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      Ajánlás 

 

 

 

  Molnár Borbála volt az első  magyar költőnő, akinek nyomtatásban is 

  megjelentek írásai. Mindez szentségtörésnek számított, hiszen nőként 

  és magyarul írt akkor, amikor ez a férfiak kiváltsága volt. Eredetileg az 

  ő élettörténetét akartam megírni, de az újhelyi történelem félrevitte  

  szándékomat, és a Sorsok áradása „Fényes Újhel' regényé”-vé vált. Ki- 

  teljesedett abban is Molnár Borbála sorsa, de nem lett kizárólagos, aho- 

  gyan szerettem volna. 

 

  Ezzel a könyvemmel, amit újhelyi regényemből szublimáltam, ezt korri- 

  gálom. A fejezet- és verscímekben megtartottam a XVIII. század helyesí- 

  rását, de az egységesség érdekében az idézeteket mai helyesírásra írtam át. 

  A versek grafikai megjelenítése ugyanezen okok miatt maradt el, „zené- 

  jük” azonban érzékelhető. Remélem, sikerült olvasmányossá tenni mindazt,  

  amit a forrásokból a fantáziámmal megálmodtam. Párja lett ez a Czóbel Min- 

  káról írott darabomnak, ezek az én lányregényeim…. 

 

  Kiskönyvtáram új darabja 45 éves fiaimé: Petié és Fecóé. Amikor hajdanán 

  magam is ebbe a korba léptem, a 20 éves Peti kitalálta vigasztalásomra,  

  hogy ez egy fél derékszögnyi élet….Most én mondom nekik ugyanezt…. 
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            1. 

 

     Mi okon kezdettem verselni 
     

 

A kis szekér őrült gyorsasággal haladt át a Ronyva hídján, Klára asszony szíve csak ekkor 

nyugodott meg. Itt vannak Újhely alatt, ide már nem ér el az uraság keze. Olyan gyorsan zajlottak az 

események, hogy csak most tudta felmérni az előző hónapok súlyát. Mindenórás volt már, de István a 

szokottnál kevesebb időt töltött otthon, egy ismerős öregasszonyra bízta őt is, meg a kislányukat. 

Hallgatagon járt körülötte, Kláricskával sem törődött, pedig idáig ő volt világának a közepe. Időnként az 

ünneplő ujjasát vette magára, ilyenkor tudta, hogy megint berendelték a majorba, ahonnan aztán 

rosszkedvűen tért meg, de kérdéseire nem adott semmilyen magyarázatot.  

Második kislányuk Böjtelő havának 17. napján úgy születette meg, hogy akkor sem volt otthon. 

De talán így volt ez jó, mert az asszonyok jobban tudják, mi ilyenkor a teendő. Klára asszony sem sokat 

tépelődött, a kis jövevény nem adott rá neki időt. 

- Járt úton jött! – mondta Kati ángyó, aki a falubeli gyerekeket világra segítette – azért ilyen 

gyors! 

Számba vették, megvan-e mindene, megfürdették és bekötözték egy párnába, csak a kis feje látszott 

ki belőle. Aztán az anyját is megtisztították, aki közben csendesen sírdogált. Örült ugyan, hogy 

szerencsésen vége van a várakozásnak, de félt is, mit szól majd az embere: megint lány lett… 

Nézegette a mellette fekvő kis csomagot, ahogy fintorgott, cuppogott, ő volt a világ legédesebbje, de 

valami szörnyű sejtelem elrontotta az örömét: István még nem jött haza, mi lehet vele?! 

 Mire nagy későn megérkezett a ház ura, már csak egy apró mécses égett: Kati ángyó és a 

szomszédság elszéledt, csend borult a házra. Az apa boldogan hajolt kislánya fölé, egy pillanatra 

megszűnt számára a világ. Nem baj, hogy nem fiú, így is Isten ajándéka, majd a következő! – gondolta… 

Szüksége volt erre a meghitt pillanatra, nehéz időszak állt mögötte! Felesége felriadt érkeztére, s 

végre elmondhatta neki, amit hetek óta magában tartott. Az uraság hitcserére akarja kényszeríteni, és 

egyre szorosabb körülötte a hurok. Tanítóként népszerű a faluban, az ő példájával akarják a népet 

átformálni: ha a katolikusokhoz pártolna, a falubelieket is rá lehetne venni ugyanerre. A templomot már 

bezárták, most itt állnak pap nélkül, a temetést ő intézte a deákjaival, énekszóval. Keresztelőre már 

nem is gondolnak, az újszülöttek pogányként nőnek fel… Neki eddig sikerült megtartania a hitét, de az 

uraság plébánosa ma megfenyegette, ezt már nem titkolhatja tovább.  

- Nem tehetem meg ezt soha, hiszen én parnói Molnár István vagyok, aki hűséges az őseihez. 

A debreceni kollégium deákjaként felesküdtem az egyetlen igaz hitre, ami belém ivódott, 

véremmé vált… 

Kegyetlen félév köszöntött rájuk: a tanítás is akadozott, majd minden nap mennie kellett a majorba, 

ahol csak leültették egy üres szobában, hogy gondolkodjék. Úgy ért véget az esztendő, hogy elmaradt a 

nyilvános vizsga, ez is megszégyenítést jelentett a számára. De hiába mentek panaszra bárhova, Pintér 

Pál földesúr Bécsig mozgósította ismerőseit, mindenütt neki adtak igazat. A tanító és családja mégsem 

szenvedett szükséget, mert a közös baj még jobban összehozta őket a falubeliekkel: István ott tette 

magát hasznossá, ahol tudta, nem félt a munkától soha. 

Szent Jakab havának elején egy éjszaka halkan megkoccantották a kis szoba ablakát, 

szerencsére a lányok nem riadtak fel rá. A késői vendég az urasági inas, az öreg János volt, István 

hajdan tanította messze idegenben katonáskodó fiát, írni-olvasni nem tudó szüleinek ő közvetítette 

üzeneteit. Azt hitte, most is erről van szó, de az öreg hangját nem az öröm hatotta át: 

- Rektor uram! Meneküljenek! Eldöntötték, nem győzködik kendet tovább! A hajdúk az esti 

lakoma után megkapták a parancsot: reggel bezárják az iskolát is, magukat meg kipakolják 

az utcára, a világ csúfjára – mert példa kell a népnek. 

- De hát hova fussak, mit cselekedjek? 

- Pitymalatkor szekerez az egyik komám az újhelyi sóházba, elviszi magukat odáig… 
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Készüljenek, mindjárt érkezik… 

- De egy parnói Molnár mégsem szökhet meg így, titokban! 

- Nem magáról van most szó, hanem a családjáról, a megszégyenítésről… 

- István, az újhelyi ház, amit örököltél… - szólt közbe csendesen a felesége. 

- Azt sem tudom, milyen állapotban van, mióta nénémasszony meghalt, magára van hagyva…. 

- Meghúzzuk magunkat valahol… 

- Most az a lényeg, hogy reggel ne találjon a hajdú itt senkit.   

- Nem szökhetek el magam elől, vállalni kell azt, amit a hitem rám mért! 

- De ha nem lesznek itt, akkor a jobbágyokat nem tudják semmire rákényszeríteni: egy kis 

időt ők is nyerhetnek. 

- István, igaza van János bátyának, vége az itteni nyugalomnak, legalább a szeretetet őrizzük 

meg a magunk számára. 

- Mester uram! Nincs sok idő a gondolkodásra, mindjárt megvirrad… 

- A ládámba beleférnek a ruhafélék, az ágyneműt csak kössük össze, úgy könnyebb mozgatni. 

Az a néhány edényünk, miegymás elfér a saroglyában. Milyen szerencse, hogy ilyen kevés 

holmink van! Egy kis vizet húzzatok fel a korsóba, az legyen az útra.  

- Hát asszony, olyan vagy, mint a macska, azonnal a talpadra esel! Valamelyik nap még azt 

soroltad, mi minden kellene a házba, ha már így megnőtt a családunk… 

- De most hátunkon a házunk! …. Mi lesz velünk így, Uram, mi lesz? 

- Istenem, milyen boldog voltam itt, most meg úgy szököm, mint egy haramia… 

Amikor a hajnali csendben odaállt a szekér, már a falubeliek közül is voltak ott néhányan. A 

szegényeknek is megvan a maga hírlánca: a rossz és a jó hírek egyformán gyors szárnyakon szállnak. 

Gyorsan felpakolták a tanítót és a családját, a kislányok szinte fel sem ébredtek a változásra. Még 

néhány komatál is előkerült, jó lesz az, akárhova mennek… 

Amikor a kocsi kifordult szegényes terhével a faluból, a felnőttek szíve összeszorult. Mi lesz 

velük, milyen sors elé néznek? Klára asszony csendesen imádkozott, s arra gondolt, az Úr mindig 

megsegíti az embert, lám, már úton is vannak… Molnár István tudatáig most jutott el a tervezett 

megszégyenítés, most, hogy megmenekült tőle. Szívesen megnézte volna pökhendi uraságát, amint 

megtudja, hogy nem volt kit kitennie az iskolából. Elmosolyodott: mégiscsak jók az emberek…. 

Menet közben eldöntötték, hogy először a Barátszeren élő testvéréhez mennek, egy estére 

csak befogadja őket, aztán majd alakul. A Ronyva hídon áthaladva jobbra kanyarodtak, ahol a 

Kisbarátszer utcában lakott Popovics Kosztyó kereskedő a családjával. Félve kászálódtak le a kocsiról, 

régen, a kis Kláriska születése előtt jártak itt utoljára. A sógor borkereskedő volt, saját szőlőiből 

sajtolt bora mellé felvásárolta az itteniek termését, s hogy ügyesen adta tovább, arról a nagy ház 

árulkodott. Kosztyó nem volt otthon, fenn járt a Boda-dűlőben a vincellérrel. Szerencsére, nővérének 

nem kellett sokat magyarázkodni: az udvarossal pillanatok alatt lepakoltatta öccse szegényes holmiját, 

és a szekér indulhatott tovább. Az elűzött tanító hálálkodott az életmentő fuvarért, s amikor ezt 

meghallotta Borbála asszony, egy kis gönci hordó bort ígért a falubelieknek, ha hazafelé tartva erre 

kerül Péter gazda. Ahogy aztán meglátta a párnába kötött kisgyereket, menten ellágyult, régen volt a 

kezében ilyen csomag. 

- Nézd már, olyan gombszeme van, mint neked volt, amikor megszülettél! Hogy hívják ezt a 

kis drágaságot? 

- A zűrzavarban vele foglalkoztunk a legkevesebbet, de majd itt megkereszteljük: a Borbála 

nevet szántuk neki! 

- Ó, hát lesz még egy Molnár Borbála a családban, megörökítitek a nevemet, a mi Borkánk 

Popovics az apja után… Végre láthatlak téged is – pihent meg a szeme a nagyobbik lánykán – 

s a szeme előtt megjelenő feladat azonnal tettekre sarkallta: 

- Ne búsuljatok, mindent elrendezünk. Kend meg – szólt oda az udvarosnak – rakodjon be 

mindent a hátsó raktárba – és a gyerekekkel megindult az emeletre.  

Kláricska még soha nem látott ilyen nagy házat, ilyen nagy hangon beszélő nénit, a sok újdonság azonnal 
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felébresztette. Megfogta az új ismerős szoknyáját, és csacsogva követte őt birodalmába… 

 Popovics Kosztyóék háza jellegzetes kereskedőház volt, amiben az élet az emeleten folyt, a 

földszinten voltak a raktárak, és a pincét is hasznosították. Borkereskedőként feljárt Krakkóig, 

ahonnan mindig hozott haza mindenfélét, amit az újhelyi zsidója adott tovább. Klein Náthán 

megbízható volt, pedig keményen meg kellett neki dolgoznia azért, hogy a tiltó királyi rendelet ellenére 

megtűrjék őket Újhelyben. Az egyik urasági kocsmát és boltot bérelte a főtéren, de nemcsak árendát 

fizetett, a vármegye külön adót is kivetett rá és hitsorsosaira. Popovics uram egyike volt azoknak, akik 

támogatták őket, amit a galíciai rokonok az ottani segítséggel viszonoztak. Borbála asszony hüledezve 

hallgatta öccse elbeszélését, itt, a Barátszer biztonságában nem hitte volna, hogy még ilyenek 

megtörténhetnek az Úrnak 1760. esztendejében! Kosztyó és fia a Cerkóra járnak az óhitűek 

templomába, ő a lányával a reformátusoknál imádja az Urat, az itteni zsidókkal is napi a kapcsolata, és 

itt élnek a Barátszeren a szelíd pálosok között, akik komolyan veszik az alamizsnálkodást, nem nézik, ki 

melyik felekezet tagja. De csak belülről hüledezett, mert gyakorlatiasan a vendégekkel törődött: 

sógornőjét lefektette, Kláricskát megetette, és előkészítette a családnak az tisztaszobát. 

- Holnap megyünk tovább – kezdte az öccse, de a szavába vágott: 

- Mentek a majd megmondom hova! – az asszonyodnak nyugalom kell, mert elapad a teje. Majd 

te átmész, szétnézel az örökölt házban, és ha megjön az uram, kitaláljátok, hogyan tovább… 

Estére Kosztyó is megérkezett. Ha nem is örült annyira a vendégeknek, nem mutatta, nem akarta az 

asszonyt megbántani. Sógora mindig fenn hordta az orrát, mert Debrecenben tanulhatott, de most 

rászorult az istenadta. Ettől megenyhült a szívében, és megígérte: átkíséri Újhelybe, ahol a városi 

tanácsnokok közül többet ismer. Addig is – hívta – menjen le vele a pincébe, kóstolják meg, milyen volt a 

tavalyi bor. Nem sok van már belőle, hála Istennek, jó áron szabadult meg tőle… 

 Az asszonyok a jövőt tervezgették. Klára még soha nem látta az ura újhelyi örökségét, 

sógornője arról beszélt neki: 

- Mindent úgy hagytunk benne, ahogy használta Erzsi néném, az igazat megvallva, nem is volt 

időnk azzal foglalkozni. Tartozik a fundushoz némi szőlő és gyümölcsös is, az is a tiétek 

lesz. 

- Milyen nagy is az Úr hatalma! Az öcséd nem volt soha a szerzés híve, látod, semmi az, amivel 

megérkeztünk. Pedig a lányokat útnak kell indítanunk, Kláricskának már el kellene kezdeni 

gyűjteni a hozományát, a keresztanyjára nem számíthatunk, ott hagytuk őt Zsadányban… 

- A kicsi lányt én tartom keresztvíz alá, hogy ne maradjon pogány az a szegény lélek … A 

tiszteletes úrral majd mindent elvégzünk, … 

Kosztyó az embereivel hajnalban útnak indult Galíciába, de egy kisebb szekeret itthon hagyott, 

hogy Istvánék is mozogni tudjanak. A lányokat Borbála asszony vállalta magára, a kis Kláricskát amúgy 

sem tudta levakarni magáról, mióta kinyitotta a szemét, ott volt a nyomában. Fiatalos lendülettel ültek 

fel a kocsira, legalább Klára asszony is megismerkedik Újhellyel. Amikor meghallották az örökség hírét, 

nem sokat törődtek vele, akkoriban eszük ágában sem volt elhagyni Zsadányt, boldogságuk színterét. 

Most viszont megváltozott a helyzet! István egy egészen kicsike házra emlékezett, nem baj, jó lesz az, 

amíg nincs más… Soha nem foglakozott azzal, miért is lett ő az örököse a nénjének, most már biztosan 

tudta, hogy nővére keze benne van abban: ha gyermekként el is váltak egymástól, megmaradt 

gondoskodó szeretete. 

Barátszert szántóföldek választották el Újhelytől, és mindkét fél féltékenyen őrizte az 

önállóságát. A tatárok után a Toronyáról áttelepülő fehér barátok építették újjá a kolostort, és a 

különböző adományok jóvoltából ma már vagy 150 ház vette körül templomukat: az ott élők nagy része 

zsellérként vagy taksásként őket szolgálta. Megművelhető föld nem nagyon volt, de a Ronyva árterén 

állatokat tartottak, és jól értettek mindenféle kézművességhez. Termékeiket helyben árulták, Egyed 

napján még országos vásárt is tartottak. A két helység közül Újhely volt az erőszakosabb: amióta 

megvette magának a megyegyűléseket, terjeszkedni próbált.  

Molnár István őseinek kemény sors jutott, de apai öregapjának, az első Istvánnak sikerült 

kiemelkednie a jobbágyi sorsból: a török háborúk után nemesi címet kapott I. Leopoldtól, amihez 
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adományként Parnó járult. Kis falu volt az, a kuruc harcok közben leégett, újjá kellett építeni, bár a 

földesúr sem volt sokkal gazdagabb a jobbágyainál. Legnagyobb értéke a Tapolya melletti vízimalom 

volt, az hozott némi jövedelmet az új földesúr számára. Ha erdőben nem is volt gazdag, szerencsére az 

árpa és a gabona megtermett azon a földön. De gyermekei közül csak a második István maradt a 

faluban, János Debrecenbe került mesterséget tanulni, Erzsók meg Újhelybe jött férjhez Dudás János 

tímárhoz. Második István éppen úgy túrta földet, mint a jobbágyai, ami alig adott annyit, hogy az újig 

kitartson. Ráadásul asszonyaival sem volt szerencséje, mind a kettőt szüléskor vesztette el. De 

legalább Pásztor Borbála után maradt két gyerekecske, akiket asszonyi segítséggel nevelgetett. 

Végrendeleteiben aztán testvéreire bízta őket: így került harmadik István Debrecenbe, hogy 

kitanulhassa az asztalosságot, a kis Borka meg Újhelybe: Erzsókéknak úgysem született saját, 

megörültek a kapottnak. De harmadik István mégsem lett asztalos, mert a kollégiumban kiderült 

tehetsége, és rábeszélték gyámját, hogy engedje tovább felsőbb osztályokba. Tandíj helyett 

asztalosmunkával fizethetett, arra mindig szükség volt. A csendes, visszahúzódó fiúból tanító lett és 

kántor, aki feleséget is Debrecenben szerzett: gyámja komájának a lányát. Amikor Kiss Klárikával 

összeházasodtak, egyik tanára ajánlására az abaúji Zsadányba kerültek: az ottani egytanítós iskolában 

jó megélhetésük lett a falu egyetlen írástudójaként. A földesúr udvarháza a falu melletti majorban 

volt, de gazdája ritkán látogatta, egészen addig, amíg fejébe nem vette, hogy minden jobbágyát 

katolikus hitre téríti. Innen meg már ismert a történet.  

Egy nagy építkezés mellett mentek el: - Az lesz majd a vármegyeháza, Zemplén központja – 

mutatta István az asszonynak – az este Kosztyó mesélt róla. Hatalmas vállalkozás volt, már vagy hat 

éve ott dolgozott rajta a település minden mestere: a kis mezőváros saját erejéből építette a 

vármegye központját. A Bretzenheim uraság által nagylelkűen a városnak adott telek nem is volt elég 

hozzá, az itteni céhek is belenyúltak a ládájukba, és megtoldották a területet. Az épület falai már 

álltak, látszott: méltó helye lesz itt mindennek, a befektetett munka busásan megtérülhet.  

István a Cerkó felől akarta megközelíteni örökségét, de vásár volt: a főtéren meg sem lehetett 

mozdulni a népektől. Klára asszony szíve összeszorult egy pillanatra: hogy fognak ők ilyen nyüzsgésben 

élni? Végül a pataki szekérútról mentek fel a Hecskére, egy kis idő múlva elérték céljukat, a Kertalja 

utcát. Megnyugodtak: itt már nyoma sem volt a lenti sokadalomnak, s az utca neve a valóságot tükrözte: 

kertek között jártak, a hegyek aljában. Gyorsan megtalálták leendő otthonukat: a kő udvarház 

környékén egyetlen zsúpfedeles gerendaház volt, ami a sok paticsház közül szinte kiintegetett feléjük. 

És nem is olyan kicsi, mint ahogyan emlékeiben él! – gondolta István. Szívdobogva nyitottak be a házba, 

a pitvarból jobbra és balra is nyílt egy-egy ajtó. A jobb oldali szobát egy hatalmas kemence uralta, 

melynek egyik oldalát tűzhelynek képeztek ki.  Jó masszív darab volt, aki építette, értette a módját. 

Vele szemben volt egy nagy asztal karosládával, meg néhány szalmafonatú székkel, az ablakon túl az 

ágyak, és az ajtó mögött, a stelázsin ott voltak az edények, mellette meg a vizes lóca.  

- Az ablakok között elfér a ládád, csak a pujáknak kell valamilyen alvási lehetőséget kitalálni – 

mondta István. 

- Nem nagy gond az sem! Kláriska majd elhál velem, a kis Borkánknak meg jó lesz egy darabig 

az a vesszőkosár, amiben elhoztuk.  

A szűk és sötét pitvar másik oldalán nyílt a kamra, ahogy benyitottak, megcsapta őket az avas szalonna 

szaga. De a fali polcok és hordók üresen tátongtak, egy kisegeret meg is zavartak, aki hasztalan 

keresett ott élelmet. Körbejárták a házat, még a padlásra is felmásztak, ahol kidobott bútordarabokra 

találtak, jó lesz majd az is valamire. Ha a padlóját lemázolják, ezt is tudják majd hasznosítani. 

 - Asszony, lesz nekünk egyszer mit felhordani a padra? 

 - Ne legyél kishitű, az Úrnak terve van veled, másként miért mentett volna meg? 

A házhoz ragasztva volt az istálló, jó hogy ez is van, itt nagyobbak a távolságok, szükségük lesz egy 

szekérre. Zsadány egyetlen utcájában, a templom melletti paticsházban volt az oskola: egyik 

szobájában ők laktak, a másikban folyt a tanítás. Ott egyszerű lehetett az életük, de itt ehhez a 

helyhez kell alkalmazkodniuk. Visszatértek a szobába, kinyitották az ablakokat. Sokáig bajlódtak a 

kallantyúkkal, de más baj nincs: egy kis tapasztás, meszelés és takarítás után beköltözhetnek. Kegyes 
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hozzájuk az Úr, a legnagyobb gondot máris megoldotta: fedél kerül a fejük fölé.  

 Kisasszony havának jó idője kitartott, míg takarítottak, az egyik szomszéd fiatalasszony 

ajánlkozott segítségként és Borbála asszony is elküldte zsellérasszonyát. Mindent lemostak, friss 

szalmával töltötték meg a szalmazsákokat, a felesleges lomokat meg a kemencében égették el, az is jól 

működött. Az udvaros egyetlen fordulóval áthozta szegényes holmijukat Barátszerről, Popovicsék 

jóvoltából a kamrába is került annyi, amivel egy darabig kihúzhatják. Amikor meglátták a kis 

disznósódart, a kolbászokat, a tábla szalonnát, gazdagnak érezték magukat. A tanítói iratok, meg a 

könyvek a mestergerendán el sem fértek, a kisablakok mélyedéseibe is ezek kerültek. Borbála kosarát 

az ágy mellé állították, de Kláricskának végül a kemencesutban vetettek ágyat, jó melegben lesz majd 

ott télen. Kedvtelve nézegették kincseiket, máris otthon érezték magukat.  

 A tiszteleteshez mindannyian együtt mentek fel. A Persi-kúria udvarán álló imaház kisebb volt a 

zsadányi templomnál, és nem is kőből, csak fából épült. A régi imaház leégése óta ott szorongtak az 

újhelyi reformátusok.  

- Áldás, békességet! A tisztelendő urat nem látta nénémasszony? – szólították meg az ott 

sepregető öreg nénét. 

- Jó egészséget… Jaj, lelkeim, ilyenkor nincs ő itt, csak én szöszmötölök egyedül.  

- Hol beszélhetnénk vele? 

- Otthon a Dörzsik soron megtalálják, menjenek csak fel a hegyre, ott van egymás mellett a 

papunk és a tanítónk háza, felismerik, szép kőházat emelt nekik a gyülekezet. 

Zilahy Sándor szeretettel fogadta őket, már tudott a zsadányi menekülésről. 

- És bizony nagyon jól tették, hogy eljöttek, mert Pintér Pál nagyságos úr a templom után az 

oskolát is bezárta. Azt mondják, a guta majdnem megütötte, amikor megtudta, hogy nincs 

kit szélnek eresztenie! Így hát átment a szabolcsi birtokára, vitte magával a tanácsadóit, 

csak a gazdatiszt maradt a majorban. Azóta csend van a faluban, a pataki deákok Úr napján 

valamelyik házban igét hirdetnek. A zsadányiak áldják a nevedet, hogy megtanítottad az 

oskolásoknak a zsoltárokat, most ők temetnek énekszóval…  

Az öreg tiszteletes népes családja körében fogadta őket, ahova Kláricska is bebocsátást nyert. Itt is 

meghódított mindenkit a szőke kislány, akinek csacsogása az égieket idézte. A keresztelés ügyében is 

gyorsan megegyeztek: Kisasszony hónap 25. napján úgyis összegyűl mindenki, legalább megismerkednek 

az itteni reformátusokkal.  

 Hamar belakták a hecskei házat. Szerették, hogy itt nem állnak olyan szorosan egymás mellett 

a porták, és a kert nagyobbnak tűnt az otthagyottnál. A szomszédokkal is megismerkedtek. Eleinte 

csak az asszonyokkal találkoztak, akikkel az utcán váltottak néhány szót, de nagy barátkozásra nem 

volt idő, mindenki saját családja ellátásával foglalkozott. Klára asszony egyre otthonosabban forgott az 

új helyen, s már azt tervezgette, hogy milyen virágokat ültet a ház elé és hátul mit fog veteményezni. 

Zsadányban a tanítót a szülők ellátták zöldséggel, csirkével, tojással, itt nem számíthattak senkire, 

csak magukra. De nem baj, az Úr segedelmével elrendeződik minden, és tervezgetéssel pótolták 

mindazt, amit elvesztettek.  

 Az első itteni kenyérsütésre úgy készülődött, mint fiatalasszony korában. Még este 

bekovászolt, és jó korán nekiállt a dagasztásnak. Élvezettel fűtötte fel szalmával a kemencét, amikor 

melegnek találta, a szénvonóval félrekotorta a parazsat, és bevetette az addigra megkelt kenyereket. 

Nagyobbik lánya ott lábatlankodott körülötte, s amikor megengedte neki, hogy a maradékot kikaparja a 

tekenőből, együtt szorgoskodtak. Egy kicsit eltett kovásznak, a többit kerekre formálta. 

- Amiért ilyen ügyes vagy, ebből neked sütök egy kis madárkát, az ablakban lévő kis szilkében 

találsz magokat, abból lesz a szeme… 

A lisztmaradékból csak két kenyérre tellett, de nem baj, ebben a melegben úgyis könnyen kiszáradna. 

Amikor elhelyezte a vászonba tekert, jó illatú kenyereket a kamrában, arra gondolt: anyja büszke lenne 

rá, nem égette el, szép egyenletes lett. S nem szomorkodott amiatt sem, hogy a kis zsákból minden 

elfogyott, hiszen Borbála asszony a kamarai lisztes hordócskát is feltöltötte, a telet kihúzhatják 

belőle.  
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 István nem talált rá ilyen gyorsan önmagára, megélhetésük gondja hatalmas súllyal nehezedett 

rá. Minden reggel úgy ment el otthonról, hogy azt remélte, munkára lel. Az a kis tartalék, amit 

gyűjtöttek, vészesen fogyott, a hozományként kapott gyűrűktől, lánctól meg nem akart megválni, Klára 

nagyon szerette azokat. Elsőként az alispánnál jelentkezett, hiszen nemes emberként oda tartozott: 

Szirmay Tamás kedves volt vele, de munkát nem tudott adni neki, még az írnokok is teljes létszámban 

voltak, mert azok a pataki oskola nehéz sorsú diákjai közül kerültek ki: a tandíjukat ott keresték meg. 

 A város főbíráját a vármegyeházai építkezésen találta meg, ő is ott szorgoskodott legényeivel. 

Ez a találkozás sem hozott megoldást, még alkalmi feladattal sem tudták megsegíteni. De mert 

mindenütt biztatták, maga is remélte, hogy előbb-utóbb ráakad valamire egy ilyen nagy településen. 

Addig meg sógorával elment néhányszor Galíciába, és a háza csinosítgatásával töltötte el az időt: még 

egy kis ülőkét is fabrikált eléje, legyen hol megpihenniük. A padon talált régi bútorokból pedig egy kis 

bölcsőt ütött össze: egy parnói Molnár Borbála mégse törekhordó kosárban kezdje meg életét.  

A Kertalja utca egyetlen kőháza Kapossy Sámuelné, Zsuzsanna asszonyé volt, ő lett az utca 

névadója, amikor annak idején a Szirmay György-féle majorsági káposztáskert alatt építkeztek. 

Körülötte húzták fel kis paticsházaikat jobbágyaik, akiknek zsellérré válásuk után is jószívű földesura 

maradt: figyelt arra, hogy gyermekeik közül minél többen bekerüljenek az oskolába. Az egész Molnár 

család felvonult hozzá, s megérezték a szóbeszéd minden igazságát: mindkettőjüknek a rég eltávozott 

szülők bölcsességét és szeretetét pótolta a találkozás.  

Amikor a keresztelő napja elérkezett, a szomszéd Bosnyáknéval felforgatták az egész házat, 

hajnaltól sütöttek, főztek. A főtéri urasági mészárszékben megvett tehénhúsból készült az ünnepi 

leves, zsázsát is főztek a húshoz, hogy az aprónépnek kedvezzenek. A sokadalomból származó 

csirkékből pörkölt lett, amihez galuskát kavart Klára asszony, az volt az ura kedvence, hátha felvidítja 

komorságában. A kőtt tésztát a zsadányi lekvárral sírva töltötte meg, sajnálta az otthagyottakat.  

A komaasszony a saját portáján főzött: nemcsak testvérként, keresztanyaként is ki akart tenni 

magáért. Hatalmas fazéknyi töltött káposztával és híres házi tortájával járult hozzá az ünnephez, no 

meg az innivaló is Popovics uram pincéjéből került ki. A borból egy átalaggal átküldtek a tisztelendő 

úrnak keresztelői fizetség fejében. Szerencsére jó volt az idő, így hát az asztalt kitehették az 

udvarra: ott kényelmesebben elfértek, mint a szűk kis szobában. Klára asszony örömmel szedegette elő 

ládájából lány korában varrott díszes asztalterítőjét, féltett táljait, hozománya ritkán használt 

darabjait. A kis kopott cserépszilkéket, a komatálakat is feltette az asztalra, de így is kevésnek 

találta: jól jöttek a hagyaték tányérai, butéliái, poharai, minden evő és ivóalkalmatosságra szükség 

lehet a mai napon… 

Délre a kis Borbála is keresztyénnyé vált. Szülei most csodálhatták meg az újhelyi 

reformátusok nagy kincsét, azt a Rákóczi címeres, fedeles, aranyozott ezüstkupát, amit még Lorántffy 

Zsuzsanna és első Rákóczi György uraság adományozott a közösségnek. Az összegyűltek inkább a 

vendégeket nézték, amit Kláricska nagyon élvezett: jobbra-balra forgolódva ismerkedett. Borbála 

asszony büszkén állt a kisebbikkel az imaház közepére, ismert helybeliként ő lett a legfontosabb 

szereplő.  

Ebédre a tiszteletessel a rokonok és a szomszédok kaptak meghívást, de így is sokan voltak. Az 

asszonyok egy percre sem pihentek: kiszolgálták az asztalhoz telepedő férfiakat és etették a 

gyerekeket, akik a favágó tőkén, a kispadon ülve, minden meghatottság nélkül falták fel az ünnepi 

étkeket. A két kislány: Kláricska és Borka hamar hangot talált egymással, hiszen csaknem egykorúak 

voltak, de az ifjabbik Kosztyó unottan ténfergett az idegen helyen, neki nem volt cimborája. Amikor 

azonban az utcán a fiúk bigézni kezdtek, rögtön magára talált, nagy hangon bizonygatta igazát, de a 

barátszeresi fiút hanggal is legyőzték a létszámfölényben lévő hecskeiek.  

Kora délután Kapossy Antal is odatalált, vele üzent Gönczy Pál uram, a főbíró, hogy hétfőn várja 

a gazdát, megoldás talált a számára. A hír, a jóféle újhelyi borok végre ellazították Istvánt is, a 

magyarul és ószlávul felhangzó zsoltárok csendes éneklésével zárult a nap, melyet itteni életük fontos 

határkövének tartottak Molnárék.  

Már 8 éve bérelte Molnár István a Hartay-malmot, ez idő alatt beletanult új mesterségébe. A 
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malom névadója jó egy évszázaddal korábban alispánja volt a vármegyének, mára a Bretzenheimek 

tulajdona volt, akik Patakon éltek. Gazdatisztjükkel azonban a város volt kapcsolatban, amiben csak egy 

láncszemet jelentettek a váltakozó malombérlők. Igaz, a Ronyva-árok, ahol a malom állt, messze esett a 

Hecskétől, de idővel lett egy kis szekerük, amivel legyőzték a távolságot, és olyanoktól is 

felvállalhatták az őrlést, akiknek a szállítás gondot jelentett. Fontos volt a munka megszervezése, 

hiszen a Ronyva vize nem volt egyenletes, időnként alig volt benne valami, aztán a hegyről lejövő 

patakok: a Dörzsik, a Zsólyomka és a Kalósa úgy felduzzasztották, hogy attól kellett félni, a malmot is 

elviszi.  

István nehezen szokott hozzá új munkájához: a molnárlegények rendre becsapták őt is, meg az 

őrletőket, amikor a maguk hasznára lecsippentettek a lisztből, a korpából. Eleinte reggeltől estig a 

malomban volt, Klára asszony tarisznyából élelmezte. Nemcsak az őrletés volt a dolga, a javításhoz 

szükséges faanyagot neki kellett megszereznie, és a Patak melletti Megyerre is átment, hogy új 

malomkövet vegyen az elkoptatott helyett. Őrlés közben mindent elborított a liszt, beleszállt ruhájába, 

hajába. Szerencsére itt a Ronyva, a malomtól nem messze volt egy lapályosabb partszakasz, ahol, ha 

lehetett, naponta megfürdött. A családot gyakorta felhozta ide nyaranta, mivel az ő malmuk volt a 

legmagasabban, a vargák csávája nem kavarta fel a vizet. A nagymosás itt egyszerűbb volt: felesége és 

a lányok vidáman sulykolták a ruhákat a folyóba állított kisszéken, és a végén – csak úgy, ruhástól – ők 

is megmártóztak. Télen ezt az emléket sokszor felemlegették, amikor a dézsában kimosott ruhákat 

keservesen szárítgatták a kemencén. 

Azt nehezen tanulta meg, mit kell kezdenie a Néma–hegyen megörökölt szőlővel, meg a Ronyva-

parti gyümölcsössel, de nem volt rest meghallgatni sógora vincellérét, aki egyszerűen mondta el a 

feladatokat és az első időben kapásokat is szerzett neki. A hosszú téli estéken szorgalmasan forgatta 

a kalendáriumokat, és meghallgatta az őrlés közben kapott tanácsokat is. István számára a legtöbb 

bosszúságot a lejtőn lefolyó víz okozta: záporos esztendőben elmosta a közmezsgyét, és a földet 

elvitte a tőkék alól. Igaz, ebben a szomszédok is ludasok voltak: kapáláskor a vízlevezető árkokat 

betemették, így aztán az esővíz maga keresett utat magának.  

Azt azért álmában sem gondolta volna, hogy ilyen nehéz a szőlőtermesztés: ötször kellett 

kapálni, amíg eljutottak a nyitástól a fedésig! Legnehezebben az esztendő első kapálást szokta meg, 

amikor a köves talajt a villás kapával kellett felvágnia, de amikor rájött a kétágú titkára, ez is 

egyszerűbbé vált. Megtanulta megkülönböztetni a szőlőfajtákat, a furmint tövekre nagyon vigyázott, 

mert azok aszúsodnak a legjobban, és azok adják az itteni borok különlegességét.  

A parcella szélén összegyűjtötték a földből kapáláskor kiforduló köveket, a nemzedékek által 

felhalmozott torlaszok távol tartották a nyulakat és az őzeket a terméstől. De éréskor a seregélyeket 

kolomppal sem lehetett elriasztani, pedig a lányok szorgalmasan rázták azokat.  Öreg szőlőt örökölt a 

nénjétől, a szétszórtan heverő tőkék kar vastagságúak voltak, és különös formájukban a lányok 

mindenfélét beleláttak, amikor még nem borították el a levelek. Szívesen jártak ki a szőlőbe velük, 

eleinte csak a köveket és a levágott venyigét gyűjtötték össze, de aztán lassan, játszva beletanultak 

mindenbe. Így volt ezzel Újhelyben mindenki, ha már egyszer szőlővirág nyílott a város pecsétjében.  

Volt egy kisházuk is, náluk nem lakott benne vincellér, így hát nyaranta gyakran aludtak kinn: 

szalonnát pirítottak, bográcsoztak, és a csillagos ég alatt szenderedtek álomba. A Néma-hegyről 

messzire lehetett ellátni, István ilyenkor mesélt a lányainak a világról. Szüretre csak azért hívtak 

segítséget, hogy minél gyorsabban meglegyenek a szedéssel: Simon-Júda napja után csípős már az idő, 

de az aszúszemek akkorra érnek be. Azokat itt kapkodták le az asszonyok a fürtökről, de a többi már 

az ungvári pincéknél történt.  

Sógora először csak befogadta őket, aztán megvették az egyik pinceágat: a felette felhúzott 

borházban jó termés esetén éjszakába nyúlott a szőlő taposása. Vidám élet volt itt szüret idején, 

hiszen egymás után vágták ki az új pincéket, a Zsólyomka mellett itt érlelődtek a legjobb borok. Csak a 

lányok utálkoztak a falakon megtelepedő penésztől, pedig azok nélkül nem lett volna semmi. Igaz, a bor 

nagy részét ők maguk itták meg, de egy kis pénz ebből is bejött, hála Kosztyó ügyességének. 

Néhányszor elkísérte Krakkóba a sógorát, de nem tudta megszeretni ezt a vándoréletet, még ha 
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jövedelmezőbb is, mint az övé.  

Amikor beleszokott feladataiba, már délben is hazajárt ebédelni és pihenni, hiszen jó korán 

kezdődött a malomban a nap. Hamar híre terjedt, hogy az új malombérlő nemesi származása ellenére 

nekiveselkedik a munkának, és amíg forog a nagy őrlőkő, szívesen megír egy-egy kérvényt, vagy levelet a 

távollevő katonafiúnak. Jámborságáról is sokat beszéltek, meg arról, milyen sokat tud a világról: István 

szívesen mesélt ezekről, ha volt hallgatósága. Aztán az is kiderült róla, milyen szép hangja van, hogy 

kívülről fújja a zsoltárokat – ennyi maradt meg kántor múltjából! Szerénysége közismert volt, nem 

hivalkodott tudásával, csendes emberként élt, portájáról hangos szó, vagy panasz soha nem hallatszott. 

 A Molnár lányok egyáltalán nem jártak fel az oskolába a református tanítóhoz. Eleinte csak 

féltették őket a sok gyaloglástól, hiszen a délelőtti és délutáni órák között több órás szünet volt. 

Később aztán apjuk kedvet kapott a tanításhoz: olyan könyvből ismertette meg először Kláricskával, 

majd Borkával a betűket, amiben nemcsak magyarul, hanem németül is találtak képes példákat. Így 

aztán egyszerre tanultak meg olvasni és a német nyelv alapszavait.  

Kisebbik lánya nem akarta beérni a lányoknak kijelölt alapismeretekkel, ahogy észrevette, hogy 

lúdtollat farag, lecövekelt mellette és áhítattal figyelte, őt majmolva még a porba is játékos kriksz-

krakszokat rajzolt. István mutatta feleségének, szó esett arról, hogy meg lehetne tanítani őt írni is, de 

aztán el is feledték azt. Mert Molnár István – hajdani tanító – maga is hitte, hogy az írás csak a 

férfiak dolga, az asszonyoknak nincs szüksége rá, úgyis csak szerelmes leveleket firkálnának, amivel 

elvennék az időt a hasznos feladatoktól: a ház körüli munkától, a gyermekektől.  

Pedig Borca fogékony kislány volt, gyorsan megtanulta a betűket felismerni, ügyesen kapcsolta 

össze és friss olvasási tudását mindenen kipróbálta, ami a keze ügyébe került. Anyja kénytelen volt a 

könyveket az ablakból feltenni a mestergerendára, mert kisebbik lánya úgy elmélyült azokban, hogy 

még az idő múlásáról is elfelejtkezett. Nem beszélve azokról a feladatokról, amit neki kellett volna 

elvégeznie, hiszen Klára asszony kezdettől fogva munkára fogta lányait. Eleinte mindez csak játék volt: 

apjuk fából faragott kis konyhaeszközeivel begyakorolhatták azokat a mozdulatokat, amelyek aztán 

egész életüket végigkísérik.  

A kert is sok munkát adott! Édesanyjuk mindent, amit tudott, igyekezett maga megtermelni, 

drágák voltak az újhelyi piacok. Igaz, sok hajlongással járt a hagyma, káposzta, borsó, saláta, murok, 

petrezselyem gyomlálása, de megérte. Klára asszony mindent feldolgozott, ami a közelébe került: 

összegyűjtötte a faggyút a húsokról, amiből házilag öntött gyertyát, s amikor rendszeresen vágtak 

disznót, nyesedékeiből szappant is maga főzött. Csirkét, kacsát tartottak, amiből kikerült a család hús 

és tojásszükséglete, csak ritkán vettek a főtéri hentestől.  

Amit nem tudott megtermelni, azt a sokadalomban szerezte be. Klára asszony nagyon szerette 

azokat, ha tehette, mindig szétnézett benne. Nemcsak azért, mert ismerősökre talált, hiszen 

mindenfelől jöttek ide a népek, hogy árut cseréljenek. Kitanulta azt is, kitől mit érdemes venni: télére a 

gávaiaktól vett krumplit, a dombrádiaktól hagymát. A Ronyva parti gyümölcsös termésének nagy 

részéből pálinkát főzetett, mert ezért Demecserben dohányt cseréltek az újhelyi kofák, ami nemcsak 

István szükségletét szolgálta, egyféle csereeszközként is hasznosította. A szőlőkötözéshez való sást 

mindig az ibrányiaktól vette, az ottani lápon nőtt szálak jobban tartották a szőlőt, mint a Ronyva 

parton szedettek. Amikor a piacra Borbála is elkísérte az anyját, a bodrogközi asszonyoktól 

sulyompogácsát vagy sulyomlángost kapott: a szegények eledele volt az, de kisebbik lánya nagyon 

szerette. A Ronyván is nőtt sulyom, de olyan sok gonddal járt a szúrós növény begyűjtése, szárítása, 

feldolgozása, hogy nem bajlódtak vele.  

Az ártéren növő mindenki gyümölcsöse mellett a ház körül is volt néhány gyümölcsfájuk: 

szilvaéréskor Borbála reggel egy karaj kenyérrel kiment és a fáról kapkodta le a hozzávalót. Egy kis 

hordónyi gyümölcsöt megsavanyítottak télire, a többit megaszalták. A lányok tiszte volt megtisztítani a 

gyümölcsöket, amelyekkel sokszor töltötték meg a gallyakból font tálcákat, hogy a forró nyári nap 

ereje tartósítsa azokat. Amikor karácsonykor jöttek a kántálók, susinkával kínálták őket: finomak 

voltak, mert nemcsak a nyár ízét, Kláricska és Borbála munkáját is őrizték. Klára asszony nem volt 

tanult ember, de megérezte: a példa és a dicséret szárnyakat ad lányainak. Ez volt az ő legfontosabb 
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eszköze, nem is kellett panaszkodnia soha.  

Már nagylány volt Borbála, amikor befejeződött a megyeháza építése, melynek tiszteletére 

hatalmas ünnepséget rendeztek a vármegye urai. Nemcsak a vármegyei és környékbeli nemesek, az 

újhelyi mesterek is meghívást kaptak: a főtéren mozdulni sem lehetett a szekerektől, nemcsak az 

itteni, a barátszeresi fogadók is megteltek. Az egész Kertalja utca csodájára járt Molnár István 

uramnak erre az alkalomra varratott ruhájának. Lányai és felesége a főtérig lekísérték őt, aztán 

elvegyültek az ott kíváncsiskodó asszonyok és lányok között. De Borbála ezt hamar megunta, elsétált 

hát a plébániatemplom bejáratánál lévő Flórián szoborhoz. Ekkor már ismerte a szobor történetét, 

amelyet még a születése előtti nagy tűzvész után állítottak fel a vármegyei kéményseprők. Amikor apja 

látta az érdeklődését, beszélt neki a régi történetekről, mind gyakrabban vette elő deákkori könyveit, 

jegyzeteit, hogy kisebbik lánya kíváncsiságát kielégítse. A görög mitológia alakjaival is megismertette 

őt, akiket ő is szeretett, bár a lánya néha meghökkentette kérdéseivel: 

- De Apámuram, miért imádkoznak a szobor előtt az asszonyok, ha egyszer az Írás azt 

mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képeket? 

- Mert a katolikus hisznek a szentekben: Flórián az életét adta keresztyén hitéért, ezért 

lett ő a tűzzel kapcsolatban lévők védőszentje. 

- Hát azért van akkor mindig annyi virág körülötte, és akárhányszor erre járok, mindig 

imádkozik ott valaki. 

- Tudod lányom, a szalma nagyon könnyen lángra lobban, víz meg nincsen mindenütt, hát 

imádkoznak, hogy elkerüljön bennünket a nagy csapás.  

- visszhangzott fülébe múltkori beszélgetésük, miközben titkot keresett a római katona arcán. Nem 

súgott neki semmit most se Flórián, mégis szívesen ült le melléje, az a nagy tömeg, ami a tér másik 

felén, a vármegyeháza körül hullámzott, nagyon felkavarta a port, itt volt egy kis nyugalom. Javában 

tartott még az ünnepség, amikor a szülei megjelentek mellette. 

-     Apámuram máris végzett?  

-     Nem való ez nekem, nem éreztem jól magam a kacagányos-mentés emberek között. 

-     De hát maga is nemes ember, és többet tud mindőjüknél! 

-     Hagyd el Borcám, én már csak a malomban vagyok otthon, nem a fényes termekben. 

      Mindenütt fáklyás hajdúk posztoltak, a dísztermet meg ezer gyertyával világították  

       ki, ilyen pocsékolás fényes nappal! Dikciók követték egymást, és azok beszéltek a  

      legnagyobb hévvel, akiknek semmi részük nem volt az építésben. És az a tömeg, 

      csak úgy fuldokoltam benn! 

- Ne zsémbeljen már kend, azért szép volt minden! – vágott a szavába Klára asszony, hogy 

elterelje kislánya figyelmét. Nem értette az urát, ott lehetett ezen a nagy eseményen, és 

mindennel elégedetlen… István is megérezte ezt, mert másként folytatta a beszámolóját: 

- Az egyik diákforma Nyomárkay gyerek hosszú latin verssel foglalta össze a vármegye 

történetét, ha már nem is tudtam minden szavát követni, azért megértettem. Befejezése 

meg illett a pillanathoz, mert azt mondta: a ház kedves a magasságbéliek előtt és 

fennmarad örök időkig. 

- Hát el kell ismerni, ilyen nagy építkezés nincs is a környéken több! 

- Hanem tudjátok, kivel találkoztam? Molnár Jánossal, a debreceni rokonnal, akivel együtt 

nőttünk fel. Málcán él jegyzőként a családjával, majd meglátogatjuk őket! 

És tovább beszélgetve elindultak haza felfelé a Papsoron, hátuk mögött hagyva a zsibongást, 

kurjantást, port és tömeget… 

 A vármegyeháza felépítésével véglegesen vármegyei székhellyé vált Újhely, pedig nem 

számított nagy településnek, csak harmadik volt az itteni városok sorában. Kikövezték az előtte lévő 

teret, elegyengették az utcákat, megtiltották a zsúpfedelet. Amikor kiderült, hogy tűzvészek 

megelőzésére kevés Szent Flórián szobra, csöveken keresztül a főtérre vezették a Dörzsik forrás 

vizét, amire Juricskó András kőfaragó ugrókutat épített a legényeivel. Az ehhez szükséges követ – 

csakúgy, mint az utcához – a vármegyei rabok a környező hegyekből vésték ki. A város kútja aztán a 
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fiatalok kedvence lett, sok szerelem szövődött az árnyékában.  

 Időnként pedig maga a természet is beleszólt a városkép alakításába: az egyik nyári napon olyan 

nagy felhőszakadás támadt, hogy a Ronyva nem fért meg a medrében, fövennyel és kővel hordta be az 

utcákat. A víz elöntötte az alacsonyan fekvő területeket, még a kőhidat is eltépte. Szent János ott álló 

szobra megmenekült ugyan, de heten a tomboló víz áldozatává váltak. Az emberek nem győztek azon 

csodálkozni, hogy a csendes kis Ronyva hogy tudott így megvadulni, az öregek jelet láttak ebben, de a 

város gyorsan helyreállította a hidat, mert az volt a kapu a Felvidék felé… 

 Borbála szívesebben volt magában, mint a pajtásaival. A lányok között unta magát, számára a 

pántlika nem volt olyan fontos, mint nekik, és ráadásul nem hallottak semmit a múzsákról, akiket pedig ő 

játszópajtásaiként tartott számon. A fiúkat butáknak és öntelteknek tartotta, de valójában irigyelte 

őket, hogy járhatnak az iskolába, ahol írni is megtanulhatnak. Nővére megvédte a durvaságoktól, de 

mostanában már ő sem vele foglalkozik. Amióta 18. születésnapján jegyet váltott a barátszeresi 

Kertész Jóskával, már csak a hozományáról, a lagziról tud beszélgetni, azt tervezik mindig az 

anyjukkal. Elmegy a háztól, egyedül marad a közös ágyban – de ennek sem tudott örülni. Szerette és 

sajnálta Kláricskát, azt sem bánta, hogy ő volt anyjuk kedvence, mert apjuk figyelme és az újabb 

testvér érkezése őt is lekötötte.  

 Ifjabb István megszületése igazi meglepetés volt számára, fel sem figyelt anyja hirtelen 

meggömbölyödésére. Nagy örömmel fogadta testvérét, jószerével ő tanította meg menni, enni, beszélni. 

Apja nagyon büszke volt a fiára, már eltervezte az egész életét: Debrecenbe küldi tanulni. Neki bezzeg 

az írást sem tanította meg! Még hogy ezeknek a butáknak írna ő szerelmes leveleket, akik itt vannak 

körülötte?! De belenyugodott apja döntésébe, mert amikor elfogytak apja könyvei, rátalált az 

utánpótlásra.  

 Volt egy titkos élete: Kapossyné nagyasszony könyveit olvasgatta, akihez gyakorta elszaladt. 

Otthon azt mondta, hogy varrni tanul, de Zsuzsanna néni egyéb tudását is megosztotta vele. Hogy 

Antal fia a városnál volt alkalmazásnál, mindenről hallottak, és ezekről sokat beszélgettek. Ilyen volt a 

királyfi újhelyi látogatása is, amit Borbála a fantáziájával már jó előre kiszínezett, de a valóság nem 

olyan lett, mint ahogyan ő megálmodta.  

 József, aki társuralkodója volt már ekkor anyjának, Mária Teréziának, jól megvárakoztatta a 

főtéren a nemeseket és céhmestereket, mert a pataki fogadóban elnyúlt az ebédje. Hogyne tartott 

volna sokáig, amikor minden tányért a református kollégium egy-egy kiváló deákja adott eléje, akikkel 

elbeszélgetett. Köztük volt a Borbálával majdnem egykorú Kazinczy Ferkó is Regmecről, anyja 

személyesen dicsekedett Zsuzsanna néninek az eseménnyel. Miközben a vármegyei urak megizzadtak 

prémjeikben, jól meg is éheztek, mert a közös estebédre tartogatták a gyomrukat.  De nagyon rövid 

lett József főherceg itteni látogatása! Mikor megérkezett, a helybeliek ujjongása közepette németül 

leszidta a vármegye urait, hogy nem hajtották végre felséges anyja valamelyik rendeletét. Minthogy 

azonban kevesen értették a német szót, nem vették magukra, vidáman csevegtek tovább, ami még 

jobban dühítette a leendő uralkodót. Végigszaladt a vármegyeházán, és újra hintójába ült: Kassára 

vitette magát, ott éjszakázott, nem Újhelyben.  

 Borbála olvasottabbnak számított, mint környezetében bárki, amit Zsuzsanna néninek 

köszönhetett. A valóságnál jobban szerette a könyvek birodalmát, azok fényében kritikával szemlélte 

környezetét. Eleinte otthon beszámolt élményeiről, de apja az egyik lelkendezése után felolvastatta 

vele Pál apostol sorait a Bibliából: „az asszony csöndben, engedelmes lélekkel hallgassa a tanítót. Nem 

engedem, hogy az asszony tanítson, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem maradjon csöndben.” 

Náluk nem volt divatban a verekedés, de ez úgy hatott rá, mintha megvesszőzték volna. A benne lévő 

kíváncsiságról már nem tudott lemondani, de óvakodott ezután felfedezéseit megosztani, kezdett 

rájönni: más a valóság és más az a világ, ami a könyvekben van.  

 Nővérével együtt minden zsoltárt kívülről fújt, hiszen mióta Katona Zsigmond tisztelendő 

idekerült, sokat énekeltek az istentiszteleteken. Anyjuktól eltanultak sok éneket, nemcsak 

vallásosakat, világiakat is. Anyja egyik gyakorta énekelt dala gondolkodtatta el először, mert nem 

értette: tüzért imádkozik anyja, hogy felgyújtsa házukat? Gondolatban átformálta a vers szövegét, 
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csak az volt a baj, mikor ezt énekelte anyja, neki mindig újabb és újabb szöveg jutott az eszébe. 

 Ekkorra már megfordult az életük, a kínos-keserves kezdést az Úr segedelmével elfeledhették, 

apjuk gyakran példálózott a bibliai hét szűk és bő esztendővel. A malomban sok volt a munka, mert az 

emberek megszerették a becsületes és istenfélő gazdát. Ők is gyarapodtak: először csak egy kis 

malackát szereztek, aminek apja maga ütötte össze az ólját, aztán jöttek egymás után az állatok az 

üres istállóba: a ló mellé a tehén, mert a tej kellett a gyermekeknek, az abból készített túró, tejfel, 

vaj jól jött a konyhára. Amikor olcsón hozzájuthatott egy kaszálóhoz az Ortoványon, István gazdaként 

már nem habozott: kellett a takarmány az állatoknak. Felesége is beletanult a gazdálkodásba, igazi 

társa lett ebben: a kiscsirkék, kislibák, kiskacsák kikeletkor ott totyogtak a ház körül, amíg a lányok ki 

nem hajtották őket a kizöldült libalegelőre: a Kalósa patak partjára.  

 Idővel István tanácsnok lett, részese a város ügyintézőinek, hiszen nemcsak ő ismerte meg a 

várost, az is respektálta őt. A lányok sorsa is rendeződni látszott. Bár Borbála volt apja testvérének 

keresztlánya, a nagyhangú Borbála néni Kláricskát is sokat kényeztette, nem feledte el soha első 

találkozásukat. Közben neki is megszületett harmadik gyermeke: Antalnak két kis pesztrája is volt, 

mert nővére sokat volt Barátszeren, unokatestvére lett a legjobb barátnéja. Miután felserdültek, 

vasárnaponként a főtéren találkoztak: Borka itt talált rá a maga párjára, Kláricskát meg egyik 

barátszeresi szomszéd nézte ki magának, akit Borbála néni a malomba is beajánlott. Apja is 

megszerette az apátlan-anyátlan Kertész Jóskát, így hát a fiatalok hamarosan egymáséi lettek. 

 István akkor esett először kétségbe, amikor a friss őrléssel teli zsákot nem tudta 

megmozdítani. Egész nap verítékezett, gyenge volt, esténként kedvetlenül feküdt le. Aludni sem 

tudott, hatalmas nyomás nehezedett a mellkasára, mintha egy vénasszony telepedett volna rája. Egész 

éjjel azon gondolkodott, mi lesz a családdal, ha vele történik valami?! Igaz, Kláricskát már elrendezték, 

de Borca és Istvánka még itt vannak, és ott egy újabb gyermek az asszony hasában.  

Aztán Klára asszony is észrevette az ura gyengeségét: a hecskei füvesasszonytól szerzett 

gyógyfüvekkel próbálta megerősíteni, majd karácsony táján a főtéri kirurgust is elhívták, aki 

megköpölyözte, de attól sem lett erősebb. Molnár István kelt, feküdt, a malom dolgait meg Kertész 

Jóska irányította, aki gyorsan beletanult mindenbe. A fiatalasszony Kláricskán is már látszott a terhe, 

de gyakorta hazajött: ott ült apja betegágyánál, sírdogált, vagy szótlanul imádkozott. 

- Jaj, lányom, nem kell még temetned – tréfált vele eleinte az apja, de belül érezte, hogy valami 

megfordult. Hol elszunnyadt, hol felriadt, nem volt levegője. A kemence ontotta a meleget, de ő fázott. 

Szűken voltak abban az egyetlen szobában, zavarta a nagy zaj. Pedig a család, amennyire lehetett, 

visszafogottan élte mindennapjait, csak kisfia viháncolt önfeledten.  

-    Apámuram – mondta Kláricska – ne hagyjon itt bennünket… 

- Ne sírj, kedves lányom, téged nem hagylak el, te jössz velem, szívedet holtomban is a 

szívemen viselem…. 

Klára asszony megrettent ezt hallva: az embere már nincs magánál, ha ilyet mond várandós lányának… 

Az újesztendő elején Kapossy Antal uram meglátogatta, és a látottak nyomán jobbnak látta, ha barátja 

lediktálja végakaratát. Tanult ember volt, hites jegyzője a városnak, és tanácsbeliként szava volt az 

itteniek körében: szép csendben megfogalmazták a testamentumot. Hogy így elrendezte az övéi sorsát, 

István is mintha jobban érezte volna magát. Igaz, a végére nagyon elgyengült, de nem egyszerűsítette 

le a nevét egy keresztre, mert a lelkében parnói Molnár István volt most is, csak a teste volt hozzá 

erőtlen… 

 Felesége kisírt szemmel járt körülötte, gyakran főzött neki aranysárga tyúklevest 

csigatésztával, hátha azzal egy kicsit felerősíti. Sokan jöttek el hozzájuk, ilyenkor, télvíz idején 

ráérősebbek az emberek, de meg is szerették az elmúlt évtized alatt az itteniek a kedves malombérlőt. 

Borbála minden alkalmat megragadott, hogy felolvasson neki azokból a könyvekből, amelyekből őt is 

tanította. Kláricska minden vasárnap elmondott egy imát az ágyánál, pedig nagy hassal nem volt könnyű 

feljönnie Barátszerről. Vele tartott az ura is, így a beteg a malombeli dolgokat is tudta követni.  

 Böjtmás havának 8. napján aztán parnói Molnár István végleg visszaadta lelkét a Teremtőnek. 

Szürke téli nap volt, amikor az asszonyok megmosták, felöltöztették, és a nagy asztalon kiterítették. 
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Egész éjjel ott égett mellette a mécses, a falubeliek közül sokan virrasztottak a családdal. Csendes 

éneklés és imádkozás közepette mindenki azon gondolkodott, mi lesz a hátramaradottakkal: 11 éves 

Borbála, 3 éves a kisfiú, és még csak az Úr tudja, fiú vagy lány lesz a jövevény….  

 Klára asszony összeroppant a csapás alatt, úgy érezte, az ő szíve is sírba szállt: iszonyú 

fájdalom emésztette, könnyei nem tudtak elapadni, ahogy apró gyermekeire és magára gondolt. 

Mindent ráhagyott sógornőjére, meg a szomszédban élő komaasszonyára, akik rendezkedtek: a 

gyerekek Istvánka keresztanyjához, Bosnyákékhoz kerültek, hogy ott aludjanak egy kicsit, a 

vendégeket itallal kínálták, és megszervezték a temetést. Kemény téli hideg volt, megkínlódtak az 

emberek, amíg kiásták a hecskei temetőben a megboldogult sírját.  

 Kora délután a végső búcsúra a halottat koporsóba zárták, és az udvarra kitett nagy asztalon 

helyezték el. Patakról megérkezett a kántus, hogy kedvenc zsoltárjával, a negyvenkettedikkel kísérjék 

utolsó útjára parnói Molnár Istvánt: Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt 

uramra, és hozzá fohászkodik… A kántushoz csatlakozott néhány öregasszony is reszkető hangjával, a 

hideg télben, a hegyek aljában szívszaggató volt az ének, mégis az égig ért: bebocsátásért könyörögtek 

az oda tartó Molnár István számára… Este Borbála asszony az udvaron elégette öccse szalmazsákját, 

helyi szokások szerint ez még hozzátartozott a búcsúhoz.  Visszaállították a szoba régi rendjét, hogy a 

hátrahagyottak folytathassák félbe maradt életüket.  A végrendeletet másnap olvasta fel Kapossy 

Antal a család jelenlétében.   

 A temetés után nehéz napok köszöntöttek Molnár István maradékaira. Klára asszony mintha 

nem is a földön járt volna, félő volt, hogy terhét elveszíti. A rokonok, ismerősök rájuk néztek, de a 

munka java a kis Borbálára maradt. Sok volt az egy ilyen fiatal teremtésnek! Kláricska, ha csak tehette, 

meglátogatta őket, hogy megtanítsa húgát a legszükségesebbekre, de mindez az erejét így is 

meghaladta.  

 Még Böjtelő havában, a temetés után két héttel megszületett István negyedik gyermeke. Fiú 

lett ő is, a keresztségben a János nevet kapta sosem látott anyai öregapja után. Popovicsék tartották 

keresztvíz alá, de a szertartás után nem került sor semmiféle ünnepségre. Klára asszony néhány nap 

alatt összeszedte magát, és Borbála segítségével megpróbálta a kis család új életrendjét kialakítani. A 

malombérlet kiegyenlítéséhez eladták az új szőlőt, Kapossy Antal járt el ebben hagyatéki gondnokként. 

Úgy érezték, ezzel a legnagyobb gondot letudták. De az esztendő első vásárán, az Apollónia-napin a 

borjút is el kellett adniuk, hogy megélhessenek, nehéz idők jártak és minden nagyon drága volt.  

 Az új malombérlő megtartotta Kertész Jóskát, aki ha vasárnaponként meglátogatta őket, arról 

is beszámolt, hogyan változott meg minden a Hartay-malomban. Nem érezte már ott jól magát, de első 

gyermeküket várva szüksége volt a munkára. Abban reménykedtek, ha beköszönt a kikelet, akkor 

minden könnyebb lesz, de ebben tévedtek. Böjtmás hava nem örömöt, hanem újabb bánatot tartogatott 

számukra: Kláricska nem tudta megszülni gyermekét, mindketten belehaltak. Apja utolsó szavait 

akkoriban mindenki csak a halálfájdalomnak tulajdonította, de most már másként gondolták: 

 - Beteljesedett a jóslat – mondogatták Kláricska temetésén, hiszen apjával került egy sírba a 

fiatalasszony és gyermeke. Klára asszony ezt az újabb csapást nehezen viselte. Bár mindegyik gyerekét 

szerette, nagyobbik lánya volt számára a legkedvesebb. A temetésen azt mondta a tiszteletes, hogy az 

Úr azokat teszi próbára, akiket szeret… Ettől kezdve Molnár István özvegye még többet imádkozott, 

hogy a belsejében megszülető kétségeket elhallgattassa. 

 Borbála már sírni sem tudott: egyetlen hónap alatt vesztette el apját és nővérét, honnan lenne 

könnye ennyi csapáshoz? Igaz, apja búcsúztatóján sem hullajtott sokat, meg is szólták érte… De ő 

belülről élte át a veszteséget, mert kívülről feladata volt: Istvánka jobban ragaszkodott hozzá, mint az 

anyjához, és az újabb kistestvér gondja is rá maradt. Anyja folyton csak parancsolgatott mindenkinek: 

a zselléreknek, gyermekeinek, kisebbik lányát egyik feladattól a másikig hajszolta. Egész nap ellenőrzés 

alatt tartotta, sehova nem engedte el, és ha olvasni látta, mindjárt eszébe jutott valami munka. 

Keresztanyja csitítgatta Borcát, hogy ne lázadozzon, de vele is olyan ritkán találkozott, panaszkodni 

sem volt kinek.  

 Kertész Jóska nem találta a helyét se otthon, se a malomban! Egyedül kellett felnőnie, most 
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végre családra lelt, és megint magára maradt azokon a helyeken, ahol minden szegelet a veszteségére 

emlékeztette. Úgy érezte, nem köti őt ide semmi! Egy hirtelen elhatározással eladta minden ingóságát, 

és a postakocsival elment Debrecenbe. A Hartay-malomban eltöltött évek alatt apósa úgy beszélt arról 

a helyről, mint a paradicsomról,  úgy érezte, oda kell mennie, ott talán ő is újra kezdheti az életét…  

 Apja halála után a szőlőmunkák megszervezése Borbálára hárult: anyja parancsai szerint 

felkereste a kapásokat, és megalkudott velük. Az idén nem ültettek kotlósokat, legalább nem kellett 

csalánt vágni a kiskacsáknak. De amikor egyre soványabb lett az ebédjük, kezdte belátni, hogy a 

csirkék, kacsák megléte mit is jelenthet… A temetés és a szőlőmunkások kifizetése miatt el kellett 

adni apja büszkeségét: a lovat és a szekeret. Már csak egyetlen tehén árválkodott az istállóban, és 

valahogy az emberek is ritkábban kopogtattak be hozzájuk, úgy látszik, végleg egyedül maradtak… 

 Klára asszony Kláricska temetése óta görcsösen kapaszkodott a kisebbikbe, szeretetével 

csaknem megfojtotta. De Borbála élvezte ezt az állapotot, örökké mosolygott. Az egyébként is vidám 

természetű lánynak sokan keresték a társaságát, mert tréfás szavaival mindenkit felvidított. Gyakran 

idézte azt a bibliai mondatot, amit sajátjának érzett: a csüggedőknek mindig rossz napja van, a 

jókedvűnek meg mindig ünnep. Ennek a gondolatnak a jegyében élte mindennapjait, ezért szerették a 

társaságát. Anyja azonban le is láncolta őt, lánypajtásai gyakran meséltek neki saját szabadságukról, 

hogy még nehezebbé tegyék a rabságát. Egy idő után aztán anyja is engedékenyebb lett irányába, igaz, 

továbbra sem igen engedte sehova: 

- Bárhogyan is viselkedsz, a rossz nyelvek úgyis eltalálnak, ha itthon mulatsz, nem 

szemlélhetnek. Vigyázni kell a lánynak a jó hírére, amíg a fejét be nem kötik. 

- De hát én még nem akarok férjhez menni 

- Mindegy az, jányom! Elvész a jó híre annak a háznak, amiben nincs maradásuk a benne 

lakóknak. Minden asszonynak legfőbb dísze a saját otthona, a kint nyargalászó lányok ennek 

hírét veszélyeztetik… 

- De a korombéliek nem rosszak, szívesen találkozom velük, meg ismerkedni is szeretek … 

- Engem sem engedtek a szüleim sehova, mégsem maradtam pártában! Akit az Isten tenéked 

rendelt, az itthon is megtalál. Ide hozzánk eljöhetnek, hogy az én szemem előtt legyetek, de 

te nem mehetsz sehova…… 

Borbála legnagyobb örömét Istvánka jelentette, aki ekkoriban kezdte el az iskolát. A hidegebb téli 

reggeleken elkísérte őt a szoros elejéig, segített neki cipelni a fahasábot, amivel napközben az ottani 

kemencét fűtötték. Délutánonként, amikor hazajött, részletesen beszámoltatta arról, mit csináltak. 

Leginkább az írástanulás érdekelte, és elkedvetlenedett, amikor kiderült, hogy heteken keresztül csak 

jobbra-balra hajló vonalakat, köröket rajzolgattak a palatáblájukra. De azért a végén ő is 

megismerkedett a betűkkel, megtanulta azokat összekapcsolni.  

 Megtanultak számolni is, de hogy további tudásuk legyen, szerdán és szombatonként tojást 

kellett vinni a tanítónak, mert a műveleteket csak külön fizetség ellenében tanította. Borbála mindent 

elkövetett, hogy jusson erre, és esténként játékos formában tanultak: először babbal, borsóval, 

kaviccsal számolgattak az apai könyvek segítségével, aztán fejben gyakorolták az összeadást és 

kivonást. Éles esze öccsét is nagyobb teljesítményre sarkallta, így aztán az iskolában hamarosan ő lett 

a legjobb.  

