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„Valamit csak adott ez az élet, ha mást
nem is, számtalan emléket, melyeknek
szépségét, mikor megtörténtek, szinte
soha nem ismertem fel, tán már akkor
sem valónak készültek, csak emléknek.”

 
(Bakonyi Péter)

Lyánykoromban

Nagyapám szavajárása volt. Azóta a pesti nyelv rádiós-tévés csodafegyverével el-
sorvasztotta a szó eleji lj hangot, meg ugyanazon a helyen a jét is. Lyányokról nem 
beszélünk. Még a lyuk is lukká változott a „természetesnek nyelvfejlődés” követ-
keztében. Lehetne tehát lánykoromról írni, ha tudatosan hűtlenné válnék azoknak 
az embereknek a nyelvéhez, akiktől beszélni tanultam. De önveszélyesen hűséges 
vagyok. Ídesbíres nagyapám meséket mondott, összesen kettőt, melyekre töredé-
kesen emlékszem. Az egyik Rinaldo Rinaldiniről, a másik a kecskeszakállú ember 
fiáról szólt. A kezdő mondata hallatán rögtön a mesevilágba helyeződtem, s nem 
különösen fáradtam azzal, hogy a kecskét meg az egyszeri embert valahogy össze-
illesszem, pedig kecskét is láttam eleget, meg embert is. Felnőtt mesék lehettek, 
hiszen az utóbbiban szokatlan egyértelműséggel mondatott ki, hogy a mese hőse 
a segge partjából kanyarított hússal kellett etesse a griffmadárt, hogy az félúton 
mélybe ne hajítsa. Vajon ma mivel etetjük?

Ötéves koromtól a nagyszüleimmel éltem. Az általuk használt fogalmak a ma-
gamévá tett szavakkal együtt úgy gyökereztek meg bennem, amilyen állapotban 
akkor léteztek. Megvannak, mint a Marjalaki utcai kisház gangjának két műkő 
oszlopa, amelyek a vályogház helyén ásott alapban nyugszanak. Nem láthatók, de 
minden rajtuk áll.

Vajon maradt meg abból, ami történt? Mennyi napfényre, mennyi árnyékra, esti 
sűrű sötétre, a forró nyári napokon a lábujjaim között kibuggyanó finom, szürke 
porra emlékezem, melyből, ha sárrá vált, vesszőről elívelő fekete pukkancs készült. 
A föl-föl dobott sárlepény. Az egykori valósághoz egykori hangulatok tartoznak, de 
a jelenbe emelkedni törekvő töredékekre rakódott tegnapi érzéseket, élményeket 
sem tagadhatom le. Múlt és jelen elegye az, amely ma bennem él.
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Az egykor volt Népszabadság blogoldalán jelentek meg az itt következő részle-
tek, a felidézett, újra gondolt élet- és gondolattöredékek. A gyermekkor, a megél-
tek, végül az életvég pasztellje színezi mindet. Szándéka szerint hiteles, őszinte, 
ahogy lehet. Sok bejegyzés kimaradt, s a követhetőség kedvéért néhány kiegészítés 
bele is került ebbe a válogatásba. Nagy kísértés, hogy minden ma fontosnak vélt 
részletet megemlítsek, minden emléket feldolgozzak, csakhogy a „mindenre” tö-
rekvés lehetetlent céloz. Nem a saját szobrom skicceit adom közre.

Ha a blogger közösség nem lett volna, nem inspirál semmi a közlésekre. Dicsér-
tük egymást, kiegészítettük egymást, vitatkoztunk, aztán megsemmisült a blogol-
dal, a Népszabadság, amely lyánykoromban a legjobb napilap volt. Az a fajta író-ol-
vasó klubélet máshol, mint az online blogoldalán nem volt megélhető. Írásaimat 
bloggertársaimnak és olvasóimnak köszönhetem. Ennek a válogatásnak a megjele-
nését pedig névtelenül maradni kívánó egyikük tette lehetővé.

Köszönöm!

A „csapatkapitány”

A porta

Mikor a nádfedeles kis házat szóba hoztam, régi barátném – a szó nem azonos a 
barátnővel, de az első szerelemmel igen – ő kunyhónak visszhangozta. Éppen ő, aki 
a magyaron kívül három nyelven tudós az internetes lingvisztikában. Pedig micso-
da különbség! A kunyhó egyterű, alkalmi szállás, padlás, mennyezet nélkül. Nem 
lakik abban, csak a csősz, ha őrizni valót bíztak rá kint a határban. A halászkuny-
hó a Tisza-vidéken hasonló: éppen meg lehet aludni benne, de a részben talajszint 
alá ásott menedék mégsem más, mint munkahely, szerszám- és készségraktár. Az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban alkottak ujjá az emlékezet számá-
ra egyet belőlük.

Alacsonyabb státuszúak a szintén földes aljzatú putrik, pedig azokban laknak, 
nem is kevesen. Cigányok. A putri fala ritkán vályog, gyakrabban a törekkel ve-
gyes sárga föld sarát verik a vesszőfalra, olyat, amilyenből a putrilakók másoknak 
vetik a vályogot, a házfalnak valót. A kunyhó és a putri tetejét mindenféle növé-
nyi anyag, akár nád is boríthatja, de az nem válogatott szálakból, szakember által 
felvitt nádkévékből készül. A hozzáértő nádazó gyerekkoromban, az ötvenes évek 
első felében is ritka volt, a putrik népe ezt a mesterséget nem ismerte, mostanában 
pedig, aki még ért hozzá, németországi luxusvillákon szorgoskodik.
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A villa szó falu, ma-
jor vagy épület jelentését 
tízévesen ugyanúgy nem 
ismertem Kisújszállá-
son, ahogyan a nagyaty-
ja által tervezett budai 
villában élt barátném a 
kunyhóét nem. Megle-
het, nem mondtam neki 
többet vagy eleget a nád-
fedeles házról és a kuny-
hóról. Ahogyan ő sem a 
Bauhausról. Akkor nem 
gondolhatta, hogy a kü-
lönbség számunkra fon-
tos lehet.

Nemrég magam is találtam egy fényképet az interneten, amely a szememben 
inkább nagyobbacska kunyhót, mint nádtetős házat ábrázolt, azt, aminek előtte 
állt lakói nevezték. A kettő közti különbség oka nem a két-három helyiség, hanem 
a padlás megléte. Kunyhónak nincsen, a háznak van. A Bauhaus-stílusú lapos tetős 
budai villának megint nincs. 

A szerény hajlékok rangemelő, ironikus eufémizmusára jó példa az igen népsze-
rű Villa Negra az egykori filmsikerben. Abban sem volt padlás, de a hatvanas évek 
elején működött benne a vízvezeték, a villany, míg a kunyhókban, putrikban vagy 
az Isten háta mögötti nádtetős házakban nem. Az én osztályozásomban a nádfede-
les ház világlátásom origója. Ahol felnyílt a szemem, ahhoz mértem és minősítet-
tem minden egyebet: kunyhót, villát, palotát. Az egész életemet.

A mi házunk nem túl tekintélyes épületként állt a Marjalaki utcában. A Burai 
Zoli bácsiékétől csak tájolásában különbözött. A város megbecsült cigányzenészé-
nek otthona a 13-as szám alatt az ezredfordulót is megérte. A mi kicsiny, az idő-
ben egyre kisebbnek látszó fehérre meszelt falú vályogházunk pár portával kijjebb 
helyezkedett el. Felnőtt emberként nem tudtam volna visszaköltözni bele, de ha-
zamenni magától értetődően csakis oda lehet, abba a házba, amely a maga valójá-
ban réges-rég elenyészett. Amikor időről időre feltűnik egy-egy kép az interneten 
a belvíz vagy az elhagyatottság okán térdre rogyott testvérkéjéről, a mi házunk a 
lelkemben újra épül.

Az épület egészéről nem maradt fénykép, hacsak nem unokatestvérem, Papi La-
jos fotóművész mindörökkön rendezetlen negatívjai között nem. Szóba jöhet rajta 
kívül Tihanyi Péter archívuma, meg a véletlen – egyszóval az összkép a házról: ve-
szett fejsze nyele. A korábban soha fel nem fedezett hasonlóság a Burai-féle, fény-
képezhető házzal segít az épületet kívülálló számára megjeleníteni.

A gulyás kunyhója. 
(Tóth Csaba fotója, Pinterest.)
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Az 1940-es évek vá-
rosismertető honlapján 
otthonunkról leírás ta-
lálható, amelynek meg-
fogalmazásában magam 
is részt vettem. Többször 
pontosítottam, majd von-
tam vissza a kéréseimet. 
Gönczy Sándor bátyám-
nak kissé elege lett be-
lőle. A megmaradt fotók 
segítségével igyekeztem 
a kis háznak, az akkori 
és ottani világomnak lel-
ki és egyben írott testet 
adni. Emlékképeim az 

1950-es évek első felébe vezetnek, azonban a családi otthon története nem velem 
kezdődött.

A Marjalaki utca 45. szám alatti házas ingatlant Kis Lajostól és nejétől, Oros Z. 
Margittól 1928 október 30-án egyszáz mázsa búzáért vásárolta meg apai nagya-
nyám, özvegy Varga Lászlóné Posztós Teréz – kiskorú fiával, Varga Lászlóval és 
idős Posztós Jánossal, az ő édesapjával együtt. Ahogy megíratott: együttesen az ő 
nevükre.

Apám, apa nélkül

Varga László ref. 22 éves napszámos, aki néhai Varga János és Nagy Julianna 
szülőktől 1891. évben született – és Posztós Terézia, akinek apja Posztós János, 
anyja Nagy Eszter volt, 19 éves ref. (Kisújszállás, Széchenyi u. 77.) szülők gyerme-
ke: Varga László, ref. fiú 1914. május 25-én született Kisújszálláson. Széchenyi u. 
77/2.

Kiállítva 1925. szept 4. 1000 Korona illetékbélyeg. Ismét kiállítva 1942. nov. 5. 
Születési anyakönyvi kivonat 1942. november 5. Az apa lakóhelye kitöltetlen 
maradt.

A kép 1915-ben készült az egyéves fiúról és anyjáról, nagyanyámról. Az apa, 
ha teheti, kettejük mögé állt volna. Talán civilben örülhetett még a fiának, talán 
eltávozáson, szabadságon karjába vehette még a csecsemőt, de a fiának aligha ma-
radt emléke róla. Ha látta fényképen, az se válhatott apa-képpé. Vér szerinti nagy-
apám egyetlen fényképével, amelyről tudhattam volna, hogy ő az, aki ugyanazt a 

Burai Zoltán cigányzenész egykori háza.
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nevet viselte, mint én, mint apám, és az 
én fiam, nem találkoztam. Ha volt is kép 
róla a nagy szoba falán, sose említették 
meg, hogy kié. Talán Posztós Teréz má-
sodik férje iránti tapintatból történt, 
hogy az első Varga László, vagy az eskü-
vői felvétel, ha volt is, eltűnt szem elől.

Nem tudunk arról, hogy a fénykép 
elkészültekor az apa sorkatona lett vol-
na. 1912-ben, huszonegyéves korában 
bevonultathatták három évre, de erről 
nincs adat. A házas, családos embereket 
békeidőben nem hívták be, de 1916-ban 
hol volt az már! 

1916-ban a magyar királyi 68. jász-
kun gyalogezredhez Pozsonyba rukkolt 
be, később a 13. honvéd gyalogezredhez 
került. Varga László őrvezető nem egé-
szen két és fél évvel a fia születését kö-
vetően, Jugovits István bajtársának az 
özvegyhez intézett levele szerint 1916. 
október 19-én halt hősi halált s a ru-
szilovi magaslaton temettetett el. Ez a 
helynév nem azonosítható. (A Budapesti 
Közlöny Hivatalos Értesítője 1937. febru-
ár 2. 6. oldal – Ari Géza szívességéből.)

A magyar királyi 13. honvéd gyalogezred 2. századának parancsnoka aláírása 
hiányzik a tábori levelezőlapról, így hát helyette az írnoka küldte a hősi halálról 

Varga László 
és Varga Lászlóné Posztós Teréz.

Harctéri értesítésAz ezred jelvénye 
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szóló, több mint három hónappal megkésett értesítést. „1916 október hó 19-én egy 
saját támadásban hősi halált halt”. Mi történt vele? Mi történt a harctéren?

Az Erdély elleni román támadás 1916. augusztus 28-án az osztrák-magyar ve-
zetést váratlanul érte, s emiatt súlyos anyagi és emberáldozatot szenvedett el az 
ország. Október 16-án a román csapatok Gyergyóhollónál, a Putna-völgyében és 
a Békás-szorostól délre heves ellenállást tanúsítottak, a cs. és kir. XXI. hadtest 
előnyomulása megakadt. A 37. honvéd gyaloghadosztály... [benne a] pozsonyi 
13. honvéd gyalogezred október 16-án érkezett észak-nyugati irányból Bélborba, 
és csatlakozott a hadosztály zöméhez, így létrejött az összefüggő arcvonal a Ke-
leti-Kárpátok vonalán az addigi keleti-hadszíntér legdélebbre lévő csapataival (a 
Bukovinában harcoló cs. és kir. 7. hadsereggel).

A pozsonyi honvédek támadása Gyergyóhollótól északra, az Égett-Butka 1385 
(Bâtca Arsurilor) magaslatig, északabbra Szárazvölgy és a Fekete-víz folyó vonaláig 
jutott előre a hegygerinceken. Nemsokára híre jött, hogy a román csapatok beásták 
magukat, ami a harcok csitulásához vezetett. Október 18-án a Gyergyói-havasok-
ban leesett az első hó. A bakák nem voltak felkészülve a hidegre, ezért téli ruházat-
tal sem rendelkeztek. A cs. és kir. 72. gyaloghadosztály október 19-én rohammal 
foglalta el a Csipkés-tető 1359 magassági pontot Gyergyóbékás településtől dél-
re. (Nagy József: Az első világháború hadieseményei a Békás- és Tölgyesi-szorosokban 
(1916-1917).

„M. kir. Budapesti 29. Népfölkelő Parancsnokság. 1161. szám, npf.1917. Tekin-
tetes Polgármesteri hivatalnak. Kisújszállás, Budapest. 1918. január hó 15-n. A m. 
kir. budapesti honvédkerületei hadbiztosságától beérkezett 1. drb. tájékoztatót öz-
vegy Varga Lászlóné szül: Posztós Terézia lakik: Kisújszállás, Verbőczi út 25. való 
kézbesítés végett mellékelten átszármaztatom. Egyúttal nevezett özvegyet értesí-
teni kérem, hogy 1917, évi december hó 4-n. kelt 299522/29/1917.sz. H.M. rende-
lettel részére 1916. évi november hó 1-től kezdve özvegyi nyugdíj címén évi 96. kor. 
kilencvenhat korona, 50 % pótlék címén évi 48 korona évi segély címén 96. kor. 
kilencvenhat korona még pedig az özvegyi nyugdíj és pótlék özvegysége tartamára, 
az évi segély pedig vagyontalanságára és keresetképtelensége tartamára, továbbá 
gyermekei részére ugyancsak 1916. évi november hó 1-től kezdve: 1. László részére 
1930. évi május hó 31-ig, nevelési járulék címén egyenkint évi 48. kor. Negyveny-
nyolc korona. Engedélyeztetett. Az ellátási illetmény a M. kir. Minisztérium 6.oszt. 
által folyósíttatnak. Egyúttal az elhalálozott születési évét, illetékessége helyét, 
valamint elhalálozásának idejét ide tudtul adni kérem. – Kiss alezredes. 577. szám. 
Ki. 1918. Végzés. Másolatban. Tájékoztatóval együtt Varga Lászlóné részére vétív 
mellett kézbesítendő. Kisújszállás, 1918. január hó 17. (Tájékoztató mellékelve. 
polgármester)

A hadiárva egész alakos fotója a többinél nagyobb méretben, igényes keretben 
került a családi ikonosztázionra. Biztosan második Lászlót ábrázolja, talán, hogy 
a harctéren küzdő édesapa láthassa az „áll a baba, áll” örömhírét. Két karja lazán 
oldalra támaszkodik a fa kanapé hátlapjára, a fotómodell tehát még bizonytalanul 
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áll a bútor középtáján. A felvétel bizto-
san a háború alatt készült. Meglehet, 
hogy a gyermek második, 1916. évi má-
jus 25-i születésnapján. Ekkor még el 
tudták küldeni kicsiben a képet annak, 
aki sose jött haza többé. Későbbi is le-
het a felvétel, hiszen az orgonavirágot 
kézében tartó a gyermek háromévesnél 
idősebbnek látszik. Ez ellen szól, hogy 
fényképész műtermi képekre ok, alka-
lom nélkül aligha költhetett a magára 
maradt fiatalasszony. Szüleinél lakott, 
kétségtelenül szűkölködve, szegényesen 
éltek második Lászlóval.

A gyermek fejformája, haja növése, 
aranyszőkés fénye, a két kajla fül, az áll, 
a befelé magasodó szemgödör – akár az 
enyém, a harmadik Lászlóé lehetne. De 
a nadrágot nekem már nem Posztós Te-
réz szabta-varrta volna, mint apámnak, 
s ahogy kortársaim, úgy én sem viseltem 
volna lányruhát, mint apám egy évesen, 
ahogy egy emberöltővel korábban kisfi-
úkon megszokott volt.

Varga László a hat elemit kezdeti sikerrel, később gyenge eredménnyel végezte. 
Csalódott volna az intézményben, mint később a fia is? Az évről évre változó taní-
tók viselték meg, vagy csak a maga kicsi, szegényes élete? Az anyai szigorúság? A 
szigorú tanítók? Nem sok nyomot hagytak benne.

A kisújszállási Református Elemi Iskola Értesítő könyvecskéje Varga László 
elemi iskolai tanuló részére. Kelt Kisújszállás, 1921. jún. 11. Varga István osztály-
tanító. A tanuló szüleinek (gyámjának) foglakozása: varrónő. A tanuló szüleinek 
(gyámjának) lakása: Vas u. 12/I. A mindennapi iskola I. osztálya. Az előmeneteli és 
mulasztási napló folyószáma: 58. Szorgalma: dicséretes, magaviselete és előmenetele 
minden tantárgyból jó. Másodikban Gaál R? harmadikban Illyés Gábor és Erdélyiné, 
negyedikben Balázs János, ötödikben Toroczkay volt az osztálytanítója. Az igazgató 
tanító Bodorkay József lehetett. A hatodik osztálynapló sorszáma 25. Magaviselete: 
jó. Szorgalma változó, előmenetele minden tárgyból – az éneklés kivételével – elégsé-
ges. Énekből jelest kapott. Hatodikos értesítőjét nem írta alá osztálytanító.

Fél évig, 1927/1928-ban járt az ismétlőiskola I. osztályába, magaviselete sza-
bályszerű, szorgalma változó, előmenetele jó volt. 1 napot mulasztott, Hegedűs Ti-
bor osztálytanító szerint. 1928 január 18-án egy észrevételt írtak be: szerződött és 
kimaradt.

Varga László, talán a születésnapján.
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Kisújszálláson ugyanebben az évben szűnt meg a Varrógyár. A Varrógyárat a mor-
vaországi Rohle községből való, fehérnemű gyártással és vándorkereskedelemmel 
foglalkozott Kuncz család alapította. 1830-tól Pesten működtek, később több ma-
gyar városban is megjelentek. A cég 1929-ben minden telephelyén véglegesen bezárt 
(MaNDA). Annál többet dolgozott Posztós Teréz otthon, varrógéppel! Lászlónak a 
családfenntartó eszközt nemhogy megsimítani nem szabad, de még a közelébe se 
mehetett!

A hadiözvegy a Nagyatádi-Rubinek-féle földreform során juttatott két hold föld 
használójaként adóstársait is képviselve megpróbálta az Országos Földbirtokren-
dező Bíróság előtt a törlesztő részlet csökkentését elérni. A két hold jövedelme 
1930-1931 között nem állt arányban a használati díj évről évre fizetendő össze-
gével. 1934-ben a birtokból való kimozdítását is kilátásba helyezték, azonban a 
törlesztések néha hátralékosan – 1943 végéig – dokumentáltan folytatódtak.

A gazdasági válság kezdetén költöztek el a Széchenyi út 77./2. alól, mert 1928 
október 30-án vásárolta meg apai nagyanyám a Marjalaki utca 45. szám alatti há-
zas ingatlant egyszáz mázsa búzáért Az első huszonöt mázsát követő törlesztések 
néha késtek, jelzáloghitel bejegyzésére is sor került.

Az iskolából kimaradt fiú az 52000/1924. V.K.M.-rendelet alapján a levente-
kötelessé vált, és így legalább öt hónapon át heti két óra alatt és legfeljebb 8 hó-
napon át heti két óra alatt és egy délután tartozott testgyakorlást végezni. Alig 
hiszem, hogy eme hazafiúi kötelezettségének tizenévesen szabályszerűen tett 
eleget, hiszen megesett, hogy a leventeoktató biciklivel ment érte, amelyiknek a 
csomagtartóján ülve szállította volna őt a gyakorlótérre. A derék ember bizonnyal 
megállhatott valahol visszaútban, mert dolga végeztével a csomagtartón csak egy 
oda rögzített követ lelt. A halványan kiszínezett történet jobb híján maradt meg. 
Kisújszálláson nemigen lehetett úton-útfélen kövekre lelni. Nem is nekem, csak 
előttem mesélték, s egyáltalán nem példaképpen. A családi hagyomány mindig a 
tekintélyt preferálta.

A leventekötelezettségének teljesítését második Varga László minden esetre 
igazolta, különben 1932-ben 18 évesen, amikor ismét bevezették az általános 

A Varrógyár. A haldokló varrógép.
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hadkötelezettséget, nem kerülhetett volna a sorozóbizottság jóvoltából a fölös 
számúak közé. Később az 1939. évi II. törvénycikk 30. § (2) szerint a fölösszámúakat 
a póttartalékba kellett beosztani. Az eljárást a honvédelmi miniszter szabályozta. (3) 
... A kiválasztásnál egyenlő előfeltételek mellett előnyben kellett részesíteni a sokgyer-
mekes családapa, a hadirokkant, a hadiözvegy … fiát. Mesélték, hogy apámat végül 
a lúdtalpa mentette meg a katonai szolgálattól. Ha ez nem lett volna elég, a fia-
talember immár nagyszerű lábbeliket tudott készíteni a mentesítésben illetékes 
helyi katonai potentátok lúdtalpaira is. 1944 októberében a nyilas rezsim min-
den magyart feláldozni kész rendelkezései Kisújszállásra már nem terjedtek ki. 
A város súlyos harcokat követően felszabadult anélkül, hogy apám nevét – az ő 
apjáéhoz hasonlóan – felírták volna háromszáz-tizennyolcadiknak a városi hősi 
emlékműre.

A napszámos fia a családi hagyomány szerint korán a görbe tű igézetébe ke-
rült, mindenképpen suszter szeretett volna lenni. 1928-ban Kozma János cipész 
mester inasának szerződve maradt ki az ismétlő iskolából. Szabadulása előtt 
1930. június 15-én az ipartestület kiállításán 1 pár félczipőért dícséretet és II. díjat 
2 P. jutalmat nyert. Aztán október 20-án az iparostanonc-iskolai harmadik osztályába 
járván, a tanított tantárgyakból általánosan jó osztályzatot szerzett. Aláírók: Bodor 
Lajos Béla, Torockay Lajos, Varga István. A Kisújszállási Ipartestület 2047. 1931. 
számú segédlevele szerint Varga László az 1931. évi április hó 30-án tartott segédi 
vizsgálaton a(z) czipész iparban jó előmenetelt tanúsított. Mestere Kozma János volt.

A 17 éves segéd munkakönyvét 1931. május 2-án a kisújszállási iparhatóság 
állította ki. Aláíró tisztviselő Karakas Mihály. Kartoték kiállítva: 24165. Sze-
repel benne a Jászberény és Vidéke bélyegző mellett a 3072-es szám is. Mun-
kaadója először a mestere volt, majd egy ideig kisújszállásiak, később Túrkeve, 
Budapest cégei, háromhetes váltakozásokkal és ismétlődésekkel, hogy ne kelljen 
nekik az állandó alkalmazott után kötelező biztosítást fizetni. Az okmány első 
borítóján utólag ragasztott címkén lakóhelye Budapest, XIV. Gyarmat utca 79. 
is szerepel, nagybátyja, Posztós Kálmán lakott itt. „Második” László a fővárost 
igencsak belakta, megismerte. Állásából az utolsó kijelentkezés 1943. november 
10-én történt Budapesten. A 29 és 32 éves kora közötti időszakról nincs adat. 
1946. november 15-én 10.933 törzskönyvi számmal mesterré nyilvánították 
Debrecenben.

Nagykorúságáról 1936. december 10. napján döntöttek, mely 1937. január 13. 
napján jogerőre emelkedett. 

Ezt követően a családban változás történt: Végzés 1937. április 7.: Az 1916. és 
1916. október 20. napja közötti időben a világháborúban eltűnt Varga László reformá-
tus vallásút, kinek neje Posztós Terézia, akinek gyermeke Varga László… a Kisújszál-
lási kir. járásbíróság: holtnak nyilvánítja és elhalálozása idejéül 1917. évi december hó 
31. napját állapítja meg. Ezenképpen a hivatalosan is özveggyé lett, kiskorú gyer-
meket immár nem nevelő asszony nyugodt lelkiismerettel vehette férjül az én 
felnevelő nagyapámat. Az 1895. április 22-én született Posztós Teréz második férje 
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Béres Kálmán lett. 1937. június 24-én kötöttek házasságot. Gyermekeik: Béres Kálmán 
(1921. április), Varga László (1914. május 25.).

Az új férj néha mesélt az ő katona idejéről, amely éppen letelt volna, amikor a vi-
lágháború kitört. Béres Kálmán a 13. jászkun huszárezreddel a galíciai Ivanichiből Csa-
pon és Mátészalkán keresztül 1916. október 24-én érkezett Szászrégenbe. Varga László 
ekkor már öt napja halott Gyergyóban. Az én felnevelő nagyapámmá lett Béres Kálmán 
az ő sorsát elkerülve a gyimesi szorosban vett részt a kárpáti állóharcban. (Kovács József: 
A jászkun huszárok emlékezete. 2010. 21.22. oldal.) A 23 éves Varga László Béres Kál-
mánt élete végéig apámnak szólította.

A kései testvérrel, Kálmánnal egy szobában aludtak, s éjszakánként előfordult, 
hogy az öcskös lába ujjához kötött s onnan kivezetett cérnaszál megrángatásával 
jelezte a házból kizárt legény, hogy immár hazaért, és észrevétlenül bemenne a 
belülről zárt ajtón. Jóval László halála után egy lakodalomban az örömanya bizal-
masan említette meg: – Tudja Lacikám, a maga apukája nekem udvarolt, mielőtt 
anyukáját elvette! – Ezt aztán az örömapa nem hagyta szó nélkül: – Neked is! Úgy 
nevezték – már meg ne haragudjon! – hogy a kuvasz!

A kisúji iparosok közül volt, aki odamaradt a második háborúban. Ifjabb Bé-
res Kálmán egysége megadta magát a szovjeteknek, ifjabb Papi Lajosé ugyancsak. 

A segéd úr. Mesterlevele.
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Egyikük a felszabadulás ötévenkénti évfordulóin emléklapot kapott a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsától, a másiknak kétéves Szovjetunióbéli „tanulmányút” 
jutott. Apám mindkettőt megúszta. Sikeres cipész lett Kisújon.

Egy elejtett szó, ennél nem több számomra Csanádi Juliska. Egy kedves rokonom 
szerint „nagyon szép kézi munkái voltak és kaptam is tőle egy nagyon szép necc te-
rítőt, ami sokáig megvolt nekem. Az biztos, hogy nagyon szép asszony volt, de soha 
nem ment férjhez”. Apámnak ő volt az első felesége. Dokumentum erről nincsen.

Amikor Papi Mária 17 éves cipőfelsőrész-készítő körül feltűnt a jó nevű – lányos 
házaknál kételyekkel – cipész segéd, idősebb Papi Lajos nem lelkesedett érte. A lá-
nyos anya, B. Fodor Róza érzelmi ambivalenciája érthető. Hiszen a bálban a lánya 
hazakísérésére engedélyt kérő egyik legénynek ezt mondta: – Ó, babázik ez még, 
kedves! – ám nagyon jól tudta, hogy egy bálozó lyány le is babázhat. Akkor inkább 
gyorsan férjhez… A lányos családfő elutasító magatartása kiváltotta Varga László-
ból a „csak azért is” elveszem reakciót. Majd ő megmutatja! Úgy is lett!

Másfél évvel az ostrom után biztos 
egzisztencia reményében alapíthatott 
családot. Tanúsítvány a házasság meg-
kötéséről. O.T.I. céljára: Varga László 
kisújszállási lakos és Papi Mária kisúj-
szállási lakos egymással alulírott Szűcs 
János … mint polgári tisztviselő előtt 
1946 márc. 30-án házasságot kötöttek. 
Kelt Kisújszálláson 1947. évi jan. 18. 
napján.

Az 1946. december 3-án született 
első gyermeket természetesen az apja 
után nevezték el. A második, Albert az 
anya 1940. május 25-én munkahelyi bal-
esetben elhunyt testvére nevét örökölve 
szállt kétnapos kis életét befejezve a sír-
ba. Róla semmi más nem tudható, mint-
hogy az anyakönyv szerint a Marjalaki 
utcai házban 1948. március 9 – 1948. 
március 11. között koraszülöttként élt. 
Temetése: március 13-ig kellett történ-
jen. 1948. március 12-én keresztelték. A 
dokumentum kissé pontatlannak tűnik. 
A harmadik gyermek lyány lett.

1949. január 3-án született a húgom, Marika. Hogy ugyanoda, vagy a család 
külön lakásába hozta-e a gólya, azt ma már nem tudni. A Kálvin utcai szülőotthont 
egyik gyerekkel kapcsolatban se említették.

1946. március 30.
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A külön lakás, ha volt egyáltalán, a Túri Károlyék portáján állott kisebb épület-
ben lehetett a Malom utcában, második háznyira a Marjalaki utca sarkától. Bérel-
hették a félházat? Valószínű. Emlékszem, hogy az udvaron disznót vágtak, mely-
nek sötétre perzselt oldalából – míg az emberek a konyhában reggeliztek – a kutya 
kiharapott egy jó darab szalonnát.

Az akkori jólétből egy gyermeknyelvi mondóka maradt fent. Anyu az én lelken-
dezésemet – Csimbelől a bása! Csimbelől a bása! – hallva nyitott be a szobába, s va-
lóban: a nagy kínai váza, amellyel kétéves formán megmérkőztem, akkor csilingelt 
először és utoljára. Apu műhelyében az éppen felért spangliról elkapott politúrt 
hófehér angóra bundám kárára próbáltam bőr alá akartam küldeni. A polgárosodó 
életvitelről az Új Idők előfizetése, rendszeres vásárlása is tanúskodott, sokszor bá-
multam az 1949-ben megszűnt hetilap képeit.

Varga László kisiparos egy 1947. évi januári „Férfiak állandó lakását igazoló 
szelvény” szerint üzemvezető lett. Így került fel – karjában a trónörökössel – az 
1947. évi május elsejei csoportképre.

Készült egy felvétel Máté Juliánna fényképész (Kisújszállás) műtermében a 
hátlap szövege szerint „Apukának – Anyuka és Lacika – születésnapjára, 1947, 
máj 25.”. Szerencsére ezen az írást nem semmisítette meg a ragasztó, amellyel első 
fényképalbumomba rögzítettem a régi családi képeket. Mit nem adnék most eze-
kért a feliratokért, dátumokért! Van még fényképünk hármasban („Mária” Fotó 
műtermi felvétele), valószínűleg a következő, 1948-as esztendőből, de az 1949-ben 
született húgommal együtt már nincsen. A fordulat éve családunkat illetően egy 
év késéssel bekövetkezett. Sok más gondjuk közt a szüleim nem fényképezkedtek.

1947. május 1. Balról a 2. sorban a 3. a két Varga László.
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1951 augusztus 1-jén egy a Papi családdal készült kisújszállási csoportképen 
még mind a négyen szerepelünk. Az első sorban Mohán Jozsó az édesanyja, Ró-
zsika néni ölében, majd a húgom és Papi Lajosné B. Fodor Róza nagyanyó, ifjabb 
Varga László idősebb Papi Lajos mellett, majd Fodor Imréné a lányával, Erzsikével. 
Mögöttük balról kezdve Oros Irénke, aki Mohánné B. Fodor Róza lánya, ifjabb Papi 
Lajos, az úttörősapkás Fodor Imre és Fodor Kálmán. Mögöttük Imre bácsi, azaz Fo-
dor Imre, tőle balfelé Papi Lajos, felesége született Bölöni Erzsébet Papi Ágnessel, 
Varga László és felesége Papi Mária, balszélső: Mohán József.

Nem tudni, hogy pontosan mikor költöztek Vargáék Budapestre. Ebben az év-
ben egészen biztosan ott éltek már. Bennünket a húgommal – Pesten nem lehet 
gyereket nevelni! – felkiáltással apai nagyanyánk hamarosan visszavitt magához, 
így kezdett boldogulni kettesben Apu és Anyu a fővárosban.

Apám az I. kerület Fő utca 37/a címre költözését később, 1954. 05. 31-én jelen-
tette be a honvéd kiegészítő parancsnokságon. A katonakönyv szerint ekkor alkal-
mas, kiképzetlen. Párton kívüli. 

Szerette a lóversenyt, vagy csak a társaságot, ezt máig nem tudom. 1954. jú-
lius 4-én a közeli Mária téren a kocsmaablakba meg a többibe kitett rádiókból az 
Aranycsapat meccsét lehetett hallgatni. A magyarokat akkoriban érdekelte a foci.

A munkába a kilences villamossal nyaranként elkísérhettem.

10. A Papi-család 1951. augusztus 1-jén.
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Cipész szövetkezeti tag-
ként apánk kéthetes üdülés-
hez jutott Balatonberényben. 
Hármasban a faluban száll-
tunk meg, Gulyáséknál. Apu 
keverttel kezdte a napot, az-
tán kártyázott az üdülőépü-
let kertjében. A reggeli séták-
ra a húgom elkísérte, én talán 
csak egyszer.

Munkahelye 1951-ben 
biztosan a Kisipari Termelő. 
Szövetkezetben, a XI. kerü-
leti Verpeléti út (Karinthy 
Frigyes út) 15-ben volt. Az 
1956-os „kisháború” Móricz 

Zsigmond körtéri eseményeit innen, a Bercsényi utca sarkáról figyelte. Munkás-
tanács elnöknek választották. Hátra lépett a második legtöbb szavazatot kapott 
szövetkezeti elnök javára. Sikerült a szövetkezet vagyonát, javait megőrizniük, sőt: 
gyarapítani. Az erről szóló igazolást magam is olvastam. Ez a tény a megtorlás ide-
jén éppen ellene szólt: a Kádár-rendszernek nem volt érdeke a munkás önigazgatás 
pozitívumait elismerni.

Apám – immár elvált emberként – 1956 novemberében jött haza Kisújszállásra, 
kiváltotta az ipart, s együtt töltöttünk néhány boldog hónapot. A sikeres cipész-
mestert ellepték a kuncsaftok, arra is volt ideje, ki tudja honnan nyersanyaga is, 
hogy csodaszép vadonatúj pár cipőkkel utazzon fel olcsó éjszakai személyvonattal 
időnként Budapestre. Talán egy pillanatig maga is elhitte, hogy van még jövője, van 
még perspektíva előtte, hiszen alig múlt negyven! 

Aztán a pufajkások utána nyúltak, s ezzel neki befellegzett. A váltó tanítás mi-
att a húgom volt otthon, amikor elvitték, és én, amikor hazakerült. Soha előtte és 
utána nem találkoztam annyira összevert emberrel, mint amilyen állapotban őt 
láttam. Fájdalmasan sóhajtozott: – Anyám! Anyám! – és nem mesélt sem akkor, 
sem később semmit a Városháza alagsoráról, ahol úgymond „puhították”.

Pedig szeretett mesélni. A „kisházban”, azaz a kisebbik szobában az udvarra 
nyíló ablak felé rendezte be a suszterájt, ahol egyszerre két-három kuncsafttal 
is tréfált, beszélgetett. Talán ez lett a veszte, elirigyelte egy konkurense, hogy jól 
megélt. Hiszen még nekünk, gyerekeknek is csurrant-cseppent.

Emlékszem az akkor kapható, nem a szokott függőleges téglalap, hanem négy-
zetes alakú iskolai füzetre, amelybe jószerével a másodikos húgom vezette be a napi 
befizetéseket. A megtakarítást, amely apánk bevételeinek állandó hányadából kép-
ződött. Tetszett ez az újdonság, a mi ügyünk volt, bár értelmét, célját elfelejtettem. 

Cipészek a spangli mellett. 
Apu jobbról – Dunakeszin.
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Nevelni akart? Vajon évtizedekkel később, amikor ez az emlék eszembe sem jutott, 
mégis őt utánoztam óvodás kisfiam heti zsebpénzével? Ki tudja…

Apu sokat olvasott, válogatás nélkül. Könyvtárba nem járt. Engem küldött az 
Ostrom utcába Milike nénihez – akinek a nevét furcsán kislányosnak találtam. Kis 
alakú sárgás Pesti Hírlap-könyveket kölcsönzött, fillérekért. Másféle ponyvák is 
akadtak, cowboyokról, szintén különös nevű szereplőkkel. Ami érdekelt, azt elol-
vashattam. A sátán kutyája korán érkezett. Gárdonyi József Pósa Lajosról írta A 
mesélő tollat, ezen kívül a Munkás voltam Párizsbant is tízévesen érkeztem elolvasni.

Apám gyakorlatiasan kezelte a saját könyveit. A vécére is magával vitte őket, 
de nem ott használta fel. Éjszakai személyvonatos pesti utazásaira a cipők mellé 
tojást is csomagolt. Jó ára lehetett annak. A kitépett lapok nekem szinte fájtak. De 
Isten ments beleszólni!

Amikor kiengedték a pufajkások, megalázott lelkére kötötték, hogy az udvarra 
se merjen kimenni. Apánk hamarosan Budapestre távozott. Másodszor is kiszá-
molta a történelem.

1957 őszén, 1958 elején még Budán lakott a körtér mögötti Vásárhelyi Pál ut-
cában, a 11. szám alatt. Annak az üzlethelyiségében dolgozhatott feketén, s egy 
függöny mögött alhatott. 

Mészáros nevű kol-
légáját, barátját követve 
1958. december 21-én 
helyezkedett el a Dunake-
szi Cipész KTSZ-nél. Egy 
udvari melléképületben 
húzta meg magát, a Ta-
nácsköztársaság út 112. 
alatt, ahová a villanyt 
hivatalosan csak 1970 ja-
nuárjában kapcsolták be. 
Innen jött néha Pestre, 
ide címeztem ritka levele-
imet. Egyszer – pedig nem 
akartam megbántani, a 
dolog rólam szólt – egy 
postai lapon írtam neki a neve nélkül, megcímezve az út, házszám, helységnévvel. 
Vajon mit érezhetett, amikor a kollégái a kezébe adták? Itt látogattam meg akkor 
is, amikor a harmadik feleségének, Nagy Matildnak (1930.) engedve meghívott, 
hogy kimondja: ne menjek oda többé. Szót fogadtam.

Nem tartozott rám, nem is tudtam, hogy akkortájt Anyu megreklamálta a két 
gyerek után járó, de késedelmesen érkező és csekélyebb összegűvé vált gyerektar-
tást. Apánk baleset miatt táppénzes állományba került, ez volt az ok. 1965 ősze 

 Dunakeszi, apám a lakása előtt.
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vagy a következő év eleje lehetett. Matildnak ’65 szeptemberében még vittem a 
zsebpénz fejében megkívánt csehszlovákiai ajándékot, ám a nyakláncot némán fo-
gadták, bizonyára nem találták a zsebpénzzel értékarányosnak.

Apám különélőként határozta meg önmagát, amikor 1971. június 1-től befe-
küdt a váci kórházba az egy hónapja tartó étvágytalanság, 11 kg-os fogyás oká-
nak kivizsgálására. A II. Belgyógyászaton és a Sebészeten daganatos megbetegedés 
gyanújával vizsgálták. Július 14-én bocsátották el cirrhosis hepatis, azaz májzsu-
gorodást megállapításával. Erről én mit se tudtam. Részegen egész életében csak 
egyszer láttam. 

Hazament Kisújszállásra augusztus 12-én. Édesanyja levélbeli ösztönzésére 
még akkor Vácra utaztam, ahol egy orvos a rákos megbetegedésre vonatkozó kér-
désemet derűsen hárította. Ha nem is jó érzéssel, de hittem neki. Miért hazudott 
volna? Azokban a hónapokban egyszer még találkoztunk Kisújon apámmal. A disz-
nótoron jelen volt rokonok lesték, hogy mi lesz. Köszöntem a szemmel láthatóan 
súlyos betegnek, és megöleltem.

Felnevelő nagyapám, Béres Kálmán őszi rosszulléte hírére, majd az ő karcagi 
kórházból történt hazajövetele alkalmával ismét Kisújszállásra utaztam. Nagya-
nyámmal és ifjabb Béres Kálmánnal a gangon üldögéltünk, tréfálkozva, hiszen a 
szeretett ember derűsen maga mondta, hogy a kórházban ellökte magától az őt 
már-már megragadó Pulútót. Akkor, egyelőre. Apám odabent a házban lehetett. 
1971. szeptember 19-én a temetőbe a saját lábán nem tudott kijönni. De ott állt a 
sírnál, némán.

Varga László 57 évesen 1971. december 26-án meghalt. Nélkülem temették.

A mi kultúránktól idegen

– Apa csak egy van! – Ez a négy szó, melyet először tanuljon anyjától a gyer-
mek! Ugye milyen vicces, és cseppet sem megható?

Vajon ellepik-e majd apák napján az efféle önkielégítő, vigasztaló, örömpót-
ló mantrák a Facebookot? Úriember erre nem fogad. Apák napja, ha volna is, 
nincsen.

Egy apa, legyen bármily feminin természetű, mellőzöttségében és elhagya-
tottságában sem engedheti meg magának, mint a facebookozó édesanyák, hogy 
nyilvánosságra hozza defektjeit. Csak egy férfi lehet hiúbb a nőknél, és a mi kul-
túránkban, a soha nem elegendő hála és szeretetviszonzás anyai privilégiumá-
nak árnyékában az ilyen megnyikkanást durva önzésnek vélhető. Ugyan mi dol-
ga lehet azzal a gyerekkel, aki őt köszönthetné – az apának?
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Apám születésnapját jószerivel a gyászjelentéséből tudtam meg. Névnapján 
a saját köszöntésemet vártam tőle. A tizenéves fiam hasonlóképp. Nem volt, és 
nincs harag, szemrehányás sincs, talán ha megértés. Mert az beérhet végül.

Nem tudta, hogy kell apának lenni. Kétéves lehetett, mikor megjött a tábori 
lap a frontról. Húsz év múlva a halottá nyilvánítás. Apámat nagyanyám némi ár-
vaellátásból, s egy varrógépet hajtva nevelte fel. Hadiözvegyként a földreform két 
hold megvásárlását juttatta neki, de az adóstársi törlesztés terhével. Nem hozott a 
házhoz mostohát, kenyérkereső támaszt: apapótlék nélkül nőtt fel a fiú.

Apává a második házasságában lett, a harmadik sem sikerült neki. Ő lett volna 
az én apai mintám. Néhány emlékkép, ahogy megszánkóztatott, ahogy a nyakken-
dőjére, borotvált arcára felfelé nézek, aztán a spangli előtt ülve, szájában faszögek-
kel, és a suszteráj nevető kuncsaftjai… A húgom jobban szerette, én néha szégyell-
tem, s majd szégyelltem ezért magamat. Alig élhettünk egy családban: előbb az 
önálló ipartól, majd anyámtól kényszerült megválni. Apák napja nem volt.

Sose hagytam ki egyetlen találkozást sem, amíg a sorsa úgy nem hozta, hogy 
lemondott rólam. De hiába járt a harmadik asszony kedvében, a szegénységre jött 
a rák: talán éppen olyan sérülés érte, mint Tolsztoj Ivan Iljicséét, és elhagyták őt 
is. Az orvosok azt hazudták, amit hallani akartam, így amikor viszontláttam, csak 
egy szótlan ölelésre tellett. A fájdalmakról egy apa nem beszél, a fiú nem kérdez.

Édesanyja temette, nélkülem.
„A mi kultúránktól” az apák napja idegen.

Gyereket nevelni Budapesten

A családi legendárium szerint 1950 körül Varga László Kisújszálláson vonatra 
rakatta a betyárbútort, anélkül, hogy Budapesten lett volna hová lepakolni.

Apámékat, akik háború után házasodtak, az állampárt diktatúrája üldözte Pest-
re. Pedig már megvolt a fél ház Túri Károly bácsiék portáján: „A boldog ember” Mó-
ricz Zsigmondnál is fél házzal kezdte. 1950-re azonban nemcsak a porcelán váza, 
hanem az egész kispolgári-iparos egzisztencia összetört. A húgom másfél-kétéves 
lehetett ekkor, én, a nagyfiú sem voltam négy.

Nagyhírtelen költöztünk Pestre. Apu talán még aznap szerzett egy üzlethelyi-
séget Budán a Fő utcában, a Duna felőli, páratlan oldalon. Úgy történhetett, mint 
aminek egyszer tanúja voltam a zsúfolt kilences villamoson. Apám vitába keve-
redett valakivel: – Mutassa a tenyerét! Az enyém kérges! – érvelt az immár mun-
kás, s ezzel eldőlt, hogy ki taposott először a másik lábára. Kiutalták a családnak a 
menedéket.
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A ki tudja hogyan kiutalta-
tott Fő utcai üzlethelyiségbe 
közvetlenül az utcáról, húzó-
ráccsal is felszerelt ajtón át 
lehetett bejutni, a két fehér-
re festett ózlag között. Ezt 
rendkívül érdekesnek, később 
értékesnek is találtam. Azt 
meg igen különösnek, hogy 
a házbeli vécére az utcán ke-
resztül közlekedtünk. Kisúj-
szálláson ez nem volt ennyire 
nyilvános művelet, a pottyan-
tóshoz nem kellett az utcára 

kimenni, de az udvar végében onnan is látszott. Kisújon szinte mindenki tartott 
az ágy alatt éjjelit, hogy ne kelljen alkalmi ébredésekkor udvari sétát tenni. Efféle 
vívmány a pesti lakásban nem volt. Igencsak meglepett a falikútnak az eredeti ren-
deltetéstől eltérő használata, ráadásul csak pipiskedve értem fel, nehezemre esett 
belepisilni, amikor Apu nem segített.

Nagyon tetszett a kis fehér henger formájú olvasólámpa a belőle lógó, szigetelt 
vezetéken függő nyomógombbal.

Pest különös szagokat és magas házakat jelentett már a Nyugatinál, erős árnyé-
kokat az utcán, a Szekfűé helyett letéphető kis négyzetes bilétákra kapható jegyes 
tejet. Előre ugró motorháztetős autóbusz járt a Fő utcán, a hátulján nem alul, ha-
nem felül füstölt. Az ötemeletes ház tetején új szót tanultunk: terasz. Korlát sze-
gélyezte, de azért ki lehetett lesni lefelé. Lift (ismét micsoda szó!) volt, de felnőtt 
kísérő nélkül a lépcsőkön gyalog mászkáltunk. Húgommal szappanos vizet locsol-
tunk az emberekre, mert meguntunk vagy még nem is tudtunk szappanbuborékot 
fújni. Ezzel vége is elővarázsolható közös kalandjainknak.

Apám elvitt a lóversenyre, pontosabban az ügetőre, ahol a színes zsoké ruhák 
és kétkerekű kocsik jobban érdekeltek, minthogy megtudjam: mire megy ki ez az 
egész. Nem én akartam odamenni, cserébe mégis meg kellett ígérnem, hogy Anyu-
nak nem szólok. Nem is kellett: kitalálta. Lekéstük a vacsorát, de gondoskodó 
apámmal benézünk a Gül Babába, ahol jó magaviseletű gyerekként mákostésztát 
ehettem. A büfé neonreklámja a Margit híd Pest felől emelkedő szakaszán bal felől 
tűnt elő, első éttermi vacsorámat idézte fel.

Az állatkertbe sokszor, akár minden nyáron is elmentünk, Anyu és Marika 
szép, fodros nyári ruhában, s ott ismerkedtünk először a színházzal is. Nem igazán 
élveztem a szabadtéri színpad esztrád műsorát, pedig Sárdi, igen, maga a vezetékes 
rádióból ismert Sárdi János is szórakoztatta a dolgozó népet. Magas fejhangja za-
vart. Az se használt, hogy Apám az Add ide a kulcsot – nem adom – de add ide – kán-
tálásával parodizálta az operaművészetet. Ő sem volt jobb, mint Sárdi, de Anyu 

Fő utca 37.a. A baloldali üzlethelyiségben laktunk. 
(Google)
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intésére legalább elhallgatott. Vajon tudta, hogy egy Bartók darabot, a Kékszakállú 
herceg várát figurázta ki?

A hétköznapokban biztosan kerestek számunkra óvodát, bölcsődét, hiszen va-
lahol a pesti gyerekek is felnőttek. Nagyanyánk azonban másképp vélekedett és 
– meglehet, már az első terepszemléje után – közbeszólt:

– Pesten nem lehet gyereket nevelni! 
Posztós Teréz, az ártézi kút környékének önkéntes körzeti megbízottja rendet 

tartott a családban is. Anyu, a huszonhárom éves fiatalasszony abba sem szólha-
tott bele, hogy őt tegezhessük, hiszen Kedvesanyám – ez volt az anyós megszólítása 
– magázva-tetszikezve válaszolgatott az ő XIX. századi anyjának, apjának. Nagya-
nyánk nem hitt abban, hogy Pesten, két dolgozó ember mellett felnőhet két kicsiny 
gyerek. Elváltunk tehát apánktól-anyánktól, az ő hamarosan bekövetkezett válá-
sukért azután soha senki nem akart bennünket hibáztatni.

Munkásvonat

Elvált gyerekségünket megelőzve nagy kalandunk is akadt. Fedett teherkocsi-
ban utaztunk haza Húgommal ketten, Pestről Kisújra. Akkoriban ilyenekből állt a 
munkásvonat.

Marhavagonnak is nevezhetném, de ennek emberi használata egy olyan ese-
ményt asszociál, amelynek szakkifejezései számomra foglaltak, gátoltak, ellen-
szenvesek. Sohasem tudtam aktívan használni a válogatás helyett a szelekciót, a 
kápó homályosan kampóra emlékeztetett, a láger pedig csak későbbi orosz levelezé-
sem hatására semlegesült, a hangzása, hangulata kicsit ma is taszít. Akkoriban per-
sze mit se tudtam A nagy utazásról. Semprun tizenhat évig írta a könyvet. A zsidó 
magyarok deportálásáról sem a családban sem másutt nem beszéltek az emberek.

Az 50-es évek elején még nem pótolták a vasúti közlekedés háborús vesztesé-
geit, de a munkásvonatokra szükség volt. A háború utáni személyszállítás a szol-
noki vonalon a Nyugatiba indult, szükség volt az újjáépítés munkásaira, később a 
hároméves terv, az iparosítás élőmunka szükségletét biztosították a szerelvények, 
meg az ötévesekét is.

Nem voltam ötéves, nem voltak ötéves terveim sem, csak lógáztam a lábom a 
szálkás, háttámla nélküli falócán, mert ilyeneket raktak a téglapiros vasúti kocsi 
belsejébe. Menetirány szerint hosszában helyezték el őket, így, amikor a vonat na-
gyot rántott, egymásnak nyomódtunk előre vagy hátra, de nem esett hanyatt sen-
ki. Fény, levegő a nyitott ajtón keresztül érkezett. Derűs, napos délután utaztunk 
Kisújszállásra, talán pesti gyerekként nyaralni vidékre, talán vidékiként, vakáció 
után haza. Nem tudom.
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Ott üldögélt velem a kishúgom is. Nagyobbik húgom nem volt, de a jelző kijárt a 
szóhoz, együttérző védelmet, gondoskodást rendelt hozzá: a kicsire vigyázni kell. 
Kisbornyú, mondtuk, ha megellett a Szekfű, pedig a jövevény már akkor nagyobb 
lehetett nálam, amikor a kötelet az éppen kibukkanó lábára hurkolva az istállóban 
világra segítették. Kismacska, kiscsirke: mind az óvásra szorulót, szeretgetni valót 
jelentette. Emlékképem csak a tényről van, hogy a munkásvonaton együtt utaz-
tunk a kishúgommal, ha egyedül lettem volna, megmarad a családi emlékezetben, 
mint különös alkalom, hősi tett.

Akkoriban kellemes volt a hangulat a vonatokon, barátkoztak az emberek, nem 
éreztük magunkat egyedül. Valakiben meg kellett bízzanak apámék, hogy a több, 
mint háromórás utazáson vigyázzanak ránk. Nekünk az volt a dolgunk, hogy vi-
gyázzunk magunkra. Biztonságban hazaértünk. Haza, mert rövid fővárosi kitérők 
után Nagyapámék nádfedeles kis háza maradt az otthonunk, ahová Anyu és Apu 
három-négy évig néha még együtt érkezett látogatóba szombatonként a munkás-
vonattal. Így kellett lennie, de én egy karácsonyt és egy betegséget kivéve egyetlen 
közös érkezésükre sem emlékszem.

Marjalaki utca 45.

A kapuban ritkán álltak ők egyszerre 
ketten. Akkor biztosan, amikor a távoz-
tában fényképet készített vendéget kikí-
sérték. Meglehet, hogy a Béres Kálmán 
bal kezében hagyott táska a fotósé. Posz-
tós Teréznek pedig a vessző nem a járás-
hoz kellett. Talán a kotlót és a csirkéket 
igazította vele befelé, a kapun keresztül 
a késő délutáni naplementében Szekfű, 
a csordából kiváló tehén önállóan köz-
lekedett. Akácfák látszanak mögöttük, 
a léckerítés és a nyitott kis- és a betett 
nagykapu. A ház asszonya lábszára mö-
gött kifelé dűlő, élükre állított téglákat 
vehetünk észre.

Kerítéskarók és korhadó deszkák 
övezték otthonunkat. A gyalogkapu 
mellett belülről két-két lapos tégla ke-
rült a néha száraz, máskor vizes talajra. 
Ezeket tartották meg az élükre állított A kapuban nagyanyám és nagyapám.
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téglák, ezekre állva lehetett kényelmesen szemmel tartani a környéket a kerítés 
felett, belülről szemlélni a kinti történéseket. Nagyanyám nagyon szeretett itt áll-
ni, a ház falától egy méternyire, párhuzamosan az utcával, de a léckerítésen belül.

A járókelők, felnőttek-gyerekek ismerték az egyszemélyes térfigyelő rendszert. 
Az illendő – Csókolom! Hogy tetszik lenni? – kérdésre Teréz néni gyakran válaszol-
ta: – Grófosan pénz nélkül! – A csúfondáros mondatot a benne rejlő társadalomk-
ritikával már-már elfelejtettem, hiszen nem nekem szólt. Megörültem a rokoni 
emlékeztetőnek.

A kaputól jobbra a város közepe iránt tekinthetett, arrafelé szaporodtak a na-
gyobb, igényesebb házak. Szemben a nagy kanfarú házba, amelyben Paál Jenő la-
kott, a legritkább esetben jártunk. Ettől jobbra a Móricz Zsigmond utca sarkán 
Papp Ferenc bácsi, Esztike néni háza állt. Ferenc bácsiékhoz gyakran jártak az elle-
nőrök, s mivel az egyéni gazdálkodó háza körül soha nem találtak egy szalmaszál-
nyi rendetlenséget sem, úttörők vittek hozzájuk díszes, kalászos, csillagos okleve-
let. A gazda, aki Tbilisziben született Grigorij Tarvanirnov Mokotic (1893-1970) 
néven, nem hódolt be a rendszernek.

Szintén a túloldalon, de balra a Malom utca 
sarkán Vargáék laktak, a gyerekekkel gyakran 
csúfoltuk egymást. Mondtam rájuk, hogy tet-
vesek, bár akkoriban nem tudtam, hogy a tetű 
létezik, nemcsak úgy mondják. Hiszen a Varga 
gyerek is valótlanságokat újságolt arról, hogy 
a gyereket a szülők csinálják, sőt: Jézuska sin-
csen. Eme felháborító dolgokat az ártézi kút-
nál mesélte, velük szemben, a mi oldalunkon. 
Nagyanyám bizonyára a piacra ment vagy a 
boltba, csakis a távollétében kerülhetett sor a 
kút körüli kötekedésünkre.

Teréz néni úgy őrizte a „meleg kutat”, hogy 
még a rokon gyerekeket is elzavarta onnan. 
A másod-unokatestvér Varga Pisti és Posztós 
Laci haragudott ezért. Egyikük írta: – Akkor 
tudtunk a kút alatt megfürödni, ha nagyanyád 
nem volt otthon. –

A közvetlen szomszédos Marjalaki utca 47. számú beltelek előtt Prónay József 
hódmezővásárhelyi kútfúró mester 1937-ben kezdte meg a fúrást. Megbízást ka-
pott, hogy 300 méter mélységig haladjon. Minthogy azonban még ebben a mély-
ségben sem talált elegendő vizet, a fúrást tovább folytatva 476 méter 44 cm mély-
séggel fejezte be a munkát, ahol olyan bővizű réteghez jutott, mely évtizedekig 
folyamatosan szolgáltatta a bőséges mennyiségű jó ivóvizet. Percenként 200-250 
liter vizet adott, hőmérséklete 35 C fok volt. (Kisújszállás város története, III. Kisúj-
szállás, 1988. 142. oldal).

Papp Ferenc (1893-1970).
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Az ártézi kút szinte nagyanyámék 
udvarának tartozéka lett, amely a telek-
könyvi adatok szerint két részből állt: a 
kisebbik, utcához simuló téglalap sarká-
hoz ugyanolyan közel esett a kút, mint 
a szomszédos 47. szám utcai kapujához. 
Ott, Varróéknál hadra fogható vízőr 
nem lakott, így aztán a kardos menyecs-
kére, Béres Kálmánnéra hárult a feladat.

A vezetékes víz korszakában fel sem 
mérhető a közeli vízvétel jelentősége. 
Nekünk volt az udvarban ásott kutunk, 
mégis, ivásra, főzésre, mosásra és tisztálkodásra egyaránt az ártézi kút vizét hasz-
náltuk. Nem kellett messzire mennünk, bár így is takarékoskodtunk a vízzel. Nem 
úgy, mint egy faluról szalajtott funkcifeleségnek Százhalombattán, az egykori szo-
cialista városban! Ő arra vágott fel, hogy forró folyóvízben mosogat… Nagy dolog: 
nem tett mást, mint megnyitotta a csapot. Nekünk az ötvenes években sokkal ér-
tékesebb és megbecsültebb volt a kút minden liter vize, amit, ha nem is túl messzi-
ről, de magunk hoztunk haza, nem a vezeték.

Váczi Mihály A mohos favödör kútvizére emlékezett Rákos Sándorral (A zsezse 
madár, 1964. 163-165. oldal). Szívből szóló őszinte líraisága megható, de már-már 
túlzásnak hatott, s az a szegénység egyáltalán nem vonzott, inkább taszított en-
gem. Annak a falvaktól kilométerekre lelhető, épp ezért nagy szomjakat oltó kút-
víznek az íze számomra keserűbb a mienknél, a kitárulkozás pedig zavarta falusi 
szemérmességemet. Nem akartam érteni Váczi szégyentelen szegénységét. Olyan 
volt, mintha Horváth Teri (1929. augusztus 18. – 2009. március 6.) játszotta volna 
el. Nehezemre esik a lelkemet kitakarni, felragyogtatni, akár a tiszta kútvíz tük-
rében, akár a nem minden használat után cserélt mosdóvízben, a kéztörlő ruhák 
savanykás szagában. Bár még egyszer ihatnék a mi kutunk langymeleg, könnyű 
vizéből!

Több utcahosszról jártak az emberek Marjalaki utca és Malom utca sarkára – 
vedrekkel, kék zománcos kannákkal, a gyerekek kicsi bádogkannával is. A fontos 
létesítmény mögött útjelző bástyatoronyként magasodott fel sík vidékünkön egy 
tégla és faépítmény. Magamban víztoronynak neveztem, pedig az nem volt. Magát 
a vízcsövet is – néhány lépésre tőle – festett deszkával borították. A kút jól adta, 
úgy emlékszem, de ebben nem vagyok biztos, hogy folyamatosan ontotta a vizet 
az egyetlen hajlított csövön. Ha az ember betapasztotta a végét a kezével, akkor 
a vízszintes részen felül fúrt lyukon felszökött a vízsugár: egyből a szájba, néha 
orrba is.

Estefelé várakozni kellett, amíg a három oldalról beton kerettel védett cső alá 
tett edények egymás után megteltek. A felnőttek közt ritka szavú beszélgetések-
kel telt az idő. Aztán a megfáradt emberek vállukra vették a pitlifát, a tartórudat, 

Az ártézi kútnál 1978-ban.
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amelynek két végéről kampók csüngtek le, s azon ki egy-egy vödör, ki két-két kan-
na víz súlyával ballagott haza.

A kúton túl, dél-keleti irányban kinyílt a láthatár. A mi utcánkat keresztező Ma-
lom utca túloldalán a sarkon Duliék laktak. Duli Zsigmond birkákat tartott, és em-
lékezetem szerint egy időben bivalyokat is. Portája mögött pár háznyira baloldalon 
elfogyott a város, a Sóhaj utcái nem látszottak. Jobbra pedig, a Vay-malom mögött 
az iskola rejtőzött, távolabb tőle a számomra ismeretlen Dühöngő. A két település-
rész között, messze-messze lehetett valahol a Csordajárás, s úgy képzeltem, a rét is, 
a sokat emlegetett kisújszállási Nagyrét is. Nem szerepel a térképeken.

Büdösbogár

Olyan volt, mint a tetű, csak beszé-
dileg létezett, sohasem találkoztunk 
vele. A büdösbogárról máig nem tudom, 
micsoda, mi a másik neve, hogy mond-
ják pestiesen szólva, van-e állatrend-
szertani besorolása, megnevezése. A 
büdösbogárnak gyerekkorunkban nem 
volt elmarasztaló tartalma, ahogyan a 
szógám titulusnak sem, amellyel ben-
sőséges kedvesség jeleként illeti a vén 
Bence Toldit. Kishúgomra ilyenformán 
mondták nagyapámék: Olyan e’ mint 
a büdösbogár! Ami annyit tett: hogy 
alvás közben a kuferja, azaz a potroha 
felfelé áll.

