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– Édösanyám, hát ott a könyér sem ugyanolyan! 
Az apjával összenéztünk. Az uram akkor döntötte el, hogy nem 

küldi vissza Kecskemétre a szünet után. Ő ebből semmit sem vett észre, 
mert miután körbenézett, és nem találta az ismerős utcát, az ismerős 
házat, az udvart, benne a nagy kőrisfával, akkor jött rá, hogy bizony 
nem Félegyházán vagyunk. Nem hazajött, hanem egy idegen házba. 
Az utcán idegen gyerekek játszottak, az öccse is akkorát nőtt, hogy meg 
sem ismerte. Napokig el sem mozdult a kötényem mellől. Amíg ő Kecs
keméten tanult, mi Szabadszállásra költöztünk. Az uram itt is kibérelt 
egy mészárszéket, szépen gyarapodtunk. István egyre kevesebbet dol
gozott a marhák mellett, egyre többet foglalkozott az üzlettel. Néha 
éreztem, hogy hiányzik neki a fizikai munka, a tagló lendülete, a döfés 
öröme, mert idegesebb volt akkoriban. De pénzünk egyre több lett.
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1829–1837

Épp csak egy negyed fejet nőtt Szabadszálláson, meg sem melegedett 
alatta az iskola padja, az uram már megtalálta neki az újabb iskolát: egy 
gimnáziumot! Még messzebbre ment, még több ruhával a még nagyobb 
ládájában, egészen Sárszentlőrincig meg sem állt vele a szekér. Az uram 
a helyi tanítóhoz fizette be kosztrakvártélyra, ő csak a kiváltságot, a 
tekintélyt látta ebben, abba nem gondolt bele, hogy így az iskola szigora 
minden nap hazatért a gyerekkel az otthonába.

Az egyik délután az iskola udvarán a két legmagasabb fiú birtokba 
vette a nyáron szépen újrarajzolt métapályát, és csapatokat szerveztek. 
Ő egy szempillantás alatt felmérte a helyzetet. Az egyik legvékonyabb 
fiú lévén, szinte biztosra vette, hogy ő lesz a maradék, akit nem akar 
majd senki a csapatába. 

Odalépett az ütőkhöz, kiválasztott egy friss fűzfagallyból készült 
botot, és határozott mozdulattal megsuhintotta. A hangra egyből fel
kapták a fejüket a többiek. Sass István, egy feltűnően magas, tagba
szakadt fiú, az egyik csapat kapitánya azonnal rámutatott.

– Hé, te ott! Te fekete gyerek! – Maga mögé intett, ahol már ketten 
álltak az alakuló csapatban. 

Ő úgy tett, mintha nem is érdekelné igazán, csak a legjobb ütőt sze
retné kiválasztani. A fiú most hangosabban kiáltott. A hangja koránál 
mélyebb és erősebb volt. – Na gyere már! Ide, a csapatomba!

Kimért lassúsággal odalépett, majd magabiztosan vette a kezébe 
a bőrlabdát, felfeldobta, hogy érezze a súlyát, lássa az esését. Vastag 
marhabőrből varrták, állatszőrrel volt kitömve és a tartósság végett 
alaposan körbekötözték egy vékonyabb zsineggel. Amikor rákerült a sor, 
a métakaró mellett kis terpeszben várta a labdát. Meglepő erővel találta 
el a bőrlabdát, az a többiek feje felett messze szállt, de már iramlott is 
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utána két gyerek. Amíg megtalálták, addig ő futott körbe, olyan sebe
sen, hogy háromszor is hozzáért a karóhoz, mire a labda visszaért a 
dobóhoz. Sass Pista elégedetten vigyorgott.

Innentől kezdve megváltozott a viselkedése: társaságban hangos 
lett, nyílt és barátságos. Csak a szeme villogott továbbra is gyanakvóan. 
De nem csak a méta hozta meg az önbizalmát. Hamar kiderült, hogy 
mindenkinél jobban tud deákul, és gyorsabban jegyzi meg a leghosz
szabb verset is. 

