehettem ki érte, de sokan lema‐
radtak  a délutáni  vonatról.  Jönnek,  lehet... Nétené, Zsuzsika  tyúk  jól 
elhízott... Ki van sülve a kalács… Jaj de szép rend van, anyám! 
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– Aztán mondd, Mari – közben mind kínálgatja kaláccsal –, miért 
nem vettél fehér inget? Ebben a hitvány tarkabarkában! Mit mondanak 
a falubeliek? Nincs inged? 

Apám: 
– Jól nézel ki. Hát szereted a helyedet? Van jó kosztod? 
– Van. 
– Gyalog jöttél? Nem fáj a lábad? 
Közben a tarisznyát kibontja. Kereken vettük, nem győzött felel‐

ni. Kérdezgettük: 
– Hány napot kaptál? 
– Három napot, mint a többi cselédek.  Jaj de  finom ez a kalács, 

honnan szerezték kedtek a lisztet? 
– Juhos Mártonnénak varrtam párnacsúpot érte. 
– Nesze, kicsi Pista, ez a tiéd. Ez a Rózsié. – Kezünkbe nyom egy 

kicsi csomagot. – Ezeket a tringelt pénzből vettem. Egy kockás ing. 
–  Jaj,  nem  hosszú  az  ing? De  ehhez  kell  nadrág. Na  nem  baj, 

csinálok az apád rossz nadrágjából. 
Nekem egy  lejre cukor, pántlika. Megjött a  fiútestvérem  is,  ő  is 

hozott egy lejre cukrot. Megvolt az öröm. Ennyi cukrot! Két lejre! Sose 
volt ennyi a kezünkben. Kicsi Pistánk ott kuporgál a Mari ölében, még 
mindig ölelték egymást. Kimentem a házból.  Jaj, csak most  lennének 
itt a kollégák, adjak nekik cukrot. 

Né, ki jő! Kalári néném a Pad útról. Valami van a hóna alatt. 
– Hazajöttetek? Na, végre! 
Még le sem ült, jött a másik, Kati néném Forrószegről. 
–  Alig  vártam,  hogy  ideérjek,  hogy  már  itthon  kell  legyetek, 

tudtam. – Ölelgetőztek. 
– Hogy vagytok? Látom, jól néztek ki. 
Folyt a beszéd, mindegyik egyszerre kérdezett, felelt. 
Kalári néném: 
– Né, hoztam egy  fél kalácsot. Ünnep  jön, úgy szokás. – Letette 

az asztalra. 
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–  Na  de  ez  kölcsön  jár  –  szólt  anyám,  s  egy  kalácsot  kétfelé 
vágott,  s  átadta  a nénéimnek.  – Vigyétek haza, hadd  kóstolja meg  a 
család  a mi kalácsunkat. Na de  vágjatok belőle  ti  is! – Elővette  a mi 
kalácsunkat, s körbejárt vele. Mindenki kellett vágjon belőle. 

Apám: 
– Egyetek, fiaim, a mi kalácsunk a legjobb. 
Mindegyik azt dicsérte. 
Mari: 
– Kell vigyek holnap egy  fél kalácsot a  táncra a muzsikásoknak. 

Jaj, de mikor megyek vissza szabadságról, akkor  is kéne egy  fél, hadd 
kóstolják, milyen is az a jó hazai kalács. 

Megszólalt János jó hangosan: 
– Akkor én is viszek bár egy felet. 
A  két  néném  összenézett,  nagy  sebesen  visszatették  a  két  fél 

kalácsot az asztalra: 
– Ahol nagy legény, nagy leány van, ott több kell. 
– Ezt szeretem – mondta János, összevissza csókolta a két néné‐

met. 
–  Jaj de boldog vagyok, egyben a család. Ez aztán a szép ünnep 

szombatja. 
Mindenki kacagott szívből. Megtelt velünk a kicsi ház. A hátulsó 

ház  ajtója  nyitva,  hallatszik,  hogy  rotyog  a  káposzta,  s  érzik  is  a  jó 
szaga. 

– Hát igen, odatettem, ennek a káposztának sok fövés kell, hogy 
legyen meg ez is, mert holnap megyünk a templomba. 
Anyám kinyitotta az ablakot, hadd jöjjön egy kicsi levegő. A nap most 
megy le, pirosan süt be. S épp harangoznak szombat estére. 

 
(Kocsis Rózsi: Megszépült szegénység. Vallomás a gyermekkorról. Buk. 
1988) 
 
 


