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1.

Ezernyolcszázkilencvenhárom július 4-én, a Kálvin téri 
református templomban és egyik belvárosi anyaköny-
vi hivatal formaságai szerint, törökfalvi Török Berta és 
désfalvi Boncza Miklós országgyűlési képviselő házas-
társak lettek. Esküvőjük tanúi: Heltai Ferenc, budapes-
ti főpolgármester és Wekerle Sándor miniszterelnök. 
Utána a Hungáriában egy jól megőrzött menükártya 
szerint jó összeállítású déjeuner dinatoir következett.
 Ennek a formaságokban úri esküvőnek érdekessége 
és egyéni tragédiája az volt, hogy a 48 éves, férfias sá gá-
ban és tehetségében figyelemre méltó Boncza  Miklós, az 
alig 20 éves kis Török Bertában tulajdon édesnővérének, 
Boncza Bertának, Török Károly bánffy hunyadi főszol-
gabíró özvegyének leányát vette el. Hogyan történt ez 
a házasság? Romantikából, erőszakosságból, érdekből 
vagy szerelemből?
 Ők ketten tudták egyedül összevalóságuk titkát, Bon-
cza Miklós és Török Berta, s nem is tartozott rajtuk kívül 
senki másra.
 Az esküvőn résztvevők, akik akkor ott együtt látták 
őket, úgy emlékeztek rájuk, mint két, összeillően szép 
emberre.
 A  korkülönbség, az az alig figyelemre méltatott hu-
szonnyolc év 1893-ban biztosan riasztóbb volt, mint 
nap jaink ban, de Boncza Miklós, férfiasan ruganyos 
alakjával, jó vonásaival nem tett visszataszító benyo-
mást Török Bertára, aki érthetően és meggondoltan tett 
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vallomást a pap előtt arról, hogy szerelemből vállalja a 
sorsát.
 Szabad akaratából lett Boncza Miklós felesége, az bi-
zo nyos. Kitüntetéssel végzett tanári diploma volt a 
ke  zé ben, szép volt, fiatal, törékeny, szelídségében is 
ön ér ze tes és eszes. Olyan lány, aki meg tudott élni a 
mun ká já ból. Az a hat esztendő, amit édesapja halála óta 
végig harcolt, az életéért tanulva, tervezve, letörve és fel-
emel ked ve a jövőjéért, emberré érlelte. Céljai voltak. 
Nem csak önmaga miatt, de özvegy édesanyjának és kis-
öccsé nek, Károlynak is, otthont készült teremteni maga 
mellett, ha végre kinevezéshez jut. Komoly lány volt, aki 
tudta és vállalta a sorsát.
 Most ez a váratlan fordulat a férjhezmenetelével 
meg változtatott mindent. Nem ment simán és akadá-
lyok nélkül ez a rokonházasság. Özv. Török Károlyné 
Boncza Berta kétségbeesett az érthetetlen hírre, hogy 
édestestvére, a nála alig négy évvel fiatalabb Miklós, 
feleségül kívánja az ő féltve őrzött leányát. Valami ször-
nyűséget látott ebben, valami embertelenül megfogha-
tatlant, nem bírta megérteni, hogy ő, a nővér: anyósa is 
legyen fivérének.
 Mindent megpróbált, amit tehetett, könnyeken, ké-
résen, haragon és gyűlöleten keresztül, hogy ne történ-
hessen meg ez a vér-házasság. Nem tudta megakadá-
lyozni.
 A fiú testvér erősebb volt. Kisgyerekkorukban is min-
dég ő volt az erősebb. Ökle volt, akarata volt, és amit a 
fejébe vett, arról nem lehetett soha lebeszélni. Hát még 
arról, ami a szívébe fészkelte be magát.