A nagyházat, azaz a nagyszobát két 
ágy, egy dívány, egy rácsos ágy – helyé-
re később sezlon került –, egy asztal, 
négy szék bútorozta, volt a sarokban 
egy éjjeliszekrény, és igen megbecsült 
darabként a varrógép. Én nagyapám 
ágya végénél előbb a rácsos ágyban, 
majd ugyanott a sezlonon aludtam, Hú-
gom meg a másik oldalon nagyanyánk-
kal, fal felől. Megesett, hogy hamarabb 
ébredtem, mit ő, ekkor láttam, hogy 
összekuporodva, hasához felhúzott 

Nagyanyánk mögött az ágy, amelyben 
egykor ők ketten aludtak.

A falnál ágy, sezlon, jobbra 
az éjjeliszekrény a játékaimmal.
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lábbal alszik. Akár a büdösbogár. Ilyenkor még kisebbnek látszott, mint nap 
közben.

Nem sokat foglalkoztunk egymással, hiszen természetes volt együtt létezé-
sünk, az, hogy ő tesvírem, hogy neki hosszú, derékig érő haja van, fodros-pántos 
ruhája, nekem meg kantáros nadrágom és csikó-frizurám. Marikát gondosan fésül-
te nagyanyánk, azután két fényes-kemény fonatba fonta a haját, hozzá tartoztak a 
szallagok, azaz: a masnik. Vásárban kapott egyszer sárgás üveggyöngy fonatot, a 
hajába valót, vagy nyakláncnak, nem tudom. Kalárisnak a gömbszerű szemekből 
felfűzött nyakláncot neveztük.

Szemek? Szép nagy barna szemére 
emlékszem, le nem tudnám rajzolni, 
pedig itt van. Szeretet, melegség, elfoga-
dásra kérlelés lehet benne, meg félénk-
ség mindezt megvallani. Mennyi még, 
amit nem mondtunk ki, csak tekintet-
tel, szeméremből, hogy óvjuk a materi-
ális valóságban lehetséges sérüléstől az 
érzést, a csak létező, de világba nem bo-
csátott evidenciát. 

Hogy nagyon szerettük egymást? – 
kérdezték egyszer tőlem. Semmi értel-
me nem volt ennek, sose kérdeztük, sose 
mondtuk ki, csak ezzel a tekintettel.

– Kit szeretsz jobban, Markó, nagy-
apánkat vagy nagyanyánkat? – ezt 

ugyan megkérdeztem, ő nem tette volna, hiszen csak arra szolgált, hogy a közvet-
len egrecíroztatásomat végző egyik nagyszülőt hátrébb sorolhassam azon a mér-
cén, amelyiket nyolc-tíz évesen módom volt felállítani. Kimondottan a fenyítések 
ellensúlyozására, gyerekbosszúból. A húgom nem szorult fegyelmezésre. Amúgy 
sem tartozott azok közé, akiknek az egyik ember elismeréséhez egy másik hátrébb 
sorolása szükségeltetett, valahogy így: Jancsi jó gyerek, nem úgy, mint Lackó! Vagy 
később: Márkus nagy színész, de nem akkora, mint Latinovits. 

Egy alkalommal Nagyanyó vitt bennünket Pestről Záhonyba, az unokatestvé-
rekhez. Vasutas-jegye volt Nagyapó után, de gyorsvonatra sohasem szálltunk, első 
osztályra sem, ahol, mint mondják, ha tetűvel nem is, de poloskával hamarébb ta-
lálkozhatott az ember, mint a fekete-sárga lécezett ülésekkel rendelkező, dohány 
szagú fapadosokban. A többórás úton hol az ablakhoz vágtattam, hol a vécére, ha 
végképp nem akadt más programom: enni-inni kellett. A húgom – csonti kis cinege 
– csak ült csendesen, szájában a középső és a gyűrűs ujjával, alig moccanva nézelő-
dött a többórás úton. Egy új felszálló család sarja azonban még nálam is többet rosz-
szalkodott, nehezen és lármásan viselte a vasdobozban az idő múlását. Nagyanyó 

Kishúgommal.
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csak méregette, – Jól van a’ kedves, nyugtatta az anyát, aki a kisfián bosszankodva 
egyszer csak a sarokba intett, az ott ülő, az útra jól felöltöztetett húgom felé:

– Ne lármázz annyit, nézd csak ezt a gyereket, milyen jól viseli magát!
– Kislány vagyok! – vette ki egy pillanatra szájából egészen elvékonyodott két 

ujját a megszólított, majd szóra bírhatatlanul Záhonyig hallgatott tovább.
Felnőve már tudta, miről árulkodott a csontig áttetsző két ujj és a büdösbogár-

ság, a magzati póz. Volt jártassága utána olvasni, került bátorsága végig gondolni, 
és maradt önfegyelme belül tartani az én szeparációs félelmeimből származó tüne-
teim értékelését is. A végállomáson túlról is csak a szemembe néz, nem szól, csak 
felém bólint, mint elköszönése éjjelén, utoljára 

Sok éve annak, hogy az urnára tekintve riadoztam: 
– Ennyi? Csak ennyi? Oly kicsi lettél megint!
Kisbogaram…

Érintések

Ifjú kolléganőm tette szóvá, hogy csínján bánok az érintéssel. Nem lepett meg 
vele. A közvetlenségnek ez a kifejezése épp olyan ritka nálam, mint az, hogy valaki 
épp megismert személyt azonnal a nevén szólítsak. Megoldom személyes névmá-
sokkal, nevet helyettesítő szavakkal. Pedig a másik ember megnyerésére nincsen 
szebb szó, mint az ő neve. Kapcsolatot jelez, összeköt, akár az érintés. Ha eljön az 
ideje.

Adrienn számára a beszélgetés taktilis kontaktus nélkül elképzelhetetlen. A 
kapcsolat nemcsak a nyílt tekinteten, hanem a vérárammal teli, élő test pillanatig 
tartó támogatásán nyugszik. Az áramkör zár, együtt vagyunk. Mi ketten, Adrienn 
és – akivé ifjabb kollégám, Gábor gondos minősítése folytán a társas érintkezésben 
lettem: Laci bácsi. Mindkettőnknek Lucája van: neki lánya, nekem unokám.

A másik ember, akit először érintünk: az anya. Testünknek első alkalommal azt 
üzeni ez az első Másik, hogy egyek voltunk vele. Amikor nem létezett, csak a Min-
den-egy. Vajon az eredeti ős-egység sóvárgása parancsol az anyai mellre? Vagy csak 
a fiziológiai kényszer vonz bennünket a táplálékhoz és a meleghez? Mert egyébként 
nem maradhatnánk? De miféle lét volna az, amelyben egyedül az ehess-ihass-al-
hass szükségletét sóvárognánk? S vajon az e sorba illő ölelés csupán biológiai ese-
mény volna? Mert oda taszít a muszáj is? És csak az?

Mint mondják, az anyai ölelés mágiája adja a mintát az összes többihez, még ha 
magát az őseredeti vágyat az idő és szigorú társadalmi tabuk el is süllyesztették 
bennünk. Ha az egykorvolt-egységre öntudatlanul és szándék nélküli emlékeztető 



30

A "csapatkapitány"

érintésre jó választ kapunk, s kéz a kézben kapcsolódhatunk lélektől lélekig, akkor 
lehet esélyünk átívelni a Tóth Árpád-i jeges űrbe szétszórt milljom árvaságot?

A mindennapi bizalom gesztusától így jutunk el emberi létünk lényegéhez, a 
másik emberhez való kapcsolat régtől és mélyről jövő meghatározottságához. Hogy 
ebből a tőből milyen hajtások sarjadnak, melyeket metszi meg a kertész, melyek 
kerülnek kő alá, s közülük melyik burjánzik el, az egyike csodáinknak. Automatiz-
mus nincsen, legfeljebb tendenciák, irányok, vonzások és választások – akárcsak 
ebben a Goethei utalásban. A hangzás puszta véletlene? Azt hiszem. Vajon tudom 
is?

A húgomnak sokkal kevesebb jutott az ölelésből. Ő kétévesen már biztosan el-
szakadt a szüleinktől, én két évvel többet éltem velük. Az anyai gyöngédség leg-
korábbi jeleiről nekem sincs emlékem, de négyéves koromig biztosan kitartott, 
megtartott.

Eszmélő gyerekségünkben jutott szeretet, puszi a nagyszülőktől, akik, mint 
afféle felnőttek, maguk határoztak az alkalomról és a módról. Többet adtak, mint 
amennyit ők maguk kaphattak övéiktől egykor. Ritkán, és mindig kicsit visszafo-
gottan becéztek. A kemencepadkán üldögéltünk alkonyi sötétben, Miciri meghit-
ten dorombolva dagasztotta a combunk, néha Nagyapánk is megsimított: – Nagy 
szíp fiam… – mondta, bele a világba, az unokának. A cica-karmok sebzésére a 
szájrésen beszívott levegővétellel válaszoltam, a szeretet odabújással nyugtázódott.

Plüssz!

Enyhült a hőség, kora délután. Az ember elindul, hogy ne legyen otthon. A Szent 
István téri megállóban még lát egy mozgó trolit, aztán az is megáll balra az An-
na-kútnál. Odáig látni. Szemben a víztorony, mióta tömegek jártak a Tisza mellől a 
Szajna partjára: az Öreg Hölgy. Bien maquillé. Kisebb, vaskosabb, de a miénk. Csön-
des várakozás. Tétova érkezők, nyakat tekerő régiek: troli egy szál se. Csak az az 
egy, az Anna-kútnál. Áramszünet. Másfelé a harmadik megálló volna gyalog, ahol 
át lehetne szállni. Hová? Nénike magyaráz, hogy vajon merre az erre. Bólogatsz. 
Telik a nyár, addig, ameddig, percegünk. Majd jön és visz. A Diófáig.

Itt fedett a váró, a sarkába húzódsz, a tető árnyékot oda vet. Torlódott járművek 
érkeznek egymás után, az egyik csak egy megállóval előbb kanyarodik el, de mégis 
ülve várod azt, amelyik nem jön. Minek az órára nézni? A hangulat, mint egykor 
a mezőn, vagy a főd vígibe, ahol bogarak zúgtak, zörögtek, szitakötő zaja zizzent a 
füledbe és néha orrodra szálltak a lepkék. Akkora voltál a tikkasztó nyárban, vagy 
alig nagyobb, mint ez két kis cinege, akik melléd perdülnek a várakozóban.

A négy ülés közül kettőt foglalnak el, kimarad egy. Valaki hiányzik. Anyjuk kij-
jebb áll, az úttesthez közel. Ő is világos hajú, mint lányai, inkább hosszúkás, mint 
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kerek az arca, nyugodt, derűs, de már nem gondoktól mentes. Csípőben teltebb, 
fehér nyári nadrágot s halványzöld blúzt hord. Jókora, de könnyű szatyrát akár le 
is tehetné. De nem olyan teher letevős, mint te. Hol a forgalmat, hol – nekik vála-
szolgatva – a lánykái nézi.

Egykorúak, talán ikrek. A ruhájuk – ők is nadrágot viselnek – nem hangsúlyoz-
za ezt, de mégis testvériesen áll össze rajtuk a zokni, a szandál és trikó. A túlsó 
prüntyi csendesebb, a helyén néha fel-le csúszkál, a fürgébb melléd fészkel. Nem 
egyedül.

Fekete foltos fehér plüss kutyáját (Bim), ide-oda teszi, neked nem tűnik fel sem-
mi. – Vak ez a pasas?! – megmutatja. Kérdőn néz. Karodhoz érinti, hozzád tolja.

Anyád rajzolt, szabott, varrt textiljátékokat, mondod. Meglepődsz hangzó 
emlékeden. Elszunnyadnak benned az előbbi mezei zajok. Színes párnák teddy-
bear huzatú fekhelyen, sarkában maci, ötujjas kesztyűbáb: egy majom. Otthonod 
anyuval. Kicsi szomszédod nem csodálkozik, mintha értené, hogy valaki, neked, a 
szakállasnak szabott-varrt macit meg majmot és kutyát. De okos, tovább szövi a 
szálat:

– Egy nénitől kaptuk. Ketten, ő meg én, – mutat a testvérére. Az is rád néz, bó-
lint. Te is hasonlóképpen.

– Moszt jön! – int a troli felé.
– Az másfelé megy – nyugtatja meg az anyja – Újszegedre.
– Ott lakunk – mondja. Bólogatsz.
– Most már más felé – igazítja el anyu – a Petresi sorra megyünk.
– Mász felé – helyesel szomszédod.
– Akkor tényleg a másik a jó. – viszonzod a kislánynak a barátkozást. Mosolyog. 

A szeme belenyugszik a tiédbe. A kutya meg közelít. Ó, hogyne, a kutya! Vagy a ma-
jom, a maci. Akit magához ölel este a kicsi ember. Akit ölelni kell. Megsimogatod az 
állán, a füle tövén, mert így szokták az igazival. Ő hozzád simul, a kutyussal végig 
puszil a karodon, és közli, hogy tudjad:

– Plüssz!

A tekintélyről

Az én vezérem bensőmből vezérel. Ó hogyne! Igaza van a költőnek! Sóhajtsuk 
együtt: Belőlem beszél! A bensőmből szinte. Tehát ki is vezérel téged, őt, engem? A 
külső vezérkedőkkel szemben a lelkiismeret. Az erkölcs belsővé vált, de korántsem 
velünk született ereje. Büszke vagyok önállóságomra, amely egy lakatlan szigeten 
eszembe sem jutna.
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Mégis: mit gondolnak a többiek az emberről? Elfogadják, vagy semmibe veszik? 
Ha szépen szól valaki szemben, akkor az nem lehet, hogy ugyanő mögötted csú-
nyán tegyen. Otthon, a szülőhelyeden nem ragasztottak a hátadra „hüje paraszt” 
cetlit. Ez fontos igazán. A bizalom, a biztonság. Megkaptad, ha úgy viselkedtél, 
ahogy illett.

Nagyanyám és nagyapám ellentmondást nem tűrő rendje kezdettől meghatá-
rozta a viselkedésemet. Még azelőtt, hogy világra jöttem. Apu maga is ebbe nőve 
csak bólinthatott, az én majdnem gyereklány anyámnak pedig jövevényként eszé-
be sem jutott új családjában modern szokást, más illemet bevezetni. Kísérletét, 
hogy szülők és gyerekek tegezzük egymást, nagyanyám gondosan visszaverte.

Az otthoni értékrend királytükrének legfelső fokán a tekintélytisztelet állott. 
Az elszármazottak találkozóján számba vettük, mint köszönhetünk szülőváro-
sunknak. Én ezt. A tekintély kényszeríti elfogadni az illemet, amely elfogadtat a 
többiekkel, majd közvetíti az ennél is fontosabb, több évszázados, évezredes pa-
rancsolatotokat. A legfelsőbb instanciákra, a legtisztelendőbb magasságokba az öt-
hat évesnek nem dolga feltekinteni, elég, ha körülnéz, utánoz, engedelmeskedik. 
A tiszteletesnek kézcsókot nem adtunk, nem járt az senkinek, térdre pedig csak 
lélekben, Isten előtt. Eme hatalmasságok nevében a nagyszülők tornyosultak gye-
reklétem fölé, meg a rokonok, azután az iskola.

Beírattak László Jánosné elébe. Az L alakú, tanítólakásos, egy tantermes épület-
re, a különös szemléltető rajzokra – a víz körforgása, az emberi test – emlékszem, 
a tanító néni arcára alig. Az első osztály csaknem teljesen tudatom alá süllyedt a 
szégyenemtől, pedig nem hiába igyekeztem kiváló – születtem, elvegyültem és ki-
váltam –, azaz színötös lenni. Gyakran jelentkeztem, ritkán szólítottak. Egyszer 
aztán kellett volna, de nagyon! Mégsem tudtam kikéredzkedni. Így esett, hogy bár 
üres utcán, mégis „mindenki szeme láttára” kantáros rövidnadrágban hüppögtem 
hazafelé, szaros gatyával ujjhegyemen. Bekakáltam… Egy iskolás!

A megelőző percekben nem a haláltól, hanem ettől rettegtem, akár tüzérségi 
támadás előtt a frontkatonák. A szégyen rosszabb, mint a halál, hiszen megélhető! 
Ha valaki rám néz, láthatta volna rajtam a kínt, de az a valaki, a felsőbb hatalom, a 
tekintély, a tanító néni – nem vett észre. Engedély nélkül pedig nem tudtam kimen-
ni. Jobb lett volna beleszarni az egészbe – mint oly sokszor, azóta is.

Görény hetedikben kicsit szaglott mindig. Nem csinált be, pedig gondjai lehettek 
a záróizmaival. Gyégyünek gyakrabban szólítottuk a katonatiszt fiát. Ő csak pislo-
gott nagyokat a szemüveg mögül, eltűrte mindkét gúnynevét, akár az otthoni ren-
det. Minimum stokiztatták. Hogy rendes ember legyen belőle, fegyelmezett, ka-
tonás. A vékony, csendes fiút az osztályban nem bántotta senki. Se diák, se tanár.

Évtizedek múlva – szinte a minap – egy kolléganőm kilencéves lányát mene-
kítette el az újabban tanár néninek titulálandó pedagógus harmadik osztályából.

– Még hogy vécére kimenni! Az ő órájáról! A gyakorlóiskolában! Csak nem fog 
megpisiltetni egy iskolaérett gyereket?! – A kislány a tanerő elemi felháborodásának 
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a hatására szinte minden órán úgy érezte, hogy nagyon, nagyon, nagyon... Akkor 
is, ha rend a lelke mindennek! De vajon a rendnek van-e lelke?!

Az illem és a szokás az erkölcsileg helyes viselkedés biztonságát nyújtja mind-
nyájunknak az emberek között. Aki megpróbálkozik széllel szembe, azt a többiek 
inkább elkerülik. Aki vendégségben rágyújt, az – Czeizel doktor szerint – olyan, 
mintha a sarokba vizelne. S ettől még nem lesz belőle Gérard Depardieu. Nem lát-
ják többé szívesen a társaságban. Akkor sem, ha kisajátítja az egész tálat, ha uralja 
a társalgást, ha elfoglalja a házigazda helyét az asztalfőn. Ha fittyet hány illemre, 
szokásra, tekintélyre. Ha agyonkommenteli mások blogbejegyzését.

Petőfi azt írta Aranynak „... hogy amely házba bemegyek, szeretem magamat 
hanyatt vágni a ládán.” De nem tette be a lábát minden házba, nem vágta hanyatt 
magát úton-útfélen, Jean d’Or otthonán kívül talán csak a vad grófnál lazított a 
szabályok kötelékén. Parasztok közül nőtt vidéki protestánsként másként nem 
tehetett.

Tovább is van, mondjam még? Ha valaki most hellyel, blogfelülettel kínálna, 
csak azt mondanám, amire Nagyanyám tanított, s amiről az első elemitől a magyar 
Parnasszusig eljutva is többet akartam írni:

– Köszönöm, nem kérek! –

Le ne térj az egyenes útról!

– Le ne térj az egyenes útról! – hangzott Nagyanyánktól az útravaló minden 
alkalommal, ha a közeli boltok valamelyikén túl kellett menni. Pedig a Marjalaki 
utca nem volt egyenes, a kihajtott tehenek ide-oda ringó ritmusát követve nyílt 
egyre tágabbra a Csordajárás felé, a városba tartva pedig minden enyhe görbülettel 
szűkült.

Az igazat, csakis a színtiszta igazat angolszász filmekből ismerős esküformulájá-
nál nem kisebb súllyal határozta meg gyermeki létünket az egészen egyszerű Ne 
hazudj! alapkövetelménye. Ez állott az erkölcsi, és az erre épülő viselkedési hierar-
chia második fokán. Egyedül a tekintélytisztelet előzte és alapozta meg.

A kimondott szavak mögött világtörténelmi perspektívában a protestantizmus 
hitvallása, Luther felelősségvállalása magaslott, amelyről nagyszüleim, rokonaim 
egyike sem tudhatott. Akkoriban a nevét sem hallottam. Mégsem volt nehéz fel-
nőttként ráismerni. 

„Itt állok én, mert másként nem tehetek”, mondotta ki Luther a hagyomány 
szerint a másra át nem ruházható egyéni felelősségvállalás korszakos igéjét. Bel-
ső kényszer mondatta ki vele, hogy mire jutott hitbeli vívódásai, teológia profesz-
szori elemzései során. Az első számú földi hatalommal szemközt, Husz János 
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mártíriuma után halálos veszélyre utalva is meg kellett vallja igazát. Úgy vélem, 
a protestánsok, nagyok és kicsik, templomosok és oda alig járók erről ismerszenek 
meg igazán, nem pedig a János idézte Jézusi mondat szerint: „Erről ismeri meg 
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” Pedig 
ez az utóbbi áll összhangban a fő paranccsal, amely – úgy tűnik – sokunktól túl 
sokat követel. 

Le ne térj az egyenes útról. Nem szabad hazudni! – Milyen egyszerű! De ugyan-
ilyen egyszerű a hazugságot és más vétkeket is Antoine de Boulay mondatával re-
lativizálni: „Ez több, mint bűn: ez hiba.” Eszerint a bűn – potomság, ellenben hibázni: 
botrány. Kifinomult szofisztika ez a jó környezetben és kellő ambícióval másolható 
arisztokrata bon mot. De mi egyszerű emberek voltunk, nem kifinomultak. Meg is 
maradtam annak: prosztó – простой. Egyenes ember.

Megadtam az árát ennek az egyszerűségnek. Egy ízben nagyanyám kezén von-
szolódva az óvodába tartva még a Marjalaki utcából a Lakatos utcába fordulva is 
tagadtam. Makacskodtam, hárítottam, védtem valami hazugságot. – Most még be-
vallhatod! – Már látszott a Sásastó utcai óvoda, amelyben sor került volna a szem-
besítésre. A nyilvános megszégyenülés helyett a négyszemközti szégyent választ-
va elmondtam neki az igazat. Megmenekültem: nagyanyám visszafordult. Miért 
vélem úgy, immár magam is nagyszülő, hogy mégis a kezemet fogja? Pedig ettől 
kezdve önállóan jártam a hozzám arányos egyenes úton.

Téli estéken tanyázott nálunk Bözsi néni és... dehogy is „Pista bácsi”. A dús sze-
möldökű, kevés beszédű, a dózniból nagy műgonddal cigarettát sodró idős ember 
István bácsi volt. Akkoriban állal épp felértem az asztalt, amelyre röpködött a kár-
tya. Filkó. A szemben ülő partnerek mindenki által ismert arcjeleket adtak, meg 
nem unt szófordulatokat lehetett hallani, amíg el nem járt az erre szánt idő. 

Cihelődés közben István bácsi valami odakinti 
Krampuszt vagy Hörörét emlegetett. Komoly arc-
cal, nekem, aki nem rég náluk a Höröre ablakot zör-
gető jelenlétére játék közben az ágy alá menekül-
tem. Kinevettek. Egy csapatkapitányt!

– Neeem! – hitetlenkedtem, – nincs is! –
– Bizony van! Az előbb kint voltam, láttam – 

tromfolt le a kártyajátékos.
– Nem igaz!
– Hogy-hogy? Há’szen hallod! – utalt István bá-

csi álláspontjára némi érdeklődő fölénnyel egy má-
sik felnőtt.

– István bácsi hazudik! – vágtam ki erre.
No, amit én kaptam! – Még hogy hazudik? 

Egy embernyi ember! – Ezt a nyelvi formulát a 
István bácsi.
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tekintélytisztelet és az igazmondás első felismert konfliktusa rögzítette belém. 
Roma locuta, causa finita. Egészen Lutherig.

Amicus Plato sed magis amica veritas – ma már nem csak István bácsi tekinté-
lyénél, de a barátomnál is jobban szeretem az igazságot. 

Szép és következetes ez a maxima, egyenes emberhez illő. De vajon működik? 
Ha kiállítanak az osztály elé vigyázónak, ha rendőrt, bírót vagy zsürort csinál be-
lőled a sorsod, mi lesz veled, ha eszerint cselekszel? A vitában a tényekre és az 
érvekre, azaz az igazságra, vagy a potenciális szövetségesek érzékenységére is fi-
gyelsz? Csapatban az egyén és közösség viszonya kölcsönös: ha te nem ismered el 
az összetartozók vélt igazát, ők hogyan ismernék el a tiédet, végső soron: téged?

Ítélsz harag és megalkuvás nélkül? Hát nincs benned semmi emberi?! Te nem öt-
ven, de ötévente újra írt Mizantróp! – egy kompromisszumra képtelen ember! Em-
bergyűlölő! Hogy merészeled magad a csalhatatlanság tulajdonságával felruházni? 
Légy esendő! Alkalmazkodj, hazudj, ha kell! Meglásd, az igazság így is, úgyis ér-
vényt szerez magának. Nem csak hazugságod ellenére, hanem a hazugságod által 
is!

Vannak teremtő erejű kegyes füllentések. – Jól nézel ki – mondjuk valakinek. 
– Kiválóan írsz! Senki sem tudta volna ezt a problémát megoldani! Te vagy a leg-
jobb barát! A legjobb szerető! – Nehéz ilyesmit kiejteni a szánkon, ha szemérmes az 
ember, de ha szégyenlősséget felülírja a spontaneitás, vagy a jóindulat, akkor a vá-
gyotthoz igazodik a valóság, megváltozik a világ. Mosolyt helyezünk a másik arcra, 
és ettől megszépül. Támaszt adunk az önérzetének, és alkotni bátorodik. Szövetsé-
get kínálunk az élethez, biztatót a szerelemhez. Miért ne tennénk, ha tudunk egy 
kicsit hazudni?

Az egyenes út kegyetlen igazsága néha kitérőkre kényszerít.

Kézenfogva, végig a városon

Hétéves kishúgommal kéthetente szombat délután nagy útra keltünk. Hol egyi-
künket, hol másikunkat engedték el korábban az iskolából, hogy aztán rendbe 
szedve, a kapu előtt még megnyálazott zsebkendővel arcon-hajon igazítva elindul-
hassunk Papiék. Ő elsős volt, én harmadikos.

– Rosszat ne halljak rólatok! –
Bizony minden, ami a gyerekekkel bárhol a Kisújszálláson történt, hamarébb 

kitudódott, mintsem hazaérhettek volna. Működött a piaci, a bolti, az utcasarki 
hírháló. Mulatságos, de a főtér kivételével a boltok tényleg utcasarkokra nyíltak. 
Ha nem az ártézi kútnál, akkor a bolt előtt várták be egymást az asszonyok, ott 
cserélődtek az információk.
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Szó sem lehetett a kétheti szombat délutáni 
séta közben rosszalkodásról, kavicsrugdosásról 
meg végképp nem. Az Alföld közepén a bikázáshoz 
is messziről, zsebben hoztunk alkalmas köveket. 
Az útburkolat, ha volt: kockakő vagy zúzalék, a jár-
dákat kopott téglákkal fedték, a fő utca legalább a 
páratlan oldalon kellő szélességű betonlapokat ka-
pott. Kavicsok a sérült részekben látszottak. Igen, a 
legkeményebb betonban.

Ahogy Nagyanyánk meghagyta, kézen fogva 
lépdeltünk előre. Vigyáznom kellett a kisebbre. 
Büszke is voltam, bár azt csak sejthettem, hogy a 
nagy útra önállósításomat a felnőtt kíséret lehe-
tetlensége váltotta ki. Mert nagyanyánk egyetlen 
fiának válása elvágott minden átjárást a két család 
között. Rám annyi tartozott, hogy az egyik otthon-

tól egy másikig egyedül maradtam Marikával. Együtt az ő tágra nyílt szemével. 
Sokáig nem tudtam, hogy ez a bizalom, a vigyázó–védelmező érintés mintát adott 
a többiekhez, a kisebbek, a gyerekek iránti érzelmeimhez.

Testvérként, apaként, nevelőként… Ha nem lenne kit szeretni, attól a legkemé-
nyebb beton is sérülést szenvedne.

Lali

Csaknem egyidősek vagyunk. Azért ő a vé-
nebb. Gyerekkorban sokat számít egy év, ma 
már oly mindegy. Ami fontos: megéltünk egyet-
mást, gyakran máshol és másként, de rokon-
ként is inkább barátként. A barátot, amint a mi 
generációnk a nagypolitikából tudja, maga vá-
lasztja az ember.

Lali eggyel feljebb járt, ha lehet mondani, de 
nem oda, és kezdetben nem is oly módon, mint 
én, aki „Többnyire csak gyalog jártam, Gyalog bi-
zon’... Legfölebb ha omnibuszon.” – ahogy Arany 
írta. Iskolám neve azóta is Aranyosan fénylik 
számomra, a Kossuthénál különbül! Külön világ 
volt az alsó tagozatosoknak a két iskola, inkább 
a hatósugár gyakorlata, mint elmélete szerint. 

Ilyen betonlapokon jártunk 
a fő utcán.

A kisiskolás Lali
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Az iskolaépületek közül azokba rendeltek ben-
nünket, amelyek a közelünkben voltak.

Unokatestvérem a Kossuthba járt, alighanem 
a katolikus templom melletti épületbe, de ő se 
omnibuszon, mint az idős Arany János, hanem 
kocsival. Manapság is vannak gyerekek, akiket 
kocsival visznek, Renaultval, sőt: Suzukival, 
mert az a mi autónk…

Egy kisszekeret Nagyapó, a vasúti ács rakott 
össze Lalinak, a lovas kocsik kicsinyített mását 
küllős kerékkel, kocsirúddal, kezdetben azzal 
közlekedett az iskolába. Vagy a kisszekeret húzni 
szerették a társai, vagy őt magát, az is lehet, hogy 
mindkettőjüket: akadtak vállalkozók. A szekeret 
nem irigyeltem, de a fából gyönyörűen kiala-
kított, polírozott pácolt személyautót, amelyet 
egyedül neki készített Nagyapó – azt igen.

Nagyanyó vonattal hordta unokatestvéremet orvoshoz Sopronba, Pestre vala-
miféle kezelésekre. Lali előbb életben maradt, aztán megerősödött. Mióta számon-
tartom őt, Kisújszálláson a Papi-zugban, Nagyanyóéknál élt. A háború végén hadi-
fogságba került édesapját hazatérése után ide-oda menesztette a megye. Kezdetben 
valahol Kisújon, később Szolnokon a Sütő utcában laktak a szülei, majd 1957-től a 
Tuka Zsigmond-féle portán, háttal a zugnak.

A kisszekérrel később a kútra mentünk a Fürdő elé, amelynek téglakerítésére 
felkapaszkodva dacoltunk az üvegcserepekkel. A meleg kúttal ellentétes irányból 
szintén hordtuk a vizet ivásra, főzésre, de még mosni is. Idővel a saját két kezünk-

ben egy-egy kannával a mozi 
függőleges plakátjai előtt mindig 
meg-megállva morzsolgattuk a 
szöveget: színes, magyarul be-
szélő szovjet film. Némelyik cím 
önmagában tetszett: az Én és a 
nagyapám – mindkettőnknek, 
hiszen apai nagyapáink mellett 
cseperedtünk fel. Találgattuk, 
hogy vajon mi lehet a 18 éven 
aluliaknak tiltottak, vagy a 16 
éven alul sem látogathatók titka. 
Tanakodásunk szolgált ürügyül 
a pihenőkre, hiszen két magunk-
forma daliának szégyen lett vol-
na kimondani, hogy jaj, de nehéz 

A kisszekér.

Nagyanyó mesét olvas. Szemben ifjabb Papi Lajos.
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a két vizeskanna! Pedig az volt, a lábunk szára bánta, ráadásul odaverődéskor a víz 
is kilöttyent! Így hát letettük, s akkor foglalkoztunk a filmcímekkel.

A két közkút között félúton nyíló Papi-zugba nyaranta Nagyanyó gyűjtötte ösz-
sze az unokatestvéreket, még a záhonyi Jozsót is. Bikki Magdi és Panni szintén 
bandázott velünk, Dávidék, Pajtiék, Sávayék csatlakoztak. Néha kitelepedtünk a 
kocsiút mellé, teherautó, vontató ritkán tűnt fel. Esténként Nagyanyó lámpafény 
elé tartott egy-egy diafilmet, s a kivetített képek mellé olvasott nekünk. Előfordult, 
hogy ráncba szedett bennünket, ha nem ettünk eleget, vagy ha Lajkóval a rizs-
gyomlálással együtt járt pancsolásból hazatérve a lányok különös titkairól kezdtük 
faggatni. Tizenévesen azután az önálló ismeretszerzés útjára léptünk, előbb a mo-
ziban, azután máshol is.

A 420-as urakat együtt láttuk, igazán könnyű volt azonosulni a vidáman énekel-
gető hindu szegénylegénnyel. Azóta is inkább vele, mint a hatalmasokkal… Aztán 
akadtak másféle filmek, például a Kenyér, szerelem, féltékenység, amelyre ki tudja 
hogyan, de belógtunk. A Gombháborút egy felejthetetlen kisúji lánnyal néztem 
meg, utána csak Lajkónak, egyedül neki mondtam el a folytatást. Nem hitte el. 
Pedig az nekem is hihetetlen volt…

Ha nem is hihetetlen, de varázslatos dolgot lestem el Lajostól a Kultúrotthon 
udvarából nyíló kicsiny helyiségben. Ott végezte az amatőr fotózáshoz tartozó la-
boratóriumi munkát. Tizennégy év körüliek lehettünk, amikor ámulattal figyel-
tem a negatívok előhívását, a nagyítást, a képek fixálását. A dolog komolyságának 
rekvizituma a sötétkamara két fényerőre állítható jelzőlámpája: a szigorúbb sze-
rinti sötétben jött elő a negatív, a világosabb mellett a papírkép…

A fotózásról azelőtt annyit tudtam, hogy hol kell megnyomni a gombot a Dici 
dobozkáján, aztán pár nap múlva a kicsi papírképen látszott is valaki. Az egyiken 
éppen Lali. A legkedvesebb fotóim közül való!

Művészi portré ifjabb Papi Lajosról. A fotós ismeretlen.
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Ifjabb Papi Lajosnak azonban más ambíciói voltak, nem érte be a gombnyomás-
sal. Olyan sokat nem beszélt a terveiről, mint az ő egykori Miklós barátja szokott 
volt, de fiatalemberként határozott irányt vett a fényképezés mesteri művelésére. 
Egyszer csak azt vettük észre, hogy a város egyik ismert alkalmi fotósa lett, majd 
épp úgy szaporodtak a kiállításai, mint édesapjáéi. Ezért – bár más területen mű-
ködőknek nem kötelező – a fejfafaragó népművész hangszerkészítő idősebb és a fo-
tóművész ifjabb Papi Lajost apjától, a szobrászművésztől is célszerű nemzedékükre 
utalva megkülönböztetni. 

A három tehetséges Papi Lajos közül a legifjabb a legszelídebb, aki a mellőzést, 
háttérbe szorítást gyerekkorában is képes volt elfogadni. Ha az apja lázadt a sorsa 
ellen, az gyakran rajta is csattant.  Ifjabb Papi Lajos nem tolakodott sem a család-
ban, sem a munkahelyén, sem a közéletben, nem követelte, ami járt neki. Pedig 
mint a népmesék egyszerű, tisztaszívű hőse, nagyon jól tudta és tudja, hogy igaz-
ság szerint hármat kívánhatna!

Az én Balatonom. Gyössz?

Nem sokat hallhattunk a Balatonról addig, legfeljebb a vezetékes rádióból. – Az 
valami jó! – lehetett gondolni. De alig egy évvel azután, hogy a parasztgyalázat 
bekövetkezett anyu és apu között, először az egyik, azután a másik vitt bennünket 
üdülni. Azaz máshol lenni, mint mindig. 1955 nyarán apuval vonattal – mi mással? 
– mentünk Balatonberénybe. Jó messzire. 

Attól kezdve, hogy jobbról feltűnt a nagy kékség, szinte csak a vonatablakban 
lógtunk, azaz kapaszkodtunk szandálos lábunkat a folyosó hosszában végighúzó-
dó fűtőtestre támasztva. A lehúzott ablakot fel sem értük, de a befelé kavargó ko-
rom így is megtalálta a szemünk sarkát. A budapesti, záhonyi személyvonatok nem 
álldogáltak meg olyan sűrűn, mint ez a balatoni, másutt ritkábban szólt a fütyőtő, 
emelkedett a piros sapkás vasutas hónaljából az indító tárcsa… Izgalmas, érdekes 
volt a vasút akkor és még nagyon sokáig. A Balaton déli partján mégis meg lehetett 
unni. A megállók nevét – Balatonakármi alsó, felső – már a húgom is el tudta olvas-
ni. Néha abbahagytuk az üdülők sorának bámulását, mert hiába kérdeztük aput, 
a válasz azóta is ugyanaz: – Nem, ez még nem a miénk! – (Tiéd az ország, magad-
nak építed!). Végül megérkeztünk a déli part legvégére, sok kis Balatonmicsodán és 
Fonyódon túl, Balatonberénybe. Ide szólt a jegyünk, a beutalónk, a beosztásunk, 
az alvégre. 

A vasút közel a vízparthoz futott, a megállótól a Balaton felé azért elfért a két 
nagy üdülőépület. Odalátszott. Lakni persze nem ott laktunk, hanem a faluban, 
a nagyanyánkéhoz hasonló, szinte vele azonos parasztházban. Mindenki a maga 
helyére került.



40

A "csapatkapitány"

Gulyásék estére nem zárták az udvari kaput. Az jött be nappal is, aki akart. 
Mi a Nagykunságban reteszeltünk, zártunk. Ahogy később megtudtam: az egykori 
Panonia Superior öröksége a balatoni nyitottság. A római kortól kezdve boldogabb, 
kulturáltabb életé. A házinéni nálam alig idősebb Gulyás Lacijával szintén jól kijöt-
tünk, csak egy komolyabb vitára emlékszem:

– Megyünk templomba. Gyüssz? – kérdezte.
– Gyössz. – szögeztem le. Ebből aztán épp oly hiábavaló huzakodás kerekedett, 

mint manapság szokott, amatőr nyelvvédő hunok között. Mert az egyik hun így 
tudja, a másik meg hun úgy. Ahogy mindenki.

Azért a katolikus templomba elmentem, holott a miénkben se fordultam meg 
sűrűn. A különbségekről, amelyeket most először megtapasztaltam, addig is tud-
tam: másként teszi-kulcsolja össze a kezét az ember, mink nem térgyepelünk, meg 
ilyenek. Igyekeztem ellesni a menetrendet: mikor fel, mikor le. Fontos volt, hogy 
hogy illedelmes legyek. A kántálástól idegenkedtem, de ha a többieknek jó, gondol-
tam, hallgatom én is. Megnyugtatott, hogy a templom belülről nem is olyan setét, 
mint amilyennek a kisújszállási tűnt kintről befelé. Szagos volt, ráadásul hosszú 
rúdon az orrom alá bökdöstek egy zacskót. Jólesett túl lenni rajta.

Akár az első cigarettán, amelyet az egyik, parti nádas közé benyúló stégen sluk-
koltam meg. Irgalmatlanul a szájpadlásomba mart. Rögtön megfeledkeztem arról, 
pedig izgatta a fantáziámat, hogy a közelben kikötött fekete-fehér csónak miért is 
Nebuló. Lehetne valami rendes neve. Még bulákról se hallottam addig, nemhogy 
nebulákról… Ezt a rejtélyt is lenyeltem, mint a cigifüstöt.

Fent középen Apu, lent a fia, a lánya, Gulyás Laci és N. N.
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A csónakokba néha bemásztunk, de arra, amire valók, sose használtuk őket. 
Reggeltől estig a két nagy üdülőépület mögötti vízparton és a vízben töltöttük az 
időt. Apánk az árnyékban, kártyaasztal mellett, mi gyakran belementünk a Bala-
tonba. Olyan messzire lehetett begyalogolni, hogy még a gondolatát is eluntam. 
Fecském sem volt: kantáros vászonnadrágot hordtam, így aztán két-három nap 
múlva rendesen leégtem, a kantár miatt mindkét vállam kisebesedett.

Reggelente a hűvös, kemény ágyban ébredve a hámló, elhaló bőrt körömmel 
kezdtem kaparni. Kicsit fájt csak, nem úgy, mint este, de addig se viszketett. A 
sebhelyek nyoma évekig megmarad.

Mikor a húgom és apu hazaértek a korai sétából, együtt indultunk a part menti 
üdülő pazar reggeliző asztalához. Az öregátkosban ugyan falun mindig volt mit 
enni, de a balatonberényi szövetkezeti üdülő változatos, elegáns kínálata felejthe-
tetlen maradt számomra akkor is, ha a brüsszeli négycsillagos Berlaymont Hotel 
petit-déjeuner-je sem volt rossz.

Mire emlékszem még?
Az addig sose látott apró kecskekörmökre, a nagyobb kagylókra, a belőlük ké-

szült, festett fára applikált dísztárgyakra. Két-három év múlva ugyanott, Berény-
ben, de a Spartacus S. E. sporttáborában, amelybe már egyedül mentem, fel is hasz-
náltuk ezeket a sátor előtti térség díszítésére. Másra sem emlékszem, csak arra, 
hogy mi nyertünk. Szerényen fogalmaztam a szerénytelen emléket. Akkor már volt 
fürdőgatyám, nem csak kantáros és klott, meg előre megkövetelt kék színű atlé-
tatrikóm, kettő. Anyu készítette össze. No igen, két fiú nevére emlékszem, lányok 
ugyanis nem voltak, de sokat beszéltünk róluk...

Ez volt és maradt az én Balatonom máig. Se saját telek, se autóstop az Osztapen-
kónál, és nem jártam ott Pierrel és Szukits Magdával sem, amikor Megállt az idő…

Kérlelhetetlen Antigoné

Vannak kérdések, amelyeket az ember nem tesz fel. De ha más valaki szembe-
sít velük, akkor elemi erejű valóságuk mellbe vág. A húgom egykori osztálytársa 
kérdezte:

– Ugye ti szerettétek egymást? –
Micsoda feltételezés volna, ha a válasz fele nem lenne ott a kérdés megszüle-

tésében! Hiszen négy évig egy osztályba jártak a húgommal, ismerhette! De vajon 
én?! Én hogy állok a válasz másik felével?

Járni és beszélni, a világot a magam számára fogalmilag berendezni akkor 
kezdtem, amikor Marika megszületett. Mintha mindig velem lett volna. Nélküle 
számomra addig nem létezik emlékeimben senki és semmi. Évekig együtt éltünk 
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meg minden fontosat, az otthont, a családot, 
majd a szülők hiányát. Elválásunk aztán megé-
rett a növekedéssel: én anyámhoz – de meglehet, 
a közelében lakott nagylány kacér pongyolájához 
is – erősen vonzódva – otthagytam a húgomat 
kisújszállási nagyapáméknál.

Mikor Marikát korai nővé válása következté-
ben a budapesti János-kórházba utalták, estén-
ként fent csüngtem a gyermekosztály magasföld-
szinti rácsos ablakán. Őt látogattam, mosolya 
ragyogott, tapsikoltak a többiek. Később Marika 
is „felköltözött” a „lyukba”, a budai villanegyed 
kicsiny albérletébe. Ott, a szuterén folyosóján 
vertem meg elszántan valakit. Andriska engem 
leparasztozhatott, de a kishúgomat gonosz sza-
vai nem érinthették.

Antigoné fivérét élete árán is elgyászolni kész igazságáról mit se tudtam. Ha 
nem húgom, hanem öcsém vagy bátyám született volna, akkor beértem volna – 
mint máskor is – puszta illendőségből verekedni.

Nekem féltizenegy évesen megadatott, hogy magam döntsek arról, kivel akarok 
élni. Anyám se hívott, apám se tiltott. „Ez a fiúk sorsa”. A húgom, nálam apásabb, 
talán inkább utánam, a testvéréhez, mint anyánkhoz költözött. Felnevelő nagy-
apámék – beletörődve, ahogy szokták – szomorkodva elfogadták választásunkat: 
– Majd visszajönnél még...

Hogy az ember a szüleihez, vagy a testvéréhez kötődik inkább, az a gyermek-el-
helyezési perekben automatikusan dől el. A szülőcsatornával rendelkező fél érde-
keit nem írja felül sem erkölcs, sem emberség, sem törvény. A kirendelt védő – An-
tigoné – távollétében az alkalmatlanságot, szeretetre képtelenséget Kreón nem 
mérlegeli. Bennünket apánk és anyánk jobban szeretett annál, hogysem rajtunk 
keresztül a másikon bosszút akartak volna állni. Ők rossz házasságukhoz jó em-
bert választottak. Én nem.

Életünk attól kezdve, hogy a köldökzsinórtól meg kell szabadulni, nem más, 
mint kötődések és elszakadások sora. Az elszakadás és a ragaszkodás vállalt fele-
lősségem. A megbocsájtás most és mindörökké az övé. A szeretetben kérlelhetetlen 
Antigonéé.

Még a kisúji osztályképen…
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Nem ül kevélyebben a huszár a lovon…

– Ki az a Béres Kálmán? – kérdezte valaki, midőn szülőhelyem fotógalériájába 
a sok gazdaporta mellé felkerült a mi nádfedeles kis házunk. Hogy szülőházam 
volt-e? Annak érzem. Az épületet rég elbontották. De a porta új tulajdonosának, 
gyermekkori pajtásomnak hála, nemcsak a gang műkő oszlopai (ágasfái) kerültek 
be az új ház alapjába, hanem a régi házszám is fel az oromzatra. Sok-sok postai 
lapot, borítékot címeztem így: Béres Kálmán, Kisújszállás, Marjalaki utca 45. Igaz, 
egyszer címzettként Béres Kálmánnét szerepeltettem, aki a leveleket el- és felol-
vasta, és a választ megírta rájuk. Lett is belőle hadd el had! Egy férjes asszonynak 
magánlevél?! Nem létezik!

Béres nagyapám sűrű, erős szálú bajusza mást se engedett érezni az arcából, 
mint a magasra települt cirokseprűt, amely téli-deresen még keményebb lett, jég-
csapos. Hacsak ránk nézett, kék szeme mindennél inkább ragyogott, előfordult, 
hogy könnyezett, az örömtől meghatódva. Amikor derekát átölelve a huszárkard 
helyén lógtam a szelíd, mindenkihez barátságos emberen, fel se nézve rá mondo-
gattam: – Ídesbíres nagyapám!

Ilyenkor megértő, enyhe csúfondárossággal bólogatott felénk a felesége, aki 
hadiárva fiának a felnevelése után férjül vette őt. Szemérmes gyengédség rejlett 
ebben is. Posztós Teréz, a közismerten 
határozott, menyecske nem hozott a 
házhoz fiának mostohát. Elveiből jot-
tányit sem engedett. Pedig Kalmi nem 
is lett volna képes mostoháskodni! Még 
szigorkodni sem!

Bevonultunk Erdejbe, mesélte furcsa 
kiejtéssel, németesen, ahogy a tisztek, a 
parancsok szóltak hozzájuk az esemény-
ről. Valamikor 1909 után került sor alá, 
behívták, és éppen leszerelésekor tört ki 
a háború. Cugszfírer, dupla lélung voltak 
a katonaságtól hazahozott fontos sza-
vai, hiszen a jászkun huszárok a közös 
hadsereghez tartoztak. Az Erdélyből ki-
vert románokat, Romániát sohasem em-
lítette. Az átállt és újra elfogott csehek 
megtizedelését – minden kommentár és 
indulat nélkül, csupán árnyalatnyi szo-
morúsággal – igen. Részt vett a gorlicei 
áttörésben. Túlélte. Fogságba nem ke-
rült, elvégre huszár volt! Béres Kálmán 13-as jászkun huszár.
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Azt ki nem állhatta, amikor egy ízben vele együtt, egyszerre akartam férfi mód 
pisilni, de a hatvágásra megtanított. Maga csináltatta Bakondival a bádogkosaras 
fakardot, azzal álltunk az udvar közepére, ahol a fegyvergyakorlat megtörtént.

Béres Kálmán nem írt leveleket, kérvényt, hivatalos iratot, legfeljebb aláírta. 
Aratókaszához, kazalrakó villához, a Vay-malomban durva kenderzsákokhoz ido-
mult a keze. Béres volt, kocsis és malommunkás. Erős markába, vastag ujjai közé 
nem illett a tollszár. Nem betűvető, hanem szántóvető ember tanított írni engemet.

A sorminták még szórakoztattak az elején, szerettem fonni-kötni-hurkolni 
őket, különösen a hurkokba illeszthető élénkpiros pettyek vidámítottak. Ritkán 
kellett a hat darab színeshez, a papírkarton dobozba csomagolt kis ceruzákhoz 
nyúlni. Piros-kék ceruzával gyakrabban írtunk. A tolltartó fadobozának haszná-
latba vétele a szertartás erejével hatott: íme, az iskolás szerszámai! A tetejét a szap-
panozott vájatban enyhe nyomással csúsztattam hátra, azután az egyszerű cerka, 
majd a piros-kék szemrevételezése következett. A tollszár és a gömbhegyű tollsze-
mek – csupa fontos kellék, az utóbbi neve máig megfejthetetlenül érdekes. Puha 
anyagból Anyu készített egy több rétegű, csaknem kerek tolltörlőt, a teteje cicafejet 
formázott bajusszal, fülekkel. Csak nekem volt ilyen! A rekvizitek célja, az írni-ol-
vasni tudás végül sok örömet szerzett, de a gyakorlással igencsak megszenvedtem.

Különösen az írott kis s keserítette meg az életem: a nyaka, ahol a felfelé hú-
zott kötés után úgy kell a csúcstól lefelé vezetni a vonalat, hogy együtt is legyen, 
meg külön. Ki érti ezt? Sehogy se ment! De Béres nagyapám nem hagyta. Mellém 
ült vagy fölém hajolt, és kérges, barázdált, repedezett bőrű kezét hozzá igazította 
az enyémhez. Hatvan évvel azelőtt járt elemibe, akkor küzdhetett ugyanígy a be-
tűvetéssel, amelynek sohasem válhatott mesterévé, de unokája kedvéért úgy tett. 
Komolyan vettük a keserves munkát. 

Móra Ferenc írja: „S ha gyakran írok, ma is sokszor megesik még velem, hogy 
megfordítva írom az S-et, mint ahogy falusi szabók cégtábláján látni. S mikor ész-
reveszem a hibát, mindig teleszalad a szemem könnyel, s megcsókolom a szívem-
mel a ráncos kezet, mely e kígyóbetűt először mutatta meg nekem.”

Egy év múlva aztán nagyapám helyett kidugott nyelvű komolysággal magam rót-
tam a munkaegységeket a ma már nevét-sem-tudom miféle kis téesz könyvecskébe.

Ídesbíres nagyapám ismertetett meg az olvasás gyakorlatával is. Szeretett olvas-
ni. A maga örömére Dózsa György parasztháborújáról és az egykori huszár bajtár-
sakról kölcsönzött könyveket. Téli estéken a húgomnak és nekem kissé emelt han-
gon, éneklős lejtéssel olvasott fel. A karszéken ült, az asztalnál, közel a lámpához, 
orrán – John Lennont megelőzve – az OTI pápaszem.

Az utcaablak alatti díványon, vagy lábunk se’ lógázva a kemencepadkán ülve 
hallgattuk. A mestergerenda feletti két keresztgerenda közötti nyílásból ereszke-
dett közénk a szöveg, melyet Szentírásnak sohasem mondtunk. A könyvnek alig 
nevezhető sárga, szétesett, agyonolvasott lapokról előttem szállt, lebegett, vonult 
Jézus Kajafás elé.
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Nagyapám felolvasásai után sosem vált számomra avíttá Károli Gáspár nyel-
ve! Tizennégyévesen igaz gyönyörűséggel olvastam önállóan Katona átigazítatlan 
Bánk bánját, és máig nem vagyok képes elfogadni, hogy modernizálásra szorult 
a szöveg. Károli nyelvezete a református ősöket, a Bibliát olvasó, keresztet nem 
hányó, egyenes úton járó örökhagyókat idézi bennem. A felső-tiszai, mekegőnek 
csúfolt édes anyanyelvet. Az átigazító Illyés Gyula híres besenyő koponyája akár 
az én kunsági Nagyapámé, ám nyelvezete dunántúli, majd az irodalmi nyelv volt.

Felolvasásait nem viszonoztam. Újdonsült író-olvasó tudományomtól elbűvölve 
legfeljebb saját irományaimat olvastam fel neki. Ki másnak, amikor nem volt mel-
lettem Anyum. Hamarosan én is Pesten írogattam, és verseimmel kapaszkodtam 
nagyapámnak a simogatásra lelkével együtt mozduló messzi két kezébe. Írtam a 
madárlátta kenyérről, amellyel a mezőről jövet megkínált, a kemencepadkáról, a 
tengeritörésről Nem illett rákérdezni, hogy vajon tetszett-e? Felolvasta-e a cím-
zettnek nagyanyám?

Ő, az annyok nevezte évődve tizenhuszárnak a szeretett embert, a csak tisztes-
ségben és munkában macsót. Boltozatos homloka alól kék szeme haraggal sosem, 
inkább huncutul villant. Kártyázáskor a partneri kacsintás mellé járt a tréfa: 

– Mer’ az én feleségem olyan asszony, hogy egyszer kírek, kétszer ád! –. Mire 
a válasz: – Kalmi!!! – Hiszen kardos menyecske, Posztós Teréz vette férjül a Li-
manovánál harcolt, Erdély 1916-os visszafoglalásában is részt vett 13-as jászkun 
huszárt, Béres Kálmánt.

Egy verset szeretett mondani. Kívülről tudta, akár a Miatyánkot. Büszkén sza-
valta Petőfi A kisbéresét. A XIX. század végén az elemiben is az életre készítettek fel, 
és ezt tanították a leendő béreseknek, cselédeknek, malommunkásoknak. Hogy:

Nem ül kevélyebben a huszár a lovon,
Mint az a kisbéres a vendégoldalon,
Behordta a szénát gazda padlására,
Üres szekerével ballag a tanyára.

Hat címeres ökör sétál a szekérrel,
Legelöl a hajszás nagy csengetyűjével,
Ritka egy csengetyű, oly hangos a szava:
Harangnak illenék holmi kis faluba.

Kiált a kisbéres: „Cselő, csákó, cselő!”
S a szekérből a nagy ostort veszi elő,
Kétöles a nyele, három a kötele,
Irgalmatlanul elkezd pattogni vele.
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Életpályamodell. Ez jutott az én nagyapámnak, akinek a nyolcvannegyedik élet-
évében történt halálát egy sorsdöntő huszárvágással kényszerültem az életen meg-
torolni. De az egy másik történet immár.

Liszenkó árnyéka felettünk...

Még az öregátkosban történt, hogy a kisújszállási Herczeg Karcsitól, akivel 
gyakran tanultunk együtt, megtudtam, hogy a bátyja Liszenkó miatt nem képes 
a tudományos pályáján előre lépni. Marci kutatásai ugyanis tagadták az „élen járó 
szovjet tudomány” biológus pápájának a téziseit. Abban az időben a tudományos 
kutatás irányelveit az alkoholista Zsdanov jelölte ki, betiltották a szociológiát, a 
pszichoanalízist, valamint Micsurinra és a szélhámos Liszenkóra hivatkozva a ge-
netikát is (gender még nem volt).

Herczeg Márton 
(Kisújszállás, 1936. jan. 
8. – Bp., 1987. júl. 24.): nö-
vénynemesítő, agrármér-
nök, a biológiai tudomány 
kandidátusa … 1960-tól 
halálig az MTA Mezőgaz-
dasági Kutatóintézetében 
dolgozott. 1965-1975 kö-
zött a FAO 500-600-as 
érésű hibridek nemesíté-
sével, 1976-tól a genetikai 
sebezhetőség, ill. ennek 

keretében az új genetikai divergencia felkutatásával és a populációk javításával fog-
lalkozott. 1967-től irányította a csemegekukorica-nemesítést. Több hibridkukori-
cát állított elő. …  Jelentős eredményeket ért el a kukorica hidegtűrésének javításá-
ban. … 1984-től mint a kutatóintézet kukoricanemesítési osztályának tudományos 
osztályvezetője irányította a martonvásári kukoricanemesítést. (Arcanum).

Tőle védte meg 1956 előtti pártunk és kormányunk – és Liszenkó – a magyar 
jövőt!

A közelmúltban a szintén kisújszállási születésű kutató professzor, Karikó Ka-
talin pályája felé fordult az érdeklődésem – a fél világgal együtt. Még a Kossuth 
Rádió (!) Felfedező című műsorát is meghallgattam, hogy a döntően általa fejlesz-
tett koronavírus elleni vakcina természetéről tájékozódhassak! Őt követően Duda 
Ernő professzor megemlítette, hogy a vakcina soha nem látott mennyiségű előállí-
tását génmódosított dohánylevelek teszik lehetővé!

Liszenkó és Rákosi. (Infovilág).



47

A "csapatkapitány"

Helyzet van! Hiszen a GMO tilalma pártunk és kormányunk ez idő szerinti ál-
lamvallásához éppen úgy hozzá tartozik, mint Rákosiékéhoz Liszenkó és Micsurin 
köztudottan világnagy tökei!

„XX. cikk: (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módo-
sított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az 
ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellá-
tás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, vala-
mint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.” (Alaptörvény).

Vajon nem járnánk jobban a Liszenkó árnyékából előbújt töketlen Micsurinok 
védelme nélkül?!

Az oroszok szipkája

A szipka dohányzási segédeszköz, mely évtizedekre kiment a divatból. Mosta-
nában, a XXI. század elején kezd oda visszatérni, vagy inkább: beosonni. Annak 
idején sem igazi divatcikk volt, inkább kelléke, feltétele volt a füstölésnek, mint 
rekvizituma. Az ötvenes években ugyanis, nem lévén a trafikban, boltban füst-
szűrős bűzrúd, az emberek a gyenge minőségű, gyárilag nem túl finomra vágott 
és rosszul tömörített szívnivalóból kimorzsálódó törmeléket a szipka segítségével 
tartották távol ajkaiktól. A kis, tölcsérszerű hüvely szinte nélkülözhetetlennek bi-
zonyult a dózniból kicsippentett, cigarettapapírba saját kezűleg sodort füstölniva-
ló élvezetéhez, hiszen abból még könnyebben kiperegtek a vágott dohány apróbb 
részei, mint a gyári szivarkákból. Az efféle művelet következményeként, hason-
latosan a nyálka orrba szívását követő krákogáshoz, valamint a kiadós, ám lehe-
tőleg száraz szellentéshez, a dohányreszelékek szájszélről való hegyes leköppintése 
(ajakkal pöccintése) férfias benyomást kölcsönzött az elkövetőjének. Erről az él-
vezetről a szipkahasználó lemondott, ám cserében szipkája pereméig, azaz szinte 
tövig szívhatta a cigerettát. A takarékos használatról a szipka körbeégett peremű 
papírhüvelye tanúskodott, a száj felőli, lúdtollra emlékeztető, sárgult, nikotintól 
barnás szopóka már nem. 

Szipkát, ha emlékezetem nem csal, a kisvárosban csak férfiak használtak, Bu-
dapesten azonban jócskán bagzottak segítségével vörös körmű nőszemélyek is. Ese-
tükben az eszköz inkább a megjelenés részeként funkcionált, nem pedig kényelmi 
szükség okán, többet is fizettek érte, s nem volt mindegy, ki-ki rövidebb vagy hosz-
szabb, vékonyabb vagy vastagabb hengerekét illesztett a szájához, lebegtetett ujjai 
között.



48

A "csapatkapitány"

De ez már későbbi tapasztalat. Szülőhelyem számomra az ötvenes éveket, a for-
radalom előtti időt jelenti. A szipka-történet lényegileg nem keletkezhetett 1956 
után.

A Budapesti tavasz című filmet 1955-ben, a felszabadulás tízedik évfordulóján 
mutatták be. A kor ismeretében feltételezhető, hogy akkoriban annyi kópia készült 
egy nekünk fontos filmből (elvtársi többes, továbbá: A művészetek közül számunkra 
legfontosabb a film), hogy országszerte vetíthették április negyedikén. Bocsánat: 
nem negyedikén: április 4. tiszteletére! Azt sem zárom ki, hogy egy évvel később, 
1956 tavaszán láttuk, bár akkor csak a mozi széksoraira emlékeznék, nem pedig a 
kultúrotthonra, ünnepéllyel, filmmel, ruszkikkal.

Csak a vasárnapi matinét nézhettem meg a moziban, az esti vetítéseket nem, ha-
sonlóan a velem korú gyerekekhez – a srácok szót nemigen használtuk – 1,30-ért. 
Ennyibe került a jegy az első 5 sorba, a cigánypáholyba. Kicsit megfájult a nyakunk, 
miközben felbámultunk a vászonra, de ennyit megért a gyerekseregnek. Szinte 
egyformák voltunk, barnák a jó idő beköszöntével a naptól, meg demokratikusan, 
másként is egyformák: egy szál fekete klott gatyában jelentünk meg a matinékon, 
de mezítláb csak a cigánygyerekek egy része lépett az olajos deszkapadlóra, hiszen 
a mozi arra fel találtatott a főutcán, a templomtól nem messze, s oda, aki tehette, a 
forró betonjárdán szandálban járt.

A matinékat nekünk szánták: kisiskolásoknak, nem is jártunk osztán a temp-
lomba! Még hittanra is ritkán, ha nem az iskolában tartották. Pedig milyen hatá-
sosan zengette Butyka kántor nemes tenorján, hogy Kanaán! A szám is tátva ma-
radhatott, annyira élvezte az előadást, én meg annyira csodálkoztam a nyihahán, 
mert zeneileg valahogy így érzékeltem a kántori képződésű Kanaán hangsort. De a 
mozielőadások ennél is érdekesebbek voltak.

A filmek a szocialista realizmus népszerű alkotásai, mint például az Én és a 
nagyapám, az Állami áruház, a Kétszer kettő néha öt, no meg a harci eksztázist kivál-
tott szovjet háborús dirr-durrok: Őrs a hegyekben, Szevasztopol hősei, Támadás hat 
huszonötkor. Orosz katonát eladdig csak filmen láttunk. Ott volt még az iskola, a 
könyvek. A mozihoz hasonlóan bőven el voltunk látva a szovjet irodalom gyöngy-
szemeivel, ezért Alekszander Matroszovról, a Kalinyini Front 22. hadseregcsoport-
jának harcosáról úgy tűnik, olvashattunk, s csak fantáziánkban képződhetett hős-
tette látványa: lőszere fogytán saját testével hallgattatta el az ellenséges géppuska 
öldöklő tüzét. El is játszottuk a fiúkkal, Nagy Balcsival, Csepregi Gyurkával, föl 
nem fogva, hogy azt a géppuskát magyar honvéd is kezelhette volna, arról meg 
végképp nem tudhattak a felnőttek sem, hogy Matroszovot, mint milliónyi társát 
a GULAG-ról sorozták be a dicsőséges Vörös Hadseregbe.