 István szeretett iskolába járni, mert élvezte a társaságot. Nagy élménye volt minden 

esztendőben a balázsolás és a gergelyjárás, amikor a tavaszi iskolakezdéskor végigjárták a helységet, 

és begyűjtötték a tanítónak járó természetbeni adományokat. A tanító úr őt azzal emelte ki, hogy a 

mendikáns dalt vele énekeltette: csengő hangján megidézte édesapját, könnyeket csalva édesanyja és a 

rá emlékező újhelyiek szemébe. Nemcsak a tanulást kedvelte, hanem a közös játékokat is. Ahogy jó idő 

lett, a délelőtti és délutáni órák között nem járt haza, vitt magával egy kis kenyeret, és a fiúkkal 

felmentek a Hecske fölötti hegyekbe: madártojásokat gyűjtöttek, játszottak és beszélgettek, 

próbálgatták erejüket. Ekkorra már kinőtte a kemencesutját, hiszen volt nála kisebb a családban, 

aludni kijárt az istállóba, amit ő tartott rendben: bár egyetlen megmaradt tehenük nem adott nagy 

meleget, de legalább nem kellett alkalmazkodnia. 



17 

 Ennek az együtt-tanulásnak vége szakadt, mert amikor 10 éves lett, apja végrendeletének 

értelmében Debrecenbe ment tanulni. Anyja szekeret fogadott, annyi mindent kellett elvinnie magával, 

csak a tanév végén jön haza, nem érdemes ezt a hosszú utat közben megtennie. Szerencse, hogy 

sógora, Kertész Jóska már berendezkedett ott: még tanult a református kollégiumban, de az alsósokat 

már ő tanította. Volt egy kis szobája a kollégiumban, aztán egy idő múlva kis sógorával együtt 

kiköltözött a közeli Darabos utcába, ott bérelt szobát, hogy a maga ura lehessen.  Milyen kár, hogy ezt 

Molnár István uram nem érhette meg! Nem baj, a fiának visszaadhatja azt, amit ő kapott tőle… 

Kláricska alakja nem tűnt el belőle, de a tudományok tompították fájdalmát. Sokszor gondolt kislányára 

is, addig számolgatta, hogy hány éves lehetne, míg meg nem értette: a halottak nem öregednek… 

Öccse nélkül Borbála élete szürkébbé vált, de nem unatkozott: édesanyja gondoskodott arról, 

hogy elfoglalja magát. Klára asszony férfiakat megszégyenítő erővel rendezte ügyeiket, mindent 

kitalált, hogy talpon maradjanak. Kenyeret kezdett sütni a főtéren áruló kofáknak, akár mennyit 

süthetett volna, mindig elkapkodták. Ha már befűtötték a kemencét, azt használták a gyümölcsök 

aszalására is, gyorsabban ment, mint a napon, és erre is találtak vevőket.  

Borbála legjobban a kiscsirkék kikelését élvezte. Anyja mindig tudta, melyik tyúkja lett kotlós, 

egy rossz kosárban aztán ő alakította ki a fészkét, amibe mindig 21 tojást kellett beleraknia. Anyja 

verssel ültette rá a kotlóst: Úgy üjj, mint a torma, úgy kőcs, mint a hangya. – mondta, és az az oktalan 

állat el nem mozdult volna a tojásokról! Amikor a kiscsirkék elkezdtek kopogni, a kotlós a csőrével 

segítette őket kibújni. Anyja azokra is ráolvasott: Püh, püh, nagyra nőjj! – és ő meg egyenként vitte 

azokat a szakajtóhoz, hogy rongyokba bugyoláltan ott várják be a többieket. Eleinte sok gond volt 

velük: tejet adtak nekik, meg összemorzsolt főtt tojást, aztán fokozatosan hozzászoktatták őket az 

apróra darált kukoricához. Csodálatos volt, hogy milyen gyorsan megerősödtek és úgy jártak az anyjuk 

után, mint az élet császárai. Ha néha héja került föléjük, jelzésére eltűntek, esténként meg fázósan 

bújtak szárnyai alá, de ahogy nőttek, onnan egyre jobban kiszorultak, és az eperfa tetején önállósultak.  

Közben Borbála kisebbik öccse is növekedett, és követte a bátyját: az alapokat ő is az újhelyi 

tanítótól kapta meg. János már nem avatta be nővérét a tanulásába, vászontarisznyájához hozzá sem 

nyúlhatott senki. Szerencsére, akkoriban már nem is volt Borbálának szüksége segítségre. Az apai 

iratokat forgatta mintaként, és gyakorlásra az ottani üres helyeket használta, a főtéri kisboltban 

drága volt a papír, anyja nem engedte, hogy vegyen magának. Amikor István öccse másodjára jött haza 

Debrecenből, meglepetéssel várta:  

- Ezt te írtad, Borca? Hihetetlen! 

- Csak a 42. zsoltárra formáztam… Bennem mindig is más vers jelenik meg ugyanarra a 

dallamra, nem az, amit a többiek énekelnek. 

- És mutattad már valakinek? 

- Hova gondolsz? Nem mertem! Zsuzsanna néni az egyetlen, akivel ilyesmiről lehet beszélni, a 

többiek bolondnak néznének, meg nem is érdekelné őket… 

- De hát nagyon ügyes vagy: az írásod már szépen olvasható, és olyan, mint az apánké az 

irataiban. És ezeket énekelni kell, vagy csak mondogatni? 

- Ahogy a kedved tartja, mert mindkettőre jó. Olvasd csak! Vagy inkább énekeld, olyan régen 

nem hallottam már a hangodat…. 

- Borca, hát ez maga a csoda! A poétai osztályban gyakran kellett megadott témákra pikturát, 

meg szentenciát írnunk, de belehaltam, míg valamit kiizzadtam magamból. Úgy írsz, mint egy 

költő, mint Gyöngyösi István… 

- Ne csúfolódj, költő csak férfi lehet, én meg csak egy gyarló asszonyszemély vagyok… Igaz, 

apánk hagyatékát, Gyöngyösi könyvét szoktam olvasgatni, hogy megtaláljam a titkát… 

- De bizony költő, vagyis poétria vagy, hiszen ezek igazi versek. Meg kell mutatnod egy 

hozzáértőnek! 

- Anyámasszony szerint nem szabad, az írás nem való asszonynak, az a férfiak dolga. Én csak 

úgy elszórakozgatok vele, nekem ennyi is elég… 

- Ezt te csak gondolod, az ember soha nem éri be azzal, amije van, mindig többre vágyik! Tudod, 
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hogy mivel léphetnél tovább? A mért lábakkal! 

- Mik azok? 

- Egy régi verselési forma a görögöktől, amikor nem a sorvégek, hanem a hangzók hordozzák a 

zenét... 

István nemcsak a literatúrában lett a tanítója, hanem a világot is kitárta számára: sokat mesélt 

élményeiről. Szép hangja révén a kollégiumi kántusban énekelt, ahol a régi professzor, Maróthy György 

hagyományait követve több szólamban énekelték a zsoltárokat. Mivel az itteni kis fatemplomban a régi 

módon énekeltek, Borbála el sem tudta képzelni, hogyan szólhat a zsoltár több hangon?! 

 Amikor József főherceg került a császári trónra, az újhelyiek – a személyes találkozás nyomán 

– már sejtették, hogy nagy változások lesznek, de arra álmukban sem gondoltak, ami bekövetkezett. 

József a magyar hagyományokat felrúgva nem koronáztatta magát királlyá, csak egymás után 

küldözgette a vármegyéknek a rendeleteket. A zempléniek feliben-harmadában teljesítették azokat, 

Bécs messze van, mi meg itt vagyunk – mondogatták. A korona Bécsbe vitele ellen is háborogtak, de a 

házak összeírása és a népszámlálás még nagyobb elégedetlenséget váltott ki belőlük. Ám hiába 

fogadkoztak, kénytelenek voltak engedni: a vármegyeházától kiindulva beszámozták a házakat. Igaz, a 

nemesi házakra nagyobb táblát tettek, ami színében is eltért a többiekétől.   

 Az egységesítés jegyében a német nyelv vált a birodalom nyelvévé, ami a német nyelvű 

ügyintézést hozta az addigi latin helyett. Emiatt már nemcsak a zempléniek, a szabolcsiak, minden 

vármegyében zúgolódtak, de elhallgattatták azzal, hogy a császár egyetlen rendelettel 10 

adminisztrátori kerületbe összevonta őket. Zemplén a kassai kerület része lett, melynek élére a sárosi 

főispán került. 40 hónapig állt fenn ez a rend, Újhely jelentősége megcsappanni látszott, bár az 

itteniek mindent elkövettek, hogy ezt visszaforgassák. 

 Az egész birodalmat átfogó első katonai felmérést még lassítani sem tudták, mert azt nem a 

helyi adminisztrációra, hanem a császári sereg tisztjeire bízta II. József. A vezérkar három századosa 

megtelepedett az újhelyi vármegyeházán, és a településeket ellepték a mérnöktisztek, hogy 

quadránsokkal, asztrolábiumokkal, mérőláncokkal, s egyéb eszközökkel felmérjék, és rögzítsék: merre 

vezetnek az utak, milyen a közlekedés lehetősége, merre vannak kőből épített épületek, erdők, folyók 

és egyéb, katonailag használható részek. Kapossy Antal a toszkánai hadtesttől ideérkező Hans 

Pfanzelternnel összebarátkozott: Zsuzsanna asszony néhányszor megebédeltette az idegent, és 

Antallal gyakorta végigjárták a zsólyomkai és ungvári pincéket, Hans Itália hangulatait ott kereste. A 

munkálatok végén a leírások és térképek a Burg levéltárába kerültek, de a mérnök-katona megmutatta 

az újhelyi szelvényt, hiszen ez volt erről a településről az első ilyen rajz és felmérés. 

- Szűkszavúsága ellenére is visszaadja a település lényegét! – összegezte a szakember 

szemével. 

- Csak a lelkét nem - válaszolta Kapossy uram – hiszen a borról nem esik benne egyetlen szó 

sem. 

De mert a térképet anyjának is megmutatta, Borbála is részesült az újdonságból. Ez volt az első ilyen 

rajz, amit látott, bár eleinte nehezen ismerte ki magát a különféle vonalakon, innentől kezdve azért 

más szemmel forgatta az úti kalendáriumokat, a térben való gondolkodás nagyon tetszett neki.  

Zsuzsanna asszony könyvtárából elolvasta már Losonczi István Hármas kistükörét, ami Magyarország 

és Erdély verses útleírása. Beleszédült, míg megértette, hogy milyen nagy is a földi világ: négy 

földrészt is magába foglal, és hogy Magyarország csak Európa egyik országa, igaz, abban fontos hely 

jut annak a résznek, ahol ő él: Siess haza menni Zemplén vármegyére, Zemplén, Sárospatak, Mád, Tokaj 

hegyére, Tarcal, Tállya, híres jó borok tövére, hol egy átalag bor majd egy ember bére….Ettől a 

könyvtől nehezen vált meg, és ezt Zsuzsanna néni is megérezte, mert testamentumában ezt hagyta 

lánybarátjára. Borbálának ennél nagyobb ajándékot nem is adhatott volna, élete végéig magával 

hurcolta, éppen úgy, mint a Bibliáját, amit apjától örökölt. 

Amikor Kisjános is debreceni diák lett, minden pénzre szükségük lett. Kertész Jóska akkoriban 

már professzora volt a református teológiának, János is az ő pártfogoltjaként végezte a tanulmányait. 

A hecskei fiúk közül csak ők ketten tanultak, a többiek mind otthon maradtak: inasok lettek valamelyik 
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helybeli mester mellett, vagy pedig a szőlőkben találtak munkára. Csak akik katonának szegődtek, azok 

hagyták el Újhelyt. Klára asszony mindennapos gondja az lett, hogyan teremtse elő fiai tanulásának 

költségeit. Kertész Jóska segítsége nélkül nem ment volna ez, de Samu és Kisjános maguk is kerestek 

munkát az iskolai szünetekben, hogy valamivel segítsenek: a piaci bódékban ők adták ki a jegyeket, és 

nem idegenkedtek a szőlőben végezhető munkáktól sem, hiszen megtanulták azt az öregapjukéban.  

A Molnár fiúk szorgalma közismert volt, de hogy Borbála verset ír, azt Zsuzsanna néni fia 

hírelte el. A megyebeliek és az újhelyiek egyformán kétkedve fogadták: hiszen lány, iskolába se járt, 

ugyan hogy is tudhatna ilyen dolgokat?! Nem úgy a vele majdnem egykorú Stentzel Dani, aki a pálosok 

itteni iskolájában tanult, és annak köszönhette a vármegyei jegyzőséget, hogy jól forgatta a tollát: 

mindenkit verssel köszöntött. Neki egyébként országos hírneve is támadt, amikor Berei Farkas András 

vándorköltő Újhelyen átutazóban meglátogatta. Akkor kettesben Molnár Borbálát is felkeresték, de a 

leányasszony szóba sem állt velük: anyja elhalmozta feladatokkal, azokkal kellett foglalkoznia. Így hát 

az igric Apolló rózsakertje című verseskötetébe csak Dani került bele költőként, Borbáláról meg egy 

megjegyzés: Maró ő is, de neki jobb lett volna a rokkánál maradnia… 

Ezt elolvasva Kapossy Antal aztán nagyon megharagudott, meg sem állt Bernáth Ferenc  

szobájáig, hogy beszámoljon neki édesanyja pártfogoltjáról. A számtalan előnevű alispán régi abaúji 

nemesi családból származott, de már régen zemplénivé, sőt: újhelivé vált, nemcsak hivatala, szíve is 

erre kötelezte. Az ő lányai sem jártak iskolába, csak a pataki oskola tanárai tanítgatták őket olvasni. 

Kíváncsi lett hát a tanulatlan leányasszonyra, ezért a jegyzővel berendeltette magához. Mohácsy uram 

először a fejét vakarta: 

- De melyik Molnár Borbáláról van szó, hiszen a Hecskén és a Zsólyomkán is él egy–egy ilyen 

nevű asszony.  

- Aki verseket ír… 

- Akkor az a hecskei lehet, parnói Molnár István maradéka, már a tiszteletes úr említette, 

hogy a zsoltárokat is átformálja… 

- Kapossy Antal szerint nemcsak kigondolja, de le is tudja írni a verseit… 

- Asszony létére írni tud? Lehetséges ilyen? 

- Megvizsgáljuk!  

- döntötte el az alispán, és kitalálták annak módját is: ha előttük meg tud írni adott témára egy verset, 

akkor nem lehet kétségük. A próba feladatát Stentzel Danira bízták, aki azt ötlötte ki: legyen a vers 

hőse egy katona, aki 17 év szolgálat után hazamegy a szüleihez, de azok nem ismernek rá, és a pénzéért 

meggyilkolják. A hír fellelkesítette a férfiakat, az alispántól egyre többen kérték, hogy ott lehessenek 

az eseményen. Így hát Bernáth Ferenc nemcsak Borbálát rendelte be a hajdúval, a vármegye vezetőit is 

meghívta az eseményre. A nagykendős, csizmás leányasszonyt a díszes nagyterembe vezették be, ahol 

leültették egy asztalhoz. Még nem járt itt, ahova a lányok, asszonyok közül még a kiváltságosak is 

legfeljebb a karzatig juthattak. Mintha nem is fogta volna fel, hogy mit várnak tőle, úgy nézelődött, de 

közben az agya lázasan dolgozott, aztán felvette az előkészített lúdtollat, hozzáértően megvizsgálta a 

hegyét, belemártotta a tintába és írni kezdett.  

 Behunyt szeme előtt megjelent a katona, aki a sírból szól ki: Vándor! Állj meg… A történet 

elragadta, hiszen milyen szörnyűség már az is, hogy az a szegény ember olyan hosszú ideig nem láthatta 

szüleit, otthonát! Az Úr segedelmével minden csatát túlélt, és amikor megpihenhetett volna, akkor meg 

saját szülei váltak gyilkosává. Írás közben, ahogy körülnézett, csak kárörvendő arcokat látott, mintha 

az ő vesztét kívánta volna valamennyi itt lévő férfi, egyedül Kapossy Antal bátya mosolygott rá. A 

többiek biztosan azt hiszik, hogy belebukom a próbába – gondolta feleszmélve, és lekerekítette a 

versét egy szentenciával: Ember! Tehát innen tudományt erre végy, az aranynak nagyon éhezője ne 

légy. És soha ne nézd úgy annak csalárd fényét, hogy azért elhagynád az élet ösvényét. Mert ha 

hiányosnak lel a Bíró fontja, jaj neked, ha reád haragját kiontja. 

 Megírni könnyebb volt, mint felolvasni, sokat nyögdécselt, amin a férfiak nevettek. Elfutotta a 

méreg, ami eltüntette zavarát, és mire befejezte a felolvasást, elhalt a nevetgélés, nagy csend lett, 

csak az egyik vármegyei írnok verte össze önfeledten a tenyerét. Édes Gergely volt ő, aki – minthogy 
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maga is verselt -, azonnal felismerte a leányasszony csodáját. De példáját nem követték a jelenlévők, 

hümmögve szétszóródtak a vármegyeháza termeiben. Mert a férfiak többsége nem hitt a szemének: a 

lányok nem tudhatnak ilyet! Csalás nem lehetett benne, hiszen a szemük láttára írta meg, ámbár ki 

tudja?! 

Szerényen álldogált a kételkedő férfiak előtt, csak az alispán mondott néhány jó szót, és a 

papírját is elkérte, hogy megmutathassa lányainak.  Édes Gergely maradt utolsónak a teremben, a 

pataki diákok jellegzetes tógáját viselő bajszos fiatalember lelkesen köszöntötte a lányt, és engedélyt 

kért arra, hogy alkalmas időben meglátogathassa az otthonában. Borbála kitért a meghívás elől, nem 

volt a maga ura, anyjának kellett mindezt engedélyeznie… 

 A próbatételről Zsuzsanna nénihez sietett, és nagyon meglepődött, hogy ágyban találta öreg 

barátnéját. Az utóbbi időben anyja minden idejét kitöltötte, kevesebbet tudott idejárni, s a beteget 

meglátva elszégyellte magát. A körülötte lévő szolgálók puhára főzött birsalma levével fedték be az 

asszony kezét és a lábát, hogy enyhítsék a köszvény okozta fájdalmait, és a régi pálos receptet is 

kipróbálták rajta: a csuka szívét nyersen kavarták bele az ételébe, de kifordult a szájából, pedig 

hideglelés ellen az való.  

 Kapossy Sámuelné már nagyon várta a lányt, tudta, hogy a vármegyei urak ma akarták 

megszégyeníteni, és ahogy ránézett, megérezte: Borbála kifogott vizsgáztatóin. Amíg beszámolóját 

hallgatta, megpihentette szemét kis barátnéján, aki élete szép ajándéka lett: az Úr vele kárpótolta 

azt, hogy csak fiai születtek, és Antal kivételével szét is széledtek a nagyvilágban. Jó gyermekei 

vannak, de Borbála egészen más, még a lányok között is különlegesség. Öreg napjaira feladatot adott 

neki: hímzését, varrását mutogatni lehet, szabás-varrásban még őt is lefőzte fantáziájával. De igazán 

arra volt büszke, hogy Borbála társa lett literatúrai felfedezéseinek és alkotóként többre is vitte. 

Különösen zsoltárait szerette, és érezte, lesz folytatása azoknak, hiszen Borbála nem az, aki megáll az 

út közepén: végig fog menni rajta, bármi lesz az ára. 

  Gyengének érezte magát, fájdalmai sem szűntek, de élvezettel hallgatta a csacsogó lányt, aki 

tollával lefőzte a férfiakat. Antallal éppen a napokban beszéltek arról, hogy milyen sors várhat 

Borbálára, ha nem áll be a sorba és nem fogadja el azt a szerepet, amit előírtak a számára. Zsuzsanna 

asszony maga indította el ezt a folyamatot, és a mai nap után meglátta a végét is: Borbála megérezte a 

maga erejét és az írás gyönyörűségét. Amikor magára maradt, csak azért imádkozott, hogy ne járjon ez 

nagy fájdalommal Borbála számára, csak annyival, ami megőrzi elszántságát.  

 Amikor másnap reggel a Hecskén megszólaltak a mozsárágyúk, Kapossy Sámuelné nagyasszony 

már nem hallotta, éjszaka csendesen elaludt és visszaadta lelkét a Teremtőnek. Mire észrevették, fia 

már az ökörsütésnél tevékenykedett a főispáni beiktatás ünnepségén. Amikor este nagy fáradtan 

hazatért, akkor szembesült édesanyja elmúlásával, a főtéri nagy zajban a csendes lélekharangot nem 

hallotta meg. Ha fájt is neki, belenyugodott az Úr akaratába: az utóbbi időben sokat szenvedett anyja, 

neki már így könnyebb, csak az itt maradóknak nehéz. 

  Borbála dermedten állta végig a temetést, úgy érezte, ő vesztett a legtöbbet: azt az asszonyt, 

akitől egy új életet kapott. Sem apja, sem nővére temetésén nem tudott sírni, most se folytak a 

könnyei, de magában heteken keresztül a halott Zsuzsanna nénivel beszélgetett. Még a temetőbe is 

többször kiszaladt hozzá, pedig nem volt nagy temetőjáró. Csak amikor Kapossy Antal bátya elhozta a 

hagyatékul rá hagyott könyvet, akkor tört meg a páncélja: zokogva borult gyámja nyakába, hogy 

elsirassa minden könnyét Zsuzsanna néniért, önmagáért, a világért. Anyja jól megszidta: nem gyerek 

már, nem omolhat egy idegen férfira, de Borbála nem magyarázkodott, hiszen maga sem tudta szavakba 

önteni mindazt, amit a néni jelentett számára, csak a veszteség súlyát érzékelte.  

 Ha megalázó is volt Borbála számára a megyei elöljárók vizsgáztatása, egy valamit mégis annak 

köszönhetett: anyja megenyhült szenvedélye iránt. Elvégezve napi munkáját, nyugodtan foglalkozhatott 

nyíltan az írással és az olvasással, később táncnak, vigalomnak örülhetett, és bezártsága is enyhült 

lánypajtásai jóvoltából. S ahogy növekedett, ez a kör lassan ifjakkal is bővült, akik az eladó sorba 

kerülő lányt megnézték maguknak. Édes Gergely nem volt közöttük. Stentzel Danitól tudta meg, hogy 

mivel meghalt az apja, hazament a Dunántúlra, de visszavárják, még nem fejezte be tanulmányait… A 
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vidám társasági teremtéssé váló lány körülbelül ebben az időben kezdte magát Borbála helyett 

Borbárának nevezni.  

- De kedves lányom, miért ez a változtatás, olyan szép neved van, így használja ezt mindenki! 

- Hát ez az, mindenkié ilyen, de én más vagyok! 

- A fejedbe szállt ez a fene nagy dicsőség, pedig neked is csak két lábad van, meg két karod, 

és ott jön ki a szusz belőled is, ahol a többiekből. 

- De anyámasszony nem látja mindazt, ami bennem van, hogy én nemcsak a házunkat, az egész 

világot érzem. 

Borbála nem volt szépség, szelleme erejével hódította meg az embereket, és ezzel ért el olyan 

területekre, ahonnan lánypajtásait a maradi szokások kitiltották. Másként kezdett látni dolgokat, 

tudatosabban élt, mindenről megvolt a véleménye. De mert felületes volt az innen-onnan 

összeszedegetett tudása, természetesen sok tévedés volt véleményében, ami miatt telve volt 

összeütközésekkel. Mozgékony szelleme azonban mindenre figyelt, pedig fizikai és szellemi erejének 

legnagyobb részét a hagyományos asszonyi munka töltötte ki.  

 Anyja már gyűjtötte a hozományát, amihez persze Borbálának kellett előteremteni a szükséges 

darabokat. Sok víz lefolyik a Ronyván, amíg a kenderből vászon lesz! De dolgos lány volt, aki örömét 

találta a mindennapi tevékenységekben. Különösen akkor volt ez így, ha a munka olyan fázisba érkezett, 

ami közösségben zajlott. A kenderáztató büdösségét, a tilolás keservét elfeledtették a dörzsölők, ahol 

a kenderszöszt lábbal puhították, a rokka forgatása közben meg foroghatott a száj is: ott hallott 

először az újhelyi tündérekről és boszorkányokról. Utálatos volt a tollfosztás, de milyen sokat 

énekeltek, beszélgettek közben! És az elkészült párnák, dunyhák apja ágyába bevetve várták következő 

életét, a ládában gyűltek az asztali, meg a fehérneműkhöz szükséges vásznak.  

 Amikor írástudásának szétszaladt a híre, megírt néhány búcsúztatót. Az azokért kapott pénz 

nyomán anyja felfedezte ezt a lehetőséget, és elvállalt a nevében mindent, míg Borbála tudomására 

nem hozta, hogy ő nem tud rendelésre írni. A körülötte lévő ifjak szerettek a társaságában lenni, 

néhányan a szívüket is felajánlották, de Borbála csak mosolygott ezeken. Egészen addig, amíg Kováts 

Miklóssal nem találkozott, akivel keresztanyja jóvoltából Barátszeren ismerkedett meg: utcabelije volt 

a pálosok iskolájának nagy tehetsége. Borbála számára ő lett az egyetlen, akivel el tudta képzelni a 

páros életet. Amikor édesanyja megismerte, rögtön rátámadt: 

- De katolikus! 

- Ettől még rendes ember… 

- Hogy lenne az, ha nem az egyetlen igaz Istent imádja? Gyermekeidet ennek az idegen 

istennek adod? 

Ekkor még nem sejtette, hogy anyjának nem Miklós vallásával van baja, hanem már kinézte neki a 

jövendőbelijét.  

Szokera Nagy János igazán nem illett bele Borbála baráti körébe, a lány nem is szívlelte, mert 

alamuszinak és álnoknak érezte. Katonaviselten keveredett erre a vidékre, senki nem tudott róla 

semmit. Keresztanyja fia, Antal hozta el hozzájuk, akivel – a korkülönbség ellenére - cimborák voltak. 

Külsőleg nem volt benne semmi kivetnivaló, de hangja, vad tekintete félelmet keltett a vele 

beszélgetőkben. Csak anyját kábította el ez az ismeretség, meg az, hogy nemcsak nemesi címe volt, 

ezernél több birkája is legelt a határban. Szokera nem is annyira Borbálával, mint inkább az anyjával 

foglalkozott, megérezte, hogy a lányhoz Klára asszonyon keresztül vezet az út.  Neki panaszolta el 

szíve árvaságát, s azt, hogyan tiszteli majd azt a személyt, aki társul fogadja.  

Amikor az anyát meghódította, egyszer megkérdezte a lánytól, hogy hozzá jönne-e feleségül, és 

nem kedvetlenedett el, amikor Borbála nevetve visszautasította. A háztól eltiltani nem tudta, mert 

Klára asszony továbbra is szívesen látta: a szíve mélyén már vejeként számolt vele. Ezen aztán 

felbátorodott Szokera, s amikor egyszer kettesben maradtak, újra megpróbált beszélni a lánnyal: 

- Hát a leányasszony azért utál engem, mert külhoni vagyok? Vagyok én annyi, tán még több is, 

mint azok a legények, akik ide járnak! 

- Első perctől utállak téged, de nem azért, mert krajnai vagy, hanem mert azt érzem: egy légió 
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ördög lakik benned! 

Erre a beszédre fülig vörösödött a fiú, sokáig szóhoz sem tudott jutni a méregtől. Aztán amikor 

megnyílt a szája, álszent módon Istent hívta segítségül, hogy büntesse meg a lányt kevélységéért. De 

Borbála se hagyta magát:  

- Zárd be az undok szádat azonnal, ne ugass itt nékem!  Értsd már meg, hogy feleslegesen 

áhítozol a szívemre, mert gyűlöllek és megvetlek… 

- Meggondolhatná ezt még a leányasszony – fogta Szokera szelídebbre a szavát, de 

közbevágott a lány 

- Menj, mert biztosan tudom, hogy könnyebb ezt a szemközti hegyet megmozdítani, mint 

szívemet irántad szeretetre fordítani! 

A férfi már tudta, hogy Borbálát nem lehet meggyőzni mindennapi eszközökkel, színpadias pózba vágta 

hát magát, és úgy folytatta: 

- Lám, a leányasszony keresi a végem, azt kívánja, hogy mások csúf példája legyek! De akkor 

miért tűrt meg a közelében? Miért engedte, hogy felgyúljon a szívem? Most ezt már nem 

tudom orvosolni, csak ha meghalok… 

- Menj el, mert házunkat hasztalan járod. Én nem a születéssel, hanem az érdemekkel mérem 

az embereket, és ismerőseim közül mindenki elhomályosít téged. Menj, sohasem leszek a 

párod! 

- Hát jó, maradjon békével – elmegyek - meghalni… 

- Eredj, még kötelet is adok, ha nyakadba teszed, vígabb leszek – fejezte be a mondatát 

Borbála, amire a fiú mérgesen rávágta az ajtót, és elment. 

Klára asszony a Néma-hegyen szüretelt a zsellérekkel, Borbála csak azért maradt otthon, hogy 

szekerest fogadjon a szállításhoz. Most, hogy megszabadult a gondjától, vidáman teljesítette a 

feladatot, és énekelve ment anyja után.  

 De korán örült, mert estére megjelent a férfi, és elpanaszolta Klára asszonynak a történteket. 

Amikor magukra maradtak, anyja magából kikelve rótta fel életét: egyedül maradva mindent feláldozott 

a gyermekeiért, akik hálátlanok. Annyira belelovalta magát a panaszolkodásba, hogy egyszer csak 

hanyatt vágódott és elvesztette eszméletét. Borbála a füvesasszonyért szalasztotta a zsellérfiút, és 

amikor feléledt anyja, mindent elkövetett, hogy megbékéljenek. De hiába kérte szeretetét, anyja 

makacsul hallgatott, nem figyelt lánya vég nélkül omló könnyeire. Bele is betegedett ebbe, de anyját az 

sem tudta megfordítani: a kötelék, ami eddig szorosan összekapcsolta őket, meglazulni látszott.  

 Amikor másnap este megérkezett Szokere, Borbála tüntetően kiment, a ház előtti kispadon 

fogadta Kováts Miklóst. Szerelmének rossz sejtelmei támadtak, ezért jött el hozzájuk, és a hallottak 

nyomán még jobban elkedvetlenedett. Amikor a két férfi elhagyta a Kertalja utcát, Borbála nem akart 

haraggal a szívében lefeküdni. 

- Anyámasszony már nem szeret engem? – kezdte a beszélgetést. 

- Ó, kedves lányom, egyedüli támasza vagy életemnek, szelíd erkölcsöddel be sokat kérkedtem! 

-  De hát ez így is van! 

- Nyomorult anyádat mégis majdnem sírba tetted!  Miért gondolod, hogy rosszat akarnék én 

neked? Csak azt szeretném, hogy boldog legyél! Ha tanult ifjúhoz mész, az elvisz tőlem téged, 

akkor csak a halál marad velem. De ha közsorban maradsz, akkor megmaradsz nekem: János 

hozzánk illően gazdag, és ki tudja, még a szerelem is megtalálhatja a szívedet. 

- Anyámasszony, csak olyat kérjem tőlem, ami megegyezik az Úr törvényével és a bölcs 

emberek józan értelmével! Csak olyat kérjen tőlem, amit megtehetek, s újra engedelmes lánya 

leszek. Nem tudom a szívemet Szokerának adni, mert gyűlölöm, ne taszítson hóttig tartó 

gyötrelembe, mert az vár rám, ha erőszakosan hozzákötöz engemet. 

Klára asszony megérezte lánya elszántságát, ismét a sírásba menekült, és félő volt, megint rosszul lesz. 

Így hát Borbála szelídebbre fordította szavát: 

- Kedves anyámasszony, ne sírjon, hiszen jó lánya vagyok. Inkább megtagadom a magam 

tetszését, és megpróbálom elfogadni őt. Tudom, hogy meg nem szerethetem, de jó 
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keresztyénként megpróbálom eltűrni, csak adjon egy kis időt ehhez! 

E szavakra anyja letörölte a könnyeit, lánya nyakába borult, és boldogan fújták el a mécsest. 

 De Borbála nem tudott aludni, megérezte: olyan terhet vett a nyakába, amit nem fog tudni 

cipelni! Már korán reggel kiment az ungvári pincéhez, hogy megnézze a szőlőtaposásra megfogadott 

napszámosokat. Amikor a szomszéd zsellérfiú délben ebédet hozott az apjának, azt újságolta, hogy 

estére megérkeznek Szokera kérői, hallotta, amikor Klára asszony erre biztatta a férfit. Borbála 

teljesen összeomlott! Azt hitte, anyja ad neki egy kis időt, de nem, még ő gyorsította fel a 

történéseket. Nem is ment haza, kinn maradt a pincénél, de ezzel sem tudott megakadályozni semmit: 

anyja este a nevében fogadta a kérőket, kicserélték a jegyajándékokat, még meg is vendégelte őket. 

Azt nem engedte, hogy lányáért kimenjenek, amin a jelenlévők nem csodálkoztak, hiszen a házasságokat 

nem a lányok, hanem a szülők döntik el.  
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 Keserves siralma Mólnár Borbálának, mellyet hajnallott napjának enyészetén tett 

 

   

 Nemcsak a Kertalja utcában, Barátszeren is híre ment a különös lánykérésnek, Miklós szép 

búcsúlevelet küldött szerelmének: megértette, hogy Borbála tehetetlen. Azt is megírta, hogy belép a 

pálos rendbe, pappá lesz, csak szívében őrzi meg kedvesét …. Borbála hiába betegedett bele, 

mátkaságát már nem tudta visszacsinálni: az eljegyzési kendőt soha nem kötötte a fejére, de Szokera 

büszkén viselte a bokrétát kalapja mellett, amit anyja az ő nevében adott neki.   

  A vőlegény a Puszta utcában építkezett, melynek híre már a lagzi előtt foglalkoztatta az 

újhelyieket: olyan házat készített, aminek nem volt párja. Az újonnan nyitott utca a Barátszer és Cerkó 

közötti térre esett, amióta a két település egyesült, nem volt szükség határra: hatalmas házhelyeket 

alakítottak ki, melyekhez nagy szérű és kert tartozott. Szinte nem is volt szomszédjuk, mert a 

környező házak tőlük távolabb, félkörben helyezkedtek el. A gönci kőműves- és ácsmester jól értette a 

dolgát, és az újhelyiek is szívesen jöttek kalákába: a gazda minden nap bőséges húsétellel tartotta 

őket, amit hatalmas bográcsban egy megfogadott asszony főzött az udvaron, és innivaló is bőven akadt. 

Szokera Nagy János elégedett volt: öreglegényként mégiscsak megkapta Borbála kezét. Amikor nem 

volt a közelben, az emberek azért megtárgyalták, hogy a leányasszony milyen nehezen adta be a 

derekát, de sok szót nem vesztegettek erre, hiszen tudták, be fog törni ő is, ez az asszonyok sorsa.  

 Szokera nem az Újhelyben megszokott fából, hanem kőből építkezett, amihez alapozni kellett a 

falakat. A pitvarból jobbra és balra nyílott egy-egy ajtó, de a kemence kikerült a szobából a pitvar 

hátsó felébe, csak a melegét érezhették a szobában, a piszkát nem, mert kívülről fűtötték. Egyik 

részét kis tűzhellyé alakították át, ezzel a konyha is oda költözött, amitől a nagyszoba belső tere 

megnőtt. A bútorokat Szokera a legjobb újhelyi mestertől rendelte meg, attól a Spock Józseftől, aki a 

vármegyeháza belső berendezésekor is kitűnt szakértelmével. A feketére festett, virággal díszített 

ágyak mellett volt az asztal és a felhajtható, festett karosláda, amiben rakodni is lehetett. Az ablakok 

közé sokfiókos kisszekrény, az ajtó mögé festett fogas került a ruháknak, ne a szegen lógjanak azok, 

mint máshol.  

 A kamra berendezése is gazdag volt, még lisztes hordóból is három volt, hogy a különféle 

őrlések ne keveredjenek. A pitvart Újhelyben szokatlan módon egy fedett tornáccal toldották meg, ami 

nemcsak a konyhát védte, megnövelte a lakóterületet is. A tetőre jóféle fából került zsindely, 

messziről mutatta, hogy itt módos emberek laknak. Az istállót a ház mellé ragasztották, mellé került a 

disznóól, aminek tetején a tyúkoknak alakítottak ki helyet. A kertet és az udvart hatalmas kocsiszín 

zárta el egymástól, ami meggátolja majd a kapirgáló állatokat abban, hogy megpocsékolják a veteményt.

  

 Az esküvő előtt Borbála elhatározta, hogy bármi is történt, megpróbál jó felesége lenni az 

urának. Legyőzte őt a mélyen belé ivódott leányi engedelmesség, de akaratát nem vesztette el. Ha 

számára ezt az utat jelölte ki az Úr, legyen, de akkor botladozás nélkül kell azon végigmennie: leányi 

engedelmességét azzal fogja megtetézni, hogy szíve elrablóját tisztelni fogja. Ha a szerelmet nem 

kaphatta meg, az Ég majd erőt ad neki a tűrésre. Felvetette a fejét, és büszkén lépdelt anyja házától 

az imaházig, nem figyelt senkire és semmire.  

 Elhatározásához híven szorgalmas asszony vált belőle: sütött, főzött, varrt, az udvara tele volt 

aprójószággal, kiskertjében mindig rend volt, virágaival, tavaszi újdonságaival a szomszédokat is 

ellátta. Zokszó nélkül magára vállalt mindent, mert Szokera a birkáival vagy a longi erdőn túl, vagy a 

hosszúlázi réteken legeltetett, csak a téli hónapokra zárta azokat akolba. Hamar megszokta új 

helyzetét, de azt nehezebben, hogy egy idegen férfivel kellett azon osztozkodnia, aki ráadásul egészen 

másként viselkedett, mint akiket eddig ismert.  

 Külsőleg is más volt: fekete haja, busa szemöldöke mellett még valahogy a bőre is sötétebbnek 

tűnt. Csizmáját, surcát nem vetette le, az állatokhoz szüksége van rá – mondta -, de Borbála lassan 

rájött, hogy Szokera igénytelen. Baj volt az evésével is, galuskán kívül egyáltalán nem evett más főtt 
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ételt, azt is lehetőleg krumpliból, vagy ahogy itt hívták: sváb dinnyéből, bandurkából kellett 

elkészítenie. És minden napra húst kellett főzni, azt ette, meg a disznósódart, kolbászt, szalonnát, sok-

sok kenyérrel és hagymával. Egyedül a savanyú csíklevesnek nem tudott ellenállni, amihez a csíkokat a 

Ronyva áradása után az újhelyi piacon kosarakban árulták a kofák. Borbála tejfellel habarta be, amitől 

jó íze lett, tán egy vödörrel is meg tudott volna enni belőle Szokera.  

 Borbála eleinte azt hitte, hogy szelídségével meggyőzheti emberét, de nagyon hamar rá kellett 

jönnie ennek lehetetlen voltára. De arra még álmában sem gondolt, micsoda hatalmas erő kell ahhoz, 

hogy embernek tekintse az ördögöt, hogy baráti hangon szóljon hozzá, hogy nyájas pillantást vessen rá 

akkor is, ha négyszemközt vannak. Az esküvő után Szokera minden ígéretét megszegte, nagyon 

megváltozott. Először napával fordult szembe: leboszorkányozta, amikor Klára asszony megjelent náluk, 

és nem szerette azt sem, ha Borbála elment hozzá. Felesége barátait sem szívlelte, úgy viselkedett 

velük, hogy megérezték, nem kívánatos vendégek. Mindenkitől elszakította a lányt, mert nem szerette, 

csak birtokolni akarta.   

 Borbála ezekről először nem vett tudomást. Amikor az ura szegényes ruhatárát meglátta, első 

dolga az volt, hogy feljavítsa azt. Milyen jól jött most a lány korában felhalmozott készlet, amiből saját 

kezével varrta meg az új ingeket, gatyákat, bokatekerőket. Ez utóbbiakat szélesre hagyta, hogy 

befedje az egész lábfejet a csizmában. Amikor a vásárban jó posztóanyagra talált, ünneplő nadrágot, 

mellényt szabott ki belőle, csak a mentéhez nem tudott hozzákezdeni, de Gáspár apó, aki 

fiútestvéreinek varrta öltözőit, segített neki. Még egy igazi ünneplős báránybőr kucsmát is sikerített: 

kívül fekete, belül fehér bélésével különösen jól nézett ki. Az ismerős legények mondták is, hogy ők is 

szívesen hordanának ilyen fejrevalót, ha megvarrná, de nem lett párja.  

 Csak Szokera Nagy János nem értékelte erőfeszítéseit: megszerezte az asszonyt, célba ért, 

más nem szerepelt a terveiben. Kerülte az embereket, ezért is építette a házát ilyen távolra a 

szomszédoktól. A templomba az esküvő után nem lehetett többet elcipelni, állítólag zavarta az ottani 

hangos éneklés, még gyermekei keresztelőjére sem ment el. - Pogány ember ez! – mondták rá az 

újhelyiek, és Borbála hamarosan megtanulta, mit is jelent a pogánysága: az ura száj-keresztény, csak 

addig alázatoskodott, míg megkapta őt, utána csak csúfolni tudott mindenkit. Zengzetes káromkodásait 

egyre gyakrabban kellett végighallgatnia, s mindig tudta azokat újabb cifrákkal bővíteni. 

- Meglátja, megveri kendet az Isten! – próbálta csitítani - pokolra kerül majd! 

- Én?! Hát te nem tudod, hogy nincs pokol, hogy azt csak a papok találták ki, hogy elcsalják az 

emberek pénzét? 

- Ugyan honnan szedi mindezt, mondja?! Nem járt soha templomba? Nem olvasta az evangyélium 

szavait? 

- Engem szép szavakkal lóvá nem tesz senki! Inkább költöm a pénzem egy icce borra, és ha 

 rám bíznák, szíves örömest megölnék minden papot! 

Helyzetük – Borbála minden erőfeszítése ellenére – fokozatosan romlott. Amikor első gyermekük 

megszületett, János kiköltözött az istállóba, onnantól kezdve az állatok mellett hált. Nem állhatja az 

állandó gyereksírást - mondta, de valójában bántotta, hogy a gyermek nem az ő nevét kapta, hanem 

Sámuel lett Borbála jótevőjének tiszteletére. Hiába magyarázta neki az asszony, hogy ha lány lett 

volna, akkor meg Zsuzsannának hívná, nem értette, mi a hála. Még azzal is meggyanúsította Borbálát, 

hogy a szeretőjétől, és nem tőle van a gyerek, amire aztán napa maradék jóindulatát is sikerült 

elveszítenie. Ha berúgott, óriási ereje volt, és hiába volt egy bakarasszal kisebb a feleségénél, elvette 

jussát és kiment az istállóba: beburkolózott a zsíros gubájába és ott hortyogott hajnalig. Ezeket az 

asszonyi sors részeként élte meg Borbála, és nagyon elkeseredett miatta.     

  

 Klára asszony is belátta már, hogy a férfit illetően Borbálának volt igaza, ám ezt nem vallotta 

be, engedte, hogy lánya vigasztalja őt, hogy rossz döntése miatt ne bántsa a lelkiismerete. De legalább 

nem veri – mondta neki - pedig arra is hamarosan sor került. Lánya szenvedéseit látva egyre gyakrabban 

pakolt össze és ment el a komaasszonyához Zsadányba, amivel saját dolgait is Borbálára terhelte.  Így 

hát a Néma-hegyi szőlő gondja visszatért Borbálához, aki örömmel járt oda, mosolygó tavaszát és 
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édesapját jelentette számára az a terület. Meg a munkát: ő vesződött a kapásokkal, ő kötözte a 

töveket, és persze a szüretről is neki kellett gondoskodni. A bor eladására anyja mindig hazaérkezett, 

hiszen annak az ára Istvánt és Jánost illette, akiknek Debrecenben ebből volt a megélhetésük. Amikor 

a Ronyva parti gyümölcsöst a tűzvész megpocsékolta, Borbála maga állt neki, hogy a gyümölcsfákat 

újratelepítse: megtanult oltani, szemezni, hiszen ha nincs embere, akkor is el kell végeznie, 

gyümölcsnek, szőlőnek lennie kell… 

Új élete hozta közelebb Borkához, keresztanyja lányához, nekik is itt volt a házuk a Puszta 

utcában. Kláricska barátnéje volt ő, még az esküvőjük is egy időben volt, csak nővérét elvitte a 

gyermekágy, Borka meg azóta három lányt szült az urának. Ifj. Péntek Mátyás szűcsmester volt, akinek 

kapós volt az áruja: messzi idegenbe is eljutott az országos vásárok jóvoltából. Igaz, sok munkát 

jelentett ez neki, de meg is volt a látszatja, szépen éltek. Három lányuknak szép virágnevet adtak: 

Viola, Ibolya és Jácinta kedvessége Borbálát mindig elbűvölte, szeretett volna ő is egy kislányt. S 

amikor csak fiai születtek, Borka vigasztalta: 

- Ne siránkozz, nekem csak lányaim vannak, pedig Mátyás is szeretne fiúkat. Mondtam is neki, a 

lányok meghozzák őket, várjon türelemmel. Majd lesznek neked is menyecskéid, ne félj! 

Egyszer-kétszer kölcsön adta a lányokat pesztrának, de ez nem volt igazi, így hát csak titokban 

sóvárgott egy kislány után. De Borka életkedve jó hatással volt rá, úgy érezte, mintha nővére született 

volna újjá benne, hogy neki segítsen.  

 A hosszú téli estéken újra elővette régi írásait. Arra gondolt, le kellene írnia élete történetét, 

tanulnának belőle a lányok, asszonyok, ha már iskolába nem járhatnak. A falubeliek is megtalálták 

kéréseikkel, de csak lánypajtása, Pap Juliska búcsúztatását vállalta el, aki öngyilkos lett. Klára asszony 

éppen Újhelyben volt, ő is elment a temetésre, a magafajta öregasszonyoknak már úgy sincs egyéb 

szórakozása. Addig csak pénzszerzést látott lánya versezésében, de a búcsúztatót hallgatva 

megérezte különös világát. Neki ugyan sohasem jutott volna eszébe, hogy a halál azonos a ciprussal, az 

csak azért van a temetőben, mert ott a helye. És ugyan honnan is tudhatná egy kívülálló, mit érezhet 

egy anya, ha elveszti gyermekét? Kláricska temetésén még ki sem sírhatta magát, de most kiszakadt 

belőle a fájdalom: úgy zokogott, hogy még a gyászoló gyülekezet is megnézte magának. Amikor aztán 

megnyugodott, megértette: azért nézik a népek, mert lánya szavai rá is érvényesek… Na, csak ne 

célozgasson itt neki, nem temette el őt élve! Senki sem tudhatta azt előre, hogy ilyen lesz az a kedves 

legény… De nem mondta el, mit gondolt, csak másnap reggel elment Zsadányba, magára hagyta a lányát: 

ha képes megszólni őt a falu előtt, kínlódjon egyedül… 

 Második fia, Kisjánoska születése valamit változtatott Borbála helyzetén, egy kis időre 

lecsillapodott az embere, hogy aztán utána még rosszabbra forduljon minden. Szokerát különösen 

feldühítette, ha feleségét nem az asszonyi munkák, hanem írás közben találta, azonnal bevágta a tűzbe 

a papírjait. Azt hitte, ezzel megsemmisítette azokat, nem sejtette, hogy az életéről szóló gondolatok 

ott vannak asszonya lelkében, semmibe sem került azokat újra papírra vetnie. Igaz, ezután Borbála is 

jobban vigyázott, többet nem találta írás közben őt az ura, aki egyre gyakrabban ment el hetekre.  

Jó emberek aztán megsúgták, hogy kártyázik, és régi cimboráival mulatozik.  Hogy a juhokat 

eladta, vagy elkártyázta, nem derült ki Borbála számára, egyszer csak nem voltak. Aztán egymás után 

tűntek el a portáról a lovak, a borjak, a malacok. A tehenekért már közelharcot vívtak, hiszen a 

gyerekeknek kellett a tej, meg mindaz, ami azzal járt: túróhoz, sajthoz szoktatta a fiait. Még az egyik 

dióverős vásáron vett nekik három egyforma kis szilkét, hogy abból ihassák a tejet. A tehén ellése 

utáni első tejből mindig lefejt egy kicsit, az abból főzött gulászta finom csemegének számított 

mindőjüknek. Féltékenyen vigyázott az aprójószágokra is, azokat ő keltette, gondozta, az volt a 

tartaléka: tojásért, csirkéért bármit meg lehetett szerezni a piacon. A férfi egyre mogorvább lett 

családjával, nem szólt hozzájuk, vagy ha igen, csak káromkodott. A gyerekek féltek tőle, ha csak 

meglátták, sírni kezdtek. Harmadik fia, Benjámin születésekor pedig már nem is volt otthon.  

Samu és Kisjános egymás után lettek oskolások, ugyanoda kerültek, ahova anyjuk öccsei jártak, 

de a tanítás teljesen megváltozott addigra, csak a vászontarisznya és a palatábla volt a régi. Már nem 

egyosztályos iskola volt a reformátusoké, az öreg Enyedy István tanító mellett a fiatal Csemnitzki 
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István vasszigorral tanította a gyermekeket, jócskán pótolta az elmaradt apai pofonokat is.  

Olvasókönyvüket Borbála tüzetesen áttanulmányozta, érdekelte, mit tanulnak a fiai. Vékonyka könyv  

volt, de a hátára odafért az arab és római számok mellett egy sokszorozó tábla is, melynek gyakorlása 

gyakran kihallatszott az utcára, ahogyan vég nélkül kántálták: egyszer egy az egy…..kilencszer kilenc… 

Borbála sokat foglalkozott fiaival, hogy segítse őket: olvastak, írtak, számoltak, ugyanúgy, mint hajdan 

István öccsével tették, a szobai nagy asztal attól fogva közös munkájuk színtere lett. A fiúk eleinte 

berzenkedtek, hogy sehol sincs otthon iskola, de anyjuk azzal szerelte le őket, hogy most ő tanul tőlük, 

így hát kedvet kaptak hozzá, s mire Benjámin az oskolába került, már ő is jártas volt az írás és olvasás 

rejtelmeiben. 

Ekkoriban érkezett haza Újhelybe nagyobbik öccse, István, aki már évek óta Debrecenben 

tanult. De csak búcsúzni jött, mert tanulmányait befejezve Vácra szegődött.  

- Hol is fogsz élni ezután, kedves fijam?- kérdezte tőle anyja. 

- A Duna mellett, egy régi településen, ami nagyobb Újhelynél…A Batthyányaknál leszek a fiúk 

nevelője, s ha levizsgáznak, akkor Vác nótáriusának stalluma vár rám. 

- De miért kell a világ végére elmenni ezért, nincs közelebb semmi? 

- Vác még nem a világ vége! Anyámasszony is tudja: a munka után kell mennem, hiszen azért 

tanultam… Már tanítottam az egyik fiút, sikeres vizsgáját nekem köszönhette. Így hát 

megfogadtak az otthoniak mellé, akiket már nem küldenek el a kollégiumba, csak az 

egzámenekre fogunk Debrecenbe menni. 

- Örülsz neki, testvérem? – kapcsolódott be Borbála, aki még nem is ocsúdott fel abból az 

örömből, amit legkedvesebb öccsének látása okozott. 

- Hogyne, Borcám, mindig vágytam a világba, most új környékre kerülök, lesz mit felfedeznem…. 

- De hogy fogunk olyan nagy távolságból mi találkozni? 

- Írhatsz nekem, és el is utazhatsz hozzám….Így legalább te is láthatsz valamit a világból! De 

azért adj nekem az útra egy verset, legyen, ami melengessen… 

István beszámolt a család debreceni feléről, hiszen János még mindig ott tanult: őt is Kertész Jóska 

pártfogolta.  

- Hát asszonyt talált-e magának Kláricskánk helyett? 

- Nem, de én úgy látom, nem is keresgél.  Elrejtette magát a könyvek közé, és a tanításba. 

Először egy néni viselte a gondját, aztán megvette magának a Darabos utcai házat, ahol igazi 

professzorként él: házvezetője, kocsisa van, akik gondoskodnak róla, meg a mi Jánosunkról, 

hiszen őt is kivette a kollégiumból. Mi maradtunk a családja, így őrzi Kláricskánkat… Már 

várja Sámueledet, meg a többieket. 

- Áldja meg érte őt az Úr! – sírta el magát Klára asszony – Szegény kislányom, milyen jó embert 

választottunk neki, de kár, hogy nem volt idejük még arra sem, hogy úgy istenigazából 

összeszokjanak… 

Borbála nem igazította helyre anyja szavait, hogy Kláricska bizony maga választotta magának Jóskát, 

csak öccsének volt megjegyzése: 

- Látja, Anyámasszony, ha Kláricska nem hagyja magára az urát, ő még mindig a malomban 

viaskodna az őrletőkkel, soha nem derült volna ki a tálentuma. Az Úristen jól eligazítja 

mindenki sorsát. 

- Csak ne ilyen kegyetlen módon tette volna ezt – sóhajtotta Borbála nővérére gondolva.  

 Másnap kettesben mentek ki apjuk és nővérük sírjához.  

- Ki tudja, mikor jövök el újra ide? 

- Hát ide már nem igen, mert a reformátusok új temetőt nyitnak a Bibérc alatt, az Ispotály 

közelében. De amíg emlékezünk kedveseinkre, örök életük van a földön is, nemcsak a 

mennyekben… 

Borbála otthon keményen tartotta magát, nem akarta, hogy fiai bármit is felfogjanak gyötrődéseiből, 

de itt a temetőben megtalálta a pillanatot, amikor kétségeit megvallhatta:  

- Az Isten is csak a kínomat neveti! Elrejti előlem irgalmas orcáját, bedugja füleit. Eldobott 
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engemet, pedig én is szent keze munkája vagyok. Miért is születtem erre a világra, ha a szívem 

nyomorúságban tartatik? 

Öccse okos szavai megvigasztalták, ráébredt: sorsa nem különleges, a lányok többsége szenved attól, 

hogy szüleik meggondolatlanul választják ki párjukat, és az apai kiszolgáltatottságot ezzel egy újabb 

pokol követi…  

-   Szerencsére ezt nem kellett megéreznem, apánk különleges volt  

 István azonban ellentmondott neki: 

- Honnan tudod, milyen lett volna apánk, ha életben marad? Én nem emlékszem rá, de gondolj a 

végrendeletre, neked eleve a házasságban jelölte ki az utadat, mert Egy leányra nézve nem 

tartá szükségnek, hogy részese legyen olyan bölcsességnek, mely tulajdona csak férfi 

tehetségnek 

Borbálát öröm öntötte el attól, hogy öccse az ő sorait idézte, most hallotta először más szájából 

versét. De meg is rettent, hogy így a fejére olvasta a véleményét, hát finomítani próbálta azt: 

- Jó ember volt ő, ne mondjunk rá semmi rosszat, főleg ne itt, a sírjánál… Ez az asszonyi sors, 

nem lehet kikerülni. 

- Sokat gondoltam rád Debrecenben, mit tudnál te kezdeni azzal a szabadsággal, amit a tudás 

ad meg az embernek. De neked csak a remény maradt. 

- Remény? Tudás? Mindegy, melyik adatott meg, bármivel is kényezteted romló testedet, azon 

egyformán a férgek legelnek… 

- Igaz, a halált senki el nem kerülheti, de nem mindegy, milyen életet élhet előtte… 

- Te is tudod: a halálnak sincs azok felett hatalma, akiknek az Úrban van a bizodalmuk. Nekem ő 

az őriző pásztorom, és ez mindent meghatároz: úgy tekintek a sírra, mint egy csendes ágyra, 

amelyben megpihen a testem, és felkelvén tisztán megy a mennybe.  

- De mondd meg, nővérkém, miért azokat nyomorítja a legjobban, akik az Isten iránt a 

leginkább buzognak? 

- Mert a hívőknek nem ezen a földön van a hazájuk… Életünk sajkája csak átmenetileg lebeg itt, 

mindenféle szél azért rengeti, hogy megpróbálja hitünket. Az ínség kohójában égve aztán 

minden salak lemállik, csak a tiszta arany marad meg, ami aztán méltó a mennyre… 

- Látod, a tudás is megvan benned, nemcsak a remény! Erről mondja Dániel próféta: „Az okosok 

fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, 

mindörökké.” 

- Ne csúfolódj velem, legalább te ne! De így igaz: kell az okosság meg a remény is, még ha az 

utóbbi egyszerre éleszt és gyötör bennünket! Sokszor gondolom én is, hogy jobb volna talán 

remény nélkül, mint tüneményei után vágyakozni.  De ha nem reménykednénk, akkor a szív 

semmiben nem találna nyugalmat.  

- De még nagyobb rossz csak várni, hányattatni és megcsalattatni… 

- A szerencse ilyen: hízelgő szóval hiteget és megcsal bennünket. Az idő szárnyain ülve nem 

sejtett gyorsasággal röpül el életünk, nézd, már Sámuelem megy helyetted Debrecenbe. 

- Tanulni kell a fiaidnak, ez az egyetlen, ami felemelhet bennünket, ezt jól hitte apánk! 

- Csak ne félteném őket annyira, ki fog velük úgy törődni, ahogyan én megtehetném? 

- Nézz rám, testvérem, én sem vesztem el egyedül! Debrecenért azonban neked tartozom 

köszönettel, anyánkasszony nem tudta volna összeszedni a tandíjamat. Remélem, hogy 

alkalmam lesz mindezt neked visszafizetnem. Most pedig fel: vár rám a nagy kaland! 

- Csak Vác ne volna olyan nagyon messze! 

Rövid volt ez az együtt töltött idő, Istvánt már feszítette a rá váró új élet izgalma, nem volt maradása. 

A postakocsin zötyögve azért elgondolkodott: mi minden lehetett volna Borcából, ha fiúnak született 

volna! Aztán elhessentette magától ezt a gondolatot, mert hiszen helytáll most is, akár egy férfi, 

szégyenkeznie a sógornak kellene.  

Nehéz volt Borbála élete, mert ha nem is volt mellette Szokera, cselekedeteit mindig 

elmesélték neki a jótét lelkek. Sámuelt az iskolában csúfolták a gyerekek, sokat verekedett, de amikor 
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Borbála megértette vele, hogy nem verhet meg mindenkit, abbahagyta. Azt is elmagyarázta neki az 

anyja, hogy csak a tudással emelkedhet minden fölé: egy év múlva elmegy Debrecenbe, ott senki nem 

ismeri az apját. Szerencsére közben nagy események történtek Újhelyben, azok is elterelték a 

figyelmet apja viselt dolgairól.  

II. József türelmi rendeletének köszönhetően az újhelyi reformátusok végre eljutottak a 

templomépítéshez. Ez az esemény már nem járt veszekedéssel, mert ekkorra Szokera Nagy János nem 

volt része az életüknek: hol a Gyilkos kocsmában, hol az Ungvári pincéknél aludta részeg álmait, amíg az 

egyik zsólyomkai cigányasszony be nem fogadta a házába. A falu Borbála mellett állt, elismeréssel 

néztek az asszonyra, aki megpróbálta széthulló családját összetartani. Most is itt voltak mind a 

négyen: Sámuel és Kisjános az iskolásokkal sorakozott, Benjámint anyja vitte el az ünnepi 

istentiszteletre. A 26. zsoltár 5. verse volt az arra a napra rendelt szent evangyélium, jól illett oda: 

Uram, szeretem a te házadban való lakásomat. A pataki tudós lelkipásztort, Igaz Sámuelt hallgatva 

Borbála arra gondolt, hogy mégiscsak Patakra kéne küldeni Samut, nem Debrecenbe, közelebb lehetne 

itt. De anyja, István öccse, meg Kertész Jóska is Debrecent, az apai hagyományt szorgalmazzák, nem 

tehetett ellenük, így hát lassan legnagyobb fia kirepül a házból.…  

 Az új templomban, a két padsorban - ősi szokások szerint - az asszonyok és a férfiak egymástól 

elkülönülve ültek. A pataki kántus éneke diadalmasan szólt, miközben a férfiak némelyike még ezen a 

napon, ebben a hangzavarban képes volt elbóbiskolni. Ők az asszonyokra bízták az isteni szellem 

befogadását, és megadták magukat elnehezült testüknek. Borbála boldogan nézett szét az új 

templomban, szerette tágasságát, nagyságát, de leginkább azt, hogy itt nem emlékeztette őt semmi 

arra, hogy szinte kötőféken vonszolta bele János a házasságba. Van most már számára is egy olyan 

hely, ahol megszabadulhat kínzó gondolataitól. Mert azokból neki bőven jutottak! 

 Legkínzóbb kérdése: ugyan mi végre is él az ember, hiszen boldogtalanság kísér mindenkit! Még 

az őt szolgáló barom is boldogabb nála: csendes az élete és csendes a halála, az elmúlt dolgokra nem 

emlékezik, nem is érzi annak kínját. Csak az ember bír ezzel a gyötrő méltósággal, a dolgokat átélő 

okossággal, és ez válik benne a gyötrelem forrásává annyira, hogy lelki kínjai felülmúlják a testieket.  

 De mielőtt teljesen elkeseredett volna, eszébe juttatta az Úr, hogy neki itt vannak a gyerekek, 

velük kell foglalkoznia… A nagy tömegben felemelte legkisebb fiát, lássa: Pálóczi György tiszteletes 

hogyan rendezi el új helyükön a Rákóczi-kelyheket, aztán beálltak a sorba, hogy ő is részesülhessen az 

úrvacsorában. Három asztalnál is folyt kiszolgáltatása, szerencsére ő Katona Zsigmondhoz került, aki 

eddigi sorsának tudója volt. Az öreg tiszteletes szempillantásával üdvözölte őt, melyben volt egy kis 

elismerés is, hogy itt látja: nem menekült el a pletykák elől… Csemnitzki István tanítónak még 

kántorként feladata volt, így hát Pápai Tót Mihály preceptor terelte az iskolásokat a kijárathoz, amikor 

az ünnep koronájaként még egy keresztelőre is sor került. Borbála ezt már nem várta meg, ő is kiment 

fiával, hogy utolérjék Samuékat.  

 Itthon együtt az asztalnál, ebben a fennkölt hangulatban költötték el az ünnepi ebédet. Mióta 

magukra maradtak, összetartozásukat ezzel jelezte Borbála, meg új életüket is, hiszen Szokera Nagy 

János keményen tartotta magát a régi elvekhez: asszonynak, gyereknek nincs helye az asztalnál… A 

csirkéből főzött leves húsát könnyebb volt elosztani: a combja és a melle is a fiúké lehetett, nemcsak 

az aprólék. Csemegének meg sulyomlángost készített, gyermekkora nagy kedvence volt. Mostanában az 

újhelyi sokadalomban a bodrogközi asszonyok árulnak fehér sulyomlisztet, vett belőle egy kicsit, hogy 

gyermekeivel is megkóstoltassa a folyó gyümölcsét. De hát fiai csak megették, és nem nyilvánítottak 

véleményt róla. Voltaképpen semmilyen ennivalóról nem volt más véleményük azon kívül, hogy van még 

belőle?! – örökké éhesek voltak, így hát nem a minőség, csak a mennyiség érdekelte őket.  

 Szűkebb környezetüket is átrendezte. Első dolga volt a három lisztes hordótól megszabadulni, 

ami Szokera nagyravágyásának volt a jelképe. Az utóbbi időben egyet sem tudtak megtölteni, nem hogy 

hármat!  A szegényházakat ajándékozták meg velük: a fiúk boldogan tolták el taligán Bibércre és 

Barátszerre. A tornác a kedvenc helye lett: szívesen ült ki ide fonni, vagy egyéb munkákra, és a 

tövestől kinyűtt babot is itt szárította. Nem szerette azt a hatalmas hodályt sem, ami az udvar 

közepén terpeszkedett. Most, hogy üres lett, nincs rá szükség, le fogja bontatni, annyival  nagyobb lesz 
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a veteményese. Ilyen külsőségekkel próbálta összetartani a fiait, hogy eltitkolja előttük, milyen 

kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. A két kisebb nem sokat érzékelt ezekből, talán csak Sámuel 

sejtette meg, mi zajlik anyjában. Közben fiai is komolyodtak: mintha kevesebbet osztozkodtak volna 

egymással, csak a nagy birkózások maradtak vég nélküliek. 

  A vizsgák utána munkák idejére többször is kiköltöztek a szőlőbe, Borbála élete legszebb 

időszakait ekkor élte meg. Kapálás közben időnként megpihent, gyönyörködött a látványban, ami innen 

tárult a szeme elé. Megmutatta a gyerekeknek a távoli tokaji hegyet, mely kúpos formával kéklett a 

látóhatár peremén. Sok apró víztükrön csillant meg a napsugár: a Ronyva és a Bodrog áradásának 

maradványai voltak azok, fiai varsával halat is találtak benne. A természet szépsége lenyűgözte az 

asszonyt, a kapanyéltől felegyenesedve még egy fohászt is elsóhajtott: megköszönte az Úrnak, hogy 

mindennek részese lehet.  

 Gyermekei ott játszottak körülötte, de már tudták a dolgukat: Kisjános és Béni rőzsét gyűjtött 

a szőlő fölötti urasági erdőben, Samu meg elment a szomszédos Szár-hegyre, hogy szomjuk 

csillapítására friss forrásvizet hozzon a csöcsös korsóban. Délben szalonnát sütöttek, amit Béninek 

falatonként tolt a szájába, csak estére főzött abban a kis bográcsban, amit gyermekkorában az anyja 

is használt. Ahogy megfőtt a puliszka, még forrón galuskákat szaggatott belőle egy cseréptálba, napon 

olvadt vajjal meglocsolta, túróval meghintette, jóllaktak tőle. A fiúk teste elpilledt a napi mozgástól és 

az ételtől, de a szellemük még vidáman ficánkolt: 

- Anyámasszony tudja, hogy miért Néma ennek a hegynek a neve? 

- Öregapátok úgy mesélte nekünk, hogy itt tanyázott valamikor a vérszomjas rabló, Zudar meg a 

bandája, és aki erre tévedt, néma lett, mint a sír.  

A nagyoknak ekkor meglódult a fantáziája, egymás ellen sorolták, ők hogy bánnának el azzal a rablóval, 

csak a kicsi szeme telt meg félelemmel. 

- És a Koporsó-hegyre temették azokat, akiket megöltek? – kérdezte.  

- Nem – mondta az anyja – az Perilla sírja. Az emberek előtt a tündérek éltek ezen a tájon, 

akiknek ő volt az előjárójuk. Amikor a természet erőit mozgató tündértől elhódította a 

szerelmét, kegyetlen bosszút állt rajta: megparancsolta a Magas-hegynek, hogy okádjon tüzet 

és temesse maga alá a szerelmespárt. Ma is ott nyugszanak.  

- És feléledhetnek? – firtatta Béni, mire Kisjános még jobban megijesztette öccsét, mert ő azt 

is tudta, hogy a tündérek után aztán jöttek a boszorkányok, akik seprűnyélen a Szár-hegyre 

repültek, és ott főzték egy hatalmas üstben mérgeiket, amivel ártottak.   

Kisöccse félelmét látva a jószívű Samu megnyugtatta őt, hogy ez csak mese, ne féljen, nincsenek 

boszorkányok, már elégették mindet a Bodnár-völgyben, a hegy másik oldalán. De este, amikor 

elvackoltak a kis házban, Béni szorosan az anyjához húzódott, és Borbála értette, miért: magához 

ölelte kicsinyét és sokáig hallgatta fiai szuszogását… Ezek a nyári élmények sokáig melengették a 

szívét. Szükség is volt rá, mert bár sokat dolgoztak, mégsem lett nagy eredménye: még nyáron beütött 

az öböly, és a szemek egy része éretlenül pergett le a földre.  

Sámuel Debrecenbe való felkészítése éppen úgy történt, mint hajdan a testvéreié, csak éppen 

most mindent neki kellett átgondolnia. Egy évre elmegy tőle a fia, úgy kell elengednie, hogy rendben 

legyen ruhája, lábbelije, legyen mivel takaróznia, tudja mibe törölni az orrát. A vásáron vett neki új 

csizmát, és a régit is megfejeltette, jó lesz még az is. Féltve őrzött vásznaiból készítette el gatyáit, 

ingeit, zsebkendőit. Bekecsét Borka ura varrta meg, de mellényeit maga öltögette, hogy szeretetével 

melengesse fiát akkor is, ha nem lesz mellette. Néhány év múlva Kisjános, majd Benjámin is követi őt 

Debrecenbe, talán neki is oda kéne mennie, hogy együtt lehessenek. 

