
János a feleségével, született Közsüs Terézzel és özvegy apjával, Árvai Jánossal élt 
egy fedél alatt. A négy Árvai közül ő számolt legkevesebb évet. De egyébként is 
fiatalember volt még. Meg fiatal házas is, mert fél éve vezette oltár elé élete párját, és 
csak nemrég töltötte be a húszat. Voltak testvérei is, de meghaltak kolerában, a 30-as 
években. A hétből csak kettő, egy bátyja és egy nővér élte túl a járványt. A nővére, 
Regina a Trso-szögbe ment férjhez, Trso Elekhez. A bátyja, Márton pedig Vas lányt 
vett feleségül, és nem itt, hanem a Felvégben építkezett, mert már felbomlófélben volt 
a szögrendszer. 

Jánosnak ez volt a második házassága. Egyszer már megnősült, de még össze sem 
szoktak, amikor a felesége meghalt tüdőgyulladásban. Azután vágott bele még egyszer 
a nősülésbe. Nem bírt-e magával mint férfi, vagy pánikba esett, hogy utódnemzés 
tekintetében késésbe kerül, nem tudni, de tény, hogy másodszor annyira sietett, hogy 
a gyászév leteltét sem várva meg máris oltár elé vezette Terézt, aki szintén hajadon 
volt. Kétszeresen eltért tehát a bevett gyakorlattól, amelynek értelmében 
özvegyember csak özvegyasszonyt vehetett feleségül. 

Az ifjú özvegyember nem számított rossz partinak, bár majdnem kizárható, hogy 
Teréz ismerte és használta ezt a szót. Nem tartották se gazdagnak, se szegénynek. 
Talán a közepesen tehetős megjelölés illett volna rá leginkább. Volt annyi földje, hogy 
eltartsa magát és leendő családját, és gyarapításra is fussa. Az egybekeléssel csak 
tovább emelkedett, mert Terézt sem üres kézzel adták, neki is volt némi hozománya. 

A közepes tehetősséget a másodszor is házasodó az apjának, idősebb Jánosnak 
köszönhette, aki még életében rá testálta a vagyonát. 

(...) 

Teréz az első házban hált, az apósa a hátrulsóban. János az istállóban, illetve nyáron, 

amikor nagyon meleg volt, az ámbitus elülső végében, amelyet lepokrócoztak, hogy ne 

fújjon be a szél. Ez így volt szokásban, nem mondott ellent a családi hierarchiának, 

amelynek csúcsán természetesen már ő állt. A közfelfogás azt tartotta, hogy 

asszonynak, gyereknek, öregnek a házban a fekhelye, a férfinak azonban az istállóban, 

mert az erős, ellenálló, és hogy vigyázza az állatokat, hogy figyeljen, őrködjön éjjel, és 

azonnal cselekedjen, ha baj van. Vagy ha nincs is semmi baj, észrevétlenül, anélkül 

hogy felverné a többieket, fel tudjon kelni, és megkezdhesse a napot, amelynek első 

aktusára, az első etetésre pontban éjjel háromkor került sor. És ott is töltötte az 

éjszakák többségét, egy kezdetleges faalkotmányon, egy dikón, le sem vetkőzve, 

ruhástul, egy ócska subával vagy pokróccal takarózva. Ez alól csak akkor tétetett 

kivétel, ha beteg volt, vagy élemedett öreg, mint idősebb János, aki már nem nagyon 

dolgozott, és kíméletre szorult. Vagy ha megkívánták egymást az asszonnyal, és még 

nem voltak gyerekek, és egy kis szerelmeskedésre bent összebújtak. A pásztoróra 

múltával, de legkésőbb pirkadat előtt azonban ilyenkor is távoznia kellett. 

(...) 

János apja, idősebb János ősz hajú, kissé szögletes arcú, zömök testalkatú, 
beszédes, szelíd ember volt. Haját ősi magyar szokás szerint két oldalt még csimbókba 
fonva hordta, bő gatyát viselt, de már nem járt bocskorban, és arcát a harcsabajusz 
kivételével simára borotválta. Akkor íratott mindent a gyerekeire, mikor fájni kezdtek 
az ízületei és meggyengült a karja. Döntésében közrejátszott az is, hogy közben 
megtörtént a kiegyezés, és ő nem kívánt gazdálkodni, az államnak adót fizetni olyan 
világban, amely lepaktált az ellenséggel, és nyíltan megtagadta Kossuth Lajost. 
Hallotta ugyan, hogy a vármegyék még tartják magukat, Heves vármegye meg 



egyenesen szembefordult a kormánnyal, de már nem bízott az ellenállásban, és 
keresztet vetett az egészre. Jánosnak a maga földrésze mellé a portát is odaadta. Ez a 
korai örökhagyás nem dívott. Amíg élt az örökhagyó, az örökösök nem örököltek, 
hanem csak a halála után. Mondták is a rokonai, a komái, a jóakarói: 

– Vigyázz, Jani, megfordulhat a szél, idegen leszel a tulajdon portádon, aztán a 
végén még enni se adnak. 

Szerencsére alaptalannak bizonyultak a félelmek. János nem változott meg az apja 
irányában azután sem, hogy átvette a gazdaság irányítását. Tisztelte, becsülte 
továbbra is. És ebben Teréz is hozzá igazodott. Ennek tudható be, hogy az öreg nem 
roggyant meg hirtelen, nem szakadt össze, nem fordult magába, nem lett mogorva, 
önsajnáló, sértődékeny. Nem éreztették vele, hogy minden megváltozott, vagy hogy 
terhükre van, felesleges. Apróbb munkákat végeztettek vele a ház, az állatok körül, 
vagy vigyázott a portára, ha a határba mentek. Dolgoztatták, de óvták. Tiszteletben 
tartották szokásait, elnézték rigolyáit. Nem tették szóvá, ha a pincéből jövet átsuhant 
az udvaron a hóna alatt egy üveggel, ha felhajtott egy-egy pohár bort. Igyekeztek 
teljesíteni a kívánságait, szinte kényeztették. János megbeszélte vele az időszerű, főbb 
teendőket, fontos ügyekben tanácsot kért tőle. Ha venni vagy eladni készült valamit, 
ha vetni akart valamit valahova, vagy megbetegedett valamelyik állat, többnyire 
kikérte a véleményét. És, eleinte legalábbis, ügyes diplomáciával mindent úgy 
intézett, mintha az apjának mindenbe volna beleszólása, mintha ő tartaná kézben a 
dolgokat, mintha még mindig ő volna a gazda. 