A felnőttek beszélgetéseiből hallhattuk, hogy mi történt az ostromkor – ez volt 
a felszabadulás köznyelvi megnevezése. Szidalomra nem emlékszem, ezt-azt elvit-
tek, s volt, amit hátrahagytak, nyilván néhány ’45 kora nyarán született jó magyar 
gyerek is az ő hagyatékuk.
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Akik megjárták Oroszországot, mint az első világháborúból megtért két nagy-
apám, tudták, hogy esik meg az ilyesmi, emlegetni felesleges lett volna, kivált gye-
rek előtt. 

Anyai családomban nagybátyám és nagyapám olyan otthonosan emlegette Sza-
marát és Szaratovot, mint egyetlen helyet sem Kisújon kívül. – Tudod, ott a trafik 
megetti utcában… – emlékeztették egymást egy-egy történet helyszínére. Ebből a 
felidézett oroszországi otthonosságból hiányzott minden mozgalmi vagy világ-
nézeti motiváció: a katona, a hadifogoly sorsának megtapasztalása és megértése 
fejeződött ki benne. Abban is, hogy Nagyapó ’44 októberében deszkákkal bélelt 
verembe rejtette alig tizenhat éves múlt leendő anyámat, hogy az átzúduló első 
hullám katonái kárt ne tehessenek benne. A beszállásolt tiszttel azután szót értett. 
Volt ideje a Volga mellett oroszul, református énekeskönyve segítségével pedig az 
ottani evangélikusoktól a németül is megtanulni. 

Az ő történeteikből, ifjúsági filmekből, könyvekből egyetlen orosz ember alak-
jára sem emlékszem. Kislegényekként nem a filmek jellemábrázolása, a figurák 
életszerűsége vagy tipikus orosz-szovjet mivolta ragadott meg bennünket, hanem 
a piff-puff, az izgalom, amelyet ekkoriban nem az indiántörténetek, nem a vad-
nyugati cowboy-filmek közvetítettek számunkra, hanem a Nagy Honvédő Háború 
vasárnap délelőttre rendelt részletei.

A Budapesti tavasz nem a matinék sorába illeszkedett, más volt a közönség, más 
az alkalom, az érzések, amelyek a film láttán bennem keletkeztek. A Budapesti tavasz 
mint az első felnőtt film vált emlékezetes-
sé számomra, anélkül, hogy ezt akkor meg 
tudtam volna fogalmazni. A szerelmi szál 
– eltérően az előbb említett alkotásoktól – 
valóságosan átélhető és a harci jelenetektől 
meglehetősen különböző izgalmat közvetí-
tett. A Gordon Zsuzsa alakította zsidó Judit 
egyszerre jelentette számomra a sejtelmes 
nőiséget, és a szintén ismeretlen zsidó vala-
kit, akivel addig semmilyen módon nem ta-
lálkozhattam. A zsidó szó alig hangzott el, a 
nemiség kérdésként sem létezett, mert nem 
illett kérdezni, a könyvtárból pedig olyan 
könyveket hordtam haza, amelyek nyo-
mokban sem utaltak efféle emberi tartal-
makra. Nota bene: a felnőtteknek szánt fil-
mek és regények többségükben pártállami 
megrendelésre készültek, az alattvalókat 
infantilizáló, gyermeki szinten tartósító 
produktumok voltak. Ettől a környezettől 
a Budapesti tavasz erősen különbözött, igazi Plakát. (imdb.com).
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műalkotás volt, a nagyszerű stáblista utólag is hitelesíti az egykori hatást. Évtize-
dek után elmondhatom: igazi érzelmi azonosulást éltem át a háború és az üldözés 
sújtotta emberekkel, vonzódtam a szép és titokzatos női főszereplőhöz, s igazi há-
lát éreztem a szenvedéseknek véget vetett szovjet katonák iránt.

Ezekkel az erős érzésekkel, mondhatni késztetésekkel telítődve fokozott kíván-
csisággal vettük körül a film után a városi ünnepségre érkezett idegen katonákat. 
Ilyesmi addig még nem volt! Olyan emberrel valóságosan nem találkozhattunk, aki 
nem értette a beszédünket, s mi nem értettük az övét. Közel lehetett menni hozzá-
juk, megnézhettük az egyenruhájukat, aki tudott, szólhatott nekik valamit, volt, 
aki jelvényt is kaphatott tőlük, egyszóval lejöttek a filmvászonról a hősök, ezek a 
külföldiek! A mai gyerekek E.T. megjelenésére sem reagálnának olyan elfogódott-
sággal, mint mi, alföldi kis kölykök, 1955 vagy 1956 tavaszán az oroszokéra. 

A barátkozásnak azért voltak a nyelvi nehézségeken kívül korkülönbségből adó-
dó akadályai is. A gimnasztyorkás malagyecek feltehetően a fejünk felett gusztál-
hatták a lányokat, akiket mi észre sem vettünk, s akik nem véletlenül közelünkbe 
sem jöttek. Nem is tartott soká a mi kis találkozónk. Elindultunk, kis csapatban 
hazafelé, megtárgyalva az egyedülálló eseményt, hogy a ruszkik így meg amúgy.

Út közben és érzelmi fűtöttségünkben valamelyikünknek támadt egy ötlete. 
Nem sok vita szülte. Adnunk kéne nekik valamit! Venni kellene, hiszen nekünk, 
nálunk semmink sem volt. Összekapartuk filléreinket, s azután az Arany János 
utca sarkán, egy lebombázott ház helyén állott trafikos bódét ellepve, négyen-öten, 
állal alig a pult fölé érve válogattunk. Akkoriban a felnőttek ötösével vehettek ci-
garettát, az kijött egy forintból, nekünk ugyanilyen áron adták a stolverket, Ba-
gaméri, az elhíresült mozgóárus 50 fillérért mérte egykor a kisgombóc fagylaltot. 
Nem volt tehát egyszerű a választás, nem kicsinység, amit rááldoztunk, de megvet-
tük a szipkát! Barnás papírtölcsérrel, sárga szopókával Két forint hetvenöt fillérbe 
került.

Hogy mi lett a szipkával arra már nem emlékszem, mert mire visszanyargal-
tunk az egykori ipartestületi épületbe, a ruszkik már oda voltak. Kérdezgette tő-
lünk valaki, hogy tán’ itt felejtette valamelyik a dohányzó készséget? Utánuk kelle-
ne küldeni? Mit is akarunk tulajdonképpen? Még jobban zavarba jöttünk, mi sem 
értettük az egészet, nemhogy a kérdező. Nem szipka, hanem mint ma mondanánk: 
szívás volt az egész. Hát még ami utána következett!

1956 októberében megbámultuk a főutcán csörömpölő tankokat, 1957 tava-
szán pedig már nem barátkoztunk a ruszkikkal…
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Füles sapka és Kossuth-címer

Apámat ritkán láttuk, másodikos lehettem, mikor elváltak, azután harmadik-
ban és negyedikben jobbára Anyu járt haza. Ilyenkor húgommal együtt kézen fog-
va mentünk végig a városon Papiék. Apu az anyjához, vagyis hozzánk érkezett visz-
sza. Nagy esemény volt ez a forradalom után, ráadásul tartós együttlét kezdetének 
ígérkezett.

Amikor megjött, túl voltam már a Papi nagyapót ért akasztási fenyegetésen, 
amit el is hessentettem magamtól, mert, hogy mi az akasztás, azt az aradi vértanú-
kat ábrázoló képekből tudtam. Nagyapó nem illett bele. Még nem kezdődött meg a 
pufajkás bosszú, legfeljebb Buló, az énektanár állított bennünket körbe, hogy ka-
rokat átfonva egymás pajeszát megcsippentsük, s le-fel rugózva élvezzük a ritmust. 
Pedig nem csináltunk semmit. Nincs igazság! – sikíthatnám „Bocikám” művész-
nővel, hiszen kitüntetést nem kaptam hozzá hasonlóan én sem azóta, hogy nem 
égettünk vörös zászlót (pedig én szerettem volna egy kicsit).

Az eseményeket még forradalomnak nevezték a rádióban. Figyeltem, hiszen 
őszutón sem küldhettek be a gyerekszobába, olyan mifelénk nem volt, akkoriban 
a filmekben sem.

A konyha másik oldaláról nyílott a kisház, a kisebb szoba, amelyet korábban 
inkább konyha-közeli kamrának használtunk, ide került a hűvösre a befőtt, a tep-
si-szám készült zsíros sütemény fazekakba ömlesztve, a kenyér levágott héja, ami 
aztán elaprózva a tyúkok eledeleként végezte. Amikor apánk megjött, a dagasztó-
teknő a mosásra-fürdésre szolgálóval együtt valahová a falra költözött fel, a komód 
mindennapi bútorrá válva tele lett élő, napi használatban szükséges eszközökkel, 
került egy spangli, egy suszterszék és fekhely apámnak. Megtelt a kis szoba az ő 
állandó jelenlétével. Egész nap nála üldögéltünk, felnéztünk rá, s amit másoknak 
mesélt, hallgattuk azt is.

A konyha, ahogy beléptünk. Ahonnan beléptünk.
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A kisháborúból történeteket, maréknyi Kossuth-címert meg füles sapkát hozott.
A történetekért később apámat elvitték, összeverték, én meg jó ideig úgy, ahogy 

hallottam, magam sem hittem őket. Olyanok voltak, mint a mese. A barikád mö-
götti kátrányfőző üst lehajtott csöve elől kifaroló tankok, a macskakövekre öntött 
tankelhárító kenőszappan miatt meghátráltak a rosszak, megvolt az elégtétele a 
kisebbeknek. Nálunk Kisújszálláson csak átdübörögtek, vonultak Pest felé a harc-
kocsik, autók, lövés nem esett, nem épült barikád. A Sásastó utcán, amelyen a né-
gyes főúthoz haladtunk megbámulni őket, bizony féltek, nagyon féltek az embe-
rek. Hitték is, nem is, hogy a legkisebb fiú legyőzheti a hétfejű sárkányt…

Kossuth-címerből többféle került, színei, arányai változtak. Némelyik hátuljá-
ba csak gombostűt nyomtak, de legtöbbet ziherejsztűvel lehetett kitűzni. Gyufa-
lángban lágyult, kicsit lángot is fogott, lehetett vele kísérletezni, volt belőle bő-
ven. Tetszett nagyon, rajzolgattam, ahogy az elődjét is. Anyám őrizett egy címert, 
arany-fehér színűt, első levágott hajfürtjeink és kihullott tejfogacskák mellett. 
Számomra az a címer maradt a szívbéli, az anyámhoz és apámhoz tartozó csonka 
pillanat emléke, a forradalomé, amelynek keveset értő tízéves tanúja lehettem.

A kapott füles sapka vadonatúj volt, s bár nem gyereknek készült, mégis hord-
tam azon a télen. Barna szőrme borította a külső, lehajtható részét, áll alatt vagy 
a tetején a füleit szalaggal köthettem meg, elől a belső posztóhoz két patent illesz-
tette. Magyar tiszti fejrevalónak készülhetett, az orosz legénységi sapka – később 
legalább is – szürkés prém borítással rendelkezett. Nem billegett rajtam, nagy fej 
voltam, s ha a két vitorlámat eltakarta is, jót tett az télen. Sokan hordtak akkori-
ban katonai holmit: hadirokkantak, koldusok, és pufajka volt a mezei munkaruha 
nagyapámon. Barna szőrmés sapkát azonban nem láttam senki máson. Egy apró, 
körömfeketényi csomósodás tűnt fel a szőrmében, reméltem, hogy csak a disznó-
vágást követően. Ezzel vigasztalódtam.

Miért éppen francia?

1000 szó franciául nem kevés. Némely anyanyelvi beszélő ennyiből egész éle-
tében kijön. A magyar szókincsem passzív állománya 1957-ben – könyvtárlátoga-
tó lévén – ennél nagyobb lehetett. De mi a csudának érdekelt tízévesen ezer szó 
franciául? Életemben nem láttam, nem hallottam odavalósit, ha csak a János vitéz 
illusztrációján nem, igaz, akkor mindjárt a királyt!

A kásahegyet fogalmát koromhoz képest jelentős olvasottságom dacára ma-
gyarul sem értettem volna akkor, mert szerettem a tejberizst, az 1000 szó tehát 
nem riasztott. A nyelvre pedig valószínűleg azért cuppantam rá, mert „felülről” 
jött a lehetőség. Igaz, már nem a nagyszoba bal felső sarkából, a vezetékes rádióból 
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érkezett az ige, vagyis az être és az avoir, hanem a kisszobában zöld varázsszemmel 
kacsintó világvevőből. Apámmal együtt került ide a kisháború után, s ha ő éppen 
nem szórakoztatta a suszteráj kuncsaftjait vagy bennünket, akkor rádióztunk. A 
nyelvtanító sorozatnak szorgos hallgatójává váltam, s jegyeztem fürgén az ezer 
szóból mindazt, ami a fülemen bement.

Soha életemben, a nyelvleckék idején sem voltam a helyesírás bajnoka. Hajla-
mos vagyok úgy írni a szavakat, amilyen hangzással az alapszókincs belém gyö-
kerezett. A kisújszállási kiejtés – amely ma már nem hallható – ott van a tollam, a 
billentyűzetem végén. Oszt’ akár a Marcsa bugyogója, gyakran lejjebb is csúszik.

A francia kiejtés-helyesírás problematikájával nem a rádióadásokban, hanem a 
másik felsőbb instancián, nyomtatásban találkoztam. Apám Pestről történt haza-
érkeztével az elém került könyvkínálat is megváltozott. A két egyforma külsejű 
Dante kiadású kötet közül az egyik a Munkás voltam Párizsban címet viselte. Hogy 
Erényi Géza írta, az nem érdekelt, később tanultam megjegyezni Padostól, a Sor-
bonne rajongójától a szerző nevét, és ha van, az eredeti címet. Azonban a párizsi 
vendégmunkás, kilépett gazdasági menekült tapasztalatai közül a legelső azóta 
többször is átélhetővé számomra.

„Szjő Szábolcs”, az enyhén pikareszk önéletrajzi regény magyar főhőse kiváló 
franciasága tudatában érkezett a Gare de l’Estre. Az első meglepetés akkor érte, 
amikor kiderült, hogy amit hall, az a nyelv valami más, mint amit megtanult, és 
nem ért belőle egy kukkot sem! 

A „bennszülöttek” ellenben azt nem értették, hogy aki Romániából jött, hogy 
lehet magyar. A postás különösnek találta a moszjőnek érkező borítékon, hogy a 
vezetéknevet írták előre, és a prénom áll hátul. A szürkék – ahogy a francia kisem-
bert nevezték – szittyákat megszégyenítő korlátoltsággal utasították el a pálya-
udvarra befutó Mávag-mozdony magyar mivoltát, hiszen a Wien-Paris felírat bi-
zonyította számukra, hogy azt náluk, esetleg Bécsben, de nem valahol Mongólia 
közelében gyártották.

No és Trianon. A franciákat nem érdekelte sem nagyban, sem kicsiben. Versail-
lesban persze a teremőröknek hamar feltűnt, hogy a nevezetes asztalon, akárhogy 
ügyeltek is, nap, mint nap jókora csula éktelenkedett. Erdélyi hősünk ottjártakor 
már üveglap védte. Undorító maradt az így is. Oly nevetséges, egyben szomorú, 
hogy 2006-ban a nemzetben utazók a Kis Trianon kastély előtt mutatták be a gyász 
örömünnepét. Mert báncsák a magyart! Hiszen nekünk még Trianonból is csak a 
kicsi jutott! Meg ez a színvonal, ilyen promóció… Abba az épületbe, a kisebbe az a 
bizonyos asztal be se fért volna!

A párizsi vendégmunkás gondjai között nem Trianon, hanem a megélhetés állt 
az első helyen. Meg kellett élnie, ha már otthon nem sikerült. Franciaországban a 
két világháború között még tartott az az 1870-ben kezdődött demográfiai hullám-
völgy, amely a migránsokat Párizsba húzta. A második világháborús megaláztatás 
kellett ahhoz, hogy a gallok új lapot nyissanak a szociálpolitikában, oktatásügyben, 
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hogy a Résistance békeidőben népességgyarapodással folytatódjon. Emberünket, 
mint százezernyi mást is – beengedték az országba, ahol azt a munkát végezte, ami 
adódott.

Viccesnek találtam, hogy az elegáns szálloda szuterénjében a szennyes lében ko-
torászó mosogatók búvároknak nevezték magukat. Öniróniát éreztem belőle. Aho-
gyan húszéves koromban a pesti játékraktárban a trozsé, vagyis Monsieur troger 
mivoltomból – természetesen. De tévedtem. A mosogató ugyanúgy plongeur, ahogy 
a búvár.

Az a részlet is nagyon tetszett, amelyben Szjő Szábolcsot mindenféle alig értett 
szakmai dumával és rafinált műveletekkel egy francia hajszobrász jól megkopasz-
totta. Pedig vigyázó szememet Párizsra vetve sorsomat nézhettem volna előre! Pár 
év múlva a Rákóczi úti Erzsike presszó mellett dús, hullámos hajamból undorító 
szakkarai piramist formált – engedékenységemmel visszaélve – a figaró. A proce-
dúra végén háromszoros árat kért a műért! Visszaszégyenkeztem a hiányzó ösz-
szeggel, hiszen tizenöt forint a zsebemben nem volt! Nos, visszatért a tetthelyre a 
párizsi magyar munkás is. Másodjára már jól felkészülten vágatott hajat, elviselte 
a már ismert mutatvány minden fázisát egészen a pakolásig, végül, amikor a figaró 
megkérdezte, hogy:

– Mit tehetek a hajára, Uram? – a válasz ugyancsak meglephette:
– Mon chapeau! – A kalapomat! – és Szjő Szábolcs felpattanva a székből vidáman 

távozott!

Forradalom

– Nagyanyó! Forradalom van Pesten! 
– lelkendeztem anyai nagyanyámnak.

– Tudom fiam, Nagyapót fel akarják 
akasztani. 

Ez volt az a pillanat, amelyben a 
történelem nyakon vágta az embert. A 
majdnem tízéves kisembert, akiben de-
rengeni kezdett, hogy a történelem nem 
fekete-fehér filmek jeleneteiből áll, hogy 
vannak testmeleg hősök és áldozatok és 
áldozatok a vétlen emberek is. Kézkö-
zelben. Nem kellett mást tennem, mint 
a kéthetenkénti – mai szóval láthatásra 
– átgyalogolni a húgommal kézen fogva Nagyanyó botikált…
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a város egyik végéből, Béres nagyapáméktól a másikba, anyám családjához, a Pa-
pi-zugba, hogy megforduljon körülöttem a világ.

Számomra ’56 szerdán kezdődött. Előző este, ahogy mindig sötétedés után nem 
sokkal, le kellett feküdni, a villanyt nem pazaroltuk a rádióra. Az alföldi paraszt-
városban pár utcányira tőlünk még petró világított. Nálunk, apai nagyszüleimnél 
rádió is volt, vezetékes. Olyasféle, mint az iskolás hátitáska, egyetlen gombbal az 
oldalán. Jó magasan felakasztva sugározta, amit Pesten és Szolnokon, a megye-
székhelyen leosztottak. Talán hat forintba került a műsor havonta. Esténként oda-
haza keveset szólt, nagyapám korán kelt a malachoz, tehénhez, ki kellett engedni a 
tyúkokat is, jókor lefeküdtünk. Így aztán nálunk csak szerdán délelőtt hallatszot-
tak a hírek a zene szünetében. Szaladtam is ki az udvarra, ahol dolgoztak: – Nagy-
apám! Nagyanyám! Megint bemondanak valamit! –

Napközben a piactéren meg a tanácsháza környékén hangosbemondó tájékoz-
tatta az embereket, amiben azonban – utólag visszagondolva – a kisújiaknak nem 
sok örömüket telhetett. Azt el tudom képzelni, hogy 1956. október 24-én nem ér-
kezett beolvasnivaló. Aznap már a pestiek olvastak be a rendszernek.

Az eseménnyel nagyon meg voltam elégedve. Elsős korom tavaszától forgattam 
a könyveket, harmadikban már a Nagy Tippan melletti városi könyvtárba is beirat-
koztam, odahaza pedig a Toldin és a János vitézen kívül akadt két képregény-so-
rozatból is (darabja egy forint húsz fillér) pár füzet. Az egyik sorozat mesésebb, a 
másik történelmibb tartalmú volt. Ezekből elég korán megjegyeztem Pancho Villa 
és Huerta tábornok nevét, de még a kínai hírességekét is. Csu Te marsall a Magyar-
országon kapott díszkardnak, akarom mondani szablyának örvendve már szinte 
ismerősnek tűnt. A koreai háborút, amely iskolába kerülésem előtt abbamaradt, a 
rádióban kísértem figyelemmel, valami társasjáték-félét is rajzoltam belőle. Egy-
szóval elég korán megismerkedtem a politikai tájékoztató műfajával, nem csoda, 
hogy mire felnőttem, rá is untam, a seregben nagyokat szundítottam alatta. Ne-
gyedik osztályosként ezen a téren csak két dolog bosszantott. Nagyapámék nem 
engedték, hogy a Ludas Matyi karikatúráit másoljam, gúnyrajzokat csináljak a lán-
cos kutyáról, meg az imperialista Dullesről, hiába érveltem, hogy ezekről szabad. 
Azzal meg kivált elégedetlen voltam, hogy itt, velünk nem történik semmi! Ebben 
a várakozásban ért a pesti forradalom híre. Nagyon tetszett!

Az iskolában tanítói ügyelet nem lévén, magunk között latolgattuk, hogy a vö-
rös zászlókat el kéne égetni, de végül is nem lett belőle semmi. Valami röpcédu-
la-félét biztosan irkáltam, s a padokban hagytam, mozgalmilag ugyanis – mit már 
említettem – elég jól fel voltam készülve. Unokatestvérem emlékszik arra, hogy a 
hazafelé vezető úton Gőz Ignácné figyelmeztetett bennünket: a szülőket viszik el a 
gyerekek helyett, ha megtesszük, amire hangosan készültünk. Bizonyos, hogy no-
vemberben-decemberben a deszkakerítésekre is firkálgattam az iskolából hozott 
krétával: Egy forint a forró lángos, le van szarva Kádár János! Este történt, amikor 
nagyapámékkal tanyába mentünk, s én hol előre siettem, hol lemaradtam, ők meg a 
kis favázas, üveglapos, gyertyás, épp, hogy a lábuk elé világító tót lámpás fényénél 
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nemigen látták, mit művelek. Hogy miért nem tüntettek ki engem az elmúlt évek-
ben, mint ellenállót?!

Az anyai családban voltak kommunisták. Nagyapó a párttag-vejének a vasúti 
főtisztnek a fiát szovjet-magyar mintára „kis szövetségesemnek” becézte, míg ve-
lem, a nem rég még maszek suszter gyerekével igen kelletlenül állt szóba. A vasúti 
ács könyvespolcán a Csendes Don nyomasztóan terjedelmes köteteire emlékszem, 
meg tán A Rákosi-perre, vajszínű borítón vörös betűkkel. A Fehér könyv szörnyű 
képeivel a következő évben került melléjük. Valami vörös csillagos oklevél is lógott 
a falon az első világháborús gyalogos katonai emléklap mellett.

Az öreg egy irtózatos kardvágást 
hozott haza a koponyáján a háborúból, 
meg a mellzsebében hordott golyó-át-
ütött református énekeskönyvet. Nyári 
estéken Nagyapó jóvoltából az Allegro 
barbaro épp úgy megszólalt a görögibo-
lyás illatú gangon, mint a Poljuska polje, 
vagy egy már nem felidézhető szövegű, 
de dallamában még bennem élő induló, 
amely a vörös zászlók alá hívott. A man-
dolint szerettem leginkább hallgatni, 
de tetszett a bürökpikula meg a furulya 
hangja is Papiéknál. Mindegyiket maga 
csinálta Nagyapó. De alig énekelt, pedig 
szép hangja volt.

Őt alkalmazták városi hangos- 
bemondónak.

Óvatos níp a miénk. Csak szombatra, október 27-ére fejlődtek a dolgok odáig, 
hogy az emberek hozzáfogtak a hősi halott szovjet katonák fölötti emlékművet 
ledöntögetni. Nagyapó szokásos sétája közben szemügyre vette a sírgyalázáson 
munkálkodókat, s boltozatos, kard szabdalta koponyáján megigazítva a kopott 
simléderes sapkát, így szól:

– Ínnye, de bátrak vagytok! Osztán mír nem az élőkkel kezdtek? Itt mennek, 
essetek azoknak! – lendítette előre botját, pár méternyire a Városháza parkja előtt 
futó 4-es útra mutatva, ahol egymás után csörömpöltek a szovjet páncélosok kelet-
ről nyugatnak, Záhonytól Budapest felé, tele katonákkal.

– Megájjon, vín Papi, magát is felakasztjuk! – dühöngtek vissza a sírrombolók, 
akiknek persze minden okuk meglehetett a diktatúrára felkiáltójelként emlékezte-
tő obeliszk ledöntésére, meg a gyűlölt beszolgáltatási hirdetmények hangosbemon-
dójának a megfélemlítésére is.

Idősebb Papi Lajos bürök pikulával. Zinner 
Erzsébet, Magyar Foto.
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Nem tudok róla, hogy 
anyai nagyapámnak oka lett 
volna megijedni, el sem bújt, 
nem is esett bántódása. Mint 
ahogy egyetlen kommunistá-
nak sem a városban. Annál 
inkább az emlékmű-döntö-
getőknek, sőt: az ez idő tájt 
Pesten volt apámnak, meg 
más, vétlen embereknek. 
Még gyerekeknek is.

Ellenforradalom

Borzalmas idők vótak azok, borzalmas idők! Nem is csak az, hogy nem vót mit enni! 
Hanem az a megalázás... az a lenézés amit kaptam! Hogy ollyat én soha még nem éreztem 
egész életembe, még cseléd koromba se!

Az ellenforradalom különben itt úgy zajlott le, hogy – hát puffogtattak, puffogtattak: 
szóbelileg. De úgy komolyabb dógok, hála istennek, nem vótak nálunk. … Olyan külön-
legessebb dógok mondom itt nem történtek. Nem vót itt még egy puskalövés se. Csak a 
szobrot döntötték le, itt a főtéren – hát azt ledöntötték. Meg pofázás vót – a pofázás, az 
ugye ment. 

(Így mesélte ezt egy kisúji fontos elvtárs Csalogh Zsoltnak: Egy téglát én is letet-
tem. Ifjabbaknak: a szocializmus felépítéséhez. Az 1989-es kiadásból idézek.)

Szobor persze egy darab se’ állt a városban, csupán a szovjet katonák karcsú, 
vörös csillagos, sarló-kalapácsos gúlája. Aznap döntötték le, amikor a piactéren a 
Forradalmi Tanács is megalakult. A református templom kőkerítésére kapaszkod-
va figyeltem ez utóbbit, s láttam, amint sokak mellé szomszédunkat, Lapis bácsit, 
az üvegest is beválasztották. El sem tudom képzelni másként az igazi népforradal-
mat, mint amelynek Béres nagyanyám piaclátogató szenvedélye folyományaként 
lehettem tanúja.

A népgyűlést követően, amikor a kommunisták ellen készülődő tömeget Sípos 
tiszteletes leszerelte, már hazafelé tartottunk. Pár nap múlva apánk is megérke-
zett Budapestről.

Apu sokat mesélt a forradalomról, amikor hazajött. Úgy gondolta: végleg.
Ki is váltotta az ipart. Felkerült a Marjalaki utca 45. szám alatti ház utcai 

homlokzatára cégtáblán a neve, aztán nagyobb betűkkel: CIPÉSZ, kisebb méret-
ben jobbra alul, hogy mester. A ház kisebb, belső szobája lett a műhely spanglival, 

A szovjet hősi emlékmű Kisújszálláson 
1956 előtt. Képeslap.
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suszterszékkel. Ott aludt mellette az „új lakó”, mi ketten a húgommal a „nagyház-
ban” a konyha másik oldaláról nyíló utcai szobában maradtunk nagyanyámékkal. 
Napközben persze apánk mellett üldögéltünk a vaspálcákkal tagolt, dróthálóval 
védett nagyablakú kis szobában, a váltótanítás engedte délelőttös-délutános rend 
szerint. Kishúgom másodikos volt, én már negyedikbe jártam.

Egykettőre jöttek a kuncsaftok a cipészműhelybe. Apu sokat viccelt velük, mi-
közben járt a keze a kerekfejű kalapáccsal, a faszögek csak úgy röpködtek a szája 
széléről az árral kijelölt helyükre: a talpba. A lábszíj, amivel a megmunkálás idején 
a kaptafára húzott félig kész cipőt a combjára szorította, sűrű szemöldök-emelin-
téssel került szóba, mint pedagógiai eszköz, jóval gyakrabban tényleges alkalma-
zásánál. Be nem váltott ígéret maradt a – Kapsz a lábszíjjal! mert azt, hogy engem 
valaki megverjen abban a kis házban, tizenhuszár nagyapám nem tűrte volna el. 
Pedig Béres Kálmánnál szelídebb embert nem ismertek az ártézi kút környékén, de 
még a Dühöngőben, a Sóhajban sem!

Apám történetei nem nekünk, gyerekeknek, hanem a suszteráj kucsaftjainak 
szóltak a forradalomról, komcsikról, ruszkikról, ávósokról. Különösen tetszett az 
a história, amelyben a felkelők egy kátrányfőző üstház csövét fordították az érke-
ző tankok ellen, s azok rendre meg is hátráltak a „nehézfegyver” láttán. Évekkel 
később már mesének tűnt ez a jelenet, legyintettem is rá, hiszen sokáig szóba sem 
került 1956, és annyira valószínűtlennek hatott az egész. Ez is elfolyt a feledésbe, 
akár a kockaköves útra borított kenőszappan, amelyben csak csúszkálni voltak ké-
pesek a tankok, haladni, irányt változtatni nem. A mesebeli legkisebb fiú, a Dávid 
és Góliát motívuma mindig, de különösen tízéves mivoltában lelkesíti az embert. 
Mivel a tankokkal ellentétben a kenőszappannal majd tíz év múlva, kereskedő-gya-
kornokként esett az első találkozásom, apu igencsak szemléletesen adhatta elő a 
történteket, mert meseként ugyan, de bennem megmaradtak a jellemzői. Évtize-
dek múlva egy rádióműsorban hallottam újra a Móricz Zsigmond körtéri harcokról, 

s rájöttem: apám az igazat 
mondta. Azt mesélte el a 
kisházbeli hallgatóság-
nak, amit látott.

A kuncsaftok azonban 
nem a történeteiért, ha-
nem a munkájáért jártak 
hozzá. Megbecsült, jól 
kereső cipészmester volt, 
amíg be nem ütött neki 
az államosítás, a kolhoz-
rendszer, a diktatúra. 
A fordulat után a szüle-
im Budapestig meg sem 
álltak. A forradalom a Barikád a körtér Verpeléti úti torkolatában. (Fortepan).
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Verpeléti út sarkán, a Móricz Zsigmond körtér közelében, a cipész szövetkezetben 
érte apámat.

Szövetkezet persze Kisújon is alakult. Mint Csalogh Zsolt dokumentum-feljegy-
zéséből megtudtam: ugyanaz a „régi jó elvtárs” alapította, aki egy téglát maga is 
letett a szocialista rendszer megalapozásához. Nem cipészműhelyben rakta a tég-
lát, persze. Ez az illető nem jutott olyan magasra, mint az államfői testületben leg-
hosszabb ideig, évtizedekig elüldögélt Nánási László, vagy a szintén suszterként 
emlegetett kis Oláh Laci. Kevesen tudják ma már, hiszen kiveszőben vannak, de 
a cipészekre legalább annyira jellemző a politizáló hajlam, mint az a fodrászok-
ról, taxisokról közismert. A leghíresebb péksegéd, Buci Gyuri (Marosán György) 
szakmai kivételnek számít. A kisúji cipészek közül a történet elején idézett elftárs 
életrajzában, akár Kádár Jánoséban is, szintén szerepelhetett, hogy „eredeti foglal-
kozása: munkás”. Egyikük sem dolgozott túl sokat a saját szakmájában, 1945 után 
mindketten a belügyi vonalra kerültek.

Varga suszter, vagyis apám, velük el-
lentétben szerette a görbe tűt meg a betűt. 
Magukat a könyveket nem különösebben 
bálványozta. Az udvar végében álló bu-
diba könyvvel a kezében vette be magát, 
már amikor az időjárás engedte. Máskor 
meg kitépett lapokba csomagolta a tojáso-
kat, melyeket Pestre utaztában a hüvelyes 
vetemény, tehát a füstölt kolbász mellé 
helyezett. Irkán, egyszerű levélpapír-borí-
tékon kívül nemigen költöttünk papírra. 
Pénzt adni ilyesmire? Akkéne még! Apám 
időnként bepakolt két-három pár vadonat-
új, maga készítette remekművet a kuferbe: 
olyan cipőket, amelyekhez foghatót har-
minc-egynéhány év múltán bécsi kirakatok-
ban láttam először. Hogy honnan szerezte a 
bőrt hozzájuk és mennyiért adta el őket, az 
nem rám tartozott.

1956 végén úgy látszott, talpra állhat, újra kezdheti az életét, egzisztenciáját. 
Kialakultak apró kis szokásaink, szertartásaink, takarékpénztárunk, s ha anyánk 
nélkül is, de kezdtünk családként működni.

Fordult a kocka apám régi szaktársa számára is. Nem lehettek nagyon jóban, 
mert nem emlegették a cipészek között, névről se ismertem, Csalog Zsolt könyvé-
ből szereztem róla tudomást először.

Ötven hatba én személyzetis vótam a Városi Tanácsnál, ott ért az ellenforradalom 
is. Onnan bocsátott el a Forradalmi Tanács ötvenhat november másodikán. Máma is 

Csalog Zsolt könyve (vatera.hu).
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megvan még az az ember, aki akkor bejött az irodámba és közölte, hogy vegyem a kabá-
tomat, elmehetek, el vagyok bocsátva – máma is megvan, és én nem indítottam ellene 
eljárást ötvenhétbe! Pedig hát mint volt ávós, én ezekkel az ügyekkel is foglalkoztam – de 
nem, annak az embernek én semmit nem csináltam, nem is szóltam hozzá. …Elbocsátot-
tak a munkahellyemrül, de amúgy engem senki nem bántott.

Apámat azonban a nyolcéves húgom szeme láttára valamikor ’56 végén vagy 
’57 elején elvitték. Ez a szó többet, mást jelentett akkoriban, mint az egyik helyről 
a másikra történő mozgatást. Annyit tudtunk, hogy hetekig, hónapokig, évekig 
tarthat. Hogy mi, azt akkor éreztem át, amikor apám hazakerült.

Iszonyatosan megverték. Taknya-nyála folyt, könnyezett csendben, felpüffedt 
keze ujjait se behajlítani, se kinyújtani nem volt képes. A felső teste tele volt soha 
nem látott sérülésekkel. Csak fel-felsóhajtott: – Anyám! – mondta nagyanyámnak, 
és nem beszélt neki se semmit. Sipos tiszteletes mellett fekve látták a betonpad-
lón, vizes kenderzsákokat dobáltak rájuk, azon lépkedtek passzióból a pufajkások. 
Állítólag nem odavalósiak voltak: a kisúji elvtársak, köztük Imre bácsi, a rokonunk 
a szomszéd városokba jártak az ellenforradalmárokat aprítani, az ottaniak meg 
hozzánk, nehogy valaki odahaza a sötét utcán megkenje őket.

Pedig előzőleg, a forradalom napjaiban nekik nem kellett félniük! Maga az egy-
kori suszter mondta Csalogh Zsoltnak:

Hát mint volt ávósnak ugye üzengettek, hogy majd ez lesz, majd az lesz – de én na-
gyon fel vótam kíszülve. … Úgyhogy aztán én fel vótam szerelve KÉZIGRÁNÁTTAL, 
GÉPPISZTOLLYAL, GOLYÓSZÓRÓVAL, MINDENNEL el vótam én látva! A rendőr-
ségtül meg megkaptam a régi kutyámat, egy hatalmas nyomozókutyát. Géppisztollyal 
álltam az ajtóba, a kutya mellettem – úgyhogy, ha bejöttek vóna, már a Cézár is elkapott 
vóna egybül két-három magyart. Szóval ki vótam stafirozva hiánytalanul, vót itten annyi 
mindenféli! De mondom, nem kellett használni belűle semmit se. Vigyázni vigyáztam, 
az igaz, de olyan nagyon nem féltem azér – hát kimentem én az utcára is, végigmentem 
a városon! Igaz, hogy mondogatták utánam, hogy „em meg a vín gazember ávós!”, ilyen 
siheder kölkök, mögöttem – de én hátra se néztem, mintha nem is hallottam vóna.

Szegény apámnak még az udvarra sem volt szabad kimennie 1957 tavaszán! 
Megszűnt a kisházban a suszterájos terefere, Apu soha többé nem beszélt sem a 
pesti, sem a kisúji eseményekről. Csak a véletlenül kezembe került igazolásból de-
rült ki számomra, hogy a Verpeléti úti cipész szövetkezetben munkástanács-elnök-
ké választották. Akik ismerték, igazolták, hogy gondosan őrizte a szövetkezeti va-
gyont, politikai tevékenységet nem folytatott. Nem hinném, hogy segített rajta ez a 
papír. Az talán igen, hogy a választás második helyezettje, a vezetésben gyakorlott, 
a céget ismerő szövetkezeti elnök javára lemondott a vezetésről. Pedig a forradalom 
napjaiban nem is sejthette, mit tesz majd a „munkáshatalom” pár hónap múlva a 
felemelt fejű munkásokkal…

Az egykori szaktárs akkoriban másképpen szenvedett.
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Énnekem inkább utánna lett keserves – mer nem kaptam munkát sehun se. Egysze-
rűen nem vettek fel! A Tanácsnál szóba se álltak velem. De úgy hogy szabályossan kenyér 
nélkül vótam, ötödmagammal! Mer nem vettek fel sehova, még a cipész-szövetkezetbe se, 
amit én alapítottam még negyvenháromba – onnat is elkűdtek! Hát suszter vagyok, nem 
tagadtam én meg a szakmámat – de hiába: 

– Ávós vótál? – aszondta az akkori elnök. – Akkor menjé haza. Ne zavarjá minket!
Mentem akkor a téeszbe. Az elnökkel eggyütt dógoztunk valamikor, tizenöt évig jár-

tunk ugyanabba a kulákudvarba – most meg:
– Kedves komám – aszondja –, én felvennélek, mer jó vónál a raktárba, vagy könyvelni, 

te mégis jobban tudod az írást; de nem tehetem, mer a tagság azt mondja, hogy ávós vótál.
Nem vettek fel sehova se!
Az anyai családnál, épp úgy, mint eddig, kéthetenként találkoztunk a Pestről 

érkező Anyuval. Egy-két születésnap is adódott a télen, szokatlanul gazdag: na-
ranccsal, igazi kakaóval, gesztenyepürével. Csak a karácsony nem volt olyan szép, 
mint két-három évvel korábban a családi négyesben közös.

A Papi-zugban a ház egy napon felnőttekkel is benépesült: Szolnokról szobrász 
keresztapám érkezett, Záhonyból a vasúti főtiszt, a Bittner-faluból meg Imre bá-
csi. Mindnyájan kommunisták voltak, de korántsem egyformán. A szobrász még 
a XX. kongresszus előtt odavágta a tagkönyvét a megyei tanácsnál, hamarosan el 
is veszítette a munkáját évtizedekre. A záhonyi mozdonyvezetőt a munkásőrségbe 
vitte a meggyőződése, Imre bácsit meg a Bittner-faluból ugyanez a pufajkásokhoz. 
Az „események” múltán már ő sem csak a kerítés fölött kipislantva bátorkodott 
küzdeni a „proletárhatalomért”.

Ezzel az egész sereggel, korai esti sötétben visszamentünk Papiéktól Béresék-
hez apámért, hogy magunkkal vigyük elvált felesége családi körébe. Most csak ta-
lálgatom, hogy a dolgot visszafogadó családi gesztusnak, megbocsájtásnak szán-
ták, vagy öntelt megfélemlítő díszszemle volt ez az egész? Akkor nem értettem, 
ma már nem tudhatom. Hanem apu nem jött ki a házból, neki nem volt szabad, így 
parancsolták: – Még az udvarra se! – Papiéknak csak nagyanyám tudott a kapulé-
cek fölött nemet mondani.

Apám az 1954-55-ös válása után bekövetkezett újabb egzisztenciális kudarcot, 
a megalázást, a kilátástalanságot sose heverte ki. Megverték, megfélemlítették, 
összetörték. Egész életében az apósát, a vín Papit okolta megveretéséért, másod-
szor is zátonyra futtatott életéért. Sose beszélt róla, sose beszélte ki. De tévedett.

Keresztapámtól, a szobrász Papi Lajostól hallottam először a munkanélküli 
ávósról, a feljelentőről, aki Csalogh Zsoltnak panaszkodott. Neki szabad volt azt is.

Akkor jött Korcsmáros elvtárs, aki most Karcagon párttitkár, itt vót párttitkár akko-
riba – aszondja a Korcsmáros elvtárs nekem: 

– Feri – aszondja –, add be a kérvént iparra. Mer más nincs! 
Beadtam a kérvént – visszadobták! Elutasították! 
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Úgy kaptam meg aszt nagy nehezen, hogy a Korcsmáros elvtárs járt közbe érte, a Párt 
nevibe, úgy kaptam meg az ipart egy hónap után. 

Akkor aztán kisiparos lettem, ötvenhét januártul. Hát ugye: maszek – elég sajnos 
hogy így történt, de én nem tehetek róla. Lett egy kis javittó műhelyem, kiraktam a cég-
táblát – de nem jött be senki se, munkám nem vót semmi, hacsak egy-két régi elvtárs nem 
nyitotta rám az ajtót egy rossz cipővel. 

Borzalmas idők vótak azok, borzalmas idők!

Imre bácsi a patakban…

1956 októberében a Munkácsi utcai iskolában zászlót akartunk égetni. Vöröset, 
volt belőle több is. Valahogy elmaradt. Az én tétovaságomnak is szerepe lehetett 
ebben: nem volt gyufám. Az első bűnbeesés fulladozásai után sokáig nem próbál-
koztam cigizéssel, így hát a negyedik osztályban nem gyulladtak ki a forradalmi 
lángok. Tanítónőnk, Szűcs Lenke nem is tudott a szervezkedésről, nem tüntetett ki 
sem körmössel, sem tenyeressel. Tűnődöm: ki fog engem ezért kárpótolni?

Nem igaz az, hogy Kisújszálláson a ruszki emlékmű döntögetésen kívül nem 
történt semmi. Hiszen csak kellett oka legyen annak, hogy utóbb, a városháza alat-
ti pincében a Sípos tiszteletes mellett feküdt apámat is puhították. a szocialista 
haza hősei.

Mert voltak, akik a másik oldalon kitartottak. Igaz, nem sétáltak az októberi 
napokban a főutcán, mint Nagyapó, öreges-felelőtlenséggel provokálva a holtak el-
len hősködőket, hanem osztályharcoshoz méltó módon kettős fedezékben folytat-
ták az ellenállást. Budapesten Nánási László, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
tagja sumákolt, Kisújon pedig állig megrakodva kézifegyverekkel az elcsapott ávós 
fürkészte a suszteráját soha fel nem kereső kuncsaftokat, vagyis az osztályellensé-
get. Gyűlölte az ellenforradalmár konkurenciát. Mert annak, például apámnak, jól 
ment egy darabig. – Ugyan mír?!

Rokonunk, Imre bácsi objektíve nem igazán vitézkedett az események idején. 
Nem látták peckesen, vadászpuskával a vállán végigmenni az utcán, hej, pedig mi-
lyen daliásan festhetett pár évvel korábban gimnasztyorkában a dióverővel felsze-
relt Magyar Néphadsereg tisztjeként! A képeslap-méretű fényképre náluk jártam-
ban rácsodálkoztam: az én apám nem vitte ennyire, csillagos parolis katonaképe 
nem volt. Két lúdtalpán világnézeti alapon kerülte el a fegyvereket. Imre bácsit 
azonban szilárd kommunista eszmeiség működtette. Mindig tudta, hol a helye. 
Ott, ahová a Párt állította.

Ha szólították az elvtársak, a családfő bevonult a Néphadseregbe, ha pártisko-
lára küldték, utazott, s végezte azt is. Rendszeres beszámolókat írt haza, Kedves 



63

A "csapatkapitány"

Elvtársnőnek szólítva szép, fiatal, feleségét. Az idősebb fiút az Alföld kellős köze-
péről bányásznak küldte, a másikat, amikor eljött az ideje, a Rákóczi katonaisko-
lába. Imre rojtokkal díszített bányász egyenruhát hordott, Kálmánéhoz csinos tőr 
tartozott. A legkisebbnek, Erzsikének ötvenhatban a vörös nyakkendő jutott a kö-
telességteljesítésből. Ezzel járt iskolába. Imre bácsi törődött az övéivel, keményen, 
ellentmondást nem tűrt az alávetettektől.

Unokatestvéreim tehát világnézeti szempontból jóval haladóbb helyzetbe szü-
lettek, mint én, a kisiparos egzisztenciáját újra teremteni vágyott cipész fia. Ráadá-
sul Erzsike pár hónappal előttem jött a világra, ezért ő vörös nyakkendőt hordott, 
míg az én ünneplőmet csak kék díszítette, akkor még a szélére sem került vörös 
szegély. Ritkán volt alkalmam emiatt irigyelni, ötvenhatban meg kivált nem. Ő a 
Kossuthba járt, én az Aranyba, s amikor nagyanyónál vagy náluk összetalálkoz-
tunk, egyikünk sem hordott úttörőruhát. Rizsgyomlálás közben, ahová nyáron 
traktor-pótkocsin utaztatták a gyerekeket, szintén nem kellett nyakkendő. Ami-
kor a közeli kanálisban megfürödtünk, egyéb se nagyon!

Ötvenhat őszén úttörőgyűlést nem tartott senki. A nyakkendőket sem akarták 
a gyerekek eltüzelni, annál kevésbé, mert egyik sem hordta Erzsikén kívül. Ő lett 
ezekben a napokban – a párthűség okán – a kopasznyakú, akit minden más csibe 
üldöz, akibe, ha teheti, belevág. Nem tudta elkerülni.

Édesapja nap, mint nap lelkére és nyakába kötötte a textilt, s viselését lányos 
apához illőn a Bittner-falui ház kerítése fölött leste ki. Hogy is tűrhette volna, 
hogy a már-már bimbózni kezdő leánya rossz útra térjen! A Párttal a néppel egy az 
utunk, vallotta a forradalom napjaiban kissé bezárkózott családfő, még akkor is, 
ha erről az útról a kisúji níp letévedt, sőt: maga sem tarthatta időszerűnek délceg 
díszlépést tenni rajta.

Imre bácsi később, a felszabadulás 40. évfordulója ünnepélyén büszkén élvezte 
kitüntetett ülőhelyét közvetlenül a vendégek mögött. Megvillantotta kitüntetése-
it is. Három-négy lógott a mellén, szovjet mód. Tudvalévő, hogy a tovarisok még 
alulöltözötten is domborítanak, ha van mivel: magam láttam 1960 táján Lacháza 
strandján csupasz mellkasra hímezett Lenint. Egy téglát én is letettem, vélte szilárd 
meggyőződéssel Imre bácsi. A kitüntetéseket pedig szocialista építő munkáért, 
helytállásért, a szocialista haza megvédéséért adták.

Szó, ami szó, ha nem is a vészterhes időkben, hanem ótán, Imre bácsi is kitett 
magáért. Pufajkásként védte a ruszkik által helyreállított néphatalmat. A szom-
szédos településeken sújtott le az osztályellenségre, az ottaniak meg Kisújon a mi-
einkre, apámra és a többiekre. 

Az érmek megcsillantak a mellén, eltakarták a vérfoltos szennyest, sokáig nem 
került rá sor, hogy kimossa, kiteregesse. 1989-et követően akárcsak Arany János 
Ágnes asszonya – nem emlékezett semmire. Megzavarodott ő is.
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Imre bácsi önérzete

Volt ugye a tatárdúlás, 
törökdúlás, meg a felsza-
badulás – már a nyolcva-
nas években is. De csak 
az utóbbit ünnepeltük. Ki 
hinné ma már: nem egye-
dül az akkori párttitkár 
meg a tanácselnök vett 
részt a megemlékezésen, 
hanem a város színe-java. 
Nem tagadom: a negyve-
nedik évfordulón ott vol-
tam magam is. No meg 
Imre bácsi.

A megyeszerte leg-
szebb városháza a dísz-
termében rendezték a 
jubileumi történettudo-
mányi tanácskozást. Az 
épület a háborúban csu-
pán a rizalitos homlokzat 
két kis kupoláját vesztet-
te el, a teremben immár 
nagybátyám faragta szo-
bor nézett a meghívot-
takra, akiket – a szocia-
lista rendszer negyedik 
évtizedében – túlzás lett 
volna notabilitásoknak 
nevezni. A kiváló kisúji 
hadtörténész beszámolt 
a harci cselekményekről, 
mások az új élet, a köz-
igazgatás megszervezésé-
ről beszéltek. 

Az akkor felülre került 
funkcionáriusok is ott fe-
szítettek a meghívottak 
között. Rokonunk, Imre 

Szolnok Megyei Néplap 1984. 10. 13. 1. oldal
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bácsi egyenes tarkóval, felszegett fejjel tekintgetett körül az övéi sorából. Mellén 
a kitüntetések, melyekre rácsodálkoztam, hiszen nem volt mifelénk ellenálló vagy 
partizán egy szál, annyi sem. Városunk államfői sarzsijának emlékiratában (Náná-
si László: Emlékezetből. 1983.) sem szerepelt Imre bátyánk neve.

Szegény ember volt, jobbára napszámos. Negyvenöt előtt sokszor megalázhat-
ták, megsérthették, ahogy másokat is. Olyan világ volt az, hogy rendszer múltán 
is tetszikezte apai nagyapám a nála vagy húsz évvel fiatalabb, egykori nagygazdát. 
Nem úgy, mint ma teszik leereszkedő gőggel félművelt senkik, hanem egész életta-
pasztalatából adódott természetességgel. 

Az alul lévők pedig mindig felfelé igazodtak. Imre bácsi épp ezért járt negyvenöt 
után Veres Péter módján még kevélyebben, mint a redemptus nagykun ivadékok. 
Megtehette. Felszabadult.

Maga az MSZP Városi Pártbizottságának első titkára intézte hozzá szavait:
„Meleg szeretettel köszöntöm az agrárszocialista mozgalom jelenlevő felszaba-

dulás előtti képviselőit, a Szociáldemokrata Pártban tevékenykedő, majd a felsza-
badulás után az új élet és a Magyar Kommunista Párt megszervezésében aktívan 
közreműködő idős elvtársainkat, a Szocialista Hazáért Érdemrend tulajdonosait, a 
város volt párt- és állami vezetőit.”

A felszabadulás persze nem volt jelenlevő, csak felidézett, de sok neves vendég: 
tudósok, történészek, országos és megyei elvtársak vett részt a konferencián. Ma-
gam nem kimondottan a rendezvény, hanem a munkahelyemtől kapott rendkívüli 
szabadság és útiköltség-térítés okán ültem közöttük az első sorok valamelyikében. 
1972 óta a Magyar Történelmi Társulat tagjaként kaptam a meghívókat és a befi-
zetési lehetőségeket a számomra érdekes előadásokra. Így aztán – Imre bácsival 
ellentétben – nem a városi párttitkárt, esetleg Korom Mihályt ismertem csak az 
előadók közül, hanem Borus József, Liptai Ervin, Szabolcs Ottó munkásságát is.

Imre bácsira azonban, akire hátrafelé tekintve ráköszöntem, nem zavarták meg 
a nagy történész nevek. Még kérdést is feltett, igaz, némi feszelgéssel és kissé kés-
leltetve, de bátran – egyenesen anyámnak. Az izgatta a hat elemi plusz pártiskolás 
harc nélküli veteránt, hogyan kerülhetett oda, a díszterembe, ráadásul ő elébe! a 
városból ötvenhat után elvert cipész fia. Az én anyám kedvesen, de Imre bácsi ki-
emelkedő személyiségére szabva válaszolt:

– Oda hívták meg, a tudósok közé, hát hol másutt ülhetett volna?!
Imre bácsi nagyot nízett, de úgy a felszabadulás negyvenötödik évfordulója tá-

jáig, 1989-ig ezután is kevélyen, ahogy mifelénk mondják: gangosan járt.
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ICE +32 
Leesett a tantusz?

Hordozható telefonba tanácsos így beírni a szükség esetén értesítendő személy 
számát. A legközelebbit. Mert ha veled van a Jóisten, akkor is tartsd szárazon az 
aksit. Legyen kéznél a támaszod, a kedvenc slágered és minden titkaid.

1957 nyarán épp útban voltam afelé, hogy a fekete bakelit, kúpszerű vezetékes 
magántelefonnal először találkozzam. Bizonyára volt ilyen Kisújon is, de az isme-
rős házakban – ház, lakás egyre ment – nem létezett. Minek is? Működött a hírfor-
galom az ártézi kútnál. Magántelefont majd csak az én nagy utazásom következ-
tében Pesten, a főbérlőnknél látok, s odateszem mellé a fillérjeimet. Komáromiék 
egyre nagyobbat néznek, értem én, s aztán csak az utcasarki fülkébe tartok Anyut 
felhívni. Várok a soromra. A kapcsolás akkor jött létre, ha leesett a tantusz.

Azon a nyáron a vonaton sem telefon, sem rádió nem szólt még. Az már a lélek 
titka, hogy a kupé döccenésének ütemén miért vesz erőt a ringatás, miért hallik át 
az évtizedeken az akkori slágerek közül egy. És még egy. Fel nem érhettem ésszel – 
vélem felnőtt gőgösen. A hangulat vitte a vonattal a gyerekembert, aki csak érezte 
az eszmei mondanivalót.

Bárhogy lesz, úgy lesz,
A jövőt nem sejthetem,
A sors ezer rejtelem,
Ahogy lesz, úgy lesz,
Bárhogy lesz, úgy lesz.

Nagyanyó, a vasutas-feleség figyelmesen hallgatta a fülkénkben az idegen né-
nit. Ha kellett, bólintott, néha rácsodálkozott: – Ne mondja, kedves! – És kérdezett 
is, hogyne. Kíváncsiságból? Illemből? Ki tudja már. Nagyanyó semmi pénzért nem 
ment volna világgá. ’56 előtt is, utána is hazaszerető kommunista volt.

Az a néni volt számunkra az első élő ember, aki – leszámítva a fogságot viselt 
férfiakat – fél év elteltével idegenből tért haza és idegenekről mesélt. A belgákról, 
akik gazdagok, akik rendesek, akik befogadták. Nem volt baj velük az égadta vi-
lágon semmi! A néniék két gyerekkel járták meg Belgiumot. Nem tartották őket 
piszkos idegennek, se komcsinak, se disszidensnek, akadt munka, ennivaló, fedél. 
De a belgák keveset mosolyogtak, s nem szoktak volt a kútnál, a telefonfülke előtt 
és a vonaton jó szívvel csevegni.
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A sorsom jó vagy rossz nekem,
Itt minden, minden idegen,
Más föld, más ég, más táj, más nép,
Óh bár csak otthon lehetnék.

A szerelvény ma is szebben suhan ott, mint a hazai. A fülkében ismeretlen kon-
gói, amerikai és jamaicai társalog. Nem illik kimaradni, hiszen nem vagyunk bel-
gák. A miről és a hogyan teljesen közömbös. Belgium nyugodt, gazdag, a belgák 
korrektek. Forradalmuk csak egyszer volt, nálunk egymást éri. Ott van munka, 
lakás, megélhetés. És egy telefonszám. A fiamé. Kint vannak, két gyerekkel.

Be is ütöm a telefonomba: ICE +32 ** ** ** ** (2013. 03. 03.)

Kisjajó, Kölike

Tamáska Mária kolléganője

Miután Kádárt 1951-ben letartóztatták és elítélték, a feleségét is kitették az 
ÁVH-s állásából. Egy játékbabákat összeszerelő üzembe helyezték Pest külvárosá-
ban. Itt a visszaemlékezések szerint rosszul fogadták, miután osztályidegennek 
minősülő felső középosztálybeli és arisztokrata származású munkatársak közé 
került, és nem akarták eleinte elhinni neki, hogy nem kémként került oda titkos 
megbízatással (Wikipédia). Kornis Mihálytól lehet tudni, hogy 1954 tavaszán a 
szövetkezetben az akkor éppen semmiféle funkcióval nem rendelkező Kádár is 
többször megjelent. „Kinyírt, szerencsétlen mókusnak látszott; már nem gondolta 
magát politikusnak; azt hitte, az ő történetének egyszer s mindenkorra vége van.”

Anyum első pesti munkahelye az a bizonyos külváros üzem lehetett, amely ta-
lán később költözött az ötödik kerületi Vadász utca és Báthory utca sarkán álló 
épületbe. Valószínűbb azonban, hogy Tamáska Mária munkahelye, amelynek mél-
tatlan mivoltát utolsó interjújában Kádár is emlegette, csupán stilisztikai ellen-
pontként helyeződött a külvárosi pincehelyiségbe. De Kádár felesége Anyum sze-
rint sem beszélgetett senkivel, így bizonyára ővele sem beszélgettek a kolléganői. 
Megjegyzem, Varga Lászlóné Papi Mária szabász nem lehetett a Tamáska Máriát 
rosszul fogadó felső középosztálybeli osztályidegen a Textijátékkészítő Háziipari 
Szövetkezetben, akkor sem, ha apámnak a „fordulat éve” után kellett feladnia a 
család kisújszállási kisiparos egzisztenciáját.
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A játékkészítő szövetkezet helyiségei L alakban húzódtak: a rövidebb szár a Bát-
hory utcán a 19-es ház kapubejáratáig tartott, az udvarba triciklik és kisebb gép-
kocsik is beállhattak az anyagokat, készárukat le- és felpakolni. Abból az udvarból 
jöttem ki én is a dolgozókkal együtt ebédidőben a szemközti, 20-as számú házba 
igyekezvén. Üzemi ebédlő viaszkos vásznas asztalokkal. 

A ház hosszabbik oldala a Vadász utcai. Ide nyíltak a szabászat nagy ablakai, 
mindegyik fehérrel lefüggönyözve szemmagasságom felett. Végül egy raktárhelyi-
ség ablaka-ajtaja következett, belül Amstadt bácsi birodalma.

A Textiljáték sarki főbejáratán át a szabászatot és az irodákat is el lehetett érni. 
Nem volt sok belőlük. Meglehet, hogy a szövetkezeti elnök, Takács Ferencné is 
megosztozott egy helyiségen Blincingernével, a műszaki vezetővel. A párttitkár 
nem volt irodás, de gyakran sertepertélt arra. Őt mindenki Karának hívta Karáné 
helyett. Mennyi furcsa, szokatlan név az én kisúji fülemnek!

Eleinte a Kossuth-hídon át gyalog mentünk Nagyanyóval a Textiljátékba, meg-
lehet, hogy 1955 nyarán már nem a Fő utcából, hanem Kirilláéktól, a közeli Bat-
thyány utcából, ahol a Fő utca 37/a korábbi házmesterénél lakott Anyu. Vagy Apu? 
Kirilláék görögök egy kicsit, görögkeletiek vagy görögkatolikusok, ez különös. A 
lakás emeleti, kissé sötét, semmire nem emlékszem belőle, csak erre a furcsa névre, 
és hogy közelisége ellenére mégis eltávolodott attól, ami a Fő utca 37/a-ban még 
megvolt. Itt láttam először színes nyomaton Jézus szent szívét. Megrémített.

A pesti oldalra érve hamarosan útba esett a Batthyány-örökmécses. Egy képen 
előtte látható Varga Lászlóné Papi Mária, majd egy asszony, akit akkor is szép-
nek találtam, és Manyi nevű kolléganőjük. Ez utóbbinak az arca segíti visszaem-
lékezéseimben a régi fényképfelvételek datálását. A másik csinos textiljátékos nő, 
Rajki Éva nincs a képeken. Ő a férjével, Rajki Bélával a hétvégeket rendszeresen a 
Margitszigeti Nagyszállóban töltötte. Mert jó, pihentető, és megéri. Naná, hogy 
megjegyeztem!

Első életévtizedem 
második felében látogató-
ban lévén Pesten, akadtak 
kérdeznivalóim. Anyu jól 
bírta, Nagyanyó is tűrte: 
szerencsés gyerek voltam. 
Meg szégyellős. Túl sokat 
ma sem kérdezek, inkább 
várom az információt 
spontán beérkezni, eset-
leg utánanézek a holt 
anyagban. Így aztán va-
lamikor 1957 és 1960 kö-
zött, már pesti lakosként, Balról anyu a kolléganőivel a Batthyány-örökmécsnél.
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a Textiljátékhoz közeli Vadász utcai Szabó Ervin könyvtárba is beíratkoztam. An-
tall Józseffel sem ott, akkori munkahelyén, sem máshol nem jött létre történelmi 
találkozásunk.

Sokszor hívtam a 313 560-as számot, amelyen vagy előre az irodákba, vagy az 
Amstadt-féle raktárba kapcsoltak, s gyakran behallatszott: – Varga Mari, telefon! – 
A gyerek ott, abban az időben nem számított nyűgnek. Soha nem fordult elő, hogy 
Anyu ne tudta volna otthagyni a szabász asztalt, amikor kerestem.

Anyum eleinte plüss 
mackók sablonjait, vagy 
más, akkor divatos tö-
megesen előállítandó 
egyszerű babák sablonja-
it vágta ki a szabászpult 
kemény felső deszkájá-
ra feszített anyagokból. 
Sablont, szabászkést szo-
rított erős, szép kezébe, 
úgy dolgozott. A hagyo-
mányos babákkal alkotó 
módon nem igazán fog-
lalkozott, nem számított 
sem élménynek, sem fel-
adatnak. Varga Lászlóné 
a plüssmacikhoz kezdett 
először hozzányúlni, ami-
kor egy kiállításra egyedi 
darabot vártak el tőle.

1960-ban megbízták, 
hogy a május 20-30-a 
között rendezendő Buda-
pesti Ipari Vásár szövet-
kezeti standjára készítsen 
valamit.

A kacsa, a kutyus és 
az elefánt. Hogy játékai 
sikert arattak, magától 
értetődött. Akkoriban, ha a dolgok kissé jobban alakultak, azt természetesnek vet-
tem. Mégis eseményszámba ment az öt- vagy hatnapos, üdülőhajóval megtett ju-
talomútja Pozsonyig és vissza. A csoportkép ekkor, 1960. augusztus 17-én készült. 
Középen Takácsné, jobbra a fonott táskával, helyesebben „táskaskával” és maga 
festette szoknyában Anyum.

A szabászasztalnál.