Igazi tavasz lett, mire először hívta el Sass Pistát a titkos sétái egyi
kére. Negyedórát gyalogoltak északnak a Sió felé, egy emelkedőhöz tar
tottak. Igyekeznie kellett, hogy Pista határozott, hosszú lépteit követni 
tudja. A tetején leülve belátták a környéket, a folyó vizéből csak a nád 
közötti csillogást észlelték. Elhallgattak. Körbevette őket a rovarok 
zümmögése és a távoli madarak rikácsolása, a friss fű illata, az ala
csonyan járó nap szelíd melege. Nem kellett beszélgetniük. Itt, Pistával 
az oldalán újra mert csendes és elgondolkodó lenni. 

Sosem felejtem el azt a csalódást, ami kiült az arcára, amikor megtudta, 
hogy a szünet után nem Sárszentlőrincre megy vissza, hanem Pestre 
visszük iskolába. Itt már én sem tudtam követni iskolái sorát. Egyikből 
tántorgott át a másikba. Az evangélikus gimnáziumban németül szé
gyenítették meg, válaszul ő magyar konoksággal nem tanult. A piaris
táknál az ismeretlen liturgia értelmetlensége vette el a szorgalmát. Az 
iskoláival együtt a szállását is változtatta az uram, hátha egy új rokonnál 
szigorúbb családra talál. 

1834 kora nyarán jártunk, ekkorra az uramnak több környékbeli 
településen is volt mészárszéke, sőt néhol kocsmája is, hát nem lepőd
tünk meg, amikor megállt a házunk előtt a postaszekér. De most Pestről 
jött a levél. István még az utcán feltépte a pecsétet. Ott álltam mellette, 
vártam, hogy megszólaljon, elkezdje felolvasni, de ő csak egyre szi
gorúbb tekintettel csendben követte a sorokat. Amikor a végére ért, a 
combjához csapta, és mérgesen befordult a házba, engem észre sem 
vett, majdnem fellökött. Úgy szaladtam utána.

– Még a héten felmegyünk Pestre! Ez így nem mehet tovább! – Csap
kodta az asztalt a papirosokkal, nagyokat fújtatott, de többet nem szólt. 
Erre nagyon mérges lettem.
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– Elárulja végre, hogy ki és mit írt? Rám nem tartozik? – Ritkán 
emeltem fel a hangomat, de amikor megtettem, meghallotta az uram. 
Most is így volt. Rám emelte a tekintetét, mint aki most vett észre, majd 
leeresztette a fejét, és egészen halkan szólalt meg.

– Petrovics bátya írt. Nem tanul a gyerek. Csavarog. Elküldte a tanár 
levelét is. Meg fog bukni, ha így folytatja.

Sándor a Medárdnapi vásár forgatagában a bábszínház előtt tátotta 
a száját, amikor a cseléd rátalált. Tudta, hol kell keresnie, nem először 
nézte megbabonázva a vásári komédiás színes, félelmetes figuráit. 

– Chlapec, gyere gyorsan haza, megjöttek a szüléid!
Ő örömében elfelejtette a színház varázsát is, a cseléd előtt loholt 

hazafelé. A pár perces út alatt az öröm melegségébe azonban bekúszott 
a józan ész hűvöse is. Miért jöttek? Még nincs vége az iskolának. Miért 
ilyen hirtelen? Mire befordult a kapun, az ijedelem körbefonta és földre 
teperte a jókedvét. Széles mosollyal, de óvatosan lépett az apja felé.

– Édesa… – Elhalt a hangja, mielőtt végigmondta volna. Meglátta az 
uram ábrázatát. Tett egy lépést, de végül megállt jó öt méterre tőlünk, 
és fejet hajtott az apja előtt. Én nem bírtam tovább. Kitártam a karo
mat, ő pedig megkönnyebbülve szaladt oda hozzám, és szorította meg 
a derekamat.