 Három fiút apa nélkül felnevelni nem könnyű, mert csak egy gyenge asszony ő, akinek vak a 

szeretete. De nem siránkozhat, hiszen azért küldi őket Debrecenbe, hogy a tudománytól 

megerősödjenek. Sámuelnek írott búcsúversében nem az Úrhoz fohászkodott, hanem Minervát, a 

tudomány istennőjét kérte meg, hogy vegye pártfogásába a fiát: Ki noha eredett galagonya tőből, de 

szelíd olajág lesz e vad vesszőből. - Nem nézi ő le a mezei virágokat – magyarázta fiának, amikor 

kezébe adta útravalóját – csak éppen azok vadak, az olajág meg nemes fajta, aminek kisugárzása van. 



31 

Borbála egyelőre Újhelyben maradt. Ügyes kezének hírét maguk az asszonyok terjesztették, hiszen 

nemcsak mindent meg tudott varrni, de egyedivé is tudta tenni azokat a ruhadarabokat, melyek a keze 

alól kikerültek. Csak áldani tudta Kapossy Sámuelné nagyasszony emlékét, mert nemcsak a könyvek 

szeretetét, ezt is neki köszönhette. 

 Egyik délután aztán különös vendége volt: Klein Helén leányasszony látogatta meg. Ismerték 

egymást az utcáról, keresztapja zsidójának volt a lánya, de ők nem nagyon jártak keresztény házakba. 

Helén is zavarban volt, amikor kérésével előrukkolt: varrni szeretne tanulni, amiért fizetne. Borbála 

nem kérdezte, hogy miért nem zsidó asszonyt választott mesterül, elfogadta az Úr újabb feladatát. 

Így hát délutánonként Helén megjelent és szabtak, varrtak, beszélgettek. Hosszú idő telt el, míg végül 

kitudódott jövetelének valódi oka: arra kérte Borbálát, készítse fel őt a református vallás felvételére! 

Egy nemes ifjúval egymásba szerettek, aki feleségül kérte, és kikeresztelkedése volt a feltétele. 

 Helén ügyes tanítványnak bizonyult, hiszen jól öltögetett, és a Tóra történeteit is ismerte, 

csak az Újszövetséggel kellett tisztába jönnie. Csak akkor érezte magát kényelmetlenül, amikor 

Krisztus keresztre feszítésében a zsidók szerepére került sor, de Helén nem vette ezt sem a szívére. 

A heidelbergi káté kérdéseit nagyobb lelkesedéssel tanulta, mint a gyerekek, neki azok a szavak 

szerelmesét jelentették… Furcsa helyzet volt ez, és nagyon szokatlan, de Borbála szemében megnőtt a 

népes Klein-család fejének, Náthánnak az értéke: nem állt útjába lánya boldogságának. Eszébe jutott 

saját anyja, aztán félretolta a gondolatot, nem érdemes a múltat megbolygatni. Szívvel–lélekkel 

tanította Helént, s közben szorgalmasan szabtak és varrtak, hiszen arra is szüksége lehet új életében… 

Keresztény nevét is együtt találták ki: legyen Fehér Ilona, hiszen új életét tisztán kezdheti meg 

Erdélyben, egy másik országban. Keresztanyjaként verssel köszöntötte konfirmációja alkalmából, 

melynek vége már eljegyzéséről szólt, a komor verskezdetet így emelhette a végére. Klein Náthán csak 

a lányát adta oda, ő maga – és családja - nem ment el lánya újjászületésére. De jó apa volt, és 

Borbálának is kimutatta háláját: a napi fizetségen túl egy kis dobozban három körmöci aranyat 

juttatott el hozzá. Példabeszéd lett ez az asszony számára: ki is táplálja az Ég madarait?  

 Borbála az alvásból ellopott időben végre befejezte keserveinek leírását. Ez lett leghosszabb 

írása, és maga is megkönnyebbült attól, hogy életterhét így letehette. S csak most, amikor átlapozta, 

jött rá, a végére el is feledkezett fájdalmáról: úgy elmerült a paradicsomi állapotok megrajzolásában, 

hogy annak fényében a földi kínok egészen eltörpültek… Írás közben megértette az Úr üzenetét: a 

lélek halhatatlan, abban hordja az ember az isteni szikrát, ezért nincs párja az Ég alatt. Igaz, hogy 

sírással jön a világra, a földi életben nyomorúságnak tárgya, de a véghetetlen élet örököseként 

mégiscsak részese az isteni dicsőségnek. És aki az egeket képes az eszével bejárni, attól a föld sem 

zárja el kincsét! Neki is megvan a maga feladata: Isten bölcs munkáját a földi dolgokban kell 

megvizsgálnia, azok felséges voltát megmutatni, hiszen ezek  révén az ember a királya a földnek! Esti 

imájában angyali erőt kért az Úrtól, hogy minden csodájáról illendően megemlékezhessen. De nemcsak 

csodák vártak rá ezután sem.  

Keresztapja, Popovics Kosztyó halálhírét Szent Iván havában a szomszédok hozták. Csúfos 

véget ért szegény: a Kárpátokban kifosztották és agyonverték a hegyi rablók. Mióta megöregedett, 

kevesebbet járt arrafelé, és ráadásul erre az útjára egyedül indult. Borka napok óta aggódott az apja 

miatt, Borbála is kiment a keresztanyjához, hátha megtud valamit a távollevőről. Nagyhangú 

keresztanyja nagyon megcsendesedett, azt mondta, rossz sejtelmek gyötrik. Hát neki volt igaza! A 

temetés a Cerkón másféle volt, nem a Borbála számára megszokott, de az óhitűek szép éneke elbűvölte. 

A családnak nem hozott megnyugvást a búcsú: ifjabb Kosztyó magát átkozta, hogy nem tartott apjával, 

Antal meg szótlanul téblábolt zokogó anyja, meg nővére körül, nem figyelt még saját gyermekeire sem. 

Nem volt jó viszonyban a családdal, akik haragudtak rá semmittevő, italozó és pazarló élete miatt, meg 

azért, hogy felesége tragikus halála sem változtatta meg. 

 Nem kellett különösebb jóstehetség ahhoz, amit a végrendelet tartalmazott: Kosztyó 

nagyobbik fiára hagyta vagyonát, mert lányát már korábban illendően kiházasította, és a kisebbik is 

megkapta a maga részét, amikor megházasodott. Borbála a temetés után is felment néhányszor 

Barátszerre, hogy keresztanyját vigasztalja, de nem időzött nála szívesen, az életvidám, mindig 
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tevékeny asszony úgy megcsendesedett, hogy rossz volt ránézni. Borbála megérezte, hogy a férfiakat 

és a nőket valódi kötelék is összekötheti, nemcsak kényszerházasságok léteznek: a páros világban is 

előfordul, hogy két fél becsben tartja a másikat, és vigaszt oszthatnak egymásnak. Keresztapja és 

keresztanyja között olyan köteléket fedezett fel, amiről eddig nem is tudott.  

Irigyelte, meg féltette is keresztanyját, de saját dolgai nagyon lefoglalták, csak Borkán 

keresztül tudta, milyen nehezen viseli az ura elvesztését. Halálának híre mégis váratlanul érte, a 

virrasztás és a temetés meg rémálommá vált a részegen odatántorgó Szokera miatt. Az aztán végképp 

meglepte, hogy a végrendelet felolvasására őt is berendelték a városházára, ahol Kapossy Antal bátya 

közvetítette keresztanyja szeretetét: 12 hordó borával gondoskodott róla. Borka nem is említette 

édesanyja szándékát, pedig biztosan tudott róla… Csak Antal meregetett rá vasvillaszemeket, de ezen 

nem csodálkozott: Szokera ivócimborájától mást nem is várhatott …. 

 Amikor meghallotta, hogy a császár engedélyezte birodalmában a válást, heteken keresztül nem 

aludt, éjjel-nappal azon töprengett, mit tegyen. Kimondhatatlanul vágyott arra, hogy kiszakadhasson 

kicsinyes viszonyaik közül: végérvényesen le akarta rázni annak az embernek a bilincsét, aki 

gyűlöletével megfertőzte az életét. Attól nem félt, hogy ezért megszólják az újhelyek, hiszen naponta 

látták, mint züllik el Szokera. Szegény Barna Juliska, keresztanyja menye belehalt a szégyenbe, amit 

Antal hozott a fejére, és itt hagyta védelem nélkül az árvákat. Ő ezt nem teheti meg gyermekeivel, de 

még mindig félt Szokerától, aki többször is kifejtette: még ha olyan híres lesz, hogy a császár 

udvarában fogják mutogatni, akkor sem engedi, hogy elmenjen, inkább mindőjüket elpusztítja. 

Gyermekei szégyenkezését látva egyre tarthatatlanabbnak érezte helyzetüket, de nem tudta 

eldönteni, melyik a kisebb rossz: megszabadulni, vagy a sírig cipelni házassága terhét?! 

 Közben mindent elkövetett, hogy a vagyonból valamit megmentsen a fiúk számára, de a két 

tehenen kívül jószerével már mindent elivott Szokera. Mivel nem volt szénájuk sem, ahogy lehetett, 

kicsapták a jószágokat a legelőre, de ha a zsellér nem vigyázott rá, estére elkóboroltak. Ilyenkor ő 

rohant megkeresni az állatokat, hiszen nemcsak az élelmet jelentették számukra, a borjakból kitelt a 

debreceni tandíj is. Böjtmás havában jártak, zsendült a természet: a Ronyva part látványa teljesen 

lenyűgözte, arról is elfeledkezett, miért is ment oda. Nagy későn tért haza a megtalált jószágokkal,  az 

élmény még mindig fogva tartotta, elővette papírjait és megpróbálta leírni. Ekkorra már jól értette a 

mért lábakat, az emlékek pedig szinte maguktól formálódtak szavakká: Mert minden plántácska reám 

úgy nevetett, hogy szívemen a bú erőt nem vehetett, sőt, széjjeltekintvén a zöldült mezőre, lelt 

érzékeny szívem olyan öröm kútfőre, mellyel sok ideig magamat mulattam… 

Amikor néhány nap múlva estefelé benézett hozzá Stentzel Dani, már megmutathatta a kész 

versét. Dani a vármegyei próba óta respektálta őt, de ritkán találkoztak, mindketten családosak voltak, 

más-más utakon jártak. Borbála most nagyon megörült a költőtársnak, szerette volna versét értő 

szemekkel megbíráltatni. De Daninak nem volt erre ideje, csak azt újságolta el, hogy Édes Gergely 

visszatért a Dunántúlról, és vasárnap délután átjön őt meglátogatni. 

 Édes Gergely valódi költő volt, talán az egyetlen, aki már a vármegyei próbatételen is 

megérezte az asszony tehetségét. Borbála ki akart tenni magáért, még a fiai kedvencét, a kövön 

sütöttet is elkészítette, hogy jókedvűen fogadják a számára oly fontos jövevényt. Amíg a Ronyva 

partjáról hazahozott lapos követ felhevítette, gyorsan kikeverte lisztből, tojásból, tejből, csipetnyi 

sóból a tésztát. Ahogy a kő jó forró lett, megkente egy szalonnadarabkával, és erre öntögette rá 

kanalanként a masszát. Babrás munka volt, de fiai nagyon szerették, akár üresen adta, akár mézet, vagy 

lekvárt kent a tetejére. Most is gyorsan felfalták a csemegét, és elnyargaltak, anyjuk vendégére nem 

voltak kíváncsiak. 

Így hát négyszemközt került sor a találkozásra, ahol mind a ketten elfogódottak voltak. 

Szerencsére Édes Gergely saját verseivel érkezett, és kíváncsi volt az asszony írásaira is. Ez a közös 

ügy aztán feloldotta görcseiket, és a délután olyan gyorsan eltelt, hogy észre sem vették. Gergely jól 

magyarázott, szavai nyomán úgy érezte Borbála, öccsét kapta vissza benne. Közel volt Patak, alkalmi 

szekerekkel, vagy torony iránt, gyalog is gyakorta átjött, aminek híre nemcsak Szokerát, hanem a 

szomszédasszonyokat is felzaklatta. De a két költő erről nem vett tudomást: Gergely élvezte a házias 
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ízeket, amivel az asszony megkínálta, Borbála meg fürdött a tudásban, amit az ifjútól megszerzett.  

 Amikor egyik alkalommal megajándékozta az erdélyi Gyöngyössy János verseivel, Borbála 

keveset aludt, a Gergely által leoninusoknak nevezett új formával ismerkedett. Az tetszett, hogy 

keveredik benne a mért láb és a rím, amivel aztán megnőtt verseinek dallamossága. Gyakorlásként Édes 

Gergelyhez ilyen formában írta meg episztoláját, de az abban megfogalmazott felismerés önkéntelenül 

robbant ki belőle, mert a szomszédasszonyoknak is válaszolt, akik szerint a férfiak és asszonyok 

között nem lehet barátság: Úgy képzellek téged én, mint testvéremet, azért öntöm ki bátran 

kebeledbe szívemet, mert hív véremtől sok búval megváltam, úgy tetszik, hogy már őt benned 

feltaláltam. Azért is szerette Gyöngyössyt, mert az erdélyi költő ugyanúgy rajongott a görög 

mitológiáért, mint ő!  Borbálának ez az édesapját is jelentette, hiszen ő beszélt neki először róluk. Bár 

már ő is sok mindennel bővítette ismereteit, de mindig úgy érezte, hogy apja fogja a kezét és vezeti őt 

Pimpla ösvényein…. 

 Gergely minden egyes találkozásra írással érkezett, és közben szorgalmasan másolgatta, 

javítgatta barátnéja verseit is. Nem tudott betelni felfedezésével, hogy milyen kincsre talált magyar 

főkötő alatt, csak Szapphóhoz, és más külföldi példákhoz tudta hasonlítani, mert magyar nőt nem 

ismert, aki ilyen szinten tudott volna verselni. Dicsekedett is az általa magyar Minervának nevezett 

Borbálával, ami az asszony önérzetét is jócskán megnövelte.  

Javaslatára az aratási egzámenre díszvendégként meghívták Patakra, de bár ne ment volna át!  

- gúnyt űztek belőle ott a tógások! Borbála nem érezte jól magát, egyetlen nő volt abban a 

férfitársaságban, és csaknem hazament szégyenszemre, amikor a kínos helyzetből Szentgyörgyi 

József professzor kimentette és elvitte családjához. Felesége és kislánya a Bodrogra kifutó árnyas 

kertjükben múlatták az időt, megörültek a vendégnek:  

- Kedvesem, csak nem elmenekült a férfiaktól? – kérdezte tőle nevetve Mária asszony 

- Azt hiszem, jobb lett volna át sem szekereznem! 

- Bármi is történt, ne vegye sértésnek, ezek az ifjak ilyen bárdolatlanok. Mindig is mondja az 

uram, hogy a deákokat nemcsak a tudományokkal kellene megtölteni, arra is meg kellene őket 

tanítani, hogyan viselkedjenek… Mint a kiskakasok a szemétdombon, olyanok… 

- Vagy csak én vagyok feleslegesen érzékeny – mentegetőzött Borbála, de vendéglátója 

megnyugtatta, hogy a tógások különösen sértőek tudnak lenni, a pataki borok meg a 

vendégekből is olyanokat hoznak ki, aminek meglétéről ők maguk sem tudtak. Emiatt ő már le 

is szokott arról, hogy a nyilvános egzámeneket látogassa. 

Jól elbeszélgettek az olvasott asszonnyal, kiderült, hogy Édes Gergely jóvoltából az ő írásait is 

ismerte, és most nagyon örült a személyes találkozásnak. Számára Borbála volt az első, aki ki tudott 

törni a nők számára meghatározott helyekről: a konyhából és a templomból. A kis Borbála először 

csendben nézegette a nénit, aki ugyanolyan nevet viselt, mint ő, aztán a maga gyermeki zsarnokságával 

rávette az asszonyokat, hogy vele foglalkozzanak. Gyorsan elszaladt a délután, Mária asszony a  

cselédlánnyal mozgósította családi szekeresüket, hogy Borbálát hazavitesse Újhelybe. Mindkét asszony 

örült ennek az új ismeretségnek, ezután időnként meg-meglátogatták egymást. Borbála Mariska révén 

jutott be a pataki kollégium híres könyvtárába, melynek darabjai nemcsak megkötözték a szívét, az 

idővel való szembesülést is elősegítették számára.  

 Az Édes Gergellyel való tanulásnak azonban véget vetett ez az egzámen: barátja – anélkül, hogy 

befejezte volna tanulmányait - előbb Tállyán, majd Szántón lett tanító. Egytanítós iskolák voltak azok, 

nagy létszámú gyerekcsoporttal, ahol a gyülekezet mindent rajta akart megspórolni: hol iskolamester, 

hol földmérő, hol jegyző volt aszerint, mire volt szüksége a falunak. Még levelezésre is alig futott az 

erejéből, nemhogy a személyes látogatásokra… S talán jó is volt ez így, hiszen a szomszédok már 

kellően szájukra vették őket. Borbála Szokera viselkedésére hivatkozott ilyenkor, meg hogy csak tanul 

a férfitól, de közben egyre többet gondolt barátjára, hiánya értette meg vele, hogy Gergely talán több 

is, mint egyszerű barát…  

Közben egyre jobban belejött a verselésbe, mert akármit csinált:  főzött, mosott, kapált, varrt, 

font vagy szőtt, az agya lázasan dolgozott, s mire papírhoz jutott, már készen jöttek elő tollából a 
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sorok: az alvástól ellopott időben alig győzte leírni azokat. Édes Gergely írásait mintaként forgatta, 

azok nyomán megpróbálkozott az udvarló versekkel is, de nem tetszettek neki, a II. Józsefről írottak 

kivételével valamennyit elégette. Nemcsak azért volt ő kedves a számára, mert engedélyezte a 

birodalmában a válást, s ezzel Borbála számára megnyitotta a szabadulás útját. 

II. József alakja másért foglalkoztatta: megfogható ember lett belőle, aki Újhelyben is járt. A 

vallási türelem törvénye és a törökök elleni harca egyaránt foglalkoztatta: neki köszönhette Újhely 

református kőtemplomát, amivel immár 4 templomtorony hirdette itt a kereszténység diadalát a 

pogányság fölött. Borbála családjában sem volt mindenki református, ismerte az óhitet is, azzal, hogy 

bejáratos volt a barátszeresi szegényházba, a katolikusokkal is kapcsolatba került, és utcai ismerősei 

voltak a városban élő zsidók, görögök. De ezek számára mindannyian valamiképpen keresztények voltak, 

a törökök meg pogányok. II. József ellenük való harcával hőssé: a keresztyén hit terjesztőjévé vált 

szemében, ezért tartotta megverselésre méltónak. 

 Kapossy Antal örömmel figyelte Borbála költői kibontakozását. Még barátja felkérésére lett a 

család gyámja, a gyermekek közül őt tartotta a legtöbbre, figyelemmel kísérte életét, szellemi 

megerősödését. Soha nem felejtette el villámló szemét, amivel az őt vizsgáló férfiakat megnézte, ott 

bizony megfordult a világ, csak még kevesen érzékelték azt a jelenlévők közül. Édesanyja hozzá 

szoktatta ahhoz, hogy a nők is tudhatnak olyan dolgokat, amit a férfiak. Sajnálta, hogy Szokera mellett 

ilyen élete lett Borbálának, de anyja ezt is előre megjósolta. A Kertalja utcai házban már ott nyüzsgött 

saját családja, élvezte gyermekei örömét, csak időnként sajnálkozott azon, hogy anyját megfosztotta 

az unokáktól.  

II. József még halála előtt visszaadta a koronát és a koronázási jelvényeket, Borbála a  császár 

betegségét és halálát személyes veszteségként élte meg, mert a vármegye azonnal felfüggesztette 

amúgy is elnyúló válópörét. Hogy ezzel azt akarták kivárni, mit szól az új király a rendelethez, vagy 

csak része volt a Józseffel való szembeállásnak, azzal nem foglalkozott Borbála. Szokera azonnal meg 

is üzente neki, hogy tőle nem lehet megszabadulni, bárhogy is szeretne… 

Este, ahogyan magára maradt, megvágta a lúdtollat az íráshoz, megvizezte a beszáradt tintát, 

és minden keservét kiadta magából: Jaj, hova tűnt életemnek ragyogó kedves fénye? Elenyészett bús 

szívemnek, látom, minden reménye… Mire a végére ért, elfeledte keservét! Tudta már, hogy számára 

isteni kegyelem az írás, a belőle kiáradó szavak őt könnyítették, s ebben a versében különösen nagy 

öröme tellett: nemcsak a tartalma miatt, a formája is jól sikerült. Majd lemásolja, és elküldi az 

öccsének is, hogy lássa, mennyire jutott a tőle kapott mért lábakon….   

Amikor aztán Leopoldot, Mária Terézia királynő másik fiát a szent koronával magyar királlyá 

koronázták, a vármegyében is visszatértek félbeszakított tárgyalásokra. Borbála már csak ezért 

szívből tudott örülni Leopold megválasztásának. Jó néhány éjszakát eltöltött azzal, hogy az Édes 

Gergely mutatta chronosztikont formáljon verséből, de nem akart összejönni neki. Hát nincs mese, meg 

kell tanulni a római számokat, majd előkeresi az apai iratokat, úgy emlékezett, abban találkozott velük. 

Vagy a fiai olvasókönyvét, hiszen abban is megvan, aztán majd újra próbálkozik, van ideje…  

Újhely az új király tiszteletére három napos ünnepséget rendezett, még a főtéri ugrókútból is 

bor folyt. Borbálától verset rendeltek az eseményről, el is készítette, de nem kapott érte semmit, 

pedig jól jött volna számára minden krajcár… 

A szilvesztert és az újévet csendben töltötték, de az év fordulását egészen másként élte meg, 

mint előzőleg: a szabadulás reménye ébredt fel a lelkében. A nagy hó miatt templomba se mentek, csak 

otthon imádkoztak Bénivel. Két verset is írt, megszokta már, hogy ne szóban, hanem írásban 

beszélgessen az Úrral.  Őszinte szívvel kérte az Úr segítségét, ami már nemcsak az asszony, a költő 

fohásza is lett: Óh, Isten! taníts hát vigyázni szüntelen, s becsülni az időt, mely vagyon jelen. Egy órát 

se töltsek, adjad, haszontalan, és ne reménykedjek abban, ami bizonytalan. Adj szivet jótételed 

megismerésére, és a boldogságnak elviselésére.  

 A válásra aztán mégsem lett szüksége, mert a Leopold tiszteletére tartott ünnepségen a sok 

ingyen bortól jól megéhezett Szokera, és az ökörből halálra zabálta magát. A temetés persze 

Borbálára maradt, meg a magyarázat is: Samuval és Kisjánossal meg kellett értetni, hogy akármilyen is, 
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de az apjuk volt. Mindezt csak levélben írta meg, nem hívta haza őket, télvíz idején ne törődjenek 

feleslegesen. Tisztességgel eltemette gyermekei apját, még a pataki kántust is megfogadta a 

búcsúztatáshoz. Énekükkel édesapját idézték fel számára: 23 éve őt temették, ugyanilyen hideg volt 

akkor is. Miért is nem tudott az ura olyan lenni, mint amilyen az apja volt?!   

 Anyja betegen tért vissza, megint minden teher az ő nyakába szakadt. Molnár István özvegye 

még a nyáron eladta a hecskei házat, hogy annak összegével segítse János fiának nyomdászként való 

elindulását, azóta állandóan úton volt Vác, Újhely, Zsadány és Debrecen között. Veje külön szobát 

tartott fenn neki, mégsem volt sehol maradása. Most a betegség Borbálához kötötte, az ő terheit 

növelte, aki zokszó nélkül ápolta, vette neki az orvosságokat a főtéren most megnyíló Kígyó patikában. 

Szabadulásának örömhírét levelezőtársai közül csak Édes Gergelynek írta meg, hiszen ő volt az, 

aki rabsága idején vigasztalta. Ha a barátság az élet lelke, akkor az igaz barátok egymás örömének is 

örvendenek. Élete legvidámabb verse ez lett, melyet a még csak lelkében ébredező tavasz táplált: 

Elhaladott a tél, már hallgat a mord északi szél, éltem durva tele tél közepén letele, víg kikelet látszik, 

gyönyörű napom új tüze játszik, mely kedvem növelő víg napokat hoz elő.   

 De korán örült, mert Szokera még halála után is meg tudta keseríteni az életét! Amikor Kapossy 

Antal bátya meglátogatta, már sejtette, hogy újabb baj szakadt a nyakába:  

- Igen, megint a hosszúlázi földek, a zsellérek újabb panaszlevelet küldtek - mondta. 

Ez a régi ügy nagy teherként nehezedett rá. Szokera szerzeménye volt a terület, de nem tett vele 

semmit. Borbála ezt megunva a nyáron kiszedette a zsellérekkel a földből a cserjéket, fákat, a gazt 

meg felgyújttatta, hogy vetéshez előkészítse, ami az anyagiak hiánya miatt már elmaradt, és a 

zselléreket sem tudta teljesen kifizetni. Szokera nyomására azóta egymás után adták be a 

kérvényeket, hogy az asszonyt megszorítsák. 

- Nincsen pénzem, hiába kértem tőlük haladékot? 

- Hoztam néhány rajnai forintot, azt javaslom, tegyél a végére pontot! 

- De magának sem tudom ezt visszafizetni. 

- A Leopoldért írott versedért a város utalta ki számodra, megdolgoztál érte. Nagy vita volt a 

tanácsban, de nem azért, hogy asszony létedre te írtad a dicsőítő éneket, hanem mert az 

újhelyi örömünnep részletezését hiányolták belőle… 

- De ennek nem Újhelyről, hanem Leopoldról kellett szólnia. 

- Nem, lányom, mindig a megrendelő dönti el, miről szóljon az írás. 

- Én nem tudok csak a szívemből írni, megrendelésre nem megy.  

- Erről most nem érdemes vitáznunk, fizesd ki az embereket, nem jó az, ha erről beszélnek. 

Aztán meg add el azt a területet, ne legyen felesleges gond a fejeden. 

- Szokera Nagy János nekem csak bánatot hozott, megátkoznám őt, ha nem lennének a fiaim, 

de nem szeretném, ha az atyjuk vétke miatt ők bűnhődnének… 

- A város egy szekér fát is kiutalt a számodra, kemény az idei tél, vigyázzatok magatokra. Hej, 

ha anyámasszony élne, de másként lenne ez a világ. 

- Zsuzsanna néni számomra ma is él, mindennapjaimban kísér, jótevőm volt ő, nem feledhetem. 

Ha bajban vagyok, rá gondolok, szeretete most is megerősít engem. Magát is ő küldte, hogy 

segítsen rajtam… 
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       3. 

 

      A ditsőség kivánás 

 

Édes Gergely levele nagy változásról szólt: örömmel újságolta, hogy Nagy-Kenyisre meghívták 

református lelkésznek. Eleinte innen is csak ígérgette jövetelét, míg végre sor került arra, ám a hírrel, 

amit személyesen mondott el, nagyon megzavarta barátnéját.  

- Találtam két mecénást, Borca, megjelentethetjük a verseidet könyv formában! 

- Hogyan?! 

- Kassán Szerencsi Sándor nemes özvegye, Bártzay Borbála asszony és Thuránszky László úr 

nemcsak szeretik a literatúrát, áldozni is képesek érte. Meggyőztem őket arról, hogy 

különlegesség vagy… 

- De hát én nem tudom, hogyan kell könyvet csinálni! 

- Nem baj, segítek… Már teljes gyűjteményem van az írásaidból, most csak azt kell 

kiválasztanunk, mi kerüljön ezekből sajtó alá.  

- Legfontosabbnak a magamról írott könyvemet tartom, hiszen nemcsak azért írtam, hogy 

megszabaduljak a terheimtől, hanem a lányokat és asszonyokat is segíteni szeretném, akik 

ugyanilyen sorsban élnek, mint én. A zsoltárátdolgozások fontosak, azok voltak az első 

verseim. Nem tudok én választani, minden írásom kedves… 

- Majd ebben segítek. Aztán a kötet elejére ajánlást kell írni, meg ha valamit el akarsz mondani 

az olvasóidnak, az is oda kerülhet… Mindezek előtt persze Kassára kell utaznod, mert a 

mecénásokkal és a nyomdásszal neked kell beszélned. 

- De hát ez rengeteg pénz, hogyan vegyem el én ezt a gyermekeimtől? 

- Csak megelőlegezed, a könyvek eladásából az összeg megtérül. 

- Köszönöm a kedvességed, de én erre nem vagyok képes, adasd csak ki velük a te műveidet! 

- Bártzay asszony csak neked segít, és Thuránszky urammal is rólad egyezkedtem.  

Az első út Kassára telve volt szorongással, pedig Klein Náthán pénze megadta hozzá az anyagiakat, s 

még az utazását is ők segítették, mert üzleti útra épp oda tartottak. Igaz, nem volt túlságosan 

kényelmes borszállító szekerük, de Borbálát nem zavarta, hogy a bakon a kaftános, pajeszes ifjú 

Náthán ül, mert ezzel az útiköltséget is megspórolta. Szőlők és gabonák között vitt az útjuk, a Hernád 

mellett szép rétek voltak. Mégis félelem szorította össze a torkát, amikor begördültek a városkapun, 

és a főtéren elváltak egymástól. 

 Most járt itt életében először, de szerencsére Édes Gergely elmondása alapján jól 

tájékozódott. Thuránszkyék házat vittek a felső kapunál, mert Abaúj és Torna vármegye 

táblabírájaként sok időt töltött a városban és fiai itt tanultak. Első útja az Urak utcájába vezetett, 

ahol szép házak voltak, gazdagságról árulkodóak, de ha tovább lépett, füstös falu, zsindelytetős kis 

házakat látott, itt is éltek szegények. A gazdasszony már várta jöttét, és hamar szót értettek: írni–

olvasni ugyan nem tudott, de jól ismerte a helyi viszonyokat.  

 Négy napot töltött ekkor Kassán Borbála. A tót férfiak és a pergő nyelvű menyecskék ugyanúgy 

öltözködtek, mint a cerkóbeliek. Bizonyos dolgokban azért Újhely előbbre volt, hiszen ott a 

vármegyeháza előtti részt kikövezték, itt meg apró, hegyes kövekkel szórták fel, állatnak, embernek 

egyaránt nehéz járás esett azon.  A maga számára is meglepő volt, hogy hamar megszokta a város 

forgatagát: a főtéren átfutó patak otthonias csobogását, az ott megálló szekereket, a sokadalom 

sokszínűségét. A piacon mindig talált pálinkát, vajat, tejet, tojást áruló zsidó asszonyokat, ott mindig 

volt forgalom.  

Bement a főtéri templomba, az Úristen megszentelt helye az, ha nem is az ő hite szerinti. 

Hatalmas katedrális, Újhely minden temploma elférne benne! De méretével kívülről jobban hatott rá, 

mint belülről: a sok faragott szobor, oltár zavarta, a sötétjét és az illatát sem kedvelte, mindezek 

elvették a figyelmét az Úrral való beszélgetéstől. A kassai napok alatt aztán eldőlt, hogy 4 darabban 

adják ki munkáit, melyekből kettőt-kettőt egy kötetbe fognak össze. Az első megjelentetését 
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Thuránszky úr vállalta magára, a másodiknak lesz majd Bártzay Borbála a mecénása. Thuránszky a 

személyes találkozáskor gyorsan és katonásan beszélt az újhelyi varrónővel: a nyomdásszal fog 

pénzelni, nem vele, a neki járó példányokat is tőle fogja megkapni. Füskúti Landerer Mihály mester 

olvashatónak találta a kéziratot, őt dicsérte meg érte, nem tudva, hogy az Édes Gergely szorgos 

munkája. A nyomdász magára vállalta a cenzori engedély megszerzését, majd Borbálával egyezkedett a 

könyv külső formájáról, és a korrektúra javításáról, amihez újból el kell jönnie Kassára.  

- Egy év alatt könyv is lehet belőle - nyugtatta meg Borbálát - minden azon múlik, mit mond a 

cenzúra és meddig tart a szöveg kiszedése.  

A Thuránszky úrfiak még nem találkoztak írni tudó asszonnyal, pláne olyannal, aki a saját gondolatait 

veti papírra. Apjukhoz hasonlóan azonban nem sokat törődtek a szállóvendéggel, igaz, a tanulmányaikkal 

sem, legszívesebben a barátaikkal labdáztak, vagy a környéken kóboroltak. Házi tanítójuk maga is fiatal 

volt, nem tudott hatni rájuk, csak ha apjuk Kassán volt, akkor lehetett őket tanulásra fogni. 

 Borbála, ha már itt járt, megpróbálta a várost felfedezni, bár Jula, Thuránszkyék gazdasszonya 

óvta attól, hogy magányos sétákat tegyen. De Borbálát nem tartotta vissza semmi, így jutott el a 

klastromig, amelynek nyitva volt az ajtaja, besétálhatott rajta. Itt Kassán gyakran találkozott 

apácákkal, mindig izgatta, mi viszi arra a szépnem egyik tagját, hogy lemondjon a gyerekekről, és életét 

Krisztusnak szentelje?! Minthogy megszomjazott, kért egy kupa vizet az udvaron lévő sorortól, akivel 

szóba is elegyedett:  

- Kit tisztelhetek a Leányasszonyban? 

- Kunigunda nővér vagyok, a kapus.  

- Mindig azt hittem, a klastromba idegenek nem mehetnek be… 

- Mi tanítunk is, ezért nyitott az életünk, csakúgy, mint a kapunk, bár reguláink jobban 

szabályozzák annak menetét, mint a kinti törvények.  

Az apáca Borbála kérésére megmutatta a klastrom világiak által is látogatható részét, hosszú fekete 

ruhájában kecsesen mozgott a nehéz boltívek alatt.  

- Ne sértődjön meg a leányasszony, de ez számomra olyan, mint egy börtön, pedig az épület 

egésze nagyon szép. 

- Látja, nekem meg igazi menedékház, ahol a szívem nyugalomra talált. Amikor a császári 

parancs előírta, hazamentem a falumba, de hiába voltam szerető anyám kebelében, az egész 

körülöttem lévő világ pusztának tetszett: hiányzott a refektórium félhomálya, kis cellám 

csöndje, a kerengő szépsége és meghittsége. Az első adódó alkalommal visszajöttem, és 

amikor újból beöltözhettem, akkor éreztem, hogy végre hazaérkeztem. 

- De nem nagy ár a nyugalomért ez a bezártság? Ha az élet mindennapi szépségeit megtagadja, 

mi lehet itt benn más cél, mint a halál várása?  

- És mi a cél kint? Tülekedés, hajnaltól napestig tartó robot, miközben elfelejtkeznek Isten 

adományairól, jószerével róla is, mert ritkán jutnak el a házába… Lelki kapocs nélkül nem 

lehet Krisztussal bensőséges viszonyba kerülni! Itt napi feladataim közben is vele 

beszélgetek, az ő szemével nézem a bűnös világot, és tudom, énrám az örök élet vár. 

- Az én napjaimat valóban családom ellátása tölti ki, meg a kert, a jószágok, az a sok gond, 

hogyan legyek úrrá ínségünkön, hogyan vezessem házam népét a jó úton. De ha megsimogatom 

a fiaim fejét, ha látom a természet szépségét, az isteni kegyelem fénye árad el bennem… 

- Földi életét mindenkinek magának kell megválasztania. 

- Így van, Lelkem, de tudnia kell, hogy van lelki kapocs a világi életben is, nem bűnös ott sem 

mindenki: Jézus kegyelme kiterjed mindenkire, a klastromban élők nem kiválasztottak.  

- Tudom, de azért imádkozom az Asszonyért ezután minden nap! 

- Azt megköszönöm, mert minden szószóló rám fér az Úrnál. De azért én is megteszem azt, ami 

rajtam múlik: imádkozom és dolgozom, ahogyan azt a világi regulánk előírja. 

A nyomdába kétszer is elment, a hatalmas nyomdagépek között – bár először járt ilyen helyen – 

otthonosabban mozgott, mert egyenrangú felek voltak a mesterrel: mindketten tudásukat adták a 

közös munkához Füskúti Landerer uram a könyv terjesztését magára vállalta, s azt is ígérte, ahogy 
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elkészülnek a nyomtatással, kötéssel, igyekszik minél gyorsabban elküldeni Újhelybe a Borbálát 

megillető példányokat, azok eladása már az ő gondja leszen. Papírszükségletét is megoldotta: 

elirányította egyik ismerőséhez, akinél az asszony olcsón tudott venni magának árkus papírokat. Az 

otthon kapható rizsmát nem szerette, akármilyen jól faragta meg a tollát, úszott rajta a ténta, itt 

rozsnyai fehér papírt, meg egy garasért fél íves papírt is vehetett. 

Újhelybe vissza megint Klein Náthánékkal ment, kényelmesen nekidűlt a boroshordóknak, 

gyönyörködött a tájban. Időnként leszállt, hogy kinyújtóztassa a lábát, és a szekér mellett gyalogolt. 

Szelíd dombok között kanyargott a szekérnyom, s az őszi színek különlegessé tették a fákat. Amikor 

messziről meglátta az újhelyi hegyeket, elámult szépségükön, eddig nem is gondolta, milyen jó ide 

hazaérkezni… Már az úton kezdett megfogalmazódni benne az első kötet elé írandó bevezetése, de még 

mielőtt leírta volna, nagy meglepetésére Thuránszky úr levelet küldött a vármegyei postával, Kapossy 

Antal bátya hozta le neki személyesen.  

A hideg-rideg személyes találkozást a levélben egészen más hangnem váltotta fel: azt ígérte, hogy 

nem fogja sajnálni a könyvtől a költségeket, és arról is tudósította, hogy a verseket megmutatta 

Batsányi János költőnek, aki elvállalta a kiszedett könyv javítását. A történtekben az Úr végtelen 

kegyelme mutatkozott meg Borbála számára: Szokera halálával lehullt szívéről az erőszak lánca, és 

azok a sorok, amelyeket a sok gyötrelem facsart ki szívéből, nyomtatott formában is megjelenhetnek, 

amiből a maradékok is megszemlélhetik az életét. Múzsává lett, ha nem is Minervává, ahogyan Édes 

Gergely szólította őt jókedvében, egyelőre csak Büblisz az ő mitológiai hasonmása: az ő kiomlott 

könnyeit is megsokallotta végre az Úr, és könnyeiből született verseivel nyerheti el a halhatatlanságot. 

Az első kötet elé a zsoltárokból választott mottót, s azt is eldöntötte, hogy minden kötet elején egy 

rövid verssel összefoglalja a lényeget. Ezután következhetett a Thuránszky úrnak szóló ajánlás, amit 

egy hozzá szóló személyes verssel is megtoldott. Nem a vele való nyers beszédre gondolt, hanem az 

aranyaira: megérdemli, hogy örökké éljen a neve, ha egy asszony művének lett a patrónusa!  

 Második kötetének címén sokat gondolkodott, hiszen egyetlen munkáját tartalmazta, mely 

keserveinek első darabjaként készült Újhelyben, melybe befoglaltatott Az ő életének igaz tüköre. Az 

olvasóknak szánt sorokkal finomította az előszót, amiben nem kertelt: ha valakinek nem tetszik az 

írása, tegye le, mit bánja ő, de ha ajánlását betartják, akkor élete mégis csak tanulságos lehet mindenki 

számára: Valaki tehát ezeket olvasod, mindenek felett üresítsd ki a te szívedet minden hibás 

ítélettétel alól, és a helyett képzelj ennek írójában egy valóságos keresztyén atyádfiát, ki néked 

minden lelki és testi áldást kíván. Molnár Borbáraként írta alá mind a kettőt, de a nyomdában ezt csak 

véletlennek tarthatták, mert a megszokott Borbála került rá neveként…    

  

A Thuránszkytól kapott levéllel csaknem egy időben Batsányi úr is jelentkezett. Nem személyesen, 

csak Stentzel Danin keresztül: először a verseiből küldött neki egy csokorra valót, aztán meg a kassai 

Magyar Museum friss számával ajándékozta meg. Borbála most vette kezébe élete első irodalmi lapját, 

amiről eddig csak Édes Gergelytől hallott. Százszor is átforgatta, nem tudott betelni vele! Az irodalom 

is olyan, mint az ő kiskertje, melyben a virágoknak minden neme jelen van! Milyen jó, hogy léteznek ilyen 

bölcs magyar kezek, akik ilyen virágokat plántálhatnak!  

Édes Gergely Batsányi küldeményét Borbála költővé avatásaként értékelte, lám – írta neki – még ki 

sem jött a nyomdából a köteted, máris elismernek. Büszke volt Borcája sikerére, még ha az utóbbi 

időben ritkábban is írtak egymásnak. Ideje sem volt, az alkalmi utazókkal küldött levelek el is 

keveredtek, a hallgatás miatt Borbála úgy megharagudott rá, hogy írásait visszakérte, alig tudta 

megbékíteni. Meg aztán az élet hozott számára Borbála helyett más asszonyokat! Már Szántón is 

nógatták, hogy állapodjon meg, aztán amikor Kenyisre került papnak, ott elvárták tőle, hogy 

megházasodjon. Körbevették a fiatal lányok, asszonyok, nagy volt a kísértés, Borbálára egyre inkább 

csak költőtársként gondolt, akit ő indított el különleges útjára…  

Arról már nem Borbálától értesült, hogy Batsányi János félbehagyta Borbála második könyvének 

javítását, csalódott a poétriában - mondták a rossz nyelvek. Thuránszky László is csak a tényt írta meg 

Újhelybe, mert kislánya halála miatt nem nagyon tudott mással foglalkozni. Borbála Kassán csak a 
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fiúkkal találkozott, mert a család többi tagja a szalóki kúriában élt. De az élete tavaszán elhervadó 

virágszál megérintette őt, és az apának küldött vigasztaló versek emberi részvétét közvetítették. A 

múzsa már magától mozdult meg benne: versei a témára figyeltek, és a két chronosztikonnal Édes 

Gergely csodálatát is kivívta: TherezIa LeLkének kész Már nyVgoVása s Egének VIgaD örVLVe nagyon 

JlzVsa VéLLe Vagyon. # TherézIa VIg Vagy Már Kit JézVs nyILt kebeLe zár szIVeD örök JegyesVL 

ott szeretetre heVÜL. 

 Megtanulta hát végre a római számokat, és azt a költői szabadságot, ami nem tett különbséget 

néhány betű között, hogy az írás keletkezésének dátuma kiolvasható legyen a versből. Ha néha 

erőltetettnek is érezte a betűk használatát, tetszett neki a forma, próbálgatta, ahányszor csak 

alkalom adódott rá, Újhelyben egyedül ő tudott chronosztikonokat írni, büszkélkedett is vele Kapossy 

bátyának. … 

Egy idő múlva aztán Batsányi elfordulására is reagált, több verset írt az emberi irigységről, ezzel 

kivetette magából a sértést. Batsányi olyan nagy költő – gondolta -, aki mellett ő egy senki, már az is 

meglepő, hogy ennyire leereszkedett hozzá. De egy költőnek is embernek kell maradnia! – gondolta. Ha 

a versek ellen volt kifogása, azt neki kellett volna megmondania, nem mások előtt becsmérelni és 

kinevetni. Valójában ezért sem haragudott rá, verseit olvasva megérezte, hogy költőtársának is 

megvannak a maga terhei.  

 Akkoriban még nem tudta, hogy a kézirat javításának milyen fontos szerepe van a 

könyvcsinálásban. Ő maga sem szekerezett el ezért Kassára, a pénzt is sajnálta rá, meg a dolgai amúgy 

sem álltak valami fényesen. Nem volt mit leszüretelni, mert a korán beállt esőzés tönkretette a 

termést, ilyen lucskos szüretet emberemlékezet óta nem adott Bakhus – mondták az öregek, de őt ez 

nem vigasztalta. Október végén már jeges hó borította a szőlőket, és a következő év is ilyen esős lett. 

A varrásból csordogáló filléreket küldte Debrecenbe, és a nehéz napokra félretett aranyak is oda 

vándoroltak. Éhen nem halt, mert a kertjében megtermett annyi, ami neki kellett, de szegénynek és 

kiszolgáltatottnak érezte magát, és úgy érezte: fiai taníttatását nem fogja tudni véghezvinni, 

bárhogyan is szeretné. Álmatlanul forgott éjszakánként ágyában, gondjain csak a Kassáról megérkezett 

kötetek enyhítettek valamelyest.  

Ezek megjelenését tulajdonképpen hamarabb megtudta, mint ahogyan azok megérkeztek volna.  Egy 

szép napon ugyanis megállt a házuk előtt egy jól megrakott szekér, amiről mindenféle jókat hordtak be 

számára: lisztet, füstölt húsokat, kolbászt, babot, lencsét, káposztát, búzába ültetve sok tojást, meg 

felvágott tűzifát látott ott hamarjában. Aztán ahogy jöttek, olyan gyorsan ott is hagyták a meglepett 

asszonyt. A kísérőlevélből aztán kiderült, hogy B. L. és családja Nagyfaluban elolvasta a könyvét, s 

mindezekkel köszöni meg asszonyi bátorságát… Borbála szobáját fény árasztotta el az emberi jóság 

kézzelfogható bizonyítékától, azt sem tudta, hova rakodja a váratlanul jött ajándékokat. Kapossy Antal 

bátya aztán kiderítette, hogy a küldemény Bónis Lászlónak köszönhető, aki – feleségével együtt - a 

névtelenséget választja jótetteihez.  

Egy alkalmi fuvarral a kapott élelem egy részét Debrecenbe küldte a fiainak, és egy kicsit ő is 

szabadabban lélegezhetett: a tojásokat majd kölcsön kotlós alá teszi, megint lesz csirkéje, mire a fiúk 

a nyári szünetre hazaérkeznek. Csak amikor mindent elrendezett, akkor derült ki, hogy az ismeretlen 

jótevő gyertyákat és árkus papírokat is küldött számára, további írásra serkentvén azokkal. Első verse 

természetesen a köszöneté lett, a nagylelkűség díja csakis ez lehetett. Nem kapott rá semmilyen 

választ, de egy esztendő sem telt el, amikor Bónis László halálhírét hozta a felkérés: az özvegy tőle 

rendelte meg a halotti búcsúztatót.  Nehéz szívvel teljesítette a kérést, jótevője halála miatt egy jó 

emberrel szegényebb lett a föld.  

Amikor aztán végre megérkeztek Kassáról a könyvek, örömmel vette őket kézbe, boldogan szívta be 

az illatukat. Kisméretű, kézbe illő könyvecske lett az első két darabból, amit zöld nyereggel fogtak 

egybe: ez, meg a szövegrészeket elválasztó stilizált virágok ellensúlyozták a belső tartalom 

komorságát. Nagyon sűrűn szedték a verseket, de így is 180 oldal lett. Büszkén forgatta, csak azt 

sajnálta, hogy édesapjának nem dicsekedhet vele: láthatná, hogy nincs ezekben egyetlen szerelmes 

vers sem! Vajon mit szólna hozzá, hogy nemcsak megtanult írni, de még könyve is megjelent?!  Milyen 
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kár, hogy nem fogadták el a Borbára nevet… 

 Első dolga volt Istvánnak eljuttatni belőle egy példányt, és hazatérő fiai is büszkén lapozták, 

vittek belőle Debrecenbe Kertész Jóskának, meg a kollégiumnak. Szabó Mariskának, Szentgyörgyi 

professzor feleségének, a rokonléleknek személyesen vitte át Patakra ajándékát, hiszen ő érzi és érti 

mindazt, amit abba foglalt. Ajánlásával ezt fejezte ki: Vegyed e könyvet, szívem van benne s eszemnek 

gyönge fénye.Tartsd meg emlékül  híved szeretetéül…. 

 Reményeit mégsem váltották be a könyvek, mert nehezen tudta értékesíteni: keveseknek volt 

ilyenre pénze. Alig csorgott belőle valami, pedig Édes Gergely azt jósolta, ezek fogják megoldani 

minden gondját. Aztán meghallotta hírét, hogy Kassán, meg Miskolcon, Pesten feltűntek újabb 

példányok, valaki névtelenül kiadta, de ezekből már nem juttatott egy darabot se számára. Kapossy 

Antal bátya azzal vigasztalta, hogy az ilyen hamisítás a népszerűség jele, örüljön. Örült is, de az a kis 

pénzbevétel is nagyon hiányzott neki. A Magyar Hírmondó 1794. május 9-i számában közzétett egy 

levelet, amiben figyelmeztetett a hamisítványokra és megígérte újabb kiadását is verseinek. Írása után 

újabb hamisítványok tűntek fel, amiből Kapossy bátya is megszerzett egyet Borbálának. 

Összehasonlítva a saját példányával világosan látszott, hogy az is a Füskúti Landerer nyomdából 

származik, de nem tudott semmit sem tenni azok tagadása miatt. Nyelt egyet, úgy látszik, ehhez a 

világhoz ez is hozzá tartozik …  

Kötetének megjelenése után egyre-másra kapta a felkéréseket a hivatalos versekre és a halotti 

búcsúztatókra. Korábban nem vállalt ilyeneket, de most megtette, mert így diktálta a szükség. 

Elvégezte magában: az Úr azért adta ezt a tehetséget neki, hogy megkeresse vele gyermekei kenyerét. 

De a felkérések mindegyikébe belecsempészett egy kis bölcselkedést: minden alkalmat ki akart 

használni arra, hogy asszonytársait tanítsa. Hogy gyermekei Debrecenben éltek, már csak magát 

kellett ellátnia. Portáján azonban alig volt munka, nem volt meg a régi gazdaság, a kiskerti 

veteményezést meg élvezte, hiszen munka közben gondolkodhatott. Anyja már régen eladta a 

gyümölcsöst, lényegében csak az apai szőlőről kellett gondoskodnia, aminek munkáit már teljes 

egészében magára vállalta, csak a kétágúzáshoz, a szőlőszedéshez és taposáshoz hívott zselléreket. 

Kapálás, metszés, kötözés közben gondolta ki történeteit, amit aztán esténként papírra vetett. Varrás 

közben is lehetett gondolkodni, varródoboza mellett mindig ott voltak a kapott levelek, az azokra való 

válaszokkal pihentette magát.  

Mióta maga osztotta be az idejét, újra sokat olvasott. Az újhelyi sarlós, meg dióverő vásárokra 

mindig tartogatott tojást, meg csirkéket, a ponyván ott árult könyvekért ezt adta cserébe. Így 

kerültek hozzá Árgirus királyfi széphistóriája, a Szűz lányok dalai, az Öt világi énekek, de ezek nem 

elégítették ki, a két Gyöngyösihez volt szokva. Végigjárta hát azokat a portákat, ahol könyveket 

sejtett, kölcsönkérte és elolvasta, némely részüket saját történeteibe is belevonta. Arról ábrándozott, 

hogy ha gazdag lesz, ő is nyit Újhelyben olyan olvasó kabinétot, amiről István öccse tudósította: 

nemcsak árulják benne a könyveket, néhány krajcár lefizetése mellett ott helyben olvasni is lehet 

azokat. Nem is nagyon értette, hogyan szállta meg ez az új éhség, az olvasás és az írás fontosabbá vált 

számára, mint a testét tápláló étel. 

Olvasmányai hatására már nemcsak versekben gondolkodott: egy széphistóriát akart írni, 

amelyhez az újhelyiek történeteit használhatná. Ezekkel azt is megmutathatná, hogy nem kellene 

nekünk külföldi műveket fordítgatni, a magyar történetek hozzánk közelebbi igazságokat hordoznak. 

Annyi könyv elé írják oda, hogy a szépnemnek készült, de csak egysíkú szerelmi történetek azok: 

mindenféle búsongásokkal akarják az asszonyi képzelődést ingerelni. Vajon miért hiszik, hogy azok a 

természet szépségére vagy egyéb gyönyörűség érzékelésére alkalmatlanok?!  

Első széphistóriájának, a Mesés történetnek főhőseit a régi alispán, Bernáth Ferenc lányairól 

mintázta, hogy megmutassa: ha az anya rosszul nevel, a lány műveletlen marad, és erkölcsileg elsüllyed. 

Kicsit azért megváltoztatta az eredeti történetet, hogy ne ismerjenek rájuk, de meg akarta 

mindenkivel értetni, hogy a lányoknak is érdemes tanulni, szebbé és értékesebbé tehetik vele az 

életüket, a tudás még a párválasztást is megkönnyítheti. Az asszonyi sors azért olyan nehéz, mert a 

szülők döntenek, és nem az érdekeltek, akiket meg sem kérdeznek. Ha anyjának nem fájt volna a foga 
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Szokera birkáira, talán az ő dolga is másként alakulhat. 

Nem hányta szemére anyjának sohasem a rossz döntését, de annak köszönhette a 14 éves földi 

poklot, és végső soron a mostani szükségét. Ezt is meg akarta írni mesés formában, és már formálgatta 

magában a történetet, amikor az egyik barátszeresi lány, Csizmadia Klári öngyilkosságának híre eljutott 

hozzá: mérget ivott, mert nem adták feleségül Szarka Karcsihoz, akinek a gyermekét a szíve alatt 

hordta. A fiú a temetés után elhagyta Újhelyt, nem tudott megbékélni a történtekkel. Vinczentz néven 

ő lett a főszereplője, Kláriból meg olvasmányai hatására Clarissát formált.  

Az új történet szinte magát írta, Borbála ekkor érezte meg, mekkora hatalmat is kapott az 

Úrtól a kezébe! Mellékszereplőként ismerőseit is belecsempészte, Clarissa anyja pedig nagyon 

hasonlított a saját édesanyjára. Amikor Borka, aki Csizmadia Klárival együtt nőtt fel, elolvasta a kitalál 

történetet, megkönnyezte, de a hasonlóságot is észrevette. Nem változtatott rajta mégsem: anyja - 

apja halála óta - nem nézett bele egyetlen könyvbe sem, nem ismerte az ő verseit sem, csak amit 

felolvasott neki. Ezt a művét sohasem fogja hallani, de az ő szíve megkönnyebbült, hogy így kiadta 

magából a terheket. Másféle örömmel járt ennek az írása, mint amikor életéről írt, a semmiből alkotott 

valamit, ennek örömét csak most ízlelgette. A címben összefoglalta a tartalmat: Szerencsétlen 

szerelem, avagy a ritka szépségű és nagy születésű jeles személyiségnek a szerelemből származó 

szerencsétlen és igen szívreható szomorú története… A végén mégis igaza lesz apjaurának, tényleg a 

szerelemről ír, de nem a sajátjáról, mert az megölte az anyja, amikor Szokerához kötötte a sorsát!  

A második kötet összerendezésének ügyében újra Kassára kellett mennie, amihez nem talált 

ismerős szekeret, kénytelen volt a postakocsit igénybe venni.  Most ült először olyan kocsiban, amit 4 ló 

húzott: a kocsis a bakról, a segédje az egyik rudas hátáról irányította a  lovakat: a delizsánsz rugózása 

miatt meg sem érezte az egyenetlen utat. Hát tényleg kényelmesebb volt, mint a borszállító szekér, de 

meg is kérték az árát! Kassán már tudatosabban tárgyalt Füskúti Landererrel: kikötötte, hogy 

szellősebben szedjék az írásokat, hagy áttekinthetőbb legyen, és azt is egyedül választotta ki, mi 

kerüljön bele a kötetbe.  

Szállásra mecénásához ment: Bártzay Borbála asszony kétszintes háza csendes városrészben 

volt, a főtér egyik sikátora vezetett oda. Már csak ő élt benne a személyzettel, az ura meghalt, lányai 

meg férjhez mentek, önállósultak. A nagyasszonnyal gyorsabban szót értett, mint a fontoskodó inassal, 

vagy a vihogó szobalányokkal. Élősködnek itt egy öregasszony vagyonán, nem sok munkájuk lehet, jól 

megélnek belőle. Szerencsére ez nem az ő gondja, de úgy mozgott a házban, mint akinek helye van ott, 

hiszen írásait értékelte az, aki segítségére lesz megjelentetésükben.  

Bártzay Borbála nagylelkű patrónus lett, nagyobb összeget szánt a kiadásra, mint Thuránszky 

úr, amiből díszes, aranyos nyereg kerülhet a könyvre. Vastagabb is lesz, kétszerese az elsőnek, mert 

nemcsak a Mesés történet, a versek és a hozzá küldött levelekre válaszoló episztolák is 

belekerülhettek, hogy bizonyítsa: a levelezés fél beszélgetés – hiszen ezek a levelek az Újhelyben 

hiányzó társasági életet hozták meg számára. Azt is szükségesnek tartotta megemlíteni, hogy női 

partnerek hiányában levelez férfiakkal, és a Mesés történethez is fűzött magyarázatot az olvasóknak 

írott előbeszédben.  

A nagyasszony nemcsak szállásra, az asztalához is meginvitálta Borbálát, még délutáni 

csokoládéját is megosztotta vendégével, amit díszes porcelánban, ezüsttálcán szolgált fel az inas. A 

két Borbála nem az anyagiakról beszélgetett, hanem a könyv lehetséges tartalmáról, és a literatúráról. 

Bártzay Borbála szerette a verseket, sok időt töltött olvasással, amelyek élményét megosztotta az 

újhelyi varrónővel. Amikor meghallotta, hogy Borbála tud németül, néhány divatos románnal meg is 

ajándékozta, hogy legyen otthon is olvasnivalója.  

Borbála irigykedve nézte a kis tékát, ami mecénása könyveit tartalmazta, neki bizony alig volt 

néhány darabja, pedig hogy vágyott egy ilyen gyűjteményre! Sem Szigvárt történetét, sem a 

Kartigámot nem ismerte, esténként ezeket olvasgatta. Barczafalvi Szabó Dávid és Mészáros István 

valamilyen fordítást írt át magyar viszonyok közé, de nemcsak a történet kedvéért olvasta őket, azt is 

nézte, mi az, amit ő is átvehet tőlük. Rájött, azért voltak ezek népszerűek, mert ugyanúgy a szív jogát 

hirdették, mint az ő írásai. Egy kicsit azért zavarta, hogy a Szerencsétlen szerelem történetének 
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néhány gondolatát már megírták előle, de hát ugyanazok a kérdések másokat is foglalkoztathatnak – 

tette helyre benne a dolgot a mecénása.  

- Kinek írja az Asszony a műveit? – szegezte neki a kérdést,  

- Az első kötetemnél még csak az érzékeny szíveknek, meg a maradéknak szántam 

 írásomat, de most már tudom, a női olvasók fogékonyabbak rám. Megpróbálok úgy  

írni, hogy azt a zsenge lánykák is elolvashassák.    

Bártzay Borbálának nagyon tetszettek a zsoltárokra írott parafrázisok, és egyéb írásait is sokra 

tartotta: 

      -    Többször is elolvastam életének igaz tükörét, sokszor sírtam is rajta! Hogy az 

 Asszonynak mennyit kellett szenvednie! De végső soron ezért tudta megírni mindezt,  

 nem igaz? 

- Csak nem irigyel a Tekintetes asszony? 

- De igen, Kedvesem, mert olyan isteni ajándéka van, amit kevesen mondhatnak magukénak. És 

bizony irigyeltem, mert magam is irogatok, és tudom, hogy milyen nagy örömöt jelenthet az, 

ha az ember pontosan ki tudja fejezni mindazt, amit érez és gondol.  

- Milyen írásai vannak a Tekintetes Asszonynak? 

- Most fog férjhez menni az egyik unokám, akit a lányom korai halála miatt mi neveltünk fel a 

megboldogult urammal. Neki próbálom sorba szedni az erényeket és a főbűnöket, asszonyi 

engedelmességét és istenhitét akarom megerősíteni. Ezek a mai lánykák szertelenek, nem 

olyanok, mint mi voltunk. Igaz, már szabadabban élnek… 

- Nézzük meg együtt! Szívesen segítek… 

Borbála javaslatára új szavak kerültek a versbe, hogy ne legyen az ajándék nagyon parancsoló, és 

verselési döccenéseit is korrigálta. Két délutánt töltöttek el a javítással, közben sokat beszélgettek. 

Borbála a tekintetes asszony gondolkodásában ráismert Zsuzsanna nénire, ő mondta neki mindig, hogy a 

dolgaiban legyen állhatatos, hogy a mértékletesség fontos női erény, meg hogy nem elég 

szemérmetesnek lennie, önmagát is meg kell tanulni legyőzni. A nagyanyai szavakat aztán ő is 

kiegészítette: egy nemes asszonynak kötelessége, hogy a közért munkálkodjon, meg az önismeret 

felettébb szükséges voltára is felhívta a figyelmét, hiszen az által a világhoz is közelebb kerülhet. 

Mindezeket kiegészítette az idővel való gazdálkodás fontosságával: asszonyként tudta ennek értékét, 

mostanában meg költőként is foglalkoztatta őt a múló idő. Végül az egésznek új formát adott a nyitó és 

záró fohászkodással, amivel egyféle keretbe zárta a szentenciákat, ahogyan azt Édes Gergelytől 

tanulta.  10 passzusból állt össze az Anyai intések címet megtartó ajándék, de az már Borbála munkája 

lett.  

 Sajnálta is, hogy nem vehette fel kötetébe, de nem akarta mecénását elkedvetleníteni, a 

segítségért kapott könyvek miatt meg sem említette. Legyen a dicsőség teljesen a Tekintetes 

asszonyé, akiben a közös munkálkodás révén nemcsak mecénásra, hanem barátnéra is talált. Az asszonyi 

gondok ugyanazok, akár magaslatban, akár mélységben él az ember, és a lelki nagyság sohasem 

földhözragadt.  Örült az új ismeretségnek, és már formálgatta fejében a kötet elé írandó ajánlását. Ha 

az aranyak tekintetében a Nagyasszony volt nagyvonalú, akkor abban ő lesz az. 

Meglátogatta Julát is, Thuránszkyék gazdasszonyát, akinek javaslatára kimentek Szalókra. 

Borbála nagyon megbánta ezt, mert a szekeres sokat, 3 rénusit kért az útért, és a városon kívül 

ostorpénzt is felszámolt, ami miatt újból ki kellett bontania zsebkendője bogát, amibe pénzét kötötte. 

De a találkozásban is csalódott: lánya halála miatt nyoma sem volt már Thuránszky úr lelkesedésének, 

könyvei ott álltak eladatlanul a kastély könyves szobájában és az egerek rágcsálták. Az úr nem sokat 

törődött azok értékesítésével, és emiatt Borbála írásai nem is juthatnak el azokhoz, akiknek szánta. 

Inkább mentek volna el ezen a pénzen Kenyisbe, meglátogathatták volna Édes Gergelyt… Mindezekről 

már otthonról számolt be barátjának, aki ugyancsak levélben jelentette be, hogy megházasodott: 

Szászi Katalint vette feleségül… Borbála csak az Úrnak köszönte meg, hogy megóvta őt a kenyisi úttól, 

Édes Gergelynek küldött levelében szívből gratulált házasságához, megérezte annak a férfi életében 

betöltött fontosságát.  
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Karácsony közeledtén Borbála felkereste a szegényházakat, fiai távollétében már csak egyedül  

alamizsnálkodott. A Bibércen járva bement a keresztanyjához is: a szépen gondozott sír mellett 

csendes imával köszöntötte őt. Borka figyelt anyjára, pedig volt dolga elegendő: lányai megnőttek, és az 

újhelyi református iskolában jártak, az urát pedig beválasztották a város vezetésébe, követte az apját, 

úgy látszik, a tekintély is öröklődik, nemcsak a vagyon.  

Barátszeren - legnagyobb meglepetésére - az újhelyi fehér barátok utolsó priorját is a 

szegényházban találta. Ez a nagy tudású pap közismert alakja volt a helységnek, s amikor a rendet 

feloszlatták, eltűnt egy időre, azóta nem is hallott Borbála felőle.  

- Tisztelendő uram! Áldás, békesség! Régen nem találkoztunk! 

-  Laudetur, gyermekem! Romlandó életünk így változik az idő forgásával… 

- De hát prior atyának miért itt kell lennie? Hol vannak régi barátai, tisztelői? 

- Amikor a szerencse szárnyára vesz bennünket, akkor még az ellenségeink is hízelegnek, és 

barátainkká válnak. De amikor az Ég egy nem várt csapása földre taszít, életünk megromlik és 

zokogó jaj követi lépteinket… 

- De hát mi történt? 

- Vénségemre tört rám a kegyetlen sors! Magam örömeit megtagadva éltem, lemondtam a világ 

gyönyörűségeiről, hogy a Megváltónak adhassam a szívemet. De valahol irigy szemmel nézték 

csendességem, és megfosztottak engem boldog nyugalmamtól. Amikor a pálosok rendjét 

feloszlatta a császár, földönfutóvá lettem. Végigjártam rokonaimat, de nem találtam a 

helyemet közöttük, zavarta őket az én szemlélődésem. Visszajöttem ide, boldogságom 

színterére, de itt már feketévé változott a mi fehér csuhánk, nem mehettem be régi 

cellámba…. 

- De a bencések is Isten szolgái! 

- A bencések nem közösködnek velünk, mert a remete Szent Pál szerzet már nem létezik. A mi 

kedves klastromunkat feldúlták, átépítették, és a munkájukhoz annyi kedvezményt kaptak, 

mint mi soha… És az emberek is milyen gyorsan felejtenek! Már nem gondolnak ránk az 

özvegyek sem: a bencésekre hagyják elárvult fundusaikat, pedig még a nevüket sem tudják, 

csak azt, hogy káplán úr…… 

- De ha nem is taníthat, írni, fordítani most is tudna… 

- A csendességemből is számkivetett lettem: egész nap hallgatnom kell a szekerek zörgését, az 

utcán járó nép zajgó csevegését. Ilyen körülmények között én nem tudok semmit se tenni, 

csak imádkozni, kérni a Megváltót, hogy siettesse a halálomat… 

- Prior atya! Végtelen az Úr kegyelme, még megfordulhatnak a dolgok! 

- Igen, úgy érzem, az Úristen minden nap feléleszti haldokló reménységem: addig nem halhatok 

meg, amíg vissza nem kapom a szemlélődés csendességét… 

- És mi lett a többiekkel? Volt egy Kováts Miklós nevű tanítványa, tud valamit a sorsáról? 

- Belépett ő is a rendbe, szép pálya várt rá, amikor váratlanul meghalt. Azt mondják, a lelke 

nem tudott megnyugodni valami régi história miatt. Talán jobb is így neki, ezt a szégyent neki 

nem kellett megélnie!  

Borbála szíve összefacsarodott a hallottakon. Élete egyetlen szerelme volt Miklós, őket az Úr is 

egymásnak rendelte, s mi lett belőlük: őt eladták, mint egy tehenet a vásáron, szerelmének meg a halál 

jutott. De neki legalább ott vannak a fiai, és a prior kérdésére válaszolva boldogan dicsekedett 

előrehaladásukkal. Az Úr ezzel kárpótolta őt, Miklós meg biztosan Jézusa jobbján kapott széket… 

 Hazafelé tartva is a forgandó szerencsén gondolkodott. A prior atya népszerű tagja volt a 

városnak, s most milyen sors jutott neki! II. József döntése nemcsak jót, rosszat is hozott magával. A 

pálosok is tanítottak, apja sokat emlegette, milyen jól szórakozott azon a színházon, amiben a görög 

istenek Újhelybe tévedtek. Megférhettek volna együtt is a bencés atyákkal, elég nagy az a klastrom. 

Miért ne lehetne annak egyik szobájában szállást és nyugodalmat adni az öreg priornak, miért más az ő 

fehér csuhája, mint a bencések feketéje? Nehéz volt a szíve, Krisztus születésének közelgő ünnepe 

sem tudta megvigasztalni, mert egyedül volt. Ő vajon milyen örökséget adott a gyermekeinek? Fiai 



44 

sohasem panaszkodtak, tanultak, ahogyan számukra előírta, ha kevesebb pénzt küldött, akkor 

szolgadiákként éltek, de elindultak a felemelkedés útján. Csak legyen erejük véghezvinni mindazt, amit 

eltervezett….. 

Az újesztendő nem sok örömmel köszöntött be, nemcsak Borbálának, mindenkinek sok gondja 

volt. Az országos szekérút járhatatlan volt, a vizek uralják ilyenkor a vidéket, ember nem tehet ellene 

semmit! Az áradások miatt a fiúk levele is lassabban ért ide a szokottnál, Borbála már aggódott 

miattuk, de nem unatkozott. A kötetek megjelenését követően egyre-másra jöttek az olvasói levelek, 

alig győzte azokat kifizetni. Költséges volt a levelezés, mert ha nem talált alkalmai ismerősöket, akkor 

a postára szorult. Szerencsére az itteni postamester egyszer-egyszer tojást, csirkét is elfogadott, ő 

tudja, hogy számolt el azokkal. Amikor aztán súly és távolság szerint felemelték a levelek árát, már 

félt a küldeményektől, de mindenkinek igyekezett válaszolni, nem bánthat meg senkit, ha már egyszer 

kézbe vette írását. Volt, aki csak örömét fejezte ki, volt, aki lelkesen köszöntötte, és voltak 

kritikusabb hangok is.   