Az 1960. évi Budapesti Ipari Vásárra készült figurák.
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Később, talán 1962-től Varga Lászlóné a Fővárosi Kézműipari Vállalathoz ke-
rült. Meglehet, hogy abban az időben, főleg 1968 után kerületenként üzemágakban 
működött a cég. Anyum munkahelye feltehetően a 8-as üzemágban először a VIII. 
kerületi Vajdahunyad utcában (16. szám), majd a Krúdy Gyula utca és a Mária sar-
kán lévő alagsori helyiségekben volt. A megmaradt néhány fénykép datálásában a 
korábbinál valamivel otthonosabbá tett környezet, függöny, az álló munkavégzés-
hez tartozó szabászpult helyett íróasztal, telefon látványa segít. Anyum előlépett. 

Amiről akkoriban beszélt, azok megol-
dandó feladatok voltak, némelyikük em-
berekhez, munkatársakhoz kötődött.

1963-tól 1965-ig hetente három es-
tét a dolgozók esti általános iskolájában 
(IX. kerület, Mester utca) töltött, hogy 
a 7., 8. osztály bizonyítványát megkap-
hassa. Ehhez az iskolaidőn kívül soha 
nem kellett tanulnia. Az általános isko-
la elvégzésére valószínűleg előléptetése 
vagy átsorolása céljából lett szükség. 
Mindkét helyen munkatársainak köz-
vetlen vezetője lett. Párttagjelöltségét is 
említette, így kerülhetett íróasztala fölé 
az édesapja, idősebb Papi Lajos Lenin 
tondója, amelyet én, az éppen sorkatona 
unoka a Nagy Októberi Szocialista For-
radalom 1967-es 50 éves évfordulójára a 
laktanyába vittem. Ott is maradt.

Pozsonyban jutalomkiránduláson.

„Ketten vagyunk most, Lenin meg én, …”
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Anyum büszke volt arra, hogy tervezői munkáját is igénybe vette a vállalat. Nem 
kis elégtétellel említette, hogy a cég által főfoglalkozású tervezőnek felvett, Párizs-
ban végzett iparművésznő terveivel szemben az ő modelljei találtattak szebbnek, 
gyárthatóbbnak, piacképesebbnek.

Feladatai közé tartozott a bedolgozók, azaz a nyersanyagból az árut lakásukon, 
kötetlen munkaidőben elkészítő asszonyok irányítása, betanítása – már a Bossányi 
György által igazgatott, Orlay utcai központú Fővárosi Kézműipari Vállalatnál is. 
A gazdaság visszarendeződéséről, a kézműipari vállalatok trösztösítéséről a hetve-
nes évek elején tényszerűen említést tett.

A szakmában – és egyebütt – Simonffy Miklósné néven 1974 januárjában tör-
tént házasságkötése után jegyezték.

1979-ben már biztosan a Mű-Tex – Műanyag és Textilfeldolgozó Háziipari Szö-
vetkezet bedolgozókat is foglalkoztató Baba részlegében (a XI. kerület Bartók Béla 
út 53-55-ben) részlegvezetőként és természetesen tervezőként dolgozott 1983-as 
nyugdíjazásáig. 1984-ben az egykori Textiljáték, vagyis a Játex küldött neki 1764 
forint tiszteletdíjat, erről a feladói szelvény tanúskodik.

Mindkét munkahelyén tárgyalt kül- és belkereskedelmi vállalatok képviselői-
vel. Folyamatosan tervezett játékokat, melyek legnagyobb részét külföldön, nyu-
gati piacokon, valutáért adták el. A Triál Sport Hangszer és Játékáru Nagykereske-
delmi Vállalat az egyik ottani partnere révén vált első szakmai munkahelyemmé. 
Egy külkereskedő, a Konsumexes Vajdáné nevére is vélekszem partnerei közül. A 
Konsumex Külkereskedelmi Vállalatot 1959 áprilisában hozták létre. A társaság a 
fogyasztási cikkek fő importőre volt, 1965 után ellátta a nyugati vendégkörrel ren-
delkező fővárosi és vidéki szállodákat is. Voltak munkaköri kapcsolatai az ARTEX 
Külkereskedelmi Vállalattal (1948-1986) is. Ezt 1949. június 1-én hozták létre az 
Állami Háziipari Rt, az Országos Kisipari Szövetkezet (OKISZ) külforgalmi cso-
portjából és a Magyar Külforgalmi Nemzeti Vállalat műtárgy csoportjából.

Partnerei között különleges ember Ara 
Jeretzian György (Konstantinápoly, 1918. 
február 23. – Bécs?, 2010. január 1.) Az in-
terneten fellelhető szöveg szerint az örmény 
származású kereskedő „gyapjú zseníliából 
kezdett kis állatfigurákat gyártani, amelyek-
nek egyediségük miatt óriási nemzetközi si-
kere lett. Abba a szerencsés helyzetbe került, 
hogy akkoriban – kommunista idők – dol-
lárért megrendelték az ő termékeit, s ez le-
hetővé tette, engedélyezték neki, hogy egy 
évben egyszer kimenjen nyugatra, Bécsbe és 
dollár elszámolású üzleteket kössön. Ezt ő 
maximálisan ki is tudta használni, jelentősen Ara Jeretzian György.
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megnövekedett a forgalom. Szövetkeze-
tek gyártották ezeket az ARA állatkák 
márkajelzésű figurákat.” Nos, az egyik 
ilyen szövetkezetben, kisüzemben dol-
gozott és tervezett textiljátékokat Varga 
Lászlóné. A tenyérnyi, porcelánfigurák-
ra emlékeztető, finom plüss borítású 
állatkákat itthon nem lehetett kapni, 
de e sorok írója 1965-ben elvitt belőlük 
négyet Lengyelországba. Csodaszámba 
mentek ott is.

Pálffy Judit Anyu munkájáról szó-
ló, 1981. 04. 12-én megjelent cikkéhez 
a képeket az Új Tükör gyakornoka, Fel-
végi Andrea készítette. A negatívok a 
fotóművész közlése szerint a Lapkiadó 
Vállalat felszámolásakor eltűntek.

Egy napilapból: „Világsiker a magyar rongybaba. Minden év febru-
árjában Nürnbergben rendezik meg az év legjelentősebb nemzetkö-
zi játékkiállítását, melynek hagyományos résztvevője a magyar játé-
kok exportőre, a KONSUMEX. Világsikert arattak a textil alapanyagú 
magyar rongybabák, a rongyból készült állatkák. Ezekből rendelték a legtöbbet. 

A KONSUMEX az idén több mint két-
millió rubel és egymillió dollár értékben 
exportál magyar játékokat. Anglia fajá-
tékokat kért, az NDK, Csehszlovákia és 
a többi szocialista ország mechanikai és 
mágneses játékokat…” (v.)

Papi Mária (1928. 08. 15. – 1987. 
08. 30.) Varga Lászlóné (1946-1974), 
Simonffy Miklósné (1974-1987) néven 
kendőket, női ruhát, sálakat, textiképe-
ket és terítőket is festett 1956-tól kezd-
ve biztosan. 
Ezt a munkát először barátnője, Cucu 
néni – a bestia! – társaságában kezdhet-
te 1955 körül. A bestiának előbb Tankó 
Béla, a gyermeklapok révén országszer-
te ismert grafikus, majd egy mérnök volt 
a partnere. Stüszi bácsi Hetényi néven 
annak a háromszintes rózsadombi villá-
nak a földszintjén építkezett, amelynek 

A Bestia reménye a Füge utcában 
az építkezés.

Textil falikép Anyutól.
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a második emeletén Cucu néni albérletben lakott, anyu pedig barátnői megtűrtség-
ben húzta meg magát.A néger munkákat Anyum akkor is folytatta, amikor 1957-
ben hozzá költöztem immár a Bíró utcába. Tehetsége a legkevésbé maradandó 
anyagokban manifesztálódott. A sálakon, kendőkön kívül finom bőrkiegészítők-
ben: krokodilbőr óraszíjakban, puha cigaretta-tartókban.

Tangó

Enyhén ívelő bitumenezett rövid átjáró a budai Városmajor utcából le a parkba, 
nem lehetett végig belátni. Balra bozótos kertészettel, jobbra az iskola-óvoda nép-
telen udvarával etettem bámuló szememet. Csikó koromat éltem. Igyekeztem a tár-
saságtól leválva előre nyargalni. Aztán hirtelen szembe jött két-három „nagyfiú”, 
olyanok, amilyeneket Vámos Miklós tíz év múltán oly megkapó, feszültséggel teli 
jelenetekben ábrázolt, hogy megirigyeltem. Velem gonoszkodtak ekkor.

A kerekképű, szeplős, vöröshajú fickó a fülemet marta el. Action gratuit, azaz 
minden ok nélkül. Ámbár a fülem valóban elállt a felnyírt frizurámtól. Tekert raj-
ta, megemelt vele gonoszkodó szöveggel és élvezettel, akkor már az arcába nem 
láttam. Nyögtem, sziszegtem, de jajgatás nem volt: nem értettem a helyzetet, elállt 
a szavam. A nagyfiú tréfálkozott.

A szemét laklihoz képest két pillanattal később érkezett és rögtön ellépett anyu 
mellől a Stücni, aki azonnal lekevert egy hatalmas pofont a nála is magasabb tá-
madómnak. Anyu meglepetten és meghatott-büszkén nézett: íme a védelmezőnk. 
Erre se számítottam. Nem szoktak engemet megvédeni.

Hálát nem éreztem iránta, ahogyan soha máskor sem az elkövetkezendő tíz év-
ben. Soha semmi nem akartam tőle elfogadni. De muszáj volt.

Amikor Anyu először utazott haza Kisújszállásra, immár csak a húgomhoz „lát-
hatásra”, igen gyorsan lemondtam arról, hogy szombat-vasárnap éjjel vigyázzon 
rám a selyem alsógatyás bébiszitter. A néma ellenszenvet évek múltán kibékíthe-
tetlen, már-már nyílt harc váltotta fel. Ha valakit gyűlöltem életemben egyáltalán, 
akkor ezt a Jávor Pál utánzatot nagyon. Ma már tudom, hogy nincs mit megbocsáj-
tanom neki.

A Stücni helyett először egy szintén az apai oldalról származott másik elne-
vezéssel kísérleteztem. – Ő is jön, kérdeztem anyutól, a Pali? – Így nevezték. A 
tulajdonnév, ezt nagyon jól megéreztem, a névelővel összekapcsolva átitatódott 
bizonyos homályos és megvető jelzői-köznévi funkcióval. A mi nyelvünkön Pali 
lett volna, nem pedig „a” Pali. Anyám palija. A válasz dühösen és megbántottan 
érkezett: – Antal bácsi. – Akkor ezután így fogom mondani. Megszólítani így sem. 
Antal bácsi mindvégig nem kívánt idegen, betolakodó maradt.
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Nem nagyon hiányozhattam neki. Vagy nekik? Vittek magukkal addig nem lá-
tott különös helyekre, ahová azelőtt kettesben járhattak. Megjártam velük a Jég-
színházat. Kisebb élményt az első taxizás (valaki rosszul lett), nagyobb izgalmat a 
jégrevűben látott, majd a műsorfüzetből kivágott szép nénik fotói okoztak. Le se 
tudtam venni a szememet róluk. Furcsa lett volna elmondani.

Még erősebb hatást gyakorolt rám egyetlen szó, amely az érteni vágyástól mesz-
szire, a megnevezhetetlen érzések gomolygásába taszított. A Varjú doktor című da-
rabot a színházba véletlenül betérve néztük meg. Nagy összecsapásra emlékszem, 
sötét színpadra és számonkérésre; a nőre, aki vall, vállal és érvel, aki megcsalt fér-
je szemébe vágja, végső érvként, hogy keresi az énjét. Anyum és szeretője mellett 
egyedül maradtam az ismeretlen fogalommal, amely így oda helyeződött, ahová a 
gondolatom se tévedhetett volna.

Először 1956 nyarán láttam együtt őket, ahogy anyámat és apámat soha. Anyut 
valakinek az ölében, akinek a sötétben nem látszott az arca. Egymást ölelték a ró-
zsadombi villa Barsi utca felőli balkonján. Kint világosabb volt, mint belül, a hall-
ban, ahol én már alhattam volna, ha az édes-aranyos Jakab Kriszta tündéri háló-
ingében nem szökött volna ki hozzám hancúrozni. A helyiségből, melynek addig 
nem hallott nevét megjegyeztem, a kinti sötétben parázsló két cigarettára lestem. 
A kis húgom aludt Anyu fekhelyén. Másnap hárman utazunk el Miskolctapolcára. 
Hárman? Féltem, hogy be ne pisiljek reggelig.

Huszonkilencéves anyám akár hagyhatott volna még Kisújszálláson. De ha 
már engedett nekem, azt remélhette, hogy engem, a tizenegyévest bevonhat ko-
rábbi kettősükbe. Antal bácsi nagyon igyekezett: az elegáns Budagyöngye étterem-
ben – nem kis feltűnést keltve – lágoló palacsintát rendelt. Lelkendezett a híres 
Chappy zenekar játékáról odaútban és vissza, ahogy a helyszínen sokan mások is 
lelkesedtek. A nagy létszámú együttes a korabeli legjobb élő zenét adta. A kerthe-
lyiség ragyogása lámpákkal, lampionokkal, és az előzékeny, a gyermekre megértő 
cinkossággal mosolygó pincérekkel – akár el is varázsolhatott volna, de az édes-
hármas nyilvános helyen még jobban feszélyezett, mint esténként otthon. Aztán 
a Hármashatárhegy étterem – gyönyörű kilátással a hegyről a Dunán át Pest felé 
– sebként égett belém. Alámerülő emlék ez is, ám évtized múltán is hatott. A fejre 
olajozottan simuló, két oldalt kissé visszavont haj, a szájszélen futó keskeny bajusz, 
az elszánt, merev tartás, a hirtelen átforduló nyak – a tangó. Megkövültem… Nem 
illettem kettőjük közé.
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Ez a fiúk dolga

– Te voltál a leghelyesebb srác az osztályban – mondta nekem egyszer ő, aki 
azelőtt sokáig titkolta. Vagy valami ilyesmit említett, de „lányos zavaromban” a 
nagyon hízelgő dolgokat ma is igyekszem meg nem hallottként nyugtázni. A társa-
sági szellentés tűnik el ilyen jeltelenül. Nem kell magunkat elkapatni. Még akkor 
sem, ha már nem oszt, nem szoroz egy utólagos pozitív megjegyzés. Mert nem volt 
tesztelés, nem volt tréfa: az ember már nem oly fontos, hogy mások rászánjanak 
egy ugratást. Mégis, majdnem annyira zavart a bók, amennyire jól esett. A korai 
években bevésődött normák nemhogy múlnának, de erősödnek, oly mértékben, 
ahogy a közbejött esztendők hozadéka egyre jelentéktelenebbé válik.

Kiskamasz koromban – éppen a lányok – tanítottak meg arra, hogy különbséget 
kell tenni a szép és a helyes között. A lányok a kis primadonna mellett a pozitív 
jelzővel elismeréshez juttatták a helyes szubrettet, a barátnőt, akire mindig keve-
sebb fény esett. Mert ki látott már két egyformán szép lányt karon fogva? De hogy 
helyes, az a másiknak mindig kijárt.

A fiú-csapatban a szerepek összetettebbek és változatosabbak: az ügyes, az erős, 
az okos, a vagány, a jópofa mind-mind arcot kapott. Ebből az értelmezési tarto-
mányból kitekintve a szép és a helyes nem nagy különbség, mert amelyik lány tet-
szik, az helyes is, szép is. Fiúkra annak idején ritkán hallottam mondani, hogy he-
lyes, a szép jelzőt pedig sosem. Lehet, hogy az egykori külsőmet felidézve mégis ez 
hangzott el, de a közös múltban, abban az osztályban elképzelhetetlen lett volna, 
egyenlő a leértékeléssel. Aki férfi, az csak egy fokkal szebb az ördögnél, továbbá 
legyen mindig józan dohány- és pálinka illata… A szép fiú – Bel-Ami – foglalkozás.

Barátném elmesélte, hogy külön költözik gyermeke apjától. Nincs ezzel semmi 
gond, manapság az ásó-kapa a házasságban gyakran csak akkor végleges, ha azokat 
egymás hátában felejtik… Megegyeztek, külön jobb lesz, de biztonság kedvéért ágy 
is, asztal is marad mindkét lakásban. Hanem a gyerek! A fiú! Aki nem költözik el 
az anyjával! Szabad neki. Mégis kibuggyant egyetlen, hatalmas anyai könnycsepp.

– Legalább nem a te borotvádat fogja használni először! – veszem tréfára a dol-
got. Elsőre az én fiam jut eszembe, akivel tizenkét éves kora után, amikor szüksége 
lett volna rám, nem próbálhatta ki az én borotvámat.

Aztán egy másik legénykére vélekszem, aki családban harmadannyit sem élhe-
tett, mint az én fiam. Gyermekként apámmal élni alig pár hónapra futotta, kikö-
veteltem tehát a fiatal anyát. Anyu hangja, illata, hosszú ujjainak mozgása, mellyel 
apró személyes tárgyait illette, minden későbbinek a mértéke. Asszonyi mivolta a 
titokzatos, ismeretlen kozmetikai eszközök, női rekvizitumok között sugárzott. A 
nő az, aki szebb és aki jobb. Közülük első az anya, őt rossz szó, lázadó gondolat nem 
illeti. A piperepolcon borotvahab és ecset helyett a szempilla göndörítő esik kézre.

„Légy, ami lennél: férfi.”
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József Attiláról, aki végig viaskodta a Mamával az életét, nem mondták, hogy 
a leghelyesebb, legszebb fiú az osztályban. A másiknak, egykori önmagamnak nem 
kellett lopni járni, az anyját nem támasztották a hátsó lépcsőház falához, s nem a 
nővérének a kitartója adott neki kenyeret, ő eséllyel lehetett egykor a leghelyesebb. 
A feladat mégis ugyanaz maradt: harc önmagáért, valakivel, apa híján az anya el-
len… Ha van lehetetlen, akkor a fiúk dolga ily módon majdnem az.

Cinikus, kiállhatatlan kamaszkor…

Ripacs

Amikor vicces fiával találkoztam, azt se tudtam, hogy Ripacs a világon van. Ta-
lán még azt se, hogy abban az iskolában kezdem az ötödiket, amely mellett a hegy-
ről a Városmajor parkja felé haladva a szadista ivadéka markába sétáltam. Ripacs 
napközis tanár volt. Nem egy nagy sarzsi. A külseje után kaphatta gúnynevét az 
egyáltalán nem színésznő alkat. Kicsit meghökkentem, amikor összekapcsoltam 
őket: tényleg ilyen ronda az anyja annak a szemét nagyfiúnak, akit persze nem lát-
tam többet, vagy csak messziről. Ripacsot annál inkább: minden nap. Halványlilá-
ba játszott az arca, ajkai bordóvörösek, ritkás haja is olyasmi, bordázott, rózsaszín 
pulóver lötyögött fölém hajoló sovány testén. A kozmetikumokra ráülő bagószagot 
erősnek találtam, Ripacs a ketté csavarható bakelit szipkájából tudj’Isten mit szí-
vott. Tolakodó kérdései utáltatták meg velem őt. A vastag rúzst, a bordó-lila hajat, 
bárki alkalmazta is ezután.

Szedte a heti ebédpénzt. Kitől ennyit, kitől annyit – fizetési igazolás alapján. 
Anyámét lefitymálta: – Ilyen kevés?! – a papíron látottakkal nem volt megelégedve. 
– Mit csinál, hol dolgozik? – Aztán rákérdezett arra, hogy van-e valakije? Csak úgy, 
anyagi szempontból. Bizonyára nem tagadtam meg a választ, hiszen sarokba szo-
rítva is tekintélytiszteletre neveltek minden felnőttel szemben. Különösen utál-
tam őt, ha a heti befizetéssel késtem. A megszégyenítésre, amellyel saját nyomorult 
helyzetét kompenzálta, soha nem akartam okot szolgáltatni.

Ha délután volt a tanítás, délelőtt napköziztünk. Hetenként fordult a rendszer, 
nem úgy, mint alsóban Kisújszálláson, a hét közepén. A napközis tantermek az 
iskola keleti szárnya magas földszintjén helyezkedek el, háromra emlékszem. A be-
rendezés semmiben sem különbözött a többi teremétől. Ezekben is, azokban is ta-
nulni kellett, írni, feladatokat megoldani, olvasni, s annak végeztével némi játszási 
lehetőség is adódott a padok mögött a földön. Ripacs savanyú arccal fel s alá járt-
kelt, és szenvedett. Nálunk is jobban unta. Néha lecsapott padra, buksira, füzetre, 
– Még nincs kész?! Igyekezz! – vijjogta. Csak a létezésünk zavarta őt.
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Kölike

„Az örömöm óriási! Valóban. Te lehettél az, aki ötödikben kerültél hozzánk és 
nagyon szeretted az irodalmat. És arra emlékszel, hogy a te beceneved Költő volt? 
Mert irodalmi vénád megnyilvánulásaként verseket is írtál.” – köszönt rám Szigeti 
Zoli egy cset-szobában.

Igen, az osztályban lehettem Költő, emlékszem, hogy a bukott, nálam erősebb 
Takács vállveregetősen Kölikének szólított. Fontos ember volt: apja Reginában élt, 
hiszen Kanadáig futott. Mások? Sziszi, aki rám ismert, Jajó, akitől azonos családi 
nevünk lévén becenevet örököltem, vagy Monszpi, a kedves szép Monspart Saci 
öccse, ők talán Költőnek mondtak néha napján. Eleinte néhányukkal verekedtünk 
mert a fiúosztályban ez így szokás. Később a leparasztozás, mint ürügy a bunyó-
ra, megszűnt. Bennem hosszú évekig szégyen nélküli szégyenfolt maradt. Korábbi 
gátlásaimat fővárosivá színezte.

Költő akkori versei nincsenek sehol. Abban a bizonyos cset-szobában, amelyben 
Sziszi utalt rájuk, egy Petőfi-utánérzés kezdetére emlékeztem:

Szabadság királya: felhő,
Ó te mehetsz akármerre,
Nem állít meg semmi erő,
Ó te szabadság tengere.

Magyartanárunk óvott a ragrímektől, ebben nincsen. A petőfieskedés érzel-
mi okokból József Attiláig tartott. A vidéki Petőfivel azonosultam, így amikor 
Jean-Paul Sartre-t olvastam, dedikációt Váci Mihálytól kértem.

S most előbújik a múltból egy versszak, pár soros töredék, ahogyan a falutól 
elszakadt városi magányban sok évtizede kiíródott belőlem. Nem ügyeltem, amíg 
Pados nem szólt, a ragrímekre sem:

Mikor a mezőről megjött
átölelt engem nagyapám
és ideadta kendőbe kötött
madárlátta cipócskám.

Szép közhellyel fejeztem be a négy-öt szakaszost, olyasmivel, amelyet szemtől 
szembe nem volt szokásunk mondani.
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Az a kicsi darab kenyér
Madárlátta, jó szél fútta,
édesebb az mindenkinél,
az az ember, aki adta…

Tiltotta valami nyíltan hangot adni neki. Csak egy simító mozdulat-kísérte te-
kintet mondta el otthon ugyanazt, amit viszonzásul versként postára adtam. Oda 
címeztem, ahol a kenyeret sütötték, karéját faládikában hagymával, szalonnával 
szakajtó ruhába rejtve a mezőre vitték. Estére mindig jutott belőle nekem is. Buda-
pesten oly nagyon hiányzott.

Bemutatkozás

Lappangott valami kínos érzet bennem, amit az ismeretlen környezet okoz-
hatott. Mindegy, túl kellett esni a bemutatkozáson. És lám, Andriska mosolya jó-
indulatú, majdhogynem baráti volt. Figyelmesen a szemembe nézett, hanglejtése 
érdeklődő szándékra utalt.

– Laci, te pavaszt vagy? –
Igen így, barátságosan, közvetlenül, a kézfogás után, az ismerkedés első perce-

iben leparasztozott. Biztos volt a sikerében, szövegelési technikáját, mint később 
kiderült, efféle mutatványokon edzette, meglehetős eredménnyel.

A kis-svábhegyi villában történt. Andriskáék főbérlőként éldegéltek négyen a 
magasföldszinti, leválasztott két szoba komfortosban, mi meg ketten Anyuval ab-
ban a lyukban, mellékhelyiségek nélkül, odalent a szuterénben. Ezt az idegen szót 
sem állhattam, rossz hangzását azok is erősítették, akik egyáltalán a szájukra vet-
ték. Mi alagsort mondtunk, a szobácskát pedig, melynek csak a be- vagy lejárata 
volt a föld alatt, az ablaka nem, anyám csak néha, elkeseredésében nevezte lyuk-
nak. Ezt sem szerettem hallani. 

Épphogy otthagytam az alföldi kisvárost, a vályogból emelt nádtetős házat, s 
tágra nyílt szemmel csodálkoztam a pestiek beszéde hallatán. Némelyik egészen 
megdöbbentett. Elsőre rögtön:

– Laci, te pavaszt vagy? –
Visszhangzott bennem a kérdés, amellyel hírtelen nem tudtam mit kezdeni. 

Laci, te paraszt vagy? Mi vagyok én tulajdonképpen?! Van így az ember, még akkor 
is, ha már nem is tíz, hanem félig tizenegy éves, hiszen a negyedik osztály utáni 
nyáron ötödikesnek számít, s különben is: életre szóló döntéseket hozhat.
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Nem csoda, hogy zavarba jöttem Andriska megnyitásától. Mifelénk, paraszték-
nál nem volt szokásban az oktalan sértegetés. Még a kiskakas-viadalok is valami 
okkal vagy ürüggyel kezdődtek, köpködni nemigen tudtunk kisújszállási baráta-
immal (ezt Pesten sem sikerült megtanulnom), szembe kapni efféle köpés-félét 
igencsak szokatlan eset. Hiszen nem lehetett Andriska kérdését másként értel-
mezni, mint szembesértésnek, amelyet zavarba ejtően ellenpontozott a barátságos 
mosoly, a közvetlen hanglejtés.

Mindmáig bennem él a vidékiségnek, az alföldi reformátusságnak az a maga-
viseleti habitusa, amely nem szereti a bizalmasságot, s ezzel elkerüli a bizalmas-
kodást. A gyerekszoba nélkül felnövő kisúji legénykék akkoriban nem ismerték az 
elemi pesti udvariassági formulákat, a légy szívessel álcázott parancsot, a mit sem 
jelentő bocsáss meg! automatizmusát. Az emberek minálunk inkább kevesebbet, 
mint többet mondtak, de azt állták.

El sem tudtam képzelni, hogy valaha is megszokom a személynevek előtti ha-
tározott névelő használatát, hiszen ma is viszolygok attól, ha olvasom „a” Pisti, „a” 
Kis János, a jött „a” Jenő változatokat. Amikor azt hallottam a másik jelenvolttól, 
hogy: – Add oda! –, nagyot néztem, hogy hol a harmadik. Andriska pesti szitkait 
sem tudtam eltanulni, mert épp úgy nem értettem a bumburnyákot, a homoszekszit, 
mint a tujázást. Kicsit szálkás, vékony hangján a gyakori Jesszus! Jesszumpepi! fel-
kiáltás amolyan női visongásként hatott, amilyet egyetlen normális fiú sem kívánt 
produkálni még a Kis-Svábhegy környékén sem. Egy ideig nem is fogtam fel, hogy 
Jézust emlegeti kötőszó gyanánt ez a furcsa, pesti egyed. Idegen világ volt szá-
momra az övé, bár nem tartott sokáig eligazodni a nyelvezetben.

A hozott kiejtésem nehezebben kopott le rólam. Ma már nem gyönyörködtet 
a lú, píz, mír hangzása, akkor nem tudtam másképp. Szerencsére olyan tanárom 
nem akadt, mint Illyésnek az „áff” hallatán. Pesti osztálytársaimmal – egészséges 
fiúgyerekként – pár hónapig körbe verekedtünk, a hívó szó legtöbbször szintén a 
hülye paraszt volt. Lehetett volna más is, akkor az esett volna rosszul. De kiska-
masz fiúk közt az ilyesmit nem lehet elkerülni. Ám a kinyújtott kézbe beleköpni 
– ahogyan Andriska tette – soha nem fordult elő.

Andriska úgy parasztozott le, hogy védtelen voltam.
A lakásukban, számára biztonságos pályán történt, Anyu és „a” nyafizva ejtett 

Mami színe előtt. Ma már úgy gondolom, hogy egyenesen az ő Mamija számára 
produkálta a sértést, fölmondta, mint a leckét. Megmutatta, milyen ügyes. Hát az 
volt! Mit kerülgessem: le voltam fegyverezve. Képtelenség lett volna megtorolni a 
támadást, amely a kisebbtől érkezett. Majdhogynem biológiai gátlás védte! Hiszen 
nem való a gyengébbet bántani! Így aztán bamba mosolyú buta paraszttá váltam 
egyből. Ha jól meggondolom, meg is maradtam annak. A nyelvi úzussal ellentétben 
a kisúji erkölcsiségből máig nem tudtam kivetkőzni. Paraszt vagyok.

Andriskát persze megvertem, jó két évvel később.
De az egy másik történet…
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Csak azért tehetted meg

„Ha jól emlékszem, te nagyon jól tudtál rajzolni.” – írja az egykori osztálytárs. 
Valóban, rajzoltam is, de a bés Sztankóczy Pali, aki a fasorban lakott, jobban tu-
dott! Egy másik osztályban pedig a Csaba utcai Salamon. Időben, még a középisko-
lai beiskolázás előtt kételkedni kezdtem, hogy nem vagyok igazán tehetséges. Jól 
megy nekem magamat alapból alulpozícionálni.

Azonban Sziszinek a rajzkészségem politikai szempontból maradt emlékezetes. 
Mint írta: Akkoriban én voltam az osztálytitkár, (bár nem voltam úttörő), s ebben a ha-
lál fontos funkciómból voltak, akik megpróbáltak kifúrni. Te erről csináltál egy rajzot, 
amit kitettünk az osztály faliújságra. Így volt? Igen így, kedves barátom, melléd áll-
tam, amellé, akit megtámadtak. Akár gyanús is lehetne, hogy csak azért, mert az 
összeesküvők engem kihagytak. De hiszen azóta is így megy, nem tudok máshová 
állni, mint a hitem szerinti jók mellé! Őszinte ember voltam, és maradtam. Figyel-
tem rád, Zoli.

Akkor is, amikor egy városmajori padon, a legközelebb az iskolához, láncban 
szívtam a cigarettákat, igaz, hogy csak Sportot, vagyis az előregyártott csikket. 
Nem, nem cigiztem, csupán alkalmilag dühöngtem akkor. Gyújtottam egyiket a 
másik után. Köszönöm Sziszi, hogy kivetted a számból, eloltottad, és hogy megte-
hetted. Erősen különböztél a többiektől.

Az akkori divat szerint egy ideig tanulópárt alkottunk, és semmi jelentőséggel 
nem bírt, hogy inkább én tanultam tőled, mint fordítva. Sosem érzékeltetted. Jó 
meleg volt nálatok a házmesterlakásban, megnyugtatott.

Jobbról Gomba 2. sor 2., Lombik Pete Nándor mellett, én az utolsó előtti.
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Az osztályfőnökünk ötödikben Pete Nándor. Élettelen természetet és talán 
számtant tanított. Az előbbire figyeltem, szürkéskék köpenyében szerény kísérle-
teket is bemutatott. Gondosan vezettem a füzetbe a táblai vázlatot, sőt, rajzoltam 
a házi feladatot. Sajnos az osztályfőnök egy év után elhagyott bennünket, vidékre, 
Zalába ment.

Sokak számára a legkarakteresebb majori figura Pintér tanár úr volt a harmó-
niummal. Amikor az énekóra elején „bemelegített”, valahogy mindig a Himnusz 
dallamai jöttek ki a hangszerből. Az énekórán totóztunk is. Nem mondta meg a 
mérkőzéseket, melyek a szelvényen szerepeltek, csak tippeket kért. Amikor kész 
volt a szelvény, kiértékeltük. Egyszer nulla találatot értünk el, amivel vigaszdíj-
nak nevezett díjként nyert valamit. Rettentő büszkék voltunk a null találatunkra. 
Nyolcadikban már méltónak talált minket arra, hogy az iskola melletti trafikba, 
Kovács bácsihoz leküldje valamelyikünket egy doboz száraz Symphoniáért. Így em-
lékezett rá Sziszi, a professor emeritus Szigeti Zoltán.

1973 őszén egy ideig a Moszkva téren szálltam át munkába menet, és a Gom-
bánál megláttam Pityuszt. Szerettem volna meghívni egy felesre, tulajdonképpen 
egy kézfogásra. Aznap nem tellett erre sem. Kezdő diplomás voltam, havi 1200 
forintos albérletben. 

Töréspont

1959 tavaszán életidő-arányban már-már régi pesti, pontosabban budai lakos-
nak számítottam, majorinak az iskola után, kis-svábhegyinek a lakhelyem szerint. 
A térképen ugyan Martinovics-hegy szerepelt, de a kis-rózsadombiak (ez a társa-
dalmi összetételre vonatkozik) nem forgatták a térképet, azon is csak a vállukat 
vonogatták, midőn a Bors utcából Hajnóczy József utca lett. Iskolánk ekkoriban 
vette fel Kelen József nevét, amely a legcsekélyebb mértékben sem zavart bennün-
ket. Kelen Jolán néni, az özvegy és veterán sem, aki néha eljött a suliba mesélgetni.

Tulajdonképpen azok az utcai lámpaoszlopok sem minősültek ellenségnek, 
amelyek búráit az Alma utcán felfelé ballagva igyekeztünk eltalálni – Gomba, 
Lombik meg én. Egy-egy lyukas óra, napközis üzemzavar lehetőségét kihasználva 
gyakran felnyargaltunk a hegyoldalba, az Alma-rétre, de néha a Városmajoron és 
a Vérmezőn túl a Várba is. Csúzlink is került, de a lámpákat illetően segédeszköz 
nélkül versenyeztünk: melyikünk kavicsa csörrenti meg csak úgy, puszta kézből a 
két részből összetett, halotti urnára hasonlító tejfehér lámpabúrát. Azután meg 
az számított, számoltuk is, hogy ki hányszor jut el a célba. Mit tudtuk még akkor, 
hogy nem az elsőség, nem a gyakoriság, hanem az eredményesség számít!
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Lombik bizonyult a legeredményesebbnek. Az egyik, a balról betorkolló Bíró utca 
sarkával majdnem szemben álló lámpa alsó üvege összetört. A csörrenésre hamar 
előkerült egy néni, s rövid szidalmazás után, amit illedelmesen – vagyis az imén-
ti sikertől még mindig lenyűgözött állapotból fel sem ocsúdva – végighallgattunk. 
Csakhogy ez nem volt elég: az ismeretlen hölgy – akárki is lehetett – versenybíró-
ként hirdetette ki a megosztott első díjat:

– Büdös kölykök! Megfizettetjük a szüleitekkel az utca összes összetört lámpáját! 
Hisz most már tudjuk, hogy mindegyiket ti tettétek tönkre!

Elszontyolodtunk, én elkeseredtem. Nem a rossz találati arány miatt, mint a mai 
kis srácok, nem is az igazságtalan verdikt hatására, hiszen az nem volt ismeretlen 
gyermeki életünkben. Mindenkivel mindenféle jogos és jogtalan, igazságos és igaz-
ságtalan megtörténhetett. Ebben éltünk az utcán, az iskolában, némelyek a család-
ban is, a magasabb szempont, érdek, tekintély álruhájában mutatkozó önkénnyel 
testközeli érintkezésben voltunk.

Nem holmi magasztos elvek, hanem a hitvány anyagiak taglóztak le bennünket! 
Én úgy kalkuláltam, talán tévesen, hogy egyetlen lámpabúra ára anyám félhavi fi-
zetése! Akkoriban kettévágott, azaz 5 dekás fél vajat is kínáltak a boltban, s nem 
akadt, aki három vagy hat kiló mosóport egyszerre megvett volna – mint mostaná-
ban szokás. Az asszonyok még stoppolták a zoknit, a cérnaharisnyát, bár inget-blúzt 
látható helyen már nem foltoztak. Télen megesett, hogy vászonszatyorban cipeltem 
fel a Városmajor utcai szenestől a hegyoldalba egy vagy két napra való német bri-
kettet gyújtóssal együtt. Annyit elbírtam, amennyit anyám pénztárcája. Egyszóval 
nem véletlen, hogy a tekintélyes dörgedelmet és a tragikus helyzetet elfogadtam, s 
rögvest magam kerestem a kiutat belőle.

A Városmajor utcai Kós Károly Általános Iskola.



83

Kisjajó, Kölike

Kölike ötlete

Miért lettem én az éceszgéber? Hát mert én mesélem el a történetet! Ám ezzel 
a magyarázattal magam volnék a legelégedetlenebb. Még társas lény korom haj-
nalán, az ágy alá menekülve nyertem el unoka-nagybátyámtól a csapatkapitány 
titulust, s ez a szerepkör bizonyos mértékben elkísért vidékről Pestre, a kisgyer-
mekkorból a prepubertásba is. A vezérség tárgyi kellékeinek mindig erősen híján 
voltam, sőt: fiúosztályba érkezve a rangsor-meghatározó kakasviadalokban sem 
kerültem dobogós helyre. De alulra sem: voltak ötleteim.

Gombával, azonos súlycsoportban lévén egyszer megverekedtünk, még ötödik-
ben persze. Jó kötésű, kicsit szögletes, de mégis kerek ábrázatú srác volt, élénk, de 
nyugodt, nem volt se jobb, se rosszabb a többinél. Nem emlékszem, hogy bármivel 
is kitűnt volna közülünk. Jó-közepes szinten teljesített az iskolában, minden külö-
nösebb lelkesedés nélkül. Ritkán kezdeményezett bármit. A Csaba utcában lakott, 
a szokatlanul modern városmajori templommal szemben.

Lombik meg valahol a Fogaskerekű alatt, a Diósárok úton. Hozzájuk szintén 
nem voltam hivatalos sem akkor, sem később. A két-háromemeletes Diósárok úti 
villák kívülről valamelyest különböztek ugyan a mi utcánk-béliektől, de a szuterén 
albérleti lyukból nézve alig. Bármennyire is utáltam ezt az Anyu elkeseredettségé-
ből fakadt minősítést, nem volt nehéz tudomásul venni, hol a helyem, s egy későbbi 
szólás szerint azt sem, hogy merre hány méter. Lombiknak nem voltak efféle gond-
jai, hozzám képest igazi villalakónak számított. 

Mesterlövész barátunk kicsit pocis, kerek képű, sötét tüske-hajú, enyhén kap-
kodva széttekintő, gyors beszédű srác volt. Egy kis feszültség mindig jellemezte. 
Néha felcsattant, de nem kavart balhét. Osztályismétlőként is alacsonyabb volt 
ekkoriban a nála fiatalabbak többségénél. Becenevét Pityusztól, lelkesen totózó 
énektanárunktól kapta, akinek vélhetően több gondot okoztak a Kőbányai Lombik 
csatárainak a lövései és az 1, X, 2 bekarikázhatósága, mint az, hogy Lombik bará-
tunkat nem sorolhatta a harmónium-cipelők válogatottjába.

Én sem tartoztam eme kitüntetettek közé.
Mindhárman másfelé laktunk, másokkal barátkoztunk, s úgyszólván véletle-

nül kerültünk a kártevő csapatba. Kiszabadulva Ripacs napközijéből, egyfelé, azaz 
a hegy iránt és nem a Majornak indultunk, s jobb híján hajigálni kezdtük a kő- és 
aszfaltdarabkákat. Összeesküvés, bandázás meg sem fordult a fejünkben, a ránk 
váró megtorlás lehetősége sem. Mégis: egy csapatba kerültünk, s ezért az a gondo-
lat fel sem merült bennünk, hogy a tettest kiadjuk, Lombikot megnevezzük, s ezzel 
a büntetést áthárítsuk a véletlen károkozóra. Mindenféle megoldás lehetséges volt, 
ezen az egyen kívül!

– Menjünk világgá! dobtam be az ötletet, elfelejtkezvén arról, hogy efféle kí-
sérletem évekkel korábban milyen csúfondáros biztatást váltott ki nagyanyámból: 



84

Kisjajó, Kölike

– Eridj Isten hírivel! Az ezt követő, csapatkapitányhoz méltó argumentációmra az-
után megkaptam a végzést: – Szar alád, kőcsd ki! Nos, útravalóként hamuba sült 
pogácsát, de főleg a kemence alján kisütött mónárbodagot tudtam volna inkább 
elképzelni a költésre való ilyetén felszólítás helyett, nem csoda hát, hogy meg nem 
értett Jelky Andrásként, továbbá sértett alanyi költőként otthon maradtam.

Szolidaritás

A sorsfordító világgá menetel immár Budán játszódott le, nem pedig a nagya-
nyám által dominált kisúji univerzumban. Arra számítottam, hogy az eltűnésünk-
kel kiváltott izgalom – tekintve a bekövetkezett értékvesztést! – olyan megrendü-
lést, mondhatni: katarzist vált ki a környezetünkben, amely megtalálásunk után 
jelentéktelenné változtatja a lámpabúrákban esett károkat.

Gomba és Lombik el is fogadták: világgá megyünk!
Az osztály falazott, sőt: támogatott bennünket.
A délutáni tanítás rendjébe egy hosszabb szünet illeszkedett. Ekkor nem kel-

lett mindenkinek kettesével körbe sétálni a folyosón. A körsétát meg a sorbaál-
lást fülünk-pajeszünk bánta tapasztalások árán tanulgattuk az életre felkészítő 
intézményben. Amikor a nagyszünetben a napközisek lemehettek az alagsorba az 
uzsonnáért, egy kis léket kapott a tökéletlen rabsétáltatási mechanizmus: csikók 
módjára, lépcsőket ugrálva, lökdösődve lerohanhattunk. Nem úgy működött a 
rendszer, mint a Pappné szerint példamutató és élenjáró Mászkvában, vagy a fel-
nőttek számára fenntartott, az iskoláknál zártabb intézményekben. Ezt is, azt is 
ki lehetett használni, s mi még bizakodtunk, hogy kijátszhatjuk. Ennek folyomá-
nyaként a 6. c-s napközisek lekváros buktái aznap hármunk táskájába, zsebébe 
kerültek.

Este hat táján, tanítás után elindulhattunk.
Útiterv nem volt, csak egy laza célkitűzés: – Valahol a Hamzsabégi úton tudok 

egy ismerőst… És mentünk, mendegéltünk, tujáztunk hetedhét megállót is. Min-
denfelé bennünket vizslató tekinteteket sejtve se találtunk alkalmas menedékhe-
lyet. Egy szó, mint száz, órák múltán visszatértünk az ismerős terepre, majd egy 
orgonalopások révén felderített Határőr utcai garázstetőn, fejünk alá téve az isko-
latáskát, húztuk meg magunkat.

Nem nyugodtam: úgy éreztem, hogy ismét lépni kell. Hazamentem takaróért. 
Kulcs a szokott helyen, bennünket keresett mindenki, aki számított. Miért-miért 
nem, takaróval a karomon a szomszédasszonnyal addig csevegtem, míg be nem fu-
tott az egyik kereső-brigád, akiket azután elvezettem a garázshoz. Gomba és Lom-
bik épp úgy nem tartott érte árulónak, mint másnap az osztály.
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Áruló? Ez amolyan Timur és csapata-szerűen hangzik. A szerencsétlen Geréb is 
eszébe juthat az embernek, meg a grund. Ám hadd kérdezzem meg: vajon nem va-
lamiféle nagyobbacska grundon folytatjuk mindnyájan életünk játékait? S ha Ver-
gilius kalauzolásával bepillantunk a Pokol bugyrainak legmélyébe, akkor az árulót 
látjuk ott, bűnéhez örökösen odafagyva, az emberi együttérzés abszolút mínusz 
hőfokán.

Szolidaritásunk tizenkét évesen még működött. Pappné, akit Pete Nándor után 
hatodikban osztályfőnökül kaptunk, már nem azt kutatta, ki törte el a lámpaburát 
– lám-lám, bevált a terv! –, hanem hogy kinek az ötlete volt világgá menni. Még 
mindig vidéki idiómám alapján könnyen felismerhette volna a vándor-motívumot. 
Talán rá is jött, de a dresszúra rítusához, a sorból való kiléptetéshez ragaszkodott. 
A tizedelést is így mesélték a harcteret járt férfiak. Az osztály azonban az – Álljon 
fel az értelmi szerző! – felszólításra egyszerre zörgette meg a padokat, s nem volt haj-
landó senki sem leülni. A Pappné-féle agitáció kudarcot vallott: nem lett senkiből 
áruló.

Az Állami Általános Fiúiskola azonban nem lett volna állami és nem lett volna 
életre felkészítő intézet 1959 áprilisában, ha korszerűen meg nem torolta volna a 
fegyelemsértést. Ha megesett, ha nem. Ez volt a trendi akkoriban, bár egy szó sem 
eshetett a perekről, a börtönökről, a kivégzésekről. A kiszolgáltatottság magától 
értetődött, benne éltünk.

Alul balról a 2. vagyok, Lombik Lígyijától jobbra, Gomba a fejétől balra.
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Lombik igazgatói intőt kapott, Gomba szintén, én megrovást, úgy hiszem.
Nem az osztály előtt, hanem a tanáriban és egyenként hirdettek ítéletet. Csak 

álltam szeppenten. A hosszú, téglalapot formázó asztal körül számosan ültek. A 
folyosó-ügyeleteseken kívül mindannyian. A tanári kar nagyágyúi közül Cser, Tú-
róczi hivatalosan komoly volt, Pados semmitmondó arcát nem lehetett megfejteni. 
Néhányuknak csak a hátát láttam. Kiss Jóska éppen szalonnázott, bicskával, te-
nyérből, derűsen. Ez megnyugtatott. Rám fért. Hiszen eddig nem szentelt a világ 
ily nagy figyelmet a személyemnek, volt büntetés, néha dicséret, de sose kerítettek 
ekkor a feneket a dologból!

Ezt is sokalltam, pedig a vastagja ezután következett!

Konklúzió

Gombáé és az én történetem – ellentétben Lombikéval – az ítélethirdetéssel 
nem ért véget.

Maga az igazgatói megrovás ennyi év után szót sem érdemelne. Lombos papa, 
Gomba mamája és az enyém is bejött az iskolába, a két anya tárgyalta a mentő 
körülményeket, bizonygatták a gondos szülői nevelést.  – Hetenként kétszer adok 
rá tiszta inget! – mondta Gomba mama, s rácsodálkozásom máig ér. Hányszor? 
És rám hányszor? Hogy mik vannak! Idősebb Lombik rendőr egyenruhában jelent 
meg, de nem hinném, hogy a másik két szülővel beszélt volna.

Az igazgatóin felül, mint később kiderült, Gombát kirúgták az iskolából, ne-
kem osztályt kellett ismételnem hatodikban. Lombik hetedikes lehetett ugyanott. 
Hogy simán megússza, azt Lombos Lajos ávós alezredesnek 1958 tavaszán kérnie 
sem kellett.

Lombik édesapja Kopácsi Sándor Életfogytiglanja újra olvasásakor jutott eszem-
be a világgá menetellel és annak következményeivel együtt.

Azokban az időkben, amikor az Alma utcai lámpaburát megrongáltuk, csak a 
szelét-huzatát érezhettük a kis háborút övező drámáknak: összevert apám sebei 
nem nekem fájtak, szégyenét és megaláztatását nem saját magamon éreztem. El-
múlt, így jobban esett a léleknek. A szökésünk megtorlása egyszerű iskolai ügy le-
hetett volna, ha nem a forradalom utáni terror idején, hanem annak múlása után, 
és nem az elkövető gyerekeknek és szüleiknek erősen különböző társadalmi hely-
zete, előélete szerint történt volna.

Mint évtizedekkel később megtudtam, 1956 őszén a Városmajor utcai fiúiskola 
tanulói – közelebb lévén az eseményekhez, mint mi Kisújszálláson –, a forradalmi 
napokban izgalomtól átitatva tettek-vettek ezt az, ami tőlük tellett. Muhr Berci 
szovjet tankoknak szánt benzinesüvegeket adogatott a bátyjának, mások akasztani 



87

Kisjajó, Kölike

szerettek volna, ahogy a nagyok tették. Az én későbbi osztályomban Jajót, a másik 
Vargát, akinek a becenevét megörököltem, és Lombikot érte el a kopírozott népha-
rag. Egyikük apja magas állami beosztásban dolgozott, a másiké főrendőrnek lát-
szott. Az osztálytermi atrocitásnak a PPS géppisztollyal felszerelt pufajkás tanár-
nő, Papp Györgyné berohanása vetett véget. Erről is hallgatott mindenki legalább 
hatvan évig.

Pár nappal előbb Budapest rendőrfőkapitánya, Kopácsi Sándor hivatalában va-
lami nagyon hasonló játszódott le.

„1956. november elsején Lombos bejött hivatali szobámba. Tekintetében őrület 
csillogott. 

– Ezredes bajtárs! Itt a szolgálati fegyverem, irataim. Kérem tartóztasson le!
– Dehát mi történt magával? Bántotta, vagy megfenyegette valaki? 
Könnyekben tört ki.
– Nem történt fenyegetés, de egy belső hang azt mondja, hogy le kell engem 

tartóztatni.
Egyre azt hajtogatta, hogy lakik benne egy bajuszos ember, aki állandóan beszél 

vele. Ismervén élettörténetét, azt gondoltam: most, hogy kitört a forradalom, félel-
mében újra játssza háborús őrültségi jelenetét.”

Budapest rendőrfőkapitánya a rettegő tisztnek, a vészkorszakban már üldözést 
szenvedett embernek védelmet nyújtott. Az 1957-es folytatásra – tévesen! – úgy 
emlékeztem, hogy Kopácsi Sándor perében Lombos a megmentője ellen tett val-
lomást. Meglepett, hogy így működöm, sematikusan. Azonban nem sematikus és 
nem felejthető, mert nagyon is az elkövetett gyalázatra utalt, ahogyan a történet 
– Kopácsinál – befejeződött:

„A hetvenes évek elején Lombost elbocsájtották a biztonsági szolgálattól és az 
orvosi egyetemre helyezték titkárságvezetőnek. Egyik nap a villamoson találkoz-
tam vele. Szótlanul a nyakamba borult és sírva fakadt.”

Mondanom sem kell, hogy nekem idősebb Lomboséinál jobban fájtak anyám 
könnyei, amelyeket bizonyítványosztáskor nem tudott elfojtani. Én az enyéme-
ket sikeresen lenyeltem, hiszen én voltam a férfi a háznál. Gombáéknál más volt a 
helyzet, talán ezért folytathatta az általánost másik iskolában évvesztés nélkül. Az 
sem kizárt, hogy Gombai Péter édesanyja szülői munkaközösség-vezetői munkáját 
honorálta kegyelemmel az osztályfőnök, Papp Györgyné Lívia, azaz Lígyija. Lom-
bos papa érdemeiről pedig találgasson Moldova György.

Ha kell egyáltalán találgatni.
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A bukás

Lombos alezredes nyilvánvalóan nem törődött a rendbontásba keveredett fián 
kívül senkivel, puszta formalitásként értékelhető, hogy a megtorlás idején egyál-
talán belátogatott az iskolába. Azt, hogy a főcsapás iránya 12 éves személyem le-
gyen, minden bizonnyal az új osztályfőnök, az orosztanár, Lígyija határozta meg. 

Nem emlékszem, hogy bármivel sértettem volna őt, ezért anyám lehetett a ki-
választott. Nemegyszer vettem észre nőknél a jó külső keltette laza ellenszenvet. 
Anyu nem csak gyerekei szemében volt szép harmincévesen. Ráadásul elváltként 
egyedül élt, rajta bátran lehetett nagyot ütni annak ellenére, hogy az „uralkodó 
osztályhoz” tartozott. Szabász volt egy háziipari szövetkezetben. A munkásnő 
besorolással sosem találkoztunk, legfeljebb, ha Kádár beszélt a május elseji fel-
vonuláson. Őt, az Öreget élete végén nagyon bántotta, és méltatlannak találta, 
hogy saját bebörtönzése idején felesége pincehelyiségben kényszerült dolgozni. 
Húgom hozzátette: egy-két évig talán, míg Anyu szinte egész életében.

– Most mit csináljunk, kisfiam? – kérdezte Anyu, megint csak az Alma utcán 
felfelé ballagva, amikor kézhez vettük: „A hatodik osztályt ismételni köteles.” – 
bizonyítványt. Boldogabb sorsúak nem tartják számon a mennyiség minőségbe 
való átcsapásának marxista példázataként a harmadik tárgyból való bukás je-
lentőségét. Egynél, kettőnél rád számolnak, a harmadik: knock out! Igaz, hogy 
nyáron nem kell tanulni, a következő tanévben kicsit unalmasabb, kivéve, hogy 
új osztályban új fiú vagy – ilyesmi.

Bennünket csak a szégyen foglalkoztatott. Anyu nyilván azon kesergett, hogy 
két év alatt kudarcot vallott, mint gyermeknevelő, hiszen korábban az apai nagy-
szülőkhöz jeles-kitűnő bizonyítványokat vittem haza. Én annyit kértem: ezentúl 
bízza rám a sulit. A bukást azonban sokáig eltitkoltuk.

Számtanból Jónásné buktatott. Mit mondjak: lehetett valami igaza. De nem 
ennyire. Viziló igazi kimért, precíz számtantanár volt. Kosztümben, köpenyben, 
zárt pulóverben járt, csinos nő lehetett, kifogástalan modorral. Abban az évben 
az unokahúgához irányított különórára, Ébel Jóskával együtt. Jóska apja, úgy 
hiszem, disszidált, vagy egyszerűen lelépett, viszont édesanyjának egyenruhá-
ja volt. Beszkártos, mondta Jóska büszkén, amit én, a paraszt nem nagyon ér-
tettem, hiszen tudtam, hogy villamoskalauz. A különórák náluk folytak, mert 
volt lakásuk. Nekem még töltőtollam sem, amiért a különóráról is elzavartak, 
hozzam el, ha már otthon felejtettem megint. Akkor gyorsan igyekeztem egyet 
kölcsönkérni. 

Hogy szégyelltem-e? A szegénységet, meg a hazugságot is! A különóráim ha-
mar befejeződtek, amint a különtanárnő kijelentette, hogy csak figyelnem kell az 
órán, s rendben lesz minden! Azon nyomban intézkedtem telefonon, a főbérlőék 
lakásából, pontosan leszurkolva a hívás árát, s a különszámtan megszűnt. Sose 
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gondoltam, hogy Jónásné emiatt törlesztett a bukással, mindössze azt sajnál-
tam, hogy az egyik órán elvett őzlábú tőrömet tanév végén elfelejtette visszaad-
ni. Maga a számtan kit érdekelt?!

De magyarból megbukni!

Pados

Bizony, Padosnál is megbuktam, magyarból. Ez azért számított!
Idézetek egy világhálós iskolai fórumról:
„Volt egy Pados Pálunk, aki mindig pityókás volt, a folyosó végéről már ordított 

egy nagy ááááá-t, majd a kötelezően nyitott ajtóból az asztalra hajította a naplót. 
Oroszt tanított, de ez csak kortünet volt, mert másik hatot is taníthatott volna.”

„Nem nem nem nem engedem bántani dr. Pados Pált! Osztályfőnököm volt. Em-
berek, ma már ilyen nagy tudású, 6 nyelvet beszélő, magyart-törit-föcit-oroszt-né-
metet egyaránt magas fokon művelő tanárembert nem találtok! Tiszteltük, becsül-
tük és nagyon-nagyon szerettük!!!”

„Közvetlenül a nyugdíjazása előtt, a téli szünetben napközizni osztották be. 
Voltunk vagy négyen, Pados tanár úr meg a dögletes unalom közepette kitalálta: 
irány az úttörővasút! Addig csak a hírét hallottam, de amíg fogasoztunk fölfelé, 
meglehet kiderült, mitől ő a PADOS. Négy kósza kölköt tartott szóval, történettel, 
közvetlenséggel – pedig volt köztünk uszkve ötven esztendő...”

„Hogy piált a Pados? Naná! És? Ő volt a legjobb fej a suliban, utána a Pityusz. 
Padosnak életveszélyes dumája volt. Egyszer elmondta, hogy utálja a telefont, ezért 
csinált egy berendezést, amelyik, ha cseng, akkor felveszi, és rögtön lerakja. Egyik 
délután utolsó órán bealudt. Az osztály csendben beszélgetett, amikor bejött Cser 
Sándor, az osztályfőnökünk. Ránézett a Pali bácsira, majd azt mondta pssszt és 
szépen kiment. Cser is nagyon jó fej volt, tudott bánni a gyerekekkel.”

Pityusz? Ő másképp bánt a gyerekekkel. Tárgyiasult epitheton ornansával, a har-
móniummal jut eszébe mindenkinek. Továbbá: Na, miről híres Kossuth Lajos? Arról, 
hogy ott született, ahol Pintér Lajos! Az öniróniát nem mindig értettük, sokszor a 
viselkedését sem. Egy ízben kicsit késve jött, és a hirtelen feldobott kérdés hibás 
válaszaira nem az oly gyakori Szarva közt a tőgye! vagy az igényesebb Si tacuisses 
philosophus mansisses! zengett fel tonzúrás díszű boltozatos koponyája alól. A késve 
érkezett Pityusz magából kikelve üvöltött, majd a véletlenül kiszólított Hajdúskát 
végig rugdosta a padok közt, talán még a tanári széket is utána vágta. Ma már 
nem nehéz kitalálni, mi lehetett a hosszúra nyúlt szünet funkciója a tanáriban, 
ami miatt Pityusz azt a bizonyos énekórát ezzel a kérdéssel kezdte: Ki Magyarország 
államfője?!
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Ilyen időket éltünk.
„Pados Pál tanár urat, aki egyébként a gyűlölt orosz nyelvet tanította, 1957. 

március 15-én vittek el a Zugligeti úti iskolából a rendcsináló karhatalmisták, 
azért, mert a megelőző napon, március 14-én az iskolaudvaron felsorakozott diá-
koknak kihirdette, hogy az ünnep alkalmából a piros nyakkendő nem, de a nemzeti 
színű kokárda kötelező viselet. Másnap, március 16-án a diákok lázadást hirdet-
tek, hogy hozzák vissza a tanárukat az iskolába. Fenyegetések, fenyítések estek a 
suliban, sőt több ízben megfenyegették a szüleinket is, ez sem használt. A zugligeti 
iskola diákjai a statárium ellenére kitartottak. Minden reggel pontosan megjelen-
tünk az osztálytermekben, de egyetlen szót sem szólt senki. A hetedik és a nyolca-
dik osztályban ruhákból bábut készítettünk és a térképtartóra felakasztva ráírtuk 
nagy betűkkel: KÁDÁR JÁNOS AZ ÁRULÓ. A nyolcadik napon reggel megjelent 
Pados tanár úr, megtartotta az orosz órákat, minden osztályba belépve könnyező 
szemmel mondta: köszönöm fiúk.”

A buktatásom utáni 1959-es szeptemberben Pados az első padba ültetett, s csak 
akkor kellett szólnom, ha mások nem jelentkeztek. Meg hogy ne lássa azt a sok 
hülyét. Nem voltak azok. Padost illetően én sem. Semmit se tudtunk a zugligeti 
előzményekről, de sejtettük, hogy mire megy ki az egész. Hogy megbuktatott Pa-
dos? Naná!

Lígyija – a fantasztikus tudású Padossal ellentétben – csak oroszt tanított, út-
törő-csapatvezető volt és munkásőr egyenruhában dübörgött az iskola folyosóin. 
Csizmásan buktatni, Padosba belerúgni – szabad volt neki. Ki nem hagyta volna!

Lígyija

A munkásőr egyenruha, különösen a domborodó zubbony igen jól állt neki. Ne-
künk is, midőn civilben, térd fölé húzódott szoknyában-köpenyben felült az első 
pad tetejére, s úgy vezette az órát. Panaszra is ment Kiss Jóskához: – Már ott tar-
tunk, hogy fel sem állnak, ha szólítom őket! – Pedig álltunk amúgy, a nadrágunk 
alatt… Az eset logisztikai körülményeinek felderítése után a hetedikes kamasz fiúk 
osztályfőnöke csak annyit mondott: – No de Lígyija!

Ha dél tájban az iskola előtt bámészkodtunk, kis, drótból hajlított csúzlikkal 
céloztuk meg a lányok színes cérnaharisnyás lábszárait. A lövedék, mármint a 
csúzlié, kitépett füzetlapokból hajtogatott papírból készült. Mindenféle megjegy-
zések röpködtek velük együtt, amelyek nem igazán személynek, hanem az egyre 
erősödő vonzásnak szóltak. Néha durvább lett a dolog, de az elkövetőt nem jelen-
tette föl senki. Kiss Jóskánál ilyesmivel Lígyiján kívül legfeljebb Tyótya, a terem-
váltó osztályfőnök próbálkozott, a padokban talált levelekkel. Ha délután kettőkor 
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beszabadultunk a lányoktól kiürült tantermekbe, kisebb extázist okozott a szag, a 
nőség illata harmincvalahány személyes töménységben. S azután Pappné még felült 
a pad tetejére…

Lígyijával az új, nyelv-tagozatos osztályomban csaknem minden nap találkoz-
tam. Talán egy év kihagyással, de itt is ő tanította az oroszt. Kiejtése, hangkép-
zése azt sugallta, hogy élvezettel adja elő a tudományát. Nyolcadikban a Molotok 
belarucska című tanmese megértetéséig is eljutott. 

Mi már nem gyűlöltük az orosz nyelvet. Én például a bukás utáni hatodikos-
ként, otthon töltött lázas állapotban a rádióból címet elcsípve levelezésbe kevered-
tem szovjet gyerekekkel. Miért ne érdekeltek volna a gömbölyű, cirill betűs sorok? 
Igen csekély volt az egyéni közlemények aránya a levelekben, írtuk, amit illett, 
amit a rádió sugallt meg a Képes Nyelvmester tanácsolt, közhelyesen. Lassan-lassan 
nem kellett küszködni a levelek állandó formuláival. Já palucsil tvajo piszmo… Kül-
dözgettük oda-vissza a képeslapokat, színész-képeket, bélyegeket.

A bélyegszakkört Iványos József vezette, bélyeg-múzeumba, kiállításra is jár-
tunk. Hallatlanul izgalmas volt egzotikus szigetek nevét olvasni, furcsállni a brit 
bélyegek egyhangúságát, a csehszlovák hírességek francia csákós arcképeit. Ma-
gunk is áztattunk bélyegeket, eljártunk a MOM kultúrházba cserenapokon bá-
mészkodni, s nézegettem az albumban a sok szép, szakkörön leosztott postatisz-
tát. Az iskola mellett, Vadász bácsi (Sziszi szerint Kovács bácsi) trafikjában lehetett 
venni gyerekeknek összeállított, leáztatott csomagokat. Fogalmunk se volt róla, 
hogy a váci börtönben kik válogattak és csomagoltak akkoriban külföldre szánt 
bélyegeket.