– Elég legyen! – Halkan szólt az uram, de én is megijedtem. Ott a 
teljes család előtt szidta le. Eleinte az úton ezerszer végiggondolt mon
datokat mondta, érződött, hogy sokszor megrágta magában, de ahogy 
a hangereje és a dühe nőtt, az indulata szétcsapta a jól megkomponált 
szavakat és csak ordított. Ő sokáig bírta, csak akkor sírta el magát, 
amikor az apja hirtelen elhallgatott, és magyarázatot várt.

Este a férfiak átmentek a kocsmába. Sokáig szótlanul itták a savanyú 
alföldi bort, csak a fejüket ingatták. Végül Petrovics bátya szólalt meg.

– Öcsém, hát miért nem csaptál oda annak a gyereknek egyet? Így 
nem ért majd a szóból!

István felkapta a fejét, és hevesen rázni kezdte.
– Nem, nem! Azt sosem! – A gondolatra, hogy kezet emeljen a 

fiára, elkezdett kijózanodni. – Hát én egy bikát leütök egy csapással! 
– A távolba meredt, úgy ingatta tovább a fejét. – Nem üthetek én meg 
egy gyereket.
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Kezdtünk kifogyni az iskolákból. Még messzebbre kellett mennünk. 
Sosem felejtem el 1835 őszét. Amikor végképp kétségbeestem, akkor 
a Jóisten meghallgatta az imáimat. Aszódon, az új iskolájában annyi 
szerencse érte, mint talán életében addig sosem, és biztosan soha többé. 

A két gyermekem egy hónapja sem élt Aszódon, amikor Koren Ist
ván, a gimnázium tanára kukoricafosztást tartott a szérűskertjében 
a tanítványainak és azok szállásadóinak. A faluban sokan éltek a diá
kokból. A jó hírű iskola messze földről vonzotta a tanulni vágyókat, hát 
kellett a szállás, az ellátás. A fiaimnak egy német családot választott az 
uram. Remélte, hogy Pista, a kisebbik is megtanul majd ott németül.

Szép őszi nap volt, a kukorica nagy halmokban állt a kertben. Szállt 
a por a levegőben, a nap sárga fénnyel megvilágította, sejtelmes arany
ködöt borítva a résztvevőkre. Nagy volt a hangzavar is, a gyerekeknek 
gyorsabban járt a szájuk, mint a kezük, de nem bánta Koren tanár úr, 
hiszen ez volt a célja. Meg akarta figyelni, ki mennyit változott, milye
nek az újak, ki fog neki gondot okozni. A fiúk önfeledten dobálták a 
csuhét a halom felé, minél magasabbra, fel a levegőbe, ezzel is fokozva 
a port, a kiabálást és a jókedvet. 

– Mondom én, felakasztották! A gigája reccsenését is hallottam! 
– Koren tanár úr felkapta a fejét. Ki beszél ilyenekről? Persze, hogy 
ő volt. Egy kisebb fiúcsapat közepén ült, beszéd közben járt a keze, a 
szeme körbekörbe villogott, hogy milyen hatást ér el. Csak a tanár úrra 
felejtett el figyelni, akinek kezében megállt a csuma, és teljes figyelmét 
rá irányította. 

– És hozzáértél? – Kíváncsi félelemmel kérdezgették a többiek. Falu
ról jött mindegyik, sosem láttak akkora várost, mint Pest, a nagyváros 
csodáit tátott szájjal falták. Ő csak megrántotta a vállát. 

– Á, nem hagyták! De a közelébe mentem! – Minden gyereknek volt 
kérdése, az izgatottságtól alig bírtak. A tanár szemöldöke egyre bozon
tosabbra húzódott össze, de nem szólt közbe, figyelt. Lassan vissza
tért a kukoricához, de a fél fülét rajta tartotta. Akkor pillantott újra 
oda, amikor ő tótra váltott, majd a következő mondatban egy német 
kérdésre válaszolt, németül. Innentől kezdve inkább kíváncsiságból, 
mint óvatosságból hallgatta a tanár a történeteit a főváros izgalmas 
borzalmairól, elégedetten figyelte, ahogy úgy vált németről magyarra 
majd tótra, mintha három különböző anyja lett volna. 
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Az iskolában kiderült, hogy deákul is jól tud, a legjobban a kortársai 
között, és a legtetszetősebb verseket is ő farigcsálja. Megszilárdult a 
talaj a talpa alatt. Barátai és jó jegyei lettek, és a növésben is megeredt. 
Nem volt többé szüksége a rebellióra, hát mert újra csendes lenni, és 
az olvasás felé fordult. 