Ehhez persze nem is kellettek a levelek, hiszen az újhelyi sokadalomban is rátámadtak 

néhányszor. Egyszer két itteni tanult nemesember még azt is kifejtette neki az utcán, hogy az 

asszonyoknak nem illik bölcselkedni, az a férfiak dolga. Ez nehéz pillanat volt számára, mert az illem 

tiltotta, hogy visszavágjon, de ettől még – és a hallgatóság kárörvendő arca miatt – rosszul esett neki a 

lekicsinylés. Aznap született versében aztán kiírta magából a fájdalmat. A rossznyelvek úgy vélték, a 

versezéssel csak a hírnevet hajszolja, nekik is odaszólt a versében: ő bizony nem azért ír, hogy a Fáma 

nyelvére felüljön, és csácsogási között az égig repüljön! Az Égtől érzékeny elmét nyert, ami 

kibuzoghatja szíve bús gyötrelmeit, és ha leírja gondolatait, azzal nemcsak saját nemének szül 

mulatságot, a gyakorlás által maga is épülhet. Jól van ez így, hiszen kitöltheti vele az egész életét.  

Bár már megfogalmazta élete sok viszontagságát első könyvében, a hozzá érkező levelek 

kérdésére sokszor írta le újból élettörténetét, meg hogy mi okon kezdett el verselni. Még az is 

érdekelte az olvasókat, mi lett a gyermekeivel. Büszkén sorolta: Egyiket már Fébusz verselni szoktatja,  

az oratiorát másik tanulgatja, harmadik még gyermek, de már úgy mutatja, hogy lesz elméjének ritka 

foganatja. Legérdekesebbek azért a verses levelek voltak, amelyek akár Erdélyből, akár 

Magyarországról érkeztek, tanult férfiak tollából származtak. Édes Gergely már korábban 

elmagyarázta, hogy minden levélre ugyanolyan formában kell válaszolnia.  

Levelezés közben úgy érezte, hogy egy olyan társaság közepébe került, akikkel egyenrangúan 

társaloghat mindenféléről. Nem volt már egyedül, fölös számban nyüzsögtek nála a férfiak – persze 

csak leveleikkel. Az különösen érdekes volt számára, amikor Debrecenből Samu tanára is küldött neki 

episztolát, váltottak egymással néhány levelet, de aztán abbahagyta, nem akarta fia sorsát ezzel 

megterhelni.  

Közben dolgozott a Szerencsétlen szerelmen is, nem engedte, hogy a Szigvárt hasonlósága 

elvegye a kedvét. Eleinte gát nélkül folytak ki keze alól a sorok, mert a történet készen állt a fejében, 

de egyszer csak azt érezte, hogy mégiscsak kicsi ő ehhez: nem tudja áttekinteni a leírtakat! Eddig még 

a leghosszabb verse sem volt több árkusnál, most meg már a hatszázadik oldalon is túljár, s időnként 

azon kapja magát, hogy elvesztette saját írásának a fonalát. Vajon hogy csinálják ezt mások? Kínjában 

egy lapra lerajzolta a történet emberi kapcsolatait, a neveket, amivel tudta magát irányítani. Kis 

megtorpanás után folytathatta a munkát, amit szívvel tudott tenni, mert élete legszebb feladatának 

érezte.  

Napok is elteltek, hogy szót váltott volna valakivel, saját világot teremtett magának, amely 

elzárta őt a valódi élettől, de szellemi egyenrangúságot adott neki, a szépnem egyik egyáltalán nem 

szép tagjának. Egy idő után egyre távolabb került szomszédasszonyaitól, nem érdekelte szódarájuk, 

amit ismerőseikről összehordtak, az írás lefoglalta minden erejét. Nem hiányoztak neki a kicsinyes 

asszonyi pletykálkodások! No meg azt is látta, hogy egy kicsit bolondnak is tartották őt, éppen úgy, 

mint anyja, aki gyakorta szemére hányta, hogy az eszét is elvette már a dicsőség! Beérte azokkal, akik 

maguktól ismerték el értékét. 

Amikor megkapta az újabb levelezőtárs, Csizi István tokaji strázsamester levelét, abba 
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majdnem beletört a bicskája, mert ez a feladó nem árulta el a nevét, hanem rejtvénybe foglalta: Ha 

keresed nevemet, csak könnyen egy madaracska, sok van Vénusnak, mely repdes ablaka táján, 

megmagyarázza, de kérd csupán egy sylaba hangján, és hozzá egy i-t ragasztani ne felejtsed. Sehogyan 

sem tudott a nyitjára találni, végül a főtéri patikáriustól kért segítséget, aki olvasói közé tartozott, és 

a latin szavak ismerőjeként máskor is segített. Ő fejtette meg a csíz madaracska nevét, amiről addig 

nem is hallott, ilyen a házuk körül nem csivogott. Amikor erről beszámolt Édes Gergelynek, ő is küldött 

neki egy verset, amiben különféle madarakat beszéltetett, hogy megtanuljon madárul. Az ilyen 

bolondságok miatt kedvelte Gergelyt. 

 Költői mivoltát Újhelyben is egyre jobban elfogadták. Báró Ortzi József, az új főispán 

beiktatására köszöntőverset rendeltek tőle, amit ő olvashatott fel a vármegyeháza nagy termében. 

Valamivel figyelmesebben hallgatták, mint első itteni szereplésekor, de néhányan – mint Kazinczy 

Ferenc táblabíró úr – látványosan hátat fordítottak és nevetgéltek, ezzel fejezték ki véleményüket. 

Kedve lett volna odamenni Kazinczy úrhoz, de aztán az új főispán eltérítette: Ortziban nyoma sem volt 

a nagyképűségnek. Névnapjára már magától írt köszöntő verset, amiért egy hordó bort küldött neki. 

Kosztyó adta el, s amikor leszámolta neki az árát, még ő is megdicsérte, ha már ennyit adnak egy 

versért, az csak érhet valamit!  

  Meglepő módon nemcsak baráti leveleket kapott, akadt köztük szerelmes levél is, anélkül, hogy 

látták volna, írásaival elért némely szíveket. Hiába írta meg az érsemjéni Takáts Szilárdnak, hogy nem 

akarja a visszanyert szabadságát ilyen gyorsan elveszíteni, nem értette, sőt: megsértődött, hogy 

felkínált segítségét nem fogadta el. Kifejtette neki, hogy egyetlen asszony sem képes férfi nélkül 

megélni, s nagylelkűen ezért ajánlott házasságot. De Borbála nem kért senki sajnálatából! Igaz, a páros 

világ édességét ő sohasem érezhette meg, Szokera csak a gyötrelem kohóját hozta neki, de ő már 

megszokta a magányosságot, nem akart azon változtatni.  

 Csizi István strázsamester néhány levélváltás után bejelentette személyes látogatásának 

tervét. Postafordultával válaszolt neki, hogy külsejét bemutassa: mindenféle női szépség, amit 

másoknak a természet bőven osztogatott, belőle hiányzik. Maga sem értette, erre miért volt szüksége. 

Egész nap sütött, főzött, takarított, hogy illendően megvendégelje levelezőtársát, akinek ilyen szép 

madárneve van. Amikor a hintóból kikecmergett, látszott rajta, hogy csak magára erőltette a katonás 

tartást, néhány lépés után megroggyant, s alig várta, hogy a szobában a székre leülhessen. Borbála azt 

is látta, hogy a szomszédasszonyok szájtátva lesik a hintót, ha voltak is vendégei, ilyen pompával eddig 

egyik sem érkezett.  

Fiatalos lendülettel fogadta a megtört öregurat, aki szép ajándékot hozott neki: Péczeli 

fordításában szoríthatta kezébe Young Éjszakák című művét, amiről már Bártzay nagyságos asszonytól 

is hallott. Borral, sülttel kínálta a vándort, Csizi azonban nagyon visszafogott volt, s hamar 

szedelőzködött, mert még a vármegyeházán is volt intézni valója, és estebédre várta Barátszeren lakó 

barátja. Mégis jó volt ez a személyes találkozás, mert megbeszélték, hogy eztán minden levélben ki 

fognak egy témát jelölni, amiről kicserélhetik a véleményüket. Érdekes lesz, hogy mit gondol egy férfi 

meg egy nő a világ megismeréséről, az önismeretről, az élet folyásáról, annak szakaszairól, meg 

mindenféle emberi tulajdonságokról. Még azt is elmesélte Borbálának, hogy levelét és a könyvét 

elküldte katonacimborájának, Gvadányi Józsefnek Szakolcára.  Örült annak, hogy Borbála névről 

ismerte híres barátját, így hát biztatta, írjon neki. De Borbála már takarékoskodott: ő maga nem 

kezdeményezett senkivel levelezést, elegendő teher volt az is, hogy a hozzá érkező levelekre 

válaszoljon. 

 Hogy rövid volt a találkozásra szánt idő, mind a ketten tudták, de Csizi a barátaitól úgy 

hallotta, hogy az asszony nehéz körülmények között él, emiatt nem akarta megterhelni. Borbála 

bosszankodott, hogy feleslegesen költségbe verte magát, de erről sem beszélgettek egymással. 

Esténként Younggal ismerkedett, és ahogy olvasta, úgy érezte, mintha önmagával társalkodna, még ha a 

gondolatokat ő nem tudná ilyen szépen megfogalmazni. Borbála teljesen az olvasmány hatása alá került, 

napokon keresztül alvajáróként végezte napi dolgait, alig várta, hogy a könyvhöz menekülhessen. De a 

kertet fel kellett ásnia, veteményezni kellett, kotlóst is ültetett, hogy legyen cserére alkalmas jószága. 
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Csak esténként, olvasás közben rengett-forgott kis világa. Az a vallásosság, ami a könyvből 

áradt, nem cáfolta meg a keresztyény elveket, de más volt: szellősebb. Nem volt abban lázadás, csak 

szabadságot kínált az asszonynak arra, hogy kimondja kételyeit, ami az olyan érzékenységgel megáldott 

szíveket, mint amilyen az övé volt, megemelte: átszökhetett az idők határain. Borbála úgy érezte, 

nemcsak személyes barátra lelt az íróban, de utat is mutatott a számára: ha Young a bánat özöne után 

is ilyen emelkedett tud lenni, miért siránkozik ő, aki csak árnyéka egy ilyen nagy szívnek?  

 Milyen érdekes, a látogatás után Csizi is felajánlotta, hogy elveszi feleségül, ők jól 

összetartoznának: mindkettőjüknél hiányzik a külső szépség. Borbála nem fogadta el Csizi ajánlatát 

sem, becsesebbnek érezte szabadságát, de igyekezett ezt nagyon finoman értésére adni levelező 

társának. Ezután volt egy kis feszültség közöttük, amit nem tudott Borbála eltüntetni sehogyan sem, 

pedig még hosszú leveleket váltottak egymással.  

 A Halak havában aztán Gvadányi József is kereste fel levelével, a vármegyei postával érkező 

csomagot a hajdúval küldték le neki. Jó is volt, hogy nem kellett a vaskos levélért fizetnie, mert 

Gvadányi nemcsak a saját, Csizi neki írott levelét is elküldte. Hát szóval így beszélik ki őt a férfiak 

egymás között! Hogy tokaji levelezőtársa katonaként virágról virágra repdesve, állandóan a nők 

szoknyáját kereste, azt eddig is sejtette. Hát ezért is jó, hogy nem ment hozzá feleségül! Meglepte, 

hogy Gvadányiban egyféle bocsánatkérés is volt: korábbi véleményét, amit Csizinek írt a tehénbűzű 

falusi nőkről, verseit olvasva megváltoztatta. Borbála el sem akarta hinni, hogy egy ilyen nagy uraság, 

egy gróf és híres költő leereszkedett hozzá …. 

 Chronosztikonnal, levéllel, és névnapi verssel válaszolt a becses küldeményre, minden tudását 

összeszedte, hogy megnyerje a szívét azokkal. Egy hónap múlva kapott választ: ugyanolyan forróságú és 

formájú volt a levél, mint amilyent ő írt. Nemcsak Nagyérdemű asszonyom lett a megszólítása, igazi 

elismerést is tartalmaztak a sorok. Homérhoz és Virgilhez hasonlította őt -  dicsekedett Kapossy Antal 

bátyának, aki maga is ismerte ezeket a szerzőket, így hát meg tudta érteni örömét. Azt is elismerte a 

férfi költőtárs, hogy amit ír, az nem gyenge asszonyi tákolmány, és ezzel költői útján is megerősítette. 

 Érdekes hónapok köszöntöttek rája, hiszen a tokaji strázsamester egymás után küldte 

feladványait, és meg is fedte, ha nem válaszolt azokra gyorsan. Gvadányi uram ritkábban írt, de 

magvasan. Még könyvének megjelentetésébe is bele akart kapcsolódni, s amikor kiderült, hogy a kassai 

példányokról már lekésett, akkor Pesten szerzett nyomdászt az újabb kiadáshoz. Borbála éppen 

befejezte a Szerentsétlen szerelmet, azt küldte el neki, ha kiadatja, nagyon sokat jelenthetne.  

 Bár sok időt elvett tőle a levelekre írandó válaszok megfogalmazása, mégis ünnepnapokként élte 

meg azokat. Jó volt úgy írni, hogy tudta: minden sorát értik és fontosnak tartják. Hiába asszony, 

mégiscsak egyenrangú velük, hiszen ugyanabban a világban vannak otthon, bár a környülállásaik nagyon 

is különböznek: Csiziről gondoskodnak, még a papucsát is ráhúzzák köszvényes lábára, Gvadányi uram 

meg egy nagy udvarházban él grófnőjével, hatalmas birtok közepén, a virágházában télen is virítanak a 

virágok, melyeket képzett kertészek gondoznak. Körbeveszik és lesik a gondolatait a szolgák, bár azért 

gróf létére nem fél a munkától, hiszen arról is beszámolt neki, hogyan kertészkedik, de azért abban 

nem fáradhatott ki nagyon, hiszen utána hegedűszó mellett mulatozott barátaival.  

 Csizi levele komolyabb volt, köszvénye ágyhoz kötötte, még ha széke alá kerekeket 

szereltetett, hogy mozogni tudjon. Ilyen körülmények között érthető, hogy nem volt benne semmi 

játékosság, mindig nagy dolgokra gondolt. Szerencsére Gvadányi úr vidám sorai sokszor 

megnevettették. Amikor beszámolt neki nagy bánatáról, hogy tehene – aminek borjaiból taníttatta fiait 

- megköszvényesedett, rögtön kitalálta, hogy küldjék el Tokajba, ahova ő is elirányítja az övét: 

köszvényes barátjuk kerekes széke elé foghatja majd azokat, hiszen mind a hárman egyformán 

podogrások. Erre aztán az ő fantáziája is meglódult: a tehenek olyan messzire nem tudnak elmenni 

gyalog, hintóba kell őket ültetni – és miközben elképzelte a jelenetet, megfeledkezett nehézségeiről

 Mert a mindennapi élete nem volt ilyen egyszerű!  A könyvek megjelenése után ismertté vált: 

megkérdezték tőle, miért nem ír többet, s javasolták neki azt is, hogy hagyja abba. Ez a kettő jól 

kiegészítette egymást, így hát nem kellett ezekkel foglalkozni. Továbbra is önfeledten az írásnak élt, 

nem is tudta, hogy a tokaji strázsamester kérdései ürügyén neki válaszol, vagy magának tisztáz 
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bizonyos kérdéseket, egy biztos, élvezet volt azok megfogalmazása. De Csizi uram mégiscsak 

megharagudott rá, amiért harmadik kötetéből kihagyta az udvarló levélrészeket, mintha szégyellné 

azokat. Borbála hiába magyarázta, hogy válogatott, mert minden levelezőtársát meg akarta idézni, és 

csak a verses leveleket közölte. Igaz, egyszer abban is tett kivételt, de hogy el ne árulja magát, a 

prózai sorokat ő maga írta át versessé.  

 Ekkor jött a nagy tűzvész, a fél város leégett. Egy hónap múlva ezt követte a Ronyva kiöntése, 

ami őket nem veszélyeztette, de elvitte a fél várost, meg a vetést, abban az évben csak vetettek az 

újhelyiek, de nem arattak. Ráadásul a szőlő is mind elfagyott, és a járványok következtében az állatok 

elpusztultak. A földesurak a maguk taxásait kénytelenek voltak némi élelemmel megsegíteni, mert 

anélkül sokan éhen haltak volna. Borbála szünetre hazajövő fiai nagy örömmel jártak ki Újhely határába, 

kedvükre való munkát találtak: úgy elszaporodtak az ölyvök, varjak, verebek, sasok, hogy a vármegye 

elrendelte irtásukat, a jobbágyok még rovást is kaptak érte, amit beszámítottak adószedéskor. 

Kapossy bátya összesítéséből tudták meg: 16 ezer veréb, 64 sas, 1600 varjú esett el ebben a csatában. 

Ez a sok csapás teljesen kifosztotta Újhelyt, de maga az Úr is megkönyörült az itt élőkön: őszkor a 

szőlőhegyen áldását a szokásosnál bővebben mérte.    

A Gvadányival való levelezésben nagy öröme volt, kár, hogy csak olyan rövid ideig tartott! 

Gondolkodó emberként kezelte őt, és költőiségét is értékelte: dicsérte sebes és találó eszét, tűzzel 

telinek érezte munkáit, különlegesnek műveltségét, és azt, hogy nem majmolja az idegen módit, hanem a 

hagyományokat követi. De mindenek felett tehetségét látta: talán ő volt az egyetlen, aki elismerte, 

hogy vezér nélkül milyen nagy magaslatra tudott felemelkedni. Mindenkinek örömmel terjesztette 

Molnár Borbála költői hírét!  

A komáromi Fábián Juliska az ő példáján felbuzdulva kezdett el írni, de Gvadányi uramnak 

lépésről lépésre kellett őt vezetnie, mert az a belső tűz, ami Borbálát éltette, belőle hiányzott. De nem 

hiányzott belőle az asszonyi büszkeség! – mesélte róla Gvadányi: amikor a Bécsben élő költő, gróf 

Fekete János szerelmes fordításait neki ajánlotta, felháborodva utasította vissza, mit gondol róla, nem 

olyan asszony ő!  Borbálának nem volt ilyen afférja, mert időben megtanulta, hogy nem kell fennen 

dicsekednie tudásával, szellemi egyenrangúságával, azt a férfiak nem szeretik. Levelezés közben 

sohasem Szokera durvaságára, hanem Kováts Miklós és István öccse finom lelkére gondolt, így aztán 

megtalálta belső békéjét. 

 A hozzá küldött levelek többsége csak verseinek érzelmi erejét méltatták, hiába voltak 

tanultak, kevesen értékelték verselési formáját. Sámuel tanítója azért észrevette, hogy milyen 

könnyedén, megerőltetés nélkül versel. Csizi jelentkezése azért volt kedves számára, mert meglátta 

azt is, hogy milyen sebes lábakon ugrálnak nála a leoninusok, hogy ész, tűz, verselő mesterség van 

bennük, ami a szívet is megmozgatja. Azért akart vele levelezni, mert izgatta, van-e különbség a 

férfiak és nők látása között, és Borbálát mindig megdicsérte virgonc képzeletéért.  

Borbála csak az illendőség miatt nem írta meg, hogy ez a különbség a 35 éves, meg a 65 éves 

között, de igaza is volt, hiszen leveleivel Csizi hívta elő belőle mindazt, amiről maga sem tudta, hogy 

benne lakozik. Mire a tél megérkezett, Gvadányi úr elköszönt tőle, a pöstyéni fürdőbe ment 6 hetes 

kúrára. Arról még értesítette, hogy verses elbeszélését, a Szerencsétlen szerelmet Keszthelyre 

küldte el egyik hívének, hogy Festetics grófot nyerje meg hozzá mecénásként. Sajnálkozott azon, hogy 

nem sikerült személyesen találkozniuk, és ígérte, hogy Csizin keresztül majd küld neki virágmagvakat.  

Így hát már nem tudta meg, hogy milyen kemény telet kellett átélnie barátnéjának, még a 

farkasok is lehúzódtak a Kárpátokból a szőlőkben lakó vincellérek és zsellérek nagy riadalmára! 

Borbálát és háza népét kisegítette Bónis Ferenc özvegyének újabb nagylelkű adománya, de megoldást 

neki kell találnia, hiszen akkor már nemcsak a megélhetésről volt szó, gyermekei tanulása is veszélybe 

került. 

 István öccse Vácra hívta, akkoriban már jegyzőként élt a város házában, ellakhatnának együtt. 

Az ottani nyomdák szépen és olcsón dolgoznak, a környéken nagyobb a fizetőképes olvasóközönség, az 

írásaiból ott nagyobb összeg folyhatna be. Borbála választásra kényszerült: írjon vagy varrjon?! Eleinte 

az írás abbahagyását fontolgatta, varrónőként talán többet tudna lendíteni magukon.  
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Közben elért az a hír is hozzá, hogy valami császárellenes összeesküvés van az országban, 

amibe Batsányi úr is belekeveredett. Hogy Kazinczy Ferencet megvasalva vitték fel Bécsbe, azt a 

barátszeresi fogadó előtt járva maga is látta. Jóakarói meg is ijesztették, hogy most ő következik: 

Batsányihoz írott verseit kár volt beletenni a kötetébe. Nem mondhatta el mindenkinek, hogy vele már 

korábban összezördült, mert cserbenhagyta a korrektúra javítása közben, de egy kis félelem 

beköltözött az ő szívébe is, különösen mikor meghallotta, hogy a budai Vérmezőn kivégezték a 

főkolomposokat, Kazinczyt és Batsányit pedig benn tartották a börtönben.  

Ezzel aztán eldőlt, hogy Vácra költözik. Háza eladásáról lebeszélte az anyja, mivel az a fiúk 

öröksége, hajlott a szóra: a lelke mélyén egyféle biztonságérzet maradt, hogy van hova visszatérnie. 

Egy öreg asztalossal két útiládát csináltatott magának, az egyikbe titkos rekesz is került az 

értékeinek. Összecsomagolta ruháit, írásait, mindazt, amiről új vélte, hogy szüksége lehet. Könyvei 

közül csak az apai Bibliát és a Zsuzsanna nénitől örökölt Losontzi könyvet vitte magával, a többit anyja 

felvigyázása alatt Újhelyben hagyta. Megjelent munkáiból is betette a maradékot, meg kéziratait is 

elcsomagolta, hátha Vácon talál mecénást, kiadót. Csak azért aggódott, hogy mi lesz az ezután hozzá 

érkező levelekkel, de a postamester megnyugtatta, hogy utána fogja küldeni azokat, István és Kertész 

Jóska címét is meghagyta számára. Az úti passzust Kapossy Antal bátya állította ki, így hát tőle akkor 

köszönt el.  

Az indulás előtti napon megvette a jegyét a delizsánsz belső ülésére, nem akarta látni, miként 

maradnak el tőle az ismerős helyek. Éjszaka nem tudott aludni, félt, lekési az indulást, és akkor két 

hetet kell várnia, még tán a befizetett pénzt is elvesztené, nem akart kockáztatni. A zsellérfiú - 

gyermekkorának társa, aki ekkorra már meglett férfi lett – tolta ki taligán a ládáit a Cerkó út elején 

lévő postakocsi állomáshoz, amiket a konduktor felerősített a tetőre. Fájt a szíve, amikor elfoglalta a 

helyét, élete 35 évét e barátságos hegyek aljában élte le, hát ennek most vége. De nem búcsúzkodott 

hosszasan, valahogy úgy érezte, vissza fog még jönni. Csak kedvenc testvérének közeli látása tartotta 

benne a lelket, mert azt nem tudta, mi vár rá az idegen helyen.  

Hosszú, keserves út után érkezett meg a postakocsi Vácra, Borbálának minden erejére 

szüksége volt, hogy az egy hétig tartó utazást elviselje. Egész nap úttalan utakon rázta őket a kocsi, 

esténként idegen helyeken tértek nyugovóra. Szállást ugyan kaptak a fogadókban, faluházakban, de 

meleg ételre ritkán számíthattak, meg aztán drága is volt, próbálta megőrizni a pénzét, ki tudja, mire 

érkezik. Még szerencse, hogy folyton változó útitársai szóval tartották: élvezettel beszélgetett az 

ismeretlenekkel, szavaik nyomán új világok tárultak fel előtte. Elemózsiás kosara kitartott az út végéig, 

egyszer-egyszer meleg ételre, tejre is futotta, de bizony megérezte ezt a hosszú utazást, 

megfogadta, hogy egy ideig nem is ül kocsiba. 

 István a városházán lévő szobájába fogadta be testvérét. Szűkösen voltak, Borbála ki sem 

pakolta ládáit. Az estét végigbeszélgették, örömmel hallgatta az öccsét, hiszen régen találkoztak.  

- Levizsgáztak a tanítványaim, és én lettem a falu jegyzője, ahogyan azt vagy 10 éve 

megígérték.  

- De valahogy nem látszol boldognak! 

- Te sem lennél az, ha egy katolikus településen kellene segíteni az éppen csak megtűrt 

protestánsokat! Nagyon szegények az itteniek, látni fogod, ha körbesétálsz, Vác szélén, az 

egyik tanyán vagyunk, ez a jobbágytelep, itt vagyok jegyző. 

- És mi van a tanítványaiddal?  

- A Batthyányak… Hát elég furcsa viszonyok közé cseppentem! A család lutheránusok és 

kálvinisták leszármazottai, akik nemzedékek óta vitában állnak egymással. Hogy ebből 

kikeveredjen, vagy valami más ok miatt az elsőszülött Ádám katolizált, Ferenc, az én gazdám 

meg megmaradt kálvinistának. Felesége, Lobkovicz grófnő is az, így hát gyermekeiket is 

ebben a szellemben nevelték. A családi vagyon elosztásánál másodszülöttként ők kapták a 

kevesebbet, de nem kell félned, a Lobkoviczok gazdagok, még így is jóval magasabb szinten 

élnek, mint az itteniek. Mindketten istenfélő keresztyének, és a gyermekeiket is ebben a 

szellemben nevelik.  
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- Tulajdonképpen hány tanítványod volt, hogy ilyen sokáig nem szabadultál meg tőlük? 

- Három fiú és két lány van a családban. Amikor a két idősebb fiú levizsgázott, peregrinációba 

mentek Franekker akadémiájára, két év után jöttek haza és úgy fejezték be a 

tanulmányaikat. Közben a lányokat itthon tanítottam írni, olvasni, számolni, meg egy kis 

földrajzra, literatúrára, de őket még vizsgára sem fogadta a debreceni oskolám, igaz, nem is 

szorgalmazták. Végül a legkisebb fiú járt Debrecenbe vizsgázni, őt is én készítettem fel, 

egyszóval mindez idáig tartott… 

Amikor a lányokra került a sor, István hangja egy kicsit megremegett, Borbála megérezte, hogy ott 

valami titok van, de nem kérdezősködött, megvárta, míg öccse maga beszél róla. Végigvették a 

rokonságot, ismerősöket, aztán lefeküdtek, mert az asszony eltörődött a hosszú utazás alatt.   

  Amikor Vác főterére megérkezett a delizsánsz, este volt, így hát nem sokat látott a 

településből. Néhány napos pihenő után, amíg az öccse dolgai után járt, egyedül látott neki Vác 

felfedezésének. Visszagyalogolt a főtérig, ahova megérkezett, közben töméntelen templom mellett 

ment el: volt a piaristáknak, ferenceseknek, domonkosoknak, látott egy kis görög templomot, meg 

zsinagógát is, csak reformátust nem, még egy kis imaházuk sem volt szegényeknek. Mondta a testvére, 

hogy Vác püspöki székhely, meg hogy kitiltották őket, de azt hitte, hogy ez már a múlté, Újhelyben 

megfértek egymás mellett a különböző felekezetek. A templomokat csak kívülről szemlélte meg, beérte 

azzal a sok szoborral, amit az utcán, meg a Gombás patak hídján talált. 

 Végül a Duna parton kötött ki, ott ült le, hogy megpihenjen, és átgondolja az életét. 

Félelmetesnek tűnt számára a Ronyva nagy testvére: olyan gyorsan folyt, alig lehetett követni a sodrát! 

Most, hogy oldalról nézte a túlpartról közeledő kompot, megérezte, milyen törékeny is az ember az 

elemekkel szemben: a hatalmas Duna könnyedén elnyelhette volna azt a keskeny kis fatákolmányt, 

amire a kocsijuk felhajtott. Borzongással és félelemmel nézett a folyóra, nem ment volna bele, pedig 

nem messze gyerekek ugráltak a vízbe. Eszébe jutott, hogy öccsei is minden vizet kipróbáltak, még a 

Bodroghoz is elgyalogoltak, s mikor kiderült, anyjuk megígérte nekik, hogy agyonüti őket, ha 

belefulladnak. Ettől megszeppentek, nem számoltak be többet vízi kalandjaikról, de ahogyan őket 

ismerte, biztosan nem hagytak fel a fürdéssel. 

 Ekkor talált rá István, aki meg akarta mutatni neki a település büszkeségét: az ókori mintára 

készített diadalívet. Amikor Pozsonyból ide látogatott a királynő, az ő tiszteletére építették, de 

megijedt tőle Mária Terézia: nem is mert alatta elmenni, inkább kikerülte. Nagy szégyen volt ez az itt 

élő sváboknak, de nem bontották le, az lett a település északi kapuja. Innen megint visszatértek a 

főtérre, ahol egy hatalmas piros épületben egy kis könyvesház volt, oda is bementek. Borbála ámult és 

bámult a magyar és német nyelvű könyvek láttán, megérezte, milyen nagy baj leselkedik rá Vácon. 

 Nézelődés közben kezébe akadt Gvadányi uram új kötete, melyet az unalmas téli estékre szánt 

olvasmányként, amelyben - legnagyobb meglepetésére - viszontlátta a maga leveleit. Kicsit meghökkent, 

hogy minderről nem értesítette őt levelező partnere, de érdekes volt így egymás után elolvasni azokat, 

nem kellett szégyenkeznie miattuk. Amikor kiderült, hogy Gvadányi könyvének ő is részese, költői híre 

elterjedt: a könyvesházat fenntartó váci nyomdász, Gottlieb Antal rögtön ajánlkozott szolgálataival, de 

Borbála egyelőre nem kötötte le magát.  

 Ennél fontosabbnak tartotta öccse ruhatárának rendbe hozását! A sokadalomban jó minőségű 

vásznat és posztót talált, kicserélte alsóneműit, új mellényeket és nadrágokat varrt a mindennapokra, 

amihez a mentét az egyik itteni mesterrel szabatta ki. Igaz, annyit kért érte, mintha ő varrta volna 

meg, de az itteni céhszabályzat nagyon kemény volt, védték a megélhetésüket. Itt aligha élhetne meg a 

varrásból, mint ahogyan otthon megtehette. Talán mégsem kellett volna eljönnie Újhelyből! No, de még 

visszamehet, megvan a háza. Kapossy bátya otthonról jövő levele azonban nagy szegénységről számolt 

be, lehet, hogy még sincs neki oda visszaútja?!     

A háztartásba is szükség volt néhány dologra: cseréptálra, edényekre például azért, hogy enni 

tudjanak, de egy férfiember nem foglalkozik ilyennel. Néhány hetes ottléte után nemcsak öccse 

ruhatárán, a szobán is meglátszott az asszonyi kéz, örült, hogy István új életének legalább ennyiben 

részese lehetett. Hiszen ez az asszonyi sors: a körülöttük lévő férfiak kiszolgálása. Anyjának soha nem 
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volt egyetlen rossz szava sem ez ellen, csak neki motoszkál az a gondolataiban, hogy ennél többre is 

képes lenne. De az ő élete ennek jegyében tellett: anyjától elég gyorsan átvállalta öccseit, aztán jött 

Szokera. Milyen nagy gonddal készítgette ruháit, azt hitte, közös életüket összevarrja vele. Fiainak 

meg évente kellett cserélni a ruhájukat, olyan gyorsan nőttek, amihez majd minden hozzávalót maga 

állított elő. Ezek a váci posztók nem látszottak strapabíróknak, de azért vett belőle, a fiúk ruhatárát is 

fel kell újítania. Ahogy a napok teltek, bejárta sokszor Vácot, de visszatérő csak a görögök templomába 

volt, azt a zenét már otthon is nagyon szerette, pedig csak a temetéseken hallhatta. Szívesen időzött a 

templomi félhomályban, az énekeket hallgatva eszébe jutottak szerettei.  

 Közben István titkára is fény derült: beleszeretett tanítványába, Batthyányék nagyobbik 

lányába, és most, hogy nem láthatja minden nap, minden erejét felemészti a vágyakozás.  

- Miért nem kéred meg a kezét? 

- Egy Batthyánynak? 

- Te meg egy parnói Molnár vagy… 

- …lyukas fenekű nadrággal! Nézd meg, az apámuramtól örökölt ruhámat hogy elnyűttem, s nincs 

tehetségem arra, hogy újat csináltassak… Igaz, amikor ott voltam, családtagként kezeltek, de 

nem hiszem, hogy rólam álmodoznak, a szegények jegyzőjéről. 

- Legalább a lánynak bevallottad? 

- Éva sejti, de sohasem beszéltünk ilyesmiről… De nála van reményem, megérzi azt az ember… 

Amikor Batthyányék tudomást szereztek Borbála jelenlétéről, meghívták őket vasárnap délutánra. Csak 

a nők voltak jelen, s Lobkovicz grófnő finomsága áthatott mindent - Borbála először érezte magát 

otthon, mióta Vácra érkezett. A kastély minden felesleges fényűzést nélkülözött, célszerűségével és 

tágasságával szolgálta a benne élők kényelmét. Volt ugyan inas és szobalány körülöttük, de a grófnő 

maga öntötte ki a csokoládét, amihez a lányok által sütött kalácsot kínáltak. Borbála jól megnézte 

magának a nagyobbikat, egyszerű és kedves teremtésnek látta – a húga is olyan volt -, vajon mi van 

benne belül?!  

 Igazi örömmel fogadták Borbála ajándékát, Munkájinak két kötetét, beszélgetés közben 

kiderült, hogy sokat olvasnak. A grófnő és a lányok szépen játszottak a klavikordon, Borbála szívesen 

hallgatta volna őket tovább is. Meglepődött, hogy milyen emberi körre talált náluk, a lányok jól neveltek 

és visszafogottak voltak, literatúráról beszélgettek, igaz, nem volt közös ismerősük, akit szapulhattak 

volna. Azt is érezte, hogy Istvánt szeretettel fogadták, s a nagyobbik lány egy-két pillantását is 

elkapta, amit testvére felé küldött.  

 A másik meglepetést egy verses levél okozta, amit Újhelyből küldtek utána.  Mikes Anna grófnő, 

a könyvét elolvasva, Erdélyből írt neki. Minthogy ez volt az első női levél, megörült neki. Ráadásul a 

grófnő nem érte be azzal, hogy megdicsérje, elhívta magához 3 hónapra, és még azt is felajánlotta, 

hogy Debrecenig érte küldi egyik hintóját. Bármilyen szép is a meghívás, Borbála nem volt kész az 

utazásra. Nem felejtette el idejövetelének keserves voltát, meg nem akart ilyen messze kerülni 

gyermekeitől sem.  

- Hogy hagynál ki egy ilyen lehetőséget, amikor mindig világot akartál látni? – kérdezte tőle 

öccse felháborodva. 

- De a fiúk, a tandíjukra kell gondolnom, nem magamra... 

- Ott van Kertész Jóska, meg az anyánk is… 

- Irgalmatlanul messze van Erdély, mennyi pénzem fog elfogyni, és miért? Előbb itt kellene 

valamilyen munkát találnom! 

- Mecénást igazán Erdélyben szerezhetsz magadnak, azok a grófnők környezetében teremnek. 

Mit sajnálsz itt hagyni? Világot kell látnod, az írásod is más lesz attól. Most kell utaznod, 

amikor lehetőség van rá. Kapd hát a ládáidat és indulj! 

Este Borbála a Zsuzsanna nénitől kapott könyvet olvasta Erdélyről, ismerkedett azzal az országgal, 

amit most megláthatna, ha rászánná magát. Amikor letette, elhitte a szerzőnek: Erdély igen áldott kis 

ország, mely a természetnek minden javaival bővelkedik és Magyarországnak kincstartó háza. Hirtelen 

úgy érezte, jó volna élőben is meglátni mindazt, amiről olvasott. 
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       5. 

 

     Kolo'svárra lett első beérkezésemkor 

 

 Borbála már utazása negyedik napján bánta, hogy nem az ismert úton ment Debrecenbe, hanem 

az Alföldön vágott keresztül. Igaz, megismerhette Magyarországnak egy újabb részét, de úttalan 

utakon haladt a delizsánsz, mintha nem is lett volna kijelölt helye. Végtelen síkság volt az alföld, ahol az 

ég és a föld egybemosódott, az ő hegyekhez szokott szemének unalmasan. És aztán az a sok por! Volt, 

amikor a lovak csüdig jártak benne, és úgy felkavarták, hogy azzal volt tele szemük és  szájuk. 

Útitársai azt mondták erre, hogy szerencséjük van, mert ha az őszi esőzések idején lennének úton, 

akkora sarat dagaszthatnának a lovak, ami talán nem is engedné őket tovább.  

 Szerencsére a betyárok elkerülték őket, pedig félelmetes hírüket már Vácon is hallotta, amikor 

kiderült, hogy merre veszi az útját. Borbála gyomra össze is rándult a félelemtől, ha lovas került a 

kocsijuk közelébe. A fogadók errefelé rosszak voltak, az ágyak elhanyagolt szalmájában nyüzsögtek a 

bolhák, csak az állatok kinti vályújánál volt alkalom a tisztálkodásra.  

 Betyárok nélkül is sokszor kerültek bajba, mert a folyókon, patakokon nem voltak hidak: a 

lovakat a szekérrel a gázlókon vezették át, az utasokat meg egy rozoga ladik vitte tovább. Borbála félt 

a víztől, meg féltette a ládáit is, hiszen minden vagyona azokban volt, de sokat nem tehetett: egész 

úton egyaránt kiszolgáltatott volt a természet erőinek és az embereknek.  

Kertész Jóska házában mindenkit együtt talált, sógora, mint egy kotlós, szárnyai alá gyűjtötte 

elhalt felesége rokonait. Éppen ott idéző anyja elemében volt, dirigálta a férfiakat, akik aztán ész 

nélkül ugrottak teljesíteni parancsait. János öccse berendezte már a nyomdáját, és feleséget is talált 

Tóth Anna személyében. János szívesen járt ki a Hortobágyra, Tóth uramnak ott volt ott néhány lova, ő 

is megtanult lovagolni, megszerette azt a szabad életet. Még nem volt rendszeresen munkája – a 

debreceniek nem sokba nézték a könyveket -, de a szülők segítségével, meg azokból a könyvkötésekből 

és nyomtatásokból, amivel a kollégium bízta meg, megéltek: saját fedél alatt laktak és első gyermekük 

is útban volt.  

Borbála fiai jól tanultak, bár Sámuelen kívül még nem voltak elkötelezettek, inkább csak a 

beléjük nevelt kötelességtudat vitte őket, nem a tudásvágy. Kisjános minden szabadidejét nagybátyja 

műhelyében töltötte, az ólombetűk őt már fogva tartották, Benjámin meg még szívesebben játszott a 

Nagyerdőben a pajtásaival, métázásban nem volt jobb nála. Samu számára minden egyes egzámen 

fontos volt, valami hatalmas belső lendület hajtotta őt, hogy a vizsgákon mindig első legyen. Jövőre már 

a subscribáltak listájára kerül, s azt tervezgette, hogy kimegy tanítani egy-két évre a kollégium 

valamelyik partikuláris iskolájába. 

- De miért nem fejezed be először azt, amit elkezdtél? – kérdezte Borbála, pedig már Édes 

Gergely barátjánál megszokhatta volna a kitérőket. 

- A tanítással össze akarok szedni annyi pénzt, amivel elindulhatok peregrinációba. 

- Hogyan tudnád te azt megengedni magadnak? Ismered a mi helyzetünket! 

- Nem holnap akar menni a fiú – nyugtatta meg Kertész Jóska. - Meg a tanítás csak az egyik 

segítség, a kollégiumnak is van alapítványa erre a célra, a Bursa Nigra, ami Apafy fejedelem 

sóalapjából táplálkozik. Aztán vannak más források is, ha itt lesz az ideje…  

- És eldöntötted már, hogy tanítani akarsz, vagy papként akarod leélni az életedet? 

- Leidenben vagy Franekkerben a teológiai karra akarok járni, és azt fogom befejezni 

Debrecenben is. A tanítás jó arra, hogy pénzszerzés közben megtapasztaljam a tanítói 

sorsot, ha papként dolgozom, annak felügyelete is hozzám fog tartozni. 

- És hát nemcsak pénzen múlik a kiutazás – folytatta Kertész Jóska – sok minden egyéb is kell 

hozzá. A professzori ajánlólevelet tőlem is megkaphatja, bár azt is tudom, Sámuelünket 

minden tanártársam kész ezzel ellátni. De az utazási engedély nem itteni ügy, az a 

Helytartótanácson múlik… 
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A terv tehát már megfogalmazódott, szerencsére még hosszú az út odáig, addig is lesz elég gond, ami 

miatt nem lesz majd nyugta. Mindezek ellenére Borbála a lelke mélyén örült fia vállalkozó kedvének, ő is 

megígérte a segítségét, bár annak hogyanjáról még fogalma sem volt. Ezt az együttlétet arra 

használták fel fiai, hogy bejelentsék nagy elhatározásukat: nevükből elhagyták Szokera nevét, 

egyszerű Nagy-ként járják már iskolájukat, nem cipelik magukkal tovább apjuk koloncát. Borbála 

rábólintott, nem tehetett mást, de azt azért megmagyarázta nekik, hogy most új terhet vettek a 

nyakukba: közemberként, a tudásuk alapján kell boldogulniuk, nem védi meg őket nemesi kiváltságuk. 

Igaz, Szokera nemessége csak üres cím volt, egyféle védelmet azért csak nyújtott volna a számukra – 

ám tiszteletben tartotta elhatározásukat.  

 Féltette fiait, azt kívánta, hogy boldoguljanak, de nem akarta őket semmivel megkötni. Rendbe 

szedte az ingeket, gatyákat, és a Vácon vásárolt anyaghoz szabót keresett, itteni kevés napjait nem 

akarta varrással tölteni. Úgy osztotta be idejét, hogy külön-külön is lehessen együtt a fiúkkal, kíváncsi 

volt rájuk: olyan régen elváltak egymástól, meg kellett ismerni mostani formájukat is ahhoz, hogy 

követni tudja életüket. Búcsúzásként együtt mentek ki a Nagyerdőre, már öccse is mesélte, hogy a 

debreceni diákok kedvelt helye ott van. Hát fiai ismerték az utat, látszott, hogy nem először teszik 

meg! Örökké éhes arcuk felderült, amikor látták, hogy anyjuk egy kis batyuból kenyeret és sült húst 

vesz elő, utoljára az újhelyi szőlőhegyen falatoztak a természetben.  

- És hagymát nem hozott anyámasszony? – kérdezte Kisjános. Borbála kicsit elszégyellte 

magát, hogy arról elfeledkezett, de idegen helyen nem tudott úgy gondolkodni, mint odahaza. 

A fiúk így is örömmel vetették rá magukat a madárláttára, a butykosban víz is volt szomjuk 

csillapítására 

- Egy kis bor jobb lenne, milyen jól énekelnénk attól! – játszotta a nagyfiút Béni. 

- Tudunk mi anélkül is! – mondtak ellent a bátyjai.  

Mindhárom fiának szép énekhangja volt, sosem látott öregapjuktól ők ezt kapták örökségbe. Samu és 

Kisjános tagjai voltak a debreceni kántusnak, ahol Maróthy professzor hagyományát követték: 

többszólamúan énekelték a zsoltárokat. Borbálát ez a nagyerdei közös éneklés sokáig elkísérte, akkor 

értette meg öccse áradozását a harmóniás énekről. Hát ezért tetszettek neki az óhitű énekek is: még 

a szomorú temetésen is felemelték a lelkét, és egyenesen az Úrig vitték. Mesélt fiainak váci 

élményeiről, akik ugratták, hogy tán még vallást is cserél miattuk, de abbahagyták, amikor látták anyjuk 

szemén, hogy ezzel nem szabad viccelni.  

 Samu már éneklés közben előkapta lapjait és széndarabkáját, új öröme a rajzolgatás volt. 

Anyjának írt erről, aki érdeklődéssel figyelte, milyen ügyesen formálódik a kép fia keze alatt. 

- Azt a görcsös fát látja anyámasszony? Azt szeretném lerajzolni… Vajon hány éves lehet? 

- Megvan vagy száz  … 

- Hát nem olyan, mint egy őrt álló ember? ott van a feje, karja, s ahogy a folyondár kúszik 

rajta, olyan, mintha gúzsba lenne kötve. 

Borbála elnézte nagyobbik fiát: az érzékenységgel őt is megáldotta az Úr! Nehéz lesz neki azzal a 

mindennapokat leélni, de legalább lesz menekülése a nemszeretem dolgok elől… 

- Vajon mi lesz belőlük? – nézett szeretettel a többiekre is, hiszen ők voltak legnagyobb 

kincsei.  

Ezek a napok megerősítették kapcsolatukat, de anyjával nem tudott szót érteni most sem, végleg  

eltűnt közülük az a meghittség, amit gyermekként érzett.  

 Amikor a kis Darabos utcába behajtott az érte küldött címeres hintó, látta fiai szemén a 

meglepetést és a vágyat: anyjuk olyan kalandra indul, amin ők is szívesen részt vettek volna… Nagy 

ostorpattogás közepette távolodtak, mind kisebbekké váltak gyermekei. Három hónap gyorsan eltelik – 

vigasztalta magát, nem tudva, hogy Kertész Jóska is ezt mondta az elszontyolodó ottmaradóknak… 

Mikes Anna grófnő inast és kocsist küldött érte, akik mindketten a bakon utaztak, és mindvégig 

megtartották az úr-szolga viszonyból következő távolságot. Borbála jobb híján az ismeretlen tájat 

fedezte fel.  

 Az utak itt sem voltak jobbak, a Berettyó környékétől aztán még nehezebben haladtak: a földút 
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magába szívta a vizet, a lovak nagyon megkínlódtak vele. Estére azért Váradra értek, ahol 

megpihenhettek az egyik fogadóban. Jó lett volna a Sebes-Kőrös partján lévő települést körbejárni, de 

csak a vár alatti piactérre futotta Borbála erejéből, aztán kis tejet, kenyeret evett és lefeküdt, mert 

hajnali továbbindulást ígértek kísérői. Esti imája után el akarta gondolni, milyen sok élménye van azóta, 

hogy eljött Újhelyből, de szinte észrevétlenül elnyomta az álom. 

Várad után megváltozott a táj: eltűnt a síkvidék, emelkedők jöttek egymás után, ahol a kocsis nagy 

ostorpattogtatással nógatta a lovakat. A Királyhágót elérve aztán mások lettek az útviszonyok: a 

hegyek egymás előtt tornyosultak, melyek között szűkebb vagy tágasabb átjárókat talált az emberi 

lelemény. Fel és levitték az utak a kocsit, a lejtmeneteket csak a hintó felgyorsulásából érzékelte, 

kapaszkodott is, nehogy baja essen. Még szerencse, hogy a ládái ott voltak mellett, legalább azokért 

nem kellett aggódnia. A külső világból időnként itt már nem sokat látott, az erdei utakon a fák 

eltakarták a kilátást, olykor emberekkel sem nagyon találkoztak. Azt hitte soha nem lesz vége ennek a 

le-fel játéknak, amikor egyszer csak megállt a kocsi, mert a völgyben feltűnt Kolozsvár. 

Borbála meghatottan szemlélte az eléje táruló várost, már ezért a látványért érdemes volt ide 

eljönnie! Mátyás városa a Szamos völgyében feküdt, háttérben a havasok integettek, mellettük meg ott 

volt a fellegvár. Börtön az, a legjobb bortermőket vágták ki miatta – magyarázta az inas – melyhez nem 

ajánlatos közel menni. Szőlők között vezetett le az út a fallal körbevett belváros főterére, Borbála 

örömmel köszöntötte azokat, hiszen gyermekkorától tudta: a szőlő az életet jelenti. Jó előjelnek 

tartotta jelenlétüket, szorongását is enyhítette, mert telve volt félelemmel: bármennyire szeretett 

emberekkel ismerkedni, ez nem Magyarország, ez Erdély. Vajon hogy fogják őt fogadni, talál-e közös 

hangot magas rangú vendéglátójával?  

A főtér egyik hatalmas épülete mellett befordultak egy utcácskába, ahol nagy ostorpattogtatás 

közepette beálltak egy palota elé. Hirtelen megélénkült az udvar, szobalányok és szolgalegények jöttek 

eléjük, örömmel köszöntötték a hazatérőket, amiből neki is jutott egy szíves istenhozott. A csomagjai 

egyszer csak vele együtt bent voltak, ahol gyulai Mikes Anna várta őt népes társasággal: 

- Hát végre megérkezett az ifiasszony, köszöntöm! Milyen utazás esett a mi rossz útjainkon?  

A grófnő bemutatta anyai nagynénjeit és öreg nagybátyját, és az öregek kíváncsian szemlélték a 

Magyarországról érkezett vendéget, akinek egyszerű öltözéke nagyon elütött az övéktől. A grófnő 

terelgetésével valamennyien az ebédlő asztalhoz kerültek, a szobalányok nesztelenül jártak körülöttük, 

ők nem Bártzay Borbála szemtelen, vihorászó cselédei voltak, hanem igazi belső lányok, akiket a grófnő 

a jobbágyai közül kinevelt magának. Más ez a világ, nem az általa megszokott, a házak mérete és 

beosztása is ezt mutatta. A szobát hatalmas, erős bükkfa lábakon álló, kihúzható asztal uralta, melynek 

különlegességét az alul körbefutó széles párkányzat jelentette, kényelmesen kinyújthatta rajta a 

lábait. Az ebédlőből az egyik ajtó a grófnő hálójába, a másik a cselédházba vezetett, mert ott volt a 

ház konyhája is. Volt egy harmadik ajtó is, ami a pincébe vitt: 

- Megboldogult uram – mondta a grófnő – minden étkezéshez saját kezűleg töltötte meg az 

öreg halyagosokat, amit most az egyik inas állított az asztal közepére. Mellette ott 

sorakoztak a borvizes butéliák is, ami első kóstolásra is jól esett Borbálának, bár az újhelyi 

forrásvizet nem ütötték ki a szívéből.  

Az asztalt körbeülték a vendégek, akikről Borbála ekkor azt gondolta, hogy az ő tiszteletére gyűltek 

össze, meg is hatódott, hogy milyen figyelmes a vendéglátója. De már evés közben kiderült, hogy a 

kompánia összeszokott, gyakran találkoznak: a grófnő és férjei maradékai ők, akikről így gondoskodott. 

Az ezüsttálas terítéken elcsodálkozott, mert bár anyjának is voltak különleges darabjai, nem 

mindennapi evésre, csak ünnepi tálalásra használták azokat. Itt azonban mindenki előtt ez volt, 

mellette csontnyelű evőeszközök, csak a grófnő előtt volt megkopott ezüst étkészlet, még 

felismerhető volt rajta az arany futtatás.  

 Borbála könnyű kis estebédhez szokott világ életében, de itt alaposan ki kellett tennie magáért, 

háromféle étekkel is megvendégelték. A pecsenyéket a grófnő maga vágta fel, és kinek-kinek a 

tányérjára porciózta, melyekhez különféle zsázsákat, tésztát, meg puliszkát kínáltak. S mindezek 

lezárásaként kürtős kalácsot hoztak be, aminek finomságával soha nem tudott betelni. Hosszasan 
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vacsoráztak, és Borbála inkább csak hallgatta a többiek beszélgetését ismeretlen rokonaikról és 

barátaikról. Első benyomásként azért elkönyvelte, hogy a férfiak Erdélyben is sokat isznak, az 

asszonyok meg sokat esznek, és mindannyian sokat beszélnek!  

 Vacsora után a belső lányok leszedték és összezárták az asztalt, friss fehér abrosz került rá, 

és a grófnő először a Bibliából olvasott fel, majd zsoltárokat énekeltek. Befejezésként valamennyien 

térdre ereszkedtek és a grófnő hangos imával zárta a napot. Borbála számára ez is újdonságként 

hatott, otthon a reformátusok nem térdelnek, csak a pápisták.  

 Ezután oszlott szét a társaság: volt, aki a házban lévő szobájába ment, de olyan is volt, aki 

Kolozsváron lévő házába tért vissza. A grófnő az egyik emeleti szobában jelölte ki vendége helyét.  

- Minden így volt akkor is, amikor én használtam fiatalasszony koromban, csak egy kis 

asztalkával toldottam meg, hogy legyen hol írnia az ifiasszonynak! 

- Nem lehetnék inkább Borbála? Már nem vagyok annyira ifiasszony… és azt is szeretném, ha 

tegezne a grófnő! 

- Erdélyben – világosította fel Mikes Anna - ez a megszólítás minden asszonynak kijár akár 60 

éves koráig is, de szívesen váltok a nevedre… 

Borbála érdeklődve nézett szét szobájában, ahova gondos kezek már a ládáit is bekészítették. A 

keskeny, szűk kis szobában terpeszkedő magas lábú ágy kicsit szokatlan volt számára, no meg az is, 

hogy alatta egy karikákon mozgó másik ágy is volt, ahol a gyermekek aludhattak valamikor. Az almárium 

tetején különféle tálak díszelegtek, de az alját kiürítették, hogy legyen helye ruháinak. Három ajtója 

közül kettőt lezártak, mert azok a fatartóba és az éléstárba vezettek, amivel Borbálának nem volt 

dolga. A falon a grófnőről és családtagjairól készült festmények lógtak, megnézegette őket, és 

remélte, majd személyesen is megismerkedhet néhányukkal. 

 Vendéglátója már a 60. életévéhez közelített, de jól tartotta magát: szikár alakján fekete ruha 

volt, a kezében tartott görbebot inkább parancsait volt hivatva aláhúzni, mert anélkül is szilárdan 

közlekedett. Rideg külsejét szíves szavai ellensúlyozták: az esti vacsora bebizonyította, hogy jó 

háziasszony, aki tudja, melyik vendégét hogyan kell kezelnie.  Borbála csak most adta át neki hozott 

ajándékát, könyvének második darabját, amit érdeklődéssel vett a kezébe. Az elsővel már megvette a 

szívét, a meghívás gondolata amiatt született meg benne.  

- Szeretném, Kedvesem, ha minden keserűségét elfelejtené, szétnézne és írna, terjesztené 

Erdély hírét. Minálunk nem ritkák az író nők, a családunkban is akadt néhány, majd a 

könyvtárszobában megtalálhatja a dolgaikat, nemcsak azokét, akik eljutottak a megjelenésig, 

nagybecsű kéziratokat is őrzünk.  

- Nagyon kíváncsian várom a velük való találkozást, mert… 

- Nemcsak olvasunk – vágott a szavába a grófnő – egymást is meg-meglátogatjuk, ilyenkor a 

háziasszony a harapnivaló mellett a szórakozásról is gondoskodik. Remélem, a leányasszony, 

azaz a jelenléted az itteni találkozásokat különlegessé teszi majd mindenki számára. Mint 

látod, mi nemcsak a konyhában éljük le a napjainkat, egy-egy élményért utazni is szoktunk: 

egy hete Váradon voltunk, ahol a püspök úrnál szolgáló ifjabbik Haydn úr adott hangversenyt. 

És hát irodalmi szerveződésünk is van nekünk Aranka György uram jóvoltából,  

- Erről a társaságról én is tudok, Édes Gergely költő barátom a soraiba is beajánlott, de nem 

tudom, milyen eredménnyel járt.  

- Majd a jó Bethlen Gergelytől megkérdjük, mi van, ő a társaság titoknoka…- javasolta, aztán 

megint magáról beszélt: Megboldogult uraimtól örököltem annyit, hogy nincsenek gondjaim, 

gyermekeim már önállósultak. Nemcsak itt vagyok Kolozsváron, távolabbi házaimat is 

rendszeresen látogatom, aratásra, disznótorra, szüretre, Anna napra Abafájára, vagy 

Egeresre kocsizunk, Kolozsvár nyaranta amúgy is nagyon poros és unalmas. Igaz, Abafáját 

már nem szeretem, Pálom ott halt meg, és mióta erőszakkal elvették a reformátusoktól a 

templomot, nincs hol szólnom az Úrral. Van valami elképzelésed arról, hogy mit szeretnél látni 

Erdélyből? 

- Két ismerősöm él Tordán: a keresztlányom és egy költő, akit még nem láttam ugyan, de sokat 
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tanultam tőle. Őket szívesen felkeresném, de egyébként a grófnőre bízom az itteni napokat… 

- Csak nem Gyöngyössy János ténsúrra gondol? 

- De igen, ismeri őt a méltóságos asszony? 

- Hogyne, hiszen itt, Kolozsváron is van háza, majd egyszer meglátogatjuk, Torda sincs nagy 

távolságra innen. Szeretném, ha olyan élményekkel mennél vissza Magyarországra, ami miatt 

érdemes volt erre az útra vállalkoznod. 

A grófnőből vég nélkül folyt a szó, mintha csak arra kellene a vendége, hogy legyen valaki mellette, aki 

meghallgatja. Borbála nem bánta ezt, frissen szívta be a kapott ismereteket, úgy érezte, hogy az 

előtte álló három hónap egy életre ellátja őt élményekkel. 

- Megboldogult uraim régen nincsenek már velem, vagy 10 éve csak keringek itt magányosan. Itt 

ugyan mindenki rokon mindenkivel, emiatt nem vagyok egyedül: szűk körben élünk, és 

nincsenek titkaink egymás előtt. De azt a veszteséget, amit az uraim halála jelentett, senki 

nem tudja pótolni.  

- Túl sokat nem tudok az erdélyi családokról! 

- A Mikesek törzsökös székelyek voltak, a rokonság másik fele a zágoni előnevet használja, mi 

zabolaiak vagyunk, apám Háromszéken volt királybíró. A mi címerünkben oroszlánok 

ágaskodnak, ezt Erdélyben nagyra értékelik. A házasságaim révén kerültem kapcsolatba a 

Bornemiszákkal és a Dánielekkel, akiknek címerében hattyúk hajladoznak. De a hattyúim 

magamra hagytak, és gyermekeim is önállósultak: Barbara gr. Gyulay Samu, Anna Macskási 

József felesége lett, akivel Pappfalván élnek, Boráék szerencsére itt vannak Kolozsváron. 

Józsi fiam nemcsak a nevét, királyhűségét is megörökölte apjának, most a bécsi kancellárián 

dolgozik. Ott is ragadt, megnősült, de bécsi unokáimat nagyon ritkán láthatom. A fiam 

gyakrabban hazajár, erdélyiként nehezebben szokja az ottani világot.  

Délelőttönként a grófnő bezárkózott, a birtokügyeket tárgyalta az intézőkkel, ezeket az alkalmakat 

használta ki Borbála, hogy ismerkedjen Kolozsvárral.  A főtérre visszatérve alaposan szemügyre vette 

azt, hiszen eddigi utazásai tanulsága volt, hogy minden főtér megmutatja az ott élőket. A kormányzói 

palota hatalmas tömbjét már érkezésekor megcsodálta. Most közelebbről is megnézte a főkapu feletti 

erkélyt, melyet hatalmas griffek tartottak, azok a mesebeli madarak, amelyekről eddig csak olvasott. 

Mivel az ügyintézés miatt nyitott kapukat talált, besétált az udvarra, és szeme-szája elállt a 

csodálkozástól: a sok szobor alig fért el az épületen. A négy évszakot és a négy földrészt felismerte, 

de a többivel nem tudott mit kezdeni. A Bánffy-palotával szemben állt a három emeletes Rhédey-ház, 

melynek első emeleti erkélyét különösen szép oszlopok tartották. Ez is a Bánffyaké volt a feleség, 

Terézia jóvoltából. Megcsodált még egy nagyon szép lábas házat is, ennek különlegessége megfogta, jó 

lett volna belülről is megnéznie, de ittléte alatt nem került rá sor.  

 A főtérről letérve akadt rá a reformátusok templomára, amely mellett a kollégium épületét is 

megtalálta. Ugyanolyan oskola az, mint a pataki, vagy a debreceni: kisdiákok, nagydiákok és tógások 

seregeltek arrafelé, és a falak közül itt is vidám zajok szűrődtek ki. Csakhogy Kolozsváron nemcsak a 

reformátusoknak, minden felekezetnek megvolt ugyanúgy a maga oskolája. A város szélén, a Tordai 

kapun túl, sövénnyel elkerített temetőt talált, besétált szétnézni, de a sok egyforma név elvette 

kedvét a további nézelődéstől.  

 Új otthonának felfedezése is sok örömet tartogatott számára. A grófnőék könyvtára Kolozsvár 

egyik ékessége volt, és amikor Borbála meglátta, milyen kincsre talált a házban, megértette az Úr 

szándékét: ezért kellett neki Erdélybe eljönnie. Természetesen magyar nyelvű könyvből kevesebb volt, 

német és francia nyelvű kiadványok uralták a könyvesház polcait.  

- Családi gyűjtemény ez, ugyanúgy, mint a családi ezüstök, minden nemzedék hozzátett valamit, 

meg el is vett belőle.  

- Melyik volt a grófnő kedves olvasmánya? 

- Egyet nagyon nehéz kiválasztani, de talán itt vannak Mikes Kelemen öcsém levelei: nemcsak 

rokoni szálaink miatt érdekesek, hanem mert én voltam az ő kedves nénje, aki leveleivel 

felkereste és vigasztalta Rodostóban – viszonzásként írta beszámolóit. Ennek az írásnak a 
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személyességen túl az erdélyi ízeit szeretjük valamennyien. 

- Ez a Bod Péter könyv valamilyen vallásos elmélkedés? 

- Olyanunk is van tőle, de a Magyar Athenasban az írókat veszi sorra: Bornemisza Pétert, 

Szegedi Kis Istvánt, Gyöngyösi Istvánt, és így tovább. Én azért szeretem, mert elsőként írt az 

erdélyi tudós nőkről: Lorántffy Zsuzsannáról, Bethlen Katáról, Petróczi Kata Szidóniáról, és 

Dániel Polikszénáról, utóbbiak ketten a második uram révén a rokonaim. … 

- Hogyan lehet az, hogy Erdélyben így számon tartják az író nőket? 

- Na, nem mindenki, hiszen az asszonynak az itteni férfiak szerint is félénknek, együgyűnek és 

szűkkezűnek kell lennie. De a tehetségesek kivívták maguknak az elismerést! Bethlen Kata 

kézírásban fennmaradt versei szabad egyéniségének és keserves női sorsának a lenyomatai: 

katolikus férje halála után a család elvette a protestáns asszonytól a gyermekeket. Hiába 

vigasztalta őt a második ura, árva Bethlen Kata soha nem tudta ezt elfogadni.  

- Magyarországon is van ilyen, nemcsak a vallási különbség miatt, hanem mert még ma is úgy 

képzelik, hogy a nők nem is élhetnek magukban, csak a férjük, apjuk vagy fiúk árnyékában. 

- Nem mondom, hogy csak ezért mentem feleségül Pálom halála után, de tény, hogy az 

özvegyeket itt sem védi meg semmi attól, hogy a család férfitagjai ki ne forgassák a 

vagyonukból. Ez meg itt a második uram imádságos könyve, a gyermekeinek készítette: rá 

jellemző módon Ésaiás textusát választotta mottóként: Isten maga mondta: minden térd 

énértem hajol meg…. 

- Aha – gondolta Borbála – hát ezért térdepelünk akkor mi is…    

- Aztán itt van – hallotta a grófnő hangját - ennek a francia katonatiszt özvegyének az 

élettörténete! Ebből tanultam meg, hogy a jó könyvek olvasása szívnyugalmat adhat, és a világ, 

meg tulajdon magam megismerésére vihet. Na meg azt, hogy a versírás frissíti az elmét, éleszti 

a képzelődést. Magam is sokat olvastam és írogattam is, hát azért örültem meg úgy a 

könyvednek, Magyarországon más költőnőről nem hallottam rajtad kívül. Nekem fontosak a 

versek, mikor bajban voltam, Petróczy Kata Szidónia versei nagy vigaszomra szolgáltak. Hej, de 

sokszor idéztem a sorait Abafáján! 

- Ezt a költőnőt meg én nem ismertem eddig, de úgy tetszik, nekem is lelki rokonom: én is 

annyit sírtam, mint a görög mitológiában Biblisz, könnyeim patakokká váltak…. 

-  Mint látod, lehetne itt sok mindenkiről beszélni, vannak itt magyarországi szerzők is: 

Dugonics Etelkája, Kármán József Fannija, a Kartigám, a Szigvárt, a Bácsmegyey, de engem 

igazán azok a német és francia nyelvű könyvek izgatnak, amiket nem tudok elolvasni… 

- A német nyelvűekben tudok segíteni… 

Borbála minden szabad idejét a tékában töltötte, esténként egy-egy olvasnivalóval tért a szobájába, és 

a grófnő soha nem szólt neki azért, hogy sok gyertyát pocsékol, rosszallást csak az egyik belsőlány 

arcán látott, de ő sem a grófnő, hanem a rokonok véleményét közvetítette. 

 Úrnapján a Farkas-utcai református templomba együtt mentek el, melynek egyszerűsége és 

szépsége erőt és nyugalmat árasztott. A grófnő helye az első sorban volt, de Borbála hátul ült le, hogy 

nyugodtan szemlélődhessen. A sosem látott csillagboltozat csipke finomságúnak tűnt számára, a 

zsoltárok éneklése közben az oszlopok szinte körbeölelték és felemelték a lelkét: a hatalmas belső tér 

szárnyalásra késztette. Az istentisztelet után a templomkertben a grófnő ismerőseivel találkoztak, 

akik közül az egyik megmutatta Borbálának a templom boltozatos kistermében felhalmozott könyveket. 

 Szathmári Pap Mihály a teológia és az egyháztörténet professzora volt, de a könyvekhez is 

nagyon értett, ekkoriban ő volt a kollégiumi könyvtár őre. Molnár Borbála neve sem volt ismeretlen 

előtte, így hát először Lorántffy Zsuzsanna nagyasszony kézírását vette elő, merthogy földiek. Hiába 

bizonygatta Borbála, hogy nem Patakon, Újhelyben lakik, a professzor számára a két település 

egymásba csúszott. Pataki barátnéja, Szabó Mariska jóvoltából tudta, kiről van szó, érdeklődve 

próbálta silabizálni az írást, s el is határozta, hogy beszámol neki a látottakról. Szívélyes kalauza 

mellett ott sündörgött két kisgyermeke: Zsuzsanna és a kis Zsiga, akik egyféle otthoniasságot adtak a 

rideg épületnek. A másik teremben nyomdagépeket látott, így derült ki, hogy a kollégiumnak saját 



57 

nyomdája van. A könyvtárszobából kilépve vette észre, hogy a szomszéd telken van a masszív 

harangláb, mely a reformátusok útra hívóját tartja. Kolozsvári tartózkodása alatt megszerette a 

hangját, ha a többi haranggal egyszerre szólt, akkor is megismerte jellegzetes zengését.  

 Szathmári Pap Mihály bejáratos volt a grófnőhöz, Borbála a templomon kívül is találkozott vele. 

Nagy tudású tiszteletes volt, hajdan maga is külföldi egyetemeket látogatott, sok nyelven írta 

tudományos műveit. Azt már a grófnőtől tudta meg, hogy a feleségét Zsiga születésekor vesztette el, 

asszonycselédek segítségével egyedül neveli gyermekeit. Borbála ettől még nagyobb elismeréssel 

tekintett rá, s ez az elismerés fordítva is működött: az erdélyiek közül elsőként a professzor ismerte 

el Borbála nagy jártasságát a görög mitológiában, pedig az itteniek közül sokan viseltek mitológiai 

neveket.  

Borbálának sokszor volt eszében, hogy megkérdezze, tudják–e, milyen sorsot vesznek a nyakukba 

egy-egy névvel, de aztán inkább visszanyelte a kérdéseket, minek okoskodjon?! Egyszer aztán a 

grófnővel, amikor Dániel Polikszéna írását olvasták, megtárgyalták: 

- Tudja a grófnő, ki kezdte el ennek a tragikus névnek a használatát? 