Oroszórán persze a levelezéshez kap-
csolva a bélyeg-csere is szóba került. Lígyi-
ja felemelt mutatóujjal és az orosz hang-
képzés kemény szájsarki izomtónusával 
nyilatkoztatta ki:

– Nem lehet csak úgy, ellenőrzés nélkül 
akármit borítékba tenni! A külföldi cserét 
mindenki ellenőriztetni köteles!

– Hogyne, hogy kiszedjék belőle az érté-
keseket! – vágtam rá óvatlanul.

– Elvitetlek az Ávóval, édes fiam! – súj-
tott le azonnal a válasz.

Én abban a pillanatban megsemmisül-
tem, mint akit kiütöttek. Tudtam persze 
a MABÉOSZ csere-ellenőrző szerepéről: 
minden Filatéliai Szemlében emlékez-
tettek rá. S ugyan, miért ne ellenőrizték 
volna ezt is? Az sem volt kétséges, hogy Papp Györgyné Lívia, azaz Lígyija.
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az Ávóval elvitethetnek bárkit. Egyenlőséget tanultunk, s mi Anyuval nem tartoz-
tunk az egyenlőbbek közé.

Sejtettük, miféle munkából hozzák haza délutánonként az összehányt fekete 
Zisszel (Zavod imenyi Sztalina) Szotyi apját a Gaál József utca és Alma utca sarkán 
levő villába. Tudtuk, hogy ávós-laktanya volt azelőtt a Maros utcai rendőrség, ezért 
Vámosékhoz menet a szomszédos házba is borzadva léptem. Mendemondák és el-
hallgatások kavarogtak, a Fehér könyv sárgásbarna fényképei rémtetteket idéztek 
fel. A Life magazin címe évtizedekig taszított az onnan átvett fotók miatt. Nem az 
élet jutott eszembe róla.

Az élet helyett a halál megfogalmazhatatlanságát az álom közvetítette. Az 
álom, amely Lígyija fenyegetését követte, amelyet le sem tudok írni. Irtózatos 
volt, nem menekülhettem belőle semerre, nem jött az ébredés, csak a kín való-
sága folytatódott tovább és tovább! Verejtékben úsztam. Hogy kiáltottam-e, azt 
nem tudom. És jött, visszatért napokig. Gomolygó rettenet volt az egész. Soha 
szörnyűbb azóta sem!

Orwell 1984-ében, melyet szerb feliratos filmen az ugyancsak nem értett angol 
nyelven láttam először, ráismertem Lígyiára, az álom valóságára, az ávósokra.

Fészekmelegben

Nemcsak az ávéhás rémálom kötő-
dött a Bíró utcai albérlethez. Az a kicsiny 
toronyalji szoba, a lyuk fészekpuha ott-
honná vált a lelkemben. 

Az elegáns kis-svábhegyi villa to-
ronyszerű, félkörösen kiugró részének 
legalján élhettünk. A szuterénben. A 
lyuk – e szóval előzte meg Anyu, hogy 
valaki más lejjebb minősítse a helyi-
séget. A munkába járó, maga életét élő 
még nem is harmincas nőnek is szűk 
helyiség kezdetben menedék lehetett a 
Füge utcai ágyrajárásból. Lakbér fejében 
komfortosította a főbérlő lakását, aztán 
előbb a fia, majd két évre rá a kislány 
is úgy döntött: hozzá költöznek. Úgy is 
lett!

A szuterén ikerablakai földszintiek voltak.
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Csupa szín, textíliák, fészekmelegség vette körül az embert. Balra kihúzható 
rökamijé – így mondták fentebb, mi csak egyszerűbben, szürkéskék, mintás huzat-
tal, sarkában párnák, kicsik-nagyok, fényesek, bársonyból, selyemből, fonott arany 
zsinórral szegett némelyik. Akadt két kicsinyke középbarna, rávarrt szabálytalan 
mintájú okker, háromszögletű haszontalan. A két kicsi semmi-értelme, tehát lu-
xus. A bútor oldallapja ragyogón barnállott, nem úgy, mint a vidéki, pléhdobozból 
ecsettel festett karszékek. A két kis szögletes ülőkén felül műbőr, ezeken is huzat, 
és még az ablaktól balra, rézsút a falnál a mosdón is, hogy az alatta lévőket takarja. 
A fotelágyon nappal ülni lehetett, este kinyitva alhattam rajta.

A mosdótól jobbra egy ruhásszekrény, tetején kisúji befőttek, eszenciával ké-
szült likőr és portrészobor. Aztán a páros ablak, és nagyjából alatta gáztűzhely, két 
lánggal, széltében sütővel. Közelében elődje, a villanyrezsó. Nagy szakértelemmel 
főztem a gombával kávét, ha Anyum egy emelettel feljebb batikolt. Souterrain vagy 
sous terrain, mayonnaise, rechaud, Récamier – csupa francia saláta. Ezek után a 
Csaba utcai szomszéd, a nagykövet Mercedesét magát is francúz márkának véltem.

A fekhely sarkában halvány, pirosas-barna bundás kesztyűbáb. Mindaddig csak 
messziről láttunk ilyet, most akkor csusszant a kezünkre, amikor megkívánta. A 
szeméből jövő ártatlan huncutság vonzza az embert, aki, ha engedett neki, külö-
nös, sose hallott, mégis benne lévő mondatokhoz jutott. Minden ráció-mentesen 
szerettem a rozsdabarna színű, egyre fakuló kesztyűbábot, a majmot, amely hol itt, 
hol ott üldögélt a párnák között. Komoly szemüvege is volt a makinak, neve nem. 
Hogy illett volna felső tagozatoshoz majomnév? A majomméz annál inkább, mert 
azt itt ettem először, Anyu csinálta a szintén pesti újdonság rántott gombához, s 
ízlett nagyon.

A konyhaszekrényt méter magasra, hárompolcosra Nagyapó csinálta, két üve-
gablaka helyén firhang. Előtte kerek politúrozott asztalka, rászerelt villanylámpa 
nyomát őrző lyukkal, valamiképpen ez is Kisújról került a Bíró utcába. Az asztalka 
alsó kis polcán Ez a Divat, Érdekes Újság, és dobozka apró kincsekkel. Felül Anyu 
festette terítő, akár a falakon vagy a kis könyvespolcon. Utóbbi alatt textil fali-
kép A két torontáli szőnyegen kívül minden szépség az ő két kezéből született. Ő 
készítette a színes párnákat és a kalotaszegi írottast. Mondanom se kell, hogy a 
hangulatlámpa ernyőjét is maga varrta, ragasztotta, festette. 

Hogy mikor? Amikor a reggelit-vacsorát, amikor mosott, tisztálkodott, amikor 
a tiszta ruhát, amikor olvasott, amikor titokban sírt, mert megbuktam, amikor a 
kivezető utat kereste innen, amikor élt – s ebből gyerekként nem láttam jóformán 
semmit. Szép kezével néha rajzolt nekünk, ritkán játszott a mandolinon, énekelt, 
megsimogatta a fejem, csokis parányt ettünk cukrozott, kandírozott narancshéjjal 
szombat délután. A húgom még Kisújszálláson, vagy délután iskolában.

Szűken voltunk Anyummal és Húgommal hárman, s mégis, amikor Kisújról 
vagy Záhonyból unokatestvérek érkeztek, Budapestre, elfértünk többen is. Hátul 
ki a kertből, fel a Határőr utcába a 19-es buszhoz. Irány az Állatkert, a Vidám Park, 
a Vár, a Halászbástya!
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Nem a rokoni létszámtöbblet ellen színleltem ötödik-hatodikosként jobb híján 
alvást, hanem hogy Antal bácsitól hamarabb szabaduljak. Amikor nekik kettőjük-
nek volt szüksége a kis undoktól mentes intimitásra, leküldtek a Csaba utcán a 
Krisztina körúti közértbe, pedig akadt két bolt közelebb is. Vállat vontam. Semmi 
gyanakvás.

Úgy viselkedtem, mintha minden rendben lenne, mintha nem volnék a régi 
urak és új elvtársak alatti valóságnak és Antal bácsinak kitéve. Látszatra nagy-
jából sikerülhetett, holott a gyerekek, a társaim is tisztában voltak azzal, hogy az 
egyenlőség egyenlőbbjeinek Kis-Svábhegyi élete igencsak különbözik a szuterénbe-
liekétől, a Csaba, a Maros, a Bors utca üzlethelyiségeiben lakóiétól. Amikor beteg 
lévén két osztálytársam elhozta a leckét, akkor éppen ömlött a víz a falikút alat-
ti szifonból, s Antal bácsival a szennyes vödörrel a folyosói vécéig szaladgáltunk, 
abba belevörösödtem.

Helyzetünk nyomorúságát és szégyenét magamon éreztem, ha a sötét folyo-
sót – szülőcsatornát – elhagyva, nyikorgó lépcsőkön fel a hátsó kertre, majd kint 
visszafordulva az utcafrontra abortáltam az úri negyedbe. Nyeltem és viseltem a 
kisújszállási tisztes szegénységben még nem ismert kínt, de a kis szobában, fészek-
melegben magunk között védettek voltunk. Majdnem.

Misi barátom születésnapjára

Akkoriban jobban érdekeltek az autók, mint amióta kocsik lettek. A francia 
nagyköveti rezidenciába beforduló Mercedes láttán kétségek nélkül bólogattam a 
francia eleganciára, a Roskovics utcai amerikai ház fél utcát elfoglaló országúti cir-
kálóját szintén bennfentes csodálattal azonosítottam: – Az ám, Sevró! –, a Chrysler 
kiejtésével egyáltalán nem bajlódtunk a srácokkal. A Bíró utcában is lakott két autó: 
Horváth Jenő zeneszerző Skoda Octaviája volt az egyik, a 6./b alatti bérelt garázs-
ban egy Wartburg a másik. Ugyancsak meglepődtem tehát, amikor a Krisztina kö-
zértből – ami az egykori nagypostával szemközti Csemegét jelentette – hazatérve 
két HM Volgát láttam meg a ház előtt.

– Na, ezek sem hozzánk jöttek! – villantottam meg a mit érdekel típusú vigaszt 
és önvédelmet Andriskának, aki ugyanonnan jött felfelé a Csaba utcán, ahon-
nan én. Persze ő pénzt keresett, míg én máig ingyen vásárolok be magamnak és 
a családnak. Egyéb különbség is volt kettőnk között: ő a magasföldszinten lakott 
főbérlőként abban a villában, amelyik az úri világban az édesapjáé volt, én meg a 
szuterénben éltem immár harmadmagammal, abban a „lyukban”, amelyet a másik 
főbérlőtől albéreltünk. Így – az uralkodó osztály, a proletariátus sarjaként ugyan – 
régi és új urak alatt, de egy új elvtárs fölött helyezkedtem el, mivel a Wartburggal 
töltött garázst egy minisztériumi főosztályvezető bérelte attól a vállalattól, 
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amelyben Andriska papája immár nem tulajdonosként, hanem főkönyvelőként 
dolgozott.

A villa előkertjéből, teraszáról kilátás nyílt a Rózsadombra, a Városmajorra, a 
budai Várra. Késő estig mormolt alattunk a város, esti fényei vörös csillagos re-
ménnyel szórták tele ábrándos lelkemet. A rádióból a haladás, a biztonság, a jövőbe 
vezető út sugárzott. Reggelente a szputnyikról énekeltek benne, naponta hallot-
tunk ötéves tervről, lakásprogramról, világbékéről is.

A Mit üzen a rádió szóvá tette a még meglévő hibákat, mi több: segített a rá-
szorultakon. Csak írni kell, mert odaföntről nem látják, hogy bajok vannak, csak 
tudatni kell, s gondjaink megoldhatók. Lám, évről évre emelkedik az életszínvonal! 
Szinte a szuterén aljáig, ám a mi otthonunk ajtaját, annak akárcsak a küszöbét – 
egérlyuklakó éveink idején nem tudta elérni.

Megtalálták viszont a 
HM Volgák utasai! Ami-
kor a ház hátsó frontjáról 
a falépcsőkön lesiettem, 
az ajtón épp, hogy be tud-
tam lépni, annyian vol-
tak. Nem katonák, ahogy 
a rendszámból adódott 
volna. Anyun és a húgo-
mon kívül három-négy 
gyerek, egy nő meg egy 
férfi biztosan bent lehe-
tett. Az utóbbi vagy sofőr 
vagy valami úti marsall, 
nem mondták, nem kér-
deztük. A családapának másfelé akadt dolga. Beszélgettünk, hiszen sosem láttuk, 
de ismertük egymást.

Csehszlovák miniszterhelyettesék fiaival-lányaival a rádióbeli Miska bácsi leve-
lesládája hozott bennünket össze. Előbb Pozsonyba mentek a levelek, Prágába csak 
azután, ahogy Misi apja előlépett. Lelkes hazafiként kezdetben Attila királlyal 
kompenzáltam, hogy a borítékra a magyar városnév helyett „csehet”, Bratislavát 
és ulica Zahradnickát kellett írni. Misi valami hasonló történelmi mondával vála-
szolt, azután az ottani húsvéti korbácsolást írta le, más témánkra nem is emlék-
szem. Leveleinkben biztosan nem szerepeltek autók, sem magán, sem honvédelmi 
minisztériumi rendszámmal, mely utóbbiakból kettő állt meg a népes családdal 
a Bíró utcai villa előtt. Szóba sem került korábban, hogy látogatóba jönnek. Ami 
pedig az autók témáját illeti: mi a szuterénben tudtuk, hogy hol a helyünk, melyek 
a perspektíváink. A szocializmus építésének útján gyalog lépkedtünk a szakadékig, 
ha nem is mezítláb, de pjeskom.

Marik Misi, az édesanyja és öccse, Milán 1959.
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Anyu a sohasem használt nagy kávéfőzővel szorgoskodott, amely az otthon 
pörkölt és darált kávén keresztül mozgatta volna át a gőzt egyik üveggömbjéből 
a másikba, ha elhatározta volna erre magát. A kicsi gombát magam is kezeltem, 
ez a nagy sose került le a szekrény tetejéről. Most meg rühellte az áthelyezést, és 
szabotált. A vendéglátás kudarcos eleme Misiéket cseppet sem zavarta, nem úgy, 
mint engem, aki hatvan év után sem felejtem el. Megvárni nem tudták a kávét, 
mert indultak egy másik ismerőst látogatni. Nem késhettek: ebédre várta őket az 
államfő, az Elnöki Tanács elnöke.

Búcsúzúban Misi anyukája megkérdezte, hogy miben segíthetnek, mire van 
szükségünk? Őszinte kedvessége szinte megnémította anyámat. Komolyan kel-
lett venni a kérdést. Hiszen az agyagfiguráim, vízfestményeim, rajzaim mellé tett 
ábrándok hallatán világossá tette: elég lesz, ha megírom, hogy a képzőművészeti 
gimnáziumba jelentkeztem továbbtanulni! 

Így ment és így megy ez. 
Milántól, a kisebb testvértől 
később, 1965-ben Prágában 
magától értetődőként hallot-
tuk, hogy apuéknak mindent 
elintéznek. Hogy kik? Hát min-
denki, bárki, akárki… Ma már 
tudjuk, akkor csak megéltük, 
hogy a szocializmusban voltak 
az emberek egyenlők, és mások 
egyenlőbbek a többinél.

A hatalmon lévőktől – őket 
ezzel is elismerve – néha csak 
kérni kellett.

Hogy Tamáska Máriához, az 
alagsori műhelyben egy ideig 
volt kolléganőjéhez miért nem 
fordult anyám, nem értettem. 
Ma nem kéne magyaráznia. 
Amikor földinknek, személyes 
ismerősének, az államfői tes-

tület leghosszabb ideig funkcióban volt tagjának nyolcvanas években megjelent 
önéletírásával leptem meg Anyut, annak sem örült. Akkor hát még úgy sem szól-
hatott, írhatott Kádárnénak! A Kádár-iroda kapcsán akkor emlegettük Máriát, ha 
mindennek ellenére valami kis remény kellett. De nem volt. Mint mikor a főbérlő 
anyámat agyba-főbe verte.

A hatvanas években az állam már nem elvette, hanem „adta”, kiutalta a la-
kást. Csak nem nekünk. A kicsiny szobában, amely hármunk otthona, életem 

Imre bácsi korrigál, háttérben a mufola. 1961 
márciusában (MTI MIkó László).
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legotthonosabb fészke volt, Anyu textilképei, párnái, sajátkezű hangulatlámpa, 
mandolin, batikolt terítővel letakart fürdőszoba (mosdókagyló), kétlángos rezsó, 
kihúzható rekamié, fotelágy, könyvespolc a falon, a szekrény tetején befőtt, szobor, 
kávéfőző voltak a rekvizitek. Itt éltünk hárman. Bizonyára Misi anyukájának is 
tetszett, amit látott. Mielőtt elindult a két keki színű HM Volga, megkérdezte, hogy 
mire van szükségünk.

Két „köszönöm, nem kérek” szabadkozás után is jó szívvel erősködött, így egy 
iskolatáskát kértünk Csehszlovákiából. Megkaptuk. Megérkezett az alagsorba.

Kiss Jóska

Hogy a buktatást követően osztályismétlésre az elit osztályba kerültem, az ön-
magában is csoda volt. Ráadásul akkor az orosz tagozat számított elitnek. Oroszta-
nárom az lett ismét, aki buktatott: Lígyija, ellenben az osztályfőnök Kiss József, „a 
Cuki”. Itt már így becézték a srácok. Hogy a csudába lehet egy férfiembert Cukinak 
nevezni? Nekünk fiúknak, ráadásul! Ezt a rejtélyt máig nem értem, ellentétben 
azzal, amin csak eleinte csodálkoztam: a hatodik ában nem ment akkora esemény-
számba a földrajz vagy a biológia órája, mint az egy évvel előbbi hatodik cében.

Most már nyugodtam mondhatom, egész tanári pályafutásom alatt nem akadt 
még egy olyan vagány, csirkefogó osztályom, beleértve a nevelőotthoni srácokat is, 
mint amilyenek mi a Városmajorban voltunk, de Kiss Jóskánál mégsem balhézott 

Kiss József VI. ája és az én csokornyakkendőm.
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senki. Ha föci óra előtt valaki hátrafordult egy vonalzóért, hárman csapták le rög-
tön, s csupán azért nem többen, mert kettesével ültünk, többen nem intézkedhet-
tek testközelből. Az ajtó tárva, a hetes mellette, s ha Kiss közeledett, egy pszt-tel 
jelzett. A harsány Osztály vigyázz!-ra és a felpattanásra büszkék voltunk, éreztük, 
ezzel viszonozhatjuk a felénk sugárzó, értő szeretetét.

Művészei voltunk a röppentyűkészítésnek. Arasznyi bodzaág egyik végébe acél-
ból készült lemezjátszó tűt helyeztünk, rézdróttal összeszorítottuk, súlyt pedig 
némi szurokkal adtunk neki. Az eszköz másik végébe kitépett füzetlapból gon-
dosan hajtogatott négyágú papírfarok került a pörgés végett. A tű hegyére játék 
pisztolyhoz való durranó töltetet applikáltunk, majd ezt indítottuk a megfelelő 
pillanatban a falitábla kemény deszkája felé. Az nem létezik, hogy nem talált, s ha 
talált, ne durranjon, centiméterekkel az orosztanárnő fejétől! Előfordult, hogy a 
szenes kályha robbant, pedig Károly bácsi, az iskolaszolga szabályszerűen pakolta 
meg, volt, hogy a napló, a tanári szék és nem sorolom, mi minden durrant még el. 
S micsoda füstbombák készültek! Bőregér nem tudott oroszul, nem tudott taníta-
ni, így aztán hamarosan tanfelügyelőkent tért vissza kudarcai színhelyére. Tímár 
László igazgató füstbombák és röppentyűk közbejötte nélkül ebbéli minőségében 
hajította ki a suliból. Pedig nem beszéltünk össze.

Kissnek fegyelmeznie saját osztályában sem nagyon kellett, bár néha simával 
nyugtázott ezt-azt. Ha kollégái panaszra mentek hozzá, akkor a szombati utolsó 
órát követően díjkiosztásra rendelte a delikvenseket. Ott álltunk sorban, egymás 
után a kiürült tanteremben, hogy egy jól méretezett fülessel távozhassunk. Jóska 
unta meg hamarabb, mert a sor egyre hosszabb lett, egyre többen pályáztak a kü-
lön elbánásban részesülők dicsőségére…

Az egyik trükkje a mese volt. Ha jól viselkedtünk, óra végén pár percet rászánt. 
Két folytatásos történetére vélekszem: az egyikből később könyvet írt Parancsolsz 
egy kézigránátot? címmel.

A másik történet alapjául szolgáló ponyva-kiadványra Pados életét kutatva 
bukkantam rá az Országos Széchényi Könyvtárban. Valamiféle déltengeri história, 
amelyben szerepelt egy sziget, azaz: „a” sziget, korallgyűrűvel vagy vulkánikus bel-
ső tóval, megjelentek benne kalózok, és kiemelkedett a szereplők közül egy érdekes 
figura, a Doki. Modelljével A Kék öböl lapjain, valóságosan meg Fáy Laci bácsi képé-
ben a bajai Vénusz-dombon találkozhattunk. Alakja bárki számára elképzelhető, 
hiszen a tévében minden este akad folytatásos krimi vagy családtörténet, amely-
ben látunk egy okos, kiegyensúlyozott, de bizonyos dolgokban kicsit bogaras, épp 
ezért meglepően emberi figurát, vagyis a Dokit. Az egyiknek a zene a gyengéje, a 
másik félbemaradt festő zseni, s van köztük, aki mindig mesél…

Kiss Jóska elképesztően jól magyarázott. Hangsúly, hangerő, arckifejezés, szü-
net – mind a lényeg kiemelését támasztotta alá. Gesztikulációja akár egy karmes-
teré, szinte vezette a tekintetet a preparátum, a térkép, a táblai vázlat, de néha az 
elvont összefüggések magasába is. Sokáig irigyeltem, biztos voltam benne, hogy 



99

Kisjajó, Kölike

én kevesebb gesztikulációval magyarázok, mígnem egy érettségi találkozón széles 
lendülettel összefüggést nem teremtettem az öröm, a söröm, s mérnökemberré lett 
egykori tanítványom nadrágja között. 

A táblai vázlatkészítés példája, a papucsállatka működésének rajza – más szakos 
lévén – nem okozott ekkora blamázst számomra, mégsem hiszem, hogy valaki az 
én gesztusaimról annyi emléket őrizhet, mint én az övéről.

Az orosz tagozat amolyan fügefalevélként szolgált az alacsonyabb osztálylét-
számhoz, igazából senki sem gondolta komolyan oroszul megtanulni. A párhuza-
mos osztályban a magyar szakos Picur nem boldogult két égetnivaló kölyökkel, s 
nyolcadikban átrakták őket hozzánk, az ába. A két import lókötőnek Kiss Jóska 
üzletet ajánlott. Ha nem lesz balhé, garantálja, hogy ebben az évben befejezik a 
nyolcadikat. Így, tömören. Kiszel Miska, aki jópofa link srácként nem sokat gatyá-
zott, ha megtalálta az apja italkészletét, ennek folytán, azaz ennek fogytán meg-
történt, hogy másállapotban jött iskolába. Osztályfőnöki utasításra a Temes utcai 
lejárónál jobbra, a Városmajor első padján aludta ki magát. Néha az utolsó padban 
is ezt cselekedte. Ennél nagyobb balhéja nem volt, ellentétben a másik kölyökkel.

Bizonyítványosztáskor, kézfogás kíséretében kaptuk meg a passzust. Akkor az 
egyszer, mindenki eléje járult, névsor szerint, nem csak úgy, kivételezve, mint a 
szombatonkénti „eredményhirdetésen”. Az előbb említett delikvens szintén kis-
lattyogott, átvesz, pacsi és vissza, irány az utolsó pad, ám az osztályfőnök utána 
szólt:

– Miska, meg sem nézed? –
– Tanár úr… biggyesztette szája sarkát lefelé, két vállát meg előre Mihály, de 

azért az értesítőt kinyitotta. A szemét is, de azt nagyon.
–Tanár úr! Ezt hogy csinálta?! – jött ki a felszabadult döbbenet belőle, hiszen a 

karót Baktertől, Vizilótól és Lígyijától is betonba ágyazottnak vélte. Picur is csak 
hálából engedte át, hogy megszabadult tőle. Kiszel Miska csak az év eleji osztályfő-
nöki ajánlattal nem számolt.

Kiss Jóska a három elégtelenből két ceruzás év végi jegyet kettesre igazított a 
naplóban, azután ment Lígyijához: – Ugyan, ha eddig nem, akkor éppen jövőre fog 
oroszul megtanulni?! Gondolja meg, – nyitotta ki a naplót. Lígyija után Jónásné kö-
vetkezett: – Kell magának ez a túlkoros srác jövőre, ráadásul a saját osztályában?! 
– Jóska, a maga kedvéért átengedném, de Bakter és Pappné amúgy is megvágja! – 
Kedves Ria, erről szó sincs, ők sem akarják itt tartani! – A napló szemrevételezése 
után, hogy hogy nem, meglett a második kettes, majd újabb radírozást követően 
Bakter beírta a harmadik elégségest is. Saját kezűleg, tintával.

Sokszor eszembe jut az a Kiss Jóska, aki komoly büntetésem tanújaként élet-
mentő komolysággal szalonnázott, a gesztusok, a régi barátok, akikkel néha 
rákérdezünk:

– Tanár úr, ezt hogy csinálta? És akkor mesélt:
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Nagyon régen születtem. Már nem is emlékszem rá. Azóta jóformán állandóan gyere-
kek között vagyok, így rettenetesen fiatal maradtam. Az iskolát nem túlságosan szeret-
tem, de a srácokat igen. Ezért sok iskola elvégzése után tanár lettem.

Kis híján magam is írhattam volna, de Kiss híján aligha. Akkor se volna kitöröl-
hető az emlékeimből, ha nem lett volna egyike azon keveseknek (de elegeknek!), 
akinek révén gödörből felfelé, útvesztőből egyenesbe fordult az életem. Nem men-
tegetőzésként, de egyike voltam azoknak a – szavaival élve – becsületes vagányok-
nak, akiket volt bátorsága közel engedni magához. Ez a másik emberért viselhető 
legnagyobb felelősség. Nagyobb, mint a fegyvert kezelő partizáné, a viharos Dunán 
gyerekekkel tele haladó őrsi csónak parancsnokáé, ez a Mester felelőssége azokért, 
akiket megszelídített. Közülünk Palcsi barátom Kiss Józsefhez gégeműtétje után 
járt be a kórházba, kiskanállal etette a rákból fel nem gyógyuló, lányát, asszonyát 
vesztett egykori Másodkapitányt.

Bölcskéről származott. Dédapám révész, nagyapám mesemondó ember volt. Talán 
tőlük örököltem a mesemondás és a víz szeretetét. Meg nem kis furfangot, és tizennégy 
éves korától a nők, a cigi, a pálinka szeretetét. Mint mondta: egy férfinak legyen 
józan dohány és pálinka illata. Ki is tapétáztuk a tanári asztalát karácsonykor az 
akkoriban kapható vörös-kék csomagolású Club pipadohánnyal.

Kétszer ugyanazt a viccet nem hallhatta tőle senki. Első házassága történetét 
is csak egyetlen egyszer. A háború után valamiféle minisztériumi munkát kapott, 
elképzelhető, hogy Tímár Lászlót, későbbi igazgatóját is onnan ismerte. Egyik kol-
léganőjével ebédszünetben adminisztráltatták össze magukat. Így ment ez akko-
riban, mert fújtak a fényes szellők, mert épp, hogy túlélték a háborút, megúszták 

Kiszel Miska nem jött el erre a fotózásra.
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a hadifogságot, s fiatalok lévén kedvük volt a hivatalossággal, a formalitásokkal is 
tréfálkozni egy kicsit. Úgy vélték: nem nagy ügy.

A válás okairól nem esett szó, a helyszínéről is szőrmentén.
Mayer Ferenc egykori árvaházában a Városmajor utca és a Csaba utca sarkán 

laktak, szolgálati férőhelyen. Az intézményt ekkor valószínűleg másként titulál-
ták, de az alapító szobra még sokáig látható maradt az előkertben. Az épület a há-
ború után nem szűkölködött lakókban, így ment ez Valahol Európában, akkoriban. 
A kis ördögfiókák ugyancsak csodálkoztak, amikor ide bekerültek, hogy innen nem 
lehet megszökni. Nem magas a kerítés, nincs rács az ablakon, és a kaput sem őrzik. 
A kapu nyitva van. Ezt látván az a cseppnyi csavargó, aki korábbi életéből szülő-
házára nem, csak egy másik menhelyre emlékezett, akit kiadtak tanyára, ütötték, 
megszökött, piaci tolvajlásból élt, elkapták ismét megszökött, akit úgy hívnak ta-
lán, hogy Pista – nos, az a kis csavargó megmaradt az otthonban. Akit érdekel a 
sorsa, elolvashatja, már ha a Talán Pistát valahol felleli.

A könyvben persze nincs szó a feleségről, akivel, mint az előzményekből sejt-
hető, megromlott a viszony. Jóska egy alkalommal úgy döntött, hogy a nagyobb 
bajt megelőzendő inkább elmegy hazulról, de két óra múlva nem akarta otthon 
találni se a nejét, se annak a holmiját. Így lett. A nő ismerte Jóskát, szegények is 
voltak, hamar elcuccolt. A gyermekotthonban akkor épp járvány tombolt, a beteg 
gyerekeket el kellett különíteni, szükség lett minden szobára. Kiss József össze-
költözött egy kollégájával, megittak csöndesen egy üveg búfelejtőt, s eltávolított 
oldalbordáját látni sem kívánta többé. Nem úgy a gyermekét. Ez azonban még neki 
sem sikerülhetett: a sértett anyai szív embertelen csodákra képes.

Tervezte, hogy ha a kislány nagykorú lesz, egy hétre, az újrakezdés hét napjára 
és ünnepére elviszi magával a Dunára, és megfordít mindent, amit a lánya addig 
a világról megtudott. Iszonyatos ebbe a romboló újjászületésbe belegondolni, ám 
mi mást adhatott volna 
többet, sok év után? De 
vajon újrateremthető-e az 
idegen asszony lánya?

Évek múltak, jöttek 
mentek a nők is, de végül 
családra lelt. Szerelemre. 
Talán akkoriban kezdett 
formálódni, amikor az 
osztály ballagott a Vá-
rosmajorból. Meglehet, 
éppen Vikihez sietett, 
ha magunkra hagyott 
bennünket a tornatermi 
színpadon, ahol a kenuk Kiss József a kenuépítőkkel a tornaterem színpadán.
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palánkját szegecseltük. Talán reá gondolt a bajai Vénusz-dombon is, takarodó után 
Dokival a kicsiny lángú tűznél dünnyögve, énekelgetve: Kiskereki betyárcsárda, 
zsandárral van körül állva... Nem, nem várta meg a táborbontást, s nem is a lassú 
kofahajóval, hanem vonattal utazott vissza Pestre. Hogy is mondta a ballagáson? 
Visz a vonat, megyek utánad, talán ma még meg is talállak …

Viki nemsokára vele élte a tábori romantikát, a vízparti komfortot, amelyhez 
akkoriban jó esetben egy-egy gumimatrac tartozott, felfújható Gorenje, klímabe-
rendezés vagy mini grill egyáltalán nem. Tavasztól őszig a Dunán, a Tiszán, a Hul-
lám-csónakházban Erzsébeten, s odaát Csepelen. A vízi élet persze nem pusztán 
romantika, amelyre be lehet fizetni, nem egyszerű napozás a plázson, nem séta-
hajó. Embert próbáló valóság, néha életre-halálra, amelyet megélve nemcsak a régi 
barát és kolléga, az üstökös természetű Gerelyes Endre tehette fel a kérdést: Mitől 
fél az ember?

Kiss Józsefék 
Leányka utcai la-
kásába gyakran 
beállíthattunk, zsí-
ros kenyér, kolbász 
került elő a bor, 
pálinka mellé. Jós-
ka és édesanyja, no 
meg Viki és a kis 
Viki – mert ismét 
lett lánya is – úgy 
fogadták az öreg 
vizeseket, mintha a 
sötétlő Sugovica fe-
lől hangzott volna a 
beköszöntő: – Ahoy! 
– bár a navigációhoz 

a parti irányításra – backboard-steierboard – a harmadik emeleten nem volt szükség. 
Onnan, abból a lakásból 1989-ben Kharón ladikja indult el, Kiss Józseffel.

Bölcskén van eltemetve.

La grande nation!

Akkoriban, amikor kisújszállási gyerekből budai kiskamasz lettem, sok fővá-
rosi újdonság között rácsodálkoztam a közeli utcában állott fakabátra. Volt benne 
rendőr, de nem mindig, mert ki-be járt a francia nagykövet kertjének kapuján. Akár 

Joe nemcsak dobolt…
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az elegáns Mercedes, amely többnyire zászlódísz nélkül hozta-vitte a házigazdát. 
Mégis tévesen rögzült bennem, hogy az autómárka a franciáké. És a szó hangulata 
okán: pedig akkor még nem tudhattam, hogy Mercedes női név. Bizonyára mérg-
eset kukorékolt volna a coq gaulois, ha megsejti, hogy érces hangjáról jércike jutott 
az eszembe. A francia feminin jellege érzelmi benyomás volt számomra inkább, 
mintsem észrevétel. Hol volt még akkor a híres Renault-logó, amelyet a francia au-
tógyártás büszkeségére egy elszármazott magyar tervezett?!

A Ludas Matyiban látott frígiai sapkás Marianne kevéssé fogott meg. Arcot elő-
ször Napóleon adott bennem a franciáknak. Miért mondom így? Mert róla írták 
találóan, hogy – a maga korában – nevet adott a becsvágynak. A kis srác kezében 
kinyílt az aranyozott kötésű könyv, amelynek lapjain forradalmi lelkesedéssel kar-
csú férfi vágtatott az Alpok hágóira. Arcán az elszántság kínja jelezte: engedett a 
kihívásnak, megteszi, amire a sorsa szánta. Ha ez a feladat, akkor maga alá küldi a 
zord világot! S az a kacsafarok-tincs a kalap alatt! Bár hajszínünk nem egyezett, a 
homlokom közepén mégis évekig tekergettem…

Buonaparte nem jól beszélte a nyelvet, a stílus finomságait aligha sajátíthat-
ta el a katonaiskolában. Velősnek ható és több irányban továbbgondolható rövid 
mondásai ebből a hátrányából keletkeztek. Ezek közül az egyiket az idegen szavak 
szótárában leltem, éppen azt, amellyel a korzikai megvette magának a franciákat. 
Mit mondjak? Az efféle jelzős szerkezettel kései epigonjai mifelénk még mindig 
választásokat nyernek!

A szomszédban lakó Trezka egyetlen, francia barátnőjének magam is ezzel 
akartam imponálni:

– La grande nation! – azután mosoly, és haladtunk is a nála nyaraló unokaöcs-
csével kifelé bandázni valamelyik bozótos grundra. Trezka lakása két háznyira volt 
tőlünk, az ő és barátnője világa azonban sokkal, de sokkal messzebb. Mit tudtam 
én akkor, hogy Drancy, vagy Vel’ d’Hiver, mit tudtam én a koncentrációs táborokról, 
hogy a két asszony ezek valamelyikét élte túl. Laci, az unokaöcs csak annyit mon-
dott, hogy Trezka nem szereti, ha ő keresztény gyerekkel barátkozik. Nos, nem 
csak a franciát nem értettem én akkor…

Évtizedekkel később az egyik nyelvtanárom – Olivier Saint-Ouen-ből – Napó-
leont simplement tömeggyilkosnak titulálta. A francia fiatalember felfogása, aki a 
nyelvre rajtam kívül ifjabb Albert Flórit is tanította, igazán nem felelt meg annak a 
figurának, amelyet a vereségeket kompenzáló kicsinyes nemzeti gőgöt ápoló fran-
cia kispolgárban véltünk látni. Bizonyára volt, nyomokban van ilyen is. De fogy.

Lássuk csak, mit énekel a nacionalistának tartott gall kakas mostanában:
Az ön munkája biztosítja Franciaország felvirágzását. A szabadság hajnala virrad a 

világra.
(2015. 02. 06.)
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Csempelizé

Egykor világnyelvnek számított a francia – olvasom egy visszaemlékezésben. 
Valóban, az ötvenes évek végén gyakran elhangzott, hogy angol-francia-német. 
Ebben mi gyerekek kiegyeztünk, valahogy úgy, hogy – A Sevró (Chevrolet) az az-
tán! – No de a Ferrari mégis! – és ezzel el is lett intézve. A Bíró utcában egyedül 
Horváth Jenő zeneszerző rendelkezett gépkocsival. A Csaba lépcső másik oldalá-
ról, az amerikai ház mellől már Nyugatra távoztak a nyitott amerikai sportkocsi 
gazdái. Nekünk sem volt egyebünk, mint szakértő véleményünk.

A megtorlás persze folyt, az nem igaz, hogy nem volt benne a levegőben, de az 
orgonaillat, a bokrok alatt a fekete rigók szökdelése, az 1957-es május elseje utáni 
nyáron a Városmajorból felszüremlő utcabál zaja elfedte az emberek félelmeit. A 
hatalom csak finoman kérkedett egyre szilárdabb erejével.

A kis-svábhegyi, Városmajor környéki elit a hozzájuk igazodó elvtársakkal 
együtt német magánórákra járatta gyerekeit. Bizonyára a családi hagyomány is 
hatott abban a körben, amelyben a nyelvórákat is ki tudták fizetni. Nálunk efféle 
családi hagyományról nem lehetett beszélni, a fogságból hazatérteken kívül senki 
nem beszélt idegen nyelven. A kulturális többlethez való hozzáférésre Anyu részé-
ről volt igény, esély alig. Talán nem is ismertük a módját. A régi urak és az új elvtár-
sak alatt – a souterrainből – igen alacsony perspektívák nyíltak felfelé.

Antal bácsi a mi két-, majd húgommal együtt háromszemélyes családunkból 
csak Anyuhoz kötődött, gyerekszemmel megmagyarázhatatlan és soha el nem ma-
gyarázott kapcsolattal. Nevet sem kapott. Szerető, házibarát, élettárs – egyik sem 
stimmelt. Közös munkahely hozhatta őket össze. Cipővel, bőrrel dolgoztak. Egy 
táskacímkén olvastam a foglalkozását: modelőr, vagy talán modeleur. Rangkórság-
nak véltem, pedig inkább a modéliste lett volna az. Fontoskodó táskacímkét, név-
jegyet mindaddig nem láttam senkinél. Antal bácsi emelt sarkú cipellőket viselt. 
Sosem vettem fel ilyen lábbelit.

Előfordult, hogy háborús élményeiről magyarázott: miként oltották benzinnel (!) 
a parancsra felgyújtott falu buta lengyel lakói a kunyhóikat. Az orosz nyelvet mel-
lőzte, fogságról nem mesélt, vagy engem nem érdekelt annyira, hogy megjegyez-
zem. A német nyelv imponált neki. A torokból ejtett r hangot abban a két-három 
német szóban, amelyet ismert, elragadtatva szemléltette.

Römi vagy ország-város közben vitatkoztak össze Anyuval. Azt nem állítom, 
hogy semmiségen, mert az Aputól kapott Világatlasz függelékéből nemhogy a fran-
cia, de még a lengyel, a cseh mellékjeles betűk, betűkapcsolatok kimondását magam 
is megtanultam, helyesen akartam kiejteni. Az Andriskától csereberélt képeslapon 
a Sacré Coeur idegen és egyáltalán nem párizsi benyomást keltett. Az Eiffel-torony 
magyarul hangzott, mint az effel. A világ leghíresebb sugárútja… no ezen kaptak 
össze a felnőttek. Felküldtek főbérlőékhez, hogy döntsék el ők, hogyan kell ejteni. 
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Kissé égtek a füleim, de megérte: Antal bácsi angolosan elbukott az Elíziumi Mező-
kön. Csempelizé! Még mit nem!

Menekülés Máriaremetére

Az úgynevezett II./A kerületbe a hatvanas évek elején, valamikor 1962 tava-
szán kerültünk.

Amikor Anyum lelakta annak a lakásátalakításnak az árát, amelynek fejében 
beköltözhettünk a szuterénbe, a főbérlő háborút indított ellene. Ránk törtek ket-
ten. Komárominé üvöltött, hogy felmond, és takarodjunk és majd ő… Felemelt kar-
jait láttam, egy baltát, de nem ütött vele, talán lefogták a kezét, az arca mögött fel-
tűnt ismeretlent. Anyu ellenállt, be nem jöhettek a nyitott ajtón, csak a szidalom, 
lökdösődés tartott két-három percig. Szükség, azaz kilakoltatás esetére meglett 
a „pártatlan” tanú. Komáromi, a simára borotvált vigéc nem mutatkozott. Ötven 
év múlva került elém: Komáromi Aladár panasza, Bíró utca 6. Panasz 4656/1962 
Fondcsoport XXIII. Fond 2132. – selejtezve. Budapest Főváros Levéltára. Feljelen-
tést tett a rendőrségen.

A korabeli kabarétréfákban albérlőt nem lehet kitenni jeligével epéskedtek a felet-
tünk valók, a régi urak és az új elvtársak megrendelésére a csökött látókörű szer-
zők, ha éppen nem a főnök-titkárnő viszonyain élcelődtek, s valahogy ezeken a 
poénokon nem voltam képes jól szórakozni. Hiszen az én Anyumra szemem láttára 
támadt Komárominé, és ezt bármikor megismételhette. Megtanultam egy életre, 
hogy így megy ez! Mennünk kellett mindhármunknak, el az albérletből. Esélyünk 
sem volt ellenállni, visszaütni.

Antal bácsi menekített el bennünket. Kétségbeesve zokogtam. Sokkal nyomasz-
tóbb kiszolgáltatottságtól tartottam, mint amekkorát a szuterénben átéltünk. Jó-
zsef Attilával együtt úgy tudtam: ezek idegenek.
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Olvastam sokat…

Olvastam sokat, pedig a lányok jártak az eszemben, igen, ők. Nem az irodalom. 
Vagy ha az irodalom: akkor abban is a nők. Nem Judit néni irodalomórái, hanem 
A test ördöge, amely valósággal eksztázisba ejtett, olyannyira, hogy hatását még 
az olvasónaplóm elől is eltitkoltam. A mafla kamasz szerelmi története, kimódolt 
kerülőútjai, vágyat rejtegető, önmagát megtévesztő tétovasága ellenére megtalált 
gyönyöre azt a tévhitet idézte föl bennem, hogy amit olvasok, nem irodalom, ha-
nem valóságos lehetőség, amely épp ezért nem volt hihető. 

Az elbeszélés érzékisége úgy hatott, mint az az írott formájában rejtve terjedő, 
kézről kézre adogatott, sok példányban gépelt szöveg, amely a tiltott szavak és iz-
galmas műveletek leírásával szegett tabut. Ez sem volt kicsiség. Egy, még az álta-
lános iskolában pár órára kölcsönkapott élvezet után a bűntudat egészen áthatott, 
többé nem kerestem, hanem tagadtam, kerültem inkább. 

Úgy hittem: az irodalom az, ami a világról korlátok között és illedelmesen be-
szél, de ami olyan izgató, vagy annyira pőre, mint A test ördöge, az nem irodalom. 
Minderről sehol, senkivel, semmikor egy szót sem. Az előző évszázadból hozott, 
nagyszülőktől tanult illem említeni sem engedte a testi vágyakozást. A gyanús vá-
gyak és a tiszta érzések elkülönültek. Úgy tudtam, hogy az ember mindenképpen 
egyedül találkozik az élet és a halál szeretkezésben megélhető felfoghatatlanul 
bensőséges végtelenségével. 

A szerelem és a szeretés sóvárgott nagy ismeretlenjének megfejtésére „addig is” 
kínálkozott a mindenki által elismert intézmény, a könyvtár. Hazai terepnek szá-
mított, kevesebb kockázatot jelentett, mint egy durva apai elutasítás, a megbánt-
ható fiatal anya, s a barátok esetleges lenézése. És ó igen, a könyvtárban a feltétele-
zett ügyetlenség, illetlenség, maflaság miatti női válasz sem fenyegetett. Így aztán 
változatlanul sokat olvastam. De ha jól belegondolok, mégsem csak a nőkről. Min-
denféle élet-kiegészítést, ami gondolatilag-fogalmilag elérhető volt, ott kerestem.

Ami az irodalmat illeti, néhány év múltán éppen A test ördöge mulasztotta el 
a gátlásaimat. Megtudtam, hogy a szerző, Raymond Radiguet mindössze húsz 
esztendőt élt, de a francia irodalom csodagyereke, s elbeszélése szinte az egész 
irodalmi világra tett felszabadító hatást. Felvállalhattam én is. Ha első alkalom-
mal figyeltem volna, hogy minden részlet, amely a történetben a hozzám hasonló 
korú fiú gondolatairól, konfliktusairól, önreflexióiról árulkodott, hogyan áll egész 
emberré és műalkotássá össze, nem minősítettem volna magamban giccsnek. Az 
élmény sodrásában ismertem rá a szenvedélyre és az emberi esendőségre, az em-
bert minden irányból megpróbáló helyzetek lehetőségére. Egy olajfestményt hátra 
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lépve tudunk igazán élvezni, onnan, ahonnan nem zavarnak a festékpattanások. 
Amint a szövegtől eltávolodtam, hátra léptem, mégis csak az maradt meg belőle, 
amit közelinek, közönségesnek, tilosnak gondoltam. Annak a tévhitnek a felisme-
résétől kezdve, hogy ami jól esik, az nyíltan felvállalható, az irodalmi-művészeti 
besorolások, a skatulyák keveset tudtak rontani az örömeimen.

Ha megsejtettem a csapdát, akkor többnyire sikerült túllépnem saját sznobiz-
musomon. De ösztönösen éreztem: micsoda gőg azt hinni, hogy ítéleteim önállóak 
és csalhatatlanok, hogy Pallasz Athéné módjára én is teljes szellemi fegyverzetben 
ugrottam ki a könyvtár, iskola, színház, film terepére, s magam vagyok a mérce 
minden alkotó fölött. Ezért szigorú magánügyként kezeltem az olvasónaplómat, 
amelybe sommásan, pár sorban lejegyeztem okosságokat könyvekről, filmekről, 
képről, szoborról. A vastagfedelű, ötvenlaposnak nevezett füzet elsőjét még oldal-
számoztam, százhúsznál több oldalt irkáltam tele akkor, amikor egy tíz-húsz soros 
házi feladat is kínokat jelentett. A második füzet még passzió volt, személyes ügy, 
a harmadik hivatás.

Kovai Lőrinc-regények sem szerepeltek a naplóban. A történelmi díszletek övez-
te, vérmocskos harci jelenetekben recsegett a csont, visszafoghatatlan végleges-
séggel omlottak ki a felnyársalt emberek belei, a lópaták megcsúsztak a cinóber-
színű lucskos köveken, ahonnan elcsukló sírásban haldokló gyerekember iszonyata 
üvegesedett felfelé, miközben társa megkísérelte a lovak hasát alulról kihasítani, 
átvágni a harci mének inát. A Tűzkehely egészen közel hozta a vér szagát, akár a 
Julius Caesar, amely hetedikben iskolai mozi-látogatáson szögezett a székhez úgy, 
hogy évtizedekkel később három azonnal felismert film-másodperc alatt éreztem 
megint. Kovainál nem csak a kelyhesek és a táboriták harca, hanem a hatalmas 
szeretkezések ködburka homályosított el köröttem minden létezőt. A szagát nem 
éreztem. Hetedik osztályban, amikor a délutáni váltáskor a tanteremben csak a 
lányok párálló helyét szimatoltuk, a padomból emelték ki a nyitott, vaskos kötetet. 
Év végén kaptam vissza. Drága tanáraim, nektek is tetszett?

Odahaza a talált és másik rejtekhelyre dugott pisztolyt nézegettem, kibizto-
sítottam, felhúztam, néhányszor kivittem a Remete-völgybe is. A lőszerek nem 
illettek bele. Aki annak idején eldugta, máshová rejtette a hozzávalót. Nem bán-
tam! Így is eléggé valóságosnak tűnt számomra. Elégedett voltam a puszta birtok-
lásával, aztán hamar meg is szabadultam tőle. Nem félelemből, hanem mert már 
megvolt. Olyan atmoszférát adott, mint Jan Žižka Vítkov hegyen vívott csatája, 
ennek a szennye ugyanúgy vonzott, mint Caesar tógájáé, melyet március idusán a 
merénylők meglyuggattak. A Philippi felé menetelő légiók elszántságát nem hagy-
tam bensőmben beérni, tudtam, ha megtalál, kitérni nincs módom előle. A dübörgő 
paták völgyében beértem ennyivel 1964 októberében is.

Néha úgy rémlik, mintha tizenhat éves koromban a nőkre, a lányokra gondoltam 
volna folyton. A zsúfolt reggeli autóbuszon, a moziban, az iskolában. Magyarórá-
kon. Mintha addig valami nem nélküli karantén-világban éltem volna. Pedig nem 
így volt korábban sem. De most közelebb jöttek, testközelbe, az osztályteremben, 
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tanulószobán, folyosón és közös csavargásainkban. Ha kisgyermekkortól bevált 
stratégiám szerint a könyvekbe bújtam a világ elől, ott is feléjük vittek a sorok, 
a vonzások. Őket választottam. A velem egykorú Raymond Radiguet már tudta, 
hogy senki sem menekülhet tulajdon életkorától.

Én sem.

Útkeresés

Ami fontos volt akkoriban a hatvanas évek elején, az a középiskolában, a Vá-
rosmajorban, és Máriaremetén, a lakóhelyemen történt velem, napi két óra köz-
lekedéssel keretbe foglalva. Reggel sem volt kellemetlen új nap felé lökdösődni a 
túlzsúfolt autóbuszon, villamoson, az este pedig maga volt az álmodozások ideje 
a nyitott peron rácskorlátja mellett, mindig állva, a Rózsadomb, a Látó-hegy, az 
Oroszlán szikla fehére felé bámészkodva, ha nem akadt útitárs. Hűvösvölgytől kij-
jebb szinte sosem volt társaságom, látásból persze sokakat ismertem, elsősorban 
a hátsó ajtótól jobbra, kis nyitható pultjuk mögött ülő autóbuszkalauzokat. Sokan 
keresztnevén, becézve Lajoskának szólították az egyiket: – Turul utca, Gyengélkedő, 
Kultúrpalota, Wipner! – mondta be a harmadik megállót az 57-esen. Itt szálltam le, 
ha könyvtárba mentem, meglehetős gyakorisággal. Mindenevőként csillagászati 
könyvet épp úgy fogyasztottam, mint útleírásokat, szépirodalmat. A könyvekben 
találtam otthonra igazán.

Mi, városmajori vizesek az általános iskola be-
fejezését követően nem tudtunk, nem akartunk 
egymástól és Másodkapitányunktól elköszönni. 
Ő lehetővé tette, hogy maradhassunk. Kiss József 
László Másodkapitánynak nevezte magát a köny-
vében, de máig az első helyen jelentenék neki: – Ka-
pitány, ó kapitányom!

1962 szeptemberétől délutánonként visszajár-
tunk a régi iskolánkba, a tornaterem bádogroló-
val leválasztott színpadán befejeztük a második 
két kenu építését. Kiss Jóska néha körülnézett 
odalent. Ha randira készült, előtte mindig pipára 
gyújtott. Finom illatú füst lengett utána a levegő-
ben, egyetértően bólogattunk, s biztosak voltunk 
benne, hogy nagy megtiszteltetés érte a nőt, akivel 

találkozik. Csoda-e, hogy én is, aki – „hogy ne hason-
lítsak a sok hülyére” – huszonegy éves koromig nem 
cigarettáztam, én is pipát szorítottam a fogam közé?

Ifivezetők lettünk. 
Ki névleg, ki tényleg.
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Ifivezetők lettünk. Ki névleg, ki tényleg.
Egy ízben szünet alatt fel kellett mennem az általános iskola egyik osztályba 

valami kirándulást meghirdetni, s úgy esett, hogy becsengetés után sem érkezett 
tanár. A sok nyüzsgő kis kölyök közül néhányat ismertem, a többieket különöseb-
ben nem érdekeltem, a tíz-tizenegy éves srácoknak mindig megvannak a maguk 
ügyei, a maguk emberei. Az enyéimmel a teremben folytattuk a szünetben meg-
kezdett témát, s egyre többen odafüleltek. Jó negyedóra múlva Pityusz benézett 
– vagy leküldték a tanáriból, vagy ő lehetett a folyosóügyeletes –, aztán komolyan, 
bizalommal bólintva rám hagyta az egészet. Megfutamodni nem lehetett. Mesél-
gettem ezt-azt a gyerekeknek, a közbeszólásokra pedig rögtön válaszoltam, azok 
el is fogytak lassan. Kicsengetéskor vettem észre, hogy vége van, nem dőlt össze 
a világ. Hihetetlennek tűnt. Az ifjúvezetői igazolvány csupán a tényt rögzítette: 
Hallgattak rám a gyerekek jogosítvány, rangjelzések, osztálynapló és hatalom nél-
kül. Nem rajtuk, magamon csodálkoztam inkább.

Ki a brancsért járt le a Majorba, ki otthonról menekült. Kötődéseinkben egyre 
inkább különböztünk, személyiségünk is folyamatosan alakult, mondhatni: széj-
jeltartott. Az albérlő, a suszter fia azt vette észre, hogy a nasi sulis, a keveset olva-
só társa már nem tartja hasonszőrűnek őt. Egy alkalommal a táborba indulás két 
egymás után következő bázisról történt. Kijelölt kormányosként kulacsomat friss 
vízzel megtöltendő elhagytam a hajó farát, s mire visszatértem, Bekó Feri trónolt a 
helyemen, a helyreállított igazságosság proletár öntudatával a szemében. A helye-
men ült, amely a hajóparancsnokságot jelentette, s amelyet – úgy éreztem – kiér-
demeltem. Úgy érezhette ő is. Meg kellett volna verekedni? Ilyesmi sosem fordult 
elő a vizesek közt. Nem ezért jártunk össze, nem pofonokkal mértük a rangot, az 
természetesen alakult ki a munkában, a kitartásban, sátorverésben. Elfogadtam a 
helyzetet, mint oly sokszor ezután. Beültem bal sztróknak, azaz vezérevezősnek, 
arra a helyre, ahol nem lehet lógni, hiszen hozzá igazodik az egész hajó.

A vízi raj avatása est-
jén készült fényképen 
Gonzi tvisztel a háttér-
ben, nem tudja még, hogy 
pár év múlva a gátőri élet-
formáját disszidálással 
váltja Amerikára. A tiszti 
sapkás Csuberda Lenin- 
grádban szerez majd vö-
rös diplomát, meg egy 
asszonykát is. A kör egyik 
tagjának az ökle, a másik-
nak a könyöke látszik, az-
tán egy feledésbe merült 
lány sűrű hajjal, érzékeny 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
tiszteletére: twist.
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szájjal, jobbra pedig egy ingpulóveres ifi kísérti meg a hanyatt esést. Nem nagy koc-
kázat a hagyományos táncok gázolásos, fülig vörösítő baleseteihez képest. Ilyen 
volt a twist: szabad, szemtelen és közösségi. 1962-ben november 7. tiszteletére, 
természetesen.

Ezen az őszön hazafelé menet Gonzi estéről estére végigüvöltötte a Városmajor 
és a Csaba utcát – s mit mondjak: nem egyedül. Segítettünk neki. Nem kimondot-
tan a Kék Duna keringőt énekeltük. You better come home, Speedy Gonzales… Ha 
mostanában lármázó tizenévesek verik fel a környék csendjét, bosszús vagyok, de 
csak azért, mert mi annak idején éjfél körül igazán nem hangoskodtunk. Még az 
iskolabálok sem tartottak éjfélnél tovább, a buszok leálltak, a villamosok is kicsit 
később. Ha az utolsót elértem is, gyalog kellett kimennem Hűvösvölgyből Mária-
remetére, a hegyoldal utolsó utcájába. Ilyenkor azonban másféle dalokat dudorász-
tam, mint amilyeneket a bandával üvöltöztünk, sokszor észre sem véve, hogy mit, 
amíg az unatkozó házőrző kutyák lelkesen rám nem szóltak.

Egyszer igazi bulit is rendeztünk a tornateremben. A bevételt a táborunk költ-
ségeire szántuk, így aztán az igen menő Sankó zenekart hívtuk meg, vagy fogad-
tuk fel, ki tudja, mennyiért. Akkoriban a néhány ismert beat-banda úgyszólván 
pusziért játszott a vécédeszkából fabrikált elektromos gitárokon, s persze ebből 
a valutából mindig volt bőven. A lányok imádták őket, mi a lányokat, mindenki 
őrülni akart, és zenét akart, zenét, zenét, zenét, kicsit sűrűbbet, mint amilyet a 
rádióból leosztottak!

Intenzív érdeklődés kísérte ezt az úttörő programot: nyomult az egész, nagy 
hírű városmajori galeri. A légópince légmentesen (hogy mindenki értse: hermeti-
kusan) záró ablakainak félméteres belső fémkallantyúit is meg kellett erősítenünk 
egy-egy keresztbe tett seprűnyéllel, hogy kívülről jövő behatolások ne járhassanak 
sikerrel. A földszinti folyosó sarkában, a tornatermi lejáró előtt egy bátor különít-
mény hősiesen ellenőrizte a jegyeket, kifizettette a belépődíjat. – Haver, ne hülyés-
kedj már, az előbb jöttem ki bentről! Eressz be, hiszen ismersz: Én vagyok a Bodolai 
Mutyuka! – Ugyan már, mit erősködsz, a zenekarral jöttem! – volt szöveg bőven! 
Ami engem illet, makacs voltam semmiféle dumának nem engedtem: – Nem a Nő-
tanácsnak tartjuk a bulit, haver! – A zenekar már kétszer is bement! – érveltem. Az 
utóbbival nagy sikerem volt, mert épp a szőkés, rezzenéstelen arccal játszó basz-
szusgitárost, Sankó Lacit akartam kirekeszteni a rendezvényről. Lebeszéltek.

A Másodkapitány Steinbeck könyvcímével Kedves csirkefogóknak tartott ben-
nünket: Kisebb-nagyobb csínyeket követtünk el, apróbb vétkeink voltak, még ha 
nem is hasonlított életvitelünk a kaliforniai Monterey csöves lakóiéhoz. Ártatlan-
ságunkban voltunk egyek. Szerettem A Kék öböl hőseit, Mack-et és a fiúkat meg Lee 
Chongot, és természetesen Dokit. A főszereplő, akit a későbbi filmben Nick Nolte 
alakított, Jóskának ugyanúgy imponált, mint ő nekünk. Doki a csúcs és a stabili-
tás ebben a világban, amelybe menekült és amelyből elvágyódik, pedig mehetne is. 
Bolond.
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Hát persze. Épp annyira, mint mi mindannyian, csak egy kicsit másképp. Min-
den szereplő flúgos, legalább egy tar koponyára hulló vízcseppnyi mértékben. Ilyen 
a tudós, Bachot hallgató, mindenki által csodált Doki.

Ez a könyv volt számomra az irodalom, a fészerben meglelt kisregény ugyanab-
ban a régi fordításban, amelyben Kiss Jóska is olvasta, benne a szanszkrit szerelmi 
ének és a fúga művészetének hívása, amely úgy vonzott, mint Mailer hősét A hó-
hér dala a villamosszékhez. Nem is annyira irodalom volt ez, mint inkább élmény, 
vagy ennél több is: éltető életpótlék, mint korábban, s későbben is. Életem egyik 
színtere.

Tizenévesen magunk között forgalmaztuk az olvasnivalót: Hemingwayt, Fe-
jest, Tennessee Williamst és Konrádot, de az iskolából semmi olyat, ami emléke-
zetes volna. Magyartanáraim közül Pados különös egyéniség, nagy tudású ember, 
Picúr kedves, finom, Váradiné korrekt, Dodó oktatóművész, Gelléri Ági az irodalmi 
élet részese, ám a Jurányiban tanító Judit nénihez még gyenge eposzi jelzők sem 
kapcsolhatók. A költészethez az én Jurányi utcai magyartanáromnak semmi köze 
nem volt.

Albatrosz a Városmajorban

Kiss József 1962 őszén még a Városmajor utcai iskolában vezette a 2708-as 
Ságvári Endre úttörőcsapatot, 1963-ban XII. kerületi úttörőtitkár lett belőle. 
Az úttörőház leköltözött a Szarvas Gábor útról a Moszkva térre, így az iskolai 
légópince helyett hamarosan a mai Széll Kálmán téri emeletes ház vált a vizesek 
otthonává.

A vizes sapkát no-
vember 7-én vettük fel 
először: a matrózoké csi-
nosabbnak, a tányérsap-
ka rangosabbnak tűnt. 
Az ünnepség előtt a még 
épülő, lefelé fordított 
két kenun sorjáztak a 
vadonatúj sapkák. A Ka-
pitány egyenként tette a 
fejünkre őket. Én voltam 
az egyedüli, hitelesített 
60-as. Nem 56-os. Az-
tán elhagytuk a műhely-
ként szolgált színpadot, Zászlóavatás.
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az ünnepségre már alakzatban vonultunk be. Flottillás tiszt jelenlétében, úttörő 
csapatgyűlésen avattuk, azaz alapítottuk a vízi rajt: felszögeztük a zászlórúdra a 
kis, pajzs alakú rézlapocskákat a nevünkkel. A napló iniciáléja az apró pajzsokat 
megőrizte, a naplót meg én. A zászló alapszíne halványkék, nemzeti farkasfogak 
szegélyezték, közepén úttörő vagy vízi úttörő embléma lehetett. Hová lett vajon?

Legtöbbünknek tetszett az egyenruha, talán, mert mások nem hordhatták. 
Egyszerre volt égő – mert feltűnő – és büszkeség tárgya a víziúttörő-sapka. Néhány 
évvel korábban, amikor a közeli grundokon indián életet élt a Vörös Agancs ban-
dája, irigykedve néztem a Csabások lobogó szalagos sapkáját, a közeli és szintén 
szokatlan Oleg Kosevojra egyáltalán nem hasonlító Marco Polo feliratot. A Csaba 
iskola épületében – a körzethatárt tévesztve – jó, ha két órát töltöttem, aztán a 
Városmajor utcai iskolában mégis utolért engem is a vízi élet és a Másodkapitány. 
Félkopasz a barátaival együtt vízre szállva ért kikötőbe.

Az 1962-es november 7-i csoportkép a Városmajor utcai iskolában készült, a 
földszinten jobbra, ahonnan a Temes utcai lépcsők fölé már emeletnyi magasságból 
lehetett kitekinteni.

