
Zsoltározás a gyerekekkel
A gyerekek, pontosabban a dédunokák, a nyolc 
éves Anna Flóra és a tizenkét éves Gáspár Benedek 
társaságában töltjük az időt, a szobájukban ülünk a 
földön – van három hete is, hogy nem találkoztunk 
–, és hallgatjuk, ahogy énekelnek. Zsoltárokat, ami-
ket a hittanórán tanultak, az iskolában – a Baár-
Madasba járnak, jó hangjuk is van, jó hallásuk is 
–, zsoltárokat, amiket mi is zengettünk annak ide-
jén, jó hetven évvel ezelőtt a református elemiben 
meg a templomban, Anarcson és Szamosszegen. 
Csatlakozunk hát hozzájuk, és követjük őket, és 
kivirulunk, nekividulunk ott a padlón, micsoda 
boldogság, tűnődünk közben, hogy a közös zsol-
tározással meg is tapasztaljuk, amit persze tudunk, 
hogy mi dédszülők és dédunokák összetartozunk, 
s nemcsak vér szerint.

Még mindig édesanyám
Kósa Vilma veti a magot, a babot, egy kapavágás a 
puha földbe, nyomán a gödröcskébe három-négy 
szem paszuly, én megyek utána, s a kézi locsoló-
val öntöm a langyos vizet, fontos hangsúlyozni, 
hogy langyosat, azaz állottat, meg ne fázzon sze-
gény szemecske, az öntözés hovatovább szertartás, 
megismételjük minden este, aztán lehet fi gyelni, 
érdeklődéssel és várakozással, mikor dugja ki fejét 
az egyszikű. A kapavágás és a karlendítés ritmusa 
meg a locsolásé, mind bennem van, most jövök rá, 
milyen régóta, így vetett édesanyám is, én is, így lo-
csolt édesanyám is, én is, így mentem anyám után 
Anarcson, mint most Kósa Vilma után Tiszakürtön. 
Csak akkor édesanyám még fi atal volt, én meg 
gyerek, most meg ugye ”mik vogymuk”, de ki tö-
rődik ezzel, mikor még vagyunk, és örülünk, hogy 
vagyunk, legfeljebb fájlaljuk, hogy a mozdulatot, a 
vetését és öntözését a dédunokáknak átadni már 
nem tudjuk.

Nyisztor Andris
És megszületett a negyedik dédunoka, az új kuc-
kólakó, egyetlen fi úunokám fi úgyermeke, András 
Kadosa névre hallgató leszármazottam, aki most, 
hogy e jegyzetet kopogom, egy hetes, és mindent 

tud, amit illik és szükséges tudnia egy csecsemő-
nek ilyen korban. Elérzékenyülve bámulom a fi ú-
unokámat, Andriska apukáját, ahogy ez a nagyda-
rab férfi ú ölben tartja és büfi zteti a jó evő, jó alvó, 
az átlagosnál nagyobbnak született gyermekét. 
Nyisztor nagyapát, Tivadart meg irigylem, hogy 
neki megadatott, ami nekem nem, hogy fi úágon 
is beépül a családja a jövőbe, míg az enyémnek ez 
nem sikerül, egyetlen leszármazott sem viszi to-
vább a Debreczeni nevet, amit nagyon bánok, ami-
ért szomorú is vagyok. (Gondoltam már rá, mért 
ne vehetné fel előnévként a Debreczeni nevet, elő-
névként, valamelyik gyerek, de felvetni még nem 
mertem.)

Séta Leventével. Tökéletes rekreáció
Sétálunk Leventével, pontosabban kocsiba ültetjük 
a majdnem másféléves kisfi út, azzal a szándékkal, 
hogy majdcsak elalszik a mozgó fekhelyen, míg mi 
tologatjuk, illetve én, mivel magam fogom a kor-
mányrudat és határozom meg, merre is megyünk, 
a Halászbástya alatti parkba illetve a Hunyadi 
utcán a vár felé vagy a Tóth Árpád sétányon fel s 
alá vagy a szélvédett Úri utcába, aszerint, erős-e a 
napsütés, merről fúj a szél, nincs-e huzat, csendre 
van-e szükség vagy tompa utcazajra – emlékezni 
vélek, hogy a gyerek nagyanyja az én édeslányom, 
csak forgalmas utakon volt hajlandó elaludni. Kósa 
Vilma mellettem, időnként cumit dug a gyerek szá-
jába vagy itatni próbálja, de az én Leventém most 
a világ befogadásával van elfoglalva, időnként rik-
kant egyet, egyébként csendben ül, fi gyel, madárra, 
autóra, konfl islóra, kutyusra, s persze nem alszik, 
el-elszendereg kisidőre, de legfőbb dolga, hogy 
jelen legyen ebben az áprilisban, miként nekem, 
hogy jól érezze magát ebben a budai létben, ebben 
a két órában, míg én vezérlem a kocsiját. S micsoda 
időutazás ez, mert amíg koncentrálok a szőke kis-
fi úra, amíg minden empátiám az övé, s száműzöm 
a két órából a napi problémákat, én bizony csak 
gyerekkocsikat látok, régieket, és kevésbé régieket, 
mélyet és sportkocsit, könnyűt és nehezet, a ko-
csikban gyereket, a fi amat, lányomat, unokáimat, a 
két idősebb dédunokát, s képeket látok, történetek 
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elevenednek meg, egyszer egy bohókásnak szánt 
mozdulatomra a pólyás lányom kiröpült a járdá-
ra, hála a pólyának, semmi baj nem lett, a fi amat 
meg kitoltuk a Nagyerdőre, felvonultunk vele má-
jus elsején, és látom, ahogy lépcsőn viszem a ko-
csit, gyerekkel persze, s villamosra, buszra szállok, 
meg orvoshoz sietek, majd andalgok csendesen, s 
várom, állítsanak meg, s közöljék, milyen szépek a 
leszármazottaim.