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 Negyvennyolc éves koráig, bár évek óta vagyonos 
volt, jól kereső, előkelőn élő ügyvéd, képviselő és laptu-
lajdonos, s megjelenése is kifogástalan, sohasem pró-
bált házasodni. Nőkkel és nővel élt éppen eleget, csak 
feleségül nem vett el senkit. Ezt a kis félárva húgát kí-
vánta meg, aki Pesten, a Zirzenben prepáskodott, és 
állította róla, hogy életében ha sonlóan szép, védelem-
re, szeretetre, jóságra érdemesebb teremtést még soha 
nem látott. Ha nem lesz az övé, elpusztulnak mind a 
ketten, mert lemondást nem ismer. A kislány kedvéért 
megvette a csucsai-hegy Körösre néző oldalát, köveket 
robbantott és felépíttetett egy kis mesevárat, fajkutyá-
kat, gyönyörű lovakat, galambokat és pávákat sétálta-
tott a hétholdas parkban, és odavitte az asszonyt, akit 
elvett 1893. július 4-én.
 A  Pesten lezajlott esküvőn özv. Török Károlyné sem 
anyósi, sem nővéri mivoltában nem vett részt. Hosszú 
hónapok múltán enyhült meg annyira, hogy a fiatal-
asszony könnyes kérésére elinduljon Kolozsvárról, és 
megnézze leánya új otthonát. Először a csucsai para-
dicsomi kertet, aztán télen a hétszobás, nagy, belváro-
si lakást. Pesten a nagy lakásban már nem találta bol-
dognak a lányát. Nem panaszkodott soha semmiről, de 
nem is örült semminek. Zárkózottnak és szomorúnak 
látszott Boncza Miklósné. Karácsony volt, ragyogó fa, 
sok ajándék, de a fivérből lett vő sokat volt házon kívül, 
a fiatalasszony pedig sápadt volt, lefogyott, titkolódzó 
és makacs minden körül, amiről nem beszélt. Gyereket 
várt, és június első napjaira lett volna időszerű a szülés. 
Boncza Miklós Csucsán kívánta ezt kivárni, s agyonját-
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szotta magát a nagy előkészületekben. Pesti mérnökök, 
gépészek igyekeztek minden kényelmet megteremteni, 
amit a nagy esemény kívánt. Összevissza fúrták, ásták 
a kertet, hogy a legújabb gépeken, földbe rakott csöve-
ken keresztül jól működjön a hegyre fölszivattyúzott új 
vízvezeték, a vidék első, nagy luxussal berendezett für-
dőszobájában.
 Május végén minden rendben várta a ház asszonyát, 
aki meg is érkezett. 1897. június 7-én du. hat óra felé be-
következett – a csalódás.
 Az izgatottan várt és vágyott fiúgyerek helyett szüle-
tett egy groteszk kislány. Csekélységem, akinek senki 
sem örült. Kicsi voltam és gyönge – mesélik –, a fejem 
ferde volt, a fülem szétállt, az anyám pedig, szegény-
ke, olyan kimerült, hogy képtelen volt megszoptatni. 
Dajkát kaptam a faluból, aki az első hetekben enni adott. 
Apám amikor meglátott, ijedten vett a kezébe. Mondják, 
úgy tartott, mint egy békát, és biztosan olyan is voltam, 
mint egy béka, csak sokkal, sokkal nyomorultabb és te-
hetetlenebb. Apám mégis megnézett. Talpamtól a fejem 
búbjáig, és megállapította, hogy ha már leány lettem, 
legalább a testem tiszta, és semmi szeplő, folt vagy lencse 
nem „ékteleníti el”. A körülöttem serénykedő asszonyok 
csodálkoztak ezen a különös apai megjegyzésen. Apám, 
Anyám tiszta bőrű, hibátlan testű emberek voltak, egy 
csecsemőnél pedig talán szokatlan is, hogy a szülő első 
öröme ilyen természetű legyen. Mindegy. Kéretlenül, 
hívatlanul itt voltam, élőn, bőgve, éhesen és csúnyán. 