A képen láthatók közül sokan már szakmát tanultak, mint a felül balszélen a 
sapkás Dűzni, azaz Karnitscher Péter, a jobb széli sapkás Horváthnak az édesapja 
volt a leány- és lett az egyesített leány- és fiúiskola igazgatója. A bal szélső Nemes 
matróz véletlenül került képbe. Az alsó sorban guggolók a vidám Baji Gábor, a dre-
hus kivételével akkor még az általánost készültek elhagyni.

Víziúttörő avatás után.
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Alul jobbról a harmadik Máriássy Ákos matrózsapkában. Fölötte jobbról Sípos 
Kati, szemüveggel Szikora Jutka – és karba tett kézzel – Kamenszky Ildikó. Alattuk 
az alsó sorban jobbról a második: Csicsó. Nem emlékszem, hogy a hajóépítésben részt 
vett volna, nem reszelt a légópincében tőrt sem magának. Vékony, de izmos, sűrű 
barna hajú, kissrác volt Standovár osztályából. Barátjával, Gyulai Lacival – ő aligha-
nem középen az úttörő blúzos László Jutka mellett áll – érkeztek közénk. Jól meg-
néztem magamnak Csicsót, hiszen egy iskolai ünnepélyen saját versével állhatott ki 
több százunk elé. Se rím, se ritmus, háborogtam belül irigyen, pedig ekkor már nem 
a versírás volt az egyetlen ambícióm. Aztán barátok lettünk.

A kép közepén úttörőingben László Jutka, aki ekkor már másodikos volt egy 
közgazdasági technikumban. Jutkától balra Bekó Ferire vélekszem, tőle balra mat-
rózsapkában Gyulus, aki mostanára pszichiáter lett Amerikában. Balra kissé maga-
sabban Csuberda, akkori barátom, aki erősen rejti magát az interneten. Megteheti: 
szakértőjévé lett az informatikának. A feje fölött a felső sor közepén egy korát meg-
előző, már akkor a piacgazdaságra készülő fiú is látható. Fischer Attila nyolcadikban 
arra a kérdésre, hogy – Fiam, mi szeretnél lenni? – határozottan vallotta, hogy: – Mun-
kanélküli! – Tőle jobbra hetyke sapkával Kiszel Miska, a kedves csirkefogó, majd egy 
ismeretlen, aztán egy jópipa, vállán a már említett Horváth karja.

A pipa! Hogyne lett volna a pipa egyenruházati tartozék, hiszen a Másodkapitány 
is pipára gyújtott mielőtt randira indult volna a tornatermi színpadról, s ránk hagyta 
a palánkolt kenuk szegecselését. A kapadohányon kívül nemcsak piros tasakos Club-
hoz, hanem bádog dobozos, préselt, édeskés, kétfajta kínai dohányhoz is hozzá lehe-
tett jutni. Ezt váltotta fel a holland orientáció.

Egy év múlva az egyenruha matróz-inggel egészült ki. A leánygimnáziumok mat-
rózblúzára csak a gallér hasonlított. Baján 1964-ben a rendőrök komolyan tanakod-
tak, hogy milyen nyelven kellene tudniuk ahhoz, hogy különös öltözékű, nyolcadikos 
létére nyári szakállt eresztett Hoffmann – Hugó – barátunkkal szót értsenek. Ek-
koriban – már nem Kádár-kolbászos, hanem Pick-szalámis jólétünkben – épp, hogy 
feltűntek a csíkos trikós, Ahoy!-jal köszönő csehszlovák turisták.

Nagyon hiányzik a csoportképről Ka-
menszky Laci bácsi, a Kapitány. Ők ketten 
Kiss Józseffel alkottak meg valamit, amely 
sokunknak, becsületes vagány kölyköknek 
kikötőt, otthont jelentett. A modellező szak-
körbe az ment le, aki akart, a markáns arcú, 
jó tartású férfi a kezébe adta a lombfűrészt. 
Értett a fához, fémhez, főzéshez, hajvágás-
hoz – csak a magas szobafestő létrához nem 
volt szerencséje az egykori, háborús balese-
tet is elszenvedett magyar királyi repülő-
tisztnek. Rácsodálkozott az ember, hogy: Ni 
csak, a többiek ismerik, a beavatottak, főleg Kamenszky László öregcserkész 

a Kapitány!
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a cések, – hiszen a nagyobbik fia oda járt. Aztán a bakon végignyújtózott a hajóge-
rinc, kinőttek a bordák, a nagyra nőtt kenu vázát magam is segítettem a tornatermi 
színpadra átvinni.

Az úttörőcsapaton belül vízi raj alakult, nem az egyen-recept: egy osztály – egy 
raj mechanizmusa szerint. Vizes az lehetett, aki akart, s persze: akit bevettek. Néhá-
nyan jó tanulóként is odakeveredtek, de tartósabban a melósok, a hajóépítők marad-
tak köztünk.

S persze a lányok! Atyavilág: a lányok! Testvérek, házbeli ismerősök, s akiket ha-
todik-hetediktől kísérgettünk az utcán, jártunk velük télen a VTSK kori-pályájára. 
Akik, ha kellett, anyáskodtak, majd gyűrődtek velünk a mi kis tánciskolánkban, 
utóbb rock and roll Baján, twist Kisorosziban, és persze a Moszkva téri úttörőházban 
minden hétvégén. Két-három év múlva tatarozni is kellett.

Az avatás után látogatás a Boschba, a patronáló üzembe, ahol Dűzni apja dolgo-
zott, díszőrség, ennyit megért a materiális támogatás, majd vissza a suliba, ahol az il-
ledelmes napló szerint táncest volt, valójában buli. A csoportkép akkor készülhetett, 
a két kapitány ezért nem látható.

Nincs a képen László Vali sem, akire ez a vers emlékezik.

Minden lányarcból ő tekint rám

Minden lányarcból ő tekint rám
Ruhája libbenését látom lányok szoknya-fodrán.
Ha szőke tincsek között pajkos szellő matat,
Képzelem: övé a haj, az a hajfonat.
Cipők ismerős kipp-koppjára felkapom a fejem,
S csodálkozom, hogy nem mellette lépkedem.
Szavak színe, zenéje hányszor becsapott,
Mentem feléjük és mást találtam ott.
Ifjú legénybe – véltem gyakran, ő karol,
Pedig neki már soha senki nem udvarol.

Naponta látom, hallom őt, sétál, siet, kacag,
Szép ívű száját visszatükrözi egy kirakat.
A Duna-parton csorba lépcsőkön pihen,
Könyvtárban ül, tanul, rám néz szelíden,
Jön a parkon át rozsdálló gesztenyék alatt,
Lánycsapatban sző jövőről álmokat,
Hajó korlátjának dőlve nézi az eget,
Nem is sejtve még a lappangó végzetet.

(László Gyula, Élet és Irodalom, 1975. október 4. 11. p.)
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Ének harangszóban, pénteken…

Verseket, leveleket olvasok, tíz évvel a költő halála után. A költő, Verbőczy An-
tal a barátom volt.

Olvasom, hogy az „és” a hetvenes-nyolcvanas évtized nagy veszteségei, Déry Ti-
bor, Hajnóczy Péter, Zelk Zoltán mellé sorolta, hogy Bella István szerint túl bölcs, 
túl okos, túl ártatlan volt, hogy az Új Írás éves számvetésében felvetették: kötete 
sorai olvastán bizonyosan gondolnak Verbőczy Antal nemzedéktársai arra: nem 
tisztességes tovább a játék: hogy haladjanak tovább a pályájukon, ha a közülük való 
nagy tehetségű társ nem írhat tovább? Újraolvasom Nagy Gáspár búcsúztatóját, 
László Gyula megemlékezését az Élet és Irodalom 1982. augusztus 1-jei számában, 
majd Kormos Istvánnak Verbőczy három sorban írt antológia-önéletrajzához írott 
kiegészítését: „Egy rekedt fiatalember… Nem öltözteti szép szavakba a verset, mert 
hétköznapokon vonul át velük, magában, tehetséges társak közt is magában. De 
odaér verseivel, ahová akar.”

Megjelent az Első ének. A magunk kenyerén, de az Alsóvárosi Főiskola rajz tanszé-
kén már elfogytak ekkor a Tandi-klub napjai, így a töri tanszékre, Nagy Pista tanár 
úr tanszékére hívtuk meg a pesti „gamin”-t, talán épp az egy félévre kicsapott Hu-
nyadi Mátyás döbbenetes grafikai kiállítása után (Róla Temesi a Por leglíraibb cím-
szavát írta): mi, az Eper és vér nézői, a Zabriskie Point vagy Jancsó nézői – vitatói, 
Lengyelt-jártak, Kerouac-, Salinger-olvasók. Hatvannyolc után, „bevonult” egykori 
osztálytárs temetése után, a párizsi napokat követve (Légy realista: kívánd a lehe-
tetlent!), miközben dörögtek az Apokalipszis helikopterei ott távol, Vietnamban. 
Hallgattuk Verbőczyt, s tudtuk: értünk is szól a harang. A pénteki is…

Úgy írt, „mintha recitálni is tudó gitárosnak szánta volna.” Eszköztelen városi köz-
nyelven dudorászott, ám néha briliáns szójátékokra, tökéletes dalokra, hibátlan 
ritmusokra szabadságolta önmagát a „Taigetoszt bliccelő csecsszopó csecsemő.” Vi-
szolygott magyar Corsóvá, Dylanné válni, szemérmes sorai az élet szerelmét, a 
gyermekek szerelmét egyemberes, tehát mindenségnyi tragédiák rettenetét félték. 
A tizedik történet – ha Újszeged felől jövünk – a szerelemről, az emberről, a meg 
nem születettről beszél. Mintha Zefirelli Rómeó és Júlia filmjében a harmadik halt 
volna meg. Érte szól az Ének harangszóban, pénteken. És értem, tiértetek. (Az apa az 
elektrosokk kis-halál sorozatával fizetett, mert menteni képtelen volt. De felejtsd 
el mindezt, olvasó, a költő maga kér rá:

Légy tapintatos
csak messziről ints felénk

Két csengetés között a tanár mindenkori szabadságával élve néha Illyést, Kányá-
dit olvastam, olyan verseket, amelyek mostanában kerülnek kötetek, tankönyvek, 
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szöveggyűjtemények lapjaira. Hiszem, hogy nem hiába cselekedtem, ha ebben 
nem hinnék, rég otthagytam volna a katedrát, ahová épp Verbőczy és talán épp 
ezért parancsolt valamiféle literátori léhűtőállásból. Az ilyennek utálatosságáról 
Németh László mondott legtöbbet, vonzásáról pedig – rettenetes iskoláink miatt 
is – a mindenkori végzős bölcsészek szónokolhatnának.

Még tanárjelöltként provokáltam a nagy provót: mily csodálatos lehet a kiadók-
ban, szerkesztőségekben újságíróbüfében „megnyilatkozni”, „megvalósulni”, mon-
dogatni oda-vissza: ez nagy vers, öregem, mi több: fontos, antológia-darab; azután 
szépen besöpörni a viszonzást, adni és kapni, megistenülni kölcsönösségi alapon. 
De mi közöm nekem ehhez? Mi köze hozzátok az olvasónak? Magatoknak írtok a 
magatok nyelvén, amit nyílván magatok sem mindig értetek, de ezzel simogatjátok 
egymást a pesti Hungária mélyvizében, miközben a „Helikon” füstfelhőibe burko-
lózva fel-fel kacsintotok az Olümposz helytartói székeihez. Verbőczy egy névvel 
válaszolt, s pár hónap múlva jött Szegedre is Nagy László Berek Katival, Czine Mi-
hállyal. Aki hallgatta őket, hallja őket. Azt is, amit a költő a versek érvényességéről 
mondott: a költemények megteremtik saját érvényességüket.

Nos, ha nagyon közel éreztem magamhoz, nemzedékemhez a rám bízott ko-
vács, bádogos, központifűtés-szerelő tanulókat, akkor Verbőczyt olvastam az Első 
énekből, A magunk kenyerénből, vagy a Kereszt-levél… posztumusz kötetéből. Beval-
lom – én is szemérmes vagyok –, hogy magam helyett, magunk helyett olvastam 
ilyenkor, ha azt kívántam, hogy ember emberhez szóljon. S ahogyan Kormos jósol-
ta: Verbőczy Antal odaért, ahová akart: Alig-bajszos kölyök fiaim köteteket kértek, 
hogy lemásolhassák Verbőczy prózai, dísztelen, rekedtes verseit… Nemcsak azért, 
mert akkor is, most is alig akad hozzáférhető példány, hanem hogy maguk, a saját 
kezükkel vehessék birtokba. Verbőczy megérkezett.

De tíz esztendeje nincs köztünk.
(Megjelent a Szeged 1992. augusztusi számában.)

– Köszönöm, nem kérek.

Éva, azaz: Éva néni! –
Talán városi, hogy ne mondjam: polgári körökben is ez volt a módi. Bennem, 

az egykori parasztgyerekben, pontosabban: az időnként leparasztozott, vidékhez 
kötődő srácban a viselkedési szabályok egyik legfontosabbja. Magatartás – ha úgy 
tetszik. (Ez az úgy tetszikezés egészen urbánus, ugye? Egyébként...)

Ha kínálnak, akkor elsőre: – Köszönöm, nem kérek! – Ne legyél szodé, hogy níz 
az ki! – És nem kértem. Akiktől rám hagyományozódott a tartózkodás, rég meg-
haltak, az ötvenes évek falusias kisvárosa is a múlté: szokásait nem gyakorolják, 
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nyelvének ízei kivesztek, csak bennem rezdülnek együtt emlékképeimmel. Köszö-
nöm, nem kérek! Biztos, ami biztos, másodjára sem. Hogy szeretnék? Az nem fon-
tos! Csak a magatartás. A magam tartása illő keretek között.

Évára emlékezem, a december így a vége felé emlékezős. Kezdjük az elején!
Igen erős ellenszenvét enyhe bódulatban is éreztem. Senki sem hívott Fruzsá-

ékhoz, akitől ekkorra elszakadtam. Egy évvel vagy egy évnyi hosszú héttel azután 
Csicsó mégis odavitt. Épp azért. Ő verseket írt, nem tanult, ám Faludy balladáját 
– a rum tette ezt, s az átkozott likőr… – kívülről. Én meg épp akkor belül.

A Bauhaus-ízlésben épült kis-svábhegyi villa előkertjében tűzrakás, rózsadombi 
tréfák, miújságok. Alakulóban a Tanapamaga együttes ad notam Móricz – mórico-
sokból. Milyen vicces, odavalósi vagyok, ahová a korunkbeli Móriczot Sárospatak 
után a sorsa vitte. Inkább oda, Kisújra, mint ide, közéjük. Mégis tetszett a gúnyolt 
nótanév. Az igazi népdalokat úgy kapták elő, mint a furulyákat az iszákból. Nekem 
népdalra nem futotta. Döbbenet, hogy még azt is jobban tudják. Nem voltam iszá-
kos, hanem enyhén spicces, fájt akkor minden. Nagykamaszként sehol sem voltam 
otthon, náluk sem lehettem. Nincs az a lányos anya, akinek tetszhettem volna.

Később, ha hívtak is, magamtól megbántva ódzkodtam bemenni: nehogy hellyel 
kínáljanak ott, ahol helyem nincsen. Néhány év múltán mégis katonahistóriákat 
cseréltünk a házigazdával, lévén mindkettőnk obsitos. Veress Pál festőművészként 
nem dramatizálta a háborút. Hazajött, mintha Éva várta volna az első pillanattól 
az egész életre. Sugárzóan szép két ember mutatta meg nekem, hogy igen, lehet. 
Így érdemes. Előbb a lányuk közvetítette, aztán a bálványok a mögöttes, beléjük 
festett mítoszokkal, majd Pali bácsi személyisége – mert az anyatigristől sokáig 
óvakodtam…

Amikor Éva egyedül maradt, akkor is férjével élt. Feladatának tartott mindent 
összegezni. Könyvészetileg tökéletes életmű-albumot adott ki. Néha írt nekem, fel-
hívott és visszahívtam, magamtól sosem. Hol egy kiállítás megnyitójáról, hol annak 
szervezéséről beszéltünk. Szerettem volna Ópusztaszer után Szegeden is idegenve-
zetni. Sétáltunk a budai Várban, majd elutazott Amerikába. A Bauhaus-villára én 
vigyáztam. Reám meg Bodza, az erdélyi kopó. Mennyit loholtam, üres zacskókkal 
utána készenlétben! Schwarzenegger, a macska fütyült mindkettőnkre. Festmé-
nyeket, fényképeket nézegettem a falon, néhány könyvet mozdítottam el a helyé-
ről. Már majdnem a szívemig józanodtam. Összebarátkoztunk Éva asszonnyal: kis-
bolygóinak a gyerekeit, unokáit tudta. A barátnői azok voltak, akiknek a könyveit 
olvasván Éva jutott eszembe: az ország lelkiismeretévé vált szegénység-kutató, a 
hospice alapító asszony. Éva – talán az egykori első benyomás áttételein keresztül – 
úgy vélte, hogy az én unokaöcsém nem dolgozhat abban a kutatóintézetben, ahova 
ő maga jár. Szót sem érdemel. Az bántott volna, ha néhány oldalas kompilációmat 
udvariasságból felértékeli.

Kedvesen hívott egyszer, decemberben hanuka-karácsonyi szertartásra. Do-
náth tiszteletest csak két könyvéből ismertem. Vonzott az esemény, de a hely és a 
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helyzet új. A meghívást, a lehetőséget úgy fogadtam, illedelmesen, mint az egykori 
gyerek.

– Éva néni, köszönöm, nem! –
Neki lett volna szüksége énrám, a kísérőre.
Szép öcsém de nagy kár…

Kádár alatt jobb volt...

… szokták mondani a hatvanas évek végére kialakult helyzetre, s egyben a ká-
dári konszolidációra utalva. Pedig az enyhülés korábban megkezdődött. A kádári 
megtorlás utolsó kivégzésére második úttörő táborom nyarán, 1961. augusztus 26-
án került sor, az iskolákban megszűnt a származás szerinti megkülönböztetés. Aki 
nincs ellenünk, az velünk van (Márk 9:38-41) – terjedt a jelszó 1961-1962-ben. 
Ilyet csak a győztes engedhet meg magának. A középiskolában már nem fenyege-
tett senki az ÁVH-val. Megkezdődött az egymillió lakás építése program, a hiú re-
mény engem is megkísértett: sorsunk jobbra fordul. Rádiót hallgattam. Azonban 
sokat olvastam. Lenint is. Kételkedni ugyanakkor kezdtem a szocialista-kommu-
nista ígéret földjében, amikor nem kínálkozott jobb, mint hinni benne. Írtam róla 
egy verset.

Ha Lenin élne most…

Ha Lenin élne most,
kopott kabátban sétálna Budán
a villák közt, hol nincs tülekedés
megfordulnának Lenin után:

Ejha, de ismerős fickó,
mily furcsán villan a szeme,
semmi ijedtség: egy a tömegből,
a sarokra mégis rendőr kellene!

(1964. október)
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Osztálytalálkozó – El fogsz menni, mert szólítottak.

– A jövő héten lesz a 73. Mit gondolsz, elmenjek? – kérdezte Miklós.

– Hát hogyne! – csodálkoztam, hiszen tudtam, egyetlen osztálytalálkozót sem 
hagyott ki, pedig a 40. után megtartották évente. Aztán csak ránéztem a sokat 
megélt apai barátra. Csendes mosolyában ott volt minden, amit a többiekkel ezen 
a legközelebbi találkozón tudott volna megbeszélni. Nem sokkal ezután el is ment 
utánuk. Kilencvenkét évet élt.

Osztálytalálkozónkat, a 45. évit a Vas utcaiakkal már megtartottuk az idén. 
Örültünk egymásnak, a régi iskolának, a távollévőkről kapott híreknek. Akinek 
szabad volt: koccintott, akinek nem, azon nem csodálkoztunk. Tudomásul vettük 
a gyászhíreket, a betegségről, személyes elzárkózásról szóló információkat. Visz-
szalapoztunk, kik azok, akik sohasem jöttek közénk, találgattuk, hogy miért nem. 
Találgattunk, nem ítélkeztünk. Megszólni másokat: sekély e kéj. Nem nehéz róla 
lemondani.

Csuri nem jött el egykori törzshelyünkre, a borozóba, ahová mi ketten annak 
idején az első osztálytalálkozót szerveztük. Itt játszott az egyik sarokban, sehol 
másutt valaki egy kis cimbalom-szerű hangszeren, ujjaival pendítve a húrokat. 
Debrői hárslevelűt kortyoltunk, s mindig volt miről beszélgetni. A Háryból jártunk 
át a szombatonkénti iskolai KISZ-klubba, s ha más nem adódott, vissza is tértünk 
ide. Innen jövet csengettük ki Matyi bácsit, a bentlakó pedellust a néhány doboz 
Fecskével megpecsételt miújságolásra.

Verebes Ferenc gesztusai élnek, míg élünk. Velünk volt a tréfákban, bolondozá-
sokban, a lezárt Szabadság hídon és a budai közértben, a pályakezdő lendületben. 
Határőrség, málló falú lépcsőház a Verseny utcában, közös szilveszter, aztán a Gó-
bi-sivatag. Életünk töredékei. Boldog? Sikeres? Nem számít. Csak az, hogy együtt, 
hogy itt, hogy addig, ameddig.

Összegyűlünk és lesz csendes mosoly, mint Miklósé volt a 73. idején. S mint 
legutóbb a mi arcunkon, 2007 decemberében. A túlélés nyugalma? Az egykori 
együttes élmény és a mostani gyász közössége? Ki tudja, mit rejt a nyugvásra for-
duló keleti maszk. A tehetetlenséget, hiszen Vele szemben nincs mit tenni. Csak 
nem-félni lehet. Egészen odáig. Mielőtt odajutnánk, elsiratunk és búcsúzunk. Ki 
az Istenhez fordul, ki a gyászmunka tudományos mantráihoz. Egy-egy ölelés. A 
magunk szerelme.
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Áldott világ a zátonyon,
Boldog Isten, boldog Isten,
Ki engeded,
Hogy süttessük rá magunkra,
Vén magunkra,
Ifjító és istenítő
Szerelmedet.

Azután Adyt elhagyva és kifosztva feljajdulunk Kosztolányival, hogy Jaj, össze-
dőlt a kincstár.

– Miért ő? Miért így? Miért lassan, kínban? Miért hirtelen? Miért?!
Ez az egyetlen miért, amely önmagával felel. A Kérdés.
– Mit gondolsz, elmenjek? –
El fogsz menni. Mert szólítottak.

Encore une fois – Még egyszer...

– Szeretnék még egyszer Brigitte Bardot-val lefeküdni – hökkentett bennünket 
Csicsó. Mert BB-vel egyszer már oly sokan szerettünk volna, és legtöbben meg is 
tették, bal kezükben a fényképével. A képzeletnek számtalan lehetőséget hagyó 
homályos, apró fekete-fehér fotómásolatok készültek szórványosan külföldi lapok-
ból, több a Film Színház Muzsikából és a Világ Ifjúságából. A bátran meztelenkedő 
francia szépséget sokszorosították, hiszen volt rá igény. Kellette még magát az is-
teni Lollo, a rivális Sophia Loren. Anita Ekberg lenyűgözött a méretekkel. Mind 
európai. Csicsó kis szobája falát Gérard Philipe portrék és Diadalív-képeslapok bo-
rították. Barátom a közeli Móriczba járt másfél-két hónapig, ahol akkor kezdték 
audio-vizuális módszerrel oktatni a franciát.

Mi a Jurányi utcában is választhattunk. Németre sokkal többen jelentkeztek, 
így aztán én csak azért se! Amúgy sem volt a nyelvhez olyas késztetésem, mint a 
sváb településekről bejáró társaimnak. A filmek, regények németjei nem vonzot-
tak, Goethe pedig teljesen kimaradt a tantervből, mintha ő maga veszített volna 
el két világháborút. A francia irodalom vonzott: Balzac, de inkább Zola és A Rou-
gon-Macquart család és Maupassant persze… Tizenhat évesen mi más? A Kétnyelvű 
Kiskönyvtár két füzetével azonban kellő szorgalom híján kezdő franciásként nem 
boldogultam.
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A tanulás-nem tanulás többnyi-
re csak megtörtént velem. Annyi más 
fontos dolog köti le az embert tizenhat 
évesen. A házi feladatot eleinte a tanuló-
szobán írtam, ha jól helyezkedtem: Ilcsu 
mellett. Hogy ő jobban tudta-e a franci-
át? Fogalmam sincs.

De figyeltem nagyon. Mégis, amikor 
padszomszédom hirtelen és teljesen vé-
letlenül úgy fordult hátra a mögöttem 
ülőt kérdezni, hogy a pad tetején végig-
fektetett karomat ugyan alig érintette, 
de a tenyerem hirtelen megtelt valami 
elképesztő gyönyörűséggel – megmozdult velem minden! Hiszen egészen beleil-
lett! Az érintés felfutott a nyakszirtemig, onnan meg a gerinc-tájt le és vissza, mi-
közben dereka és csípője is betöltötte minden porcikámat. És a szépen ívelt, kicsiny 
ajka… Nos, ez a nyelvi kérdés felejthetetlen francia motívum számomra.

Nem boldogultunk az egy fogalom = egy szó babonájával. Az ember például azt 
hinné, hogy a „nyitvatartás” egy üzlet vagy hivatal rendelkezésre állását jelenti, és 
nem a tartás vagy tartósság zárt vagy nyitott voltát – két szóban. Ráadásul mikor 
szavakat fordítunk idegen nyelvre, a magyar szóalak mögött ott tolakodnak a szi-
nonimái. A „még egyszer” jelentése elsődlegesen nem az, hogy még kétszer, vagy 
ötször, vagy egyszer, hanem hogy újra. Újra! Újra és újra!! Egy szóval: tedd meg is-
mét! Ismételd Ilcsu! Mégegyszer! A ne hagyd abba! nem volt kimondható, és három 
szó különben is…

Kifelé mintha nem történt volna semmi… A tanár szúrós tekintete nem nekünk 
szólt. Szemhéja rátorlódott a pilláira, az arca éppen ott vízszintesen elkeskenyült. 
Nem bratyizott senkivel, fegyelmezetten végezte, amit rá mért a sorsa. Felügyelt. 
Évtizedekkel később az egyik múzeum teremőreként láttam viszont a tanárnőt, s 
véltem megérteni kimért távolságtartását. Sorstalanságát. Végül hozzá fordultunk 
Ilcsuval.

– Hogy mondják franciául: mégegyszer? –
Aztán az első csók a liftben, amelyben – minden jurányis tudta – párban az ajtó 

elé állva kialudt a villany –, majd kora délutáni napfényes séták a Duna-parton, 
ott már egymás kezét fogva. Hidegben a régi Nemzeti Galéria egyik terme néhány 
drága percig, mert az ottani ülőbútorra nem látott rá a teremőr. Olcsó volt, kötet-
len időben a kezdés-folytatás. Műélvezet? Nem éppen. De menni kellett azért, igen 
azért! Filmek a Diadal, az Alkotás mozi hátsó sorából: Mici néni két élete, Esős vasár-
nap, Párbeszéd. És csak a mellek, a csípő, az összeszorított térdek, az irgalmatlan, 
eszetlen vonzódás, mert pont olyan és pont ő, és pont nekem… és egy dallam, belül.

– Encore une fois. – mondta a tanárnő.
Pour toujours! – à mon avis…

Ilcsu
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Sári

– Vot klassz. Prepodavatyel sztoít vperegyí. Tócska. – diktálta Sári a felmérő toll-
bamondást. Mit mondjak: igyekeztünk. Szprává szigyít sztugyent. Tócska – folytató-
dott. Nyomattam én is a golyóstollal, s már nem gondoltam a múltra: az oroszból 
bukásra, majd az orosz tagozatra, amely úgy követte a hasalást, mint a felmérőben 
a mondatokat a tócska. Más írásjel nem is volt a szövegben, nem csoda, hogy egytől 
egyig ismételgettük: pont. Így történt. Pont. Sári néni jót mulatott rajta. Pont.

Osztályfőnökünk érdekes egyéniség. Mindjárt a neve. A feleltetést elkerülendő 
egyik, a lányok intézte névnapi köszöntés kapcsán terjedt el róla, hogy Sári nem 
Sára – mint például a franciatanárnőnk. A két tanár nem ugyanakkor tartotta a 
névnapját. Nem gondoltam ezt komoly dolognak, mint ahogy nem is kellett vol-
na, hogy az legyen, csupán valami női flancoskodásnak. Számomra akkoriban a 
kardigán és a pulóver sem különbözött lényegesen, nemhogy Sára és Sári. A nomi-
nális különbség a felköszöntések gyakorlatán aligha változtatott, az osztály nem 
diszkriminált: egyik névnapon sem szerettünk felelni, mindketten kaptak virágot, 
édességet meg feliratot a táblára.

Sári kerek arca, villogó kékes-zöld szeme, csak kissé telt alakja megtöltötte 
orosz- és történelemóráinkat. Sose unta, amit csinált, nem rejtette el szimpátiáit. 
Imponált nekem a nyíltsága. A szóbeliségben hivatalos, férjezett nevéből nem volt 
használatos a cím, bár doktor Csorba Lajosné írta alá az ellenőrzőt, az intőt, rovót, 
egyebeket. Az utóbbiaknak nem volt túl sok jelentősége: a gyakorlat felülírta az ad-
minisztrációt: elsőben, az 1962/63-as tanévben az osztályból öt-hat tanuló röpült 
vagy lelépett, nem csinált belőle ügyet sem Sári, sem az iskola, sem aki távozott. 
Aztán akadt egy kivétel.

Sári igazi komszomolkának tűnt a szememben, elismerően vettem tudomásul 
harcos mentalitását, közvetlenségét, ízes, határozott beszédét – anélkül, hogy a 
pártjához vonzódtam volna. Olvastam a komszomolista hősökről szóló Az ifjú gár-
dát, gyerekkoromban számolatlanul néztem a szovjet filmeket, de tizenévesen egy-
általán nem tudtam azonosulni a KISZ-szel meg a Komszomollal. Balra húzott a 
származásom, a mindennapi propaganda meg a világ, amelyet megéltem. Ez a fajta 
forradalmiság mindenféle gondom kiútjával, néha csak magyarázatával kecsege-
tett. Lelkesítő olvasmányom volt Lenin: Állam és forradalom című munkája, amelyet 
József Attila is ilyen idősen fogott a kezébe. Ugyanazt a kiadást hasonló remények-
kel olvastam én is, mint ő olvashatta negyvennégy évvel azelőtt.

Nos, az én életem nem az állam elhalása, és nem a vágyott boldogság felé haladt. 
Csupa csősz világom nem nagyon különbözött József Attiláétól. Valami nem stim-
melt az Állam és forradalomhoz mért valósággal.

Egyik osztálytársunk, a túlkoros, de agyilag nem túl fejlett Füleki KISz-tagként 
került középiskolába, ő már az általánosban kiérdemelte a felvételt. Gyárigazgató 
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apja a technikumnak is juttatott egy porcelán Lenint, amikor lányaink a tanterem-
díszítéshez cserép virággal szolgáltak. Fülekit – ma már bevallhatom – nem csak 
azért utáltam, mert nekem még – Sári szerint – ezután kellett kiérdemelnem a 
KISz-tagságot, bár ez is mélyen sértett, nem is a minőségi orkán kabátjáért meg 
az óra alatt is kattintgatott fényképezőgép miatt, amelynek eredményeként ma 
színesben láthatjuk kamaszkori önmagunkat. 

Legjobban a lányokat, a Nőket! irigyeltem tőle, akiket – férfi lévén – megkapott. 
Mit megkapott! Uralta őket, játszott, packázott velük, s mindezt közszemlére tet-
te, mert tehette. Nem volt népszerű a többi srácnál sem: a fiúk szinte brummogtak 
a gyönyörűségtől, amikor Karesz, a tornatanár úgy vágta nyakon a szekrénytől-kö-
téltől ódzkodó, borotválással sürgetett hónaljszőrzetű macsót, hogy vér serkedt 
ki a füléből. Panaszt nem tett. Aligha KISZ-tagsága tartotta vissza ettől. Engem 
viszont a KISZ-tagságtól Füleki kapcsán Sári, és mint említettem: maga Lenin elv-
társ! Elvhűek voltunk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek…

Nem hinném, hogy 
csupán vénülő szemmel 
látom vonzóknak az osz-
tály lányait! Szépek, na-
gyon kedvesek, ha kellett: 
komolyak, ha lehetett: 
pajkosak voltak, ki így 
– ki úgy. Körülvették az 
embert mindenféle gyö-
nyörűségek ígéretével. 
Először a szemek, arcok 
sugároznak elő a múltból, 
azután az iskolaköpeny 
rejtette domborúságok, a 
derék, a csípő, a kemény 
comb, és ó jajj! a mellek! 
Mennyire szép tudott len-
ni, s mennyire rejtelmes a 
lányok haja! Az első koe-
dukált osztály számukra 
is újdonság volt, hát még 
nekünk, fiúknak! 

A Május 1. moziban a Fekete tulipánt meg a Cartouche-t néztük meg együtt, mert 
csapatban jól esett! Ők szerveztek mindent, a közös strandolást is, ha akadt va-
lamilyen alkalom, lyuk a napi teendőkben, hiszen a bejárókat a menetrend és a 
szülői szigorúság ugyancsak korlátozta. Ki tudja mi okból, még szeptember elején 
elszabadultunk egy vagy két órára, és a Csalogány utcán a Duna felé haladva ke-
restünk programot. Valami térkép- és könyvkiállítást ajánlottam, így ragasztotta 

A lányok közül…
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rám Stopi, azaz a vörös, szeplős Eta az Atlasz nevet. Észrevett, igen, ez jól esett! De 
még mennyire! Voltak családi viszonylatok is forgalomban: akadt Hugi, Nővérkém 
megszólítás, Eta is inkább Apucinak, mint Atlasznak titulált, térképnézőbe pedig 
valahogy el sem jutottunk. Nem ez volt az egyetlen, és korántsem a legfontosabb, 
amit kihagytam.

Sári kedvence Magdi, akiből később szintén tanár lett, épp úgy valamelyik sose 
hallott nevű észak-magyarországi, hegyek közé rejtekezett faluból került Pestre, 
akárcsak az osztályfőnök. Ott még oroszt sem tanítottak, ezért Fazekas – hogyan 
csinálta, hogy nem – fél év alatt pótolta az általános iskolai orosz anyagot. Jelesre. 
Mit tagadjam: elámultam a teljesítményén! Szép lány volt, ám a többiekhez képest 
magas, erős mellekkel, csípővel, asszonyos gödröcskés mosollyal, s mindig felnőtt 
tartással, mérséklettel. Vidám volt, de nem viháncolós, és a fiúkkal cseppet sem 
kihívó. Hárman-négyen lehettek szinte nők: Pável Magdi meg Winkler Jutka, a ké-
zilabdázó Wickhardt Gabi. A szememben valamiféle női összetartozás az ofőhöz 
kapcsolta őket.

A névhasználatán 
kívül is lehetett tudni 
ezt-azt Sáriról. Az egyik 
osztálykiránduláson, szü-
lőfaluja közelében került 
szóba, hogy édesapját 
agyonütötték. Ha közvet-
lenül hallom, akkor sem 
faggattam volna: mikor, 
miért, hogyan történt. Az 
ilyen históriák mélyén ott 
lehetett az ital, de amit 
hallgatás fedett el, az vé-
resen folyt, a megtorlás, 
az osztályharc, nem ép-
pen úgy, mint Leninnél, 

vagy a tankönyvekben. Kit leütöttek, mert a téeszbe agitált, ki meg felkötötte ma-
gát, mert bekényszerítették. Egyetlen szó nem esett erről otthon – családot nem ír-
nék –, sem az iskolában. De Sári mintegy mellékesen, talán nevelési célból, egyszer 
elmesélte, hogyan járt ki ’56 után Ausztriába, hazahozni a megtévesztett, disszi-
dált fiatalokat. Nem akármilyen nő volt tehát, bátornak gondoltam, olyannak, aki 
a hős komszomolka minősítést kiérdemelte.

Sári jól bírta a kötekedést, a vitát. Minden további nélkül szembeszálltam 
vele, kétségbe vonván például, hogy ki volt az Egyesült Államok első elnöke, félig 
a kamaszos magabiztosság, félig egy felületesen olvasott Franklin-életrajz alap-
ján. A könyv kölcsönveszett, de gyakran eszembe jut, ha egykönyvű vitabajno-
kok igazság-monopóliumával találkozom, hiszen tévesen Jeffersonra tettem – az 

Magdi, Gitta, Sári 1962-ben a Nemzeti Múzeum előtt.
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atlaszokban is szereplő Washingtonnal szemben. Mert Jefferson volt a rokonszen-
ves, nem a kicsinyes Washington, az ő igaza szerepelt az általam ismert apokri-
fában, amolyan sumír-magyar eredetszerű könyvben, vagy amit félreértettem, 
Jefferson volt az eltitkolt igazság, a párthus herceg, akire rácuppantam.

Sári kekeckedésemet sosem torolta meg, akár azzal, hogy a három Henrik há-
borújának a részleteiről feleltetett volna. Még becenévvel is megtisztelt. Hanyagul 
előrehajigált lábakkal járásomat szemlélve Tohonyának titulált. Húgom szerint – 
aki mindkettőnket kívülről látott – apám lépkedett így.

Tohonya. Nem éppen Cartouche, Tulipe Noire, vagy D’Artagnan! S vajon meddig 
még csapatkapitány?

Móricka két látogatásról őrzött meg emléket. Az első a szakfelügyelőé volt 
történelemórán, amelyen aktívan támogattam Sárit, aki azonban – Rossz válasz! 
felkiáltással leültetett. A vendég azonban közbeszólt, nekem helyeselt, a tanerőt 
helyretette, s emiatt Móricka hatalmas elégtéteben részesült. Családlátogatáson 
ugyanis Sári náluk nem fogadta el a beljebb tessékelést, hanem a Wartburgból ki-
könyökölve, hosszú szipkájával ujjai között gesztikulálva tisztelte meg a családot, 
amelyhez érkezett.

Bütyök sem tartotta jó embernek Sárit. Vele és Zolival a legelső napon közölte 
az osztály gazdája, hogy az a kicsi nem kell, hogy elöl üljön, és az a rosszkezű is 
menjen hátra! Puff! Ezután akármit tett volna, nem tudták megszeretni. Sőt! Azt is 
felfogták, hogy velem is csúnyán elbánt, bár az már Sári végjátéka volt! Valójában 
az ő ragaszkodása miatt rúgtak ki előbb engem, majd őt is az iskolából.

Kamill barátom szintén nem kedvelte Sárit, ezen csodálkoztam. Szülei és ő maga 
sem titkoltan párttagok és pártba predesztinált emberek voltak, tehát osztályfőnö-
künk elvtársai. Közeli lakásukba egy ízben bejelentés nélkül családlátogatott az 
ofő, talán egy váratlan ötlet, szabad óra, vagy a nevelési terv időarányos teljesítése 
okán. Festés vagy takarítás volt éppen, de az elutasítás nem ebből adódott. Kamill 
a költőként, rokonként vagy a család barátjaként szóbahozott Kassákot is letagadta 
később, pedig hozzám képest – akkor úgy véltem – ugyancsak egy oldalon álltak. 
Kassák azokban a körökben nem számított igazán jó elvtársnak. Nálam annál in-
kább! Mit tagadjam: Sári is.

Dr. Csorba Lajosné KISZ tanácsadó tanárként egy megbízással nyert meg magá-
nak. Egy regényrészlet felsősök előtti felolvasásáról volt szó, amely szerinte – sze-
rintem is! – leginkább hozzám illik, hozzám tartozik. Házi vetélkedőt tartottak, s 
én, aki sose voltam iskolai műsorok fellépője, kicsit szorongva, de mégis büszkén 
készültem az Ábel a rengetegben pár bekezdését előadni.

„S akkor egyszerre bátor és nagy gondolat támadt fel bennem.
Vagyis kézbe vettem a kicsi fejszét, és elindultam a hóval belepett országút felé. Ott 

az út közelében kiválasztottam egy sugármagas fenyőfát, arra felmentem, a tetejét levág-
tam, s oda feltűztem a zászlót. Lefelé jöttömben pedig levagdostam a fenyő ágait, nehogy 
felmehessen valaki, s onnét levegye a kicsi zászlót. 
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Azt a zászlót, amit én zengő szívvel és a szabadság lelkével tűztem oda; s annak örö-
mére is, hogy megszabadultam csendőr Surgyélántól. Búcsúzóul azonban felnéztem még 
egyszer a fenyőfa tetejébe, és így szóltam:

- No, te zászló! Aztán hirdessed a szabadságot, ahogy csak tudod!
Azzal megindultam a házamba vissza. Otthon elbeszéltem apámnak az egész dolgot, 

s megmondtam azt is neki, hogy többet nem megyek vissza pásztornak a Hargitára. Nem 
tudom, hogy mit látott rajtam apám, de nem erőltetett a visszamenésre, hanem csak 
megkérdezte:

- Hát mit fogsz csinálni?
- Valamerre városba megyünk, Bolhával ketten.
- Oda mért?
- Azért – feleltem –, hogy megkeressük a testvéremet, Káint, aki okozza, nekünk Ábe-

leknek, a rosszat.
Apám nem szólott erre semmit, hanem szekeret fogott, hogy hazaköltöztesse a Har-

gitáról, ami ott a mi tulajdonunk volt. Amíg ő odajárt, azalatt én Bolhával elmentem az 
édesanyám sírjához, s ott a sírhantnál megfogadtam, hogy a szegények és az elnyomottak 
zászlaját fogom hordozni, bármerre vezéreljen is az utam.”

Judit néni

A magyartanárok közül egyik sem hagyott olyan nyomot bennem, amely az iro-
dalomhoz kötött volna. De volt, aki a műveltségével, más a kedvességével hatott, a 
közgazdasági technikumban megismert Judit nénire egyik sem volt jellemző.

A Bivalyosban tartott, évtizedekkel későbbi osztálytalálkozón megemlítettem, 
hogy bizonyos nyelvhasználati szabályok őt idézik fel bennem, általa emlékszem 
arra, hogy kihangsúlyozni mit lehet és mit nem, de senkin sem láttam, hogy rá-
ismert volna magyartanárunkra. Ha eljátszom az igényes magyar kiejtést kari-
kírozó nyílt, intenzív szájmozgású beszédmódját, nyilván mindenkinek eszébe jut. 
Feszült izomtónusok uralkodtak arcán és nyakán, valahonnan enyhén a torokból 
érkezett a máskülönben dallamos hangja. Szürkés-zöld szemével – néha úgy lát-
tam – inkább foglyul ejteni, mint magával ragadni törekedett a figyelmünket. Haja 
viszonylag rövid és sűrű, erős szálú volt, a frizura pedig, számomra jobb szó híján: 
sportos. Nem volt ellenszenvesebb, mint a többi intőt, egyeseket osztogató kollégá-
ja, sőt, a nekem kevés problémát okozó tantárgya révén jobban viseltem az együtt 
eltölteni rendelt időt.

Nem ő volt az oka a köztünk megromlott viszonynak. Nála is megtehettem, aho-
gyan Sárinál is, hogy az osztályban boldogan elvegyülve mégis kiváljak: valahogyan 
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észrevétessem magam. Szokványos kamasz tapintatlanság volt, hogy lecsaptam a 
ki tudja miből adódott figyelmetlensége okán előhozott szakmai melléfogására: 
könyvi-tel, magyarázta didaktikusan a téves szóelemekkel egyik tantárgyunk ne-
vének helyesírását. Eszembe nem jutott, mennyire kínos lehetett számára a kapás-
ból jött kiigazítás, engem csak az igazság érdekelt, mint akkoriban szinte mindig. S 
ugyan miért ne ragadtam volna meg minden alkalmat tekintélyt rombolni?

József Attilára esküdtem, a velem egykorúra, a szegény fiúra, a világ árvájára. 
Számos versét betéve tudtam, addig olvastam, mormoltam magamban, amíg az 
enyémek lettek. Verset tanulni? Az övéit nem kellett. Lemásoltam néhányat, fel-
tűnt a nyoma a sajátjaimban is. Pedig a külvárosi peremlét kopár, idegen nyelveze-
te taszított, mert ami ebből közvetlenül megjelent számomra, az a leggyűlöltebb 
emberhez, az egykori angyalföldi prolihoz tartozott. Vele, anyám apámat követő 
társával kellett volna ujjat húznom inkább, nem a tanárokkal. Ám az utóbbiakat 
csak az intézményes tekintély védte, az előbbit pedig anyám.

Mindenütt jó, csak ne legyek otthon – így éltük meg Antal bácsit a húgommal. Ő 
barlangászni járt Leél-Eössy Sándor csapatában, én délutánonként és hét végén a 
vizesekhez, de ha a saját iskolámban magyar óra alatt önkénteseket jöttek toboroz-
ni árvízvédelmi lapátolásra, rögtön feliratkoztam oda is: – Varga, cé zé ypszilonnal!

– Mars ki! – üvöltött rám a négyszemű hatalom. Így a folyosón kellett agyalnom, 
addig, hogy a különben nem kedvelt becenévre valóban összejöjjön a betűsor: czyla. 
Ami azt illeti, elég sokba került az nekem…

Nagy volt bennem a rendetlenség. A figyelmeztető jeleket nem vettem észre. Be-
lül nem szólt a csengő az utolsó öt perc előtt. Ha mégis felharsan: megvadít jobban. 
Most már látom: végig az én stratégiám volt kiprovokálni az elkerülhetetlent, min-
dig a kényszerűen érkező a csapások elébe menni, s aztán valahogy túljutni rajtuk. 
Mindez nem akarattal, hanem inkább velem történt. Az egyéniség, a biztonság, 
az otthon keresése a vélt vagy vágyott belső értékeim erőterében zajlott le, kifelé 
azonban kamasz-viharokban.

A jó ég tudja, miről is dallott egész órán Judit néni azon a napon, amelyen az 
első vagy a második óra utolsó öt percében átadta a szót.

Aznap reggel is rádióra ébredtem: Anyu bejött, kedvesen szólt, mint mindig, 
majd a lassan bemelegedő csöves készüléket leghangosabbra tekerve elmenekült. 
Állítólagos iszonyú káromkodásaimat úszta meg ezzel. Mikor magamhoz tértem, 
a hangláda szállította a napi tűnődni és ünnepelni valót: nőnap, gyermeknap, Tye-
reskovát fellőtték, Kennedyt le, ma van a vándorméhészek napja, ilyesmit.

December harmadikán ugyanígy történt minden. Judit néninek József Attilá-
ról kellett volna évfordulósan megemlékeznie, arról a hajnalról, amelyen a tehervo-
nat összedarálta őt. Fekete-fehér grafikáimon, amelyet vagy róla, vagy magamról 
rajzoltam, a párhuzamosok szabályszerűségével mozdony zihált felém, lámpásai 
úgy vonzották a két szemem, mint a nyári konyhában tárolt sűrű folyékony ni-
kotin, a véletlen megtalált, különleges okkerszín vízhatlan papírba és rongyokba 
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csomagolt pisztoly. Gyönyört kereső szenvedéllyel bújtam el velük. Ha a lüktetés 
elhalkult, üresen tátongott a zenekari árok, a karmester nem talált dallamot az 
érzéseknek.

A tanári gesztus: – Szólna valaki röviden a költőről? – nálam biztosra ment. 
Számosan képesek lehettünk volna József Attiláról a szokásost elmondani. Mert a 
mosónők korán halnak, és Mondd, mit érlel…, de nekem mi közöm ehhez?! Iszonyat 
lett volna leckeként felmondani az én József Attilámat! Így aztán emlékbeszédem 
a magyar óra függelékeként megvalósult rögtönzés méltatlanságát, a költő árvasá-
gához illő óravégi öt perc szégyenét emelte ki.

Judit néninek ekkor nem volt ideje visszaütni. Az első tanév végén megeléged-
hettem magyarból kettessel, miközben szükség esetén az ötösért felelőknek súg-
tam. Magamutogatásból persze, dehogyis a tankönyvből!

Füzetet meg alig használtunk, például a francia házi feladatokat gyakran a drá-
ga lányok írták meg tanítás előtt, esetleg szünetben. De nem csak ezért szerettük 
őket.

Sokat sutyorogtam Rosenthal Jutkával. Szép, fekete lány volt, ívelt szemöldök, 
vékony szálú sűrű haj, egészen pici szeplők, nem túl magas – szerencsére, bár in-
kább havernak véltük egymást, de mégis… Kolozsvárról települtek át, ami nem 
akadályozta abban, hogy a román nyelv szépségéért rajongjon, midőn marosvá-
sárhelyi levelező-barátom címét, az engem taszító Piața Trandafirilort kóstolgatta. 
No persze belekóstolt Tamásba is, aki alighanem az osztály legjobb megjelenésű 
fickója volt. Egy igazi, mindent bele házibulin, amely után nem folytatódott sem-
mi! Jutka összetört lelkét a magam bumfordi eszközeivel nem igen tudtam volna 
pátyolgatni, csupán a gyóntatószék funkció működött, pedig olyanban egyikünk 
sem szerezhetett tapasztalatot.

Azt, hogy a két Judit, Kopácsiné és a pajtásom között más, sokkal erősebb 
kapcsolat is létezhet, mint a névazonosság, nem is gyanítottam. Lehet, hogy a 
magyar órai főhatalom emiatt nézte el, hogy félszavak, és egészen apró cédulák 
jöttek-mentek Jutka és én közöttem. Abban biztos vagyok, hogy nem tekinthette 
egészen helyénvalónak a mi barátságunkat Rosenthal Judittal. Már nem jártunk 
egy osztályba, amikor Jutka a családja deportálásáról mesélt…

Cédulákat írtam másnak is, másfeléket. Amolyan Jurányi utcai Cyranoként 
megrendelésre faragtam verset, lánynak küldendőt. – Mekkora legyen, kérlek? 
Két szakasz vagy négy? Négy sorosokból jó lesz? És a következő szünetre megvolt, 
gyakran előtte is, óra alatt. Úgy emlékeztem, rosszul, hogy egyet sem vettem fel 
közülük összes műveim közé, hiszen nem én voltam a tulaj. Azonban Judit nénit ez 
nem érdekelte. Épp Orbán Gabihoz epedeztem Ludaicsék megrendelésére, midőn 
felharsant:

– Mit ír? Hozza ki! –
Hogy mi van? – lepődtem meg. De újra szólt, sőt: most már kiáltott:
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– Hozza ki, amit írt! Nem hallja! Azonnal hozza ki! Álljon fel!
Persze, felálltam, s bámultam megdöbbenve, kezemben markolászva a papírt, ő 

meg már visított, magán kívül.
– Hozza ki! Tegye ide az asztalra!
Feladtam a passzív rezisztenciát. Előre indultam a Sárinak feltűnt tohonya lép-

tekkel, összetéptem a cetlimet apró darabokra, majd letettem a kicsiny papírkupa-
cot a dobogóval megemelt tanári asztal sarkára, szó nélkül, szemtelenül, a szemébe 
nézve.

– Takarodjon ki az osztályból! – süvítette fehér dühében.
Kitakarodtam.

Holt költők hullámhosszán

Kedves Gitta!

Nagyon hamar beszkenneltem az 1962-es 
mátrai osztály kirándulásról karácsonyi aján-
dékként Tőled érkezett fotókat, be is borítékol-
tam, hogy visszaküldjem őket, csak azon tű-
nődtem, hogy mit tegyek melléjük viszonzásul. 
Nem volt kéznél semmi, amivel meglephettelek 
volna. Az újesztendő második napján látott 
film a még nem látott fényképekkel összeköt-
ve eszembe juttatta egykor volt önmagunkat. 
Szebbet, fontosabbat, mint ez az emlék, nem 
tudok küldeni. Akkor sem, ha már láttad a Holt 
költők társaságát, és ha láttad, nem is felejthet-
ted el.

A Holt költők társasága egyike a sokak által kedvelt, iskolai konfliktusokat feldol-
gozó történeteknek. Bármi legyen is ezekben a fő szál, mindig jelen van bennük a 
társadalmi normákat már elsajátított, de az alkalmazkodás hagyományos mérté-
két elfogadni nem hajlandó fiatalok konfliktusa a hatalommal. Játszódhatnak akár 
külvárosi környezetben, elit leánykollégiumban, vagy éppen kadétiskolában, az is-
kola az uralom és alávetettség megfigyelésének laboratóriumi feltételeit teremti 
meg, hiszen az intézmény többnyire a társadalomkicsinyített mása. Ezért hálás 
terepe a regényeknek, filmeknek, valamint ihletője számos költeménynek, köztük 
annak is, amely a Te hangodon jön elő bennem, ha ballagási ünnepélyen hallgatom:

Gitta.
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Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.

Annak idején szabadlelkűségünk még kapálózott az ünnepi sorakozó ellen, de 
az, hogy végül kezünket társaink vállára téve beálltunk a sorba, már kiegyezésün-
ket mutatta. Elfogódottság, megszeppenés, a na még ezt utoljára engedménye lát-
szott az arcokon. Ezt akkor rajtatok nem vettem észre, nem voltam jelen azon a 
ballagáson. Felnőttként immár jól tudjuk, hogy csakugyan úgy éri meg a világon 
lenni, ha jobbik énünket nem áldozzuk fel érte. Ha jólétünknek, vagy amire ráfogni 
szoktuk, a család jólétének megalkuvás, korrupció, sunyi hallgatás az ára, akkor 
sem felejtjük el csikó-korunk idealizmusát, kisebb nagyobb bukásait, s őrizgetjük 
egykori győzelmeinket.

A győzelmekkel Simonyi Imre költeményét, A negyedik osztályt asszociálom, 
amellyel sok évig ballagtattam diákjaimat. Ezt szántam útravalónak. Természe-
tesen a hatalomról, az önkényről, és a szembeszállás lehetőségéről szól, az elemi 
iskola negyedik osztályában.

Nekem is voltak lázadásaim a negyedik osztályban. A szolidaritásból fakadt bu-
kást felső tagozatban, a Lombik-ügyben éltem át. A Holt költők társaságának minapi 
élménye a későbbi, középiskolai konfliktust idézte fel, amelyet – emlékszel? – a 
Ti szolidaritásotok változtatott életre szóló, meghatározó ünneppé számomra. De 
nézzük a filmet!

A Holt költők társaságának irodalomtanára, a könyvelő külsejű, de széles vállú 
Mr. Keating felszabadította diákjait a sémák, a gondolkodási ketrecek rabságából. 
Megtehette, hiszen ugyanolyan jó iskolákban szerelkezett fel a pályájára, mint 
amilyenben tanított. S főleg: mert maga is szabad ember volt. Kiszolgáltatott, de 
szuverén.

A szabadság a védettség, a biztonság, a lelki komfort feladását jelenti. Az isko-
la viszont éppen a beilleszkedésre, a biztonságos, sikeres életre felkészítő intéz-
mény. A két szemlélet ütközése a gyakorlatban törvényszerű. Mr. Keating megnye-
ri ugyan a gyerekeket, de elpusztul a szabadsággal élni nem képes, a többiekhez 
hasonlóan igen rokonszenves és tehetséges Neil Perry. A tragédia következtében a 
tanár ellen indított eljárás mégis igazságtalan, gyűlöletes és hazug. A koncepciózus 
vizsgálat kapóra jön a Welton Akadémia számára, hogy a rendszeridegen tanárt 
eltávolíthassák. Távozását értékpusztulásként élhetjük át.

Egyenlőtlen a küzdelem a fiatalok, valamint az egész jelen és jövendő életüket 
szabályozó-alakító intézmény, az azt támogató család, és a mögötte magasodó tár-
sadalmi elvárás között. Tanárukat nincs módjuk megmenteni. Mi több: az árulás, a 
megalkuvás az egyetlen lehetőség saját túlélésükre.
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A szolidaritás kiemel a magányból, igazolja értékeinket, valakivé teremt a töb-
biek által, s így válunk értékessé önmagunk számára. Az árulás ennek ellenpontja: 
hiszen csak a mieink, a világunk részesei képesek nekünk ily módon ártani! Az 
árulás lerombol mindent, amiért az emberi világban embernek maradni érdemes. 
Az árulás tabuja a férfi-palánták legfőbb értéke és felelőssége. A Welton Akadémia 
igazgatója nem véletlenül ezen a ponton kísérli meg áttörni a Holt Költők Társa-
ságának ellenállását. Ugyanerről szól, szinte szociológiai pontossággal a Simonyi 
vers. Rendkívül izgalmas, hogyan állják a sarat a filmbéli kis lovagok, majd hogyan 
botlanak el az egyenlőtlen harcban, s magasodnak végül legjobb tanítványaivá Mr. 
Keatingnek.

Amikor 1964-ben engem rúgtak ki az iskolából, még szorosabb egységben mű-
ködött az állam, az iskola és az egyetlen, kollektivista szocialista erkölcs. A for-
radalmárság, mint érték, a lázadás, a vita követelménye nevelésünk része volt. 
Magyarán: a lázadást is államosították. El lehetett menni (Mint Kovács András 
filmjéből tudjuk) egészen a falakig. Nos, ma már eltűnődhetünk rajta, hogy a film-
beli amerikai vagy a megélt hazai iskolánkban uralkodott-e a nagyobb képmutatás.

Ennél azonban, az érintettség okán jobban foglalkoztat az a záró jelenet, ame-
lyet a szó szoros értelmében nem láttam soha. Amikor kirúgatásomról tudomást 
szerezve fogtátok a táskát, sapkát és kabátot és elindultatok kifelé abból az iskolá-
ból, ahonnan engem, aki akkor még Mr. Keating voltam – kihajítottak!

Drága Gitta! Veled, aki a lázadás angyala voltál akkor, Veled és Veletek együtt 
néztem ezt a filmet az új esztendő második napján, mert általa a lázadásban-kivo-
nulásban is veletek lehettem. Azóta is!

Mert „az ember az marad, ami volt, Nemes, küzdő, szabadlelkű diák”
czyla

Tanár nem volt egy szál sem

Az első így indult: Gyere a Margit Kertbe, 17 órára. Műsor: Hol tartok ma – 
személyenként 4-5 perc erejéig, aztán vacsora. Hozzál magaddal még egy em-
bert, azaz hogyisne! Félre a politikával az emlékeinkből! Add tovább annak, akit 
nem találunk, hogy jöjjön! Gyertek! Osztálytalálkozó! Elvégre egy éve már, hogy 
elballagtunk!

Aztán miként a forradalmak idején szokás: minden másképp lett! Két-három 
óra hosszáig csak sorjáztak az emlékek, arcok, nevetések. Politikamentesség? 
Ugyan, hiszen valaki felelevenítette, hogy Tamáséknál közös tanulás ürügyén a 
Szabad Európát hallgatták a 19, 25, 31 és 49 méteres rövidhullámon, mint rend-
szeres/rendszerellenes ellenállók, amikor is az imperialista métely, Cseke László 
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személyesen, a Farmotoros giliszta kívánságára leadta az utasítást: Csípőrázás! 
Feljegyzések készültek magyar kiejtés szerint, kis kockás füzetbe, annak ellenére, 
hogy ezenközben Tamás nagyanyja az éberség jegyében, hivatalos közeget (elhárí-
tás) formázva, apró szellentésekkel, ám azokat az öreg padló reccsenéseire fogva 
gyakorta átvonult a szobán.

Mindenki előadta, hogy Ki mit tud, Géza pozant fújt, Ica és Ilcsu énekelte a 
Hello, Marylou-t, ám hogy utána melyik szám következett, arra nem emlékeznek 
ők sem. Az én fülemben persze visszhangzik az angol szám német szöveggel szóló 
dallama után egy másik...

– Szerettem az iskolát, mert soha olyan április elsejét nem értem meg, mint ott! 
Nem is tudom, hányadikban, de nagyszerű volt, hogy egyszer ezt megengedték! 
Ránk hagytak mindent, mi tartottuk az órákat, a padsorokat egymás tetejébe rak-
tuk, az iskolaköpenyt fordítva vettük fel, a tornaórát fiúk–lányok összekeveredve 
tartottuk, bolondoztunk, ami belefért!

– Az iskolabál után a tornatanár megkérdezte, hogy – Na, fiam, milyen volt? 
– Remek, tanár úr, remek! Csak úgy jöttek utánam a lányok. – Máskor mosakodj 
fiam, fürödj meg rendesen! – reagálta le a kedves ember.

Keményen bánt velünk, a heti második órára reszkető inakkal kúsztunk fel a 
negyediken lévő tornaterembe, gyors átöltözés, bemelegítés a súlyemelő Géza ve-
zényletére, majd az idomár be, tornasor, jelentés, aztán egy pofon: – Megmondtam 
fiam, hogy a tornanadrág alá ne vegyél gatyát! Mert én nem Maca néni, Juci néni, 
Náncsi néni, hanem vitéz Bolemányi Károly vagyok! Öt edzői képesítéssel! Lakat 
Károly a barátom! Bizony!

Nem, egyáltalán nem volt vitéz. Amikor ízetlen durvaság miatt egy meglepett 
srácot kicsaptak az iskolából, Karcsi néni a főnöki szándékkal szemben nem emelte 
fel férfiasan pofonosztó kezét. Csak Éva néni, meg Sári néni és Juci néni: a tanári 
karból nyolcan ellenezték. Nekik igen, Karesznek viszont nem kellett új munkahe-
lyet keresnie. Más eredménye nincs a pofonjainak, minthogy a sportolói néhány-
szor elverték.

– A tornaóra kész gyönyörűség volt – annak, aki felfedezte, hogy a lépcsőház-
ból a lift mellől belátni a harmadik emeleti lányöltözőbe! A lányoknak nem kellett 
annyira kapkodniuk! Az ember aztán hamar elment – a negyedikre, hiszen mire 
Karesz megjött, már bemelegítés, tornasor és így tovább.

– Na ja! Bélatelepen, amikor megtudtuk, hogy a fiúk egymás nyakába állva ké-
szülnek belesni a női tusolóba, mondtam Ilcsunak, hogy –Jól szappanozzuk be ma-
gunkat, és így is tettünk! – Takinak azután meg kellett kérdezze tőle: – Te Ilcsu, 
Stopi ott is vörös?! – Nagy nevetések közben az egykor kérdezett: – Megmondtam. 
Ott is! –

– Bélatelepen csak a gazdagok voltak! – nyitott osztályharcot II. cés fronton 
Kató. Így igaz. Csak az tudott menni, akinek pár nap Balcsira tellett. A „gazda-
gok”. A tanárok nem. Azon a nyáron az iskolai KISZ-tábort minisztériumi szinten 
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ellenőrizték: folyt a tanári belháború to-
vább, de Bélatelepen tanár nem volt, egy 
szál sem! Nem hívta őket senki!