Mi lehet fontos ebben az életben, többször esik 
szó effélékről tanítás közben, meg azon kívül is, 
mi lehet, mi lehet, legutóbb arra az eredményre 
jutottunk, hogy életet teremteni, talán ez lehet a 
fontos, s aztán ezt az életet felelősséggel eligaz-
gatni.

Most, hogy tologatom Levente kocsiját, újfent ez 
jut az eszembe.

Kósa Vilma virágai
Kósa Vilmának eszébe jutott, mégpedig április 28-
án, úgy estefelé, amikorra már kidolgozta magát a 
kertben, de még nem fejezte be a napot, és leült a 
nagy kerekasztal mellé, hogy fújtasson egyet-ket-
tőt, s gyönyörködjön a kert teremtésében, eszébe 
jutott, hogy felsorolja hirtelenében, nekem sorolja 
fel, hányféle növény is virágzik a kertben.

Egy hete már, hogy pompázik a kalapos nárcisz 
és szerénykedik a gyöngyvirág. Most nyílik a fa-
lusi kékeslila temetővirág, az írisz, aztán kéklik a 
nefelejcs, amely nélkül lánynak ballagni régen nem 
is illett. Az ablak alatt az utcafronton napszínbe bo-
rult a sűrű szirmú hatalmas bokor, melynek neve 
nem is jut eszünkbe, ám ha kinézünk a szobából, ő 
köszön vissza. Fáradt hullni akarással, de még tart-
ja fejét a piros és sárga tulipán. És menyasszonyi fe-
hérbe öltözött a spírea, lefelé hajló ágai tömöttek a 
szirmoktól, zöld levél ki se villan, s a lila magnólia, 
nemrég ültettük, elegáns virágai máris kisejlenek 
a levelek közül. És a labdarózsa, ember nagyságú 
bokor, teniszlabda formájú fehér virágaival megha-
tározó jelensége a kertnek, engem gyerekkoromra 
emlékeztet, majd miden falusi ház előtt virágzott. 
Nálunk is az utcát vigyázza. És az orgona, a lila 
és a fehér, fává növesztve, szinte az állandóságot 
jelenti. Nem volt tavasz a nyolcvan év alatt, hogy 
orgonát ne szagoltam volna. Mindig, mindenütt 

volt. És itt van a kék lenvirág, körbe hajlik, mint 
egy csokor, a szálai, egy tőről vagy száz, bókolnak 
minden irányba. És a kerítés mellett az egzotikus 
futó, a drappos tarka levelek közül ötszirmú kék 
virág leselkedik. Virágzik még a birsalma, a lícium, 
készülődik a pünkösdi rózsa, a vadrózsa és az akác. 
És virágzik a földieper, több pontján is a kertnek.

Nagykőrösön szerették a könyvemet
Ez is először fordult elő! Meghívtak Nagykőrösre, 
mutassuk be az életrajzi köteteket. Azért keverem 
az egyes számot a többessel, mivel engem hívtak, 
de ketten beszéltünk, jómagam s a szerzőt bemu-
tató feleség, Kósa Vilma. Húsz éve tanítok itt a 
tanítóképző főiskolán, de nem emlékszem, hogy 
valamiféle eseményre, alkalomra a város valame-
lyik közintézménye hívott volna. Most, végre, az 
egyház, a református lépett, s micsoda meglepetés, 
összegyűltünk több mint százan. S mintha angyal 
szállt volna a gyülekezeti házra, béke ereszkedett 
alá, fi gyelem és szeretet.

S mindebből jutott nekünk is.

Paraszti származékok
Kósa Vilma teljesen megőrült. Rávette Mányi Pis-
tát, hogy autózzanak le Kiss Alberthez Debrecenbe – 
Kiss Albert Kósa Vilma tanítványa volt hajdanán, 
néhány évtizeddel ezelőtt, tudós és növényneme-
sítő, faiskolája is van –, s hozzanak tőle csemeté-
ket, Albert ugyanis megígérte, ad rezisztenseket, 
csak menjenek érte. A lényeg kérem szépen, hogy 
mindkét paraszti származék, Mányi és Kósa ho-
zott vagy harminc-harminc gyümölcsfa-gyere-
ket, almát, meggyet, őszibarackot, egrest, málnát, 
szedret, az utat aznap meg is járták, a gyümölcsfák 
egyik felét le is rakták Tiszakürtön, a másikat meg 
Kismaroson.

Azóta szerény közreműködésemmel és morgo-
lódásommal minden el is van ültetve, a hely kiás-
va, komposzttal feldúsítva, belocsolva, a cseme-
ték meg is fogantak, most már csak ki kell várni 
azt a négy-öt évet, míg termőre fordulnak a fák, s 
eszünk a termésből, s a gyümölcsös terülj-asztalról 
kínáljuk a vendégeinket.

Hány éves leszek akkor? – kérdezem Kósa Vilmát 
–, de nem válaszol. Boldogan ültet. Hát nem őrült?