- Pontosan tudom: második uram első felesége kapta azt anyjától, Petrőczy Kata Szidóniától, de 

aztán unokája, dédunokája, ükunokája is azt viselhette, meg jó néhány erdélyi nemesasszony… 

A grófnő a könyvekhez ment, és valamit leemelt le onnan: 

- Művelt asszony volt Pekry Polikszéna, ez itt a naplója, amiben bécsi útjukat leírta, amikor egy 

udvari instancia miatt ott jártak. Latinul, csehül és németül tudott, amire a lányait is 

megtanította, és elvárta tőlük, hogy olvassanak és fordítsanak, ne csak kézimunkázzanak. A 

legtehetségesebb közülük a legnagyobb: Dániel Polikszéna lett, aki mind az öt lányát 

megtanította az írás és olvasás mellett latinra, földrajzra, történelemre. 

- Azért Polikszénának is a Szentírásból kellett érveket keresnie, hogy elfogadják tőle a 

fordítást! Nem megy ez Magyarországon sem másként, amikor verselni kezdtem, rólam is 

mondták, hogy jobb lett volna a rokkánál maradnom.  

De maga a grófnő sem ismerte pontosan a név történetét, s amikor Borbála elmesélte neki a trójai 

királylány tragikus sorsát, csak magában örvendezett, hogy az ő családi hagyományaikban ennél 

egyszerűbb nevek szerepelnek….  

 A grófnő tanácsára először levéllel jelentkezett Tordán élő keresztlányánál, s legnagyobb 

meglepetésére már néhány nap múlva Kolozsváron volt Kiss Sándor, hogy néhány hétre magukhoz 

vihesse Borbálát. A grófnő nem engedte el olyan hosszú időre, és egy megbeszélt program miatt csak 

néhány nap múlva indulhatott, amikor Kiss Sándor megint személyesen jött el érte. Útközben azt is 

megtudta, hogy Gyöngyössy János nincs otthon, Bécsben és Pozsonyban időzik. Borbála megnyugodott, 

az Úr így akarta: a bálványokkal nem is szükséges személyesen találkozni… Szépen berendezett, 

négyosztatú udvarházba érkeztek: a nagyterem volt az ebédlőház, melyhez az úrház, asszonyház és a 

lányok, azaz a cselédek háza csatlakozott.  

A nagyasszony, Kiss Bernátné lefoglalta az asszonyházat, Ilona a gyerekekkel a cselédek házába 

szorult, a cselédek meg a gazdasági épületekben kaptak helyet. A ház úrnője a nagyasszony maradt, aki 

szertartásosan fogadta most is a vendéget. Fia már útközben kitanította Borbálát, hogy felesége 

újhelyi előéletéről ne beszéljen anyjának, mert ő nem tudja, hogy menye Klein Helénként látta meg a 

napvilágot. Kiss Bernátné a fogadás ceremóniája után magára hagyta őket, Ilona azt sem tudta, hogy 

kedveskedjen a rég várt vendégnek. Egy kis zavar csak amiatt volt, mert nem tudta, hogyan szólítsa 

hajdani tanítóját, aki kínlódását látva gyorsan feloldotta azt.  

Zavartalan beszélgetésre mégsem kerülhetett sor, mert a két kisfiú: Sándorka és Bernát 

berohanásával ők kerültek a középpontba. Borbála gyönyörködve nézte keresztlánya csodálatos 

átalakulását: Ilonaként boldog és magabiztos anya volt, aki nemcsak gyermekeit, de az urát is ügyesen 

terelgette. Amikor sétára indultak a ház körül, magától kezdett vallani: 

- Szépen alakul az életünk, majdnem úgy, ahogyan elterveztük! A fiúk egyre nőnek, s már jön a 

harmadik gyermekünk is, aki remélem, lány lesz, nekem is kellene egy pajtás… 

- Megszoktad már az itteni életet? 
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- Sándorral jól megvagyunk, de állandóan úton van: napközben a sóbányában dolgozik, aztán meg 

a birtok ügyeit irányítja. Sok ez a munka, de az édesanyja akarata szerint élünk, ő pedig így 

szabta meg: a fián spórolja meg a gazdatisztet.  

Megvolt itt minden, amire szükség lehet: a tágas udvarház mellett ott voltak a gazdasági épületek, a 

pálinkafőző, a sörház - látszott, hogy a gazdaság önellátásra rendezkedett be. Egy nagy konyhakert is 

volt, amit a jobbágyasszonyok tartottak rendben. A portát kiserdő ölelte körbe, az is telve volt 

pihenőpaddal, látszott, hogy része a mindennapi életnek. Csak itt adta át ajándékát: kassai könyvét, és 

négyszemközt beszámolt a Klein családról.  

 Estebédnél ott volt a nagyasszony is, így hát csak erdélyi benyomásaikról beszélgettek, aztán 

korán nyugovóra tértek: hajnali indulást terveztek a környék nevezetességéhez, a Tordahasadékhoz. 

Az út különlegesnek ígérkezett, mert a bivaly vontatta szekérrel az egész család elkísérte Borbálát, és 

bár Sándor megnyugtatta vendégüket, hogy nincs messze, bizony már dél is elmúlt, mire feltűnt a 

távolban a cél. Lélegzetelállító szép helyen jártak, Borbála nem tudott betelni a látvánnyal: az út 

mentén hatalmas, különleges alakú kövek hevertek szerteszórva. A fiúk legszívesebben mindegyiket 

megmászták volna, így hát lassan haladtak. Borbála hegyek között nőtt fel, de csak ámuldozott: itt, a 

Torockói hegységben az égig értek a csúcsok, melyek zordon tetejéről tán egyenesen a mennyországba 

lehetett volna betekinteni! A csúcsokon nem volt semmilyen élet, csupaszon hajoltak föléjük, de a 

sziklás oldalakon meg-megkapaszkodott egy-egy fenyőfa.  

 A Hesdát–patak hídján jutottak be a szűk szurdokba, ahol egymást érték a barlangok. Sándor 

viccelődött, hogy a puskát is magukkal kellett volna hozniuk, hiszen itt betyárok élnek. Amikor Ilona 

látta, hogy Borbála arca elfehéredik, gyorsan hozzátette: 

- Balika betyár II. Rákóczi Ferenc híve volt, ő bujdosott itt hajdan a társaival! 

- Ámde – folytatta Sándor – jó, hogy nem Szent György napján jöttünk, mert akkor tündérekbe 

botolnánk, akik összezavarnának bennünket, nehogy a kincseik nyomára akadjunk.. 

 De ennek nem volt hatása, Borbála nem félt a tündérektől, az otthoniakkal is kicsi korától jóban volt. A 

futkározásban elfáradtak a gyerekek, így hát a patakparton letelepedtek, hogy elköltsék mindazt, amit 

az úti kosarak tartalmaztak. Amikor a gyerekek elszenderültek, Sándor és a bivalyokat hajtó udvarosa 

evés után felkerekedett, hogy az egyik csúcsot megközelítsék, Borbála csak ekkor merte feltenni a 

legfontosabb kérdést: 

- Boldog vagy? Megérte? 

A fiatalasszony szemét elfutotta a könny: 

     - Apámék nem akarnak rólam hallani sem, azt üzente, választottam… 

- Micsoda nagylelkűség volt tőle, hogy átengedett téged egy másik világnak! Nem lehetett az 

neki se könnyű! 

- De én úgy gondoltam, hogy a háttérben valahol ők is megmaradnak… Mindegy, lassan 

elfogadom a helyzetet, nem tehetek mást. Sándorban nem csalódtam, de a világ teljesen más, 

mint amit én megszoktam… Anyánkasszony irányít mindent, a fia számára minden szava parancs, 

akkor is, ha a mi érdekünk mást diktálna. Én meg csak egy cseléd vagyok, vagyis inkább csak 

azért vagyok itt, hogy utódokat szüljek, szavam nem lehet, döntési jogom nincs. 

- Ez az asszonyi sors várt volna rád Magyarországon is! 

- De nem ennyi hússal! Nem ennyi fűszerrel! Az erős ételekhez nem birok hozzászokni, de a 

konyhába, hogy valamit főzzek, nem mehetek ki, az anyánk birodalma. De talán jobb is, mert 

tejes és húsos edényeket állandóan összekeverik, ha nem látom, nem izgat annyira. 

Borbála már Újhelyben elmagyarázta neki, hogy a zsidók különbségtételét az edények terén a 

keresztények nem ismerik, nem is tartják be. De látta, hogy ez csak kifogás, a másik világ elfogadása 

mégiscsak nehezebben megy annak, aki nem ebben nőtt fel 

- Szerencsére a fiúk mindent feledtetnek, a nekik varrt ruhácskákkal anyánk még dicsekedni is 

szokott. Bár talán ez túlzás, de van jó szava azokról, és én ennyivel is beérem. 

Visszatértek a férfiak, kicsit pihentek, s amikor a gyerekek felserkentek, mindannyian 

felszedelőzködtek.  
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 Borbála egy darabig a szekér mellett sétált, szüksége volt a természet közelségére, el akarta 

raktározni ennek a tájnak minden szépségét, hogy majd otthon mesélhessen róla fiainak. Késő éjjel 

értek Tordára, a csillagok fénye és a hatalmas telihold hazáig kísérte őket. A gyerekeket az élmény, a 

jó levegő elnyomta, fel sem ébredtek, amikor betették őket az ágyukba. Másnap zokogva búcsúzott tőle 

Ilona, amit először Borbála maga sem értett, de aztán rájött: apját-anyját, a régi életet jelképezte ő, 

azt, amit hátra hagyott, és ami mégiscsak hiányzott neki. El is határozta, hogy amint hazaér, megkeresi 

Klein Náthánt, és beszámol neki Helénke életének hijosságáról…… 

 Amikor a nyelvmívelők összeültek, a grófnő kérésére az egyik rokon, Bethlen Gergely Borbálát 

is elvitte, de kiábrándultan tért onnan vissza. Aranka Györggyel nem találkozott, a jelenlévők meg 

parttalan vitát folytattak, ami elszomorította. Egyetlen nő volt, már emiatt kényelmetlenül érezte 

magát, ráadásul az idősebbik Cserey Farkas megkérdőjelezte azt, hogy jogos-e a jelenléte a 

férfitársaságban?! Azért minden esetre ott hagyta a társaság könyvgyűjteményében ajándékát: 

munkáinak darabjait, hátha elolvassák azokat és megfordul a nőkről a véleményük…  

 Marosvásárhelyre is kirándultak a grófnővel, aki úgy érezte, nem szabad hazatérnie magyarországi 

vendégének, hogy ne látná a székelység központját. Az oda vezető út is különleges volt: csodálatos 

vidéken haladtak keresztül a már megszokott hintóval, szőlők és erdők között érkeztek meg a Somos 

tetőre, ahol megpihentek, az úti kosárból falatoztak, és folytatták az útjukat. A hegyet körbeölelő 

dombok, erdők, mezők változatos szépsége nagyon tetszett mindenkinek. A büszke fenyőfák hűvösén 

leszálltak a kocsiról, talpuk alá ruganyos puha szőnyegként simultak a lehullott tűlevelek, Borbála nem 

bírt betelni csodájával. Ezer színben pompázó fák mellett értek be a városba, ahol első céljuk a 

református templom volt: 

- Tudtad-e Borbálám, hogy itt választották meg II. Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé? 

Nem tudta, de az épület különlegessége, a festett virágok anélkül is nagy hatást gyakoroltak rá. Az is 

tetszett, hogy a hívek ülőhelyét nevük is jelezte, mert megváltották azt adományaikkal. A templom 

cintermében nézegették a sírköveket, a grófnő mindenkiről tudott valamilyen érdekességet. Az egyiken 

vers is volt, Borbálának sikerült kibetűznie: Itt van eltemetve Máté Izsák pora, ki volt országunk első 

prókátora. 

     - Máté Izsák! Az emlékezetes lányszöktetésnek az ő lánya volt az elszenvedője: apja nem adta oda 

kérőjének, aki a patvaristája volt, mert nagy nőcsábász hírében állt, s meglehetősen züllött életet élt. 

Aztán ahogy meghalt Izsák, Katát elrabolta Ujfalvy Samu, és Kackón nagyhírű szolgabíró lett belőle.  

      - Erre mondják, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr! 

- A híre persze ekkoriban sem volt jó! Amikor árvíz volt, képes volt évszázados kőriseket és 

jegenyéket kivágni a Haller kastély parkjából, hogy a hidakat megerősítse. A bíróságon akkor azt 

vallotta, hogy vészhelyzetben minden megengedett, és fel is mentették. De mindenki tudta, hogy 

így állt bosszút a nővéréért, Krisztináért, akit László gróf vőlegény korában elhagyott.  

- No, ez dicséretes tett egy testvértől… 

- Erdély híres szépsége Ujfalvy Krisztina, akinek a férfiak körében nagyon rossz a híre, de én 

kedvelem. Remélem, egyszer összetalálkozunk vele is, amíg itt vagy minálunk… 

A város másik nevezetessége, a Teleki-téka híre Magyarországra is elért, ahol ilefalvi Szász József, a 

könyvtár őre a könyvtáralapító Teleki Sámuel lekötelezettjeként nem győzte mutogatni vendégeinek a 

kincseket: a Biblia Sacra a XIII. századból, a Biblia Latina a XV. századból származott, meg különleges 

ősnyomtatványok, kódexek voltak itt minden időből.  Borbála Patakon látott ugyan belőlük néhányat, de 

azok nem voltak ilyen díszesek: a legféltettebbeket bársony külső, arany és ezüst csat védte. Agyuk be 

sem tudta fogadni a látottakat, hiszen a téka nemcsak Teleki Sámuel, hanem felesége, iktári Bethlen 

Zsuzsanna magyar nyelvű könyvgyűjteményét is magába foglalta.  

-  Hogy milyen volt Borbálám az itteni asszonysors, arra a legjobb példa ez a nagyasszony, aki 50. 

házassági évfordulójukon három dolgot kért az urától: hogy tegezhesse, hogy ő is benyúlhasson a 

ládáfiába, és hogy a kocsin a jobbja felől ülhessen. 

- Ennyi év után remélem, mindegyiket megengedte! 

- Csak az első két kérést teljesítette, s még azt is megbánta. 
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- De nézzék csak a levelezésüket – szedett elő egy iratköteget a kackiás bajszú Szász József – míg 

az elején azt írta a levél alá Zsuzsanna asszony, hogy változatlan igaz szívű, alázatos és engedelmes 

szolgálója, Bethlen Zsuzsanna, a végén már tégedet féltő és éretted törekvő igaz szívű hű társad 

Susannád az aláírás. Ha nem is tegeződtek, azért közel voltak egymáshoz! Ez a nagy 

könyvgyűjtemény is azt jelzi, hogy nemcsak a vagyongyűjtésben voltak ők társak, hanem a szellemi 

javak felfedezésében is.  

A grófnőnek tetszett a könyvek rendszerezése, arra gondolt, náluk is sok olyan kincs van, amit számba 

lehetne venni, és a könyvkötővel egységes külsőbe öltöztetni. 

- Nem lenne kedved ehhez a feladathoz, Borbálám? Akkor itt maradhatnál életed végéig 

Erdélyben… 

- Nem, nem - tiltakozott ijedten az asszony - a gyermekeim otthon várnak rám, s a levelekből azt 

olvasom, hogy már így is nagyon türelmetlenek… 

 Mielőtt elbúcsúztak a Teleki tékától, Borbála elővette ajándékát, Munkáji darabjait, maradjanak meg 

ezek itt az ő jeleként… 

A három hónap olyan gyorsan elrepült, hogy észre sem vették. A grófnő még egyszer dicsekedni 

akart magyarországi vendégével, ezért búcsúztatására meghívta a kolozsvári nemes hölgyek néhány 

tagját, és a tudós férfiak közül is néhányat. Az az élénk társasági élet, amelynek az elmúlt időszakban 

részesévé vált Borbála, művelt barátokat hozott számára, akik búcsúzásra írott versét is érdeklődéssel 

fogadták. A grófnő a marosvásárhelyi kirándulás óta mondogatta Borbálának, hogy hosszabbítsa meg 

jelenlétét, a búcsúest sikere véglegesítette elhatározását: meghívta társalkodónőnek magához, és havi 

fizetését aranyforintokban ajánlotta meg. Nagylelkű volt az ajánlata: utazzon el Debrecenbe, nézze 

meg szeretteit, és térjen vissza immár a grófnő alkalmazottjaként, a társalkodónő nem szolga, egy 

parnói Molnár Borbálához is illik az. 

 A megszokott úti batár vitte ládáival együtt Kertész Jóska házáig, ahol világlátott Molnár 

Borbála szállt le gyermekei ölelő karjába: becipelték és nyitogatták a ládákat, keresték ajándékait. 

Borbála úgy érezte, egy kicsit összement körülötte a világ, az erdélyi palotákhoz és kastélyokhoz 

képest a Darabos utcai ház kicsinynek tetszett, de fiai szerető fogadtatása feledtette vele ezt az 

érzést. Ez a nagy öröm csak fél napig tartott, utána mindenki végezte a saját dolgát, napokon keresztül 

nem látta gyermekeit. Anyja néhány nap múlva elment Lasztócra, Kertész Jóska gazdasszonya kinézte a 

konyhából, nem kell őt ellenőrizni – mondta – nem lopja ő meg a gazdáját.  

Kiballagott a Nagyerdőre, ott üldögélve eldöntötte: visszamegy a grófnőhöz és megkeresi a 

gyermekek tanulásához szükséges összeget. Kapossy Antal bátyának levelet írt, beszámolt neki 

döntéséről és eladatta vele újhelyi házát, annak árával egy időre elrendezte a fiúk dolgát. Aztán újra 

összecsomagolta a ládáit és visszatért Kolozsvárra. Már nem hintón utazott, csak delizsánszon. Nem 

volt fogadtatása sem díszes, úgy tekintettek rá, mint aki hazatért: visszakapta régi szobáját, és a 

grófnő minden nap ugyanúgy előszámlálta neki is napi feladatait, mint a többieknek. Ez a megváltozott 

státus csak eleinte tette bizonytalanná a helyzetét, mert Borbála hamar szót értett a belső lányokkal, 

szakácsokkal, inasokkal és udvarosokkal, s néhány kivételtől eltekintve normális emberi kapcsolatban 

volt velük.  

Nehezebb volt a helyzete a grófnő lányaival, akik nem helyeselték anyjuk döntését, és mindent 

elkövettek, hogy elűzzék mellőle Borbálát: Nina nem restellte az egyik belső lánnyal átkutattatni a 

ládáit sem. Az onnan kivett leveleket olvasva elújságolták anyjuknak, milyen ledér nőszemélyt fogadott 

magához, aki még egy nős pappal is kapcsolatot tart… Szegény Édes Gergely, ezt is megérte! – gondolta 

Borbála, de szerencsére a grófnő megvédte őt és azt a szolgálóját, aki belenyúlt Borbála ládájába, 

azonnal elzavarta – érdekes módon Nina sem fogadta magához! Bora ezután nem is tett ellene semmit, 

megérezte, hogy anyjának is szüksége van társaságra. De Nina nem nyugodott: Borbála vallásába kötött 

bele, nem vette észre, hogy ezzel anyját is megbántja, hiszen második ura kedvéért ő is reformátussá 

vált, s most azt gyalázta. Ezzel aztán jól magára haragította az anyját, heteken keresztül Bora 

közvetített közöttük, míg megbékéltek egymással.  

Borbála igyekezett ezekből nagyon kevés részt vállalni: leste a grófnő gondolatait, 
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hozzákezdett a könyvtár rendezéséhez, könyvkötőt keresett, hogy egységes külsőbe öltöztesse a 

könyveket. Amikor csak tehette, széltében-hosszában bejárta Kolozsvárt, hogy megismerkedjen 

életének új színterével. Szívesen vett részt a Mikes-ház bevásárlásaiban, melyet a grófnő mindig 

személyesen intézett, megismerkedett a helyi szatóccsal, mészárossal, és a többiekkel. Bár a benne 

lakozó puritán lélek elborzadt attól a pazarlástól, ami a napi életet követte a házban, de véleményét 

magában tartotta.  

Kolozsvárról legtöbbször Egeresre jártak, Borbála szerette az itteni udvarházat. Hajdanán ezen a 

településen nőtt fel Mikes Anna a Nádas patak partján lévő kalotaszegi várak egyikében, ami mára a 

Hallerek birtoka: Mikes Júlia - grófnőjének testvére – élt benne. Az udvarház és környéke sok élményt 

tartogatott számára. Szívesen üldögélt asszonyával a nyitott verandán, ahonnan az egész parkot 

átláthatta. A grófnőt ritkán sikerült a sétára rávennie, de ő – ha csak tehette – elindult a gondozott 

utakon, és letért a bozótosabb részek felé is. Egeresen melegház is volt, a csokrokat a szobaasztalokra 

az ő tiszte volt bevinni. Most értette meg Gvadányi rajongását, hiszen télen is nyíltak a virágok, de a 

szíve mélyén ő változatlanul többre tartotta a violákat, jácintokat és a többieket, mint a kényes 

körülmények közt nevelkedőket.  

Ebben az idilli környezetben ismerte meg a grófnő másik arcát: a Kolozsvárról lovon érkező 

Margitai nevű legátust színe elé sem engedte, és éji szállásra sem fogadta be. Másnap még a húsvéti 

istentiszteletre sem mentek el a templomba, ahol ő prédikált, pedig már napok óta szigorúan böjtöltek, 

úgy, ahogyan azt pápista korában megszokta, és egész nap a Bibliát olvasták.  

- De hát miért ez a kegyetlenség? – tudakolta Borbála 

- Megszegte a legátusok íratlan törvényét: gyalog kellett volna jönnie, szerényen, s nem egy 

pejcsikón ficánkolva… 

Nemcsak a szívélyesség, ez a szeszélyesség is jellemezte a grófnőt. Minthogy többnyire hízelkedőket 

és a barátságot haszonért keresőket látott maga körül, Borbála csendes hallgatása újdonság volt a 

számára. Az idők során rájött, társalkodónője nem mindig helyesli döntéseit, kikérte véleményét, és 

néhány dologban aszerint járt el. Kis örömök voltak ezek Borbálának, s mindig köszönetet mondott érte 

az Úrnak.  

Kolozsváron és Egeresen is kedves szomszédjuk volt Bethlen Gergely, aki néhai anyja révén a 

grófnő rokonának számított. Tragikus történetét már a találkozás előtt megismertette vele Anna 

grófnő: kicsi gyermekkorában egyetlen hét alatt egy járványban elvesztette apját, anyját és két 

nagyobbik testvérét, őt húgával együtt anyai nagyanyja nevelte fel, bátyja meg más rokonokhoz került. 

Tanulmányai befejeztével, ahogy lehetett, önállósították és a guberniumban lett császári kamarás. A 

grófnő elbeszélésében ekkor csak arra lett a példa, hogy az erdélyi családok mennyire szűk körben 

házasodnak, s emiatt rokon mindenki mindenkivel. Bethlen Gergelyékkel gyakran találkoztak, nemcsak a 

rokoni érzések hozták el a Mikes kastélyba, Mikes Anna szeretetreméltósága is megfogta őket: 

Gergely pótanyát látott a nagyasszonyban.  

Szent Iván havában éppen Egeresen időztek, amikor egy ismeretlen asszonytárs, Máté Jánosné 

levélben kereste meg Borbálát, Szőkefalváról küldte sorait. A grófnő rögtön tudta, kit rejt a levél: 

-  Ujfalvy Krisztina ő, már meséltem róla Vásárhelyen! 

 Borbála izgalommal olvasta a sorokat, hiszen aki írta, gyakorlott verselő, kiforrott, kemény egyéniség, 

friss szellem – még a csipkelődő hangnem is kedvére való volt. Maga sem értette, honnan támadt benne 

ez a megértés, de megvolt és nem bánta. Gyorsan megszületett válasza, melynek a szeretet vezérelte 

minden sorát. A nemes dáma – ahogyan Krisztina emlegette levelében a grófnőt - szíves meghívását 

maga írta a levél végére, de két hónap is eltelt anélkül, hogy válasz érkezett volna.  

 A feladat, amire Krisztina felkérte, nemcsak a barátkozás volt: szemrehányással illette 

Borbálát, hogy könyvében nem nőtársait védte, hanem a férfiakat. Emiatt vitára hívta ki a férfiakról és 

a nőkről, az élet fontos és kevésbé fontos dolgairól. Krisztina nem tartotta magát költőnek, Borbálát is 

arra kérte: sétáljon le a Parnasszusról, mert ő ott nem otthonos. A jól gördülő sorokat olvasva ezt 

nagyképűségnek érezte, de válaszában folytatta a játékot: Úgy látom, hogy szíved néked is érzékeny, s 

lesz a képzelődés kettőnk közt termékeny, gondolatinknak hát nyissunk tágas mezőt, hadd öleljek 
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benned kedves levelezőt.  

  Néhány levél után aztán megismerte Krisztina egyéniségét, gondolatban visszavonta a nagyképű 

jelzőt, elfogadta olyannak, amilyen volt: önmagának is gyakran ellentmondó, szeretetreméltó 

asszonynak, akiben rokonlélekre talált. A levélváltás azonban nem maradt kettejük dolga, a grófnő 

figyelte a postát, s a frissen érkezett leveleket többször felolvastatta, hogy a sorok mögötti értelmet 

is megtalálhassa. Egy-egy levéltémát megvitatott vendégeivel, hogy azzal segítsen Borbálának a válasz 

megformálásában. Így hát Borbála nem mindig saját véleményét tolmácsolta, a gondolatokat a grófnő is 

alakította. Ez érdekesebbé tette a játékot, meg elszórakoztatta kedves munkaadóját is vele, ami 

kötelességei közé tartozott.   

A szüreti időszak végén visszatértek Kolozsvárra, ami mostani fényét – ezt mindenki elismerte 

– Bánffy Györgyéknek köszönhette, akinek személyisége alkalmas volt az uralkodó és az erdélyi rendek 

közötti egyezkedésre. Amikor a gubernium Szebenből ide költözött, Bánffyék Kolozsvár új arculatát is 

meghatározták a főtéri palota megépítésével: oda hívták meg az arra érdemeseket a fényes külsőségű 

vigályokba. Ettől kezdve az erdélyi nemesek bárhol is élték mindennapi életüket, Kolozsváron is 

tartottak fenn házat, ami révén a Szamos parti település gyors fejlődésnek indult, melynek lelke a 

kormányzó és a felesége, Palm Jozefa lett.  

Amikor Mikes Anna grófnő elvitte bemutatni Magyarországból érkezett vendégét, csak a 

kormányzó feleségét találták otthon Bolla Márton és Mártonfy József társaságában. Mire a ház úrnője 

elé kerültek, Borbálának volt ideje ámuldozni: vörös selyem kárpitú szobákon keresztül vezetett az 

útjuk, melyek mindegyike más mintával volt díszítve. Palm Jozefa kistermetű nő volt, tökéletes úrhölgy 

benyomását keltette fidres-fodros magyaros ruhájában, gyöngysoros nyakával. Tornyos frizuráján 

minden hajszál a helyén volt, s még egy divatos hajékkel is megnagyobbította azt, hogy magasabbnak 

tűnjön, mint amilyen a valóságban volt.  

Bolla Márton, a kormányzóék házi szerzője egyetlen pillantással felmérte a magyarországi 

poétriát, és nem félt a versenytárstól, mert a pompához szokott grófnő nem igen találhat semmit 

ebben a szegényes öltözékű, de büszke tartású asszonyban. Borbála ezt nem vette észre, mert azon 

gondolkodott el, hogy mit keres itt az erdélyi püspök, Mártonfy József violaszín frakkban, bársony 

térdnadrágban, vörös harisnyában és csatos cipőben, hol van a megszokott papi öltözéke? Még 

szerencse, hogy nem nyújtotta kezét csókra, amin hatalmas méretű pásztorgyűrű csillogott. Aztán a 

vendégeknek frissítőket, csokoládét, süteményeket szolgáltak fel a nesztelen léptekkel járó libériás 

inasok, akiknek ruhája ragyogott az aranyzsinóroktól, és a közös ismerősökre terelődött a szó.  

Anna grófnő mérgesen tért haza a délutáni látogatásból, költő vendége ellenére sem jutott neki 

kellő figyelem a kormányzói palotában. A magyarul törve beszélő Jozefával egyébként kezdettől fogva 

nehezen talált hangot, mert még az elején megszégyenült, amikor kiderült, hogy sem németül, sem 

franciául nem tud, amit társalgási nyelvként ajánlott Kolozsvárra kerülésekor. Azóta talán már többet 

ért a magyar nyelvből, melyet kénytelen volt megtanulni, hiszen az itteni nagyasszonyok többsége nem 

tudott idegen nyelveket. 

 - Mi magyarul beszélünk, mert magyarok vagyunk, s nincs szükségünk idegen tollakra –  mondta 

Borbálának, aki sokallta a fényűzés mértékét: a kívülről is impozáns épületben fejedelmi viszonyok 

között éltek vendéglátói. 

- Ez kijár nekik, hiszen ők jelentik most Erdély legnagyobb méltóságát – védte meg Anna 

grófnő őket – de valójában ő is elégedetlen volt a látogatással.  

A kormányzóval személyesen később sem találkozott Borbála, csak Kolozsvár utcáján látta néhányszor 

hat lovas hintóján elrobogni, titkára kocsizás közben is felolvasott neki, pompás ruháján császári 

kitüntetések sora csilingelt. 

Mivel a császár végül is nem engedélyezte a nyelvmívelő társaságot, átalakultak 

kéziratkiadókká: már nem foglalkoztak irodalommal, csak Erdély múltjával. Így hát Borbála úgy maradt 

ki valamiből, hogy valójában nem is volt benne. Később Bethlen Gergely a társaság könyvtárában 

ráakadt Molnár Borbála Munkájinak egyik kötetére, de nem mondta el soha Borbálának az abban látott 

beírást, amivel az egyik férfiolvasó fejezte ki a véleményét a költőnőről: Apolló tehene…Ő, aki ekkorra 
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már ismerte személyesen, nagyon igaztalannak érezte, legyintett rá: névtelen firkálókkal nem érdemes 

foglalkozni.  

Kolozsváron a kormányzó testvére, Bánffy Ágnes vezette be a zenei hangversenyeket, aki 

házassága révén az Esterházyak családjába került, és magyarországi és bécsi hangversenyeik példáján 

felbuzdulva teret és alkalmat teremtett ilyenre Erdélyben is. Kolozsváron ekkoriban nem voltak még 

képzett zenészek, így hát a várostól kibérelte a toronyzenészeket, akik a Bánffy palota nagytermében 

trombitán és sípon játszották el Mozart és Haydn szerzeményeit. Ennek az eseménynek a grófnővel 

együtt Borbála is részese lett, bár nem szerette a gőgös Bánffy Ágnest, nem véletlenül volt ő Palm 

Jozefa barátnője, de ez nem rontotta el az élvezetét. Ez a hangverseny aztán divatot teremtett, 

farsangi időben szinte havonta sor került rá valahol: virginálon, hegedűn, cimbalmon, lanton 

megszólaltak Kájoni János csíki ferences szerzetes gyűjteményében lévő világi énekek, és a 

református kollégium kántusa is bemutatkozott, bár őket a temetésekről mindenki ismerte.  

 Mindszent havában egy nyúlánk termetű, finom arcbőrű, tüzes szemű teremtés pattant le a 

könnyű kocsiról, végre személyesen is ideért Ujfalvy Krisztina, a kedves vitapartner és levelezőtárs. A 

grófnő előzetes hírei igaznak bizonyultak, már külsejével megmutatta különlegességét: magyaros 

ruháján panyókára vetett, sötétzöld mentét viselt, kunállású fövegét rezgő tűk ékesítették. Eleven 

lelkéről nemcsak nemes arckifejezése árulkodott, az a tisztelet, amivel köszöntötte a grófnőt, és az a 

szeretet, amivel keblére ölelte Borbálát, az is őt jellemezte. 

- Kackón voltam, az öcséméknél. Szeretem a sógornőmet, négy szép gyerekkel megajándékozta 

a testvéremet, a legkisebb, Károly, ma is levett a lábamról.  

- Borbála már tudja, hogy az öcséd lányszöktetésének milyen nagy volt a híre Erdélyben! 

- Hogyne, amikor meghalt Máté Izsák, megszöktette Katát, Kackón új életet kezdett, de már 

elfelejtette, milyen volt gyerekként.  

- Pedig úgy hírlik, Máté Klára sokat finomított rajta! 

- Igazi okos asszony, tényleg megszelídítette az én kikapós öcsémet. Most azonban tőlem kért 

segítséget, hogy enyhülésre bírjuk a gyermekek nevelésében. Nagyobb fiai, Sándor és Samu 

már Nagyenyeden tanulnak, de a leghidegebb télben is lóháton kell visszamenniük az iskolába, 

hogy el ne puhuljanak. Hát most együttesen sem jártunk sikerrel, Sámuel megmakacsolta magát.  

Miközben társasági modorban csevegtek, egymást is felmérték. Borbála megérezte Krisztina cifra 

külseje mögött magánytól didergő szívét, Krisztina pedig azt, hogy levelezőtársa nem a maga ura, 

legegyszerűbb véleményét is kénytelen virágnyelvre fordítani. A találkozás mindkettőjük számára 

nagyon fontos volt, nem volt soha olyan asszonybarátjuk, aki szellemileg is tudta követni a gondolatok 

útján, az élet nagy ajándékára ismertek egymásban. De még idő kellett ahhoz, hogy a magukra vállalt 

szereptől meg merjenek szabadulni.  

 A verses levelezést Krisztina a találkozás után prózára fordította, ám Borbálának sem volt ez 

ellenére, otthon is voltak olyan levelezőtársai, akik így fejezték ki magukat. S Borbála nemcsak a 

tartalomra figyelt itt sem, az új formát is próbálgatta, izgatta, hogyan lehet a gondolatot minél 

tömörebben kifejezni ebben, és hogyan lehet témát váltani akkor, ha nem törnek meg a sorok, mint a 

verselésnél. Így fedezte fel az írásjelek szerepét, melyeket sokkal hathatósabban használt prózai 

írásaiban, mint a versekben. De amikor kedves témára talált, nem sokat kísérletezgetett, hagyta, hogy 

maguktól ömöljenek sorai: E szerint nem ismeri az igaz boldogságot az, aki azt magán kívül keresi. – Hol 

van tehát? Nem másutt, hanem magunkban, és mi feltalálhatjuk a boldogságot a szerencsétlenségek 

közepette is, mert az igazi és valóságos boldogság nem egyéb, mint azon édes érzés, hogy mi 

kötelességünket mindenkor szíves igyekezettel törekedjünk véghezvinni…. 

 Levelezés közben új barátnéja sorsát is átélhette, hiszen a levelek hol Szőkefalváról, hol 

Mezőcsávásról érkeztek, de a legváratlanabb pillanatokban jelent meg Egeresen vagy Kolozsváron. 

Állandóan úton volt, mint Borbála anyja, ő sem találta sehol sem a helyét. Amazonosan öltözködött, 

férfias kalapokat hordott, a férfiaktól minden elfogultság nélkül levelezett, és ott tette őket csúffá, 

ahol csak lehetett. Amikor a korondi fürdőn meglátott egy verset kifüggesztve, amit a Teleki fiúk 

írtak, nem állta meg, hogy ne firkálja rá megjegyzését: Mihály és Domokos mindketten Teleki, többet 
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írtak volna, de több nem tele ki. A fiúk sem maradtak adósak, de nem verssel, hanem pletykával lőttek 

vissza, amin Krisztina csak nevetett.  

 Borbála megértette, hogy barátnéja szerelmi csalódása miatt az egész férfinemet utálja, és a 

nők sorsáért is csak őket hibáztatja. Leveleiben próbálta finomítani az éles megállapításokat, és örülni 

tudott, ha egy picivel is közelebb kerültek egymáshoz. Nemcsak szellemi önállóságát, külső 

megjelenését is élvezte barátnéjának: Krisztina minden ruhadarabját egyéniségéhez formálta, amivel 

hozzájárult a róla kialakított negatív képhez. De másféle világukat nem tudta megváltoztatni Borbála, 

és nem is akarta, hiszen az tette mindkettejüket azzá, akik voltak.  

A grófnővel egyszer éppen Egeresen múlatták az időt, amikor Borbálát a betegség teljesen 

leverte a lábáról: lefeküdt, mert olyan gyengének érezte magát, mint akit a forrónyavalya kapott el. 

Mindez elkeserítette, hiszen ő még soha nem volt beteg, de legjobban a jövő miatt aggódott: idejött, 

hogy megkeresse fiainak a tanuláshoz szükséges pénzt, s nem tud megfelelni a feladatnak. Hogy megy 

így el Debrecenbe az övéihez, mint lesz tovább? Ám ezt a gondot a grófnő hamarosan levette a válláról, 

elhívta Kolozsvárról a családi orvost, aki mindenféle pirulákat és pihenést javasolt. Amikor a grófnő itt 

volt, maga felügyelt a betegre, de a személyzet is szívesen segítette gyógyulását, amikor Anna grófnőt 

Kolozsvárra, vagy másfelé szólították dolgai.  

Borbála számára ez a magányos pihenés nem várt örömöket hozott. Ahogy enyhültek fájdalmai, 

felkelt az ágyból, kisétált a kastélyt övező parkba: csak úgy, minden feladat nélkül elüldögélt a kerti 

padon, hallgatta a kis patak csobogását, a madarak vég nélküli csiripelését. A tavaszi virágok, a 

bimbókkal borított fák, a plánták az árnyékban és a megújuló világ körülötte nemcsak felidézték 

számára a Ronyva parti kikelet örömeit, az emberi élettel való hasonlatosságára is ráébresztették. 

Csak a teste volt tétlen, szelleme nem: átgondolta mindazokat, amit Herdertől olvasott az emberiség 

történetéről. Az ő ideái által vezérelve jött rá, hogy a világot nem a hasonlóságok uralják, hanem a 

természeti dolgok elintézésének szembetűnő egybehangzása: törvények uralkodnak a testek világában 

és az erkölcsi világban, és egyik tüköre a másiknak.  

Amikor a reggeli nap sugarai rávetültek az ágyára, kinyitotta az ablakot, hogy a kedvesen 

csivitelő madarak énekét hallgassa. Az udvaron már nagy mozgás volt: lovakat csutakoltak, ökröket 

itattak, rucákat hajtottak a kis pásztorlányok. Mióta felismerte, hogy a természet elemei is az emberi 

utat járják be és mindannyian egy csodálatos rend részesei, új szemmel nézett a környezetére. Ezt 

kellene megírnia úgy, hogy az asszonytársak is részesei legyenek felfedezésének! Ahogy egészsége 

engedte, mind gyakrabban telepedett az asztal mellé, maga is örömét lelte az írásban.   

Más volt ez a munka, nem olyan, mint a versírás! Az egyik vihar után született meg a szélvészről 

írott darabja: Csak zúgj folyvást és süvölts az ingadozó magas nyárfáknak tetején által, te 

kegyetlenkedő szélvész! És nem ügyelek a te különösségedre. Itt, az alacsony bokroknak oltalmába – 

melyeket csak alig mozgathat meg a te leheleted – azalatt míg a magas fák a te hatalmad előtt 

sóhajtozva meghajolnak, és a sebes eső zöld leveleiken átcsorog, én itten bátorsággal és nyugodalmason 

sétálok. Mire a grófnő visszatért, Borbála meggyógyult, és az új írások őt is elbűvölték: életet leheltek 

megszokott környezetébe.  
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      5. 

 

     Mesés történetek 

 

Ha a hangversenyeken nem is találkoztak, a Rhédey-házban, a színházi előadások szünetében 

csaknem minden alkalommal látták a kancellár feleségét. Palm Jozefa sokat tett a kolozsvári 

színészetért, nemcsak pénzzel és ruhákkal támogatta a társulatot, hanem személyes jelenlétével 

divatba hozta a színházba járást. Hogy aztán mit értett meg a magyar nyelvű előadásokból, arról 

senkinek nem beszélt. Borbála számára eleinte csalódást hozott az a nagy terem, amit az itteniek 

színháznak neveztek: egyik felében volt a színpad, másik felében pedig néhány páholy az előkelőknek. A 

nézők többsége a közbülső téren állt, járkált, beszélgetett előadás közben is. Ha egy-egy ismertebb 

méltóság megérkezett, akkor hátat fordítva a színészeknek, megtapsolták akár az előadás közben is. 

Palm Jozefa elé az asszonyok és lányok kézcsókra járultak, az előkelő asszonyok meg hatalmas 

kalapokban parádéztak. Ezek a külsőségek azonban csak Borbálát zavarták, az itteniek a színházi élet 

részének érezték.  

De az elég gyorsan kiderült, hogy Kolozsvár nem tud eltartani egy állandó társulatot, a 

színészek a gyakori pénzhiány miatt kénytelenek voltak vidéken is fellépni. Ezért az idősebb 

Wesselényi báró megvásárolta őket, és magánvállalkozásaként folytatódhatott működésük. Igaz, hogy 

úgy kezelte a társulatot, mint egy feudális uralkodó, de Borbála nagyon örült, hogy a színházi élmények 

nem szakadnak meg. A színház új vezetősége megszigorította a szabályokat, megtiltotta a mászkálást, 

de akkor meg a látcső jött divatba: azon nézegettek és legyezőikkel üzentek egymásnak. A grófnő 

páholybérletet vásárolt, így hát majdnem minden előadáson ott lehettek, Borbála láthatta első 

olvasmányainak kedvesét: Voltaire Zairjét, Shakespeare Rómeó és Júliáját, és Kótsi Patkó János 

nagyszerű fellépését Schiller Ármány és szerelem című színművében. A színészek jók voltak, és a 

felvonásközi szünetekben, Borbála nagy örömére, koncerteket és szimfóniákat játszottak a Bánffy-ház 

zenészei. A grófnő különösen Fejér Rozália színészné énekét kedvelte, így hát őt a házukhoz is 

meghívták egyszer-egyszer. 

Farsangkor mindannyian részt vettek a kolozsvári mulatságokon. Izgalmas volt a szánok felvonulása, 

ami után mindenki valamilyen maskarába öltözve jelent meg a Bánffy palotában. A grófnő sógora, Haller 

Antal udvari bolondja egy törpe volt, aki harlekin öltözetben, csörgősipkával a fején, a bakon állt 

inasként. Ott volt az egyik szánkón a nőfaló Jósika Miklós is, aki felesége halála óta nagyon 

megváltozott, minden ilyen megmozdulás lelkévé vált, de nagyhangú viselkedése mögött elrejtőzve, 

magányosan élt. Most is egész udvartartással érkezett: szánja előtt lóháton vörös egyenruhába 

bújtatott cigányzenekar muzsikált, utána aranypaszomántos, sötétkék mentéjű és vörös nadrágos, 

csákós lovas huszárok következtek, majd a szánban, amelyet négy ló húzott, ő maga ült egy kolozsvári 

szépséggel.  

A grófnő csak a szánkózás kedvéért vett részt ezen, de ha már ott voltak, felmentek a maskarákat 

is megnézni: színes és hangulatos kavalkádként az egész erdélyi történelem megelevenedett előttük 

fejedelmestől, nemességtől, török és tatár rabostól. Kedves ismerősük, Ujfalvy Krisztina saját 

címerüket jelenítette meg: zöld ruhájú, kék hadi pajzsú vitéz lett belőle, aki kinyújtott jobbjában 

lándzsát tartott, fejét koronás zárt sisak fedte, és a családi színekből összeállított köpenybe 

burkolózott. Szerencsére a grófnő elfáradt, így hamar hazatérhettek. Borbála örült ennek: nem 

szerette a bálokat, az üres szócsépléseket, meg aztán láthatóan csak megtűrték azokon őt, hiszen 

valójában a társalkodónő is a személyzethez tartozott. 

Miközben így zajlott Borbála erdélyi élete, a fiúkkal csak a levelek maradtak meg összekötő 

kapocsként. Többé-kevésbé rendszeresen írtak, aminek nagyon örült, és nem tudta, hogy ez Samu 

érdeme, aki különféle módon vette rá öccseit a levélírásra. A sikeres vizsga után Margitán tanítói állást 

talált magának, ahol már korábban is járt legátusként. Borbála készült a meglátogatására: a helység 

egyik állomása volt az erdélyi postajáratnak, egyenes úton mehetett volna. De csak a fiúknak szánt 
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pénzeket küldte maga helyett, mert hogy a grófnő megbetegedett, nem merte magára hagyni. Szüksége 

volt az állására, hiszen vállalt feladatát csak így tudja teljesíteni.  

Végül úgy telt el az a két esztendő, hogy nem jutott el Margitára, és közben fia befejezte ottani 

tanítóskodását. Amikor már azt hitte róla, hogy Hollandiába készülődik, akkor értesítette őt Kertész 

Jóska, hogy a Helytartótanács nem engedélyezte a kiutazást, a szigorítások miatt csak a nemesek 

kaphattak passzust. Sógora arról is tudósította, mennyire elkeseredett a fia a döntés miatt, de nem 

vette vissza a Szokera nevet csak azért, hogy megkapja az engedélyt. Az egyik debreceni polgár, 

Borsos István anyagi segítsége, meg az összegyűjtött pénz így sem vész el, elmehet Bécsbe nyelvet 

tanulni és világot látni, oda Debrecen is adhat úti levelet. 

Borbála ismert költőként érkezett Erdélybe, ami az itt eltöltött évek alatt szinte feledésbe 

merült. De hát mitől is lehetne híres, hiszen nincs könyve, ami terjeszthetné azt! Pénz nélkül nem tudja 

kiadni az írásait, csak a ládájában szunnyadnak azok. Szathmári Pap Mihály professzor találta ki az első 

lehetőséget: egyik rokona verssel akarta megörökíteni azt, hogy 1796-ban 400 rénes forintot és 18 

felfegyverzett ifjút küldött Ferenc császárnak hadi célokra, amiért császári kitüntetést kapott 

elismerésként.  

Igaz, ez a feladat nem nagyon illett bele Borbála költőiségébe, de ha pénzt lehetett érte kapni, 

miért ne tette volna meg?! Úgy vélte, van már annyi tudása, hogy játszva megoldja a feladatot, mégis 

beleizzadt, amíg a 24 árkust összehozta. De a megrendelő elégedett volt az elkészült verssel, az érte 

kapott pénz meg mehetett Debrecenbe. Aztán a dolog mégsem ült el. Szathmári Pap Lajosnak annyira 

megtetszett a munkája, hogy hajlandó volt kiadatni, de nem Erdélyben, hanem Magyarországon, hogy 

oda is jusson el a híre az ő nemes cselekedetének. Borbála Vácra írt a testvérének: közös ismerősük, 

Gottlieb Antal vállalta a nyomtatást, és a terjesztését is megszervezte: Pesten a Mosótzki-féle olvasó 

kabinétben árulták. Az érintett Erdélyben mindenkit megajándékozott a kiadvánnyal, de ez az írás nem 

nagyon emelte meg Borbála költői hírét, még ha pénzzel járt is.  

István öccsének levele, amelyet a könyvküldeményhez csatol, olyan újságot tartalmazott, ami 

nagyobb volt, mint Szathmári Pap Lajos tette: Batthyány Éva feleségül megy hozzá, Parnón fognak 

letelepedni, s Zemplén vármegyénél lesz munkája és megélhetése. Borbála sajnálta, hogy ilyen 

szűkszavú volt a levél, de az abból áradó öröm őt is elöntötte: testvérével megtörtént a csoda, ami 

pedig csak a mesékben létezik. Debrecenből kért híreket az ifjú párról, mert a lagzira már nem volt 

értelme elindulni, mire odaérne, tán már nem találná őket Vácon, Parnóra meg még nehezebb lenne innen 

eljutnia. Majd egyszer, máskor…. 

György nap közeledvén a grófnő is kitalált neki egy költői feladatot: köszöntse verssel neve napján 

Bánffy György kancellárt, aki második férje révén volt rokona. Ha Palm Jozefa hidegsége távol is 

tartotta volna Borbálát az írástól, a grófnőnek nem mondhatott nemet. Nekilátott hát a feladatnak. A 

maga számára azért megnehezítette azt, nem a már könnyedén használt alexandrinokban írta, 

visszatért a kezdeti idők dalformájához. Az alkalmi verset nyitó picturában az évszakok örömeit vette 

sorra, aztán jöhettek a személyre szóló jókívánságok, ami kijár egy kancellárnak. Ebbe a családját is 

belevette, hiszen az urak is azok erejéből táplálják magukat. Nagylelkűségét csak Krisztina barátnéja 

vette észre, meg is fedte érte. Bánffy György köszönetét a titkára kézbesítette néhány arany 

formájában.. 

- Többre számított Borbála?- kérdezte tőle Szathmári Pap Mihály. 

- Többre is, kevesebbre is – az ilyen szolgálatok ennyit érnek. De a kancellár úr a kultúra nagy 

támogatója, megérdemli a dicséretet, nekem meg szükségem van a pénzre, és csak így tudom 

megszerezni. Az igricek régen sem jártak be a fogadásokra, csak távolról mulattattak. Nem 

volt ez rosszabb feladat, mint a nemes cselekedet versbe szedése, még jó is volt, mert újból 

kipróbáltam azt a dalformát, amivel hajdanán írni kezdtem.  

- Miért nem ír most is a maga örömére? 

- Nem tudom én sem, de azt hiszem, hallgatnak a múzsáim, csak ha érzem a feladat súlyát, 

akkor tudok megszólalni. Hogy változik is az ember! Otthon Újhelyben nem tudtam 

megrendelésre írni, most meg már csak akkor megy, ha ott van mögötte az a tudásom, hogy 
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körmöci csikókon jön a válasz.  

- Érdemes ezért írni? 

- A pénz nem jön rosszul annak, aki szűkibe van abban.  

Krisztina ezt sem fogadta ilyen megértőn, sőt haragudott is rá, amiért így eladja magát. Borbála nem 

magyarázkodott: ha neki is lenne egy kis birtoka, amiből megélhetne, akkor ő is csak a múzsákkal 

társalkodna. De a fiait taníttatni kell, és kell egy kis tartalék is, ki tudja, meddig tart ki ez az állása, 

utána vissza kell térnie Magyarországra, régi életéhez, azt is itt kell megalapoznia.  

 Gvadányi úr barátjának, Péteri Takács Józsefnek a levele Keszthelyről jó híreket hozott: 

Báróczi Sándor átolvasta a Szerencsétlen szerelmet, és megjelenhetne, mert Festetics László 

felajánlotta hozzá aranyait. Jó volna – állt a levélben - ha Borbála minél gyorsabban megírná a grófnak 

az ajánlását és a könyvéhez szánt előszót. Mikes grófnő még tán Borbálánál is jobban lelkesedett, 

emiatt nagyon nehezen készült el a Festeticsnek szánt vers: a grófnő minden sorába belekötött. Az 

ajánlás azonban már Újhely óta kész volt a fejében. 

 Borbálának természetesen fel kellett olvasni a grófnőnek az egész történetet, és amikor 

befejezte, akkor meg arról kérdezgette, hogy mi lett a kisgyermek sorsa, hogyan alakult Vinczentz 

élete? Borbála így hát tovább szőtte történetüket, azzal az elhatározással, hogy egyszer majd leírja. 

Már a folytatásnak is a végére jutottak, de Keszthelyről még mindig nem jöttek hírek a könyvről. 

- Mennyi idő alatt készülhet el egy könyv? – tudakolta a grófnő szinte naponta, őt volt a 

legnehezebb megnyugtatni.  

- Legalább egy év – mondta, bár már ő sem hitte.   

-  Biztosan elkallódott a hosszú úton – nyugtatta meg a grófnő, pedig Borbálát az elvesztett 

lehetőség bántotta: kedvenc írása szívéből született, mégsem jöhet a napvilágra. A lelkében már 

elvégezte magával, hogy nem sokat ért el költőként, a Kassán megjelent köteteknek nincs, nem is lesz 

folytatása. Itt, Erdélyben a grófnő szolgájának tartják őt, nem költőnek, nincsenek itt olyan nemes 

lelkek, akik megjelenését támogatnák. De nem szabad elkeserednie, van munkája: eddig írásban 

társalkodott a világgal, most szóban teszi azt, és ha kedve tartja, írhat is, arról sem kell lemondania. 

 Elfoglaltságai megnövekedése miatt azonban egyre nehezebb volt időt szakítani még arra is, 

hogy a hozzá érkező levelekre válaszoljon, pedig Erdélyben a nők közül is többen megtalálták 

leveleikkel, nemcsak Ujfalvy Krisztina. De a barátság örömét Krisztina jelentette számára: 

találkozásaikkor nincs vita közöttük, bár nem értenek mindenben egyet, de egymást pusztán létezésük 

tudatával is meg tudták emelni. S nem is tudta áldani eléggé ezért az ajándékért az Urat, bár Krisztina 

– ha ez néha szóba került – csak az ellenkezés kedvéért ilyenkor azt is hozzátette, hogy az Úron kívül 

azért ő is kellett mindehhez. Krisztina barátsága nemcsak őt erősítette meg, a grófnő lányait is 

megszelídítette: Nina nem merte utánozni Krisztina életét, csak titokban csodálta szabad viselkedését, 

és hogy látta-hallotta, Borbálát mint fogadja el, más szemmel nézett ő is az asszonyra. 

Amikor már lélekben lemondott a költői hírnévről, 1797-ben egyszerre ért el hozzá két könyv 

is, ami megemelte azt. Gvadányi kötetét már Vácon megcsodálta, azóta a fél világot beutazták a neki 

küldött példányok, míg rátaláltak. Csízi meg Gvadányi feleségének költségén Pozsonyban kinyomatta 

levelezésüket, neki is küldött néhány példányt belőle. Borbála barátait és ellenfeleit lepte meg ezekkel: 

Szathmári Pap Mihály azonnal tovább is adta azt lányának, Zsuzsannának, hogy a mintával őt serkentse 

írásra, Nina meg, a grófnő kisebbik lánya, békülést látott a gesztusban, és nem áskálódott többet 

ellene. Anyja ötlete nyomán rávette Borbálát, hogy tanítsa gyermekeit németre, amihez az asszony 

Patakról megkérte azokat a könyveket, amiből apja őt tanította gyermekként. Klárival és Palikával 

hamar szót értettek, ezzel aztán végleg leszerelte Nina comtesse-t is. 

 Csizi kísérő levele csak betegségről szólt, a köszvény nagyon megkínozta, ki sem mozdulhatott 

már a házból. De könyve ajánlásával Borbálát olyan elismeréssel illette, ami révén költői híre 

megerősödött: …őtet, mint a magyar szépnem között a verselésben még eddig hozzá hasonlíthatatlant, 

érdeme szerint megbecsüljed, mert szerencséje felett van az ő érdeme… A folytatással azonban a 

grófnő nehezen békélt meg: 

- No, ez azért túlzás, hol vagy te még attól, hogy búcsút ints az életnek, és a sírfeliratodon 
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gondolkozzunk! 

- Ez Csizi gondolata, az ő nyavalyája sok fájdalommal jár, azok miatt foglalkozik annyit a 

halállal.  

- Borbálám, kikkel volt könnyebb levelezned, a személyesen ismertekkel, vagy ismeretlenekkel? 

- Azt hiszem, az ismeretlenekkel. Akikkel megismerkedtem, csak bonyodalmat okoztak. Csizi 

uram eljött egy látogatásra Újhelybe, utána felajánlotta, hogy feleségül vesz, összeillünk, 

mert egyikőnkhöz sem volt túlságosan bőkezű a természet szépség dolgában… 

- Nem csak a magányos asszonysorstól akart megkímélni? Miért nem mentél hozzá, akkoriban 

te virágzó korodban voltál, ő meg rozoga vénember, örökölhetnél tőle! 

- Tudom, hogy a segítő szándék munkált benne, mert nem hitte, hogy egy asszonyszemély 

férfisegítség nélkül is talpon tud maradni, és fel tudja nevelni a gyermekeit. De én akkoriban 

szabadultam ki Szokera hálójából, eszem ágába sem volt belebújni egy másikba!  

- Szerencsére azért, ha a belső szépséged nem is jutott el hozzá, az érzékenységedet, a 

tehetségedet felismerte, azt mondja, hogy olyan igazságosan képzeled a dolgokat, mint a 

józan ész által vezérelt férfiak. 

- Elég kétes dicséret ez, nem gondolja grófnő?! De egy biztos, szellemileg egyenrangúak 

voltunk, amit feleségként aligha érhettem volna el. 

- Azért nagyon okos ez a bevezető írás, mert megmagyarázza benne önmagát: csak azért írt 

keveset a feladott témáról, hogy neked nagyobb tér maradjon a kibontakozásra! 

- Mindegy, így is jó volt ez a játék! Nem is hiszi el a grófnő, megállt körülöttem a világ, amikor 

elolvastam Jung Éjszakák című könyvét, amit ő hozott nekem ajándékba, s azon 

gondolkodtam, én hogyan, milyennek látom azt a világot, amiben élek! 

A Csizi-levelezés olvasásában lassan haladtak, mert a grófnő is kedvet kapott arra, hogy elmondja: 

szerinte milyen szakaszai vannak az emberi életnek, mit jelent a barátság, az irigység, és a többi 

érzelem. Egy-egy délután Szathmári Pap Mihály is csatlakozott hozzájuk a lányával, Zsuzsannával, aki 

csak egy ideig hallgatta némán a beszélgetést, majd egyre bátrabban szólt bele, és szinte kivirult, 

amikor Borbála helyeslésével találkozott. Borbála is örömmel beszélgetett vele, mindig szeretett volna 

magának egy kislányt is, de neki csak fiúk jutottak. Amíg menyecskéi feltűnnek a láthatáron, beérte az 

ilyen kedves virágszálakkal, mint amilyen Zsuzsanna volt… Ezzel aztán fel is bátorította a lányt, aki 

minden gondjával és örömével felkereste, egyféle pótanyára talált Borbálában. 

 Még egy év sem telt el a kolozsvári tartózkodásból, amikor meghalt az édesanyja Debrecenben. 

A temetésre kocsizva végig gondolta az anyja életét: 59 év jutott neki, aminek a felét egyedül kellett 

leélnie. Az ura halála után ott maradt 4 gyerekkel, akik közül a számára legkedvesebbet nagyon hamar 

elvesztette. Úgy hitte, megmaradt lányát szerencsésen adta férjhez, és végig kellett néznie 

szenvedéseit. A fiúk tanulásához sem volt könnyű összeszednie a költségeket, akiket 10 éves korukban 

önállósított, azóta saját útjukat járják, nem sok kapcsolata maradt velük. Nem csoda, ha ezek után 

sehol nem találta a helyét, visszajárt rövid boldogsága színterére, ahol pedig csak megtűrték, de még 

az is jobb volt számára, mint szembenézni rossz döntése következményeivel. Mindezt megértette 

Borbála, mert emlékezett gyermekkora tevékeny asszonyára, akinek mindig volt ötlete arra, hogy 

megélhessenek, de amikor a dolgok kicsúsztak az irányítása alól, sehol nem találta a helyét. Vagy miért 

nem ment még egyszer férjhez, hiszen volt kérője, Keresztanyja említette, talán, ha… Nincs talán, 

nincs ha! A halál végleg lezárja a földi kínokat. Szívből kívánta anyjának, hogy az örök élet boldogsága 

kárpótolja őt földi boldogtalanságáért!  

 Kertész Jóska házában gyülekeztek, az volt akkori életük legstabilabb helyszíne: Borbála 

Kolozsvárról, István – gyermekágyas feleségét otthon hagyva - Parnóról érkezett. János már debreceni 

volt, de egy ismeretlen kór szülés után elvitte feleségét és gyermekét, azóta élete romokban hevert, ő 

sem találta a helyét. A testvérek ott álltak a debreceni temetőben, Kláricska nevében Kertész Jóska 

volt velük. Az oskolai kántus harmóniás éneklését hallgatva Borbála rádöbbent árvaságukra. Fiai mintha 

megérezték volna ezt, amíg Debrecenben volt, nem tágítottak mellőle, ez valamelyest Borbálát is 

megnyugtatta. Végrendelet nem maradt Nagy Klára, parnói Molnár István özvegye után, nem volt már 
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mit elosztania. Borbála még az anyjánál hagyott könyveit sem találta, elajándékozta vagy eladta 

azokat?! Szíve összefacsarodott, apjától a könyveket kapta örökségbe, egy párat ő is gyűjtött hozzá, 

neki ez volt a kincsestára… János aztán megnyugtatta, könyvei hiánytalanul megvannak, Kisjános 

könyves sarkot rendezett belőle a nyomda egyik szobájában, a kollégium diákjai és a szomszédok közül 

is járnak oda néhányan. 

- Olvasó kabinétod van neked is? – kérdezte középső gyermekétől nagy örömmel. 

- Próbálkozik az ember – válaszolta mosolyogva. 

Szomorúan búcsúztak egymástól a testvérek, de abban azért megegyeztek, hogy van ezután is egy hely, 

ahol találkozhatnak. Sógoruk örömmel hallgatta dicséretüket.  

  Borbála még visszaúton is azon gondolkodott, miért nem fogadta el őt az anyja úgy, mint tette 

Kláricskával? Talán az volt a baj, hogy ő apja tudását többre becsülte, mint az ő asszonyi 

ügyeskedését? Miért nem értette meg soha a tudásvágyát, s azt, hogy mert szakítani a hagyományos 

asszonyi sorssal? Nem voltak a kérdésekre válaszok, de azt tudta, amire anyja megtanította, abból is 

mindent felhasznált… Krisztinának küldött levelében beszélte ki szomorúságát, aki gyors válaszában 

csak arra reagált, amire barátnéjának szüksége volt. Borbála mégis árvának érezte magát, felelőssége 

fiai sorsának alakításában is olyan súllyal nehezedett rá, mint soha.  

Egyik délután a grófnő kedvenc rokona, Radák Polikszéna volt a látogatójuk, akit Borbála is 

ismert már, anyjával néhányszor már voltak náluk. 

- Engedelmet kérek Nénémasszonytól, hogy betörtem, de szeretek ide járni. 

- Hogy vagytok otthon?  

- Mindenki máshol…. Édesapó a vadásztársakkal Magyarbényén mulat, anyám Mikeszászán, 

Istókot beadták a katonaiskolába Vásárhelyre, Ádám meg Bécsben katona.  A testvéreim a 

távolság ellenére figyelnek rám, minden kívánságomat teljesítik.  

- A magadfajta előkelő lánynak már meg kellene kezdenie a feladatára való készülődést, szedd 

rendbe a hozományodat, maholnap bekötik a fejed! 

- Már volt kérőm, Bethlen Lajcsi, de nem szeretem őt, csak pajtásnak való.  

- Hát a szerelem és a házasság nem mindig kapcsolódik össze…- kezdte a grófnő, de a kislány 

nem akart erről beszélgetni, és az asztalon található könyvet, Dugonics Etelkáját használta fel 

arra, hogy témát váltson a társalgásban: 

- Ezt tetszenek olvasni? Én is belekezdtem, de semmit nem értettem belőle… Ha hazajön 

Istók, majd elmagyarázza… Dugonicstól én a Báthori Máriát ismerem, mert az olyan, mint a 

Szigvárt, a kedves könyvem, már sokszor elolvastam… Szeretem a románokat, bár 

anyámasszony félt attól, hogy benne felejtem magam azok világában. 

- És ez nincs így?  

- Elég unalmasok a mindennapok, nem árt elmenekülni egy álomvilágba. 

- Nem szabad a könyvek világát felcserélni a sajátoddal, azt kell élned! 

- Ó, persze, most vettem a ruhámhoz új szalagokat, meg egy kis nyári pártát is hímeztem 

magamnak, gyöngyöket raktam a virágok közepébe – csacsogott ezután megállás nélkül, és az 

asszonyok hallgatták a gondok nélküli kislányt. 

Amikor elment, megint felmerült a Polikszéna név: 

-  Ő is Petrőczy Kata Szidónia leszármazottja? 

- Jól gondolod, egyik ükunokájának a lánya, aki kedves testvéréről nevezte el őt… 

- Nagy bátorság kell azért ehhez a névhez! 

- Nem kell, mert homály fedi az eredeti történetet, ők csak az őseiket őrzik, azok meg mind 

derék asszonyok voltak. 

Néha, amikor úgy esett a kedve, a grófnő maga szabadságolta társalkodónőjét: egy alkalommal így 

juthatott el váratlanul Mezőcsávásra egy Mikes rokon kocsiján. Barátnéját nem tudta értesíteni, meg is 

ijedt, amikor csak az édesanyját, Zsombori Borbálát találta otthon, aki ki sem fogyott a 

panaszkodásból: 

- Krisztina minden olyan szabályt megszeg, amit nekünk előírtak: szilaj vadsággal és nem 
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szendén társalog a férfiakkal, saját feje után öltözködik, és rangjához méltatlanokkal 

barátkozik… 

- Rám céloz a tekintetes asszony?  

- Dehogy, a leányasszony Mikes grófnénál szolgál, tudom ki. Hanem arra, hogy a román 

jobbágyaink mindig itt kuncsorognak nála, ő meg írja a kérvényeket nekik. Ez hozzá méltatlan, 

mert nem szabad alászállnunk… De mondhatom neki, makacs, ha elkezdem mondani a magamét, 

lóra pattan és elmenekül előlem… 

Aztán egy idő után átkísérte a váratlan vendéget a lánya szobájába, és magára hagyta ott azzal, hogy 

neki dolga van. Borbála nem is bánta ezt, mert az illem visszatartotta attól, hogy ellentmondjon egy 

idősebbnek, de nem érezte jól magát a panaszáradatot hallgatva. 

  Krisztina szobája egyszerű volt, a sok könyv, az író pulpitus mindent elmondott gazdájáról, 

csak egy hatalmas tükör árulkodott arról, hogy asszony a tulajdonos. Írt már neki ezekről, de más volt 

saját szemével látni. A könyveket nézve egy pillanatra meg is rettent, többségük tudományos volt: 

gazdasággal, joggal foglalkozók, amihez ő nem értett, meg nem is érdekelte. Csak magyar nyelvűeket 

talált, mert Krisztina nem tudott nyelveket, de ő is, miként Mikes grófné, büszke volt erre: nem 

rontotta el semmivel az eredetiségét – mondta. Belelapozott Bethlen Kata verseibe, naplójába, őt 

tartotta Krisztina költői elődjének. Árva volt, mint én – mondta - még ha másféle volt az árvaságunk.  

Hamarosan berobogott Krisztina is: 

- Kiszellőztettem a fejem anyámasszonytól – mondta, s nagyon megörült a váratlan vendégnek. 

Mindenfélét oda hordatott a szobájába a belső cseléddel, és szégyenkezett, hogy anyja így 

fogadta Borbálát.  

- Ne mentegetőzz, az a fő, hogy itt vagyok, néhány óra múlva jön értem Mikes János uram, 

addig maradhatok. 

Gyorsan röpült az ajándékba kapott idő. Most, hogy négyszemközt maradhattak, Krisztina is jobban 

megnyílt Borbálának, olyanra is szó került, amiről a grófnő előtt nem beszélt. 

- Igaza volt anyámnak, szertelen lány voltam, és sokat szidtam a kedvencét, az öcsémet. Itt 

csak a fiúk járhatnak iskolába, Samu nem értékelte ezt, apa nélkül nőtt fel, léhán élt, és az 

anyám mindig kimentette bajaiból. Apánk gyors halála miatt nem volt semmilyen fék előtte, 

aztán kapott két nagy pofont: a főispán nem választotta meg szolgabírónak, és a principálisa 

nem adta hozzá a lányát. Ezek aztán őt is felébresztették.  Bezzeg én mindent megtettem 

volna a tanulásért, de csak a szerelem talált rám, amit ki tudja, mivel rettentettem el 

magamtól! Haller gróf már a vőlegényem volt, amikor hátat fordított nekem. Azt hiszem, egy 

kicsit belehaltam. Azóta megvetek minden férfit, ha kell, ha nem, nekik támadok. A Teleki 

fiúknak írott versemet te is ismered, jó kis cirkusz lett belőle, azóta ahol lehet, kígyót-békát 

kiáltanak rám. 

- Így születnek a rólad szóló pletykák? 

- Megy az akkor is, ha nem teszel semmit! Sokat hallgattam emiatt az anyámtól, hogy a világ 

így, megy úgy… Közben egyre szegényedtünk, mert nem tudott gazdálkodni. Na, hát 

nekiláttam, mindent megtanultam könyvből, leveleztem itteni, meg magyarországi 

szakemberekkel. Ez is egyféle tanulás volt, és élveztem. Ráadásul rendbe szedtem 

gazdaságunkat, megélhettünk belőle… 

- Azért van itt ez a sok gazdasági könyv? 