Nyugalmas hetek, hónapok, évek jöttek. El sem akartam hinni. 
Talán az sem keserített volna el, ha tudom, hogy Sándor nem figyelt 
a kisöccsére, igyekezett lerázni őt a szabad idejében, hiszen más kor
osztály voltak, az a három év hatalmas távolságot tett közéjük. Koren 
tanár úr leveleiben csupa jó híreket olvastunk róluk. Mindketten a leg
jobb tanulók közé kerültek, ő elkezdhetett franciául is tanulni, a többi 
nyelvben annyira kiváló volt. A tanár úr a könyvtárat is rábízta az első 
syntaxista évében. Az esőshideg hónapokat szinte végig a könyvtárban 
vagy a szobájában olvasással töltötte. A mesékből már kinőtt, az igazi 
álmodozáshoz még kicsi volt, így hát a kalandot és a csodákat kereste. 

Közben itthon is csodák történtek, ha aprók is. A mészárszékeink 
kiválóan fialtak, a kocsmák is jól mentek. Az uram innentől kezdve 
inkább a pénzünkkel foglalkozott: földet vett, kölcsönöket adott, újabb 
befektetések után nézett. Szentül meg voltam róla győződve, hogy min
ket többet az életben baj nem érhet.
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1837–1838

Nem úgy indult, hogy baj lesz belőle. Épp csak egy kis kellemetlen
ség, apró méreg. Azt vettem észre, hogy az uram pár napig idegesebb, 
durvább a legényeivel, szótlanabb esténként. De hamar elmúlt. Csak 
utólag vettem ki a beszélgetéseiből, hogy egy kölcsönét nem tudták 
visszafizetni, sok vesződségével járt behajtani azt. Ekkor jött a levél 
Aszódról. Az mindig öröm és büszkeség volt, Koren tanár úr mindig 
akkurátusan beszámolt a fiaink előmeneteléről, és volt miről írnia! 
Sándor zongoraleckéket is vett. István nem sajnálta rá a pénzt. A két 
fiú iskoláztatása egy kisebb vagyonba került, de ennél büszkébb nem 
lehetett volna az uram, hogy neki két ilyen művelt, iskolázott fia van. 
Örömteli várakozással ültünk le az asztalhoz, hogy István felolvassa 
a levelet. A köszöntés után az első mondatnál elbizonytalanodott a 
hangja. Szomorú tisztem beszámolni arról, hogy Sándor fia megszegte 
az iskolai szabályzatot, és komédiások előadását látogatta.

Három barátjával együtt céltalanul lődörgött a vásári forgatagban, 
élvezték a sok idegen embert, a mézeskalács illatát, a színes sátrak lát
ványát, a portékák vonzását, és az Aszódra nem jellemző hangzavart. 
A Podmaniczkykastély előtti vásártéren egy ütöttkopott, de mégis 
varázslatos török hadi sátor állt, vörös posztóból, rajta egy pléh félhold
dal. Ha elé álltak, és becsukták a szemüket, látták a janicsárokat a sátor 
árnyékában, hallották a közelgő magyar sereg harci zaját is. Igazából 
az csak a drótostót asztalától messzehangzó kalapálás zöreje volt. Egy 
ideig tisztes távolból követték a Podmaniczky gyerekeket, akik minden 
árusnál vettek valami finomságot, egy apró vásárfiát, tellett nekik bőven 
a mulatságra kapott húszasokból. Ők elhűlve nézték ezt a gazdagságot. 