Anyám, egyszer talán Ő is megnézett, tervezgetett, áb-
rándozott körülöttem, de sok ereje nem volt hozzám, 
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mert születésem után tíz napra megölte a gyermekágyi 
láz, amivel szemben tehetetlenül állt a falusi orvos, a 
bába, sőt az a kitűnő kolozsvári orvostanár is, dr. Engel 
Károly, akit Nagyanyám egy anyatigris elszánt kétség-
beesésével hozatott ki haldokló leányához az utolsó 
napokban. Csodát várt mindenki. De nem volt segít-
ség. Meghalt. Huszonkét éves sem volt még, meghatóan 
szép, kedves, finom Valaki. Gyöngéd és édes – majdnem 
kislány  –, így néz rám minden arcképén, ami utána  
maradt.
 Helyette megmaradtam én, aki hosszú évek múlva 
tudtam csak emberformájúra alakulni. Senki sem örül-
hetett akkor nekem. Miattam halt meg az anyám, meg-
okolt volt minden undor és bánat, amivel az Apám vé-
gignézhetett rajtam. Elveszteni a szép, remek asszonyt, 
a szerelmet és kapni helyette egy vörös ordítozó, ér-
telmetlen embriószerű férget. Egy leányt, akinek igaz, 
hogy tiszta és hibátlan volt a kis teste, de a fejét helyre 
kellett formálni és a füleit gumikötővel laposra szoríta-
ni, hogy ne maradjon világcsúfjává, kajlán.
 Sokszor hallottam később Apám és Nagyanyám bor-
zalmas harcáról – a halott még meleg teste előtt. Most 
már okkal gyűlölték egymást, nem csendesítette el és 
nem javította meg a közös bánat őket. Nem vették tudo-
másul, hogy mindkettőjükre lesújtott az Isten, hanem 
egymás ellen tört a szenvedélyük, egymásban keresve 
az okot, aki ezt a halált előidézte. Sírás, vád, verekedés 
történt a halott megbékélt, kihűlt szíve körül.
 Testvérek ölték itten egymást. A Boncza fiú és a Bon-
cza leány. Két kemény, kíméletlen székely. A fiú elvette 
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a lány véren szerzett, jogos tulajdonát, erőszakkal vette 
el – és összetörte.
 Orvos és törvény ítélete nem hozhatott itt többé igaz-
ságot, a testvérből lett anyós előtt nem volt többé ment-
ség, észszerű magyarázat, feloldás vagy engesztelés. 
A bábu, a gyönyörű, fehér márványbábu ott feküdt élet-
telenül, mereven. Leányos száján a halottak titokzatos 
mosolyával, azzal a bizonyos kicsit csalódott, kicsit me-
rev mosollyal, amelyik ezentúl nem közlékeny, és soha 
többé nem segít az élőn.
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2.

A testvéreket megőrjítette a fájdalom. Összeverekedtek. 
Apám első rohamában el akart vinni magával Pestre. 
Azt mondta: lelencházba. 
 „Ott majd felnevelik, ha életrevaló. Ha megmarad, tízéves 
korában érte jön az Apja, csoda történik vele és kezdetét veszi 
sorsában az a tündér élet, amit csak azok érdemelnek meg, 
akik úgy indulnak el, hogy sehonnan se jöttek.”
 Nagyanyám elszánt volt és kegyetlen: 
 „Leányom után az unokámat is megölnéd? Amíg élek, nem 
adom. Elviszem Kolozsvárra és fölnevelem. Veled pedig soha 
többé nem beszélek.”
 Így indult az életem.
 Mindez a borzalom 1894-ben történt. Apám 1917-ben 
halt meg. Nagymama Apám élete végéig mellettem ma-
radt. Apám házában élt. Őrizte az életemet, és Anyám 
helyett felnevelt, de Apámmal soha többé nem beszélt.
 Anyám temetése biztosan pompázatos volt. Virág-
díszes, különvonatos, érckoporsós, sok vendéges, drága 
szertartás, Pestről, Kolozsvárról, a vidékről özönlöttek 
a résztvevők, hordták a sok koszorút, és a piros szalon-
ban, ahol a halott ravatala állott, tömegekben hevert a 
sok virág. Június volt.