- Igen. Aztán rájöttem, hogy az egyedüli ember csak félig él, ami a síron túl is boldogítana, azt 

a párosok önalkotta világában lehet fellelni. Ezért aztán az öcsém sógorához, Máté Jánoshoz 

mentem feleségül, aki elég eszes volt ahhoz, hogy házassági szerződésünkben megígérje: 

szabadságomban nem fog korlátozni. Aztán én is betörtem: Klárit Izsák megszületése 

követte, de amikor három hónaposan meghalt a fiam, én másodjára is meghaltam.  Nem 

tudtam Szőkefalván maradni, mindenütt őt láttam. János megfojtott a részvétével, meg a 

szeretetével, azt sem tudtam elviselni. Így aztán ő ajánlotta fel, hogy menjek el a 

rokonokhoz, időzzek Kolozsváron, küldött is nekem mindig elegendő pénzt. 
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- Hozzá nem jutottak el a rágalmak? 

- Nem törődött velük, mert tudta: nem a könnyelműségem, vagy szabadosságom, hanem a 

sorsom miatti elégedetlenségem, a kisszerűségtől való rettegésem miatt vagyok ilyen. Ezektől 

menekültem a könyvekhez, magamnak meg verseket írtam, hogy megkönnyebbüljek. Amikor a 

Munkáidat elolvastam, felháborított, ahogy a férfiak, meg a keresztyénységed mögé elbújtál, 

most, hogy ismerlek, már tudom, semmi nem történt ok nélkül. Azt meg honnan tudhattad 

volna, hogy írok verseket, ha nem jelentettem meg őket?! 

- A Parnasszuson való helyünkkel meg is zavartál, azt hittem, feleslegesen szerénykedsz, 

hiszen aki ilyen gyakorlottan episztolázik, az költő. Ma már azt is tudom, hogy a versek terén 

semmi nem vagyok melletted, azok sok embert megvigasztalnának, nem is tudom, miért nem 

akarod azokat megjelentetni. 

- Mert legbelső ügyemnek érzem azokat. De a mi barátsági vetélkedésünk jót tesz a szívemnek. 

Nem vagyunk mindenben egy véleményen, de más világban nőttünk fel, még ha az asszonyi sors 

nagyon egyformán alakult itt is, meg nálatok is. Jó veled ellenkezni, tudom, hogy a grófnő 

oldala mellől nem fogod magadat kiadni. Nagy örömet jelent számomra a levélírás, mert mit 

tagadjam, magányos voltam, vagyok, leszek, alkalmatlan minden emberi együttélésre. 

- Szellemes és érzékeny válaszaidat élvezem én is, a guzsajasbeli példabeszéded volt a csúcsa 

mindennek, csak a grófnő és társasága forgatja időnként a szemét.  

- Hát az érzékletesség és a túlzás ott van mind a kettőnkben, jó, hogy így egymásra találtunk. 

Az a gondolat, hogy van valahol egy rokonlélek, megkönnyíti az életemet.  

- Nekem a grófnő adja a kenyerem, már levelezni se nagyon merek, mert mindent az 

ellenőrzése alatt szeretne tartani. Beláncolt engem egy aranykalickába, de nem bújhatok ki 

belőle.  

- Hát akkor már félig sem élsz Árkádiában? Hogy irigyeltelek akkoriban! 

- Már nem ilyen egyértelmű a dolog. Naponként érzem, hogy a fölös jótétemény által először 

önként való háládatosságra, de aztán tartozó szolgálatra köteleztetik az ember. Szolgáló 

vagyok én, vagy még rosszabb, mivel az, ha a maga kötelességét véghez vitte, legalább amikor 

asszonya alszik, magának is mozdíthat valamit, nekem pedig ezt sem lehet.  

- Milyen boldognak látlak mégis a grófné mellett! 

- Nem panaszolkodhatom az élet nyomorúságai miatt! Boldogságnak is lehet azt nevezni, ha az 

ember eszik, iszik, és a kimért órákban olvashatja mindazt, amit a fantázia szentnek tart, de 

azért rabság ez… 

- Mindezekből nem látszik semmi, hiszen a grófnő úgy tart, mint legbelső titoknokát, a 

társasága is elfogad! 

- Hát igen, engem kikacaghatna a szabadon járó hitvány farkas, mint azt a városi kövér kutyát, 

akinek meglátta a nyakán a lánc nyomát. Pompásan és gazdagon élek, fényes hintókon járok, de 

mit érek ezekkel, ha akaratom annyira sem terjed ki, hogy egy szíves mosolygást tegyek. 

Emellett meg azt sem szabad kimutatnom, hogy szerencsétlennek érzem a sorsom, a 

legvidámabb ábrázatokat kell formálnom akkor is, amikor szívemet darabokra szaggatják a 

fájdalmak. Nekem ugyanis nincs más lehetőségem, a fiaimat csak így iskoláztathatom. 

- Sejtettem ezt eddig is, csak olyan jó veled ellenkezni. De te magad is megnehezíted a 

helyzeted: most a grófnő, korábban meg Szokera miatt elnyomod magadban az érzelmeket. 

Az pedig a természet megerőszakolása, az értelemnek soha nem szabad legyűrni az 

érzelmeket. Ebben sem vagy következetes, hiszen időnként feleslegesen kiengeded a 

titkaidat: én azért nem beszéltem volna így ki azt az embert mindenféle gonosznak, 

pokolbélinek nem neveztem volna…  

- Nem, te csak otthagytad… Én is a magam módján védekezem, mint ahogyan te. Hogy az anyám 

nem akart odaadni egy más vallásúhoz, vagy a Szokera juhai döntötték el a sorsom, nem 

tudom. De el kellett nyomnom a szerelmet, 17 évesen nem lázadhattam az anyám ellen, akiről 

úgy hittem, a legjobbat akarja nekem. Így aztán pokoli 14 évet éltem meg, nem kívánom az 
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ellenségeimnek sem. Ki kellett magamból panaszkodni, mert ez volt az ára a szabadságomnak. 

És tudod mivel vettem elégtételt magamnak? Egyszer sem írtam le a nevét! Még akkor sem, 

ha róla írtam… 

- Észrevettem, barátném! Nem szólsz sehol a szerelmedről sem, de ezzel megint magadat 

gyengíted! De az igaz, több köteléked volt, mint nekem! Azért én a Bibliát szívesebben 

dugnám a papok zsebibe. 

- Nagy nevetés jött rám, amikor ezt a részt olvastam a leveledben, mert éreztem, hogy másra 

gondoltál közben. Én a grófnő mellett nem szárnyalhattam ennyire, de élveztem, ahogy te 

megteszed… 

- Jót tesz azért ez a mi kis vetélkedésünk, mert kiderült számomra, hogy nincs egyetlen 

igazság, minden állításunknak a fordítottja is igaz lehet. Igaz, hogy a páros világnak mi csak a 

vadalmáit rágcsáljuk, de mindketten tudjuk, hogy szeretni és aludni erővel nem lehet. A 

mulandóság ellen meg úgysem tehetünk semmit… 

- Ott vannak a gyerekek… 

- Igen, létemnek egyetlen igazi gyümölcse Klára, de ő is súlyos lánc az életemen, összeköt 

Jánossal. Megígértem, hogy miatta nem válok el tőle, és a nevét sem teszem le… 

- És hát ott vannak a verseid! Nem értem, miért nem teszed sajtó alá azokat, hány asszonynak 

megkönnyíthetnéd vele az életét! 

- Szó sem lehet róla! A sógornőmön kívül te vagy az egyetlen, akinek megmutattam, én azokat 

magamnak írom! Ez nem olyan külsőség, mint a kalap, vagy egy különleges jelmez, a versekben 

én vagyok ott minden fájdalmammal.  

- De a leveleket azért írogassuk, tán egyszer meg is jelentethetjük őket: ne csak a férfiak 

beszéljenek a női dolgokról, tegyük meg mi is azt a nyilvánosság előtt! Sok asszony szemét 

felnyithatnánk vele… 

- Mulandó dolgokat én nem kergetek. A természet olyan tulajdonságokkal emberiesített 

bennünket, hogy a változás és az állhatatlanság állandóan komázzanak velünk. A boldogság 

amúgy is a szívnek, meg az érzékenységnek a játéka, így aztán csak addig gazdagít bennünket, 

amíg rátalálunk, de hamar hozzá lehet szokni, és akkor már csak szegényíti az embert.  

- Jól mondod. Boldog az, aki azzal elégszik meg, amije van, nem visz túlzásba sem örömöt, sem 

bánatot, és vágyakozásait is megtartja a számára kiszabott keretek között.  

- Akkor én örökké boldogtalan leszek! Létem legyőzhetetlen unalmai, és a magam iránti 

tartozás bús harca szüntelen kínozza a lelkemet. Hallernek köszönhetően csak lézengek a 

világban, szerencsére Máté János elnézi ezt. Mégis szomorú az én győzelmem, mert jó hírem 

és nevem vesztébe került. Legjobban azonban az fáj, ha kárunkért senkire sem 

haragudhatunk, csakis önmagunkra.  

- Hallottam, milyen nagyon szeretnek a jobbágyaid! 

- Anyám szerint nagyra török: már jegyzőnek akarnak megválasztani… 

- A férfiakat a kard ereje teszi nemessé, téged a pennád ereje: ha csak a porban hevernél, 

nem emelkedtél volna idáig. Te egyedüli vagy a verseiddel! Miért csak azt ismerik tőled, amit 

szavakkal is fennen hangoztatsz: Ez az élet úgyse sok / Használják az okosok. A te lényeged 

ennél több, szenvedő szíved szavainak megjelenítése. Soraidat érdemes lenne kivinni a világ 

piacára, hogy… 

- Hogy kiderüljön: az a sokszínűnek hírlelt asszony – mert így emlegetnek – milyen 

szerencsétlen?! – vágott a szavába Krisztina, így hát Borbála sem folytatta tovább ezt a 

témát.  

Hogy így kiismerték egymást, készek voltak az összeesküvésre is, leveleiket ezután megduplázzák: az 

egyiket a nyilvánosságnak (a grófnőnek és társaságának) írják, a másik meg legyen a maguké… Gyorsan 

telt az idő, közben körbejárták az udvarházat, útközben a mezőről hazatérő jobbágyokkal találkoztak, 

akik tisztelettel és szeretettel köszöntötték Krisztinát, nem, mint földesurukat, hanem mint legfőbb 

patrónusukat. Borbála eddig is büszke volt barátnéjára, és a látott, hallott emberi megnyilvánulások 
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felerősítették benne az érzéseket. Sokszor gondolt az itt eltöltött időre, beszélgetésük szavait 

sokszor felidézte, megforgatta, elraktározta lelke titkos rekeszébe, mint legfontosabb kincsét. Erőt 

meríthetett belőle. 

Kolozsvári úri körökben a grófnő volt az első, aki nem lornyont, hanem pápaszemet kezdett 

használni, Józsi gróf hozta neki Bécsből, mivel az édesanyja szeme gyorsan romlott, nem győzte a 

váltásokat. S mert a grófnő őszinte örömét találta az olvasásban, megrémült ettől, de szerencsére 

Borbála megérkezése ezt a félelmét eltüntette, hiszen társalkodónője a felolvasó szerepét is magára 

vállalta. Sétáik alkalmából gyakorta betértek Guttmann könyvárus boltjába, aki mindenről tudott, ami a 

világban történt, mert a bécsi magyar nyelvű lapokat is járatta. Egy alkalommal ő hívta fel Borbála 

figyelmét a Magyar Kurir egyik hírére, ami szerint Nagy Geresden, Sopron vármegyében 1799 

Karácsony havában Borbála napot tartottak Molnár Borbála költőnő tiszteletére. 

- Tán egy verssel megköszönthetnéd őket, Borbálám! – javasolta a grófnő. 

- De nem ismerek én senkit azon a vidéken, idegeneket meg miért zavarjak? 

- Nem vagy idegen, olvassák a könyveidet, ismerik a nevedet! 

- Összejöttek, hogy egyenek és igyanak, és hogy okuk is legyen ehhez, megneveztek engem! 

- Attól még kedves tőlük, nem gondolod? Kevesebb kolozsvári káposztát fogok főzetni, ha így 

ellustulsz tőle – tréfálkozott a grófnő. 

De aztán többszöri unszolására mégiscsak megírta azt az üdvözlő verset, és nem lett boldogabb 

munkaadójánál, hiszen Egeres szépsége is belekerült. Borbála szerette azt a helyet, hiszen ott minden 

megvolt, ami szívének kedves. Elegendő volt csak kinézni az ablakon: nyáron az égnek a kékje a mezők 

zöldjével keveredett, télen a hóval fedett ormok mögött ott sötétlettek a hegyek. De mostanában nem 

szeretett verset írni, így hát kedvetlensége is belekerült az üdvözlésbe. A grófné nem is állta meg szó 

nélkül: 

- Miért gondolod úgy, hogy szívedben meghalt az öröm? 

- Olyan vagyok én itt Erdélyben, mint az az ifjú, aki tengerre száll minden kincsével, hogy 

megduplázza azt. Amikor viharba kerül, kincseit elnyeli a víz, csak puszta életét sikerül 

megmentenie.  

- Na, ha ezt lefordítjuk, azt jelenti, hogy Erdély elnyelte költőiségedet? 

 - Hát így is mondhatjuk…. Azzal, hogy a grófnő munkát adott nekem, elvette a 

 szomorúságomat, amiben írásaim megfogantak. 

 Az írástól mégsem szabadulhatott meg olyan könnyen, amikor az érzelmek túlcsordultak kebelében, a 

vers is megszületett belőle. Alkalom is került hozzá, a grófnőnek névnapjára így kedveskedett: benne 

munkaadóját az örömmel kapcsolta össze, versének is ez lett a témája, de mostani hangulatának 

megfelelően mégsem lett belőle udvarlóvers, inkább az igazság egy szeletkéje. Amikor felolvasta a 

grófnőnek, nagy csend támadt - Borbála nem tudta mire vélni, aztán ránézett munkaadójára, és 

megtalálta a magyarázatot: az arcán könnyek csorogtak végig. 

- Drága grófnő, nem akartam megbántani! 

- Örömömben sírok, Borbálám! Ezt a szép verset nekem írtad? Igaza van Palm Jozefának: azért 

hívtalak ide, hogy engem dicsőíts! 

- De ez nem udvarló vers, a grófnő lelkét mutatja, meg azt a világot, amibe engem is 

befogadott.  

- Különleges ajándék, nagyon köszönöm. Örülök, hogy eljöttél hozzánk, jó dolgokat élünk meg 

együtt. Sohasem gondoltam, hogy egyszer majd a messzi Magyarországról lesz nekem 

barátném! 

- Ez igazán nagy megtiszteltetés számomra, hogy a grófnő barátjaként tart engem számon. 

Nekem meg nagy jótevőm, hiszen a magzataimat nem tudtam volna a maga segítsége nélkül 

iskoláztatni, ez az, amit soha nem fogok tudni meghálálni.  

- Megszolgáltál te azokért az aranyakért, hiszen milyen régen tűröd már a szeszélyeimet 

egyetlen zokszó nélkül! Hűséges vagy a házunkhoz, és írásaidban megörökítetted Egerest, 

Kolozsvárt. Itt élek bennük már jó régen, de te kellettél ahhoz, hogy értéküket meglássam.  
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- Örülök, hogy legalább ennyivel törleszthettem az adósságomat! 

A nagy tűzvészben, amely végigsepert egész Kolozsváron, Szathmári Pap Mihály háza is elpusztult, de 

isteni csodaként a könyvtára sértetlen maradt. Meghúzódtak a kollégium egyik szobájában, lassan 

összeszedegették a mindennapokhoz szükséges dolgokat és folytatták csendes életüket. A ház urában 

nem munkálkodott a szerzés, s úgy látszik, ezt az értékrendet vették át a gyermekei is: a szellemi 

örömök tökéletesen kielégítették őket. A szép lánnyá serdült Zsuzsanna átvette öreg gazdasszonyuktól 

a házi munkákat, sokat olvasott, varrogatott, apja és testvére meg elmerült a tudományok örömében. 

 Ekkoriban volt a grófnő fia otthon az anyjánál, összeesküdtek a Borbála háta mögött, és 

Egeresen írott elmélkedéseinek Józsi nyomdát szerzett Bécsben. Borbála erre a hírre elfeledkezett 

korábbi kudarcairól, fogadkozásairól, azonnal kész volt Bécsbe utazni, hogy a kéziratot felvigye, és 

jelen legyen a megbeszéléseken. Hogyne ment volna örömmel, hiszen Sámuel is ekkor már hetek óta ott 

élt. A grófi fogat csak Debrecenig vitte el, mert onnan kellett visszahozni a kisebbik comtesse 

családját, így hát kis pihenő után Kassán és Budán keresztül postakocsin ment a császári székhelyre. 

Két hetes fárasztó és sok törődést hozó út volt ez, de az ismerős hegyek alatt megbízhatóbbak voltak 

a viszonyok, mint az Alföldön. Jó volt kiszakadni a grófnő köréből, ahol lassan 5 éve élt már. Útközben 

egyre arról ábrándozott, hogyan fogja Samuval felderíteni azt a várost, amiről már olyan sokat hallott, 

és boldogság érlelődött benne a fiaival való hosszabb debreceni együttlét gondolatára is. 

Ekkoriban Bécs számított a világ kulturális fővárosának, a forradalom miatt vette át ezt a 

szerepet Párizstól. Igazi nagyváros volt, az eddig megismert helyek sokszorosa: utcáin olyan sűrű volt a 

mozgás, hogy napközben kétszer is locsolták a felvert port, és a fáklyák éjjel 2-ig égtek, mert addig 

volt mozgás az utcákon, és a várost körbeölelő szőlőkben található borozókban, melynek különleges 

hangulatát egy este ők is megtapasztalták. Irodalmi és zenei élete méltó volt központi szerepéhez, 

hiszen három magyar nyelvű hírlapja volt akkor, amikor Magyarországon csak egyetlen jelent meg.  

Már megérkezése estéjén különleges élményt tartogatott számára a fia: élete első fortepiano 

hangversenyére vitte el a Burgtheaterbe. Ez eredetileg egy bálterem volt, még Mária Terézia idején 

alakították át színházzá, a fából készült nézőtérre a császári család tagjai földalatti járaton juthattak 

el. Bécs akkori kedvence, Beethoven játszott az új hangszeren, és a hangverseny alatt most sem 

maradt üres az elfüggönyözött udvari páholy. Borbála számára az első meglepetés mégis az volt, hogy a 

hallgatóság nem az előkelőségek közül szerveződött, sokan viselték a polgárok egyszerű öltözékét. A 

másik meglepetés maga a zene volt, hiszen Mozart átiratokat már Kolozsváron is hallott, de csak fúvós 

hangszereken, itt meg hogy hegedűn, csellón szólaltak meg, teljesen más hangzást kaptak. Az este 

második fele volt Beethovené. A lobogó hajú és lobogó szemű előadó maga játszotta saját 

versenyművét, miközben a zenekart is vezényelte. Borbála úgy érezte, a szférák zenéjét közvetíti 

számára a bumfordi kinézésű férfi. Örömét az még jobban megemelte, hogy a mellette ülő Samu arcán 

ugyanazon elragadtatást látta, mint amit ő érzett.  

A hangverseny után a Bornemisza palota felé sétálva fia bevallotta, hogy új szakmára talált 

Bécsben: rézmetszőnek tanul. Talán azért nem sikerült neki eljutni a vágyott külföldi akadémiára, mert 

az Úrnak ez a szándéka vele. Egész este lelkendezve mesélt a rajzolásban megtalált örömről, és az örök 

feladatról: képileg megmutatni mindazt, amit anyja szavakkal láttat. Másnap együtt indultak a Burgba: 

Borbála nézelődött, Samu meg minél több itteni képről szeretett volna másolatot készíteni, hogy 

egyszer majd otthon rézbe metssze azokat. Borbála hallgatta fiát, örömét átérezve a szíve is 

megnyugodott: nem papként, vagy tanítóként, hanem mesteremberként fog tevékenykedne, de lesz 

miből megélnie. Kisjánossal együtt fog dolgozni a könyvek kiadásán, arcképeket, térképeket rendelnek 

majd tőle. Már csak Benjáminnak, az ő gombszemű kicsikéjének kell rátalálnia a maga útjára, és akkor 

teljesítette anyai kötelességét…. 

Két hetet töltött Bécsben, amit a nyomdában és Józsi gróféknál élt meg. Milyen jó, hogy tudott 

németül, megbarátkozott a grófnő menyével és unokáival. Magányos sétáin felfedezte magának a 

várost, megnézte hatalmas templomait, de elsősorban munkájára figyelt. A grófnő fia elvitte őket arra 

a Vivaldi hangversenyre, ami az Esterházyak palotájában volt. Bécs másik kedvence volt ez a talján, aki 

ide jött meghalni. Halála után mindenkit könnyebb szeretni, gondolta Borbála, de ez az újabb zenei 
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élmény minden gondjától megszabadította. Igaz, csak az emeleti erkélyen lett kijelölt helyük, de 

Borbála nem is kívánkozott a fidres-fodros, hordónyi szoknyás nők, parókás férfiak közé, bár jól 

megnézte őket: Bécsben még tartotta magát ez a módi, aminek Erdélyben már kevesen hódoltak. Igazi 

zenekart is itt látott először, a sok hegedűs, csellós, nagybőgős mellett fuvolások is játszottak benne.  

Érdekes, az nem zavarta, hogy ők is egyforma parókában voltak, mert a zenéjükkel csodát tettek, 

amikor az egyik hegedő és a zenekar felelgetésével mutatták meg a négy évszakot: a tavaszt, a nyarat, 

az őszt, és a telet. Milyen kár, hogy ezt csak a lelkében tudja hazavinni, nem kaphatja elő Kolozsváron, 

hogy újra, meg újra meghallgathassa! Samu azért hazafelé menet megjegyezte, hogy lám csak, nemcsak 

szavakkal, hangokkal is meg lehet jeleníteni a világot, ő is ezt szeretné tenni a rajzeszközeivel – ugye, 

milyen nagyszerű lesz majd kézbe fogni azokat a képeket, amit csak Bécsben lehet megnézni?! Anya és 

fia boldog együttlétben álmodoztak a jövendőről… 

Borbála úgy hagyta ott Bécset, hogy írásait nyomdakész állapotba hozta, csak a cenzori 

engedély hiányzott a megjelenéshez. Így hát más dolga nem lévén hazaindulhatott, már úgy szelte át az 

országot, mintha világéletében ezt csinálta volna. Nem nyavalygott az úti nehézségek miatt, 

ismerkedett az útitársakkal, történeteiket meg elraktározta magában, hogy majd a grófnőnek 

elmesélhesse, hiszen ez a dolga… Debrecenben elidőzött egy kicsit, majd a grófnő sürgetésére útnak 

indult: szellemi batyujában magával vitte Bécs forgatagát, zenei élményét, fiai szeretetét és gondolatai 

nyilvánosságra kerülésének lehetőségét.  

De mire Kolozsvárra ért, a rossz hír megelőzte: a cenzúra nem engedélyezte a könyv 

megjelenését. Józsi gróf azt is megüzente, hogy ne keseredjen el emiatt, és kárpótlásként következő 

könyvét szívesen magára vállalja, amihez barátja, Bethlen László is felajánlotta anyagi segítségét. Így 

hát Borbála gyorsan feledte kudarcát, mert az átélt örömök még ott éltek benne, és a két mecénás 

jóvoltából a Krisztinával való levelezését viheti nyomdába. Ennek talán még jobban örült, mint 

elmélkedése megjelenésének.   

Azonnal nekilátott a könyv előkészítésének: 16 levelet válogatott egybe, és nem az időrendet 

követte, hanem a párbeszéd jelleget erősítette a kétszer nyolc levéllel. Most, hogy a maga csendjében 

újraolvasta azokat, felismerte különbözőségüket és azonosságukat: eltérő neveltetésük másféle 

hangsúlyokat talált a női sors megítélésében, de közösek voltak az asszonyi boldogtalanságban, a 

szellemi munkálkodásban, az elmélkedésre, véleményalkotásra való igényükben. Krisztina egyetlen 

csalódása miatt megutálta az egész férfi nemet, ő meg megkereste Szokera ellenére is azokat, akik 

mások voltak, mint az embere. Milyen kegyes is volt hozzá az Úr, hogy ehhez mindig küldött neki 

segítőket: Édes Gergelytől Szathmári Pap Mihályig hosszú a sor, akik nemcsak a hagyományos asszonyi 

dolgokat várták el tőle, szellemi partnerként is elfogadták őt.  

De igazi öröme az volt, hogy bevezető írásában felhívhatta a figyelmet Ujfalvy Krisztinára: …az 

egyetlenegy a maga nemében, aki nemcsak a becsülést, hanem a bámulást is méltán megérdemli. - - 

- Miért van az,– kérdezte a grófnőtől - hogy Krisztinának, aki pedig Erdély legnagyszerűbb élő 

költőnője, nem jelenhetnek meg nyomtatásban a versei? Nincs itt egyetlen nő sem, aki 

felvállalhatná őt? 

 - Erdélyben a leggazdagabb nő sem veheti magára a mecénás szerepét, azt csak a férfiak tehetik. 

Palm Jozefa tett egyszer kivételt, meg is rótták érte. A nők hagyományos szerepével ez nem 

egyeztethető össze - mondta a grófnő. 

Ugyanezen kérdésére Szathmári Pap Mihálytól érdekes magyarázatot kapott, aki még jobban ismerte 

barátnéját, hiszen Göttingából hazatérve először az ő falujukban lelkészkedett: 

- Mindennek leginkább Krisztina az oka – mondta a professzor – aki viselkedésével távol tartja 

magától a férfiakat. Ahogyan él, azt kevesen fogadják el, és ha valamelyik férfi mecénásként 

feltűnne mellette, messzemenő következtetéseket vonnának le, ezt pedig egyetlen férfi sem 

vállalja magára.  

- De hát ezek külsőségek, csak Krisztina nyugtalanságát jelzik! 

- Ilyen volt gyereknek is!  Nehezen fogadta el, hogy nem járhat iskolába, férfiruhában el akart 

szökni, hogy tanulhasson Enyeden. Aztán az a szerencsétlen szerelme Haller Lackóval, arra is 
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másként reagált, mint ahogyan a lányoktól megszokott. Szerencsére a nagy tudású Máté János így 

is elfogadja őt, pedig sokat kell miatta hallgatnia. 

Két mecénásának, Bornemisza Józsefnek és Bethlen Lászlónak könnyedén megírta az ajánlást, mert 

hitte: grófnőjének fia a valóságos belső érdem, a legtisztább virtus és a halandók közt megtalálható 

tökéletesség remek példája, és nagylelkű barátja valóban nemes magyar hazánk nagyérdemű hérosza. 

Az aláírás itt is Molnár Borbára lett, és az itteni nyomdai szedő nem javította ki azt Borbálára, mint 

Kassán, így ez a régi vágya akkor teljesülhetett, amikor már nem volt jelentősége. Nem baj, azért így 

kellett lennie… S amikor a grófnő felvilágosította, hogy ezt a nevet Erdélyben sokan használják ilyen 

formában, csak azon gondolkodott el: gyermekként hogyan talált rá erre?! Az Úr ezzel mutatta meg az 

útját? - hát akkor az is beteljesedett. 

 Bécsi tartózkodása miatt egyetlen fontos kolozsvári eseményről maradt le: nem volt jelen 

Bánffy Györgyné, a kancellár feleségének fejedelmi pompájú temetésén. De ezt nem is sajnálta, 

valahogy halálában sem tudta megszeretni az asszonyt. De ahhoz időbe érkezett, hogy ott lehessen a 

református kollégium elkészült könyvtárának, fizika szertárának és múzeumának avatásán.  Az oly 

sokszor megcsodált könyvek, ősnyomtatványok, kéziratok végre méltó helyre kerültek Szathmári Pap 

Mihály professzor könyveivel egyetemben, aki ekkoriban már a római régiségtan tanáraként nemcsak 

könyveit, érem-és kagylógyűjteményét is felajánlotta az iskolának, ha már azok az isteni csoda látható 

jeleként megmenekültek a nagy tűzvészből.  

Amikor Napóleon Európa elleni harca megkezdődött, a nemesi bandériumok hadba állítása újból 

szóba került. Parnói Molnár János azonnal harcra késznek mutatkozott, de eleinte nem jutottak tovább 

a szándéknál. Mivel közös műhelye volt Kisjánossal, nem okozott volna gondot esetleges elmenetele, a 

felszerelés összeszedése azonban ennél nagyobb feladatnak bizonyult, hiszen a családnak a parnói 

előneven kívül nem volt semmije, a ruhát, pisztolyokat, puskákat, kardokat meg kellett vennie. István 

összeírta testvérének, miből áll egy inszurgens felszerelése, és egy pár jó pisztollyal megajándékozta a 

hadba készülőt. A lóval nem volt gondja Jánosnak, hiszen apósával a Hortobágyon csikó koruktól 

neveltek harci lovakat: Csillaggal úgy összeszokott, mintha a két testbe egyetlen lélek költözött volna.   

Gvadányi generális halálhíréről Csizi István értesítette Borbálát. Szomorú levél volt, az öreg 

katonát közelről érintette meg a halál szele, hiszen barátját, harcainak társát, irodalmi jótevőjét 

vesztette el. Borbála hálásan gondolt mindkettőjükre, de levelet csak Tokajba küldött, nem érezte 

feladatának, hogy Gvadányi feleségét is megvigasztalja. A grófnővel azon a napon Gvadányi leveleit 

olvasgatták, így emlékeztek meg róla. Borbála igyekezett vidám passzusokat válogatni a levelekből, 

mert Mikes Annára is ráfért egy kis mosoly. 

- Levelezőtársaim közül ő volt a legszellemesebb, s látszik az írásain, hogy ez nála belülről 

fakadt.  

- Ugyanúgy, mint a lovagiassága! Katonaként megtanulta a széptevést, de költőként azért az 

értékre figyelt, amit benned meg is talált. 

- Én meg azt tanultam meg tőle, hogy nem szabad túl komolyan venni sem a pofonokat, sem az 

örömöket, egyik is, másik is elillan. Igaz, azóta azt is tudom, hogy a pofonok nyomát nem tudjuk 

letörölni, azok egész életünket végigkísérik, de jó gondolatok is születhetnek belőle, ha hagyjuk 

belső érzékenységünket is élni. 

Azt már csak magában gondolta, hogy túl nagy árat valójában ezért az érzékenységért kell fizetnie az 

alkotó embernek, de erről nem beszélt. 

 Amikor a kolozsvári nemes urakat és hölgyeket több napos, különleges színházi előadásra 

invitálta Wesselényi Miklós báró Zsibóra, Mikes grófnőt Borbála kísérte el. Útközben a családi 

összefüggéseket is felidézte, mert nagy örömét találta a szálak összekapcsolásában. Zsibón sok – sok 

ismerőssel, köztük a grófnő lányaival is találkoztak, hiszen ők is a házigazda kuzinjai voltak. A zsibói 

bölény, azaz a színházpártoló Wesselényi Miklós igazi meglepetéssel készült a vendégek 

szórakoztatására: a színpadot az erdő szélén ácsolták meg jobbágyai, és a vadásztörténethez élő 

állatokat hajtottak oda. Az asszonyok nagy félelmére még medve is volt közöttük, igaz, hogy láncon 

vezette a háziúr két vadásza, de így is félelmetes volt a látvány. Az előadás csúcspontját mégsem ez, 



77 

hanem a 6 éves ifjabb Miklós jelentette, amikor szőrén ült meg egy szilaj csikót, és azzal vált 

részesévé a történetnek. Az asszonyok nem győzték ölelgetni a bátor fiúcskát, csak Cserey Helén, az 

édesanyja zokogott egyfolytában, féltette egyetlen gyermekét. 

- Egy Wesselényinek nem szabad félnie! – reccsentett rá a vendégek előtt az ura, így aztán 

Helén asszony elment a konyhák felé, de birodalmában intézkedve is csordogáltak könnyei. 

Az úton hallottak nyomán Borbála megértette az anyai aggodalmat, hiszen Cserey Helén – akit féktelen 

embere a zárdából rabolt el – egymás után szülte a gyerekeket, de Miklóskán kívül egy sem maradt 

életben. Ha ő Erdély legokosabb nője – gondolta – jobb sorsot, vagy más embert érdemelt volna! Igaz, 

akkor most mi volna a feladata? Így legalább nyesegetheti a vadhajtásokat az uráról, még ha nem is 

látszik az olyan nagyon Wesselényi Miklóson! 

Borbála nem szerette a vadászatot, a zsibói előadást is erőltetettnek érezte, de a táj 

szépsége, a természetes élet izgalomba hozta, régi világát juttatta eszébe. Hajnalban, amikor a grófnő 

és a többi vendég még aludt, kiment a kastélyt körülvevő ősparkba, ott élte át a természet ébredését. 

A szolgákon kívül még csak a ház ura volt fenn, pedig a férfiakkal jó sokáig emelgették a boros kupákat.  

- Na, a leányasszony tán nem tud aludni? – szólította meg vendégét, s amikor megértette, miért 

jött ki Borbála, nagyot nőtt a szemében az eddig észre sem vett társalkodónő. 

- Nem jönne át az én szolgálatomra? – kérdezte gyors ötlettel – A fiam szellemi irányítóját, 

Tőkés Jánost peregrinációba elküldtük némethonba, de a kijelölt akadémia helyett Párizsba 

ment és Napóleon törvénykezési rendjéről hallgatott  előadásokat, nem a keresztyéni 

alázatról… - De elcsapom! – csapott fel az indulata – nem erre szegődött a kurafi! 

Borbálának bármennyire is tetszett az itteni környezet, nem akart váltani, félt Wesselényitől. Amikor 

Mikes Annának beszámolt a hajnali találkozásról és az ajánlatról, azonnal összecsomagoltak, a második 

színi előadást meg sem várva visszamentek Kolozsvárra. A grófnő megijedt, hogy elcsábíthatják tőle 

társalkodónőjét! Ezután mindenkit, akivel Borbála szóba állt, árgus szemmel figyelt, féltékeny volt 

azokra is, akik csak a közelébe kerültek. Ez aztán már rögeszméjévé vált, még Borbála ágyát is 

bevitette saját szobájába, véget vetett ezzel az esti olvasásoknak.  

  Cserey Helén gyakori látogató volt náluk, hol a fiával, hol egymagában érkezett, valahányszor 

Kolozsváron időzött. A két asszony szoros kapcsolatban volt egymással, szívük választott barátnői 

voltak egymásnak. A Miklóskával való személyes találkozásokon azt is megtapasztalták, hogy új 

nevelője, Pataki Mózes sokat formált tanítványán: kiölte belőle apja bumfordiságának nagy részét, 

Miklós meg apjaként szerette őt. Fejlődését szemmel kísérve a grófnővel gyakorta megfogalmazták, 

hogy a fiú a haza boldogságát elősegítő oszlopa lesz Erdélynek!  Egyik alkalommal felidézték a grófnő 

egyik gyermekkori álmát: 

- Kicsiny leányka voltam még, amikor az Úr megjelent előttem glóriásan, fehér lepelben, 

szakállasan és atyám szavainak figyelmezésére intett. Amikor felpanaszoltam neki, hogy atyám 

nem szeret engem, minden dolgomat kivetni valónak találja, azt mondta, hogy ilyennek 

teremtette az atyákat, hogy az örök gondviselés nevében vezérelhessék gyermekeiket. Azt is 

megígérte, hogy utam végén olyan boldog nyugodalmat nyerek, amiről földi életemben nem is 

álmodhatok.  

Borbála ezt a történetet még hallotta néhányszor a grófnőtől, jeles álma élete célját is meghatározta, 

amiben azzal a gyermeki bizodalommal hitt, ahogyan az megfogant benne.   

Amikor a férfiereje teljében lévő Radák Ádámot megmérgezte a bérlője, a család annak 

rendje-módja szerint szűk körben eltemette a családfőt, és nyilvános halotti búcsúztatóját 

szeptemberre tűzte ki Mikeszászán. Már szervezték az utazást, amikor híre jött kislányának, Radák 

Polikszénának az öngyilkossága. Anna grófnő kedvenceinek egyike volt a kislány, így hát az esemény 

nagyon lesújtotta. Az anyával, Kemény Druzsiánával ritkán jártak össze, de Polikszénával gyakran 

találkoztak, mert a kislány is vonzódott hozzájuk: amikor egyedül időzött Kolozsváron a Radák 

kastélyban, napjait a rokonoknál töltötte, csak estére ment haza a szolgákhoz. Bethlen Gergely, aki 

szintén atyafiságban volt a lánnyal, többet tudott mindenről. 

- Különös lány: beleszeretett a József huszároknál szolgáló szegény báróba, Zéáú főhadnagyba, 
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akit az apja, Radák Ádám is pártfogolt. Istók öccsével és az én bátyámmal,  Lajcsival osztotta 

meg a titkát, akik a kedvéért rá akarták venni a bárót egy titkos házasságra, de Laji 

visszautasította.  

- Miért nem beszélte meg az anyjával, vagy valamelyik nőrokonával az az okos, talpraesett 

lány?? 

- Ez a szegény kislány addig olvasta a románokat, amíg benne felejtette magát: a valóságot nem 

tudta elválasztani a mesék világától. 

- Ráadásul annyira beleélte magát elképzelt szerelmébe, hogy amikor hírét vette a 

visszautasításnak, szégyenében nem akart tovább élni. Megírta a bátyámnak az öngyilkossági 

tervét, aki hiába vágtatott lóhalálában Mikeszászára, elkésett: a lány tejbe áztatott légyport 

ivott és iszonyatos görcsök között szenvedett 10 napig, míg végre a Teremtő visszavette a 

lelkét. A bátyám még beszélni tudott vele, de aztán minden nap egyre jobban romlott az 

állapota: kihullottak fogai, elvesztette szőke hajfonatát… Úgy halt meg, hogy sem a házi 

szerek, sem az orvosok nem tudtak enyhíteni szenvedésein.  

A lány temetése is Mikeszászán volt, a kolozsvári nagyasszonyok több kocsival érkeztek a szomorú 

eseményre, Borbálát és a grófnőt Bethlen Gergelyék vitték és hozták. Romos állapotában is különleges 

volt a mikeszászi templom, melyek egyik felét a reformátusok, másik felét meg a katolikusok 

használták. A Radák-család kriptája a református felében volt: Radák Ádám friss koporsója mellé 

került kislánya teteme. Herepei János, vízaknai református prédikátor mondott felette gyászbeszédet, 

nyitó imáját sokáig ismételgették: Uram! Mitsoda az embernek élete, és minémüek az ő esztendei? 

Elfolynak, mint a patakok, és mint a' forrásoknak vizei úgy eltsergedeznek, és meg nem emlékeznek 

többet azokról?   

 A tiszteletes szépen beszélt: a kis Polikszéna szépségét, sokoldalúságát, kedvességét emelte 

ki, és célozgatott a szülők felelősségére a lányok sorsának alakításában. Minthogy a család barátja volt, 

mondatai mögött titkokat sejtettek, amiről megindult a szóbeszéd. Egyesek már tudni vélték, hogy a 

katona, akibe beleszeretett, saját féltestvére volt, csak titkolták előle. Meg hogy az özvegy kormányzó 

feleségül kérte a lányt, és az apa a feleségére bízta a döntést. Ezekről azonban nem lehetett semmi 

bizonyosat tudni, mert Kemény Druzsiánát úgy megtörte lánya és az ura elvesztése, hogy már nem volt 

magánál, csendes őrültként bolyongott Mikeszászán. A temetési beszéd egésze annyira emberi volt, és 

annyira illendő volt a halotthoz, hogy a kolozsvári úri hölgyek társasága 100 aranyat küldött 

elismeréseként a tiszteletesnek. Borbála ezt feleslegesnek tartotta: 

- Inkább azon gondolkodnának ezek az asszonyok, hogyan előzhetnék meg az ilyen fiatal lelkek 

megzavarodását. 

- A tudatlanság a legnagyobb baja a lányoknak, holmi német és francia lányregényeket olvasnak 

a szerelemről, s azt gondolják, a valóság is olyan.  

- De miért nem döntöttek helyette a szülei, hiszen az a kötelességük! – kérdezte a grófnő. 

A titkot Bethlen Gergely próbálta megfejteni: 

- Néhány éve történt valami a családban, ami miatt a fiúk elkerültek iskolába Vásárhelyre, meg 

Bécsbe, Druzsiána a lányával Mikeszászán maradt, Radák Ádám meg átköltözött 

Magyarbényére, és onnan intézte a birtokügyeket. Nem voltak haragban, csak nem éltek együtt.  

Druzsiána néhányszor behozta a lányát a kolozsvári bálokra, de nem szívesen tartózkodott itt, 

ment vissza mikeszászi magányába. A bátyám is jelentkezett náluk kérőként, de Polikszéna 

meggyőzte őt Laji iránti szerelméről, így hát képes volt érte még a katonával is tárgyalni. 

- Miért nincsenek olyan magyar nyelvű írások, amiből a lányok is okulhatnának? 

- Van Borbálánknak készen egy ilyen, csak pénz kellene a megjelentetéshez. 

Bethlen Gergely néhány nap múlva megkereste Borbálát, s felajánlotta: az idősebbik Jósika Miklós és 

az ő segítségével adassa ki a Szerentsétlen szerelmet…, a református kollégium nyomdájában 

elvállalják a munkát.  

- Most kellenek az ilyen írások, amikor a tragikus események érzékennyé teszik az embereket – 

mondta. 
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 Amikor Borbála meghatódott Bethlen Gergely nagylelkűségétől, a grófnő is bevallotta élete nagy 

titkát: egy kicsit mindig úgy tekint Gergelyre, mint a fiára. Ő is császári tanácsos, mint Józsi gróf, de 

nem a messzi Bécsben él, hanem itthon, és lám, mi mindenben segíthet Erdélyen! Miért is nem teszi meg 

ugyanezt az ő fia is, akkor itt lehetne a közelében! Borbála most az egyszer nem a grófnő fájdalmára 

figyelt, szívében feléledt a remény: a számára oly kedves írása megjelenhet. Így hát elővette a ládából 

a kéziratát, hogy átdolgozza azt mai tudásának megfelelően. Nem az változott meg benne, amiért 

megírta, hanem látása lett élesebb, mint újhelyi varrónő korában volt. 

- Vigyázzon kedvesem – figyelmeztette a grófnő - ne legyen benne semmi személyesség, de 

azért mégis sejteni lehessen, hogy ez a história tanulságaival együtt erdélyi! 

-  Megtartom azt a történetet, amit Újhelyben írtam, csak a neveket magyarosítom: Vincentz-t 

Sándorra, Clarissát meg Saroltára változtatom. Átírtam a címet is, hiszen nem a szerelem a 

szerencsétlen, ahogy sugalltam, hanem maga az érzelem válhat szerencsétlen indulattá, ami aztán 

felforgathatja az életet. Az új címben: Szerentsétlen indulat, vagy Sarolta és Sándor kiemelem 

a szereplőket, ezzel a velük való együttérzésemet is kifejezhetem.   

Mire kész lett a javítással, rájött, Sándor történetével is ki kell egészíteni az egészet, hiszen amikor a 

grófnőnek elmesélte, már összeállt a fejében. Azt már nem verselte, prózában foglalta össze. A grófné 

minden teendője alól felmentette, egész napját a könyves szobában töltötte, az egyik belső lány 

gondoskodott ételéről és italáról, csak írnia kellett.  Már a befejezésnél tartott, amikor Szatmári Pap 

Mihálynak az az ötlete támadt, hogy a Barátsági vetélkedést és a Szerentsétlen indulatot közös 

kötetben jelentessék meg: a négy mecénás pénze így lehetővé tenné, hogy Borbála egyéb művei is 

belekerüljenek az összeállításba. Kis gondolkodás után versei közé az Anyai intéseket is beválasztotta, 

hiszen Erdélyben is szükség van ilyen tanításokra. 

 Jó vaskos kötet lett belőle! A napok futottak, a kollégiumi nyomdában gyorsan elkészültek a 

szedéssel, és igazi szenzáció lett belőle. Az emberek még fel sem ocsúdtak a kettős temetés lidérce 

alól, azt hitték, hogy a könyv titkokat tár majd fel az eseményekről: hetek alatt elkapkodták a 

köteteket. Minthogy az utóbbi időkben ez volt női szerzőtől származó magyar nyelvű könyv, annak is 

nagy értéke volt. Ha titkokat nem is találtak benne, kaptak mást: a magyarul olvasás örömét. Nemcsak 

Kolozsváron, egész Erdélyben divat lett magyar könyveket olvasni, magyarul beszélgetni mindazon 

témákról, amit Borbála könyve terjesztett. S ha Krisztina versei nem is jelenhettek meg, a Barátsági 

vetélkedésben megjelenő gondolatai enyhítettek megítélésén és vitára késztették Erdély asszonyait, 

lányait.   
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       6. 

 

     A Kereszt, avagy a' Nyomorúságok 

 

Borbála örült a könyvéből származó bevételnek, amit háromfelé osztva gyermekeinek szánt: ebből 

lesz Samunak műhelye, Benjáminnak háza, Kisjános meg a sok gyermekére költheti a maga részét. A 

könyvért kapott pénzt személyesen vitte haza fiainak, amikor Józsi gróf Bécsbe ment, vele kocsizott 

Debrecenig. Az összeget egyelőre Kertész Jóska gondjaira bízta, úgyis ő volt a családi pénzek 

kezelője, de megbeszélte fiaival, mire szánta. Csak Kisjános változtatott döntésén, mert ő 

nagybátyjának, Borbála kisebbik öccsének adta a maga részét, hogy a nemesi felkelőhöz méltó 

öltözetet, fegyvereket megvehesse belőle.  Borbála most nyert először igazi bepillantást fia és Sára 

életébe, és nagyon elégedett volt azzal, amit látott. Középső fia a maga titokzatosságával mindig 

rejtély volt előtte, de most kiderült szellemi igényessége és a szépség iránti vágya. Nyomdászként 

különleges könyvek kerültek ki a keze alól, nagybátyjával közös műhelyében már ő volt az igazi 

döntéshozó. Borbála szívesen nézett be hozzá, mert az ottani illatok felidézték számára Fáskúti uram 

kassai műhelyét, első könyvének megjelenését.  

De az igazi öröm a fia olvasókabinétnek nevezett könyvgyűjteményében volt, amelyben nemcsak az 

ő könyvei kerültek bele, hanem minden olyan kiadvány, amit ekkoriban Debrecenben kinyomtattak. 

Kisjános találta ki a nyomdák közti cserét, amivel különleges válogatást kínált a hozzá betérőknek. És 

nemcsak megjelent könyveket, kéziratokat is gyűjtött: Borbála, amíg otthon volt, többször is elolvasta 

a debreceni katona, Fazekas Mihálynak még csak így terjedő írását, a Lúdas Matyit, de azt nem merte 

volna magával vinni Erdélybe, ahol még ekkoriban is sok-sok Döbrögi élt. De írójának sógorával, Diószegi 

Sámuellel közösen írott botanikus könyvéből vett egyet a grófnőjének, aki jobban élvezte a 

természetet könyvekből, mint a maga valóságában.  

 Sokat jelentett számára Sárával, a menyével és a gyerekekkel való együttlét is. Ha arról már 

lemaradt, hogy életük minden pillanatáról tudjon, a mostani találkozás kinyitotta őket feléje, és Borbála 

nem győzött gyermeki kérdéseikre válaszolni. Unokái névadásában fia legszebb tulajdonságára, a hálára 

ismert: nagybátyjainak, Jánosnak és Kertész Jóskának köszönhetett mindent, a Csikiek közül meg 

apósa volt az, aki segítette. Örömmel fedezte fel, hogy Sára és a legkisebb lánya mennyire hasonlítanak 

egymásra! Borbála élvezte, ahogyan apját és fiútestvéreit: Jánoskát, Józsit és Gyurkát irányította. A 

fiúk a közelben lévő református kollégiumban tanultak, ott, ahol a Molnárok két nemzedéke is felnőtt 

már, és csak estére tértek haza.  Sára, az anyjuk mindig tudta, ki merre van, soha nem idegeskedett 

miattuk, mint Borbála.  

 Megint felfedezhette, mennyit fejlődött a világ: unokáinak nemcsak palatáblájuk és egyetlen 

könyvük volt már. Az iskolai feladatokban Józsi volt a legügyesebb, olyan gyorsan megírta a feladatul 

kirótt szentenciákat, picturákat az estéről, vagy a hajnalról, az orkánról vagy a vízözönről, hogy követni 

sem lehetett. Ha jó volt a kedve, a többiekét is lediktálta, ömlöttek belőle a versek, de nem sokra 

tartotta azokat. Számára az volt az ünnep, ha kimehetett Csiki nagyapjához a Hortobágyra, kinn 

alhatott az állatok mellett: az ottani szabad élet teljesen megigézte. A legkisebb gyermek, a kis Sára 

meg azt találta ki, hogy esténként nagyanyjával mondhassa el az imáját: 

- Találjon ki nekem egy különleges imát – kérlelte – hogy azzal kedveskedhessek az Úrnak! 

- Hát sorold fel az imád végén anyádasszony, apádurad, meg a testvéreid nevét, az a legszebb 

ima, ami a szívedből jön, az Úrnak az a legkedvesebb.  

- És hozzátehetem mindazok nevét, akiket szeretek? 

- Hogyne! Ha fáradt vagyok, én is szoktam úgy imádkozni, hogy csak elsóhajtom szeretteim 

nevét… az Úr tudja, mire gondolok! 

Szívesen ment Sárával a sokadalomba is, élvezte annak forgatagát. A Piac utcán rendszerint 

összetalálkoztak Sára apjával is, aki ilyenkor ott árult a csizmadia céh csarnokában. Józan 

gondolkodású mesterember volt, aki nemcsak a szakmájának volt tudója, hanem a szavaknak is. 
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Legénykorában bejárta Nyugat-Európát, most Kisjános olvasókabinetje révén szellemileg utazott. 

Örökké elégedetlenkedett amiatt, hogy Debrecenbe szorult, és a fiait is állandó mozgásra serkentette. 

Természetesen Sára volt a kedvence, és vőjét is megszerette, aki a lovak iránt érzett szenvedélyét 

ugyanúgy átvette, mint a fiai. Minden debreceni mesternek szőlője volt a műhelye mellett, neki az nem 

kellett, az ő külön életét a Hortobágyon tartott lovak jelentették. Különcnek számított mindezek miatt 

a mesterek között, de családja ilyennek szerette.  

 Borbála nem úgy járt a sokadalomba, mint hajdan az anyja, aki felmérte, mit hol érdemes 

vásárolni és válogatott a lehetőségek között. Borbálát nem a megvehető áruk, hanem az emberek 

érdekelték, a véletlen találkozásokat az Úr különleges ajándékának tekintette. Ifjú Klein Náthánt is ő 

szólította meg Sára nagy elképedésére, hiszen a kaftános, lógó fürtű zsidó borkereskedő látványra is 

kilógott a debreceni környezetből. 

- Csak nem Náthán Újhelyből? 

- De biz’a! Ifiasszony, én is örülök, hogy látom! 

- Hogy vannak, vagy már maga sem Újhelyben él? 

- Köszönöm kérdését, változatlanul ott lakunk az Óhíd utcában, csak a szüleink már nem élnek. 

Én vettem át apám üzletét, ide is borügyek hoztak. 

- És tudnak valamit Helénkéről?  

- Mióta kikeresztelkedett, nem foglalkozunk vele. Nem is értettem, apámuram miért engedte 

meg ezt neki! De hát mindig is kedvence volt, semmit nem tudott tőle megtagadni… Még a 

végrendeletében is megemlékezett róla és áldást kért rá Adonájtól. 

Borbála beszámolt a tordai találkozásról, Helénkéről és a gyerekekről, de hogy a testvér nem mutatott 

nagy érdeklődést, nem részletezte. 

- És a rokonaim, Popovics Borka és a családja, hogy vannak? 

- Mindenki nagy tisztelettel emlegeti a nevüket, mert magukhoz vették a gyerekeket, amikor 

Antal át akart hajózni Amerikába. Hogy mi lett az öccsével, azt senki nem tudja, Borbála 

asszonyék azonban 5 gyereket neveltek fel. Péntek Mátyás már tanácsosa a városnak, Antal 

fiát, Kosztyót is kitanította a mesterségére, most együtt dolgoznak a műhelyben. A lányokat 

már mind férjhez adták, Borka asszony az unokáit is a szoknyája köré gyűjti, ahogy a 

gyermekekkel tette. 

Borbála a szívében őrizte unokatestvérét, öröm volt számára, amit hallott felőle. Apja halála után csak 

ők maradtak meg számára, de szerencsére Borka megörökölte anyja természetét, így hát ez a 

szeretetlánc működőképesebbnek bizonyult. Sárát azonban megmozgatta Helénke-Ilona története, így 

hát Náthántól elválva elmesélte azt debreceni menyének. Kisjános családjával ez az együttlét 

elszakíthatatlan kötelékeket formált, Kolozsváron is gyakran felidézte ezeket a pillanatokat, és hálát 

adott az Úrnak, hogy Szokera fiai ilyen messze kerültek az apjuktól.  

Debreceni tartózkodását arra is felhasználta, hogy meglátogassa Bessenyei György urat, a nála 

élő Bessenyei Annának levelet Szathmári Pap Mihály vele küldött levelet. Annának Erdélyben megjelent 

munkáját, az Ifjak menetoszlopát a professzor könyvtárából olvasta: elmélkedések voltak azok a bibliai 

példabeszédek alapján, melyen a magányos ember gondolatai sütöttek át. Női szerző volt, megbecsülte, 

és eszébe sem jutott akkor, hogy egyszer majd személyesen is alkalma nyílik találkozni vele. Szívesen 

vállalkozott a levél kézbesítésére, hiszen már régen szeretett volna megismerkedni Bessenyei 

Györggyel, aki legenda volt az ő számára: még Csizi uram írt róla annak idején, amikor még Szatmár 

megye táblabírájaként eljárt a megyegyűlésekre.  

Hogy Pusztakovácsiba eljusson, Kisjános Debrecenben bérelt neki egy szekeret, és már 

útközben kiderült, hogy Bessenyei uraság annak bakonszegi részén lakik, távol a világtól: az ottani 

gazdasági épületekből alakította ki a maga birodalmát. Földszintes, tornácos sorépület előtt álltak meg, 

boldogan szállt le, az itteni rossz utak összerázták teljesen, és a mogorva szekeres sem volt hajlandó 

beszélgetni vele. 

- Öt fertályóra múlva jövök, addig a csárdában fogom pihentetni a lovakat - közölte vele. 

Sovány, magas, vele egykorú, feketébe öltözött asszony sietett elő a fogadására, s amikor meghallotta 
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a nevét, elpirult. 

- Az író? – kérdezte elfogódottan, maga sem hitte, hogy világi bálványa itt áll előtte. Ő volt 

Bessenyei Anna, György uraság László testvérének a lánya, aki csak nem régen, apja halála után 

költözött Bakonszegre nagybátyjához, hogy házvezetője legyen. A kölcsönös bemutatkozás után aztán 

kiderült a pirulás oka: Anna Borbála írásai miatt kezdett verseket írni, azelőtt csak bibliai történetek 

magyarázatával szórakoztatta magát. 

- Azokat olvastam Szathmári Pap Mihályéknál - mondta Borbála, amivel tüstént belopta Anna 

szívébe magát – és ímhol, egy levelet is hoztam a leányasszonynak a professzor úrtól. Bevallom, 

örömmel tettem meg ezt a kitérőt, mert nagyon szeretnék Bessenyei György úrral találkozni, 

akinek néhány írását volt szerencsém felolvasni Mikes Anna grófnőnek. 

Bessenyei a kamrában serénykedett jobbágyasszonyaival, a hordóban állva éppen maga taposta a 

káposztát, amit a vendég hírére sem hagyott abba. Amikor végre előkerült, nehezen talált szót a az 

asszony üdvözlésére, csak akkor lépett ki mogorvaságából, mikor megtudta, kit tisztelhet benne. 

Kettejük között mégis nehezen indult be a társalgás, de szerencsére Anna segített: szemérmesen 

bevallotta, hogy Molnár Borbála írásait olvasva új világot fedezett fel maga körül, annak hatására ő is 

elkezdett verseket írni, még ha most nem ez a legfőbb feladata, bátyja írásait másolja. 

 Bessenyei György azért vonult vissza Bécsből Bakonszegre, mert az új császároknál 

kegyvesztett lett: József megvonta a Mária Teréziától kapott könyvtárosi kegydíját, Lipót pedig 

megfosztotta őt attól, hogy írásai megjelenhessenek. Családi ügyei sem alakultak úgy, ahogy szerette 

volna: Sándor testvérével évek óta pereskednek, most, hogy meghalt, lezárult a dolog, de rossz maradt 

tőle a kedve. De végre Anna ideköltözött hozzá, majd ő eligazítja az asszonyi dolgokat, így hát most 

egy kicsit nyugodalmasabb az élete. Anna rajongással hallgatta nagybátyja szavait, pillantásából azért 

olvasott Borbála, a leányasszony bizony nemcsak rokoni érzelmeket érez.  

 A nagy diófa alatti asztal mellé telepedtek le: sült hús, bor, alma, méz és dió került gyorsan az 

asztalra, Anna olyan háziasszony volt, akit nem lehetett meglepni. Számba vették közös ismerőseiket: 

az írókat-költőket, nem volt nehéz, akár Magyarországon, akár Erdélyben él az ember, kevés az 

írástudó, vagy az írást művelő ember. Borbála nagyon megindult, amikor Csizi István haláláról értesült, 

Erdélybe még nem jutott el újabb veszteségének híre. Igaz, ki is értesíthette volna őt erről?  

- És tudja–e a tekintetes úr, divatot teremtett azzal, hogy saját írásai mellett ott voltak  

baráti körének is a művei? 

- Gvadányi uramnál én is olvastam a levelezésüket, gondoltam, hogy engem mintázott. 

- Akkor Borbála asszony ezért vette bele kötetébe a levelezőtársakat? – kérdezte Anna, aki 

eddig nagy csendben hallgatta a két költő beszélgetését. 

Borbála beszámolt a kolozsvári színházról, amelyet az idősebbik Wesselényi Miklós szorgalmazott. 

Anna csodálkozva hallgatta, milyen mozgalmas élet zajlik Kolozsváron, vágyakozva gondolt rá ő maga is, 

de nem hitte, hogy egyszer is részese lehet ilyen eseményeknek. Ekkor vette elő Borbála az új kötetét, 

Annát ajándékozta meg vele, hiszen asszonyi írás, nem igen érdekli az a nagy írót. De tévedett, György 

úr is kezébe vette, belelapozott. 

- Okosok – javasolta vendégének – írjatok úgy, hogy szeressenek, hogy értsenek benneteket, és 

mosolyogva, könnyezve csodálkozzanak rajtatok. Az asszonyírókra nagy feladat vár, mert a nőket is 

művelni kell. Ezt a szépnem tagjainak kell vállalni, ha nem akarják, hogy a férfiak szabják meg 

számukra a hogyant.  

A beszélgetés során Borbála nem tudta visszatartani a kikívánkozó kérdést: 

- Miért hagyta félbe nemzetes úr a vármegyei munkát? 

- Az ítélőtáblán mindig megsajnáltam a jobbágyokat, olyan kiszolgáltatottak voltak, és soha 

nem lehetett igazuk, akkor sem, ha az volt. És hát nagyon zavart a közömbösség! Ha a 

megyegyűlésen szólásra emelkedtem, kiürült a terem, senkit nem érdekelt, mit akarok 

mondani. Nem tudtam nézni azt a felelőtlen magatartást, ahogy társaim a nemességben a 

közdolgokról döntöttek. Mint megannyi Pontyi, műveletlenek, akár a föld. A jobbágyok húzzák 

az igát, mégis nyomorban élnek, és úgy beszélnek velük, mint a barmokkal. Ha van egy kis 
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pénzük, csak magukra gondolnak: díszes udvarházakat építenek, amit telezsúfolnak bécsi 

bútorokkal. Egész nap kártyáznak, s nem értik meg: azzal, hogy Pál elnyeri Pétertől a 

jószágot, nem pusztul, nem szegényedik a haza, de pusztul azzal, hogy pénzt bocsát ki 

magából oly módon, hogy azt soha vissza ne nyerhesse. 

- Idefelé úgy láttam, minden föld rendesen fel van törve. 

- Bátyám jó földesura az itt élőknek, a bajban is segíti őket, nemcsak elveszi azt, ami neki jár. 

Ebéd után mindhárman lesétáltak a poros úton a zöld Berettyó borzas fákkal, bokrokkal szegélyezett 

partjáig, György úr dicsekedni akart vendégének itteni világa tökéletességével. Harsányan nevetve 

mesélte, hogy megtiltották a környező nyomdákban művei kiszedését, de – mondta – rajta nem fogtak 

ki: minden kéziratából elvitt egy példányt a pataki oskola tékájába, majd ott kivárják, amíg 

megjelenhetnek. Neki csak az volt a feladata, hogy megírja azokat – hallotta Borbála vissza azt a 

gondolatot, amivel ő szokta magát vigasztalni. A Berettyó partján mesélt új regényéről: Tariménes 

utazása lesz a címe, de nem utazó, hanem államregény lesz, egy utópia a tökéletes államról. Egyik 

kedvenc hőse egy  

- Bumbujpulujharculujbüszkülüjkikiriposzidoszi – vágott szavába Anna, mint egy gyermek, 

látszott, nem először mondta ki ezt a nevet. Borbála is próbálta megtanulni, de nem ment, pedig 

Anna kívülről fújta. 

- Ez semmit sem jelent – hűtötte le a házigazda – Anna minden írásomat kívülről ismeri, hiszen ő 

a másolóm.  

Borbála elfigyelte a nagy öreget, közel a 60-hoz is milyen fiatalosan csillognak a szemei! Megérezte 

benne azt a régi úrfit, aki virtusból felemelt egy lovat, s megnyugodva látta: nyom nélkül eltűnt belőle 

az a pataki diák, aki feleslegesnek tartotta a tudományokat, és szívesebben járt a Bodrog parti 

berekbe, hogy tőrt vessen a madaraknak. Hogy megfordult a világ a ténsúr körül! Szellemes történeteit 

szívesen elhallgatta volna minden nap! Egy pillanatra megirigyelte Annát, de aztán belegondolt, nincs 

miért irigykednie. Igaz, hogy nagy tudású bátyja közelében lehet, de milyen minőségben: 38 évesen 

vénkisasszony rokon?! Ha továbblépnek ezen, azt a környezetük nem fogja elfogadni, ő is remetévé 

válhat….  

 Amikor visszatértek az árnyas diófa alá, György urat elszólította egyik jobbágya, a két nő 

egyedül maradt az asztalnál.  Anna kedves lénye a súlyos ezüstök között vidám hangulatot hordozott. 

Gyors ötlettel előhozta emlékkönyvét, hogy vendége verssel is örökítse meg jelenlétét. Borbála is kért 

egy útravalót frissen szerzett barátnéjától, de Anna csak ingatta a fejét, ő nem tud rögtönözni, 

egyszer majd elküldi neki a válaszát. Borbála gyorsan megírta a köszöntését. A közben visszatérő 

Bessenyei urat is megkérte Borbála, hogy mostani írásaiból adjon neki mustrát, aki elballagott a 

méhesbe, és onnan hozta elő papírjait. A bihari remete panasza volt az Magyarországnak törvényes 

állásáról, Bessenyei felolvasásában igazi önarckép lett belőle, és pontosan kifejezte mindazt, amit 

személyesen is megtapasztalt Borbála, és már nem irigyelte Annát: neki ezzel a mélységgel is meg kell 

minden nap birkóznia.  

 Gyorsan elérkezett a búcsú órája, Anna egy kosarat telepakolt az útra, György uraság is 

elégedetten szortyogtatta pipáját, élvezte a látogatást. A szekeres szótlanul a gubájába burkolózott, 

nem érdekelte, hogy utasa mit végzett, mint ahogyan az sem, hogy kinél járt. Ám alig hagyták el 

Pusztakovácsit, megállították őket a vármegyei pandúrok, és egy idegen hivatalnok fél óráig arról 

faggatta Borbálát, hogy miről beszélgettek, visz-e valamilyen iratot Bessenyei úrtól. Borbála nem 

tudott semmiről, csak literatúráról beszélgettek, meg a rokonaikról, nincs nála semmi iromány, csak 

disznósódar, meg tepertő.  

 Amikor útjukra engedték őket, akkor a szekeres mogorvasága is felengedett és megosztotta 

utasával a csárdában szerzett értesüléseket: Bécsből már évek óta figyelik vendéglátóját, gyűjtik róla 

az adatokat, hogy aztán a börtönbe csukják. Most így a ténsasszony is bekerült a megfigyeltek 

listájára, meg a rokonai is… Borbála nem féltette magát, csak Kisjánost, de hát nyomdászként úgyis 

naponta átesik az ellenőrzéseken, Kertész Jóskának meg aligha árthatnak, az oskola kívül esik a 

hatóságokon.  
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Az 1805-ös nemesi felkelés meghirdetését már kiképzés és mustra követte, János is ellovagolt 

erre Újhelybe, ahol a lovakról való szakértelme gyorsan kiderült, így hát a lovas svadronyok 

elosztásánál a másodikba került hadnagynak. A táborban összeismerkedett anyja hajdani zsellérének a 

fiával, Kis Janóval, ő lett a lovásza, mert a hosszúlázi gazdáknál szolgálva neki is volt a lovakkal 

tapasztalata. Ez a találkozás felelevenítette Jánosnak élete első 10 esztendejét, amikor Újhelyben élt. 

Ekkor derült ki, hogy tulajdonképpen már akkor ismerték egymást, hiszen együtt koptatták az 

iskolapadot Csemnitzki István tanító úr előtt.  Az egy hónap alatt jól összebarátkoztak, és ha harcra 

nem is került sor,  Lónyay Gábor alispán lelkesítő beszéde azért jócskán megemelte az önbizalmukat. 

 Ha már itt volt, kiment Parnóra, megnézte bátyja családját, és a helyet, aminek nemesi  címüket 

köszönhették. Igaz, már nem a rozzant kastélyt látta, amit a régi Bocskai ház helyén épített újjá ősük, 

hiszen István a gazdag Lobkovicz nagyszülők pénzéből újjávarázsolta a helyet. Egy óriási park közepére 

került az olasz stílusban felépített palota, melyben elfértek azok az antik bútorok, amit Éva örökölt. 

Családias, vidám hangulatban éltek, békében a falubeliekkel, akik közül többen munkát találtak náluk. A 

két kislány, a két éves Kiséva és az újszülött Etelka szépen cseperedett, de János szemét – 

valahányszor őket látta – elfutotta a könny, halott felesége jutott eszébe. 

A szíveslátás ellenére hamar visszament Debrecenbe, és magával vitte Kis Janót is, akit a 

hortobágyi csikósok gondjaira bízott. Csak hazafelé lovagolva jutott el a tudatáig, hogy szerencséjük 

volt a harc lefújásával, mert a zemplénieknek bizony nagyon gyenge volt a felszerelése, azokkal nem 

sokra mentek volna egy éles ütközetben. Csak a lelkesedésük volt a régi, hiszen a királyért, a hazáért 

vért ontani a nemesek kiváltsága volt, és Jánost – mesteremberi józansága ellenére – teljesen 

elragadta a táborban tapasztalt harci szellem, az életünket és vérünket ! -  kiáltás lelkesítő ereje.  

A Bécsből hazatérő Samut Borbála hívta el Kolozsvárra, dicsekedni akart nagyfiával. 

Nagyváradig eléje is ment, és éppen a grófnő ügyében szorgoskodtak, amikor összetalálkoztak egy régi 

ismerőssel: Bártzay Borbálával Kassáról. A két asszony nagyon megörült egymásnak, bár Szerencsi 

Sándor özvegyét szomorú esemény hozta ide: barátnéjának, Kácsándy Teréznek jött a temetésére. 

- Borbálám, rád gondoltam ma reggel a templomban a búcsúszertartáson, ahol egy legény,  

valamilyen Csokonai Vitéz olvasta fel hosszú-hosszú versét. Csak hatalmas fejét meg hosszú 

orrát láttam… 

- Ismerem a nevét, Mihálynak hívják…. Édes Gergely írt róla, amikor a pataki oskolában 

összetalálkoztak. Különc ember volt ott is, tovább is állt, pedig Kövy professzor sokra becsülte 

az eszét! 

- Anyámasszony nem is tudja – szólt közbe az addig csendben figyelő Samu – hogy debreceni 

szomszédunk Csokonai néne, az édesanyja, amióta visszajött a Dunántúlról, nála húzza meg 

magát. A szomszédok azon nevetnek, hogy ha írni akar, beköltözik egy gyertyával a 

nagyszekrénybe, mert csak egyetlen szobájuk van. 