BerenyiA_Petofi_beliv.indd   16BerenyiA_Petofi_beliv.indd   16 2022.09.02.   9:34:272022.09.02.   9:34:27



17

Egy idő után megunta a bárógyerekek költekezését figyelni, sokkal 
inkább vonzotta a jegyző szőke lányának, Emíliának elsuhanó szok
nyája. A kislányt követte Zsiga barátjával együtt az árusok kavalkádja 
között. Nem tudta eldönteni, mi lenne a jobb: ha titokban leshetné a 
lányt minél hosszabban, vagy ha észrevetetné magát. Ekkor hallotta 
meg a színigazgató kántálását. Az esti műsorukat harangozta be. Meg
szorította a barátja karját.

– Erre elmegyünk! – Zsiga megrökönyödve nézett vissza rá. 
– De hiszen az tilos! Benne van a szabályzatban!
Egy pillanatra elgondolkodott, majd megrántotta a vállát. – Ki fogja 

megtudni, hogy ott voltunk?
Este végül egyedül vegyült el a nézőközönség között. Szerencséje 

volt, hogy nem figyelt rá senki. Akadtak páran a tömegben, akik pon
tosan tudták, hogy aszódi diák nem látogathatja komédiások előadását, 
és ismertek is minden tanulót a városban. De mindenki a színpadot 
bámulta. A fáklyák sejtelmes fényében az ütöttkopott kosztümök csil
logást kaptak, a díszlet színei mélységet nyertek. Magával ragadta a lát
vány. Végre nem csak a fejében láthatta képzelete történeteit! A közön
ség nagy részének szüksége volt az addig elfogyasztott borra, hogy a 
szerencsétlen vándorszínészekben meglássa a hősöket, neki viszont 
elég volt az enyhe füst a színpad fölött. Elfeledte a világot maga körött, 
beszippantotta egy másik élet lehetősége. Megbabonázva állt ott az 
előadás vége után is. Már pakoltak el a színészek, az igazgató fáradtan 
járkált körbe, ellenőrizte a munkálatokat. Ekkor ő gondolt egyet, és 
hozzálépett.

– Tekintetes uram! – Az igazgató feléje pillantott, de a figyelme nem 
ott járt, ujjai között számolta a bevételt. Ő közelebb lépett. – Tekintetes 
uram, mi kell ahhoz, hogy én is színész legyek?

A férfi keze erre megállt, jól megnézte a gyereket. Ő annyira izgatott 
volt, hogy a válasz hiányában tovább magyarázott:

– Be szeretnék állni a társulatba!
Az igazgató leeresztette a kezét.
– Hány éves vagy, fiam?
Itt egy pillanatra elbizonytalanodott, de kihúzta magát. 
– Tizenöt leszek nemsokára.
– És színész akarsz lenni?
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– Igenis, tekintetes uram! 
– No, akkor előbb hozz nekem az apádtól egy beleegyező levelet és 

egy iskolai végbizonyítványt. – Erre visszafordult a pénzköteghez, 
és tovább folytatta a számolást.

Ez a válasz erősen elgondolkodtatta. Az iskolai végbizonyítvánnyal 
nem lesz gond, májusban megkapja, és nem is akármilyet! Kitűnőt. Az 
apjában viszont nem volt biztos. Talán előbb a tanár urat kellene meg
kérdezni. Így szerzett tudomást a tervéről a tanára, akit mélységesen 
lesújtott, hogy ő megszegte az iskolai szabályzatot. A tanár úr nem sze
retett büntetni, a szülői kérések ellenére sem emelt kezet a gyerekekre, 
kukoricán is csak addig térdepeltette a renitenseket, amíg koszos nem 
lett a nadrágjuk, pár perc múlva fel is kelhettek, hát most is csak szóban 
fenyítette meg őt, és levelet írt az apjának. 

Az apja azon nyomban elutazott Aszódra. A szobájából kiküldte a 
szobatársát, csak ketten maradtak. 

