
Pis Mátyásné 

 

Róza. 

  

Kelemen Róza csinos, fiatal lány volt, nem rég fejezte be az iskolát. 

Korához képest idősebbnek nézte mindenki, aki nem ismerte. 

Göndör, szőke haja ragyogott, ha rásütött a nap. Égszínkék szemeivel csodálkozva nézett a 

világba. 

Szorgos, dolgos lány volt, azért várta annyira az édesanyja, hogy befejezze végre az iskolát. 

Rózának öt kisebb testvére volt, akik sok dolgot adtak a szülőknek, de volt bennük örömük is. 

A nagy lány amiben csak tudott, segített anyjának, hogy minél több terhet levegyen a válláról. 

Ha néha jutott rá egy kis ideje, Sára asszony kiült a padra egy kicsit beszélgetni  a korabeli 

asszonyokkal. 

Ilyenkor gyakran mondogatta: kapós lesz az én rózám, meglátjátok! 

Vigyázott arra, hogy Róza meg ne hallja, mert még elbízná magát a dícsérettől... Gondolta ... 

Róza tette a dolgát szó nélkül, mosolyogva, és a nyár úgy elrepült felette, hogy észre sem 

vette. 

Amikor eljött a szüret ideje, és megkezdődtek a szüreti bálok, Perjési Laci udvarolni kezdett 

Rózának. 

Együtt mentek a bálba, meg mindenhová, ahová fiatalokat hívtak meg. 

Eleinte több fiú is próbálkozott a lány közelébe férkőzni, de Laci eltanácsolta valamennyit. 

Így elkönyvelték, hogy Laci és Róza összetartoznak immár. 

Egy pár hónap után Sára asszony így dohogott férjének Mihálynak: mire várnak ezek? Eltelik 

az idő, és én sosem lehetek nagymama... 

Bezzeg a Boros Erzsi anyja... Az már örülhet az unokájának... 

Ha te tudnád, amit én, gondolta magában Mihály bácsi, 

nem kívánnád annyira a nagymamaságot... 

De hangosan csak ennyit mondott: ne siettesd annyira azt, mert még meg is unhatod, meg bele 

is fáradhatsz, 

annyit lehetsz nagymama... 

Abba sohasem lehet belefáradni, és megunni sem... Vágott vissza az asszony. 

Mihály bácsinak eszébe jutott mindaz, amit a kocsmában hallott borozgatás közben. 

Boros Erzsi megesett, csak azt nem tudják, ki a gyerek apja, 

mert a lány egy szót sem szól, hiába faggatják... 

A csöppség viszont valóban aranyos, bearanyozza a nagyszülők minden napját. 

Egyik este Perjési Laci azzal a  hírrel állított be Rózáékhoz, hogy megkapta a katonai 

behívóját. 

A leszerelése után elvenné Rózát feleségül, közölte tervét a szülőkkel. 

Örülünk, hogy komojak a szándékaid, mondta Mihály bácsi. 

Egy alkalommal, amikor katonák vonultak végig a falun, Sára asszony felsóhajtott: Ó, ha 

fiatalabb lennék, és nem fogná öt gyerek a szoknyám szélét... 

Erről is lemaradtam... Motyogta magában. 

Miről maradtál le? Kérdezett rá mihály bácsi. 

Az estéli miséről. Vágta ki magát a csávából az asszony. 



Nem is szoktál ilyenkor misére járni! 

Vetette ellen az öreg. Nem szoktam, nem szoktam! 

De most elmentem volna, mert érdekelt 

volna, hogy miről prédikált ma este a tisztelendő úr. Biztos nem arról, amiről vasárnap fog... 

Az meglehet, mondta sokat sejtetően a gazda, és jobbnak látta, ha dolga után néz. 

Tudta már régóta, hogy ha leáll a feleségével vitatkozni, akkor mindig az övé az utolsó szó. 

Amikor a fiú bevonult a katonasághoz, még sűrűn jöttek-mentek a levelek, de egy idő után 

végleg elmaradtak. 

Egyik délután így szólt Sára asszony a lányához: már nem leveleztek Lacival?  

Tudja jól édesanyám, hogy sok a dolgom, nincs időm a levélírásra. Válaszolta Róza, és már el 

is tűnt az anyja szeme elől. 

Mivel nem volt orvos a faluban, oda helyezték a friss diplomás Barta Pistát. 

Jóképü, kedves fiatalember volt az orvos, aki igyekezett beilleszkedni a falusiak életébe. 

Örült Sára asszony az orvosnak, mert mint mondta: most már nem egyedül neki kell 

meggyógyítania a gyerekeit, ha betegek, van aki segítsen neki ebben. 

Az orvos vasárnaponként eljárt a misére is, hogy utána elbeszélgessen a tisztelendő úrral. 

Hamarosan össze is barátkoztak, és elmaradhatatlanok voltak a mise utáni beszélgetések 

kettőjük között. 

Egy olyan nap estéjén, amikor hamar végzett a délutáni rendeléssel, Pista meglátogatta 

Rózáékat, és megkérte a lány kezét. 

A szülők meghökkenten néztek össze, hiszen a fiatalok nem jártak együtt. 

Nem ismered még Rózát, mondta Mihály bácsi komojan. 

Ő tudja, hogy ez a szándékod? 

Tudja, mert a szeme elárulta nekem... 

A templomban láttam meg a lányukat, és egy pillanat alatt egymásba szerettünk. 

Magyarázta az orvos. Nincs szükség ahhoz udvarlásra, hogy valakibe első látásra 

beleszeressen az ember... 

Tette még hozzá magyarázat képpen. 

Talán kérdezzük meg a leányt is, vélte Sára asszony, és kiment hogy megkeresse a lányát. 

Nem kellett azt sokáig keresgetni, 

mert ott állt az ajtóban, mint aki azt várja, mikor szólítják be. 

A hirtelen történt lánykérés után nem sokára megtartották az esküvőt is. 

Mire Perjési Laci leszerelt, Rózának már megszületett a kislánya is. 

Éppen hazafelé igyekezett a babakocsit tolva, amikor a fiú meglátta őket. 

Földbe gyökerezett lábbal állt, és nézte, amint a fiatalasszony elhalad előtte. 

Mégsem várt meg! 

Kapott lángra a harag Laci szívében egy pillanatra. 

Ahogy megnyugodott, az jutott az eszébe: Neki volt igaza... Gondolta keserűen. 

Lassan elindult Boros Erzsiék háza felé, hogy gyermeke anyját feleségül kérje...  

 

 