- Na, mondhatom - vette vissza a szót Bártzay Borbála - így külsőleg nyápic egy legény, és olyan 

hosszasan olvasta az írását, hogy erősen próbára tette a gyászolók türelmét. Amikor végre a 

személyes búcsúzásra került sor, a templomban a megkönnyebbülés sóhaja hallatszott. Jó 

barátném volt nekem a Trézsi, fiatalságom társai ők voltak a testvérével. Bejáratos volt 

Kácsándyékhoz a Török gróf mellett jurátuskodó Kazinczy Ferenc is. No, de most szegény 

Trézsi befejezte földi pályafutását! Lajos gróf, az ura vigasztalhatatlan, nem különben a húga, 

aki gróf Gyulay Ferenc feleségeként Andrásfalván él.  

- Találkoztam vele Kolozsváron, a grófnőm rokonságába tartozik. 

- Az én barátném nem feledkezett meg rólam még holtában sem, név szerint is elbúcsúzott 

tőlem a nevében az ifjú poéta… Igaz, mi rokonok vagyunk, de ennél több és fontosabb volt a 

barátságunk! S milyen jól is mondta az a fiatal poéta: a másik életünkben majd megint együtt 

leszünk mindannyian! 

- Igen, majd a mennyország újra egyesít bennünket szeretteinkkel! Addig meg itt vannak az 

élők! Hogy van a kedves unokája, megszerette a verseket, amit az Asszony neki írt? 

- Te írtad azokat Borbálám, megmondtam neki, hogy az a te munkád, nem szabad idegen 
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tollakkal ékeskedni. Azóta sok fiatal párnak lemásolták már, olyan nagy sikere volt! Már írni is 

akartam neked, hogy ha újra nyomdába adod az írásaidat, tedd bele, mert szükségük van azokra 

a bölcsességekre az ifjú leánykáknak! 

- Megtettem: év elején Kolozsváron megjelent egy könyvem, ha visszamegy Magyarországra 

Samu, majd küldök belőle egyet az Asszonynak. Beletettem abba az Anyai intéseket, én is úgy 

gondoltam, épülésére lehet az nemünknek… 

Samu csendben hallgatta édesanyját, arra gondolt, milyen keveset tud róla, pedig telve van az élete 

titkokkal. Örült, hogy eljött hozzá, legalább most egy kicsit belepillanthat azokba is…  

 Borbála örömmel hurcolta végig Kolozsváron a fiát, aztán Szathmári Pap Mihályra bízta, mert a 

grófnő csak rövid szabadságot engedélyezett számára. Zsigával hamar összebarátkoztak, a komoly 

fiatalember egészen feloldódott Samu mellett, aki sosem volt bátyját testesítette meg számára. Samu 

is szívesen töltötte Kolozsváron az idejét, és semmi jelét nem mutatta annak, hogy haza készülődne 

Magyarországra. Az utóbbi időben arra sem tudott válaszolni, hogy Debrecen melyik részén szeretne 

élni, hol lenne érdemes a műhelyét felállítani?!  

 Borbála fejben már azt számolgatta: a berendezéshez mennyi pénzre lesz még szükség, amikor 

egyszer Zsuzsannával együtt látogatta meg Egeresen:  

- Anyámasszony mit szólna ahhoz, ha Kolozsváron lenne az én műhelyem? – vágott bele a 

legfontosabba. 

 - De hát nem Kisjánossal akarsz együtt dolgozni? – zavarodott össze anyja. 

- Azt innen is lehet… én már nem szeretnék hazamenni, Miska bátyám is biztat, Zsiga is, meg a 

szívem is… 

Borbála most látta meg a fülig elvörösödő Zsuzsannát, s rögtön megértette, mi a fia gondja. Keblére 

ölelte a lányt, és ezzel szavak nélkül is eldöntötte a kérdést. Örült, hogy itt marad Samu, nem lesz 

idegenek között Kolozsváron. Hát ezekből egy pár lesz! Szathmári Pap Mihály ideérkezése óta a 

barátja, Zsuzsanna és Zsiga a szeme láttára nőtt fel, sokat beszélgetett velük is, jobb menyecskét 

nem is kívánhatna magának!  

 Az események végül Kertész Jóska jóvoltából gyorsultak fel.  Amikor Borbála sógora befejezte 

a tanítást a debreceni kollégiumban, eljött látogatóba Kolozsvárra. Az új terveket meghallva, úgy 

döntött, hogy félretett pénzéből itt vesz egy kis házat, amiben Samu berendezheti műhelyét, így aztán 

ő sem lesz egyedül. A fiatalok nem akartak sokat várni, de Samu nagy nevetve számolt be az anyjának, 

hogy addig nem esketik meg őket, amíg meg nem kapja a himlőoltást, ami itt Erdélyben már 

gyermekkorban kötelező. A Szamos parton találtak egy minden szempontból megfelelő épületre, 

Borbála pénzéből berendezték a műhelyt. A város engedélyezte az ifjú mester működését - a 

himlőoltás ehhez is feltétel volt - mert szükség volt rá: itt szerették a könyveket.  

- Visszatértem a gyökerekhez – tréfálkozott Borbálának Kertész Jóska. – Igaz, hogy ez nem a 

Ronyva, hanem a Szamos, de hát mindegy, a folyó a lényeg, aminek a partján olvashatom 

kedvenc könyveimet, hiszen molnárlegényként erre vágytam annak idején Újhelyben. 

Zsuzsanna és Samu esküvőjére Borbála Erdélyből a grófnőn kívül csak Krisztinát hívta meg, és 

megjöttek Debrecenből a fiai, meg Csiki Sára, a gyerekek addig a másik öreganyjukra maradtak. A 

népes Szathmári Pap família jóvoltából emlékezetes maradt az erdélyi módon megült lagzi. Kisjánosék 

utána vissza is tértek Debrecenbe, ők vitték magukkal Bártzay Borbálának a megígért könyvet. 

Benjámin maradt Kolozsváron, egy évre vendégdiák lett a református kollégiumban. 

- Ez lesz az én peregrinációm! – mondta nevetve az anyjának – legalább egy kicsit szétnézek 

abban az országban, miről csodákat mesélsz, valahányszor találkozunk.  

Kapós lett a legkisebb legényfia, végigjárhatta Erdély palotáit és udvarházait, még Krisztina is elhívta 

magukhoz Szőkefalvára, ahol magyarországi legátusként prédikált a reformátusoknak. Búcsúzáskor 

Krisztina elsírta magát, eszébe jutott a saját fia: milyen más is lehetett volna minden, ha életben 

marad Izsák!   

 Borbála Kolozsváron hallgatta meg Bénit, ahol nemcsak ünnepi beszéde, de szép énekhangja is 

feltűnést keltett, dicséretétől zengett a város. Borbála, ha csak tehette, családjával töltötte szabad 
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idejét, élvezte, hogy két nagyfia is itt van mellette. Zsuzsannát a rokonsága hozzásegítette egy kis 

házhoz, a grófnő meg hírét keltette az ifjú rézmetsző mesternek, akitől aztán rendeltek képeket, hogy 

aztán dicsérjék, meg szidják egyidejűleg. Dicsérték, mert szépen dolgozott, szidták, mert lassú volt – 

nem értették, hogy Samu minden egyes megrendelésnél a tökéletességre törekedett. Erre először az 

ifjabbik Cserey Farkas ébredt rá, aki apja arcképét olyan jónak tartotta, hogy a kialkudott 100 rénusit 

megduplázta, és a kép sokszorosítását is megrendelte. Samu anyjáról is készített egy portrét, amit 

kicsit félve adott át: nem tudta megszépíteni azt, akit pedig annyira szeretett. Édesanyja 

elgondolkodva nézte önmagát, aztán összetekerte a képet és bezárta a ládájába: mégsem akaszthatta a 

grófnő rokonai közé… 

 Anyja közelsége jó hatással volt Samura, szépen éltek Zsuzsannával. Elég hamar nagyobb házat 

vett a Kismester utcában, ahova egymás után megérkeztek a gyerekek: Misu és Gerzson. Duplán voltak 

öregszüléik, mert a két öreg professzor, Kertész Jóska és Szathmári Pap Mihály elválaszthatatlanok 

lettek, véget nem érő szellemi vitákat folytattak a Szamos partján, amelyeket csak akkor hagytak 

félbe, ha Zsuzsanna és Samu gyermekeire figyelhettek.  

 A Szamos-parti estekhez egyszer-egyszer Borbála is csatlakozott, hallgatta két öreg barátja 

beszélgetését és nézte a szőke folyó vizét. Volt-e értelme, hogy a Ronyva partjáról ide sodorta őt az 

élet? Az Úr biztosan céllal egyengette az útját, amikor apja halála után küldött neki segítőket. És a 

sógora is több számára, mint egyszerű rokon, nélküle nem tudta volna teljesíteni vállalását. Milyen 

jóságos is velük, milyen adakozó! Míg él, hálás lesz a nővérének, Kláricskának, hiszen az ő öröksége lett 

Kertész Jóska. Vele legféltettebb titkát is megosztotta: 

- A grófnő nagyon jó hozzám, a szeretete az, ami életemet az unalomig megterheli. 

- A szolgai kiszolgáltatottságot viseled ilyen nehezen? 

- Az kevésbé fáraszt, hogy ennek a 70 év körüli asszonynak szívem megerőltetésével és 

tulajdon hajlandóságaim tökéletes megtagadásával mindenben kedvét kell keresnem, mivel ezt a 

szeretet tűrhetővé teszi. De én, aki az együgyű természet ártatlan gyönyörűségeivel való 

szabadon élésben nőttem fel, itt attól örökre el vagyok zárva, mosolygó kellemetességét nem 

élvezhetem.  

- Dehát miért nem csalod ki őt is? 

- Próbáltam, de nem megy. Reggel kilencig a grófnőm ágya mellett ülök, aki ilyenkor olvasgatni 

szokott, és én azt hallgatom. Aztán az asztal mellé ülünk, ajtó, ablak szorgalmatosan bezárva, 

hogy a külső ájer be ne férjen. Ott olyan könyveket olvasunk, amin majdnem elalszom…. 

- De miért ez a nagy bezárkózás, hol van a régi társasági élet? 

- A grófnő szerint megváltozott a világ, mi meg kerüljük a társaságot, hogy magunkat be ne 

fertőzzük! Bosszankodunk azon, hogy mások a mi életünk módját nem értékelik, kárhoztatunk 

mindenkit, aki nem úgy gondolkodik, mint mi. Egyszóval utáljuk az egész emberi nemzetet, és 

keressük azt a szentet, aki harmadikként hozzánk csatlakozhatna, de nem találjuk. 

- Nehéz kenyér jutott neked, de gondolj arra, amiért ide kijöttél: megkerested a tandíjat, és 

világot láttál. Arra nem gondolsz, hogy más helyre menj el a grófnőtől, önállósulj itt, vagy 

Magyarországon? 

- Ha valamely szegény, de jó lelkű özvegyasszony mellett megvonnám magamat, kézi munkámból 

megélnék, de az nem lehet addig, míg gyermekeim segítségem nélkül küszködnek. Az Isten majd 

megmutatja, mint cselekedjem, csak ezt a henye életet tudnám valahogy megváltoztatni! 

Nem sokkal ez után Borbála a debreceniek leveléből arról értesült, hogy nagy tűzvész volt a városban, 

ők megmenekültek, de az egyik szomszédos porta, a Csokonai nénéé leégett, egy időre ők fogadták be 

magukhoz a károsultakat. Közben nagyobb baj is történt, mert Mihály Nagyváradon megfázott a 

templomban, megbetegedett és meghalt. Kisjános elküldte nekik a Dorottya című furcsa vitézi 

versezetet, amit a szomszéd fiú írt, és nyomtatásban is megjelent. A grófnő többször is felolvastatta 

magának: jól mulatott a történeten, még a szerepeket is kiosztotta, hogy ki az erdélyi Dorottya, és ki a 

többi dáma…  

- Milyen kár, hogy nincs több ilyen vidám alkotás, és ez a szegény fiatalember sem írhat már 
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ilyet! 

- Hát nem annyira vidám ez sem, jó néhány fricskát kiosztott a somogyiaknak! 

- Meg is érdemelték! Szerencsére, mi, itt Erdélyben nem vagyunk ennyire maradiak – zárta le 

elégedetten a gondolatot a grófnő.  

Közben a debreceniek sorsa is megváltozott. A Darabos utcai házat minden berendezésével 

Kisjános örökölte meg Kertész Jóskától, aki nagyon fájlalta, hogy pótapja Kolozsváron ragadt, de 

örömmel vette birtokba a masszív, rendbe tartott emeletes épületet. Nem önállósult, még mindig másik 

pótapja, Molnár János műhelyében dolgozott, aki feleségét elvesztve Kisjános családját sajátjaként 

tartotta számon. Négy gyermekük szépen növekedett, így hát Csiki Sára az új házba kosztos diákokat 

fogadott, de megírta anyósának Kolozsvárra, hogyha haza akar jönni, egy szobát mindig talál náluk.  

Az év leteltével Béni visszatért Debrecenbe, befejezte tanulmányait a kollégiumban, és Bagosra 

szegődött tanítónak, ami a kollégium filiája volt. Szerette munkáját, de hamarosan azt vette észre, 

hogy ő lett a falu jegyzője, tudását így hasznosították.  Megházasodott, feleségül vette igazgató-

tanítójának a lányát, Bódis Zsuzsát, és 1808 januárjában megszületett a fiúk, Dániel. Benjámin erőt 

sugalló bibliai nevet választott gyermekének, hiszen olyan idők járnak, amikor fel kell készülni akár az 

oroszlánokkal való harcra is. 

 Az új esztendő betegséggel köszöntött Borbáláékra, aki mindent megtett azért, hogy 

munkaadója visszanyerje egészségét. A nehezen lélegző grófnőt még a parajdi sóbányába is elvitte, az 

ottani levegőről csodákat meséltek ismerőseik. Három napot töltöttek ott, és vittek magukkal 

fürdősót, hogy annak erejét is kipróbálják, de sem az orvosok, sem Borbála erőfeszítései nem tudták 

megállítani a folyamatot, mert a grófnőnek egyre inkább az életkedve volt fogyóban. Az Úr azonban 

gondoskodott a gyógyulásról, egy váratlan öröm elég volt ahhoz, hogy visszanyerje régi erejét.  

 Bécsből hazaérkezett Józsi gróf a családjával: a fenyegető francia támadás elől jobbnak látta 

őket anyja házában biztonságba helyezni. Neki vissza kellett térnie a munkájához, de a kolozsvári 

palota élete ezzel fenekestől felfordult. Az emeleti szobákat Evelin grófnő és a két fiú kapta meg, a 

grófnő és Borbála az egyik földszinti szobába húzódott vissza. Nagyobb szükség volt Borbálára, mint 

valaha, hiszen a grófnő nem tudott németül, menye és unokái nem beszéltek magyarul. Borbála 

tolmácsolt, hogy a kapcsolat meg ne szakadjon, a kis grófnővel és a gyerekekkel már Bécsben 

megismerkedett és szót értett velük itt is.  

 Ennél többet is tett: elkezdte a fiúkat tanítani abból a képekkel színesített könyvből, amit 

Comenius állított össze valamikor, és a pataki oskola újra kinyomtatta. Ezt még akkor küldte el neki 

Szabó Mariska, amikor Nina gyermekeit tanította, most jó hasznát vette, bár fordítva kellett 

használnia: a német szavaktól jutottak el a magyarig. A fiúk örömmel tanultak, és anyjuk is kedvet 

kapott hozzá: egy év alatt a legfontosabb dolgokban megértette magát. Így aztán részese lehetett 

napa életének, aki szívesen parádézott bécsi menyével a kolozsvári nemes hölgyeknél. Borbála bejárta 

Jozeffel és Paullal Kolozsvárt, megmutatta annak minden zugát, úgy foglalkozott velük, mintha saját 

unokái volnának. Kényeztette őket, még Egeresről lépes mézet is hozatott, amivel aztán nem tudtak 

betelni és mindent összeragasztottak vele a kolozsvári házban. Samu fiaival is összeismertette őket, 

Misu és Gerzson gyorsan hangot talált a Bécsből jött úrfikkal, valamiféle keveréknyelven jól 

megértették egymást, nem volt szükségük tolmácsra.  

Napóleon támadásának hírére a zempléni inszurgensek lovasszázadát elbúcsúztattak Újhely 

főterén, János és Kis Janó is köztük volt. Vígan feszítettek vadonatúj díszruhájukban: búzavirágkék 

nadrágjuk, prémezett zekéjük zöld hajtókás csákóval egészült ki, ami a tiszántúli inszurgensek színe 

volt. Zászlójuk nem volt, a bizottságnak annak megvarratására nem jutott ideje, de a győri mestereknél 

megrendelték: mire odaérnek, elkészülhet. Már Gyöngyösnél lovagoltak, amikor híre jött, hogy Galícia 

felől betörés készül, így hát Jánosék csapatát oda irányították.  

A vármegye is lázas fegyverkezésbe kezdett, hiszen Zemplén a betörés útjába esett. István 

nehéz feladatot kapott, neki kellett lefoglalni és összeszedni a nemesi vadászfegyvereket 50-50 

tölténnyel. Közben a maradék inszurgens csapatokat is fel kellett szerelni, ki kellett jelölni az 

ispotályokat a harcban megsebesülőknek. Ez is gondot okozott, hiszen a vármegye 11 orvosából öten 
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Buda felé vonultak a nemesi felkelőkkel. Néhány hét után kiderült, hogy a gácsországi betörés csak 

vakhír volt, hogy a nádor felkelőit távol tartsák az ütközettől, Jánosék is visszafordulhattak, de 

közben a csapat fele eltetvesedett, mert a fehérneműkből nem kaptak megfelelő váltást.  

 Budaőrstől Győr irányába fordultak, de mire odaértek, már a kismegyeri majorért folyt a harc. 

A Viczay – árkában, ahol a jobbszárnya volt a felállott csapatnak, eszeveszett menekülőkkel 

találkoztak: a francia ágyútűztől megvadult lovak magukkal rántották őket is. Jánosnak harcra 

idomított lova volt, amit feszítő-zablájával meg tudott fékezni abban a nagy felfordulásban, de a 

magyar sereg többsége csikózablával indult harcba, ami erre nem nyújtott lehetőséget. János vette 

észre, hogy az egyik zempléni bajtársa ott maradt ló nélkül a teljes kiszolgáltatottságban: gyorsan 

odarúgtatott Csillaggal, maga mellé rántotta és úgy nyargaltak a többiek után.  

Hátratekintve látta, hogy Janó is másodmagával lovagol, s példájuk ragadós: mindenki mentette 

azt, akit tudott. Hatalmas por kavargott körülöttük, a lovak a kettős teherrel nem tudtak az árok 

magaslatára felkapaszkodni, így csak előre futottak, ahol már gyengült a francia ágyúk hangja. Végül 

átgázoltak egy patakon, az volt a Pándzsa, és rohantak tovább a Templom–domb felé. Mocsaras volt a 

terület, ami megnehezítette a lovaglást, az ágyútűzből kimentettek le is ugrottak, hogy onnan gyalog 

fussanak tovább. Itt már viszonylag biztonságban, sajátjaik között voltak, de minden olyan gyorsan 

történt, hogy János nem is tudta, kinek az életét mentette meg Csillag segítségével. A Mecséry-

hadtest veresége, amihez becsatlakoztak, már nyilvánvalóvá vált számukra: kevesen menekültek meg, a 

többség a franciák karjába került, és sokan maradtak a csatatéren.  

Jánosék Komáromig lovagoltak vissza, ott várták be a többieket. Nemcsak az életüket 

mentették meg, a zászlójukat sem vesztették el, hiszen azt csak a csata után kapták meg, amikor a 

győri mesterek még a város francia kapitulációja előtt kijuttatták. János és Janó fáradtan dőltek 

lovaik mellé, nekik – és jó zablájuknak – köszönhették az életüket, de még egy marék zabbal, egy 

vödörnyi vízzel sem kedveskedhettek a jószágoknak, mert pihenőjükön nem volt semmi. János az 

átéltek miatt fáradt volt és elkeseredett, szégyellte magát, hogy így esett át a tűzkeresztségen. 

Komárom alatt temették el a csata halottait, Kandó ezredes a sírnál megesküdött, hogy otthon is 

emléket emelnek a tiszteletükre, hiszen áldozatuk Zemplén dicsőségét jelzi. Jánost itt kereste meg 

Bajusz Miska, pataki kisnemes, akinek az életét ő mentette meg, örök barátságot fogadtak egymásnak. 

 Az 1810-es év legnagyobb eseménye Napóleon és Mária Lujza esküvője volt Párizsban, a bécsi 

Magyar Kurír beszámolóját Borbála felolvasta a grófnőnek: 200 ökröt és 14 akó bort fogyasztottak a 

vendégek, melyekben ott voltak a Zemplén vármegyéből küldött gönci hordók is. Ezzel a híradással egy 

időben megtörtént Bécsben a pénz leértékelése, ez volt az udvar köszönete a felkelt nemeseknek: 

emiatt nemcsak Magyarországon, Erdélyben is sokan elszegényedtek. Ráadásként a vesztes győri 

csatáról szólva a csatából elkéső magyar inszurgenseket tették meg bűnbaknak, hogy a császári 

főherceg hozzá nem értését valamivel elpalástolják.  

 Napóleon esküvőjének évében Borbála újabb unokával gazdagodott, Bagoson megszületett Béni 

és Zsuzsa második gyermeke, akit öreganyja tiszteletére Borbálának neveztek el, és mindennapi 

használatban Borkára rövidítettek. Józsi gróf visszavitte családját Bécsbe, fiai sírva váltak el 

Erdélytől, a szabad élettől. A grófnő is hálás volt a társalkodónőjének, hogy így összehozta őt bécsi 

menyével, unokáival. Érdekes módon még a lányai sem voltak féltékenyek: Evelintől bevezetést nyertek 

a bécsi módiba, aminek ők lehettek erdélyi szószólói.  

Távozásuk után már a grófnő sem titkolta, hogy látása nagyon megromlott, összehívatta 

intézőit, és mindenki előtt kijelentette, hogy ezután az egyes jószágokra vonatkozó parancsait írásban 

fogja elküldeni, melyet Borbála fog a nevében rögzíteni. 

- Bizonyos vagyok abban, hogy a Leányasszony egyebet nem ír, csak amit én parancsolok – 

fejezte be, de még a grófnő lányai is meg voltak arról győződve, hogy Borbála nem követi 

mindenben kívánságát.  

- Hogyan tehetnék ilyet a kedves grófnővel – mondta Borbála felháborodva Bora comtessnek, 

amikor a szóbeszéd a fülébe jutott – hiszen nincs nekem olyan fekete lelkem, hogy 

bizodalmában megcsaljam! 
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- Ezen ne csodálkozzon, Anyánk világéletében gyanakvó volt, miért ez a nagy változás az 

Asszony irányában? 

Borbála csak az együtt töltött két évtizedre hivatkozhatott, azt nem mondhatta a büszke Gyulay 

grófnőnek, hogy ő, a megvetett társalkodónő, szánja Mikes Annát, és számára ez is elegendő ok arra, 

hogy ne csalja meg a rábízott szabadsággal. Ninát is hallotta egyszer, hogy szemrehányást tett 

anyjának a vele kapcsolatos nagy bizalom miatt, s azt is hallotta, hogy a grófnő éppen olyan 

határozottan megvédte, mint hajdanán. Aztán hogy a dolgok továbbra is olajozottan haladtak, a lányok 

megbékéltek, ez volt a könnyebb, ha nem akarták magukra venni azt, amit Borbála elvégzett helyettük. 

Számára pedig egy kis szabadságot hozott ez: azzal, hogy utána nézett a dolgoknak, szabadabban járt-

kelt, és részese lehetett a személyzet reggeli étkezésének. Az eltelt 20 év alatt sem tudta megszokni, 

hogy délig ne egyen semmit, mint ahogyan a grófnő tette, most legalább nem kellett titokban harapnia 

valamit. Mindjárt jobban tudott gondolkodni, ha tele volt a gyomra…  

 Ezzel a változással azonban az ellenségek száma is megnövekedett, akik alattomban mindent 

elkövettek, hogy Borbálának előttük nagynak látszó szerencséjét megsemmisítsék. Időnként foganatja 

is volt igyekezetüknek, mivel a grófné – mint minden dáma – felette gyorsan hajlott minden gyanút 

elhinni, de amikor Borbála a maga csendes módján a kézzelfogható igazságot elébe terjesztette, meg 

tudta győzni ártatlanságáról. Ilyenkor aztán azzal próbálta helyrehozni hibáját, hogy megajándékozta 

arany vagy ezüstneműkkel, és nem eresztette maga mellől, még szükségére is csak lopva távozhatott. 

Borbála úgy érezte, hogy szeretetét csak szeretettel viszonozhatja, enélkül aligha tudta volna 

zúgolódás nélkül elviselni sorsát. Lelkiismeretét állította pajzsul minden ellen, és tette a dolgát, hiszen 

élete minden minutáját – Isten után – kegyes jótevőjének szolgálatára ajánlotta.   

 A sok eső és a nagy forróság miatt Erdélyben nem volt búzatermés, csak egy kis kukorica, ami 

az eső miatt a góréban penészedett meg. A grófnő – Borbála tanácsára – megsegítette a jobbágyait: 

kukoricát osztottak, meg egy kis zsírt, a gyerekeknek az eltett lekvárokból, szárított gyümölcsökből is 

juttattak. Így aztán ők elkerülték a rablásokat, melyek a környező birtokokon napirenden voltak. De 

télire nem volt takarmányuk, az igevonók mind elpusztultak, kikeletkor emiatt szántás helyett fával 

szúrt lyukakba vetették a szemet, ami szerencsére így is kikelt, egy időre fellélegezhettek. 

 Amikor a napóleoni háborúból az ifjabb Radák Ádám őrnagyi rangban visszatért Kolozsvárra, a 

grófnőt is felkereste, hogy elköszönjön tőle, Bécsben akart letelepedni. Testvérén, Istókon kívül a 

grófnő állt hozzá a legközelebb, vele akarta megbeszélni a családját ért csapásokat. Anyja, Kemény 

Druzsiána naplóját is magával hozta, amiből Borbáláék számára összeállt a Radák-család tragédiája. Az 

első robbanást az okozta, hogy kiderült a családfő 20 évvel azelőtti kalandja, ami miatt Radák Ádám 

kegyetlen tigrisként kezdett viselkedni. Felesége tehetetlenül nézte az eseményeket, s még apja sem 

vigasztalhatta, aki akkoriban halt meg. Druzsiána visszavonult minden társasági élettől Mikeszászra, 

csak lányát küldte be időnként Kolozsvárra, nehogy elvaduljon mellette. De igazán nem tudott rá sem 

figyelni, nem bírt megszabadulni keserves gondolataitól, melyeket verses naplójában jegyezgetett.  

 A Teremtő nem kegyelmezett az asszonynak: 1803-ban Magyarbényére költöző urát 

megmérgezte a bérlője, kislánya pedig öngyilkos lett. Ezzel a kettős véres csapásokkal már az asszony 

nem tudott megbirkózni, megbomlott agyával lézengett a hajdani boldogság színterén. Fiai nem voltak 

körülötte, katonaként belekerültek a háború forgatagába, anyjuk tragikus búcsúztatásán sem lehettek 

jelen. Az ifjabbik Radák Ádám most is olyan árván ült a grófnő fogadószobájában, mint aki követni 

készül a többieket a halál útján. Mikes grófnő lelki erejének nagyságát most is megtapasztalhatta 

Borbála, kibeszéltette a fiúval minden rossz gondolatát, felidéztette vele a család értékeit, nem 

engedte, hogy megadja magát, újra küzdelemre küldte. Az ifjabb Radák Ádám elhagyta az emlékeket 

élesen őrző Erdélyt, de nem maradt meg Bécsben: kivándorolt Amerikába, és további sorsáról még 

testvére, Istók sem hallott többet.   

 Borbála fiának Bethlen Gergelyről készített portréja olyan jól sikerült, hogy Bethlen Gergely 

maga is meghatódott, és amikor közelebbről megismerte az ifjút, hogy biztosabb legyen a 

megélhetésük, beajánlotta a kolozsvári kollégiumba rajzprofesszornak évi 300 Rf fizetéssel. Samu 

mestersége révén elérte azt, amire vágyott. Egyenes gondolkodású, tisztességes mesterember akart 
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lenni, de művész volt, aki nem tűrt a beleszólást a dolgaiba, mint ahogyan azt sem tudta elviselni, hogy 

becsapják. Amikor gróf Haller László adósa maradt a képekért, az egyikből készített egy lenyomatot, s 

kiragasztotta azokat Kolozsvár–szerte az adósság hírével.  Szerencsére, ezt ritkán kellett megtennie, 

mert képei közszeretetnek örvendtek. Zsigával nagyon szép geográfiai könyvet készítettek Erdélyről, 

ami mindkettőjüket megrendeléshez juttatta volna, de Zsiga elment, hogy megjárja a külföldi 

akadémiákat. Amikor visszatért, átvette apja katedráját a kolozsvári református kollégiumban, és 

tudományos munkáit mindig sógora képei díszítették. 

Amikor a grófnő Tordára ment valamilyen ügyben, Borbála is vele tartott, és meglátogatta 

keresztlányát. Az udvarházban külsőleg semmi nem változott az eltelt évek alatt, de mégis minden más 

volt. Meghalt Kiss Bernátné nagyasszony, és Ilona lassan a maguk képére formálta az ősi fészket 

ügyesen hasznosítva annak értékeit. Borbála bejelentés nélkül érkezett, de a fiatalasszony nagy 

szeretettel fogadta megnövekedett családja körében: 

- Borbála néném! Kedves keresztanyám! Megéreztem, hogy ma valami nagy öröm vár rám, 

amikor felkeltem, viszketett a bal szemem! 

- Hogy vagytok kedvesem? Mi van veletek? 

- Láthatja: két kislányom is van immár, nem unatkozom. Csendesen éldegélünk napam halála óta. 

Sándorka már a kolozsvári kollégiumban tanul, nemsokára Bernát is követni fogja. Az uram 

most is reggeltől estig hajtja magát, sem a bányát, sem a birtokot nem bízza másra. Nekem 

itt van Rózsika és Kata, meg gazdaságunk rám eső fele, van minden napra elegendő munka, de 

győzöm… 

Borbála beszámolt Ilona asszonynak Náthánnal való debreceni találkozásról, a fiatalasszony sírdogált 

egy kicsit: most tudta meg, hogy a szülei, akiknek nevét minden este imába foglalta, már nem élnek.  

- A testvéreim akkor sem értettek velem egyet, semmire sem számíthatok ezután. A 

családomon kívül nincsen nekem senkim, már csak Rózsika őrzi nevével anyám emlékét.  

De amikor látta, hogy lányai megijedtek attól, hogy sírni látják, gyorsan letörölte könnyeit, megterített 

és uzsonnával kínálta vendégét. A tordai mézes pogácsa, ami a múltkor oly nagyon ízlett Borbálának, 

most sem hiányzott az asztalról. 

- Ha Sándorka bemegy Kolozsvárra, egy tarisznyával sütök belőle, hogy sokáig kitartson, neki is 

ez a kedvence! 

Borbála megbarátkozott a kislányokkal és az iskolából időközben hazaérkező Bernáttal. Saját unokái 

helyett megint csak az idegenek jutnak neki, gondolta, de olyan szeretetreméltóak voltak Ilona 

gyermekei, hogy elfeledkezett fájdalmáról, és örömmel fedezte fel értékeiket. Az útra kapott tordai 

pogácsa egy részével Sándorkát kereste fel a kolozsvári kollégiumban, gondolta, hogy egy kis hazai 

küldemény őt is felvidítja. 

 Hogy a grófnőnek ő lett a szeme, ez kitöltötte az életét, miközben elvesztette költőiségét: az 

ötvenedik életévéhez közeledve már csak magánleveleket írogatott. Kolozsváron egyre kevesebben 

tudták róla, hogy nyomtatásban is megjelentek a művei, pedig a Sándort és Saroltát sokan forgatják, 

mert úgy vélik, itteniekről szól. Ők már nem sokat utazgatnak, a grófnő fél kimozdulni az utcára, 

többnyire falun vannak, de ha Kolozsváron telelnek, akkor sem járnak el sehova. Mégsem magányosak, 

mert híveik meg-meglátogatják őket, hiszen a grófnő Erdély egyik nagyasszonya, akit nemcsak rokonai 

tisztelnek élettapasztalatai, tudása miatt. Borbála, amikor lepihent a napi munkák után, nehezen aludt 

el: a közös szobában nem gyújthatott gyertyát az olvasáshoz, azzal megzavarta volna a grófnőt, volt 

hát ideje elgondolkodni mindenen.  

 Az Úr milyen jól elrendezett mindent! István Zemplén vármegyénél egyre fontosabb 

feladatokat lát el, családjával felvirágoztatta Parnót. János könyvműhelye híres, és körbeveszik őt 

Borbála unokái, akiket sajátjaként tart számon. Neki meg itt van megélhetése, az aranykalitka 

jóvoltából fiai mindannyian tanultak, biztos megélhetésüket annak, és nem a nemesi nevüknek 

köszönhetik. Samu Kolozsvár elismert rézmetszője, és tanítványai is szeretik. Kisjános országos hírű 

nyomdászmester, olvasó kabinétje ugyan nem fordította fel Debrecen életét, de az ahhoz 

összeszedett könyvgyűjteményét a kollégium diákjai szívesen forgatják. Benjámin megbecsült embere 
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Bagosnak, mert jegyzőként is tanítója maradt az ottaniaknak. Borbála 8 unokájára gondolt, akiket jó 

lenne egyszer együtt látnia, de egyelőre nem mehet sehova: a grófnő vaksága miatt nemcsak 

társalkodónő, egyféle kulcsőri szerepet kapott. Már nem a fiai miatt dolgozott, hiszen azok mind révbe 

értek, az Úr új feladattal bízta meg őt: Mikes Annának elesettségében szüksége volt a segítségére.  

 Azért Máté Klári menyegzőjére elment, ahova Samu is elkísérte, bár nem szívesen hagyta 

magára várandós feleségét. Meg akarta ismertetni nagyobbik fiát is szíve barátnéjával, de ez nem úgy 

sikerült, ahogy eltervezte: Krisztina olyan izgalomban égett, hogy nem igazán tudott mással foglalkozni.  

Borbála most találkozott először Máté Jánossal, s ez azt is megmagyarázta számára, miért vállalta fel 

rossz hírével együtt is feleségét: büszkeségével, egyenességével, és bölcsességével illett Krisztinához. 

Az estebéd vidám hangulatban folyt a kastély nagy termében, melynek egyik sarkában a 

zenészek bús nemzeti nótákat játszottak. A köszöntők jóvoltából egyre másra ürültek a poharak, a 

csobolyókat gyakran megtöltötték az asztalnál segédkező fehér posztónadrágos román legények. 

Krisztina nagyon jól nézett ki: magas sarkú kordován csizmában, drága kelméből készült rokolyában, 

finom gyolcsingben és testhez simuló selyem mellényben volt. Ebéd után került sor a táncra is, amiben 

az örömszülők is részt vettek: Krisztina Alsó Lászlóval, Máté János meg a testvérével, Máté Klárával 

állt párba. Borbála még senkit nem látott úgy táncolni, mint barátnéját: szépség és méltóság rejlett 

minden mozdulatában.  

Vég nélkül folyt a tánc, az ének – hogy Krisztinának milyen szép hangja volt, most tudta meg - 

és Samu is kitett magáért: anyja örömét lelte fia énekében. De Borbála 2 óra körül elment a kis 

pavilonba, és lefeküdt. Neki ennyi elég volt, nem tudott ő sem mulatozni, sem éjszakázni. Nem is 

maradtak ott a három napos mulatságra, Samut hívta a családja, a munkája, ő meg a grófnő miatt nem 

akart sokáig elidőzni. A hazaút a kényelmes kocsiban sem volt könnyű, néha bivalyoknak kellett 

kivontatni őket a kátyúból, de így is szép volt, ajándékba kapott megint a fiából egy keveset, és 

belelátott barátnéja életébe.  

Visszatérve Kolozsvárra újra kezdődtek a szürke hétköznapok, melynek kiszínesítése teljes 

egészében Borbálára maradt. Krisztina kedves levélben köszönte meg a jelenlétüket, beszámolt a 

további eseményekről. Ezután aztán barátnéja sokáig hallgatott, majd csak annyit tudatott velük, hogy 

nem hagyja el Szőkefalvát, mert Máté János megbetegedett, és az ő dajkálása kitölti napjait. 

Furcsaságai közül ez egy újabb, mert nem költözött vissza a kastélyba, csak a kerti házba, de a 

nappalokat az ura mellett töltötte. 1815-ben, Böjtmás havában aztán gyászjelentés érkezett: Máté 

János meghalt. Gyorsan válaszolt, hogy enyhítse fájdalmát, de tudta, együttérzése nem sokat jelent 

annak, aki élete rossz döntésével szembesülve önmagával került haragba.  

 Az asszonyi sorsok között is milyen nagy lehet a különbség! Krisztinának nem kellett idegen 

szeszélyeket teljesíteni, maga választhatta mg az útját, és magában hordta azt a világot, amit ő 

teremtett: az védheti meg az emberi gonoszságtól. Azért egy pillanatra eljátszott a gondolattal, hogy 

mi lenne, ha…, de józansága gyorsan visszatérítette őt a mindennapokhoz, ahol újabb feladatok 

hárultak rá.  

 Éhinség sepert végig Erdélyen is. Borbála javaslatára a grófnő az évek óta felraktározott 

viaszt, vásznat és egyebeket értékesítette, hogy élelmet vehessen jobbágyainak. A kolozsvári 

kereskedőkkel Borbála állapodott meg, akik csak félszívvel voltak mesterségük urai, többre tartották 

szőlőiket, nem figyeltek az árubeszerzésre. Borbála aztán megszervezte az egeresi jobbágyasszonyok 

munkáját, és a kész végvásznakat is eladták. 

  Borbála megreformálta étkezéseiket is, nemcsak a mennyiséget, a minőséget is. A 

cserépedények gyors fogyása miatt egy korondi cserepest is megfogadott, aki Egeresen, egy földbe 

vájt gödörben égette ki a tálakat, csöbröket, findzsákat és a kolozsvári háztartást is abból töltötték 

fel. A jobbágyokkal rendbe tettette a kertet: új gyümölcsfákat ültettetett, a halastavat kitisztíttatta, 

és új telepítéssel benépesítette. Egyszerre lett a park ezzel pihenőhellyé és a gazdaság hasznos 

részévé.  

 Kevesebbet pocsékoltak így, amibe a grófnő is belenyugodott, mert Borbála élelemmel és 

szeretettel ezután is gondoskodott az öreg rokonokról. Ha eleinte minden újítástól berzenkedett, 
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kénytelen volt elismerni Borbála ügyességét, mondta is neki, hogy most már igazi erdélyi, megfelel az 

itteni női erényeknek: bölcs, serény és kegyes… Arany és ezüsttálakkal, ékszerekkel viszonozta 

munkáját, ami miatt Borbála eleinte szabadkozott, majd azt kérte munkaadójától, hogy az ajándékokat 

lányai előtt adja át, vagy legalább tudjanak róla ők is. Borbála soha nem szerette az ékszereket, de 

most, hogy ládája titkos rekeszében gyűltek, úgy tekintett rájuk, mint jövője megalapozóira. 

 A nagyapák közül először Szathmári Pap Mihály, a kolozsvári református kollégium tanára 

költözött át az örök életbe. Szép, tartalmas élet jutott neki, boldog embernek tartotta magát. 

Tanítványai szerették, tudományos munkáival, gyűjteményeivel iskoláját is megemelte. Felesége halála 

után felnevelte fiát és lányát, és részese lehetett életüknek is: Zsiga sikerei, Zsuzsanna gyermekei 

örömmel töltötték el öregsége napjait. Vője pótapjában, Kertész Jóskában barátra talált, akivel 

elvitatkozgatott a Szamos-partján. Érdekelte Samu munkája, a rézmetszés, szívesen elidőzött a 

műhelyében, ötleteivel is segítette azt. Temetése Kolozsvár nagy eseményévé vált, a Házsongárd 

feketébe öltözött az őt búcsúztató barátoktól és tanítványoktól, amikor földi maradványait 

elhelyezték felesége régen kihűlt teteme mellett.  

 Borbála és Kertész Jóska egymást támogatta a temetésen, az asszony féltette a sógorát, látta 

rajta, hogy a halál szele megint megérintette. A januári csípős hideg eszükbe idézte közös halottaikat, 

az újhelyi időket, de ettől nem lett jobb kedvük. A temetés után Samu azt érezte, hogy felesége 

hirtelen megváltozott: a lányok – gondolta – igazán akkor nőnek fel, ha elvesztik apjukat. De a gyászos 

eseménnyel szinte egy időben jelentkezett be harmadik gyerekük, a kis Zsuzska megszületése aztán 

elterelte felesége figyelmét, no meg a fiúk is nőttek: a család egybetartása, a róluk való gondolkodás 

kitöltötte napjait. Azért arra sokat gondolt Zsuzsanna, hogy örült volna a kislányának édesapja: vonásai 

feleségét idézték volna számára. Zsiga és Samu néhány közös munkájuk jövedelméből családi sírboltot 

emelt a szülők fölé, Samu is úgy érezte, a Szatmári Pap családban otthonra lelt, halála után is szívesen 

marad velük a Házsongárdban…  

 Kertész Jóska nagyon elárvult barátja temetése után, sem Samu, sem a felesége nem tudták őt 

felvidítani, csak a gyerekek. Misu és Gerzson megmozgatták, a kis Zsuzsa meg érzelmekkel töltötte 

meg, nem győzött róla áradozni Borbálának, ha találkoztak: saját elvesztett gyermekét fedezte fel a 

kis jövevényben, aki az ő vigasztalására született. De közben egyre gyengült az egészsége, egy év 

múlva ő is Házsongárd lakója lett. Temetésére megérkeztek Borbála fiai Magyarországról, hiszen 

Kertész Jóska a pótapjuk volt, akinek nemcsak tanulásukat, életük szerencsés fordulatait is 

köszönhették. Utolsó pillanataiban sem feledkezett meg róluk: mivel Kisjános már korábban megkapta 

tőle debreceni házát, a kolozsvári portát Samu örökölte, könyveit pedig Benjámin. Borbálát nagyon 

megrázta sógora halála, fiai féltették, hogy anyjuk is indul utána. De a grófnő újabb rosszulléte 

felrázta őt elkeseredett hangulatából,  feladata volt, amit csak ő teljesíthetett.  

Mikes grófnő utolsó örömeinek egyikét akkor élte meg, amikor Kazinczy Ferenc Erdélyben járva 

meglátogatta őt. A találkozás lehetősége Borbálát is felkavarta. Milyen különös is az élet! Amikor 

egymás szomszédságában éltek, nem beszéltek egymással, ilyen messze kellett elkerülnie, hogy 

találkozzanak. Kíváncsi volt neves földijére, hiszen még itt, Erdélyben is lépten-nyomon az ő hatását 

érzékeli.  Kazinczy uraságot nem nagyon érdekelte Borbála, csak a nagyasszony, akinek udvarlására 

jött, de azért gáláns emberként őt is köszöntötte: 

- Örülök, hogy végre van lehetőségünk a személyes találkozásra… 

- De hiszen találkoztunk Újhelyben Orczy főispán beiktatásán - szaladt ki Borbála száján, s 

folytatta – meg láttam a tekintetes urat akkor is, amikor Bécsbe vitték a katonák… 

Háziasszonyként aztán kimentette magát, hogy harapnivalóról és innivalóról gondoskodjék a vendégek 

számára. A magyarországi vendég galambszínű frakkjában, francia módi szerinti térdnadrágjában kirítt 

az erdélyi öltözéket viselő kísérői, Bethlen Gergely és Döbrentei Gábor közül, de nyelve jobban 

pergett, uralta és irányította a társalgás menetét. 

- Három hónapos erdélyi expedícióra indultunk 9 éves lányommal, nevelőnéjével, inassal és 

kocsissal, régi híveim és ifjúságom egykor imádott leánykája, Kácsándy Süssi meghívására, 

akivel szellemi kötelékeink máig élőek. Most éppen az ifjú Wesselényi Miklós vendégei 
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vagyunk itt Kolozsváron. 

- Kazinczy úr nem most jár először nálunk – mondta Döbrentei – és amúgy is jól ismeri az itteni 

viszonyokat, hiszen levelezőtársai laknak Erdély szerte. 

- Ismert helyeken járva is találhatunk új helyzeteket! Amikor megérkeztünk, és megálltunk 

Wesselényiék előtt, az ácsorgók álmélkodva nézének bennünket, midőn a sötétzöld lakkú kocsi 

és a gubás kocsis debreceni szabású sötétkék ujjas lajbiban, csillámló gombokkal, egyforma 

színből összeállított lovakkal, és olyan hámokkal, melyet itt nem látni, előttük elhajtott.  

- Kicsi a mi világunk, mindenki ismer mindenkit, s az idegenre gyorsan felfigyelnek – finomította 

Bethlen Gergely az elmondottakat. 

- De tudják, mi a legszebb? Mióta beléptem Erdélybe, egyéb szót a magyarnál nem hallottam! 

Velem külföldi nyelven senki nem szólott, csak magyarul beszélnek a külföld szülöttei. És 

három helyen is álmélkodva hallgatták, hogy én, a magyarországi magyar oly jól tudok 

magyarul, mint ők, s ezt egy fiatal tisztviselő nekem komplimentként mondotta. Igaz, az is 

kiderült, hogy sose hallotta a nevemet, könyvgyártó mivoltomról mit sem tudott. De én nem 

csodálkoztam ezen, hiszen korábbi erdélyi utamon maga a gubernátor hallá csodálkozva, hogy 

magyarul öltözött lengyel vendége milyen derekasan megtanulta nyelvünket, pedig felvezetőm 

a nevemet – szky végzet nélkül ejtette. 

Borbála térült, fordult, közben hallgatta a beszélőt, elnézte kísérőit: a számára oly kedvessé vált 

Bethlen Gergely mellett Döbrentei mindig kisfiúnak tetszett, de most mestere árnyékában mintha 

ő is megnőtt volna. Minden részét nem hallotta a beszélgetésnek, de éppen akkor jött vissza, 

amikor a literatúrára fordult a szó. Kazinczy úr éppen nagy lelkesedéssel azt nyugtázta, hogy ezen 

a téren is előbbre járnak az erdélyiek: 

- De az is igaz – tette hozzá – hogy literatúránk gyümölcsei annak felvirradása idején itt 

termének, és nem nálunk, némely házak férfi és lánygyermekei fordítgatának, és atyáik olykor 

nem tartották szégyenletesnek a gyermeki próbát sajtó alá ereszteni. Anyámasszony is így 

nevele engemet, geográfiámat, Bessenyei fordításomat kinyomatá, hogy megérezhessem 

annak az ízét. Azóta sem szoktam le a könyvkészítésről! 

- És a kedves lányának nem fárasztó ez az expedíció? Nem hiányolja az édesanyját? – kérdezte 

Borbála, hogy ne tűnjön fel hallgatagsága. 

- Lányom nagyon élvezi az új világ felfedezését. Amikor a minap Tordára mentünk, én a 

kocsiban olvasgatám, és Feleken túl ő vette észre, hogy az utak mellett milyen szokatlan 

formájú kövek teremnek, henger és gömbölyű alakra simítva a természettől. Állandóan meg 

kellett állni a kocsisnak, hogy leszállhasson: a flórába gyönyörködjön, és virágokat szedhessen 

a koszorújához.  

Amikor Borbála egy pillanatra kiment, a grófnő áradozni kezdett kedvességéről: fordításaival, 

felolvasásaival szórakoztatja, intézi a birtok ügyeit, és derűs egyéniségével őt is naponta igyekszik 

felvidítani. Ezen Bethlen Gergely is felbátorodott, és rákérdezett a mester véleményére. A hallottak 

után Kazinczy is csak dicsérni merte: 

- Hát igen, ez a poétriánk újhelyi…. korunk asszonyíróink közt mindig megkülönböztetéssel 

fogja nevezni literatúránk, őt a természet, a szenvedése és Édes Gergely vezérlései tevék 

verselővé.  

De amikor kiderült, hogy Kazinczy Borbálának Erdélyben megjelent írásait nem ismeri, Bethlen Gergely 

nem szorgalmazta tovább a témát, elég nagy volt az ismeretségi kör, amit kibeszélhettek. Magában 

azért azt remélte, hogy amilyen lelkesen beszámol nekik Gyöngyössy Jánossal való találkozásáról, talán 

valahol ugyanilyen lelkesen fog Borbáláról is megnyilatkozni. Olvasta ugyanis Kazinczy uram valamelyik 

közkézen forgó levelében, hogyan vélekedett a leoninus-faragó Koczantyúsiról, meg a nősténykéről, de 

ezekről ugyanúgy nem számolt be sohasem Borbálának, mint az Apollo tehene megjegyzésről. Nagyra 

tartotta és tisztelte őt, hiszen nap, mint nap látta a grófnő melletti erőfeszítését, meg az írásaiért is: 

azt, hogy a felesége és barátnői magyarul olvasnak, literatúráról beszélgetnek, neki köszönhették. 

Mikor Borbála visszatért, változatlanul Kazinczy úr vitte a szót: 
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- Nagy Sámuelnél jártunk Döbrenteivel, a rézmetszőnél – a Burg gyűjteményéből másolt 

metszeteket vásároltam tőle. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen nagy távolságban Bécstől 

milyen nagy kincsre akadhatok! De milyen makacs ember, igazi erdélyi, nem tűri el a 

beleszólást a dolgaiba! 

Borbála úgy elpirosodott fia nevének hallatára, mint egy kislány, amit aztán Bethlen Gergely nevetve 

magyarázott meg a vendégnek: 

- Nagy Sámuel Borbálánk fia, frissen vált erdélyivé! 

- Na, akkor a nagyságos asszony is továbbadta az érzékenységét! – mondta Kazinczy, és 

meglepődve nézett földijére, talán most nézte meg először alaposabban. Aztán fennhangon 

dicsérte Sámuel képeit, az erdélyi Magyar Muzeum mellékleteit, külső formáját. Majd a 

grófnő kérdésére ugyanilyen lelkesen számolt be Gyulayné Kácsándy Süssivel töltött dédácsi 

napok szépségéről, amikor a Maros és Sztics közti kis szigeten időztek. 

- Ezután ez lesz az a hely, ahova visszaszállok majd lélekben! – összegezte. 

A látogatás nagyon kifárasztotta a grófnőt, utána nem nagyon figyelt semmire, egyre jobban magába 

zárkózott. Csak feküdt az ágyában, enni sem akart. Borbála hiába kínálta neki kedvenc ételeit, eltolta 

kezével, később már a kezét sem emelte fel, csak a fejét ingatta. Szeretett volna segíteni rajta, úgy 

kényeztette, mint egy kisgyereket: a borvizet nádmézzel ízesítette, kanalanként adagolta a szájába, de 

egy-két kanál után elfáradt asszonya, és volt, hogy mindet visszaadta. Könnyen és ok nélkül fakadt 

sírva, rossz volt néznie Borbálának, hogyan csorognak végig a könnyek barázdást, szép metszésű arcán.  

A grófnő lányai minden nap benéztek anyjukhoz, Józsi gróf is megjött Bécsből a feleségével, de a 

testvérénél szálltak meg, nem az anyjánál. Egyik világosabb percében a grófnő megfogta Borbála kezét, 

megsimogatta, s azt suttogta: 

-  Jó, hogy itt voltál..…. érkezik a nyugodalom, az álom beteljesül!  

22 éve éltek már együtt, az úr és szolga viszonyt egyféle családias szeretet váltotta fel, hiszen az 

utóbbi időben legfőbb gondozója Borbála volt. Amikor aztán néhány nehéz nap után az egyik éjszaka 

megszűnt lélegezni, lezárta a grófnő szemét, térdre rogyott és imádkozott mellette, hogy 

megkönnyítse útját a mennyig. Nehézkesen állt fel a térdepelésből, amit a grófnő kedvéért még 

egyszer, utoljára megtett. Fátyollal leterítette a szoba tükrét, hírvivőket indított a grófnő 

gyermekeihez, és a grófnő öreg cselédjével lemosta, halotti ruhába öltöztette, és ágyára fektette 

munkaadóját.  

Legelőször Nina comtesse küldönce érkezett meg, aki átvette tőle a ház kulcsait, és értésére 

adta, hogy itt nincs több dolga. Borbála nem sértődött meg, erre számított. Még egyszer, utoljára, az ő 

kedvéért előállt az egyik hintó, hogy a Szamos parti házhoz vigye: sógora halála óta üresen állt a 

műhely fölötti szoba, oda menekült. Végtelen fáradság öntötte el, fia és odaérkező menye szeretete is 

terhes volt számára, csak egyedül akart maradni. Az utolsó napok nyugtalansága kifárasztotta, nem 

volt ő sem olyan ifjú, mint hajdanán, amikor ide érkezett.  

A grófnő azt kérte, hogy tetemét Egeresen helyezzék végső nyugalomra a kastély kertjében, 

amire két nap múlva sor került a szűk család részvételével.  Az emlékére elhangzó istentiszteleteket, 

miséket Böjtmás havának utolsó Úrnapjára szervezték: Kolozsvár valamennyi – református, unitárius, 

katolikus – templomában egyszerre kondultak meg a harangok, mindegyikben ugyanazokat a zsoltárokat 

énekelték a kollégiumi kórusok, ugyanazon textusokat olvasták fel, és mindenütt Mikes Anna grófnő, 

előbb Bornemisza Pál, majd Dániel István feleségének erényeit sorolták.  

Hófúvással, nagy hideggel köszöntött rájuk az a nap, Borbála Zsuzsanna és Samu kíséretében a 

Farkas utcai templomban vett részt a szertartáson. A rossz idő ellenére színültig megtelt a templom a 

grófnő rokonaival, tisztelőivel. A családot itt Józsi gróf és családja képviselte, a lányok a másik két 

templom között oszlottak meg. Egyedül Bethlen Gergelyék köszöntek oda Borbálának, aki az utolsó 

sorban, a személyzet között foglalt helyet. Az emlékező szertartást az a fiatal tiszteletes végezte, 

aki már évek óta a grófnő szolgálatában állt, a felolvasott textust a grófnő még maga választotta ki:Az 

Úr az én őriző pásztorom…. 

A tiszteletes szavai alatt Borbála figyelme elkalandozott, hiszen ideérkezésekor itt találkozott 
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Szathmári Pap Mihály professzorral és gyermekeivel, akik aztán családjává váltak. Álmodozásából csak 

akkor éledt meg, amikor a nevét hallotta, a grófnő tőle személyesen is elbúcsúzott. Ennyit ért számára 

az itteni 22 esztendő: aranykalitkába zárta, mint egy madarat, de megbecsülte, mint a kincset. A 

református kollégium diákjainak énekébe az egész gyülekezet bekapcsolódott, szívből szállt 

búcsúztatójuk az ég felé. Borbála a grófnő szakácsasszonya mellé került a templomban, aki elújságolta, 

hogy nemcsak Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Udvarszéken is zúgnak ma a harangok Mikes Anna 

grófnő tiszteletére.  

A grófnő végrendeletének felolvasása után Józsi gróf meglátogatta Borbálát, neki is - mint 

valamennyi régi cselédjének - hagyott néhány aranyat. Amikor kiszámolta eléje a 20 körmöcit, 

hozzátéve, hogy ő kapta a legnagyobb összeget, Borbála szemét elfutotta a könny, Mikes Anna halála 

után is gondoskodik róla!  Hát akkor jól tette azt, amit tett, s amit érte elviselt, nem is volt olyan 

borzasztó… A kapott aranyakat három részre osztotta, de hogy az asszonyok se sértődjenek meg, a 

grófnőtől kapott ezüsttálakból is mellé tett egyet-egyet. Zsuzsannának és Samunak oda is adta, a 

többiek megkapják, ha találkoznak.  

De azt nem tudta, arra mikor kerül sor, mert nem tudta eldönteni, hogyan legyen tovább: itt 

maradjon Kolozsváron a megszokott környezetben, vagy menjen vissza Magyarországra? Bethlen 

Gergelyék hívták Borbálát, legyen a család barátjaként része az életüknek: tanítsa a kis Gergőt, aki úgy 

ragaszkodik hozzája, de Bethlen Klára majd negyedszázaddal fiatalabb, mint ő, mindenről mást 

gondolnak, miért szolgáltatná ki magát neki? Egyféle önállóságra vágyott volna, ebben a szobában meg 

is találhatná azt, Samuékkal családja is lenne,. De a szíve már nagyon húzta már haza Magyarországra, 

Debrecenben és Bagoson is szívesen befogadnák, a félretett pénzből még tán egy kis házra is telne 

valahol…… 

 Azért sem tudott dönteni, mert egy újabb kis aranylánc tartotta őt fogva. Most értette meg 

Kertész Jóska lelkesedését: Samuék Zsuzskájával ő sem tudott betelni, mindenkit meghódított kis 

szőke fejével, csacsogásával. Életre szóló lett az az élménye, ahogy Borbála korondi findzsájából ivott: 

kiemelte az erőlködéstől piros arcocskáját és elömlött rajta az a kedves mosoly, ami uralta őt. Amikor 

ott hagyták nála, nagy komolysággal rendezgette Borbála könyveit úgy, hogy valahogy mindig a Hármas 

kistükör került felülre, mert az volt a kedvence. Addig hízelgett, míg Borbála neki adta, ettől kezdve 

elválaszthatatlan lett tőle, testvéreinek sem engedte, hogy megnézzék. Sokat segített a napok 

siettetésében, de nem könnyítette meg a döntést, minden nap erősebben kötötte magához öreganyját. 

Amikor Samunak Szőkefalván akadt munkája, a téli nehézségek ellenére örömmel elvállalta, és 

anyjával együtt szánkózott oda, hogy találkozzon Krisztinával.  Nem mondta Borbálának, de ő is, meg 

Zsuzsanna is aggódtak miatta, nem ismertek rá arra a tevékeny asszonyra, akit eddig láttak, abban 

bíztak, hogy a baráti szavak felrázzák majd. Az ottani látványtól valóban visszatért Borbála tettvágya, 

mert barátnéját betegen, ágyban fekve találta. Krisztináról végrendeletében gondoskodott Máté 

János, övé lett Szőkefalva minden jövedelme. Most, hogy meglátta Borbálát, rögtön felajánlotta neki, 

hogy szegődjön hozzá társalkodónőnek, de a következő mondatában vissza is vonta azzal, hogy nincs 

már neki sok hátra… Borbála nem panaszkodott, inkább barátnéja fájdalmainak enyhítésére próbálta 

kihasználni a nála eltölthető időt. A borogatás és a baráti szeretet azonban mit sem ér annak, akit nem 

testi, hanem lelki kínok gyötörnek! Amikor Istók bácsi, Krisztina öreg inasa kikísérte a kocsihoz, 

panaszkodott neki: 

- Féltem a kisasszonykát, nem eszik, nem iszik, valami nagyon bántja… 

- Nehezen dolgozza fel a Máté János halálát. 

- Az lehet, mert a végén nagyon összejöttek, úgy viselkedtek egymással, mint a friss 

 házasok! 

- Majd próbálok neki gyakran írni, Istók bátya, kend meg szórakoztassa őt, ahogy csak  

tudja… 

 

 

      7. 
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    Sorsunkkal való meg-elégedés 

 

 De ígéretéből nem lett semmi, mert a hogyan tovább kérdését az élet oldotta meg: János 

testvére halálhírére valamennyien Debrecenbe utaztak. Búcsúzásra sem volt idő, csak a temetőben 

köszönt el öreg barátaitól és Krisztinának írta meg, hogy hazamegy Magyarországra. Betegeskedő 

barátnéja átutazókkal kívánt neki jó utat.  

János halála váratlanul érte, mert nem tudott semmit mostani életéről. Miután testvére 

hazatért Győr alól, egyre jobban átengedte a nyomdát Kisjánosnak, és ideje nagy részét a Hortobágyon 

töltötte a lovak között. Csillag nemcsak az ő életét mentette meg a csatában, hanem a pataki kisnemes 

Bajusz Miskáét is, innentől kezdve a lovaknak szentelte életét. De ez csak ürügy volt, valójában jobban 

érezte magát kinn a pusztán, nem volt kedve az emberekhez. Csiki Sára megpróbálta gondját viselni, 

élelmet, tiszta ruhát küldött ki hetente neki, és csalogatta: jöjjön haza, a fiúknak nagyon hiányzik, de 

nem járt sikerrel. Amikor aztán az egyik vad csikó ledobta magáról, kocsisaroglyán hozták haza: 

naphosszat csak szótlanul feküdt, és az egyik hajnalon csendesen elaludt, nem volt több dolga a 

világban…. 

Temetésére összegyűlt a rokonság: István és Éva Parnóról, Borbála Samuékkal Kolozsvárról, 

Benjámin és felesége Bagosról érkezett meg Kisjánosékhoz a Darabos utcába. Borbála és Éva most 

találkoztak először, ha azt a régi váci találkozást nem számoljuk, de akkor még nem gondolták volna, 

hogy egyszer egy család lesznek!  Végre Borbála legnagyobb vágya is teljesült, együtt láthatta unokáit: 

Misut, Gerzsont és Zsuzskát Kolozsvárról, Jánoskát, Jóskát, Gyurkát és Sárát Debrecenből, Dánielt és 

Borkát Bagosról… Csak az alkalom lett volna más! Borbála gyermekei igyekeztek anyjuk és nagybátyjuk 

gyászát enyhíteni, de nehéz volt, hiszen testvérüket vesztették el.  

- Elment Tóth Anna után – vélte Borbála, hiszen öccsük soha nem heverte ki felesége és 

gyermeke elvesztését, csakúgy, mint Kertész Jóska, nővérük ura. De mert mindketten 

bekapcsolódtak a családi folyamatba, úgy hitték, minden rendben, pedig bánatuk nem 

halványodott el, és lassan megölte életkedvüket.  

- De miért a legkisebbnek kellett legelőször távoznia? – kérdésre sorba vették testvérük 

életét, amit igazán István összegzett: 

- De legalább egy parnói Molnár is megmutatta a világnak, hogy milyen az igazi nemesi virtus!  

- Könyvei nagy szeretetnek örvendtek, sokat tett ezzel Debrecenért… 

- Boldog volt ő itt a Hortobágyon! – mondta Kisjános,  

és kezdtek történeteket mesélni arról, hogy talált új mesterségre és új szerelemre a lovak jóvoltából.  

 Borbála menyei – Csiki Sára irányításával a két Zsuzsa - a háttérből gondoskodtak a gyászolók 

ellátásáról, hozzájuk csatlakozott Éva is, hogy a testvérek kibeszélhessék magukból a fájdalmat. 

Borbála fiai és menyei úgy látták, hogy anyjuk megfáradt. Igaz, hogy csak 58 éves, de a 22 év erdélyi 

szolgálat többet kivett belőle, mint gondolták volna. Borbálára bízták a választást, hogy hol akar ezután 

élni: testvérénél Parnón, vagy gyermekeinél: Kisjánosék zajos házában, vagy a nyugodalmasabb 

Benjámin-házban. Legkisebb fia nagyon hívta magukhoz:  

- Aztán meg ha meggondolja magát, bármikor bejöhet – mondta - nincs messze Bagos Debrecentől!  

- Mindegy nekem, hol élek, mindannyian jó gyermekeim vagytok, szívesen vagyok bármelyiketekkel 

egy fedél alatt. Csak azt sajnálom, hogy most Samuéktól el kell válnom, de hát eddig velük voltam, 

jó volna most egy kicsit Magyarországon maradni.  

Közös döntés alapján végül Borbála a temetés után Bagosra ment Béniékkel, és úgy gondolták, lesz még 

lehetőség, hogy Debrecenbe és Kolozsvárra is eljusson. Borbála szeretett volna elmenni Újhelybe, meg 

Parnóra is, de egyelőre beérte öccse elbeszélésével arról, hogyan is változott meg gyermekkoruk 

színtere, és milyen az a hely, ahonnan apjuk nemesi címe származik. Búcsúzáskor adta oda  

menyecskéinek a grófnőtől örökölt aranyakat és ezüsttálakat, a három kislánynak, Zsuzskának, Sárának 

és Borkának az anyjuk választhatott a kösöntyűk közül, melyeket titkos fiókjában őrzött.  

Bagos nem volt távol Debrecentől, a régi kereskedelmi útra rátelepülő helység áttekinthető 
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volt, és különleges környezete révén mégis sok újdonsággal szolgált Borbála számára. A Hortobágy 

részeként itt találkozott össze a Tiszántúl fátlan rónasága és az a buckás, erdős táj, ami Erdélyből 

vezet a hajdúvidékig. A református templom tövében állt a jegyző új háza: Borbálának tetszett a 

tornácos, zsúpfedeles épület, melynek kis ablakai a Zsuzsa által nagy gonddal nevelt virágokra nyíltak. 

Már a boltíves tornác is mutatta, hogy nem Zemplénben jár, és az épület belső elrendezése is más: 

mindkét szobájában volt búbos kemence, a konyhából nyílott a kamra, melybe a tornácról is be lehetett 

menni. A ház körüli virágok és veteményes Béni feleségét dicsérte, és a gazdasági épületek melletti 

fészerben elfért a kis homokfutó, melyhez a lovat felváltva biztosították az itteni gazdák.  Dániel már 

debreceni diák volt, Sára fennhatósága alatt élt a Darabos utcában, csak a szüneteket töltötte otthon. 

Zsuzsa a kisebbik szobába akart visszahúzódni családjával, de Borbála nem engedte, és ahogy 

megerősödött, a kis Borka is átvackolt hozzá, hogy öreganyjának ne kelljen egyedül szomorkodnia. 

Az első heteket ágyban töltötte, nem annyira testiek voltak a nyavalyái, inkább lelkiek: a grófnő 

és öccse halála, Erdélyből való eljövetele még ólmos fáradsággal nehezedett tagjaira, melynek külső 

jeleként megduzzadt a lába. Gyengélkedése alatt a család nagy szeretettel vette körül. Ekkor 

ismerkedett meg Zsuzsa szüleivel: Bódis János rektorral és feleségével, Bihari Rózsával. Fia apósa már 

nem tanította a bagosiakat, helyét egy fiatal vette át. De ha nem volt kinn a szőlőben, minden reggel 

végigjárta a megszokott távot az iskola és saját portája között, benézett a lányához, és déli 

harangszóra hazasétált, ahol felesége kimerte tányérjába a levest. Ahogy megszokta a tanítás nélküli 

életet, egyre több időt töltött a szőlőben, ahol a gyümölcsfák mellett egy kis parcellában Bagos 

kincseként emlegetett görögdinnyét is termelt. Ezen a földön jó nagyra hízott ez a szegények 

örömének tartott gyümölcs, és a rektor úr büszke volt arra, hogy minden évben tőle került ki a 

legnagyobb termés. Éréskor szinte kiköltözött hozzájuk, hogy szemével is növelhesse azokat. Az érett 

dinnyék az otthoni pincébe kerültek, és késő őszig járt rá a család, abban a hidegben is őrizte a nyár 

illatát és ízét.   

Zsuzsa azt sem tudta, mivel kényeztesse napát, hogy talpra állítsa. Etette-itatta, féltett 

befőttjeivel kínálta, melyek valóban gyógyító erővel hatottak Borbálára, hiszen anyja lictáriumainak 

ízét ébresztették fel benne. Néha Zsuzsa édesanyja ült be hozzá, az élénk szellemiségű tanítóné, aki 

bevezette őt a bagosi szokásokba és az itteni értékekbe. Ő hozta el a piócás embert is Borbálához, a 

nadályok és a szeretet gyógyító ereje jóvoltából a duzzanatok eltűntek a lábáról. Szikszay tiszteletes, 

aki Béni barátja volt, többször is meglátogatta. Először papi tisztsége hozta a hírneves asszonyhoz, 

később aztán magától is jött: szívesen hallgatta az erdélyiekről való beszámolóját. Tudós apja 

Kazinczyval és Csokonaival járt össze, ő meg rátalált barátja édesanyjára, aki nem volt olyan neves 

költő, mint az említettek, de történeteivel számára is elhozta a világot..  

Majd egy esztendő eltelt addig, míg Borbála visszanyerte régi erejét, és valósággal is részese 

lehetett legkisebb fia életének: első közös húsvétjuk emléke sokáig melengette a szívét. A falu díszbe 

öltözött, és a feltámadás szelleme hatotta át azokat az asszonyokat is, akik kora reggel kis 

kosárkájukkal a katolikus templomba igyekeztek a kalácsszentelésre. Ez lett Borbála első igazán jó 

napja, hiszen saját lábán, Béniékkel együtt ment az Úr házába. Délben Zsuzsa kitett magáért, szokás 

szerint vendégül látta szüleit, és hogy az ura édesanyja is ott ült közöttük, megemelte az ünnepet. A 

jóízű tyúkhúsleves csigatésztával készült, és a csirkepörkölthöz galuskát főzött, mert Béninek az volt a 

kedvence. Fia ebédnél a szárnyakat vette ki a tálból. 