– Ahogyan Skotyát, az elüldözött 
Sári utáni osztályfőnököt is csak egy-
szer, 1967-ben, az első osztálytalálko-
zóra! Narancslétől érte az első sérelem, 
rögtön a bejáratnál, épp, hogy kiszállt a 
Volkswagenjéből. Megsértődött! Korát 
megelőzve úgy vélte, hogy többet érde-
mel. Bécsből várt volna potyán hajnyíró-
gépet, hiszen a vállveregetést bőven 
mérte érte – előbb és utóbb, ha kellett, 
ha nem. A ballagásra rendelt mosógép-
pel moshatja máig szennyesét…

Engem nem nagyon érdekelt Skotya. 
Épp öregkatona sorba léptünk Cápával, 
azaz Kósa Pistivel ketten, amikor fris-
sen felvarrt csontcsillaggal a nyakunkon 
vigyorogtunk boldogan a Margitkertben 
– pár buszmegállóra a laktanyától. Nem 
tartottunk ki végig, a sereg visszavárt. 
De mi megúsztuk. Aki hatvannyolc 
őszén nem tért haza, annak emlékét hírek és álhírek őrzik, néhány mendemonda, 
legenda: A lelkekbe forrt sebhelyek fehér nyomai.

Öcsi

A Száz híres vers jegyzeteiben Szerb Antal, a Vas utcai felsőkereskedelmi iskola 
egykori tanára minden kedves költőjéről – betűrendben – megadott néhány életraj-
zi adatot, leírást. Az egyikét végig, kívülről tudom: „Ő volt Goethe.»

Az első napokban, melyeket az új középiskolámban töltöttem, az osztálytársak 
apródonként tájékoztattak a tanárokról. Többnyire becenéven: Öcsi, Líviusz, Ily-
lye, Dodó – ezzel is jelezvén összetartozásukat, míg én, a beavatatlan, igyekeztem 
dekódolni a sokszor csak gesztusokba, hangsúlyok és elhallgatások mögé rejtett 
információt.

Öcsi, a földrajztanár a „Majd meglátod!” előrejelzéssel kiegészítve is meg-
hazudtolta várakozásaimat. Semmi öcsiszerű nem volt benne. A középkorú, 

A civil Kósa Pityu – feljebbvaló. 1968.
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pocakos-köpcös, magasan barázdált homlokú férfiúnak alighanem a szavajárása 
adott egykor nevet. Megtörténhetett, hogy még a lányokat is öcsinek szólította, ha 
lendületbe jött.

Öcsi a fantáziát behozta az órára, lesöpört minden kiszámíthatót, nemigen lehe-
tett skatulyába tenni. Óráit dinamikusan és fegyelmezetlenül tartotta. Ötletei hol 
így, hol úgy bukkantak elő, néha megszakítva, máskor újraindítva az óra menetét. Az 
egyik ilyen ötlet az ottlétem első földrajzórája végén pukkant:

– Öcsi, megtanulja a leckét, és aki tudja, két hét múlva jelentkezhet a világ ösz-
szes fővárosával, kikérdezem. Ötös! – fejezte volna be az órát. De én nem hagytam. 
– Lehetne mindjárt most? – kérdeztem. Ezután kétszer-háromszor megtörtént, hogy 
egy-egy óra alatt bekukkantott hozzánk, és elkért. Micsoda gyógyír volt ez az éppen 
kirúgott diák önérzetének bizonyítani, akárcsak azt, hogy a teljesítmény a főváro-
sokkal nem lehetetlen.

Maga sem ismert ilyet. Egy háromnapos börzsönyi kiránduláson a tetthelyen de-
rült ki, hogy az ebéd megrendelése valahogy gellert kapott. Vagy posta nem volt, vagy 
étterem. Ott álltunk megfürödve egy kicsiny községi kocsmahivatal előtt, amelyet 
néhány perc alatt életre organizált Kovács tanár úr, azaz Öcsi. – Te mégy a henteshez, 
ha nincs: akkor is: húst, belsőséget, akármit keresel; te a boltba; krumpli mindenütt 
van, s ha krumpli van, minden van! Ti vágtok fát, gyújtóst; öcsi! A kezedre vigyázol! 
Gyerünk, mozgás! – fejezte be az instrukciókat. És a mozgás estebédet eredménye-
zett. Harminc-negyvenünknek.

Turista szakköri vagy fotószakköri kirándulás volt? Ki tudja már. Mindkettőt ő 
vezette. A stencilezett kosárlabda újságot is. Az iskola büszkesége máig, hogy Ma-
gyarországon itt játszottak először kosárlabdát. Öcsi méregette minden új fiú magas-
ságát, de amint említettem, helyezést lehetett elérni nála földrajzból is.

Évek múlva, de még az „átkosban” amerikás tanítványai meghívták Öcsit Mont-
realba (vagy Mexikóvárosba?), az olimpiára, ráadásként egy kis tanulmányútra is el-
vitték a Nagy Tavakhoz, meg a Yellowstone Nemzeti Parkba: hadd lássa saját szemé-
vel, amit évtizedekig tanított. Biztosan ott is összeütött valaki egy bográcsgulyást, 
felsoroltatta gyermekével a fővárosokat, s bemutatták az amatőr fotókat a Harlem 
Globetrotters meccseiről.

A hetvenes évek közepén Soroksáron dolgoztam, olyan iskolában, amelyben va-
lamennyiünk emberi és tanári személyisége érvényesülhetett. Osztályomban a föld-
rajzot Fiam Istvánné tanította. Órájára csak egyszer ültem be, de láttam őt gyerekek 
között, hallottam szólni erről-arról. Egy alkalommal megkérdeztem a kolléganőt:

– Mondja Julika, nem ismer véletlenül egy Kovács Elemér nevű földrajztanárt?
– Dehogynem! – így a válasz – ő volt a szakvezetőm! De miért kérdi?
Ma sem tudom, mit láttam meg Julika munkájában, stílusában, ami kiváltot-

ta a kérdést. De a válasz egy tanár nemzedékeken átívelő kisugárzásának erejéről 
árulkodott.

Ő volt Öcsi.
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Komment: Akit egyszer Öcsi taní-
tott, abban ma is ott van belőle a lényeg. 
A logikus gondolkodás, a stratégiai 
szemléletmód, a taktikai manőverezés, 
ezáltal a hatékony problémamegoldás. 
Nekem történelmet tanított. 1977-ben 
valami őrült nagy kitüntetésben része-
sült, mindenki tudott róla, büszkék vol-
tunk. Spontán akciónak indult, de vala-
mi tömegtumultussá vált aznap a tanári 
előtere, a lépcső, a fél folyosó és a lép-
csők közti nagy tér. Egyszerre hangzott 
fel két-háromszáz, vagy több torokból 
az üvöltés: Ő-csi-bá-csi-ö-csi-bá-csi...addig, míg ki nem lépett a tanáriból. Akkor 
kitört a vastaps. A lányok közül sokan könnyeztek, felejthetetlen volt.

Másik komment: Nekem nagyon sokat jelentett. Történelmet, földrajzot és em-
berséget tanított. Volt egy USA 1 centesem. Elkérte tőlem, és amikor hazajött az 
USA-ból, vissza akarta adni, szerencsepénz gyanánt. (A lánya, Ágnes úszó olim-
pikon volt.) Hitt az ilyenekben. Kosárlabda? Valahol őrzöm az érmeket, amiket 
nyertünk. Bedobó voltam. Órákon keresztül ugráltatott a palánk alatt, hogy a le-
pattanókat meg tudjam szerezni. Mindezt szar tornacipőben. De a győzelem volt a 
fontos, nem a cipő. A történelem tanítása is bennem maradt. Szeretem a történelmi 
párhuzamokat. Sok emlék fűz hozzá. Ha jól emlékszem, talán 15 éve megkérdezte, 
hogy írok-e még. Mondtam, hogy nem nagyon. Azt mondta, írjál fiam. Legtöbbször 
azt mondta, – nincs olyan ember, akiben nincs érték. Majd eszembe jutnak még 
történetek, sok van.

És még egy kiegészítés: Öcsi nekünk földrajzot tanított. Megjegyzem ez túlzás, 
mert igazán nem érdekelte az anyag. Valahogy ez úgy volt, mint Lívia néninél. Csak 
Öcsi sokkal szórakoztatóbb volt. Rengeteget mesélt igen, olimpia, sport, utazások 
és a kosárlabda. Aki jó volt topográfiából, annak már nyert ügye volt. Én ebből jó 
voltam, s kosaraztam is, persze nem nála, de néha tartott nekünk edzéseket. Már 
írtam, hogy nőgyűlölő volt. Ezt nem szerettem benne, de leginkább a buta vagy ké-
születlen lányokat nem bírta. Meg is alázta őket. Ha valaki bemagolta az anyagot, 
látva ezt közbe sem kérdezett, a végén odavetette: – Hármas. Az meg hápogott, 
hogy mi a baja, amikor ő milyen nagyszerűt produkált.

Nem írta senki, de roppant slampos volt, bő nadrágokat hordott, aminek az al-
ját taposta. És állandóan evett valamit. Sokat mesélt a régi Vas utcai fiúiskoláról. 
Számára ez volt az éden. Volt olyan fiú a csapatában, akinek varrónő volt az édes-
anyja, s a fiú szája tele volt gombostűkkel, még játék közben sem vette ki. Na, ilyen 
történeteket hallhattunk tőle, s imádtuk a dumáját. Most örömmel láttam, hogy 
osztálytermet neveztek el róla. Hát, ez minimum, ami kijárt neki:) Köszi az írást!

Örökké Vas utcai.
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Illye.

Mindig köpenyben, kékben, vasalt vagy nylon ingben, szabályszerű nyak-
kendővel, frissen borotválkozva érkezett órára. Úgy láthattuk, ahogy helyesnek 
tartotta tanárnak látszani. Bár néha somolygott szája szögletében, ha kaptunk a 
csalin, amelyet kivetett, vagy azon, ami megtetszett neki ötleteinkből, mégis ko-
molyan vette a dolgát, a munkát, a tanítást. Mintát adott, férfi mintát a feminin 
környezetben.

Illye nem volt engedékeny. Nem kímélte a tankönyveinket sem. Tanév elején 
áthúzatott egész oldalakat, bekezdéseket cserélt fel, meghatározásokat töröltetett. 
Csak pillogtunk: egy-egy szóra, hogy képes ennyire haragudni! Ha a táblára írt, 
vagy egyes szavakat diktált, ne adj’ Isten, hogy egyszer húzzuk alá a füzetben azt, 
amit ő kétszeresnek mondott, s jaj volt annak, aki a kockák számát nem vette figye-
lembe akkor, amikor a bekezdés szélességét meghatározta. A rendetlen munkát, a 
slendriánságot, a nem helyénvalót nem tudta elviselni.

Harminckilencen képesítőztünk, Illye tárgyából tizenhatan az év végi osztály-
zat fölötti eredménnyel. Magam úgy, hogy érettségi szünetben elő se vettem az 
áruismeret tankönyvet. De a füzetet, amiből készültem, évekig őriztem, költözés-
ről költözésre, bekezdéseivel és aláhúzásaival együtt.

Senki sem tudta volna megmondani, miért tartottuk szigorúnak. Nem emlék-
szem sem intőre, sem büntetésekre, mégis: amit akart, azt keresztül vitte. Amikor 
néhányan szombat estelente tréfából felcsöngették az iskolában lakó pedellust, 
nem véletlenül bízták osztályfőnökünk helyett Illyére az ügy rendezését. Ekkor 
valóban volt dörgés villámlás, őszinte harag amiatt, hogy egy ember otthoni nyu-
galmát megzavartuk. Egy emberét, aki – s ezt sejtetni engedte – alacsonyabban 
állt rangban, de feljebb tisztességben, mint mi, semmirekellők. A felcsöngetések 
érettségi után a szokott időben másként folytatódtak. A Háry borozóból jövet, egy-
két doboz ajándék cigivel, negyed-, félórákat beszélgetve: – Hogy van, Matyi bácsi?

Az egyik érettségi találkozón Illye elmesélte, miként lett belőle tankönyvíró. 
Hogyan szállította hitvesét gyermekükkel a Balcsira nyári szünetben, s a kocsi há-
tuljában hogyan verte az írógépet nap mint nap, amíg fürdött, pancsolt, napozott 
a család. A második. Erre már éjt nappallá téve dolgozni kellett. Ám ez is az iskolá-
ban kezdődött, egy kirándulással, amelyet az egyik levelező, felnőttosztállyal tett. 
Az utazás alatt ugyan nem történt semmi, de Illye, aki a munkában addig nem 
ismert lehetetlent, másnap berontott a direktorhoz:

– Főnök! Vedd el tőlem az osztályt! Őket tovább már nem taníthatom!
Illye szerelmes lett az egyik tanítványába.
Mondhatni: ez a világ rendje. Igen, belefér a szerelem is, meg a tisztesség, a 

tartás, a becsület. 
Ahogyan Illyevölgyi János értelmezte.
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Az Ifjúsági Magazin

Emlékeimben a megjelenését korábbra tettem. Sűrű hónapok, évek előttem-mö-
göttem. 1965 novemberében robbant a tizenévesek közé a lepedőnyi Magyar 
Ifjúsághoz képest kicsiny, négyzetes felületű lap.  Hamar elfogyott akár 300 000 
példányban is. Ez volt a Szabad Európa Teenager partyjának ideje, a Ki mit tudé, a 
rock-bandáké, dr. Veress Pál szexológusé. Tánciskolák, házibulik, huligánok.

A címlapon Pelé, Fantomas-képregény, letkiss, és Rolling Stones. – Áj ken getnó 
– Sulyok Robitól napokig az iskolában… Hamarosan megkapta: az ő beategyüttesét 
is bemutatta az IM. 

Az első számban „Beszéljünk őszintén” cím alatt több évfolyamtársunkat idéz-
ték. A Vas utcai 4. déből Bella Máriát és Reiter Margitot név szerint. A suli közel 
esett a szerkesztőséghez. Meg én is, hiszen a Vas utcából estem be a lap ifjúsági szer-
kesztő bizottságába. Amolyan zsűri-félének szánták, tagjait a célközönségből me-
rítve. Havonta jöttünk össze kötetlen beszélgetésre. A társak közül rám egy szép 
szőke ceglédi lány hatott. Legtöbbre a későbbi „nemzet őrmestere” vitte. Csacsacsa.

A Vas utcai közgázban az előéletem miatt jobban vigyáztak rám, mint a többiek-
re, ahogy a hasonló módon érkezett gomba-frizurás Sebestyén Zolira is. Szerkeszt-
hettem az iskolaújságot, festhettem színpadi díszt az Uránia színpadára, delegál-
tak az Ifjúsági Magazin szerkesztőségébe is. Így aztán az 1966-os ballagás után 
szerettem oda járni a volt osztálytársakkal, vagy Verbőczy Antallal, szinte mindig 
a Bródy Sándor utcai Háry Borozóból jövet. Ital csak bennünk volt – épp elegendő 
– zsebben sosem. Be is húzódtunk illendően a hátsó sarokba, és figyeltük a költőt, 
meg a – miért-miért nem – matrózblúzba öltözött lányokat. Talán a versmondás-
hoz vették föl, talán nem. Kötelező nem lehetett: elegendő volt az ünnep. Baranyi 
Ferenc érkezett meg a Vas utcába! S bizony, nem tudtak betelni vele. Mi pedig be-
teltünk. A költő és közössége remekül érezte magát, mi egyre kevésbé. Így aztán 
hátulról előre kicsörtettünk a székekkel zsúfolt teremből, a hatásrombolásra nem 
figyelve. Égni tudni kell, bizony.

Egy-másfél évvel később a szerkesztőséget a seregből is meglátogattam. Az Ifjú-
sági Magazinnál az ismerős Gách Marianne-t, vagy a korábbi főszerkesztőt már 
nem, csak egy barátságos, szép beszédű illetőt találtam. Kéznyújtás:

– Valahonnan ismerős vagy… – vélekedtem.
– Nekem is! – biztosított udvarias előzékenységgel az a költő, Baranyi Ferenc, 

akinek versét évekkel korábban írásban-képben megörökítettem, mi több, kívülről, 
szívből megtanultam. De nem hinném, hogy erre emlékezett. Abban a pillanatban 
én sem.

Az IM impresszumában ismertebb nevek: Fenyves György, Peterdi Pál, Szu-
hay-Havas Ervin. Akik dolgoztak a lapba, azok közül Hankóczi Sándorra emlék-
szem, aki a szintén közeli Vörösmarty Gimnáziumban szólította meg a végzősöket, 
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Jánosi Ferit például. Gách Marianne is 
partnernek tekintett, pedig az ő vilá-
gában, a színház és a zene varázsában 
gyenge leselkedőnek számítottam. A 
csodálatos mandarin képregény-szerű 
ismertetője meghatározó élményem az 
Ifjúsági Magazinban.

Azokat, akik a lapot elindították, egy 
éven belül mind kirúgták. Az utolsó Vas 
utcai táborunkban, Bánkon véletlenül 
találkoztam egyikükkel. Megtudtam, 
hogy ürügyül az amerikai katonák mel-
lé Vietnamba települt prostikról szóló 
anyag szolgált. Osztályharc és háború – 
erkölcsösen. Ősszel bevonultam. 

Előtte megírtam legjobb kisprózá-
mat arról, aki a 4. d-ből nem ballagha-
tott el velünk. Várfalvi Évát elragadta a 
meghívott halál. Akkor adtam át az IM 
szerkesztőjének a szöveget, amikor Ver-
bőczy Antalt vittem magammal bemu-
tatni. A próza gazdája jobban örült ne-
kem, mint a líráé Verbőczynek. Aztán az 
ő versei már 1967-ben megjelentek! Az 
én szövegemet pedig – hónapokkal ké-

sőbb tudtam meg tőle – fiatal írók estjén a Kőbánya moziban az Egri csillagok sztárja 
adta elő. Nagy csönd követte, és a taps csak azután, így hallotta az én barátom. 
Megért volna egy kimenőt. Fábián Zoltán, a kiváló kispróza szerző a Néphadsereg-
beli megjelenést javasolta számomra. Írói ambícióimnak ez vetett véget.

Aztán a laktanyás irónia szerint mint „szép harcos” szerveztem Ifjúsági Maga-
zin látogatást szülővárosom gimnáziumába Gách Mariannéval, vagy talán Sarlós 
Mariannal, ahol a vendéget a máig megbecsült, akkori KISZ-tanácsadó tanár, Tóth 
Berci fogadta. A Nagytippanban együtt ebédeltek a városi tanácselnökkel.

– Öregem, én ilyen sötét emberrel életemben nem találkoztam! –
Az hagyján, de én sem találkozhattam a gimista Katival! Éppen akkor bizonyá-

ra az én eltávozásomon múlott volna a haza és a béketábor védelme…

Verbőczy versei az IM-ben
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Rekviem május 8-án

Ifjúi mellek dobaját ekhózza a város, tolongás van, virágok, rózsák és orgonák. 
Friss vér zúdul az artériákba, öreg iskolák, állampolgárgyárak ontják idei termé-
süket, borzas kölykeik seregét. Egész statiszta hadsereg dolgozik, szülők, tanárok, 
széphajú, karcsú lányok, kordonnak feszülő tömeg mormol. Országunk, szűkebb 
pátriánk jövője múlik az immáron felnőtt diákokon. Új szókat röpít a zászló: „le-
gyetek hasznos tagjai társadalmunknak” – „szüleitek szófogadó, jó gyermeke” he-
lyett. Ezután nem apáink vétkéért lakolunk, de átvesszük apáink örökét és építünk 
magunknak új, tökéletesebb bábeli tornyot. Dagadó izmaink öntudatát becézzük 
szigorú fekete-fehérben barátaim: tétova, egynapi főszereplők.

A Himnusz után az igazgató nyitja meg az ünnepséget. Végig tekint az emel-
vény előtt szorongó emberkéken, végzős osztályok virággal körülvett lányain, hát-
rább szülők és meghívottak tömegén, szeme megtorpan a nemzeti színű drapérián, 
amely az asztalt fedi, és felnéz. Élesre váló árnyékok rácsa súlyosodik a mennye-
zeten, amikor felállunk, arcok hűlnek a teremre, senki sem látja az előtte lévőket, 
csakis arcok néznek vissza rá és csak lassan, nagyon lassan enged fel a torkokra 
szoruló hatalmas tenyér…

Magas, barna lány volt. Kígyózva döccenő autóbuszon találkoztam vele utoljára: 
sápadt-fehéren, külön élt szemmel egy másik lánynak magyarázott. Sötét velúrka-
bátból nyúlt elő balkeze, ügyetlenül fogta az alumínium kapaszkodót, ennyi volt a 
valóság, fényes józanságú ráció a szürkén nyüzsgő és fojtó városi közegben. Házak 
mocskos vattacsomója úszott az ablakok mögött, s szédült halak voltak az embe-
rek. Jobb keze röpködött, fehér fényekként villogó ujjai sohasem pihentek, ha egy 
pillanatra arcához szökött a négy összezárt virágszirom, rögtön szét is pattant. A 
lányt cseresznyevirág hószín csonkjai borították, s egyre feketült a világ.

Én nem tudom miről beszéltek. Lehet, hogy pletyka volt, gond vagy divat az a 
köréje fonódó valami, ami elválasztotta tőlem s a másiktól, hiszen annak hozzátar-
tozása csak a köztünk lévő távolság kontrasztja volt. Unott utasok lebegtek langyos 
közönyben, egy-egy felmerült, alábukott. A lány nem vette észre őket. Gyorsan 
beszélt, társára feszülő szemmel követte a szavak elfutó vetületét, de pillantása 
mindig tovarebbent újabb hullámzó régiókba. Tulajdonképpen semmi különös, ar-
cát sokan viseljük, mégis szerettem volna karommal védeni, óvni valamitől, talán 
mert neki is távlata van már, e korban mindennek távlata van. Ó, ne gondoljatok 
zsoltárt üvöltő aknavetőkre, a húsevő fogaskerekek és lánctalpak zsíros emésztésé-
re, távoli még a dzsungelháború, s nem oda rohanunk önkéntesnek.

A buszról ugrott·le, csukódó ajtó kapta el ruháját és a szabadító lendület röpítet-
te a járda és a házfal szögletére. Félig hajlottan guggolva, furcsa zavart mosollyal 
mentette magát, úgy láttuk, amíg újra csengettek, s a busz nekilódult. A perc tört 
része groteszk idegenné, mágneses rokonná változtatta őt, pedig mindennap meg-
történik ez. Valaki rosszul ugrik, kalauzok fejcsóválása, oktató litániák gördülnek, 
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de néhányan remegve hallgatunk, mikor ráesnek vigyorgó fénynyalábok, mert ben-
nünk van ő, aki elment.

Állj a tükörhöz, s kérdezd meg ki vagy! Miféle hang és miféle arcok torlódnak a hall-
gatás küszöbén, mikor seregek léptének roppanó magánya, gépek dübörgése rock and 
roll ütemben, lüktető erek drótjától fogoly szelíd kutyaszem verődik az égre az ellopott 
Hold után?

A Scotland Yard keresi a tettest, te vagy a felügyelő, s elfogni mégis lehetetlen. Hát 
hajtsd le a fejed öregem, hogy aztán emelt fővel mehess a jutalmakért: pénz, oklevél, 
kézfogás, ezek megváltott jegyek a nagy utazáshoz, bárhová teszed a virágokat! (1966.)

A párttitkár

Egy a Népszabadság blogoldalán fellelt Vas utcai iskolatársam az írta az egyik 
kommentjében: – Én nem emlékszem a párttitkárra, talán mert nem tudtuk, ki az.

Líviusz az osztályfőnököm volt. Vele találkoztam először nagy kudarcom, kirúga-
tásom után a Vas utcai közgazdaságiban. Nem mondta, hogy becsüljem meg magam, 
új lapot nyitunk, még azt sem, hogy csak az számít, amit itt cselekszem. Talán csak 
ennyit:

– Ne izgulj öregem, rendben lesz minden!
A szavai sehol sincsenek már. Csak a mosolya. Egy kicsiny, igazán nénis külsejű 

fiatalasszony volt Lívia néni. Kék szeme csak derűt, kedvességet közvetített, haragot 
sosem. Ha a helyzet megkívánta, akkor letolt, de a szeméből mindig kitetszett, hogy 
ez nehezére esik, ilyenformán tőle ritkán ijedtünk meg. Mindenekelőtt szeretett 
bennünket. Jósága körülvett minket. Ezt a természeti tényt a maga teljességében 
sohasem voltunk elég bátrak tudomásul venni.

A középiskolákból másodév végére a „nem odavalók” kibuktak, kiszóródtak. Ez 
volt a divat. Ahonnan engem kirúgtak másfél év után, onnan a nyolcadik távozó 

Kevesebbek lettünk…
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voltam. Líviusz később, öt-tíz év elteltével beszélt a tanári hitvallásáról, arról, hogy 
a problémamentes, szorgalmas gyerekek nevelése nem érdekli. Azt tekinti teljesít-
ménynek, ha sikerül olyan tanulókat eljuttatni az érettségiig, akik akaratgyenge-
séggel, neveletlenséggel, szaktárgyi alapok hiányosságaival megverten, egyedül, tá-
mogatás nélkül nem tudnák elvégezni az iskolát! Ápolt szépségű, olvasott, kulturált 
osztálytársunknak, talán elismerését kifejezve, még annak idején tudomására hozta:

– Klárikám, mit kezdjek veled? Nálad minden rendben! –
Huber Klári elfogadta ezt, de sokáig nem tudta megbocsátani.
A római hangzású becenév – Líviusz – a szakjából ragadt rá, bár nem tartotta ma-

gát nagy történésznek. Mi sem őt. A tantárgya alig érdekelte. Mennyi történelem- 
óra ment el osztályügyekre, beszélgetésekre! Volt is izgalom az érettségi előtt: mi 
lesz velünk, hiszen más tárgyakból sorjáztak a tételkidolgozások, tételmásolá-
sok, számonkérések. Sokan már előre Líviát hibáztatták a sikertelennek ígérkező 
képesítő vizsgáért. Gyanítom, többeket az sarkallt a komoly felkészülésre, hogy 
úgy vélték, csak arra számíthat mindenki, amit maga kapar össze. Talán a drukk 
miatt Makó Kati el sem jött a történelem vizsgára. Három fiúnak adta parancsba 
Líviusz, hogy hozzák be:

– Nélküle vissza se jöjjetek!
Líviusz döntött felőlem is.
Az első emeleti zsibongón túli előtérből jobbra a tanári nyílott, szemben pedig 

a titkárság. Ismertem a járást: ha szükség volt rá az iskolaújság szerkesztéséhez, 
stencilezéséhez, beljebb is mehettem a nappali vagy az esti igazgatók szobáiba. 
Nem instanciázni, hanem csinálni, amit épp kellett. Az velünk szinte egyidős 
eszperantista titkárnővel is megvolt a bizalmi kapcsolat, így – talán egy csodál-
kozó kérdése után – egy szavamra intézte is az adminisztrációt. Már-már kiirat-
koztam az iskolából, amikor Líviusz benyitott, rajtacsípett.

– Miért?! –
No, erről nem voltam hajlandó beszélni. Függetlenedni akartam. Ha megosz-

tom vele a részleteket, értelmét veszti az egész. Mellébeszéltem. Mint most is.
– És mihez akarsz kezdeni? –
Már megvolt a munkahelyem a hűvösvölgyi háztartási boltban, a szünidei 

kereskedelmi gyakorlat helyszínén. Jól éreztem magam a vevőkkel, kollégákkal, 
annak dacára, hogy ha sürgetett az esős idő, a beérkező ötven kilós cementes 
zsákokkal a vállamon kellett szaladgálnom a raktárig. Ennél jobban zavart az a 
helyzet, amelyben a csodálatos orgánumú Pálos György autója csomagtartójába 
raktam zsák cementet, egyet vagy kettőt. A művész kezet nyújtott, ettől egyből 
felfénylettem, azonban a tenyere nem volt üres! Baraczka Nándi bácsi az ajtó-
ból kiszúrta, hogy miért vágok olyan képet, mint aki szarba nyúlt! A borravaló a 
közösbe, onnan egy része némi állagváltozást követően, a raktár takarásában a 
kiszikkadt szállítókhoz került, a többit hetenként szétosztották. Non scholae, sed 
vitae discimus.
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Az osztályfőnök azonban akcióba lépett. Családlátogatás, győzködés, végül fe-
nyegetés következett. Tudta vagy nem tudta, de velem kellett megvívnia a csatát, a 
nyakas nagykamasszal, nem pedig anyámmal, akinek éppen ebben az ügyben nem 
volt lehetősége fordítani.

Líviusz leendő főnököm, Nándi bácsi feljelentését helyezte kilátásba, azzal az 
ürüggyel, hogy törvényellenesen kiskorú munkaerőt csábított. Az akció, mint 
mondta, másnap nemcsak osztályfőnöki illetékességéből indul!

Ismerte a páciensét! Meghátráltam.
Elvégre egy párttitkár mindenre képes!
Kezét csókolom, Lívia néni!

Katonásan

A smíró

De szomorú a nyár után, sárga levél zizeg a fán!
Bevonulás előtt egy-két nappal a Fogaskerekűvel szemben, a háztartási bolt 

melletti üzletben belevágtam magam a fodrász-székbe, s némi büszkeséggel ren-
deltem meg a frizurát: – Nem lehet több a hossza négy centinél! A fodrászlányok 
ismerhették a behívóparancs őket érintő szakaszát, így az elvárt részvéttel te-
kintettek rám, és kedvesen elbabráltak a fejemmel. Túl sokat nem kellett vágni 
a tollamból, mert az egy évvel korábbi börzsönyi kirándulás fotóin feltűnt, hogy 
hullámos hajam – hátulról addig nem láttam – Korda Györgyöt formáz, s rémü-
letemben a muszájt megelőzve csaknem Félkopasszá fazoníroztattam a fejrésze-
met. Már akkor is szerettem a problémák elébe menni.

Egy novemberi hajnalon indultam Máriaremetéről, hogy a várost átszelve idő-
ben a Csilibe érjek. Addig csak azt tudtam, hogy a munkásmozgalom történeté-
ben létezik ez a hely, pedig ágyrajáró voltam korábban Pesterzsébeten vagy két 
hónapig. Jóval később a művelődési ház színháztermében Hofit is hallgattam, 
mostanában pedig mindkettőről az ő  Bevonulása jut az eszembe.

Ismertem a taktikát: nem jelentkezni, ha szólítanak, mert a fölösen behívot-
takat a végén hazaküldik. Nekem azonban stratégiám volt: minél előbb túl lenni 
rajta. Hiszen ez a világ rendje. Ép vagyok, egészséges. Az összeíráson már túl vol-
tunk, nem kellett átöltözni sorozási jelmezbe (elől semmi, hátul ugyanaz fordít-
va), mégsem tudom elhagyni a Gazsi esetét, akinek harapásoktól sebes fütykösét 
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látva a sorozóbizottság – orvos, Hazafias Népfront, kieg. pk.ság – ugyancsak csó-
válta a fejét:

– Bevegyük? Ne vegyük? – Hisz ilyen szerszámot még nem láttak!
– Csák óvátosán – így a cigány – mer’ nágyon fuáj!
Nos, engem bevettek. A behívó parancsot ennek emlékére magamnál tartottam. 

Majdani lakásom egy fontos helyén szerettem volna kifüggeszteni, nem kimondot-
tan a legtágasabb helyiségben. Gondoltam: felgyorsítja majd az eseményeket.

Erre a funkcióra az elkövetkező egy-két hétben mindannyiunknak szüksége 
lett volna. A szükség nagy úr, akkor is kínoz, ha nincsen. A ránk szakadt újoncki-
képzési rendszerben ébresztőtől takarodóig úgy meghajtottak bennünket, hogy se 
időnk, se kedvünk se ingerünk nem maradt a szükséget elvégezni. Pár nap múltán 
részvéttel érdeklődtünk egymástól, ha valaki megjárta a WC-t: – Na, mi van? Si-
került? – A csüggedt tagadást nagy sokára váltották fel az első diadalok. Vágyott 
lakásomban ilyen alkalomra az örömóda dallamát terveztem a lehúzóval elindíta-
ni. Tény, hogy a seregben a sikeres produkcióhoz kellően elmélyült ülésezésre nem 
kerülhetett sor, mert a tisztesek hamar beordítottak az ajtón:

– Ollót adjak be, honvéd elvtárs?!
Bizony! Attól a perctől, hogy a teherautó begördült velünk a vaskapun, elvtársak 

lettünk, meg honvédek. Önkéntesen, mint közölték velünk.
A kultúrteremben szakaszokba szortíroztak bennünket, azután ismét:
– Gépkocsira! – s egy nem túl távoli épülethez gurultunk a leponyvázott járműn. 

Visszafogott terelést követően odabent kezdtek bevezetni bennünket az erdőbe. 
Civil ruhát leadni, élelmet kipakolni, irány a fürdő! Nem tartott soká, csupa vidám-
ság volt az egész, el sem tudtuk addig képzelni, ahogy az öregkatonák üvöltöztek:

– Pattogjon, mint kecskeszar a deszkán!
– Kifelé szép harcos, ne pazarolja a szappant!
– Húzza hátra! – s mikor egy mafla kopasz hátulról két lába közé nyúlva érte el 

a hímvesszőjét, nagy röhögésekkel pontosítottak: – Nem úgy, maga szerencsétlen! 
– aztán bizony előfordult ez is:

– Katona, olyan túrós a farka, hogy kenyérre lehetne kenni! Menjen vissza! –
– Hajoljon előre! Húzza széjjel! – s ekkor előbb a farpofák közé majd a hónaljba 

vízipuskával rovarport durrantottak. Kinek ezért, kinek azért égtek az elálló fülei, 
hápogni sem nagyon volt idő, már szórták is kifelé a gyakorló ruházatot.

Trikó, gatya, molinó, zubbony, nadrág, nadrágszíj, derékszíj, majd a bőrcsizma, 
bokaszíjjal. – Mit csinál ember, a bal lábast a jobb lábára?! – mert bizony a Magyar 
Néphadseregben 1966-ban rendszeresített lábravalóval, a kapcával a gyopár nem 
tudott bánni. Tehát sajnálta az időveszteséget, mégis rögvest cserélte a négyszög-
letű katonai textilt, mely művelet a beavatottakból újabb harsány röhögést váltott 
ki. Aztán:



144

Katonásan

– Na nézzék má’ megint töketlenkedik a bokaszíjjal: bal lábast a jobb lábára?!
– Most aztán nem fognak ki rajtam! – vélte a kopasz, és nem cserélt, pedig, ha 

lett volna ideje bármire figyelni vagy akármin csak kicsit is gondolkozni, akkor 
eszébe jut, hogy ő maga már az oviban meg tudta különböztetni a bal- és jobb láb-
belit, s eszerint csatolta volna, mert másként nem is lehetett, a csizmája tartozékát.

Mire beöltöztünk, mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy tudatlanok, 
maflák, semmit érők vagyunk. Hiszen nem tudtunk kommunikálni sem! A szót 
sem ismertük.

– Ne beszéljen! Jelentsen! – üvöltöttek ránk, ha nem volt valaki harsány. Meg-
történt, hogy három-négy csontcsillagos körbekapta azt, akiben némi ellenérzést 
véltek felfedezni, s megszólították:

– Honvéd elvtárs! – erre a megtisztelt katona vigyázzban oda kell forduljon. 
Mire a következő:

– Honvéd elvtárs! – újabb fordulat, majd ismét, körbe-körbe, oda vissza. Ahogy 
mondani szokták, bent voltunk a pörgőben! Ha elunták, még ott volt a tükör, a 
tisztelgést gyakorolni. Mert a tiszteletadást viszonozni kell! Akár húsz, harminc 
percig is…

A gyenguszból már alakzatban közelítettük meg a körletet. Menni persze még 
ezután tanultunk. Ulm honvédnek például nem nagyon ment: képességeit megha-
ladta a szakasszal egyszerre odatenni a csizmatalpat a talajra, s hol van még ettől 
a menet közben balra – és jobbra át, a hátra arc hadművészete. A vigyázzmenetet 
nap, mint nap alakin gyakoroltuk, fegyverrel is, amelyet nyilvánvalóan úgy fogott 
meg a gyopár, mint kurva a liliomszálat, továbbá úgy állt a kezében, mint szűz lány 
szájában az apjafa…

Ebédlőbe jövet-menet jól esik a vigyázzmenet, ezért oda vissza mindig beiktató-
dott efféle vastrapp, s ha találkoztunk egy tréfás kedvű öreg suvernyákkal, az nem 
átallott kedvesen érdeklődni:

– Mi újság, harcosok? Sündörgünk, sündörgünk? Nem tán lopni mennek?! –
– Tegyék oda, a mindenit, hogy a kukacok agyrázkódást kapjanak a betonban! 

– harsant válaszul a kiképzőtisztes, és mi odavertük a csizmákat, hogy feljött a 
talajvíz. Aztán:

– Nótát!

A budai kaszárnyára rászállott a gólya.
Vizet hozott a szájában kopaszok számára.
Mossatok kopaszok, mert koszosak vagytok,
azt csak a jó Isten tudja, mikor szabadultok.
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A nóta vitt bennünket, nem pedig 
operaária. Gyakran a nagyapákét éne-
keltük, néha az apákét, majd egy tábor-
tűz mellettit. Először taszított, aztán 
csak különös volt a csizmák csattaná-
sával együtt hallgatni-harsogni a két 
évvel korábbi, el nem múlt érzelmeket 
idéző dalt: Sugó partján hagytam én a 
szívem…

– Nóta állj! Szakasz állj! Egy, kettő!
– Első raj! Fodrászhoz lépés indulj!
No, a ruházat, a mozgás, a beszéd 

militarizálása után ez még hátra volt 
az átváltozáshoz: a négy civil centi he-
lyett a gyufaszál, a civil fazon helyett a 
gyufafej. Ezután kezdtem igazán érteni 
Kafkát, a hősét, az átváltozott Gregor Samsát. A katonakönyv fényképe igazolja, 
nem voltam egyéb, mint egy, az erdőbe bevezetett, nyúzott, meghajtott smíró.

Budapest 114 Pf. 75/B

Maczó honvéd otthagyta a fogát.
Az alapkiképzés idején, ha időnk engedte, leveleket írtunk. Eskütétel előtt lá-

togatót nem fogadhattunk, így aztán felbuzdult az írhatnékunk. Jöttek-mentek a 
levelek. Mókuska naponta írt és kapott az ő Mókuskájától, s nem akadt olyan durva 
lélek, aki nem szeretettel tréfálkozott volna az ellesett kölcsönös megszólításon. 
Mások ritkábban jutottak levélhez, még akkor is, ha ők maguk írtak.

Maczó honvéd kis híján Mikes Kelement hajazta, hiszen nem és nem érkezett 
válasz a két-háromnaponta innen, a messzi távolból a Zágon helyett Cigándra kül-
dött sóhajaira. Pedig bevetette a csodafegyvert: borítékcsicsázó művészek steppelt 
paplan alapra pasztell áttűnéseket varázsoltak apró kis nefelejcsekkel, amilyene-
ket az akkori papíripar, de még a külkereskedelem sem tudott túlteljesíteni. A mes-
termunkákat hosszúkás, drága, dobozos készletből kikerült kopertán állították 
elő, amelyen gyönyörű magyar bélyegek díszlettek: így aztán a postástól az egész 
falu megtudhatta, hogy a címzett mennyire fontos a feladónak, aki egy különös 
postacím – Budapest 114 Pf. 75/B – mögé rejtőzik.

A nagydarab srác felettem aludt, s levelezésileg annyira búnak adta a fejét az 
árva, hogy felajánlottam irodalmi közreműködésemet a válasz kicsikarására. Vagy 

A katonakönyvben.
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bízott bennem, vagy úgy gondolta, hogy most már nincs mit veszíteni, ezért elfo-
gadta és lemásolta szépen az én szívhezszólómat, amelyre, büszkén mondhatom: 
végre feleltek! Ha nem így lett volna, nem emlékeznék az esetre, de a ritka sikert 
kár volna feledni! Maczó honvéd sem feledhette, amit írtak neki!

Máig nem tudom eldönteni, volt-e valami különbség a sosem látott lányhoz az 
alig ismert fiú lelkébe fészkelve írott szokványos levelem, és az akkori verseim kö-
zött. A levélben több lehetett a közhely, ilyenek, mint a mosolygó fiatal, csókok a 
szélben, de biztosan elmaradtak a ragrímek, amelyeket egy versben a katonaélet 
egyhangúságára lehetne fogni. De nem fogom. Pedig majdhogynem fogságban ír-
tam. És fogas probléma lett belőle.

Szilveszter 1966

Most újra írok neked, magamnak,
most újra látlak
mosolygó fiatalnak
morgó árnyak menetben elvonulnak,
de látlak, s a szélben megcsókollak
csókollak hosszan.

Ez vers, ha vers is
a katonák dobbanása
versként születtünk,
fegyver a rím hibája,
tétlen imbolygó ballada
a katona értettem szava
az éj lassú madara
száll tova csendben.

Káromkodásban sír fel a gyerek,
túlnan ablakok,
túlnan emberek
papírtrombiták.
Üvegcserép hull,
szitok hallatszik át.
BUÉK!

Ne feledd, kedves, a katonát,
a katona nevét…



147

Katonásan

Hogy mikor és hol követtem el? Az irodalomtörténet számára valószínűsítem: 
egyéni tanulás idején, a Hidász utcával párhuzamos földszintes épület egyik tanter-
mében. Talán épp ezért bontják le mostanában. Üldözik a tiszta lírát. Ritkán marad-
tunk magunkra. Kopaszként szinte minden percben törődtek velünk, hogy beletö-
rődjünk. Nem lehetett, akár csak egy levéllel kettesben maradni, álmainkat riadók 
szabdalták, de szabad volt cenzúrázandó levelet írni, és a téglakerítés fölött könnye-
dén átlendülve álmodozni cenzúra nélkül.

Ha mi önkéntes harcosok kimenőt ritkán kaptunk is, a katonai eskü után kísé-
rő nélkül kijárhattunk fogat húzatni a Honvéd Kórházba. A reggeli eligazítás után 
hárman-négyen a Budagyöngye piac drosztján taxit fogva igen hamar a Róbert Ká-
roly körútra értünk. A fogorvosi rendelőben rögvest székbe került a páciens, majd 
a rutinos művelet után maradt pár szabad óránk – odakint. Ha az ember átesett az 
alapkiképzésen.

Pechemre az egyik fogam még eskütétel előtt begyulladt, ezért – más alkoholhoz 
nem jutván – esténként szájvízbe áztatott WC-papírral borogatva csökkentettem a 
fájdalmat, hogy kibírjam, és később szabadlábon jussak a kapun kívül. Különben is 
duplájára nőtt az orcám! Még mondja valaki, hogy a sippantónak nem lehet nagy 
pofája!

Idővel nem várt csapásként egy, a vállapján hosszanti csíkot viselő fogcsősz ér-
kezett a gyenguszra, ettől kezdve semmi sem motiválta a fogáldozatot. Miatta már 
nem mehettünk a Honvéd Kórházba, kezelést pedig csak pénzért, jó pénzért vállalt a 
jó doktor. A zsold havi hetven forint, ennyivel nem érte be, az orvosegyetemen meg-
kapta az alapkiképzést a bajtárs.

Maczó honvédet azonban ezek a nüanszok nem érintették. Hamarosan válasz 
érkezett a sorrendben hatodik-hetedik, de ezúttal általam írt, igényes, érzékenyítő 
episztolára. (Cím: Budapest 114 Pf. 75/B.) Még hogy válasz! Kisebb világmagyarázat-
tal felérő, tanulságos, mégis egyszerű logikai levezetés: 

– Józsi, te bevonultál, Jancsi meg leszerelt. Hát akkor mit akarsz?! – 
Maczó honvéd ekkor döntött, majd otthagyta a fogát. Mind a hatot. Ennyit kellett 

kihúzatnia, hogy leszereljék.
Nekem több maradt meg. Az el nem küldött válaszkérő versem is.

Szemle

A bevonulás után, amelyet passzívan elviseltünk, az alaki foglalkozás és a kör-
lettakarítás volt a legtöbb, amelynek fizikailag eleget kellett tennünk. A reggeli 
torna feszes, de időben behatárolt és kibírható, a harcászati kiképzés legkínosabb 
részét, a teljes vegyvédelmi felszerelésben történő futást pedig valamilyen mérték-
ben mindenki elsumákolta.
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A legelső kimondottan katonai művelet, amelynek megtanultuk a jelentését, a 
szemle. Ez az előbb említett alakizás és a körlettakarítás összeolvadását képezte. 
A szombati pol. táj.-t és az ebédet követően hozzáláttunk az addigi sika-mika me-
tódusok egyesítésével és irrealitásba hajló tökéletesítésével a körletrend szemlére 
történő kialakításához. Portalanítás, ablakpucolás eddig nem volt műsoron. Az 
előbbibe a vaságyak belső pereme, az alsó- és felsőágyasnak együttesen rendszere-
sített, fél combig magasodó kisszekrény alja is beletartozott. Az ablakpucoláshoz 
köpködni szabad volt, és használhattuk hozzá a napi sajtót, mosószer, eszköz nem 
járt. Amint az irodák szenes kályháinak reggelenkénti üzembe helyezése is gyújtós 
nélkül történt: fát és szenet találtunk a pincében, a többi a mi találmányunk kellett 
legyen. Norma: tizenöt perc.

– Katona! Fesse be az eget! –
Erre csak egy civil kérdezhette, hogy mivel, mert a harcos válasza:
– Értettem! Milyen színűre? –
A kályhákat a szemle alkalmából mostuk ki első ízben belülről. Később elő-

fordult takarodó után is, ha a még pislákoló parázs feltűnt az ütinek. A felmosás 
szokottan a kövezett folyosón végigöntött egy-két vödör vízzel történt, ultrával 
habosítás, majd a gyökérkefe következett. A művelet nem csak terpeszben, előre-
hajolva, hanem kefével, csizmásan guggolva is végezhető. Nem maradhatott ki a 
szegélykő, a küszöbök súrolása. Reszketett az ember ina, de a parancsot nem lehet 
megbaszni, mert több lesz belőle. Az összes ajtólap portalanítva, lemosva, a napos 
dobogója, a kis asztal, rajta a kurblis telefon, a század-könyv, vagyis az ügyeleti 
napló. A falakon fontos információk, például az amerikai rakéták típusait bemuta-
tó nyomat, a rendfokozatok tablója szintén pormentesítetté vált. Előfordulhatott, 
hogy a szemléző az ajtólap felső szélén húzta végég az ujját, s ha szürke, bár nem ra-
dioaktív elszíneződést talált, a kimenő és a pihenőidő halasztást szenvedett, mert 
a „gyakorlatot” meg kellett ismételni.

A hálókban padló, ezt nem minden szombaton kellett felmosni, sikálni, bee-
reszteni, de az emeletes vaságyak alatt nem létezhetett egy apró pihe, még annyi 
sem. Az természetesen megesett, hogy takarodó után egy öreg katona feljajdult, 
hogy: – Jaj, Döncikém, jaj nekem, beteg vagyok, meghalok rögvest! – mire a csont-
csillagostól nem késett a részvét: – Mi baj, aranyom?! – A derekam, pajtás, most 
kezd kisebesedni! – Ezt a panaszt egy öregjóskától a vele együtt bevonult őrvezető 
az ő érző szívére vette, így a részvétnyilvánítást a kopaszoknak elrendelt Ébresz-
tő!-vel toldotta meg. Fel kellett deríteni, majd bekeríteni az ágy alatti taposóaknát, 
aztán megadva a módját, díszkísérettel lapáton a WC-be vinni a pillanatokkal ko-
rábban a tréfás kedvű öreg harcsa által maga alá ganézott csikket…

Nem állítom, hogy az empatikus Etter Dönci rossz ember volt, de jó se. Hiszen 
be is riadóztathatott volna bennünket, mint Czövek honvédet az alapkiképzés ide-
jén, takarodó után, majd: teljes menetfelszerelésben fóka-móka. Ez ám a mulatság! 
Kocsedó!
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Emeletes ágyból lepattanni, egyenest a csizmába! Ha sikerül sem jó, mert riadó 
esetén a legelső mozdulat a rohamsisak fejre csatolása. Kifogunk az imperialista 
atomrakétákon! Azután pizsamát le! Ha lejönne, de a nyak nyílásán nem fér keresz-
tül a sisak – röhögi a kiképző. Sisak le, pizsama felső utána, sisak fel, trikó utána, 
ha átfér, jó, ha nem: sisak le… Aztán teljes felszereléssel, hátizsákkal, sátorlappal, 
rohamásóval csizmásan jelentkezni a takarítási műveletre: felmosni a lépcsőházat 
pincétől a padlásig. Két emelet, három szint, az irány csöppet sem érdektelen. Czö-
vek honvéd a művelet elvégzését a még mindig az ágyban fekvő, addig is jókedvűen 
viccelődő felettesének jelentette, majd a nagyképű dorgálást ekként nyugtázta:

– Kérek engedélyt a gyakorlatot megismételni! –
És lőn.
– Czövek honvédnek takarodó! – Azaz lefeküdni, ami teljes felszerelésből nem 

olyan egyszerű. Nem mindegy, hogyan kerül a hátizsák az ágy vasára, s a levetett 
gúnya stokizása külön művészet. A katonai sámli lapján négyszögletesen össze-
hajtva úgy helyezendő el a ruházat, kapca, két gatya, trikó, molinó, ing nadrág, 
zubbony, hogy a stoki széleivel minden oldala elvágólagos legyen, felül pedig asz-
tal-sima, vízszintes az egész építmény. Ha nem megy, gyakorolni kell. Á lá Sztalin 
elvtárs.

Mikor az újonc a felső ágyra mászott, újra harsant a parancs:
– Czövek honvédnek riadó! – és sisak-pizsama-sisak, ahogy elébb, és pincétől 

a padlásig… Ki tudja, hányszor még akkor éjjel. Mert a smíró engedélyt kért újra, 
meg újra. Aztán az első év végén, épp az igazi, nagyszabású szemle napján, amikor 
Czövek honvéd Vácdukáról alkalmatlanság címén leszerelt, akkor szakaszkötelék-
ben irigyen tűnődhettünk: Vajon ki a hülye, civil Czövek, vagy mi?

Az első szemle délutánján még előttünk álltak az efféle gonoszkodások. Hanem 
álltunk mi is, a munka végeztével a megszabott időben az ágyak mellett Pihenj!-ben, 
és elvágólagosan, mint az összehajtott és kétfelől alátűrt másod-lepedő a pokróc-
cal takart vaságyak végében. A szemlézőre várva stokira nem ülhettünk. Pedig 
annak a sima lapját fenékkel illetni nem idézett volna elő állagbeli deformációt, 
ellentétben a hepehupás matracos ággyal, amelyiken a takarót és a lábtóli lepedőt 
olyan simára és vízszintesre formáztuk, mintha márványból faragták volna ki. Az 
egy sorban lévő emeletes ágyak spárgával belőtt vásznainak fehére a szocializmus 
szempontjából tekintve a rend és fegyelem kellő szintjét és az összhangot mutatta. 
Ugyanezt igazolta a párnák közelébe tájolt, előírásosan háromszögre hajtott tö-
rülközősor is. Az így megalkotott fekvőhelyekkel nemcsak a szemlélőre várva, de 
tizenöt perccel a takarodó előtt köznap sem érintkezhettünk, mert az efféle érint-
kezéseket követően megjöhetett a gólya. Lefekvés nélkül odakint ez nem jellemző.

A szemle természetesen sikerült: csak egyszer kellett ismételni, hiszen az ablak-
nyílásokban még látszott néhány, a külső falról lecsüngő, katonailag nem rendsze-
resített, elszáradt folyondár. Megfodrászoltuk. Egy sápadt, csöndes miskolci srác-
cal a Honvéd Kórházban cselekedtek ilyesmit. Hatvan napig. Csonttuberkulózisban 
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szenvedett, s a szemle előjátékát, a feszültségnövelő bő másfél órás ácsorgást már 
nem bírta végig. Összeesett. Alkalmatlanként bevonultatták. Nem irigyeltük, bár 
élt, mikor leszerelt.

Guszti

Sem újoncként, sem leszerelőként nem voltunk elragadtatva saját harcérté-
künktől. Nem láttuk értelmét a két esztendős bezártságnak, a lagymatag kikép-
zésnek, alig találkoztunk vérbeli katonával a budagyöngyei laktanyában. A mi sor-
ványunkból csak egy-kettő vállalt csontfőhadnagyként további éveket. A katonai 
dilemmák közül nem az öt évre aláírható továbbszolgálat, azaz leszerelni, vagy 
bennmaradni okozott fejtörést, bár az utóbbi lehetőség engem is megkísértett.

A sereg – a kezdő hetek reggeli tornáit és néhány szokatlan takarítási metódust 
leszámítva – nem jelentett komoly fizikai megterhelést számunkra. Az első katonai 
műveletet a fókával végeztük. Még azokat is megviselte a széles terpeszben felmo-
sóronggyal faltól falig végzett akció, akik korábban odahaza elkövettek hasonló-
kat. Az, hogy erre a körletben – magyarán: ahol laktunk – napjában többször is sor 
került, nem csak a tisztaságot, hanem az alá-fölérendeltségi viszonyok tisztázását 
is szolgálta. De tény és való: a laktanyánál jobban takarított közintézményt, kórhá-
zat, iskolát, kultúrpalotát életemben nem láttam, beleértve a Magyar Néphadsereg 
Központi Tiszti Házát, ahol szintén loptam a napot, már a hetvenes években, pár 
hónapig.

Meg kell valljam, otthon nem a házimunkában nyújtott segítségem hiányzott 
1966-67 fordulóján, csak én magam. Egy-egy nagytakarítást meg hasonló alkalmi 
megmozdulást kivéve minden házi munka anyánkra maradt. Mondhatnám cini-
kusan a gengszterváltás idején alkalmazott frázissal, hogy ez történelmileg így 
alakult, de azt majd máskor. Inkább elárulom, hogy Anyunak 1966 őszén a mun-
kahelyén is eszébe juttattak.

Az asszonyok ugyanolyan kedvességgel és számítással kérdezgették őt a katona 
fiáról, ahogyan a saját dolgaikról meséltek. Egy idősebb nő, miután hétről hétre azt 
hallotta, hogy nem, még nem jött haza a gyerek, megunta. – Majd szólok Guszti-
nak! – mondta. Igen ám, de a helyzet ezután sem változott. – Marika, még most 
sem? érdeklődött újra. Anyám csak szótlan mosollyal ingatta a fejét. – Ejnye, ez a 
Guszti! – reagált a néni. Anyám olyan nagyon nem vette komolyan a munka közben 
elhangzott dolgokat, a következő fokozatot, a – Na megállj Gusztit! meg végképp 
nem, hiszen fogalma sem lehetett róla, kicsoda az Istenhez hasonlatosan sokat em-
legetett személy.

Nem úgy a laktanyában!
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Épp őrszolgálatot adtunk le, és a lakókörlet fala, a laktanyakapu és az őrszo-
ba-kapusszoba által közrefogott térségben pihenjben, de alakzatban vártuk a vál-
tás felvezetésének végét, amikor felfigyeltünk arra, hogyan vágódik ki a kereszt-
rejtvényfejtést félbehagyva az áldott jó Dömök törzsőrmester a kapu-ügyeletesi 
helyiségből, és igyekszik futólépésben a vasajtón kívülre kerülni. A mellé beosztott 
sorkatona viselkedése ugyancsak rendkívüli helyzetet jelzett, amely a maga valósá-
gában rögtön ki is bontakozott. Pár szó a felvezetőmhöz, aztán kiragadtak a sorból 
teljes felszereléssel együtt, be a körletbe, le a cuccot fegyverszoba és stokiztatás 
nélkül, hogy azután a legszemetebb öreghonvéd – Patonai – aggassa rám a kime-
nőruhát! Majdhogynem kilöktek az udvarra, azután meg a kapun, és senkit a vilá-
gon nem érdekelt, hogy az első kimenőcédulám a zsebemben van, csak az, hogy ha 
nem is a hazát, de a laktanyát élete kockáztatásával is megvédje a Hidász utcában 
várakozó Volga utasától!

Ő volt Guszti, a Határőrség főparancsnoka (1964-1974), szemből a Manrézá-
ból! Akkor még „csak” ezredes, de ha személyesen öltöztetett volna kimenőruhába, 
olyan tiszteletadást kellett volna odabent elrendelni számára, amilyen a zászlóalj-
nál évekig nem fordult elő! Hogy szólnia kellett volna a kürtnek – nem is volt! –, 
az a minimum! A honvédség első „Élenjáró századának” avatására egy közel sem 
olyan magas beosztású tábornokot várva 1967 szilveszterén a járdaszegélyeket is 
lemosták és sakkosan fehérre meszelték minálunk, ráadásul minden egyes sorka-
tona új gyakorló ruhát kapott. Aznap magam is csinosan vonultam be a helyőrségi 
fogdába, ahol ezt-azt leirigyeltek rólam a kimenőre induló smasszerek. De legyünk 
katonásak: ez nem az a történet, csak jelzem: lemaradtam arról a hajcihőről.

A laktanya is megúszta Gusztiét. Ő is tudta, mi következik, ha kiszáll a Volgából.
Akkoriban egy főparancsnok anyósa a nyugdíjért, vagy csak tisztességből, de 

ugyanolyan proli munkát vállalt, mint bármelyik magyar háziasszony. Biztosan 
nem a bedolgozói jövedelemre voltak rászorulva, azt nélkülözhette a határőr ezre-
des háztartása! Az otthoni békességet azonban nem. Folyamatosan növekvő prob-
lémát okozott, hogy az anyós, akit egyébként sose láttam, egyre sűrűbben követel-
te a főnökasszony fiának a kimenőt. Mit sem tudtunk erről anyámmal, pedig, mint 
utólag kiderült, a Hidász utcai laktanyából január közepétől minden Vargát hetente 
hazazavartak, hogy végre nyugtuk lehessen Gusztitól! Ő is azt remélte odahaza …

Miután leszállított anyámnak Máriaremetére, pár hét múlva én is meglátogat-
tam, a taxizást megköszönni. Elbeszélgettünk máskor is, így került sor arra, hogy 
felajánlja számomra a honvédségi leszerelést követően a határőrségnél történő 
fél-hivatásos elhelyezkedést. Szép ruha, szabadidő, hosszú szabadság, táppénz tel-
jes fizetéssel és szolgálati lakás. Két szoba összkomfort. Lakni, kiszolgáltatottság-
tól mentesen élni a legmegvalósíthatatlanabb álmom volt akkoriban. Hiszen ide 
is hányszor leírtam az otthon, odahaza, lakás szavakat! Máig kedvesebb adatom 
a lakcímem, mint a legsajátabb, a nevem. De mégsem vállaltam továbbszolgálatot.
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Nem a megalkuvásmentes idealizmusom késztetett erre, nem a „kommuniz-
mussal” szembeni ellenállás, nem is a tsz-eseken tréfálkozó, gúnyolódó leszerelő 
hangulat. A katonai kötöttségek sem zavartak. Nem voltam lépes hazudni Szabó 
Gusztáv vezérőrnagynak. Ez az ember – mindegy miért – kezet nyújtott nekem, 
segítő kezet, egy tetőtől talpig katona kezét, a kemény kuruc fészekből elszárma-
zott újheli fiúét, a parancsnokét. Kompromisszumot, különbékét kötni a seregben 
megtanultam, de nem voltam képes még egy lakásért sem az ő hívatástudatához 
méltatlan hamis látszatot mutatni. Pedig az én világomba való belépéstől épp úgy 
eltekintett volna Guszti, mint a ráfos laktanya kapuján belül neki járó főparancs-
noki tiszteletadástól.

Főhadnagy úr hívat az irodába:
maradjál bent kedves fiam továbbra!
Három csillag lesz a válladra, de rávarrva,
egész század hallgat majd a szavadra!

Főhadnagy úr, köszönöm a jóságát,
adja másnak mind a három csillagját,
van már nékem odahaza kökényszemű galambom,
annak a két szeme az én csillagom…

Ki akar baszni?

A katonai szókincs rögtön az első napokban elbűvölt. Hamar meg tudtuk külön-
böztetni, az alakulatot a laktanyától, a rangot – azaz a rendfokozatot – a beosztás-
tól, megtanultunk különbséget tenni a beszéd és a jelentés, a kabát meg a köpeny, 
a hosszúlépés és a vigyázzmenet között. Élveztem az iróniát, amellyel az aznapi 
ebéd mineműségét hadititokká minősítve csökkentettük a hadtáp, azaz Belfegor 
főtörzs és az ellátó szakasz illetékességi körére mérhető imperialista csapás veszé-
lyét. Rossz rágondolni, mi lett volna a béketáborral, ha valaki kiszivárogtatja az 
általam egy ültő helyben elfogyasztott hat tányér borsófőzelékről az információt! 
Nem ért váratlanul a durvaság, a trágárkodás, annál inkább az ilyetén kifejezé-
sek preciőz körülírása, amely a képtelen összefüggések megvilágosítására szolgált. 
Például a reánk kirótt huszonnégy hónap célját, realitását és értelmét a seregben 
leggyakrabban az idősebb leánytestvéren végrehajtott nemi aktus kivitelezésének 
szinonimáival írták körül. Az említett esemény irrealitását fejezte ki, hogy a kato-
nákhoz maga a sereg rendszeresített katonai célú „gyakorló” nővért, anyát, akár-
csak gyakorló sapkát, kapcát, pocsékolható egyebet.



153

Katonásan

Az imperialista veszélyre való tekintettel a tényleges létszám harmadát írhat-
ták csak fel szerda és szombat délutáni kimenőre. A kimaradás a kopasznak nem 
a takarodón túl meghosszabbított kimenőt, hanem a kimenendő harcosok névso-
rához való viszonyulását jelentette. Legelsőbb az öregek, aztán a tisztesek, majd a 
smírók kerültek listára. Közülük a felettes megszokásból is kihúzott egyet-kettőt, 
a dolgok katonás rendje szerint. Mert rend az volt, fölösen, értékrend pláne. 

A bevonulást két hónappal követő első kimenőt például nem azok kapták, akik 
haza mehettek volna pár órára, hanem akik azt a haza védelme szempontjából kiér-
demelték. Például Koprovics honvéd Bivalyboconádról akkora szerszámmal vonult 
be, hogy a tisztesek szerint kár lett volna a kerítésen belül, azaz parlagon hagyni. A 
katonai értékrendben a barátságos szóbeli elismerés leggyakoribb formája, a nagy 
fasz maga, Varga! típusú vállon veregetés épp oly természetesen hangzott, mint 
ellenpólusaként a Bassza szájba a harapós lovat! kiszólás. Hiába, no, férfiasak vol-
tunk, katonásak, vagy mifene. De a Kisfiam titulusra csak egy szál daliás cigány-
gyerek válaszolt Kisapámmal. Egyszer.

Egyszer történt meg az is – minden bizonnyal a Magyar Néphadseregben nyolc-
tíz hónap alatt kialakult bajtársiasság szellemében –, hogy két kimenős öregkato-
nának mi, belül időző kopaszok eszébe jutottunk.