 Szép fiatalasszony temetéséhez illően, a kertben, a 
réten, mindenütt, amerre csak elláttak a könnybe bo-
rult szemek, virágba bomlott minden. A szemek pedig 
könnyben úsztak, itt valahogyan önkéntelenül sírni 
kellett. Sajnálni az asszonytalanná vált mesevárat, a pár 
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napos kislányt, az édesanyát és a férjet, aki feldúlt ko-
morsággal, szó nélkül, könny nélkül fogadta a részvétet. 
Valami belső feszültség tette izzóvá némaságát. Nem is 
hallotta, nem is vett tudomást mindarról, aminek köz-
pontjába került. Egyedül volt.
 Emlékszem, fiatalasszony koromban találtam rá 
Nagy mamának egyik fiókja alján arra a két sürgöny- 
és levélcsomóra, amit alig pár nap választott el időben 
egymástól, akkor, amikor útra tették őket. Tíz nap. 
Életem kezdetétől – Anyám haláláig.
 Nagyon megrázott évek múlva is sorsomnak ez a 
szörnyű szakadéka, amiről nem tehettem, de ami-
nek rám zuhanó súlyát, amíg élek, rokkantan viselem. 
Születésemhez jót és szépet kívánó írások egytől egyig 
örültek és köszöntötték Anyámat, aki ilyen fiatalon, 
ilyen szerencsésen adhatta az életet nekem.
 Volt egy sürgöny Apámék pesti jó barátaitól, akik a 
kezemet is megkérik rögtön – korban hozzám illő kis-
fiuk számára. Úgy, mint a királykisasszonyokat szokás.
 A másik köteg sürgöny és írás anyám pár nap múlva 
bekövetkezett váratlan halálhírének döbbenetét őriz-
te meg. Ijedt szövegek, dadogók, kongó szavúak, sem-
mit se mondók és semmit vissza nem adók abból, amit 
elvesztettünk. Ott, akkor, a temetés alatt és a temetés 
után, napok, hetek múlva is hozta a posta őket.
 A temetés körül Nagymama megsemmisítette apám 
terveit. Apám a vadaskertben egy gyönyörű, erdők 
között fekvő, huszonnyolc holdas vadon bekerített 
területén, halastavak és szabadon élő őzikék között 
akarta eltemettetni anyámat – Csucsán. Úgy gondolta: 
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később kápolnaszerű kis kriptát építtet a sírja fölé. De 
Nagymama hallani sem akart róla. Elég volt a roman-
tikából. Ha leánya életét nem volt ereje megmenteni, 
holtan oda kerül, ahová tartozik: a bánffyhunyadi kis 
családi sírkert békéjébe. Ott várják már szépen egy-
más mellett a hozzámtartozók. Kovács Károly, a Boncza 
Malvina férje, Ilona, Kovácsék 22 éves egyetlen leánya, 
két kis testvér, a Török gyerekek, a pár hónapos kisfiú 
és az alig hatéves lány. Az édesapja, Török Károly, aki 
mellé kerül most ő is, Török Berta, Boncza Miklósné, élt 
huszonegy évet. Nemsokára zöld repkény kússza be a 
sírját, és a csucsai virágok legszebbjei friss hantján her-
vadnak el.
 Nem kell több vadregény. Erdők közé erőszakolt, el-
hagyott kápolna, kripta, hová kíváncsi pásztorgyerekek 
törnek be idővel, ékszert és kincseket kutatva, és szétdo-
bálják a védtelen emberi csontokat.
 A csucsai beszentelésen részt vett még Apám, de Hu-
nyadra, a temetésre már nem ment el. Később se, akkor 
se látta az Anyám sírját. Nem járt ottan soha. Sírkövet 
sem állított neki, csak halottak napján érkezett ponto-
san minden évben egy nagyon drága, nagyon ünnepé-
lyes, kicsit rideg koszorú, széles, fehér selyemszalagján 
nevüknek arany felírásával: 
 „Bertukának – Miklós.”
 Nagyocska lány koromban egyszer megkérdeztem 
Apámtól: 
 „Ugye, szép volt az Anyám temetése?”
 Rövid és bölcs volt a felelete:
 „Szamár beszéd, egy temetés sohase lehet szép.”