- Ezt szereti - mentegette Zsuzsa, amikor napa csodálkozó szemét meglátta. 

- Tudom, én szoktattam rá. Ez volt gyermekként az ő porciója… 

Borbála szívét melegség járta át, amikor látta: legkisebb menyecskéje szereti az ő gombszemű kicsi 

fiát, akiből derék ember vált. Milyen jó is volt bennük gyönyörködni! A délután – itteni szokások szerint 

– a barátkozásé volt: a rokonok, az ismerősök összejöttek, és csendes beszélgetés közben áldották az 

Urat. A fiatalok a templomkertben gyülekeztek, az ottani fák oltalma alatt játszottak, vidám hangjuk 

ide hallatszott.  

 A nagy jövés–menésben lassan megismerkedett azokkal, akikkel Béniék szorosabb kapcsolatban 

voltak, mert jegyző fia házában is összegyűltek a barátok: az ifjabbik Szikszay György tiszteletes, 
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Palkó László tanító, Kovács Imre sótiszt, hogy kártyázás közben minősítsék Béni borát. Ők intézték a 

település ügyeit, napi kapcsolatban voltak egymással, és szabad idejüket is szívesen töltötték együtt. 

Zsuzsa jó háziasszony volt, ellátta pogácsával a kártyázókat, és amikor úgy látta, eleget ittak, a 

húsvétra főzött sonkával, tojással, kenyérrel is megetette őket, tőle soha nem ment el senki kapatosan.  

Hajnalban aztán nagy visításra ébredt Borbála: a falu legényei vödörrel járták a házakat, mindenkit 

meglocsoltak, amihez az udvarokon lévő gémeskutakból húztak friss vizet. Ekkor elsősorban persze az 

eladólányok voltak veszélyben, de később a fiatalabb fiúk minden házba beénekelték magukat, ahol az 

asszonyok kaláccsal, és hagymával festett tojással kínálták őket. 

A falusi élet nem járt nagy zajjal, kivéve a reggeli és esti órákat, amikor egymás után hajtották 

végig a falun a legelőre a kondát és a gulyát. Az itteni életnek a napi ritmust ez adta meg, hiszen az 

állatokat az emberek követték: a földeken végzett munka tavasztól őszig kitöltötte az idejüket. 

Telente pedig, amikor a jószág az istállóhoz volt kötve, javítgatták a szerszámokat, az ekét, a boronát, 

fából különféle eszközöket faragtak, és az asszonyok világát is kényelmesebbé tették egy-egy saját 

kezűleg elkészített darabbal. A folyamatos munkák nem adtak időt a pihenésre, csak az egyházi 

ünnepek törték meg jótékonyan ezt a monotóniát, amit igyekezett mindenki a lehető legjobban 

kihasználni.  

Borbála néhány sikertelen kísérletet tett ugyan arra, hogy Zsuzsát a főzéstől mentesítse, de a 

fiatalasszonynak nem esett jól, így hát csendben visszahúzódott. Megértette azt is, hogy főzése nem 

tetszik az ittenieknek, igaz, egy idő után neki sem hiányoztak az erdélyi fűszerek: a tárkony, a 

csombor, a kömény és a lestyán. A puliszkát azért megtartotta, és Benjáminékat is próbálta 

rászoktatni, neki pörköltek mellé az volt a legfinomabb, de fia megmaradt a galuskánál, így hát egy idő 

múlva ő is leszokott róla. Ezen a vidéken a kukorica nem volt annyira kedvelt, mint Erdélyben. De azért 

valamit ő is hozott onnan: Zsuzsa is megszokta, hogy a húsokat ne zsírban süsse, hanem bő lében főzze, 

és csak a végén pirítsa le. Borbála mutatóban egyszer ciberével savanyította a levét, de ezt nem 

kedvelték az itteniek.  

Egy idő után elővette régi írásait, kiült velük a ház előtti kiskertbe, a fák alá, de egyelőre nem 

csinált semmit, csak élvezte a visszakapott természet közeli életet, meg a madarak énekét. Onnan 

éppen rálátott a templomtoronyra, azon gondolkodott, hogy a bagosiaknak miért nincs orgonájuk, hiszen 

csak egy ócska kis harmóniumon kísérte a gyülekezet énekét a tanító, aki a kántor tisztségét is 

betöltötte. De milyen jól kijátszották II. József rendeletét: a templom előtti harangtornyot éppen 

jövetele előtt fogták egybe a főhajóval, a toronyra szerelt fortélyos óra ütéseit minden órában 

hallotta, egyféle otthonosságot kölcsönzött bagosi napjainak. A kis Borka időnként odaszaladt hozzá, 

menye rá-ránézett, és ha olyan munkája volt, ami helyhez kötötte, oda is telepedett melléje.  

A fia reggeltől–estig dolgozott, minden ügyes-bajos dolog intézése mellett még a falu házának 

gondozása is rámaradt. Mivel Bagos a postaúton volt, az átmenő delizsánszok kedden és pénteken 

esténként itt álltak meg, és a falu háza adott szállást az átutazóknak. A fia fogadta a vendégeket, de 

Zsuzsa mindenben a társa volt: ő tartotta rendben az ágyakat, és igény esetén vacsorát is főzött. 

Zsuzsa tanítógyerekként tudott írni-olvasni, és anyjától is mindent eltanult, amire egy asszonynak 

szüksége lehet az életben. Sokan voltak testvérek, és mert ő volt a legidősebb, kicsi korától 

természetes volt számára másokért élni. Életvidám kislány volt, aki énekelve járta a világot, és ilyen 

maradt fiatalasszonyként is. Maga köré gyűjtötte a falu asszonyait, megtanította őket mindenre, amit 

tudott. A kendermunkák megszokottak voltak minden háznál, de a hímzővászonra felkerülő változatos 

minták Zsuzsa szép lelkét dicsérték. Borbálának - őt látva - Zsuzsanna néni jutott eszébe, ugyanaz a 

szeretet lengte be az életét legkisebb menyecskéje közelében, mint öreg barátnéja mellett. Zsuzsa 

szerette az anyósát – nemcsak őt, az egész világot -, és igyekezett megkímélni mindentől. Ismerte és 

sokra tartotta írásait, szívesen beszélgetett vele mindenről, élettapasztalatát mohón szívta magába. 

Nemcsak azért, mert befogadó lélek volt, hanem mert mindent fel akart használni saját életéhez.  

Krisztina haláláról Samu számolt be, anyja nevében részt is vett a temetésen. Szomorú 

esemény volt, mert az utóbbi időben elcsendesedett asszony végső búcsúja sem sikeredett 

mindennapira. Borbála elutazása után egyre rosszabbul érezte magát, sógornője átvitte Szőkefalváról 
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Mezőcsávásra, hogy ápolhassa, január 30-án ott halt meg „rothasztó hidegben” – ahogyan fia írta. 

Sírját a gyermekkori templom nyugati kapuja elé tették, szép helyre – nyugtatta meg anyját.  

- Nyugodj békében az ősi földben, remélem, hazataláltál! – küldte utána imáját Borbála  

Rokonságán kívül – folytatta beszámolóját a fia - főleg román jobbágyai állták körül a koporsót, akik 

nevében sok kérvényt megírt. A legelkeseredettebb Istók bátya volt, aki gyermekkorától vigyázott az 

általa kedvesen kisasszonykának nevezett gazdájára. De a temetés pillanatában megzavarodott: 

ráugrott a lezárt koporsóra és meglovagolta azt. A népek ezzel bizonyságot nyertek arra, amit eddig is 

tudta: boszorkány volt Ujfalvy Krisztina… Borbála elmosolyodott az utolsó mondaton, eszébe jutott, 

hogy amikor Samu megérkezett Kolozsvárra, így minősítette a társaságból kilógó kettősüket.  

Szegény öreg – gondolta – és szegény barátném, mit gondolhattak rólad! 

A levélhez egy kis csomagot, Ujváry Krisztina utolsó ajándékát mellékelte a fia. Kíváncsisággal bontotta 

ki a valamit: egy doboz volt az, és amikor a fedelét kinyitotta, Beethoven dallamát, a Für Elise-t 

játszotta. Nem volt ez koncert, de zene volt, lelki táplálék, amivel nem tudott betelni. Ennél nagyobb 

örömet semmivel nem okozhatott volna, hát ilyen Ujfalvy Krisztina végső búcsúja! És innentől kezdve 

leginkább magát sajnálta! Mióta hazaköltözött, nagyon hiányzott szíve barátnője, de az a tudat, hogy 

valahol van valaki, aki éppen úgy gondolkodik, mint ő, megerősítette. Most nehezebbé vált minden, úgy 

érezte: lelke jobbik fele, ami ott maradt a barátnéjánál, most vele együtt az is a sírba szállt. Egyre 

jobban fogyatkoznak körülötte kedvesei, most már ő következik. De addig meg kell írnia végső 

számvetését! Egyelőre - ha nagy ritkán munkára szánta magát – még csak régi darabjait javítgatta. 

Kedvcsinálóként Bénitől kapott egy új tollat is, fa teste és fém hegye volt, egy darabog eljátszogatott 

vele, aztán visszatért a megszokotthoz: nála a tollmetszés fontos része volt az írásnak.   

Egyik délután, amikor a falu határában akadt dolga Béninek, édesanyját és gyermekeit is kivitte 

magával az Ördög-árokhoz, amelyet a mondák Csörsz-árok néven emlegetnek. Büszkén mutatta 

anyjának, milyen nagy múltja van ennek a vidéknek, hiszen már a honfoglaláskor éltek itt emberek. 

Borbálát és a gyerekeket a jelen szépsége, a legelőn levő különleges virágok, és a közeli tölgyes jobban 

megfogta, mint a múlt. Dani azonnal rohant ürgét keresni, bár vizet nem hoztak annyit, hogy 

kiönthették volna őket. Az itteni üregekben élő földikutyákkal is dicsekedett öreganyjának, pedig azok 

miatt csúfolják őket a környékbeliek kutya-bagosiaknak.  

 A két Borbála leült a legelő közepén, koszorút fontak a kicsi fejére, aki büszkén viselte hazáig. 

Béni megengedte fiának, hogy visszafelé ő hajtsa a lovakat, így hát ez a kirándulás mindenkinek 

különleges örömet hozott. Borbála, hogy visszatért az ereje, vágyódni kezdett Debrecenbe, de 

hallgatott róla, nehogy azt higgyék gyermekei, hogy megunta őket. Zsuzsa azonban megérezte, s amikor 

Danit vitték vissza a szünet után az oskolába, felvetette a kirándulás lehetőségét. Borbála boldogan 

szállt fel Zilai Ferenc uram gyorsparasztjára, ahogyan itt nevezték az alkalmi szekeret, örömét csak 

Borka szomorú szeme rontotta valamelyest. 

Hát Debrecenben tényleg zajosabb volt az élet, mint Bagoson! Megérkezésekor a Darabos 

utcában, a kosztos diákok mellett kapott egy szobát, hogy közel legyen a városközponthoz, de állandó 

mozgásban volt Kisjános otthona és a kiskollégium között, ahogyan a deákok Kertész Jóska házát 

elnevezték. Sárával gyakran jártak vásárolni a sokadalomba, hiszen tucatnyi embert kellett neki 

naponta etetnie, de Kisjános felesége úgy vezényelte le a napi menetet, hogy Borbálának is tátva 

maradt a szája!  

Szigorú rend szerint éltek a deákok, ahhoz igazították saját életüket is, amiben jószerével 

mindent a két Sára irányított, csak egy cselédlányt és egy főzőasszonyt foglalkoztattak. Ritmusa volt 

az életüknek: hétfőn takarítottak, kedden a sokadalomban voltak, szerdánként mostak, 

csütörtökönként kenyeret sütöttek, és havonta egyszer – szombaton - mindenkinek le kellett fürdenie 

a fatekenőben. Sok vizet kellett ehhez meghordaniuk, de a kis Sára felosztotta azt testvérei és a 

kosztos diákok között. Időbe tellett, amíg kialakult, hogy Borbálának ebben az összeszokott munkában 

mi legyen a feladata.  

János otthona és a nyomda a Mester utcában, a Diószegi-ház mellett volt, amely Debrecen régi 

főbírójának nevét viselte, most abban volt a delizsánsz debreceni megállója és az átutazóknak szállást 
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is ott kínáltak. Ennek ellenére ez volt a város csendesebb fele, fia szeretett itt lenni, bár élete nagy 

részét a nyomdában töltötte. Ekkor már a céhben is volt feladata, emiatt aztán a magisztrátusban is 

igényt tartottak a munkájára. Egy idő után Borbála is átköltözött ide, túl hangosak voltak már neki a 

fiúk: unokái szívesen cseréltek vele, mert azt hitték, ezzel kikerülnek a felügyelet alól, de tévedtek, 

mert a Sárák mindenütt ott voltak és kézben tartották a dolgokat, éjszakánként meg járőrözött a 

magisztrátus: nagyon is komolyan vette az itt élők viselkedését, a kisbíró gyakran dobolt ki olyan 

büntetést, amit a rendzavarókra mértek. 

Borbála ezzel az összegyűjtött könyvek szomszédságába került, életében megint azok vették át 

a fő szerepet. Újra elolvasta az apai hagyatékot, meg a régi könyveit, átlapozgatta Kassán megjelent 

írásait, hinni sem akarta, hogy azokat a sorokat egyszer ő írta… És persze örömmel vetette rá magát 

János gyűjteményére, a Debrecenben sajtó alá került kiadványokra, melyeket saját nyomtatványaiért 

cserélt a többiekkel. Kisjános műhelye mögött volt egy kiskert is, a könyveivel oda ült ki: egyszerre 

élvezhette így a természetet és a bölcsességet. Az esti olvasások azonban lassan elmaradtak életéből, 

valahogy nem látott már olyan jól, mint régen. Fia a sokadalomban pápaszemet vásárolt neki, de nem 

tudta megszeretni, ritkán használta. Az itteni gyümölcsfák és vetemények neki is adtak egy kis munkát, 

de Kisjános, aki komoly családfőként már Jánossá érett, nem szerette, ha dologban találta.  

- Dolgozott már eleget, most pihenjen, vagy járja be a várost, maga úgyis nagy felfedező! 

- szólt rá anyjára, amivel Sára is egyetértett. 

 Borbála szívesen ismerkedett Debrecennel, hiszen ha járt is itt erdélyi évei alatt, soha nem 

volt annyi ideje, hogy a várost megismerje. Csak most döbbent rá, hogy nem is falak, hanem árkok 

jelezték itt a határt. Az Alföldön ritka kincs a kő, nem pocsékolták azt a debreceniek sem: a kör alakú 

városfalat gledícsia bokrokból alakították ki, melyet a nagyobb utcák torkolatánál őrséggel ellátott 

kapuk és kisajtók szakítottak meg. Ebben a városban nem volt főtér, annak szerepét a Piac utca 

töltötte be: forgataga egész héten nagy volt. A porták többsége hosszan elnyúló telekre épült, a 

gazdasági épületeken túl szőlő és gyümölcsös is volt bennük, de ahogy nőtt a város lakossága, a kertben 

megnyitott új utcák miatt fokozatosan csökkent azok nagysága. A tehetősebb mesterek a város árkán 

túl próbálták ezt pótolni, de az ottani területeken semmilyen lakóépület felhúzását nem engedélyezte a 

magisztrátus, hogy azok kertek maradjanak. Borbála a Csapókertbe jutott el Kisjános gyümölcsösébe, 

de túl messze volt ez már neki, nem szívesen távolodott el a Sárák birodalmától. 

Vasárnaponként a hagymasisakos kistemplomba jártak, ami háttal nézett a Piac utcára, mert 

bejáratát a császári parancs áttetette a mellékutcába. A Darabos utcától nem messze hatalmas 

építkezés folyt, a kálvinista Rómához méltó nagy templomot álmodott meg a város vezetősége, melynek 

munkálatait naponta ellenőrizte Simonfy Sámuel posztókereskedő, aki főbíróként szívén viselte ennek 

az ügyét. Borbála a két ház közötti közlekedésre a Mester utcai kaput használta, a Hortobágy-malom 

mellettit, ami szárazmalom volt: monoton zaja szüntelen munkáról árulkodott. Nagy szükség lehetett 

rá, hiszen az Alföld legnagyobb városában sok embert kellett ellátni kenyérrel. Sára is ott vásárolta 

meg a családi készletet, amire Borbála szívesen kísérte el, az itteni szagok a Hartay-malmot, a 

gyermekkort idézték fel benne. Lassan megszokta a nagy port is, hiszen Debrecenben még a Piac utca 

sem volt lekövezve. A Miklós utcai kijárón túl lévő Szent Miklós kápolnát egyedül fedezte fel, ami az 

ortodoxoknak épült. Ha zenére vágyott, beült oda: az óhitűek sokszólamúságában mindig örömét találta. 

Borbálának nagyon hiányzott lelki tápláléka, Krisztina zenélő dobozát, amit barátnéja a sírból küldött 

utána, itteni unokái sem tudták megunni.  

Az Antal-napi gubásvásárra a Csapó utcába Borbála Sárával jutott el, aki ott vásárolta meg a 

ködmönökhoz, bekecsekhez az alapanyagot. Menye ezt a vásári együttlétet használta fel arra, hogy 

megvallja Borbálának elhatározását: 

- Egy darabig gyönyörködtem az ezüsttálban, de nem illik bele a mi életünkben. A Péterfián 

van egy órás és ékszerész, aki ad-vesz ilyeneket, arra gondoltam, hogy el fogom adni, és az 

árát fordítom a családra  

- Tegyed nyugodtan, Kedves, hiszen neked adtam, nincs tovább beleszólásom a dolgokba. Én 

sem vagyok odáig az arany- és ezüstmarhákért… 
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Borbála, Sára közvetítésével, a maradék tálakat is Braun Sándorra bízta, aki hamar túladott a 

portékán: a cívis asszonyok között sokan voltak, akik szerették az efféléket. Borbála felbecsültette 

vele a gyűrűket is, de amíg nem tudta, hogy mire használja az érte kapott összeget, visszatette őket 

ládája titkos rekeszébe. Borbála igyekezett segíteni a varrásban is, de megdagadt ujjaival nehezen 

tudta a vastagabb anyagokat döfködni. Ezt látva Sára más feladatot talált számára, nem szívesen nézte 

napa kínlódását. Így is jutott neki elegendő varrnivaló, egy ilyen nagycsaládban mindig volt javításra 

szoruló ruhadarab, és Sára kosztos diákjai ruhatárát is szívén viselte.  

 Nem írta már vég nélkül a leveleit, csak arra vigyázott, hogy Béniékkel, Samuékkal és 

Istvánékkal megmaradjon a kapcsolat. Ezeket már nem az olthatatlan közlésvágy, csak a szíve diktálta, 

nehogy elszakadjon a szeretetlánc. Szerencsére minden családban akadt megfelelő íródeák, aki életben 

tartotta a családi kapcsolatokat. A szomszédok bizony irigyelték is őket ezért, hiszen gyakran jöttek 

hozzájuk, hogy egy-egy levél erejéig segítsenek nekik, nem volt általános az írástudás Debrecenben 

sem.  

 Egyik alkalommal Borbála a debreceni sokadalomban szemlélődött, amikor összetalálkozott az 

ifjabbik Klein Náthánnal, aki hívta, hogy tartson vele másnap Újhelybe, nem borszekérrel van, 

kényelmes utazásuk lesz. Sárával megbeszélték a lehetőséget, és mivel a kis Sára hajlandó volt 

elkísérni őt, Borbála vágya teljesedett: úton volt Újhely, a gyermekkor felé. Ismerős tájakon mentek, 

de az elmúlt 30 esztendő teljesen megváltoztatta a vidék arculatát, csak az utak nem lettek jobbak. 

Amikor Tokaj hegye feltűnt a távolban, boldogan mutatta unokájának, aki most látott először ilyen 

magasságot: nem is hitte el öreganyjának, hogy ez csak szelíd gyermeke a Kárpátoknak, az ő alföldi 

szeme már azt is égig érőnek látta. 

  Egy darabig a Bodrog mellett kanyargott az út, amely mellett ezer színben pompáztak a fák, és 

az egyre közelebb jövő hegyek sötétje is mind jobban kitisztult. Borbála elgyönyörködött a rég látott 

világban, ilyen színek csakis Zemplénben lehetnek. Közben beszélgettek a régi ismerősökről, meg a 

változásokról. Borbála ekkor hallott először az újhelyi csodarabbiról, aki példamutatóan szerény ember: 

könyvekkel teli szobájában hajnaltól éjfélig dolgozik, tudását nemcsak a haszidok, a keresztények is 

elismerik. Arról is beszélt a férfi, hogy a zsidók megnövekvő létszáma a peres ügyeket is 

megsokszorozta.  A minap őt is beidézték, és olyan esküszöveget kellett elmondania, amitől még ma is 

kétfelé állt a füle: ha nem mond igazat, a föld nyelje el, a guta szele üsse meg, a bélpoklosság szállja 

meg… A magyarokkal bezzeg, de még a cigányokkal sem ígértetnek meg ilyesmit!  

 Délidőben tarisznyából ettek, Náthán megkínálta Borbálát kóserborral is. Nem a megszokott 

sárga volt a színe, inkább fehéres, de az íze finom volt, csak akkor akart visszajönni belőle, amikor 

kiderült: ezt nem mezítláb, hanem harisnyában tapossák… Borbála újhelyi élete a szőlőkben zajlott, 

mindenféle szőlőmunkát ismert. Amikor Szokera magára hagyta, még annyi pénze sem volt, hogy 

segítséget fogadjon, a fiaival akkor maga taposta a leszedett szőlőt: különlegesen finom bora lett, 

Kosztyó jó pénzért értékesítette. Az újhelyi bor íze visszahozta emlékeit, elmerengett ezeken, a 

hosszú úton volt rá ideje…  

 Estére értek be Újhelybe, a Cerkó útra mentek egyenesen, ahol Istvánék építkeztek. Csak 

testvére volt otthon, de Éva nélkül is nagy traktában volt részük: az újhelyi gazdasszonyt Parnón 

nevelték, tudta, mivel illik fogadni a messziről jött vándorokat. Sára izgalommal követett minden 

újdonságot, hiszen először mozdult ki Debrecenből, és egyre azon csodálkozott, apja hogyan volt képes 

elhagyni a hegyeket a poros-sáros Alföldért! Borbála nagyon fáradt volt, mégsem tudott elaludni, olyan 

izgalom fogta el Újhely láttán. Élete nagyobbik felét itt élte le, minden fontos dolog itt történt meg 

vele, szerettei itt nyugszanak a temetőben, csak anyját temették Debrecenben. Annak idején el sem 

köszönt a várostól, és jól tette, visszatérhetett ide.  

István reggel a megyeházára ment, Borbála is gyorsan összeszedte magát és Sárát, hogy 

szétnézhessenek. Gyalog vágtak neki a városnak, de majdnem eltévedtek, úgy megváltozott minden: új 

házakat építettek és új utcákat nyitottak, a szorosok is összekeveredtek. A Cerkó utcához legközelebb 

a Szokera-ház esett, első útjuk hát oda, a Puszta utcába vezetett. A ház új tulajdonosát nem ismerték, 

mert Kapossy bátya intézte az adásvételt, és mivel nagyon elhanyagoltnak tűnt a környéke, nem is 



102 

mentek fel a tornácig, csak messziről mutatta meg Sárának, hogy abban a házban nőtt fel az apja. 

 Jobbra térültek Borkáék házához, ami most is olyan takaros volt, mint hajdanán, kiskertjében 

ezer virág pompázott. Nagy meglepetésére mégsem kedves rokona nyitott ajtót, hanem egy deli 

fiatalasszony: Jácinta volt ő, a három lány legkisebbike, aki anyja mellett maradt családjával, amikor 

apjukat elvesztették. Az ura is Péntek Mátyásnál tanulta ki a szűcsmesterséget, most a legifjabb 

Popovics Kosztyóval ketten vitték a műhelyt, és annak jó hírét is sikerült megőrizniük. Anyja Málcán 

volt Ibolyáéknál, aki gyermekágyasként rászorult Borka segítségére. Jácinta ottlétük alatt egyre azon 

sopánkodott, hogy fogja sajnálni anyja az elmaradt találkozást, olyan sokat emlegette kedves rokonát.    

Az Óhíd utcán mentek fel a városközpontba és Borbálának feltűnt, hogy mennyi kaftános, 

pajeszes zsidóval találkoztak, igaza volt Náthánnak, megnőtt a létszámuk. A főtér a régi volt, 

otthonosságot árasztott, de a környék itt is megváltozott: a plébánia templom mellett már nemcsak az 

urasági kocsma és hentes árválkodott, telve volt a templom környéke kis boltokkal, amelyekben 

mindenfélét kínáltak. Megmutatta Sárának Flórián szobrát, de először azt is nehezen találta meg, mert 

a bejárat mellől áthelyezték a templom nyugati falához, és mintha összement volna az évek során, 

nagyobbra emlékezett. Nagy meglepetésére a Dörzsik-kúton kis szobor állt, hát már ilyen is van 

Újhelyben! Istvántól aztán megtudták, hogy az első magyar szobrász alkotása, Ferenczy Istváné, aki 

Canova mesternél tanult Itáliában. De az utcák továbbra sem voltak kikövezve, csak a megyeházától a 

plébánia templomig, ahogyan az ő idejében.  

A régi református temetőn keresztül mentek fel a Hecskére: a Kertalja utca megvolt, de sem 

saját, sem Zsuzsanna néni házára nem találtak rá. Jobb is, gondolta, itt olyan nagyon megváltoztak a 

méretek, legalább nem kell a kicsi ház miatt unokája előtt szégyenkeznie. Visszatértek a temetőbe, 

megálltak apja és nővére sírjánál egy imára, és felkeresték Szokera sírját is: Sára hagy imádkozzon 

sosem látott öregapjánál. Ő is elmondott egy rövid fohászt, amibe beleszőtte azt is, hogy anyai 

feladatát nélküle is teljesítette. Ezt utóbb meg is bánta, hiszen dicsekvésnek tűnhet, és az Urat nem 

kell emlékeztetnie semmire, tudja, ki mit mível a földön… Borbála a környező fejfákon ismerős neveket 

olvasott, a régiek már itt vannak. Ezért is mehetett úgy végig a városon, hogy egyetlen ismerőssel nem 

találkozott… 

A Hecske aljában régi utcájuk tovább folytatódott, és a Bibérc alá futott ki a Pataki útra. Ott 

volt bekerítve a zsidók temetője: egyetlen szál virág sem nőtt benne, még a faragott sírlapok között is 

apró zúzalékkövek gátolták a gaz megjelenését. Ettől már nem volt messze az új református temető, 

ahol hamarosan ráakadt keresztanyja és keresztapja sírjára, Zsuzsanna néniére, aki mellett ott feküdt 

már a fia, a kedves Kapossy Antal bátya is. Elmesélte Sárának, mennyi jót tettek vele az itt pihenők. A 

maga számára is váratlan volt, hogy milyen szívesen beszél Sárának újhelyi életéről. Csak Szokeráról 

nem szólt semmit: jót nem tudott, de a rosszat is elmosta az idő. Mire a temetőből felértek a Cerkó 

utcára, Borbála nagyon elfáradt, nemcsak az újhelyi nagy távolságok miatt, az emlékek is ólomsúllyal 

nehezedtek szívére.  

Este korán le is feküdt, szégyellte, hogy ilyen gyenge. Félálomban hallotta, hogy unokája a 

családi neveket sorolja: még most is úgy imádkozik, ahogyan kicsi korában ő tanította! Az Úr iránti hála 

elöntötte a szívét, álmában pedig paradicsomi tájakon járt. Éjszaka aztán hatalmas vihar tört ki: a 

villámok bevilágították a szobát, és a felvillanó fényt hatalmas dörrenések követték. Sára a fiatalság 

nemtörődömségével átaludta az egészet, ők ketten Istvánnal ébren töltötték az éjszakát, eszükbe 

jutott gyermekkoruk minden félelme. Ilyen óriási esőt régen nem éltek át, szerencsére Istvánék 

kőháza állta azt, és a Ronyva is megmaradt a medrében: másnap csak a letört ágak emlékeztették őket 

az egészre.  

István is körbevezette őket a városban, Sára kedvéért bementek a vármegyeházára: jól esett 

dicsekedniük a város legnagyobb épületével, amelynek születésénél ők is jelen voltak. Az akkor ültetett 

fák hogy megnőttek azóta: árnyékot vetettek az ott áruló kofákra. A díszes nagyteremben Borbála 

elmesélte, hogyan tették őt itt próbára a férfiak, amikor nem hitték el, hogy tud verselni. Bementek 

István birodalmába, a vármegyei archívumba is, mely az épület északi szárnyában volt két, egymásba 

nyíló teremben. Borbála meglepődött, hogy vasajtó vezet odáig, de az ablakokon lévő vastáblák 
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megérttették vele annak szerepét. A bejáraton latin felirat volt, amit István lefordított számukra: „A 

halottak élnek, a némák beszélnek” De a mondatot csak Sárának kellett megmagyaráznia, Borbála 

nagyon is értette, mit jelentenek ezek a szavak. István büszkén mutatta az irattartó polcrendszert: 

- Emlékszel Speck József uramra - kérdezte testvérét – ő készítette ezeket a póczokat, 

nemcsak kiváló asztalos volt, de városi tanácsnokként is bebizonyította, hogy helyén van az 

esze. De arra büszke vagyok….  

- Te talán nem is tudod István, hogy Szokera vele készíttette el házunk bútorzatát. Vajon mi 

lett az én szép festett bútoraimmal?- szólt közbe Borbála 

- Azé lett minden, aki a házat megvette, Antal bátya ügyesen megalkudott Tomkó Gáborral, ő 

él most a házatokban. 

- Jártunk arra, de annyira elhanyagoltnak tűnt a környék, hogy nem volt kedvem bemenni. Az 

ember ne nézzen hátra, csak előre – ezt tanultam Zsuzsanna nénitől! 

- De arra büszke vagyok – fejezte be félbe maradt mondatát István – hogy ezeket a fekete 

viaszkosvászon védőket én találtam ki, ezzel óvjuk az iratokat a portól. 

Borbála kedvéért az egyik alól elővett egy kisebb iratköteget, Barkóczy kapitány testamentumában 

Borbála rögtön ráismert János öccsük kézírására. István elmesélte hozzá a történetet is: a vármegyei 

archívum őreként ő kezelte az inszurgens iratokat, és őt is szíven ütötte, amikor először akadt kezébe 

Barkóczy kapitány végrendelete: 

- Milyen kegyetlen is az élet! Így múlik el nyomtalanul az ember, hiszen rajtunk kívül már nincs 

senki, aki abban leírójára, Jánosra ráismerne.  

De Borbála ellent mondott neki, hiszen az események újra felidézhetők, és akkor a résztvevőkről is 

megemlékezhetnek. Nagyon büszke volt legkisebb testvérére, aki a halált is vállalta volna a hazáért.  

- Nemcsak ott lehetett hősnek lenni – hűtötte le István – tudod te milyen nehéz elvenni 

egyetlen nemes embertől is a vadászfegyverét? Nekem meg akkoriban ötventől kellett azt 

megtennem! 

- Nem szeretem én ezeket a férfias játékokat, így vagy úgy, de bele lehet halni, s a 

megmaradóknak meg minden nehezebbé válik… 

- Az újhelyieknek fontos az emlékezés is, már készül az emlékmű, amivel a győri csatát 

fogják megidézni. 

- Szóval eredményes volt Döbrentei írása az erdélyi Magyar Museumban, csak megsürgette 

vele az ittenieket! 

- Nem a szándék hiányzott eddig sem, hanem az anyagiak! Döbrentei valóban    

felébresztette a zemplénieket: Szemere István alispán azonnal megbízta Boros József 

kőfaragót az obeliszk megvalósításával, a bérét közadakozásból szedték össze, a követ a 

hegyekből a vármegyei rabok fejtették ki, és a többit is vármegyei erőből teszik hozzá. 

Most már hamarosan elkészül, az avatásra gyertek el! Az a kő János emlékét is jelenti. 

- Testvérem, mi a kő nélkül sem felejthetnénk el egymást, nekünk a szívünk még 

gyermekkorunkban összeforrott… 

 Ezután kocsira ültek, és végigjárták az ismerős helyeket. Sára nem győzte kapkodni a fejét, mennyi 

templom van Újhelyben, Debrecenben sincs tán annyi! Az meg Borbála számára is újdonság volt, hogy az 

Óhíd utcában már zsidó imaház is állott.  

- Mióta Teitelbaum Mózes itt van Újhelyben – mondta István – a zsidók nyugalomban élnek, 

senkit nem kell kiutasítani közülük, mint az előző rabbi, Loresz Pinkasz idején, amikor 30 zsidó 

családot raktak a hajdúk szekérre. Megköveteli tőlük, hogy alkalmazkodjanak a város 

törvényeihez, csak az a baj, hogy meg is osztja őket: továbbra is vannak olyanok, akik 

ragaszkodnak az eredeti komor tanításokhoz, ő meg énekelteti, táncoltatja híveit. 

Újhely fejlődését az emeletes házak gyarapodása mutatta, amelyek már nemcsak a Barátszeren, a 

városközpontban és a Cerkó úton is megjelentek. Amikor a református templom mellett hajtott el 

István, Borbálának összeszorult a szíve: romos állapotban volt a zsindelytetője, és a falaira is ráfért 

volna egy kis vakolás. 
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- Hát ez bizony megérett arra, hogy rendbe tegyétek! 

- Már egyszer össze is gyűlt rá a pénz, de a devalválás elvitte… Elfeledted, milyen szegények 

az itteniek? 

- De az Úr háza azért minden előtt lehetne… 

- Hát igen, az idő sokat rontott a külsején, de belül rendben van. És amióta Kazinczy úr az 

eklézsia világi gondnoka, erre is gyűlik a pénz: megemelte az egyházi adókat és be is szedeti 

azokat… Meg a hívek is segíteni fognak! 

- Mint régi újhelyi, én is hozzájárulok, hiszen építésének is részese voltam. Az erdélyi 

béremből van még valamicske, azt úgyis valami nagyra szántam, legyen akkor ez az egyik… 

- És a másik mi lesz? – kérdezte Sára 

- Bagoson a templomban nincsen orgona, azt szeretnék oda venni, csak azt nem tudom, hol kell 

utána járni?! 

- János fiad tud neked abban segíteni…. 

István kihajtott a Néma-hegyre, felmásztak régi szőlőjükbe, de ez sem ment már olyan gyorsan, mint 

hajdanán. Az apai parcellát és a kisházat itt sem találták meg, de a kilátás felidézte számukra a 

gyermekkort, amikor apjukkal-anyjukkal jártak ide. Borbála szomorú életének fényesebb napjait is 

ennek a szőlőnek köszönhette: ide menekült fiaival Szokera elől, ahol az együttlét különleges örömével 

kárpótolta őket az Úr. Sára igézve bámulta a távolban felsejlő tokaji hegyet, csak most döbbent rá, 

milyen messze is van az otthoniaktól, talán a világ végén van apja szülőhelye. Hát ezért ment el innen… 

Harmadnap hajnalban István kocsiján indultak Parnóra. Ez volt az a hely, amit gyermekkora óta 

szeretett volna látni Borbála, és milyen kegyes hozzá az Úr, ezt is megadta. A Ronyva hídon keresztül 

hagyták el Újhelyt, visszanézve mintha az ott álló Szent János szobor integetett volna utánuk. Innen 

volt legszebb a hegyek aljában megbúvó kisváros, a testvérek nem is tudtak betelni vele. Borbála 

nevetve mesélte övéinek: ezt nem lehet elfelejteni, Erdélyben, ahol pedig még szebbek a hegyek, 

álmában is ez a látvány kísérte … 

 Parnón Évát Etelkával találták, aki Andrássy László feleségeként a közeli Terebesen élt, de 

gyakorta hazaszaladt anyjához, hogy fia is megismerje boldog gyermekkora színterét. Az asszonyok 

Kisjános temetése óta nem találkoztak, Borbála öregnek érezte magát fiatalos sógornője mellett. Igaz, 

volt is köztük vagy húsz esztendő, és az is kiderült, hogy mit jelent az, ha az embert nem apasztják 

feleslegesen a gondok! Éva sudár termetével, mézszőke hajával inkább Etelka testvérének tűnt, mint az 

anyjának, unokájával is úgy bolondozott, mint egy süldőlány.  

István nagy büszkeséggel mutatta be birodalmát, hiszen amit Parnó ma jelentett, azt ő 

teremtette. Végigjárták a kastélyt, a parkot, lesétáltak a malomig, ami a Tapolya vizén morgott. A 

faluban többnyire tót jobbágyok éltek, akik vagy a földeken dolgoztak, vagy állatokat legeltettek. 

István mindenkit névről ismert, látszott, hogy részese életüknek. Ez Krisztinára, szíve barátnéjára 

emlékeztette Borbálát, és nagyon büszke volt az öccsére: a megváltozott helyzetben is megmaradt 

annak, akit úgy szeretett.  

- Ezen a vidéken – magyarázta nagy komolyan testvére – az állattartásból lehet a legjobban 

megélni, az itteni emberek értenek hozzá, érdemes volt erre költeni. 

- Majd mások is követni fogják a példádat. 

- Ne gondold, már a múltkori megyegyűlésen a fejemre olvasták Orczy Lőrinc versét.De 

engem – folytatta - úgysem térítenek el, nem a pénzért csinálom, de ha az is van, nem árt. 

Már alkudozom a kelecsényi kastélyra és birtokra Fáy Ferenccel, az állatok majd 

hozzásegítenek a vételhez… 

Borbála jól érezte magát Parnón, Éva kedves egyénisége most is elbűvölte, de Etelkával már nem nagyon 

talált hangot. Sára azonban éppen miatta fogadta el az ismeretlen környezetet: a kis grófnő és a 

debreceni cívislány két külön világ, de mindkettőben élt a másik iránti kíváncsiság, A legnagyobb örömet 

az jelentette Sára számára, ha Éva nénje vagy a lánya leültek a klavikord mellé, és játszottak. Borbála 

szíve is megtelt ilyenkor örömmel, hiszen nagyon hiányzó lelki táplálékát kapta vissza, azt, amit nem 

nagyon tudott pótolni Krisztina zenélő ládikája.  Örült, hogy debreceni unokája is fogékony erre.  
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Néhány nap múlva Andrássy László is megérkezett, aki egyformán kedvelte felesége szüleit és 

Parnót. Feledhetetlen napokat töltöttek el, Sárát még Terebesre is átvitték, hogy az ottani lovardát 

megmutassák neki, amikor kiderült, hogy szeret lovagolni: nagybátyja hortobágyi ménese már 

gyermekként megfertőzte. Borbála ide nem kísérte el az unokáját, beérte a csendesebb parnói világgal, 

Éva és István közelségével. Most mesélt nekik először kolozsvári éveiről, Mikes grófnőről, ottani 

barátairól és ellenségeiről, és nagyon jó volt ezeket kiadni magából. Terebesről hazatérve tette meg 

Sára első kritikai megjegyzését: 

- Hatalmas lovardájuk van az Andrássyaknak, és mellette picinyke kunyhóban laknak a 

jobbágyok, nagy zsúfoltságban: egy szobában több család… 

Egy hét múlva mindannyian kocsira szálltak, hogy Újhelybe menjenek, ahova Éva is elkísérte őket, hogy 

tovább lehessenek együtt. Istvánnak folytatni kellett a munkáját, ők meg postakocsira ültek, és meg 

sem álltak Debrecenig. Sára gyorsan elfelejtette az itteni világot, csak a klavikord hangja után fájt a 

szíve.  Borbála az ékszerek értékesítését az aranyművesre bízta, aki üzletfelei révén egy összeget az 

újhelyi templom tatarozására juttatott el, Kisjános pedig lépéseket tett a bagosi orgona ügyében. Fiai 

mindkét tervében támogatták: ismerték anyjukat, neki az alamizsnálkodás létszükséglet. Az erdélyi 

aranyakból tanultak, kaptak belőle felnőttként is, nem szűkölködnek és nem voltak irigyek, mert azok – 

ezt már gyermekként megtanulták anyjuktól – sárgák…       

Újhelyben az inszurgens emlékmű avatására 1821. augusztusában került sor, amire meghívták az 

akkori résztvevők közül mindazokat, akik még éltek. Kis Janó, akiből valódi igazi hortobágyi csikós lett, 

ellovagolt Sárospatakra: a Kovácsok utcájában az ifjú házas Bajusz Miskáéknál szállt meg. Másnap 

hajnalban együtt mentek át Újhelybe, hogy ott álljanak megmaradt bajtársaik között a lilás színben 

játszó zempléni trachitkő mellett, melyet kis talpazattal emeltek ki a főtérből. Janó parnói Molnár 

Jánosra gondolt, sajnálta, hogy nem élte meg ezt a napot, talán könnyebben megbékélt volna az 

emlékeivel….  

A debreceni tartózkodás egyikén ismerkedett meg Borbála a család által Csokonai néneként 

emlegetett asszonnyal, akiben szellemi társra talált. Először olvasó kedvük hozta őket össze, de a 

többszöri találkozás után az asszony is megnyílt Borbálának, aki társalkodónőként megtanult hallgatni. 

Érdeklődéssel figyelt most is, hiszen a költőfiú utóélete nem nélkülözte a zajos történeteket, és 

édesanyjának meg jó volt beszélgetnie valaki olyannal, aki tudja is, kiről van szó. Diószegi Sárát az ura 

halála után kiforgatták vagyonából, hogy fiait és önmagát fenntartsa, kitalálta megélhetésként a 

kosztos diákokat, de bizony szűkös kenyér jutott abból. Mihály halála után életét annak szentelte, hogy 

fiát elismertesse költőként, de anyagiak hiányában ez is nehezen ment: Debrecenből hiányzott a 

szellemi érdeklődés.  

- Személyesen másoltam le minden írását ehhez, de alig jutott a kiadvány híre idáig, pedig a 

fiam a kedves füstű Debrecent jobban szerette, mint amennyire számon tartják őt a 

debreceniek. 

panaszolta Borbálának, aki szívesen hallgatta meg az édesanya történeteit akár a fiáról, akár magáról 

beszélt.   

- Diószegi Mihály szűcsmester, tanácsbeli ember lánya voltam én, a fiaimat Gyöngyösi István 

verseivel mulattattam, amit még lánykoromban tanultam meg könyv nélkül. 

- Nekem is Gyöngyösi István volt az első mesterem: az ő verseiből próbáltam ellesni a költői 

fogásokat…  

- Ezek szerint mindkettőnknél vele kezdődött a literatúra szeretete! Megboldogult uram 

dunántúli református lelkész fiaként jött Debrecenbe, vagyont gyűjtött, és megbecsült 

polgára lett a városnak: a végén már céhmestere volt a borbélyoknak és seborvosoknak. 

Írogatott is, kézírásban fennmaradt egy könyve Debrecen történelméről… 

- Akkor a fiának egyenes útja volt a kollégiumba és a tudományokhoz! 

- Jól gondolja! Csak hát a nagyobbik fiamat különös érzékenységgel áldotta meg az Úr, ami 

miatt nehezen tudott alkalmazkodni. Rendkívüli tehetsége így is gyorsan kiderült, ezért a 

poétai osztály vezetője lehetett, de egyik tanára, Szilágyi Gábor vetélytársat látott benne, 
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és megvádolta, hogy gúnydalokat énekeltet róla a deákjaival.  

- A fiaim mesélték, hogy a nagyerdei diákéletben sok minden megengedett volt, amit a 

kollégiumi szabályzat megtiltott. 

- Miska sem járt el mindenben helyesen! Én sem értettem, hogy amikor Cegléden volt 

legációban, miért Pesten keresztül jött haza, és miért nem igyekezett elszámolni az ott 

gyűjtött pénzzel? Így aztán fegyelmivel tiltották ki a kollégiumból, nagy szégyen volt az 

nekünk… 

- Édes Gergely költő barátomtól tudom, hogy akkor került Patakra, Kövy professzor keze alá, 

ott írott verseiből kéziratban hozzám is eljutott néhány. 

- Ha a jogot nem is szerette meg, ott találta ki az Árpádiászt! Azt akarta, hogy a magyaroknak 

is legyen honfoglalási eposza, de hiába dolgozott rajta egész életében, nem sikerült 

befejeznie.  

Borbála végigolvasta a Diószegi Sárától megkapott kézirat-töredéket, és a VII. könyv tervezetében 

örömmel fedezte fel, hogy Sáros-patak mellett majd Retel vitéz elé fognak járulni a Múzsák, hogy 

engedélyt kérjenek az ottani életre. Milyen kár, hogy nem fejezte be ezt a művét Csokonai! Szabó 

Mariskáék - Szentgyörgyi professzor feleségének – háza a Bodrog partra futott le, melynek hangulatát 

már az elkészült néhány sorral is tökéletesen felidézte költőtársa. Lelki szemei előtt megjelent az a 

kis ösvény, amelyen oly sokszor elsétáltak a vár aljáig, az volt Patak legszebb része: méltó hely a 

Múzsákhoz! Amikor befejezte az olvasást, újból azt érezte, hogy valamivel megint gazdagodott: 

Csokonai lehetett volna a magyar Homér, ha az Úr nem szabja olyan rövidre az életidejét. A kéziratot 

lapozva megsárgult papírlap esett ki belőle, Kövy professzor ajánlólevele volt az, melyet a 

Sárospatakról eltávozó Csokonainak adott. Boldogan mutatta meg Diószegi Sárának: 

- Tudom, én tettem bele, hogy megőrizhessem az utókornak… 

- Miért olyan fontos ez a kis darab papír? 

- Azt igazolja, hogy Miskánk mindenkit megnyert magának, akiben volt elég virtus. Patakon 

jogot akart tanulni, de rájött, hogy nem neki való, olyan az, mint a moslékhabarás. Nem is járt 

be aztán az órákra, helyette a hegyekben csatangolt, népdalokat gyűjtött. De a professzor úr 

felismerte éles elméjét és nem haragudott rá, még segítséget is adott a továbblépéshez. 

- Akkor miért nem használta fel ezt az írást mecénások megszerzésére, a pataki professzor 

tekintélye ajtókat nyitogathatott volna számára! 

- Hát ez már örökre az ő titka marad, mert soha nem beszélt róla  … 

 Amikor Diószegi Sára Kölcsey Ferencnek a fiáról készített kritikáját megkapta Kazinczy úrtól, 

azt is Borbálával osztotta meg, aki gyorsan megállapította, hogy ezek a kritikusok mindannyian 

egyformák! Az elkeseredett anyát vigasztalni próbálta:  

- Azért van olyan rész is, ami elismeri a költő tehetséget! 

- Persze, hiszen azt is írta, hogy közadakozásból emeljenek neki síremléket, csak hát javasolt 

felirata, az Árcádiában éltem én is… felbőszítette az ittenieket 

- De hát miért, a múzsák lakhelyére való utalás Debrecent is megemelhetné! 

- Csak hát valahol azt olvasták Árcádiáról, hogy jó marhalegelő, kivált szamaraknak, mert nem 

hallottak soha a múzsákról. Így aztán ezt a szégyent nem voltak hajlandók magukra venni, 

pedig milyen kevesen olvasnak itt, a literatúrának nincsen becsülete.  

A két asszony jól megértette egymást, mindketten eleget küszködtek ahhoz, hogy felismerjék a 

másikban a sorstársat. Ez a rokonszenv vitte ki Borbálát a nagyerdei temetőbe, csendes fohászt 

mondott el költőtársa mellett, és elgondolkodott sorsukon. Csokonait büszkesége, vagy ügyetlensége 

gátolta meg abban, hogy életében alig jutott nyomdába néhány írása, pedig milyen nagy tehetség volt! 

Az ő írásai megjelentek, bár meg kellett azért alkudnia, a mecénások nem adnak semmit ingyen. De nem 

bánta meg, hiszen könyvei megőrzik az emlékét, talán éppen addig, amikorra Csokonai is megjósolta a 

maga elismerését: a boldogabb huszadik százig… Milyen kár, hogy már nincs annyi pénze, hogy 

költőtársa megjelenését elősegíthetné. 

Borbála Debrecenből visszament Béniékhez, az ottani nyugalom kellett ahhoz, hogy írni tudjon. 
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Nem akarta tovább késleltetni végső számadását, amivel a fiainak tartozik: a múlt ismerete az, ami 

lehetővé teszi, hogy valamivel költőibben szemléljék a jelen valóságát. Az itteni csendben Borbála jól 

haladt az írással: Visszatekintés az elmúltakra az élet estvéjén címet adta versekbe foglalt 

élettörténetének, ez lett a párja Élete tükörének. Számára is meglepő volt, hogy a hosszú hallgatás 

után milyen könnyedén törnek elő a verssorok belőle. Béniék őszi kertjében újra rátaláltak a múzsák, 

amikor pedig már maga sem hitte, hogy képes az írásra. Ezek a versek már nem készültek senkinek, 

csak ki akartak jönni belőle. Az életét sem ezekkel összegezte, hanem naplójával: minden nap úgy ült le 

az árkuspapír mellé, mint akinek kötelező feladata van, gyermekeinek fel kell tárnia önmagát: A bölcs 

gondviselés velem sokféle viszontagságot megpróbáltatott, de mégis a legháládatlanabb teremtés 

volnék én, ha panaszolkodnám az Úr utai ellen, bátor azok nekem igen sokszor darabosoknak 

tetszettek, de megismertették velem a földet olyannak, amilyen valósággal, hogy ne keressek itt 

mennyországot, de ne is nézzem a földet olyan sivatag  pusztának, melyen csak nyögés és jajszó 

hallatszik, hanem nézzem azt igen alkalmas és illendő lakóhelynek, melyen a lélek a maga nagyobb 

céljára készíttetik és formáltatik… Időnként azért megszállta a kétség, miért is írja ezeket?! Legjobb 

volna mindet a kemencébe hányni, mi szüksége van a világnak az ő okoskodására? Egy ilyen öregasszony 

elme-gyönyörködtető mulatságokkal már nem igen szolgálhat, de a benne újból fellobbanó tűz nem 

engedte a szellemi tétlenséget.  

 A bagosi orgona felszentelésére karácsonykor került sor, amire Kisjánosék is kijöttek 

Debrecenből, így hát néhány napot együtt tölthetett itthoni unokáival és gyermekeivel. Hiányoztak neki 

a Kolozsváron élők, de csak egy hosszú levélre futotta az erejéből, amire már nemcsak Samu és 

Zsuzsanna, hanem Gerzson és Misu is válaszolt. A legjobb hírt Sárától hallotta: apjaura vett neki egy 

klavikordot, és megfogadta a kollégium egyik tanárát, hogy megtanítsa őt azon játszani. Amióta kottát 

is tud olvasni, gyorsan halad a zenélésben, nagy örömet okozva ezzel nemcsak önmagának, hanem az 

egész családnak. Az instrumentumtól még édesapja is kedvet kapott az énekléshez, és már kísérni 

tudja néhány nótáját.   

 A bagosiak nagyon örültek az orgonának. Már eddig is büszkék voltak arra, hogy a falujukban 

telepedett le a híres poétria, de ezzel az ajándékkal végképp szívükbe zárták. A Debrecenből érkező 

kántor nemcsak zsoltárokat, Bachot és Mozartot is játszott. Igaz, Szikszay tiszteletes néhány nap 

múlva a püspök úrtól dörgedelmes levelet kapott, hogy megszentségtelenítették az Úr házát a világi 

zenével, hát egy ideig nem lett folytatása a hangversenynek. Újhelyből is megérkezett a meghívás a 

felújított templom újraszentelésére, de nem ment el: majd Istvánék elmesélik, milyen volt. Este 

azonban boldogan jegyezte fel naplójába: Én most igen szegény vagyok, de a jó lelkiismeret és az édes 

magam tudása, hogy kötelességemet magam feláldozásával mindenkor pontosan teljesíteni igyekeztem: 

drágább előttem az egész föld birtokánál, és erős bizodalommal vagyok az iránt, hogy a gondviselés 

nem hagy el azon egyne hány napon, melyek estvégére hanyatlott életemből még hátra lehetnek - -  

 Maradék aranyait Zsuzsa gondjaira bízta, az utolsó út költségeire, meg az ellátására, nem 

szerette volna, ha bárki ráolvassa: eltartatja magát!  A telet és a tavaszt Bagoson dolgozta végig: Béni 

hajnalonként befűtötte a búbos kemencét, Zsuzsa finom falatokkal táplálta. Az írás örömmel töltötte 

el, melyet a kis Borka – és a szünetre hazatérő nagyfiú, Dániel - különleges élményként élt meg: 

öreganyjuk a maga világába vonult vissza. Mindezek ellenére Borbála esze is jelen volt, amikor 

Béniéknek kinyilvánította akaratát: az írásokat zárják bele koporsójába, nincs már szüksége a világnak 

Molnár Borbárára. A család hallgatott, csak a kis Borka mondott ellent:  

- De miért? Miért zárnánk el, amikor ebből annyi mindent meg lehetne ismerni?! 

Bagosi lányunokája friss szellemű kislány volt, aki az itteni iskolában a legjobbnak számított. Anyja és 

apja minden tudásukat átadták már neki, de iskolát nem találtak a közelben, ami lányként befogadta 

volna. Borbálának eszébe jutott Krisztina terve a lánynevelő intézetekről, Erdélyben már volt is néhány, 

de itt attól még most is milyen messze vagyunk! Az Úr talán őt is kárpótolja majd valamivel, amiben 

örömét találja… Ahogy az idő megenyhült, kiült a kertbe, élvezte a természet ébredését, a madarak 

énekét, és a verset, ami ebben a helyzetben benne megfogant.  

 Borka szívesen olvasott fel öreganyja Bibliájából, megérezte különlegességét. Borbála a 
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csendes órákban maga is gyakorta belelapozott: a bejegyzéseket még apja kezdte el, kedves betűi ma 

is megsimogatják a szívét, anyja folytatta, aztán rá maradt: fiai és unokái sorsát már ő írta bele. Ez a 

könyv hordozza a parnói Molnár család földi örökkévalóságát, a lelkünk meg az égit, hiszen az - isteni 

részünkként - halhatatlan…Szinte naponta átment a templomba, hogy az Éghez való fohászát ott 

sóhajtsa el, és gyönyörködött az orgonában. Milyen jó, hogy kitalálta, mégsem múlik el a földi világból 

nyom nélkül!  

 Valahogy egyre ritkábban vállalkozott arra, hogy felkapaszkodjon Zilai uram szekerére és 

bemenjen Debrecenbe. Fogyóban volt az ereje, de ezt még családjának sem vallotta be, csak lélekben 

készült az utolsó útra. Visszaemlékezésében is már a jelennél járt: Most pedig a csendes természet 

kebelében, az együgyű, de jóízű és mértékletes eledelek mellett visszatérvén egészségem, amennyire 

mellemnek nagy megrendültsége és az időmnek is elmúlása engerdi, látom, mily kevés kívántatik a 

megelégedésre, és érzem, hogy jó élni és tudom, hogy elég szép a világ azon célra, hogy az emberek e 

földön a boldogságot feltalálják, és a halhatatlanságra kiformálódjanak. Én most minden reggel 

háládatos örömmel érzem az Istennek atyai jóságát, hogy még egy napot ajándékozott nekem az életre. 

Minden este oly nyugodt szívvel ajánlom el magam a halálra, mintha előérezném, hogy csak az 

örökkévalóságban fogok felserkenni… 

1824 nyarán volt Sára lagzija, Varga Zsiga, aki zenére tanította, vette feleségül. Borbála is 

beszekerezett Béniékkel az eseményre, a kolozsváriak kivételével újra együtt volt a család, de a 

viszonyok nagyon átrendeződtek. Sára megkapta hozományként a Darabos utcai házat, anyja meg 

visszavonult a Mester utcába, a kosztosok ügyét teljesen átengedte a lányának. A fiúk önállósultak: 

Gyurka maradt apja mellett a nyomdában, Józsi és Jánoska meg csikós lett a Hortobágyon, ahol a 

szabad élet bűvöletében élték nagyon kemény életüket. Egyelőre még anyjuk viselt rájuk gondot, de ha 

nagy ritkán otthon voltak, ők is kerülgették a lányokat …  

A tékában turkálva rátalált Bessenyei Anna verseire.  Amikor fiának megemlítette, hogy ezt 

majd egyszer el akarja olvasni, megajándékozta vele, hogy ne várjon sokáig az olvasással. Hazafelé, a 

szekéren ülve már bele is lapozott, és azon gondolkodott, hogy egy levéllel megkeresi Gáván élő hívét, 

amikor menet közben egy ittas legény rájuk támadt, és egy kővel úgy fejen dobta, hogy alig tudtak 

Bagosra hazaérni. Zilai uram a lovak közé csapott, csak amikor már messze jártak, akkor nézett rá 

utasára, aki fejét fájlalta, és az átéltek miatt egész testében remegett. Pedig otthon különleges öröm: 

sógornője levele várt rá, aki arról értesítette őket, hogy a következő év elejére gyermeket várnak! 

Váratlanul érte őket ez a hír, Éva is szégyenkezett asszonylányai előtt a kései jövevény miatt. Borbála 

tervezgette a parnói utazást, de hosszú lábadozás következett rája… 

- Édes anyámasszony! – robbant be azon a napon a fia, amikor először kelt fel a betegágyból – 

öltözzön kend gyorsan, tudja, kivel fogja az estebédet elkölteni? 

- Kivel, kivel, hát veletek – gondolta Borbála, de ideje sem volt megszólalni, a fia szavába 

vágott. 

- Kazinczy Ferenc úrral!  - mindjárt itt lesz, kapja magát össze. Zsuzsám, tegyél ki magadért, 

nem mindennapi ember jön vendégségbe!  

És elmesélte az asszonyoknak, hogy ma, amikor a váradi postakocsi megérkezett, egyetlen úr jött csak 

éjszakai szállásra, és amikor a nevét bemondta, megkérdezte tőle: 

- Regmecről? 

- A szomszédjából - válaszolta csodálkozva, hogy honnan tudják itt Bagoson azt, hogy ő hol 

lakik?  

-  Én meg Újhelyben születettem, és Molnár Borbála az anyám. 

- És a nagyasszony hol van? Erdélyben? 

- Sőt itt - mondtam és meghívtam a ténsurat estebédre. Így hát rögtön érkezik. 

- Nem kell nekem Kazinczy Ferencet bemutatni – nyerte vissza hangját felesége – 

gyermekkorom óta jól ismertem: az öreg tiszteletesnél gyakorta megfordult. 

- Látja anyámasszony, milyen tudós asszonyom van nékem! – évődött Béni a feleségével, és jó is 

volt: időt adtak anyjának arra, hogy lelkileg felkészüljön a találkozásra. 
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Borbála arra gondolt, hogy Kazinczy az ő leoninusait nem tartotta értékesnek. Igaz, nemcsak az övét, 

Édes Gergelyét, Gyöngyössy Jánosét sem, őket még a nyilvánosság előtt jól meg is kritizálta. Vele így 

nem bánt el, de véleménye végigkísérte Erdélyben, és meggátolta abban, hogy ott költőnek tekintsék. 

Régi história ez, nem is érdemes már vele foglalkozni…A kis Borka segítségével felöltözködött, és alig 

hangzott fel az esti harangszó, a vendég is megérkezett. Kazinczy úr mit sem változott az elmúlt évek 

alatt, kortalannak látszott, ha nem is mozgott már olyan fürgén, mint Kolozsváron, Mikes grófnénál. 

Választékos öltözete is a régi volt, mellette a fia ünneplő ujjasában is bugris parasztnak tűnt. 

- Nahát, hogy milyen nagyszerű ajándékot tartogat nekem ez a kedves fészek! Régi ismerőssel 

találkozhatom, miközben éppen Erdély felé vagyok menőben - kezdte belépéskor és szóáradatát 

meg sem lehetett állítani, mert ebben is a régi volt… 

Zsuzsa - Mikes grófnő ezüsttálján - finom sülteket varázsolt az asztalra, ahol csak hárman foglaltak 

helyet, menye kiszolgálta a vendéget és távol tartotta a lányát, nehogy csacsogásával elvegye a neves 

vendég elől a szót. Evés közben, a kölcsönös udvariaskodások után sorba vették a közös ismerősöket: 

Kazinczy többet tudott róluk, mint Borbála, hiszen levelei révén változatlanul összekapcsolódott azzal a 

világgal.  Tudott Samu újabb sikereiről, a vendéglátó testvérnek is megdicsérte őt: 

- Bizony, most már valóban igazi erdélyi lett belőle, nemcsak befogadták őt, tehetségével nagy 

elismerést vívott ki magának: a kolozsváriak nagyon büszkék rá! 

Egy anya szívét nem lehet semmivel jobban megnyerni, mintha a fiáról hall dicséretet, Borbála is 

elfeledte mindazt, amit eddig Kazinczyról gondolt. Béni kicsit megilletődve ült az asztalnál, hallgatta a 

beszélgetőket, de tetszett neki, hogy az ő öreg édesanyja egyenrangúként beszélget a haza nagy 

fiával, aki nélkül semmi nem történhet a magyar literatúrában. Idősebbik Jósika Miklós halálhírét is ő 

mondta el, de nem is annyira a báró halála, mint inkább könyvtárának sorsa tartotta izgalomban: 

- Jósika Miklós nagy műveltségű ember volt, magánkönyvtára Erdély dísze. Látszólag 

könnyedén, felszínesen élt, pedig könyvgyűjteménye arról tanúskodik, hogy nagy volt a 

szellemi igénye. A testamentum Róza lányának és maradékainak juttatta azt: hogy a Wass 

család és a Kendeffyek össze ne vesszenek, megbízták a líceum jogászát, aki darabra 

pontosan elosztotta az egyformán aranyos külsőbe borított könyveket és fóliánsokat. 

- Akkor hát mindenki jól járt! 

- Ahogy vesszük! Egész Erdély azon nevet, hogy Szabó Károly professzor abban a nagy 

számolásban nem figyelt a könyvekre, így aztán az első és a második kötet nem jutott 

ugyanarra a helyre… 

Kazinczy úr látogatása számomra is a búcsú – gondolta Borbála - ugyanúgy, mint kegyes grófnémnak 

volt. Az Úr jó hozzám, elhozta hozzám, hogy elfeledtesse velem azt a sok rosszat, amit neki 

tulajdonítottam. De hiába békélt meg szívében ellenfelével, a látogatás után egyre jobban érezte, hogy 

fogy az ereje. Kélt, feküdt, mindannyian lesték minden gondolatát, a bagosiak is sokszor érdeklődtek, 

de nem panaszkodott, hiszen nem fájt semmije. Aztán amikor a lábai úgy bedagadtak, hogy a pióca sem 

tudta lohasztani azt, a fájdalom is megérkezett. Béni kihívta az egyik debreceni tudós doktort, aki 

adott is valami tinktúrát, hogy azzal kenegessék, de nem volt sok hatása.  Egyre gyakrabban riadt arra, 

hogy nem kap levegőt.  

 Zsuzsa erdélyi findzsájában odakészített az ágyához egy kis vizet, azt kortyolgatva elnézte a 

korondi fazekas vidám kis madárkáját, aki egy éjszaka hirtelen felemelte a fejét és énekelni kezdett, 

miközben a körülötte lévő tulipánok, jácintok táncolni kezdtek. Borbála csendes imával válaszolt az égi 

üzenetre: 

- Uram, készen állok az útra…. 

Másnap Borkával kikerestette a Bibliából Pál apostol szavait, aki ezt hallva, sírva fakadt. Hogy 

eltüntesse könnyeit, megajándékozta a Krisztinától kapott zenélő dobozkával, ahova ő készül, ott már 

úgysem lesz rá szüksége. Fia sokat üldögélt az ágya mellett, egyik alkalommal Borbála a kezébe nyomta 

a Bibliáját, jegyezze tovább ő a parnói Molnárok történetét…  

 1825. január elején Bagost teljesen felbolygatta Zilai Ferenc halála, aki Derecskéről jött haza 

az éjszaka, a sötétben a víznek tévedt, és megfulladt. Biztosan jól berúgott, és nem tudott magáról – 
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vélekedtek a helybeliek, bár az esetről senkinek nem volt pontos tudása. Béniék nem mondták el a hírt 

Borbálának, aki az utóbbi időben egyre gyengébb volt. Amikor megérkezett István öccse híradása arról, 

hogy a legújabb parnói Molnár István szerencsésen megszületett, még megélénkült: Borkának 

megígérte, hogy legközelebb magával viszi Parnóra, de ez már csak a lélek élni akarása volt, a test 

egyre erőtlenebbé vált.  

 Kérésére elhívták Szikszay tiszteletest, aki teljes papi díszben érkezett, imádkozott vele és az 

úrvacsorával felkészítette az útra. Ezek után mintha visszatért volna az ereje, de a vízibetegség külső 

jelei nem tűntek el, alig tudta megduzzadt tagjait megmozdítani. Az ébrenlét és az álom határán 

gondolatban újraélte napjait, felidéződtek a társak: a rokonlelkek és az ellenfelek, nem időrendben és 

nem sorban, de csodálatos összhangban lebegtek el előtte. Életének helyszínei a felismerhetetlenségig 

összekeveredtek, hiszen nem azok, az emberek voltak számára mindig a legfontosabbak. Valami különös 

könnyűség lepte meg a testét, bár látta: lába és karja ormótlanul megduzzadt, és mozdulatlan fekszik a 

vánkoson. 

  Élete január 30-án ugyanúgy indult, mint szokott: fia befűtött nála, Zsuzsa egy vizes ruhával 

letörülgette, hogy felfrissítse, és néhány kanálnyi húslevest is megpróbált belediktálni. De Borbála 

egyszer csak hátrahanyatlott: 

- Hagyjatok! – sóhajtotta, 

s csatlakozott az előtte újból megjelenő korondi kismadárhoz. Énekét erősen és tisztán hallotta, azt 

érezte, hogy valami ismeretlen erő viszi őt, nem kell érte meg sem mozdulnia. Egyszer aztán 

megérkezett az örök fénybe, ahol addigi lelki tápláléka, a zene mindent áthatott, pedig a korondi 

kismadár már nem volt sehol… 
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    Molnár Borbála idézetek forrása 

 

 

 

 

14. Jaj, lányom,nem kell…. - Az ő életének igaz tüköre 

16. Bárhogyan is viselkedsz… - Az ő életének igaz tüköre 

20. Ember!….- Egy szüléit 17 esztendőkig nem látott és első látogatáskor általuk megöletett  

  katonának gyász-Tzimje 

22. Hát a leányasszony….Az ő életének igaz tüköre 

      Ó, kedves lányom…Az ő életének igaz tüköre 

24. leányi engedelmességet….- Az ő életének igaz tüköre  

25. Micsoda hatalmas erő….Az ő életének igaz tüköre 

27.  Az Isten is csak…Az ő életének igaz tüköre 

28. Egy leányra nézve…Sorsom rövid le-írása 

29. Ugyan, mi végre….Magános elmélkedés 

31.  A lélek halhatatlan…Magános elmélkedés 

32. Mert minden plántácska…. A' Tavasz 

33. Úgy képzellek téged….Levél Édes Gergelyhez 

34. Jaj, hova tűnt…  Ének 

35. Ó, Isten, taníts hát…Új esztendő első napi elmélkedés 

      Elhaladott a tél… Levél Édes Gergelyhez 

37. Látja, nekem meg…Egy apácával való beszélgetés 

38. Valaki tehát ezeket olvasod…Molnár Borbála Munkáji, 1. kötet bevezetője 

39. Therezia Lelkének….Thuránszky Terezia Kis Asszony utolsó tisztességére 

43. Romlandó életünk….Mentség 

44. a Fáma nyelvére felüljön…Mentség 

      Egyiket már Fébusz….Sorsom rövid le-irása 

61. Úgy látom, hogy szíved…Barátsági vetélkedés 

63. E szerint nem ismeri… Barátsági vetélkedés 

64. A tavaszi virágok… Más - ugyanarról 

      Csak zúgj folyvást…A szélvész 

70.  Rájöttem, hogy az egyedüli ember… Ujfalvy Krisztina Molnár Borbálának 

71. Naponként érzem….Barátsági vetélkedés 

72. Igaz, hogy a páros világnak…Ujfalvy Krisztina Molnár Borbálának 

73. Olyan vagyok én….Barátsági vetélkedés 

82. okosok, írjatok ….…Bessenyey György 

86. A grófnő nagyon…Levél Édes Gergelyhez 

92. Lányommal….Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek 

107. A bölcs gondviselés velem…. Visszatekintés az elmultakra az élet estvéjén 

       Én most igen szegény vagyok…Visszatekintés az elmultakra az élet estvéjén 

108. Most pedig  csendes….Visszatekintés az elmultakra az élet estvéjén 
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