Az első pofontól nem esett el, csak a falnak tántorodott. Talán, ha 
akkor elesik, minden másképp alakul. Hiszen tudta az uram, hogy ha az 
első csapástól összeesik a marha, tovább nem bántja. De most mintha 
felhatalmazást kapott volna még nagyobb pofonokra. Ekkor már csak 
a fal tartotta meg őt. A meglepetéstől, hogy ilyen megtörténhet vele, 
védekezni is elfelejtett. Csattantak a pofonok az arcán, majd miután 
befordult a fal védelmébe, a tarkója, a nyaka fogta fel apjának minden 
szabadon eresztett dühét. István ereiben szétfutott a méreg, az agyát is 
kitöltötte, megszűnt minden kapcsolat a józan esze és a karjai között. 
Amikor a gyerek a földre került, akkor vette elő a nádpálcát. Miközben 
ütötte, ahol érte, elkezdett ordítani. A suhintások ereje nem volt ele
gendő szelep az indulatai levezetésére, a torkából is előtört az őrjöngés. 

– Majd adok én neked komédiázást!
A combján felszakadt a nadrág egy csapástól, nyomában vér serkent.
– Nem azért fizetek én vagyonokat!
A zakója is foszlani kezdett. 
– Még hogy te színész legyél!
Másnap ki sem bírt kelni az ágyból. A szállásadónője azt sem tudta, 

hol borogassa. Egész nap a hasán feküdt, így legalább az arcát a pár
nájába tudta fúrni, maga sem tudta, meddig sírt. Felszakadt a lelke, 
kiszakadt belőle az apja. Nem volt helye ott tovább. Első nap jobban fájt 
neki az apja haragja, mint a sebei. Az öccse a közelébe sem mert menni. 
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Megijedt az apjától, és megijedt a lehetőségtől, hogy a bátyja nem olyan 
nagyszerű fiú, mint amilyennek eddig ő látta, hiszen biztosan megér
demelte a verést.

Másnap minden porcikája sajgott, de megjelent az iskolában. Koren 
tanár úr elhűlve nézett a felpuffadt arcára, bicegő járására. Nem bírt 
neki semmit sem mondani. Vigasztalja? Hiszen ő is tehet róla, hogy 
eddig fajult az önállósodási próbálkozása. Ha tudta volna, másképp 
cselekszik? Csak a fejét ingatta, és aznap este hosszan fohászkodott a 
Mindenhatóhoz.

Az eset az apja elleni haragot növelte benne minden egyes újragon
dolt másodperccel. Tanulatlan fatuskó! Azt sem tudja, mi fán terem 
a művészet. Hogy éljen ő egy ilyen ember mellett? Egy ilyen embertől 
függve? Az önbizalma is kettéhasadt. Egyfelől megkétszerezte konoksá
gát. Egyszer majd csak a saját lábára állhat, és akkor az apja semmit nem 
tehet ellene. Másfelől viszont a sebek felmarták önértékelésének vékony 
hámját, és újra léptennyomon megkérdőjelezte önmagát. Mélabússá 
vált, már a szép szőke lányokat sem merte megközelíteni. Az elérhe
tetlenség ködébe vesztek ők is, mint a színészet.

Az uram azokban a hetekben állandóan ingerült volt. Nem árulta 
el, mi történt pontosan Aszódon, de én sejtettem. Kerültem, ahol csak 
tudtam. Nem volt nehéz. Keveset volt otthon, legtöbbet a kocsmájában 
időzött, ott is összeszólalkozott mindenkivel, egyszer verekedésbe is 
bonyolódott. Így telt a tél. Majd jött 1838 márciusa, és vele az ár. Nem 
volt a házunk túlzottan közel a parthoz, de a Duna hatalmasra terült, 
és egyre csak nőtt. Egy napig reménykedtünk, hogy elkerül minket, de 
másnap reggel már csak magunkat tudtuk menekíteni. 

Nem volt ott a fiam, nem látta ő a házunkat beleveszni a Dunába, 
csak elképzelte azt. Jólesett neki. Bosszúja megtermékenyítette a kép
zeletét, és élvezettel álmodozott a ház és az apja életének összeomlásán. 
Állt az iskola udvarán két fa árnyékában, kezében az otthonról kapott 
levél. Olvasása közben látta maga előtt a széteső életünket, és ez egy 
kicsit megnyugtatta a lelkét.
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