Ekkor még befelé haladtunk az erdőbe, ahová vitézi életünk kezdetétől fogva 
bennünket, kálmánokat együttérzést sem nélkülöző cinikus röhögéssel az öregjós-
kák tereltek, de már mentek a dolgok maguktól is. Megtanultunk és elvégeztünk 
mindent, amit megkövetelt a haza, az öregkatonák pedig a világ minden kincséért 
sem mozdultak volna meg feleslegesen. Arra való a kopasz, hogy a rajparancsnok 
inyoráltassa! Elvégre: Öreg harcsa nem raketta! A rendszeres életmód és a moz-
gáshiány okán szépen ki is gömbölyödtek a másodéves harcosok, eltávozáskor 
egyre szorosabbá vált rajtuk az otthoni civil ruha. Ez azonban a kimenőhöz való 
vonzódásukat alig csökkentette.

A szóban forgó este, körlettakarítás és takarodó után, a szertartásos jelentést 
éppen hogy elérve toppant be kimenőről a hálóba a két vitéz.

Maga az esti jelentés cseppet sem hasonlított az akkor még megtartott április 
4-i díszszemlén beadottakra. A nálunk divatozott formula, anélkül, hogy megne-
vezte volna, megelőlegezte és összegezte mindazon gyönyöröket, amelyeket a vi-
lág bentről ki nézetben kínált a sorkatonáknak. Közülük is azoknak, akik az erdő 
széléhez 150 napnyinál is közelebb jutva elő-elővették és naponta vágták a centit, 
esténként pedig elégedetten brummogva gyönyörködtek a jelentés szövegében. A 
szézám tárulj imamalmában a bűvös szám minden nap csökkent, a hatás azonban 
nem változott.

– Egész szoba fekve vigyázz! Én, Kanifaszi Guszti, címzetes, nevezetes több-
szörösen lefokozott alhonvéd, ki merem jelenteni az öreg suvernyákok előtt, hogy 
napjaik meg vannak számlálva! (Helyeslő röffentések az alsó ágyakon). Napjaik 
száma véges! (Az öregek tetszésnyilvánítása gyönyörteli sóhajtásokba ment át.) 
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– és következtek a cifrázások, az egyszerre agyafúrt és otromba fordulatok, ame-
lyek alkalmazása és az előadásmód egyéni különbözősége időnként a század há-
rom hálója közötti jelentő-versenyben is összeméretett. Ennek a ki mit tudnak a 
legfőbb nyerteseivé szintén a magukat a leszereléshez egyre közelebb tudók váltak: 
egy este háromszor hallhatták az üdvözítő hírt! A szolgálatban eltöltendő napok 
csökkenő tendenciájú végső számának kimondása után az elragadtatást egy-egy 
öregharcsa nem átallotta fokozni:

– Amíg maguk, szarfaszú kanászok, idebent termékenyítik a nővérüket, ne le-
gyen gondjuk a kint hagyott csajokra!

Nos, ebbe a közegbe röppentette a két visszaért katona a kérdést:
– Kopaszok! Ki akar baszni?!
Katonás felhördülés következett. Pajkosan, mégis ércesen zengett, akár a Vörös 

téri hurrá!, meg sem lehetett különböztetni egymástól a bevetésre kész harcosok 
hangját. Már hogy maradhatott volna ki belőle bárki? A mendemondák brómos 
kávéjával együtt a folytonosan csőre töltött állapot is a beosztásunkhoz tartozott!

– Nahát, akkor most lehet! – jött a hetyke folytatás.
Csendesség jöve és hökkenet.
– Nem vicc, kopaszok, itt van a kultúrteremben két luvnya, várják magukat! Ki 

akar baszni? –
Volt már behozatal előbb, még inkább utóbb, magánúton, de a közösségi kö-

zösüléssel szembesülve elakadtak az automatizált reakciók. Talán az erekciók is. 
Magyarázták ugyan az importőrök, hogy a két rüfke kevesellte, amit kapott, ezért 
hozták be őket a laktanyába kapuügyeletesi egyetértéssel, de a lányoknak ezúttal 
csalódniuk kellett a Magyar Néphadsereg legénységi állományának harckészültsé-
gében. Elcsendesültek a budagyöngyei hadra foghatók…

Pati 

Az öregek leszereltek, a mi kopaszaink bent voltak már, ezért jobbra fordult a 
sorsunk, belaktuk a sereget. Suttyomban ki tudtunk telefonálni, zaklatás nélkül 
megnézhettük a tévében a Princ a katona című mesefilmet, a heti egy fürdés mellé, 
aki akart, ügyeskedhetett másikat, tiszta inggel, gatyával együtt. A kimenő és az 
eltáv pedig szinte kijárt – volna. Kimenőre a sivárok az alapkiképzés idején nem 
mehettek, a harmadot az öregek eleve csökkent létszámából számították. Igen ám, 
de az új sorvány eskütételéig mi fegyvert hordhatók nagyjából másfél-két hónapig 
huszonnégyeztünk, ami azt jelentette, hogy minden második napon 15-től 15 órá-
ig őr- és kapusszolgálatot, konyhaszolgálatot kellett ellátni. A rövidített és szaka-
szos alvás pár hét után kellemetlenné vált, folyamatosan álmosan közlekedtünk, 
vettünk részt a napi kiképzésben, alakiban, tanulásban.
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A jó ég tudja, hogy miért, talán a Guszti okozta 
kellemetlenségért, de a szolgálatvezető törzsőrmes-
ter még véletlenül sem hagyott ki a szoliból: min-
den másnap őrparancsnok vagy felvezető voltam, 
hatszor kellett körbejárnom a laktanyát a váltással, 
éjszakára kétszer két óra alvás esett, meg kétszer 
két óra készenlét. Ha valami gikszer becsúszott, 
ennek is annyi. A század belszolgálatában sem jár-
tunk jobban, a pár óra alvás alatt éjféltől hajnalig 
még a csizma is rajtunk ragadt, ráadásul az ember 
jobban szem előtt volt: megesett, hogy éjszaka az 
illegálisan használt fürdőből karszalag és honvéd-
ségi rangjelzés nélkül, pucéran vágtattam a kurblis 
telefonhoz:

– Varga őrvezető századügyeletes jelentkezem!
Sürgős esetben a kerítésparancsnokságon ke-

resztül, Drót százados révén hagytuk el a harcál-
láspontot, tekintet nélkül arra, hogy a Kis-HM ob-
jektumait – köztük a laktanyánkat – téglakerítés 
övezte. Lehetett a tetején üvegtörmelék, drótra 
nem emlékszem, nem próbáltam. Akadt jobb meg-
oldás is.

– Bocs, várj egy kicsit! Ne tedd le! – hallatszott.
– Mi van?! –
– Apuék mennek moziba, puszit kell adnom! Rögtön jövök!
– Jó, de inkább újra hívlak! – bíztattam Ágit, s hagytam a telefont a francba.
– Adjatok pénzt! – aztán úgy, ahogy voltam, gyakorlóban dobbantottam. A kö-

zeli budagyöngyei piacnál taxi: fél órán belül a Szív utcában állt helyre a kapcso-
lat… Mi az, hogy helyreállt? Nagyon is!

A megszakított telefon kapcsolat után percekkel a kapus-szoba ablaka alatt 
leguggolva osontam ki, az ott szolgálatot teljesítő katonatársam logisztikai támo-
gatásával. Két óra múlva ugyanúgy vissza is értem, s csak bent a századnál értesül-
tem a buktáról. Jelentkeznem kellett az ütinél. Én is tudtam, ő is tudta, másnap 
kihallgatáson megsuhintottak, ennyibe került. Két nap foxi.

De ő, az ügyeletes tiszt vajon honnan tudta?
Aznap Balla honvéd is kiment. Papírral. Ezzel fizették ki.
Tudtuk, sejtettük, miféle, még az előző évi bevonulást követően mesélgetett 

ezt-azt. Nőügyei részletezése mellett sokat sejtetően utalt rá, hogy civilben együtt-
működött a rendőrséggel. Bennfentes mivoltát egy másik miskolci srác, Rajzó Jós-
ka megerősítette:

Ági.
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– Spicli vagy, mondd ki! Még hogy munkatárs! Besúgó voltál a gimiben! Az ilye-
neket nem veszik fel a rendőrséghez! Különb emberek kellenek oda! – vélte, s el-
lentmondás nem érkezett. Balla somolygott, azzal a száj-orr tájékon felismerhető 
grimasszal, amelyben az arcismében járatlan ember is könnyen felismeri a tak-
nyot, a sunyit, a rókát.

Patkány a szolgálatvezető törzsőrmesterünk volt. A mendemonda szerint Újhe-
len, azaz a sátoraljaújhelyi Péróban, a vályogvető gödrök vidékén lett volna érdemes 
róla tudakozódni, de csak óvatosan. Másként nagyon fájhatott volna. Úgy hírlett, 
hogy az öreg Sárosi ha csak meghallotta is a fiát emlegetni, úgy vágta az illetőhöz 
a nyolcágú törekkeverő villát, hogy az ijedtében és futtában elfelejtette nemhogy a 
Bandi fiú, de a saját nevét is.

Mindazonáltal Pati – mert így becézték – tökös fickó volt, akárcsak mind az 
újheliek. Ha az ellátó szakasz Csepel teherautója felzavarta a budai utca járdájára 
Panni robogójával együtt, eszébe sem jutott kihallgatáson elégtételt venni a jobb 
oldalán terméskő-kerítés okozta sérelmekért. Az ellátó szakasz azonban, köztük 
a két elkövető, hetekig huszonnégyezett, ezen kívül kimenő és eltávozás helyett 
szabad időben alkalmi takarítás, krumplipucolás várta őket a konyhán. Sárosi el 
nem árulta, hogy bárkire neheztel, sárgán mosolygott inkább.

Más alkalommal, midőn a gatya-raktárban magnóról tanulgatta a rádiótávira-
tokat levenni, a tisztesek meg az ajtó előtt túl hangosan röhögtek a vételi sebessé-
gen, Patkány felmosatta velük a laktanya aszfaltját. Hogy-hogy nem, de cseppet 
sem véletlenül ez a parancsnok tudomására jutott, s mivel a csillagosoknak köz-
tudottan tilos volt dolgozni a munkáshatalom vörös csillagos Néphadseregében, a 
törzsőrmester szája sarkában egy időre kényszeredetté vált a kaján mosoly.

Amikor aztán Urbán százados – más néven Szimat –, a zászlóalj elhárító tiszt-
je Ballát osztotta be Sárosi szolgálatvezető mellé írnoknak, az egész század les-
te, mire mennek ketten. A kényelmes írnoki beosztásban hirtelen annyi munka 
adódott: leltárak, nyilvántartások, a kiképzési terv tisztázatai, hogy a „rendőrségi 
munkatárs” esténként a század klubban nem nagyon fordult elő. Durva szó nem 
esett, csak körülírások. Parancsok, amelyek eleve nem teljesülhettek. Nem telt bele 
két hét, a besúgó éjszaka bevizelt, majd hamarosan elvezényelték, alighanem rak-
tárhiány miatt, a futkosóra. Nem érdekelt a sorsa senkit. Arra sem emlékszem, 
hogy velünk szerelt-e le.

Pati? Benne volt a pakliban. Sőt: Balla révén népszerűvé is válhatott…
Dúródenemdóra kommentje: Az Íróval együtt voltam ott, akkor. Minden szavát 

igazolom. De hogy ez a Pati pati volt a javából, a Dósával igazolom (nem a gárdással, 
bár az is elég pati): Szombaton du. sakkoztunk Kaczúr törzsőrmester asztalán, nyi-
tott ablaknál, bekönyökölt a Pati jellegzetes vigyorral: – Mit csinálnak itt!? – Nem 
mondhattuk, hogy kártyázunk.... – Sikálják fel! Pocival derekasan nekiálltunk a 
1000 éve olajos padlónak, bokáig jártunk a habban... Kész lett estére. Gyönyörű-
en besárgítottuk, felvixeltük... jelentettük kicsit büszkén – jött – látszott rajta a 
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meglepődés, nem gondolta volna... És akkor elővette a fent említett kajánt, kicsit 
kiszélesítette gunyorosabbra mondván: – Olajozzák le! Dósa Poci az arcához kapott 
– uuuuuuuuuuu, én meg a Hadseregben először és utoljára elkezdtem ordibálni. 
Patika élvezte, hogy végre, egy év után, ki tudott hozni a sodromból.

Lakkozott Lenin

– Becsüljétek meg magatokat! – kaffogta Patonai honvéd, aki öreg lévén tegezte 
az újoncokat. – Nem akármilyen alakulat ez, ide vonultunk be mi is, Döncinek az 
apja ügyvéd, s a többieké se akárki. – Valóban delegált néhány fiatalembert a közeli 
történelmi városka intelligenciája, amelybe Patonai apja, az orvos, de a bátyja is 
beletartozott. Egyedül ő nem szerzett diplomát, sem érettségit, autószerelőként – 
bár sokan irigyelték érte – nem érezte eléggé magasnak magát. Emiatt kocsedózott. 
Akarom mondani: kompenzált.

A közelgő leszerelés, a dologtalan másodév nem vigasztalta, katonai nyelven 
szólva: igazi gé-ládának számított. Legfőbb célpontja az egyik nem túl magas, vas-
tag szemüveget viselő fiú, aki egy nagyobb városból, valóban polgári családból, s 
nemcsak magasabb végzettséggel, de felismerhetően magasabb kulturáltsággal ér-
kezett. Az ilyesmit nehéz titkolni a sznobok előtt.

Mivel nem röhögtem Attilának szánt durva idétlenségein, Patonai kis időre en-
gem is műsorra tűzött, de ez pár hónap alatt elmúlt. Attila elnyerte a kiváló ka-
tona címet, ami a legmagasabb szellemi és fizikai teljesítményt jelzi, én beértem 
kevesebbel, mindketten megtaláltuk a módját a seregbeli boldogulásnak. Voltak 
trükkök, apró örömök, eredmények, senkit sem zavart a csillagos körítés. Így az-
tán a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójára is lelkesen készül-
tünk, volt közös kimenő, kultúrműsor Bede Tibor színművész instrukcióival, és 
természetesen körlet-dekorálás. Az utóbbiba egy nagyszerű vers mellé egy családi 
műtárgyat is bevetettem. Mindkettővel közölni akartam: másként gondolom én az 
ünnepet. Az életet.

Nagyapó, mint szinte egész anyai családom, kézügyességgel, faragni-rajzolni 
tudással megáldott ember volt. Amikor az első világháború után Szovjet-Orosz-
országból hazakerült, nemcsak magyarul és oroszul, de németül is írt-olvasott. 
Az utóbbit a volgai evangélikus németek közt tanulta meg, a mellényzsebében go-
lyóval átütött református énekeskönyve segítségével. Ez a fajta, kétkezi emberhez 
nem illő műveltség bosszantotta a vasúti ács kisúji környezetét, a cuculista Papi 
ritkán kapott munkát. Gyakran kocsmázott hát, s Móricz Úri murija nagyvendéglő-
jének légypárzásról filozofáló közönsége kikerekedett szemmel bámulta a keze alól 
kikerülő, szépen gravírozott poharat. A honoráriumból nemcsak a nagyfröccsre 
futotta, hanem ennivalóra is. Odahaza faragványok díszítették a szoba falát: 
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a tizenhárom aradi vértanú portréi. 1945 után föléjük került Lenin. Ezt a dombor-
művet vittem be a laktanyába alkalmi dekorációnak.

Nem csupán a kimenő meg a kitűnni vágyás késztetett erre. Mindenféle ol-
vasmány átment húszéves koromig a fejemen, a Vörös Újságtól a Magyar Futárig. 
Mariska néni, a máriaremetei nyugdíjas könyvkötő hazahordott ezt-azt a nyom-
dákból, amelyekben az elő világháború éveitől kezdve dolgozott. Nagybátyám a Vö-
rös Újságot vette magához, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy valaki illetékest 
ámulatba ejtsen vele a család – születése előtti – kommunista múltjáról. Én meg az 
Állam és forradalomnak azt a kiadását olvastam el tizenévesen, amelyet a tizen-
négy éves József Attila a kezében szorongatott. Az abból megismert Lenin nem 
azt a világot akarta megvalósítani, amelyben éltem. Az övé tetszett, az elvtársúri 
egyenlőtlenségek taszítottak. Így aztán a szintén a sufniban olvasott, hullák he-
gyén trónoló Leninről szóló versre legyintettem. A kádári egyenlőbbekkel szemben 
Ladányit olvastam.

Maga a Lenin-dombormű anyám budapesti munkahelyét is megjárta a hatva-
nas évek közepén, alig kivehető fénykép maradt csak róla. Megszoktuk Nagyapó, 
anyu és nagybátyám alkotásait, úgy voltunk vele, mind dalaikkal: ha kedvük volt, 
előjött az ének, a bürökpikula, mandolin. Sose felejtem el a kicsiny műhely fafor-
gács szagát, ahol a hangszerek, a fejfák készültek. Az utóbbiakkal egészítette ki 
Nagyapó a nyugdíjat. Lenint biztosan nem megrendelésre faragta. A szépen kidol-
gozott, matt, páccal kezelt felület kicsit nyersnek hatott, nehezen lehetett fotózni, 
ahogy nem volt fotótéma a két, anyaggal küzdő, eszmét simogató munkáskéz sem. 
Nem illett azokhoz magas posztamens, márvány-ragyogás.

Hanem Patonai, az esztergomi intelligencia önjelölt heroldja közbelépett. Miért 
pont ezt ne tudta volna jobban?! A kétség árnyalata sem merült fel benne, amint 
öregharcosi munkátlanságát feledve küldetéses lendülettel vette kezelésbe a ton-
dót, hogy mind a történelmi személyiségnek mind az ünnepnek megadja méltó 
fényét. Levegőt nem kaptam, amint büszke öntudattal bemutatta Nagyapó alkotá-
sát, az immár lakkozott Lenint.

Azt a Lenint már nem akartam hazavinni. Pedig Nagyapó keze nyomához ma 
is volna pár kurta szóm. Nem éppen ezek: Elment a nap, táskájába tevén ügyeit, 
gondjait. Csönd lesz talán. Ketten vagyunk most, Lenin meg én, Lenin mint fény-
kép szobám falán. Majakovszkíj szavai helyett inkább Ladányié:
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Lenin

Szavaidat gyűrt sapkaként
itt forgatom a kezemben, Lenin!
Oly esetlenül,
mint öreg zsellér
az esőtől cserzett kalapot.
Mert annyiszor kioktattak a nevedben,
mikor beszélgetni szerettem volna csak veled.
Pedig nem vagy te Isten, hogy kövér papok
dübörögjék szerteszét igéidet,
s nem vagy te bonviván,
hogy minden operettben énekelj!

Tudom,
te voltál,
akit nem ismétel meg már a század.
Úgy fáj, hogy éles hangod
hanglemezről hallhatom ma már csak!
Pedig ha visszajöhetnél
egyetlen napra is
a mi Jeruzsálemünk templomaiba!
Naponta erre gondolok, hiszen
nem bebalzsamozva vágylak látni én sem,
naponta erre gondolok, hiszen
ember voltál, aki bujdosva élt, rozskenyéren…
Szavaidat gyűrt sapkaként
szorongatom szívem fölött, Lenin,
azzal köszönök majd a jövőnek,
ha véletlenül felém tekint.
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Poltáj

A Vidravasban találkoztam a szólással először. A létezett szocializmus rendező 
elvét, hogy nálunk mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek, Galgóczi Erzsébet 
csempészte be a közbeszédbe. Akkori világunkban előbb vált megélhetővé, mint 
magyarul olvashatóvá az Orwell-i paradoxon. A több állami csatornán hirdetett és 
sugallt hivatalos értékrend az emberek egyenlőségéről, a kizárólag a teljesítmény 
lapján történő differenciálásról nem terjedt ki az élet minden területére, azonban 
feltételezhetnénk, hogy a rendszer fennmaradását biztosító, minden ízében szabá-
lyozott hadseregben érvényesült.

Háromnapos katonák lehettünk, amikor egyik délelőtt, tíz órára az egész zász-
lóalj sorállományával együtt minket, kopaszokat is betereltek a kultúrterembe. 
Pol. táj. volt, afféle minden szombati istentisztelet. Ezen tudtuk meg, hogy mit kell 
gondolni a vietnámi háborúról, a szocialista erkölcsről, vagy az új gazdasági me-
chanizmus bevezetéséről. A jelentősebb témákat a parancsnok politikai helyette-
se, Horváth Charlie celebrálta, impotens okfejtéseit akár az Intervenció is átvehette 
volna. Első alkalommal Bujdos főhadnagy, az újheli fasza gyerek hirdetett igét, aki 
időnként a főnökéhez hasonlóan adott a kultúrának, Be et Hoven hallatlan szimfó-
niáit emlegetve. De harmadnapon nem a zeneirodalom volt a téma.

– Honvéd elvtárs! – csapott az üstdobba, pár perccel az után, hogy a székeken 
lepihentünk. Kezdtem felszínre bukkanni, valahonnan, meleg, jól eső mélységek-
ből. Ebben számíthattam személyes segítségére:

– Honvéd elvtárs! Ne aludjon! – ismételte meg ellentmondást nem tűrő hangon, 
acélos tekintetét tévedhetetlenül célra tartva a párszáz, köpenyes, felnyírt frizurás 
elálló fülű katona tömegében. Tettem egy menekülési kísérletet: ártatlanul felrán-
tott szemöldökkel néztem körül, még a hátam mögé is, hogy vajon ki az az elvete-
mült, aki nem átallott… 

Nem kellett volna.
– Maga, maga! Ne forgolódjon ott középen, mint dongó légy a juhsajton! Álljon 

csak fel! Honvéd elvtárs! –
Fel kellett pattanjak, de mégsem szakadt rám az ég, és nem sújtott a Varsói 

Szerződés csapásmérő ereje, sem dolgozó népünk megvetése. A szeánszot követően 
Deli Ákos őrvezetőnél jelentkeztem, aki aztán kivizsgálta a fegyelemsértést:

– Hogy-hogy alszik, katona, amikor a főhadnagy elvtárs a szocialista haza ön-
kéntes védelméről tájékoztatja magát? Hogy merészeli? És miért?

A nagy horderejű kérdés utáni hatáskeltő szünetben Svejk-i ártatlansággal ki-
fejtettem, hogy nem volt semmi új abban, amit hallottam, ezért aludtam el. Magam 
is tudok bármikor ilyen előadást tartani.

– Igen?! Akkor jelentse meg ezt a politikai tisztnek, Horváth Károly őrnagy elv-
társnak, s ajánlja fel neki! – bíztatott elöljáróm, én meg szégyen-nem szégyen, csak 
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az alig palástolt röhögés jelei láttán mondtam le az elvtársi légkörben megejtendő 
buzgólkodásról. Elvégre csak az egyenlők, s nem az egyenlőbbek közé soroztak be.

Buta voltam, na. Ezt két évvel korábban nem akárki, hanem a minden vasárnapi 
rádiós igehirdető állapította meg rólam. Akkoriban délelőtt tízkor, majd a szertar-
tások idejéhez népfrontosan alkalmazkodva a délebédet követően adták le a Kos-
suth Rádióban a heti adagot a szocialista erkölcsből. Szívesen hallgattam. Előbb 
Ember György olvasta fel írását, majd a lelkész Dezséry László, de az, aki – nem ok 
nélkül – butának minősített, a jó tollú Boldizsár Iván volt. Akár igaza is lehetett 
volna, bár épp a seregben ne feledkezzünk el Svejk magát hülyének tettető mód-
szeréről, amely beválhat a kinti, osztályharcosan militáris civil társadalomban is. 
Te is tudod, ő is tudja, hogy nem, mégis úgy teszünk, mintha… mert fontos, hogy 
megússza az ember.

1967-ben a NOSZF jubileumát ünnepeltük. A kerek évforduló kiváló lehetősé-
get nyújtott dekorációk készítésére, szovjet-magyar katonatalálkozókhoz kötött 
kollektív kimenőre és utána a kocsmázásra. Meghirdették a Ki tud többet a Szovjet-
unióról? című vetélkedőt is. Mindhárom lehetőséget kihasználva lelkesen támogat-
tam a szocialista társadalom felépítését, védelmét nemkülönben.

A zászlóalj Ki tud többet…? vetélkedőjén nem adhattam alább az első helynél, 
így harmadmagammal bekerültünk a hadsereg-szintű fordulóba. Ottani kudarcunk 
oka: nem tudtunk sebesen rúdra mászni, elég pontosan gránátot dobni, ám egy tu-
rista kávéfőző-készülékkel mégis megjutalmaztak. Amikor azonban a vetélkedőt a 
televízió is műsorára tűzte, abban a Székesfehérvárról továbbjutott kiváló bukfen-
celők sem szerepeltek. Senki a sorállományból. Csak az egyenlőbbek.

1967 végén „jutalom-
szabadság” révén ismer-
kedtem meg Budapesten 
tartózkodó vietnámi ka-
tonákkal. Meghívtam 
Le Van Lik hadnagyot és 
társát hozzánk, majd egy-
szer egy szombat délutá-
ni alkalmi bulira is. Ők 
azonban olyan szálláson 
laktak, ahova nem csak 
felvinni, de ahonnan ki-
vinni sem lehetett valakit 
az igen cifra formaruhát 
viselő recepciós előzetes 
engedélye nélkül. Öreg 
híradós katonaként tele-
fonon vettem az akadályt, 
valahogy így:

1968 karácsonyán anyu, húgom, ifjabb Papi 
és vietnámi barátaim.
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– Ezredes elvtárs, Varga őrvezető jelentkezem! Kérek engedélyt a vietnámi 
elvtársakkal… – 

A drót másik végén partnerem nem volt elragadtatva katonás szövegtől, ked-
vesen megkérdezte, hogy honnan a jó fityfenéből jutottam a telefonszámhoz, 
mégis kiengedte mindig mosolygós barátaimat a helyőrségi laktanyából. A sajá-
tomba visszatérve Lukács főhadnagy századparancsnoktól kaptam meg a letolást 
érte:

– Tudja őrvezető, ezeket az ezredeseket, tábornokokat nem lehet akárkinek 
felhívni, vagy csak úgy beszélni velük, nem olyan tisztek, mint mi, itt az alaku-
latnál. – Hogyne, főhadnagy elvtárs, így van, hiszen amikor a múlt héten a ha-
tárőrség főparancsnokánál tettem látogatást, a tábornok elvtárs Becherovkával 
meg konyakkal kínált. Való igaz, hogy a mi alakulatunknál még a kantinba se’ …

– Kifélé! Lelépni! – vágott a szavamba Luki, úgy is, mint gyors reagálású pa-
rancsnok, úgy is, mint egyike az egyenlőbbeknek, ahogyan mondják: fönek is, 
lönek is. Hiszen csak az Úristennek nincsen feljebbvalója, róla meg nem tudjuk, 
hol lakik. Pedig annyiszor tanították…

A hadsereg tagjai között közismerten szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyok 
működnek, amit a rangjelzések, a silány vagy csinosabb ruházat, a viselkedés 
alaki előírásai láthatóvá, feltűnővé tesznek. Nincs ezzel semmi baj, ha az ember 
nem veszi készpénznek azokat az elveket, amelyek védelmére az egész intézmény 
csillagostul mindenestül felesküdött. De nem csak a sereg, hanem az egész Állat-
farm így működött.

„Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél”.

Egy bokor, egy hurrá

A jakumókat csúfolták ezzel.
Nem csak ők, a gépkocsizó lövészek, hanem mi, rózsadombi katonák is erős 

bástyát képeztünk a béketábor falán, természetesen a befalazás-beosztás mértéke 
szerint különböző igénybevételnek kitéve. A legnagyobb teher a fundamentumot 
nyomja, magyarán: azt, aki alul van. Mégis: a sereg követelményeinek a kétszeresét 
is teljesíthettük volna, ha kell és lehet. Ki ezt, ki azt villanthatta volna meg képessé-
geiből. A hadsereg kötelékében azonban nem egyes személyekre, hanem a leggyen-
gébb katonára kellett szabják a teljesítendő normát, nálánál gyorsabban nem szabad 
haladni.

Az alakulat számára csupán két, az igazira hasonlító harcoskodást rendszeresítet-
tek, összesen nem több mint 40 órában, amelyet a sorvány teljes felszereléssel, a hi-
vatásos állomány meg szinte társasági ruhában, elegáns könnyedséggel csinált végig.
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Az első a Budagyöngye – hűvösvölgyi Nagyrét menetgyakorlat: bakafing. 
Oda-vissza legalább öt, de lehet hat kilométer. A barátaimmal kiskamasz korunk-
tól olyan egész napos túrákon éreztük jól magunkat, amelyek Hűvösvölgyön meg 
Pomázon túl kezdődtek s vezettek felfelé. Így aztán a katonai menetgyakorlat nem 
viselt meg, csak néhány vízhólyaggal gyarapított: mindkét talpra és sarokra jutott 
belőle, a szokott egyetlen állandóhoz képest valami másfél méterrel lejjebb. Hiába, 
a kapca az kapca, megvolt a katonai funkciója őneki. A menetgyakorlat következ-
tében új lépéstechnikát elsajátítva sündörögtem a dolgomra, leginkább takarásba, 
óvatosabban vertem a vigyázzmenetet is.

A folytatás két nap múlva igen katonásan alakult. A csengő hajnal előtt rob-
bantott ki bennünket kőnehéz álmainkból, néhány perc alatt beriadóztunk, az-
tán sárga villamosokkal, stílszerűen: stukákkal indultunk el a frontra, keresztül 
Budapesten. Ott imbolyogtunk ezeken a kimondottan civil járműveken sisakban, 
köpenyben, hátizsákkal – rajta sátorlap, takaró, csajka, rohamásó, meg efféle rek-
vizitek, a fegyverről nem is beszélve. A városszéli villamos-végállomáson rövid el-
igazítás, benne, hogy akinek megkívánja az állapota, jelentkezzen az egészségügyi 
szolgálatnál. A katonai és munkahelyi erőszaktevő inzultusok ellenére sem akkor, 
sem azóta nem lettem állapotos, a nem ér a nevem lehetősége mégis biztonságér-
zettel töltött el. Persze a harcászati gyakorlat kezdeti fázisában az alig oszló sö-
tétben nem a hajnalpír színezte vörösödőre a képem a gondolatra is: szégyelltem 
volna feltört sarkammal gyenguszra jelentkezni. Amikor az eligazítás folyt, éppen 
álldogáltunk: nem fájt.

Meneteltünk rendesen, aztán – már a gyakorlótéren – reggeli következett, és 
ismét menet. Majd hírtelen gépfegyversorozat jobbra elől! Úgy vágódtam a földhöz 
a meglepetéstől, mint a parancsolat. Mert persze az is volt, parancs, de ki a jó csuda 
figyelt volna másra, mint az apró kicsi lángokat köpködő bozótos felé! Azok a ki-
fehérlő közepű fényecskék hidegen siklottak végig rajtam a fejtetőtől a tarkómra, 
s gerinctájon, a két lapockán túl enyésztek el. A második pillanatban bevillant: ez 
csupán vaklőszeres színjáték, hiszen nekünk is kiosztottak pár skulót az előbb – de 
ekkor már a deres talajt döngettem kényszerű vigyorral, akár a többiek.

A rövid sorozatok villámgyorsan elválasztották az aktust az előjátéktól, ettől 
kezdve csupa gyönyörűség: laza egyes oszlop, azután csatárlánc, majd fölhöz si-
mulva lövészgödör ásás, fekve tölts, lövés, futás, lövészárokba ugrás, parancsra fel 
és ki, és ismét menet. Aztán: – Repülő! – mindenki a földre és fel, de az a kurva 
repülő ismét és megint! Körülöttünk szaladgáltak a szakaszparancsnok tisztek, 
diktálták a tempót fegyver, vévétáska, tártáska, kulacs, rohamsisak és sátorlap, 
pokróccal csatolt hátizsák nélkül. Ó, mennyire fürgéknek, daliásaknak, magasabb 
rendű valkűröknek tűntek, port és füvet zabáló, dérrel hűtött, mégis izzadt, dühös 
önmagunkhoz képest!

A kilőtt gulyáságyú híre csak a gyakorlat egyik hangulati elemeként szerepelt. 
Belfegor főtörzs szakácsai jó meleg ebédet készítettek. Mindig bízhattunk bennük, 
az étel színe, illata ekkor mégsem a jó pesti vendéglőket idézte fel, azoknál jóval 
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nagyobb volt a helyi értéke Ócsán. A badella elé járulva lassan lenyugodtunk. Amíg 
a csajkát dédelgettük a gyenge decemberi égbolt alatt: addig béke. A repülő is ebéd-
szünetet tartott. Aztán az előadás folytatódott sötétedésig és még tovább.

Az első sorozat meglepetése után már nem tudtam komolyan venni a produk-
ciót, közönségesnek tűnt, akár a szovjet háborús filmjelenetek, vagy mostanában 
a hurkatöltős, barázdált homlokú űrvitézek szörnyen galaktikus összecsapásai. 
Csakhogy az előbbit gyerekként mégis élveztem, az utóbbitól pedig az Isten áldotta 
távirányító segítségével két másodperc alatt ma is megválhatok. Az ócsai harcá-
szati gyakorlat alatt azonban egyre halogattam az exit gombot. Rohadtul kifárad-
tunk, mégsem volt lelki erőm a mókuskerékből kilépni. Reggelinél, ebédkor, vagy 
egyszer-egyszer két művelet között, de a pár perces megálláskor csak meresztette 
az ember maga elé a szemét, majd a másikra bámult, hogy ez is megvolt, te hogy 
vagy, komám? A csatazajban azután ismét: – Nem, a rohadt életbe, ezt a szarságot, 
hülye bohóckodást nem lehet kibírni! Mi a francnak az egész?! A következő etapnál 
kiszállok! – És nem tettük.

Nem sokkal a takarodó szokott ideje után, de még éjfél előtt bevackolódtunk a 
sátorba, amelynek egyik sarkába kályhát telepített az ellátó szakasz. A gondosko-
dás észlelése át is melegíthette volna az ember szívét, mint a kályha-közeli néhány 
harcost a tűz, de csak csodálkozni volt érkezésem. Sátorba kályhát? Nemhogy a hi-
deget, még fáradtság okozta vacogást sem éreztem, csak valami tompa zsibbadtság 
húzott lefelé. Lecihelődtünk a szalmára, hátizsákra, minden stokizás, körletrend 
nélkül, ahogy voltunk, aztán egy hosszú korty víz a kulacsból – és függöny. Amíg a 
kulacsot tartó karom lehanyatlott, már aludtam. Hajnalban a könyökömre fagyott 
jégréteg lepett meg: a víz kiömlött…

A második nap mozgalmassága nem múlta felül az elsőt. Lassított lejátszás. 
A délelőtti pár perces pihenőben elővettem egy civil narancsot. Egy-egy gerezdet 
odakínáltam a komáknak, a közelben álló kiképzőtisztesnek is. Neki miért? A fene 
tudja. Talán, hogy jelezzem, megéljem azt, hogy erre is telik. Nem kért. Földhöz 
vágtam az egészet! Nagyobbat is robbanhatott volna a felgyűlt agresszió. De csak 
vaklőszerünk volt, tojásgránátunk nem, és a géppisztolyok ekkorra kikelepelték 
magukat. Egy-kettőt kivéve.

Déltájban kezdtünk hazamenetelni. A hó csak itt-ott takarta a tájat, mocskos 
szürke, mint az ég, mint magunk. Caplattunk előre, feltört lábbal, dagadt bokával, 
elhasznált kapcák közérzetével. Megy ez, csupán az indulás nehéz. Bizonyos időn-
ként, ki tudja mi okból az oszlop megállt. Ekkor már vicsorítva káromkodott az 
ember: – Miért? Miért?! – Az erőltetett menet monotóniája minden mozgáselemet 
a helyén tartott, automatikusan lépkedtünk, lélekben kissé a nyúzott, kimerült 
test fölött. Versek, dalok, emlékek, egy-egy jó íz nyugtatott, de a gyűlöletes pihe-
nők után minden Lépés in-dulj! kínokba lökött újra. „Bolond, ki földre rogyván fölkél 
és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet…” Újra megindulni a leg-
kínzóbb, a legkeményebb.
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Házak tünedeztek fel egyik, majd mindkét oldalon, aztán járda, majd egy fiatal 
nő. Hozzánk kiáltott: – Na mi van, nem is énekeltek? Micsoda katonák vagyok?! 
– Átharaptuk volna a torkát.

De a tisztek az előző pihenő óta résen voltak. Az út menti tanya mellett ékte-
len haragos kis házőrző szőrgombóc tudatta az álló oszloppal nemtetszését. Valaki 
ráengedett egy sorozatot. Olyan kutyafuttát életemben nem láttam: Üvöltve-sírva 
nyüszítve húzott el, oldalán csúszott tova, fején is átesett, majd rohant körbe a há-
zon. Ki tudja már, kit képzeltünk kajánul az idegösszeomlást kapott házőrző helyé-
be – de nem bántam meg, hogy már a kezdet kezdetén lemondtam a céllövöldéről.

Leszereléskor a gyengélkedő ura, Kiss prof, a felcser tréfálkozott velünk: – Ha 
csak egyszer is jelentkezett volna valaki gyenguszra azzal, hogy semmi baja, csak 
pihenni szeretne, bizisten felvettem volna. De nem jött senki. – Nem, senki nem 
próbálkozott. A gyakorlat után, igaz, bajtársi közreműködéssel, de olló nélkül – a 
csizma is lejött véresre dagadt lábamról, nyomokban a ronggyá lett kapca is. Nem 
Shakespeare kapcája, nem Vinokurové, hanem az enyém.

Vonnegut már túlélte Az ötös számú vágóhídat, épp készült megírni. Mi háborút, 
sőt: igazán kemény gyakorlatot sem láttunk. De mégis: Így megy ez, feleim.

Kettes téká

Göring, Szájmon, Letmiszi.
A mi alakulatunk rendeltetése az volt, hogy fejjel menjen az imperialistáknak. 

Igaz, jó messzire telepítettek bennünket tőlük, talán a mindig lehetséges kataszt-
rofális véletlenek megelőzése céljából a nyugati-délnyugati határvidék helyett a 
Rózsadomb aljába. Mert mi lett volna, ha telibe találjuk őket? Vagy csak rájuk ta-
lálunk! A NATO prüttyögése, vagy fóniája nem hallik az égig, de a Káderdűlőben, 
ahonnan a dombtetőről az atlanti szövetség tagállamainak nem egy nagykövete 
a nyolcas tálunkba is betekinthetett, azért időnként lehetett fogni az IBÁ-t. Ez-
zel szolgáltuk a Varsói Szerződést. Erre kaptunk kiképzést, közel egy évig agyra 
gyúrtunk.

Az első hat hét alatt lazán tájékozódtunk a három szakirány, a három század 
viszonyairól. Az egyes harcos kiképzésen kívül belekóstoltunk a ráfosok tudomá-
nyába is, hogy az ebben mutatott hajlandóságunknak megfelelően osszanak szét 
bennünket a három alegységbe.

A legszigorúbb követelményűnek az első század tűnt. Itt dolgoztak a prüty-
työgők, akik Morse-jeleket adtak, de leginkább vettek elképesztő sebességgel. A 
lehallgatott állomás apró sípjeleit ceruzával kellett papírra vetni, a feladathoz al-
kalmazkodó formájú nagybetűkkel. Máig használom őket. Minden kopasz tanult 
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morzézni, s már az első kimenőnkön le tudtuk adni a libás Lili – Feri bácsi – ti ti 
ti üzenetet, ha másik híradóst láttunk közeledni. Akkoriban nem volt a maihoz 
hasonló nagy felmelegedés. Az LFS – azaz pejparipa pimpilije popódba nem szó 
szerint értendő jókívánságként funkcionált, amelyre a sértődött célszemély Nem 
békülünk!–kel válaszolna manapság. A mi katonaidőnkben csupán egyfajta híradós 
összekacsintást jelentett.

Az első század parancsnoka Kis Szájmon polgári alkalmazottból váltott kato-
násra, a helyettese Bujdos főhadnagy, a szolgálatvezető pedig az állítólag még Juta-
son kiképzett Kiss Lajos főtörzsőrmester volt. Az itteni követelményekre jellemző, 
hogy 1967-ben ez az alegység kapta meg először a Néphadsereg Élenjáró Száza-
da kitüntető címet. Ennek előszelét már 1966 decemberében megéreztem: nekem 
a dolog nem ért annyit, hanyagoltam tehát a prüttyöt. Derék tisztjeink számára 
azonban az eredmények alakulása a zászlóalj fővárosban maradásához szolgálta-
tott érveket. Nehezen tudták volna elképzelni magukat egy Szentgotthárd környé-
ki faluban, de még Szombathelyen is.

A harmadik századhoz géptávírókon jött a kínai papírtigrises szöveg, az albán 
úgyszintén. Ezek ketten már nem voltak jóban. A kommunista eszme vezető ereje 
épp ekkoriban hirdette: van szocializmus a béketáboron kívül is, mi több: a Szov-
jetunió és Kína között meghirdették az egyedül üdvözítő harmadik, azaz az al-
bán utat. Persze nem rájuk voltunk állítva, hanem a nyugati hadseregekre, de nem 
nagyon érdekelt bennünket a hanyatló, rothadó és halódó imperialista kapitaliz-
mus végvonaglása: annál inkább a pártbizottságokon keletkezett hazai viccek és 
az albán kommunista propaganda szöveg. A géptávírón fogható NATO üzenetek 
háttérbe szorultak.

A harmadik század kistermetű, de annál katonásabb parancsnoka adott az eti-
kettre. Amikor ügyeletes tisztként beseggelt, a rókavadászatot nem zárt helyen, 
hanem a parancsnoki épület elé kitelepülve ejtette meg. A járdaszélen üldögélt 
hosszú méla lesben, szétvetett lábbal várta a vadat, s a csatornarácson keresztül 
szemlélte az általa előidézett folyamatot. Az előtte vacsorázni elvonuló század ta-
pintatos tisztesei ezúttal mellőzték a kötelezően kiadandó vigyázzmenet paran-
csot. Hencsey amúgy jó gyerek lehetett, mert midőn az ő százada kapta meg az 
élenjáró címet, Bunkó őrmesterrel együtt láda söröket vitettek fel a körletbe, hogy 
az eseményt a legénységgel együtt ünnepeljék. Tudták, kiknek köszönhetik. Ami 
a nevezett őrmester illeti, kissé lekezelő becenevét határozott befogadó hangulat 
övezte.

Az URH-s század, ahová januárban orientálódtam, nem került a kiválók közé. 
Nem rajtam múlott, sőt! igyekeztem. Megtanultam, amit sose értettem, lőttem, 
pedig a céllövölde rég nem tudott feltüzelni, küszködtem a rohampályán a másod-
percekért, holott bohóckodásnak tartottam az egészet. Kaptunk érte kimenőt, el-
távozást, szabadságot, de ha jól magamba tekintek: nem csak ez motivált. Pedig így 
illene mondani. Az az igazság, hogy ha már bevonultam, szégyelltem volna feladni, 
meghátrálni, alulmaradni. Ez volt a dolgom. Mást nem tehettem. Így volt kitalálva 
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a sereg: az ember lelke mélyén tudja, hogy az öncsaló, önfelmentő magyarázatok 
nem igazolhatják gyengeségét. Ha kibírod, utána lehet nagy a pofád! Utána. Addig 
nem.

Az itteni századparancsnok, a rózsaszín Göring, nem nagyon ambicionálta a ka-
tonai kiképzés tárgyköreit. Engem is csak egyszer igazított el. Napos szolgálatban 
a megkívánt sebességgel közlekedtem, és a századkörlet bejáratául szolgált csapó-
ajtót magamtól eltaszítva löktem befele. Telibe találtam Fodor századost. Ütött kö-
nyökét markolászva, alulról felfelé igen csúnyán forgó, kiülő szemekkel, sziszegő 
sistergéssel igazított helyre: – Katona! Úgy csinálja, hogy nekem is tetszen! – Dül-
ledtet betegsége miatt ritkán láttuk, le is szerelt. 

Őt Luki, egy vérbeli hivatásos katona követte. A többi tiszt: Nagy Jóska, Pista 
hadnagy meg Szerafin hangya nem mások, mint kedves linkek. Szakaszparancs-
nokunk, Letmiszi nem beszédhibás, nem selypített és nem Misi, korábbi angol 
szavajárása alapján – Hadd lássam! – ragadt rá a név. Ahogyan a zászlóalj politi-
kai tisztje, Horváth Károly őrnagy az angol betűzés szerint Charlie lett. Most és 
mindörökké.

Mi németül tanultuk, mi az a buchstaben kód. Órarend szerint, számozott 
tárgykörönként (rövidejtve: té ká) Répacsősz alhadnagy oktatta, aki épp úgy nem 
ismerte a nyelvet, mint a hadnagyok, meg a legénység nagy része. Neki már nem 
volt kire áthárítani. Lelkesen mondtuk utána, betű szerint, hogy d-i-e, meg infan-
terie, artillerie. Tankönyvünk nem részletezte a kiejtést. Aki véletlenül tudta, az 
úgy volt vele, mint a többivel: a terepszínt nem adjuk fel, rá kell hagyni. Csendesen 
szundikáltunk a tanteremben, főleg eleinte. Kiss honvéd, miközben ballal kitá-
masztotta a víztornyot, jobb kézzel képes volt álmában lapozni az ópuszt, közben 
tenyerét a szájához emelve még az ujjhegyét is megnyálazta. Magam, ha szólítot-
tak, az előtte elhangzott utolsó mondatot mindig meg tudtam ismételni. Bihari 
honvéd körmönfont kérdésfeltevéseket rögtönzött, ha álmodozás közben érte a 
felszólítás. Kezdtünk belejönni.

A lehallgató szolgálat nagyjából ugyanígy ment: kissé kifelé fordítva fülemre 
illesztettem a bakelit haditechnikát, aztán egész éjszaka vártam az adási perió-
dust. Félóránként jött: India Bravo Alfa – valahonnan Közép-Olaszországból. Míg 
le nem rohanjuk őket. Mindenféle űrbéli zajok és sercegések nyüzsije töltötte be a 
búrámat, kellemes meleg vett körül, néha hoztak a fiúk röhögnivalót: egy papír-
szalagot a szovjet imperializmusra mért kínai, a kínaira mért albán csapás hírével, 
de a legjobban az gyönyörködtetett, hogy a napirend szerinti macerás dolgok meg-
szűntek. Az embert ellepte a vágyott nyugalom. Egy alkalommal azonban, alig-
hogy alámerültem oda, ahol nincsenek vezényszavak és csapások, hírtelen harsány 
rendreutasítás vert fel:

– Varga honvéd, a francba! Halkítsa le a kütyüt, mert nem bírok aludni! – rek-
lamálta őszinte felháborodással Balogh tsz. szakaszvezető a fejem közepétől a 
terem közepébe, a két fülemtől kissé elálló fejhallgatók egyesített hangerejével 
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érkező imperialista behatolást. Csak egy sorkatona képes a hirtelen feltört adás 
alatt ugyanúgy a szőrpászításra, mint a nyelvórán, vagy éjszakai századügyeletben 
alvajáróként faltól-falig. A téeszes szakaszvezető már rég elvesztette kettes tékás 
affinitását.

Kettes tárgykör ütemezve 1. a katona ágyra (d)űl, 2. vízszintbe és forraszt…

Ránk szállott a Czinege

Már leszereltem, amikor a honvédelmi miniszter – a Néphadsereg embersé-
gességét illusztrálva – kedélyes rádió-beszélgetésben felemlegette a laktanyánkat. 
Azzal példálózott, hogy a fiatalok mennyire előzékenyen és mondhatni: al-egysé-
gesen veszik tudomásul a katonás hajviseletet a gomba-frizura helyett. Ugyan nem 
említette sem az utcát, sem a postafiókot, a négyjegyű hadrendi számnak sem volt 
helye a civileknek szánt műsorban, de az alakulat így is összetéveszthetetlen szá-
momra. Czinege Lajos aligha szólhatott Lenti vagy Kalocsa harcosairól, onnan az 
efféle hírek nem jutottak a hadúri fülekbe, s egyáltalán nem a földrajzi távolság 
okán. Létezett akkoriban egy másféle távolság is: az egyenlők és az egyenlőbbek 
között. A miniszter márványmedencés villájáról szóló mendemonda jelezte, hogy 
igazságos társadalmunkban vannak még hibák, de a cár jó, ugyanis mikor Kádár 
a Czinege-fészekbe látogatva a létező szocialista fényűzést meglátta, visszafordult 
onnan. Jó cár volt, mondják ma is az Öregről, csak az a sok büdös komcsi ne lett 
volna körülötte…

Az egyetemi szakasz katonái között akadt egy-két miniszter-csemete, továbbá a 
magyar szocialista hanglemezkiadás egyeduralkodójának a fia, eskütételkor pedig 
– titoktartási kötelezettség és fényképezési tilalom ide vagy oda –, egy másik papa 
egyenesen az alakuló tér emelvényéről filmezte körbe a laktanyát. Ó, igen, neki a 
parancsnokunk, Nagy Szájmon is csak jelenthetett: az egykori spanyolos, a Magyar 
Rádió és Televízió akkori elnöke rangban, beosztásban, katonai tapasztalatban fö-
lötte állt. Superior stabat lupus! Talán ez a helyzet eredményezte a Csak (katona) 
fiataloknak című népszerű műsorunkat, amelyet a televízió három, egymás mellett 
épülő társasházánál kubikolva abszolváltunk – az akkor népszerű Komjáti György 
társaságában. Kint volt az egység, senki sem bánta. Az apák nem érdekeltek ben-
nünket, a fiaikkal pedig jól elvoltunk. A később vonult be – hamarabb szerel irigy-
ségében azért megjelent némi osztálykülönbség.

Akkoriban komolyan vették a szocialista látszatot. A főelvtársak gyerekei a se-
reget megúszhatták volna. Megkockáztatom, hogy a felső vezetők hittek a rendszer 
értékeiben, a honvédelem és a szövetségi kötelezettségek teljesítésének szükséges-
ségében, azonban katonává lett csemetéik – ahogy az lenni szokott – fütyültek a 
veterán bölcsességekre. Az egyetemi szakasz zöme efféle, nem éppen Micsurin által 
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párolt fütyülős baracknak számított. Igen erősen sóvárogták a kimenőket, ráadá-
sul sokan közülük a laktanyaudvarról egyenesen hazaláttak. Még az is előfordult, 
hogy a tizenegy hónaposok egyike őrségben állva megkívánta a házi kosztot, ezért 
az AK 47-est meg a tártáskát 180 lőszerrel a konyha-kredencre letéve otthon mű-
ködtette az etetőjét. Megható ragaszkodása anyuka főztjéhez nem maradt retorzió 
nélkül, de a suhintás a szomszéd utca közelségével arányosan kisebb mértékűre si-
keredett, mintha a fegyveres őrszolgálatból Olaszliszkára vagy Sátoraljaújhelyre 
távozott volna vacsorálni.

A sofőrök többsége BAZ megyéből érkezett, a távírászok Esztergomból, Mis-
kolcról és Pestről. Egyenest a Pasaréti út és a Hidegkúti út – lánykori nevén Vörös 
Hadsereg útja – közé, Budagyöngyére. Igaza volt Patonai honvédnek: jó helyre és 
exkluzív társaságba kerültünk, az élelmezés kifogástalan, ritkán lett sáros a csiz-
mánk, a nyúlcipőnk. Magam sem véletlenül kerültem ide, bár sem KISZ-tag, sem 
az egyenlőbbekhez tartozó nem voltam. Csak kértem, jó helyről, hogy bevonulhas-
sak. Minél előbb túl lenni rajta, ha már ez a fiúk sorsa.

Hozzánk, kétévesekhez hasonlóan a szoc. hazás egyetemi előfelvételisek sem 
érték fel ésszel, hogy a napi kiképzés végeztével miért nem kaphatunk pár órára 
rendszeresített kimenőt. A hétnek mindössze egyetlen délutánján, szerdán hagy-
hatta el a laktanyát a sorállomány egyharmada, ha nem volt éppen szolgálatban, 
gyengélkedőn, vagy megfenyítve. A szombat déltől vasárnap estig lehetséges eltá-
vozás a péntek estétől élő hosszú változatával és a kimenőkkel együttesen legfel-
jebb ugyanekkora létszámra vonatkozott. Hozzáteszem: mindez nem járt, hanem 
indoklás nélkül megtagadhatta minden rendű és rangú felettes. 

Leszerelés előtt a századklubban.
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Egyszer aztán a kimenőtlenség ellen tiltakozva az első század egyetemi sza-
kaszának minden katonája kopaszra nyíratta magát. Ki nem mehettek, kerítésen 
belül meg csak bajnak nőtt a hajzat! Szent borzadály fogta el a szakasz- és a század-
parancsnokot, valamint tőlük fölfelé többeket, hogy vajon miféle következményei 
lehetnek a szakaszkötelékben elkövetett tüntető tettnek. S egyáltalán: hogyan kel-
lene reagálni rá? Közösségi fenyítés nem létezett, s tulajdonképpen mit is kellene 
büntetni? Biztosra lehetett venni, hogy a tarvágásnak híre megy, fel, egészen „a 
Párt” Központi Bizottságáig, azt azonban mégsem sejthette senki, hogy az évekkel 
későbbi miniszteri rádióműsorban is hivatkozási alappá válik. Még mondja vala-
ki, hogy a hadügyminiszter nem viselte szívén az egyszerű bakák sorsát, akarom 
mondani: tollát! A tisztikar zavarodottsága láttán a Jutason kiképzett Kiss Lajos 
főtörzs csak somolygott, mi nyeretlen kétévesek viszont kaptunk az ötleten.

Egymás után ültünk a hokedlire, s ha nem is egy emberként, de szép számmal 
vettük igénybe Fűrész Jani nullásgéppel végzett szolgálatait. Miért? Korsó sörért! 
Továbbá mert magam sem tartottam tőle, hogy kerítésen kívül egyhamar belekap 
a hűvösvölgyi szellő két szép vitorlás fülembe, pedig rajparancsnok, őrvezető vol-
tam akkoriban. A második század klubjában, háttal az ajtónak hullattam le amúgy 
is katonás fürtjeimet, amikor hallom a betoppanó gépkocsivezető, Lovász honvéd 
hangját:

– Mék marha emmán megin? – Kuncogások közepette fordultam hátra:
– Mi van, fiam?! – volt a válaszom a sérelemre. Később elrendeztük. Pálinkával.
Másnap érdeklődéssel vártuk, hogy a kihallgatáson vonalban és elvágólag vi-

lágító fejekhez mit szól Luki. Csalódnunk kellett. A mi századparancsnokunknak 
a szeme sem rebbent. Katonás tartással, rövid kemény parancsokkal végig vitte a 
programot, majd az Oszolj!-t követően barátságos mosollyal fordult hozzánk:

– Fiúk! Igazuk van, ez nagyon egészséges viselet. Tisztiiskolás koromban ma-
gam is kopaszra vágattam, sőt, ma is szívesen megtenném, csak tudják, a tisztek, 
a többiek… –

Hogy az a magasságos, tizenöt napot megvilágító hetvenhét ágú, Pitralonnal 
megkent, tükörsimára borotvált mennydörgős teheráni ménkű ragassza a cine-
gemadár picinyke bolyhos fészkébe a levágott tollunk!

Szeged felé az égbolt…

Kimenő- és eltávozás-központú honvédségi szemléletemből következett, hogy 
kitartóan értetlenkedtem azon az értesítésen, amelyet a Szegedi Tanárképző Főis-
koláról kaptam, miszerint a felvételi vizsgám sikerült, de a beiratkozásról nem tud-
nak intézkedni. A szöveg tisztázása eltávozást kívánt, amelyet jóindulatú hozzá 
nem értést tettető parancsnokaim engedélyeztek.
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Immár sorkatonaként két eltávozás lehetősége megérte nekem, hogy felvételiz-
zem, ráadásként kaptam a kiprovokált harmadikat. Azonban a felvételi vizsga kö-
vetkeztében lehetőségem nyílt ismét diákká, azaz eltartottá válni, pedig ilyesmivel 
korábban nem számoltunk. Nem volt reális elképzelésem a jövendő életemről, akár 
kereskedőként, akár tovább szolgáló katonaként folytattam volna. Csak abban le-
hettem biztos, hogy nappali tagozaton nem tanulhatok. Olyan nagyon nem is akar-
tam volna, vagy mégis? Zavart voltam, kicsit büszke és tanácstalan.

1968 napfényes nyarán már önálló lakásunkba érkezhettem vissza Szegedről: 
egy szoba-konyha, közös WC az udvaron. Tíz év után otthon lehettünk! A fa spa-
letták, az ablaküvegek rezegtek a szemközti Kelenföldi pályaudvar sínrengetegén 
átdübörgő hatalmas mozdonyoktól. Közvetlen előttünk a Budaörsi úton a Balaton 
felé áramlottak az autók, integettünk a nemcsak a lengyel, de abban az évben a 
csehszlovák zászlóval stoppolóknak is. Az alig ismert szomszédok üzenetet hagy-
tak az új fiúnak: házibuliba várnak a közeli budaörsi dombokon egy víkendházba.

Késtem, ezért igencsak kínáltak, a katona-szerep meg kötelez. Rendesebb ita-
lok mellett mindenféle akkori pancsok is pompáztak az asztalon, közülük a Bo-
szorkánytej nyújtott, lefelé széles háromszög alapú szögletes üvegére emlékszem, 
no meg a vendéglátó lányra, Erzsire, aki szintén erősebb volt lefelé, mint mellben. 
Anélkül, hogy belemennék a bájos részletekbe, megkockáztatom, hogy a szép női 
fenék ritka. Vagy inkább fordítva: a női fenék ritka szép. És kizárt, hogy minden 
érdek nélkül tetszik. Hagyjuk is, nehogy magamat hozzam hírbe! Mármint a hát-
sókkal. Manapság.

Az első benyomások új társaságban minden későbbire kihatnak: vitézkedtem, 
ittam, kicsit táncoltam is. Az ital oldotta azokat a görcsöket, amelyek a vonaton 
meggubancoltak. Egészen addig, hogy – Erzsi ide vagy oda –, lement a függöny, én 
meg eltűntem mögötte teljesen.

Órák telhettek el, amíg a világ újra felderengett, s kezdtem ezt-azt korláto-
zottan, de mégis katonásan érzékelni. Sötét és csend vett körül. Fülledt éjszaka. 
Némi melegség mellettem. Felderítés. Lassan rámozdultam a szomszédomra, iz-
mos combokon motoztam, farmeren. Idővel képessé váltam felé fordulni, s bár se 
ellenállás, se bíztatás nem jött, csapataim nyomultak felfelé. Várt ránk a síkság, 
Poljuska, po-olje, magyarán: arrafelé nem észleltem semmi kiadóst, ezért irány le-
felé ismét. Hanyatt feküdt, de az öv, a nadrág igen passzentosan őrizte mindazt, 
amire hívatott. Kínos! Nyáron farmerben! Akinek 1968-ban jobbfajta jutott, szel-
lőzés ide vagy oda, lerobbantani sem lehetett róla! Kicsit küszködtem a cipzárral, 
keresgéltem ezt-azt, gyanítottam, hogy találnom kellene valami gombot is. Ahogy 
az enyém is meglett. Mondom, hogy már majdnem magamnál voltam! Homályos, 
de intenzív vágyakozásom nem irányult senkire. Csak oda! Félrészeg állapotban 
beértem azzal, hogy a lyuk, az lyuk! Egy öreg katonára lehet számítani! Erzsinek 
is. Csókokra nem emlékszem, nem is nagyon szeretném felidézni, ha estek is, és 
hatásuk, ha volt, szót sem érdemel. A szeméremdomb változatosságában is vonzó 
ígérete kissé elbizonytalanított: Nem reagál. Mire vár?! Mit volt mit tenni, előre 
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megfontolt szándékú, jól bevált mozdulattal elindultam a haladás útján az egyre 
sürgetőbb, mind időszerűbb kirobbanó siker felé. Bal könyökre támaszkodva jobb 
karral körülöleltem a nyakát, s széttárt ujjaim minden érzékiségével alulról felfelé 
a hajába túrtam.

Ami ez után következett, minden képzeletet felülmúlt. Egész valómat átjárta, 
mint a villám. Némi késleltetéssel, mely másállapotomból következett, felziháltam:

– Ki vagy te?! –
– Öcsi – jött a rekedtes válasz, alulról félig-meddig.
A villámgyors kilövellés bekövetkezett. Odakint, a ház előtt, ahová repültem. 

A sugárhajtómű beindult, életemben nem köptem olyan hosszút, mint akkor! Úgy 
jött belőlem kifelé minden, amit megettem-megittam, ahogy még sosem! S azután 
csak ültem, ültem a földön, térden-könyökön támaszkodva, és színjózanul bámul-
tam a szürkésen vöröslő égboltot, messze a Duna fölött, Szeged felé…

Zsidó vagyok!

Még csontcsillagos katona voltam, amikor a Magyar Néphadsereg Központi 
Tisztiházába először jutottam el. Oda, a Duna bal partjára, ahonnan jó szél fútta a 
Vérmezőn és a Városmajoron keresztül a lefedett Ördögárok völgyén át Budagyön-
gyére a folyó illatát. Majdnem olyan fontos épület volt az akkor, mint a gengsz-
terváltás éveiben, amikor ez a középület jellegét elvesztett fideszes pártszékház 
alapozta meg a magyar történelem talán leghatalmasabb magánvagyonát. Az én 
1967-es látogatásom azonban csak egy icipici korrupciós ígérettől szaglott.

A húgom érettségi bankettjére úgy kaptam kimenőt, hogy két tiszt elvtársnak 
megígértem: beviszem a buliba őket is. Telefonáltam a gimibe, az Ifjúsági Magazin 
társadalmi szerkesztőbizottsága tagjaként kiadtam magam újságírónak, de a dolog 
mégsem jött össze. Feljebbvalóim az egykori Tiszti Kaszinó kapujában kényszerül-
tek várakozni, Zalatnay Sarolta pedig a fellépés előtti lámpalázban odabent. Vadí-
tó miniszoknyája tőlem két méterre. A testvérem ballagására még ekkorácskát se 
ígérhettem – délelőtt rendezték, amikor kimenő nem volt.

A sereget követő nyáron – mint fentebb írtam – megvilágosult számomra Sze-
ged felé az ég, s csak a tanárképző évei után vált zavarossá ismét. Egy baráti aján-
lás sodort a Honvéd Művészegyüttesbe. Hogy mit kerestem benne? Elárulom: havi 
2100 forintot. Háromszázzal többet, mint amennyiről négy évvel korábban a nap-
pali tagozatos továbbtanulás érdekében lemondtam…

A belvárosi palota építői nem takarékoskodtak térrel, formával, s a késő nyá-
ri melegben a tágas folyosókról befelé megnyitott ajtók mögött jó néhányan puk-
kadoztak a nevetéstől. Pedig – velem ellentétben – ismerték a műsort. A Magyar 



173

Katonásan

Néphadsereg Vörös Csillag Érdemrenddel Kitüntetett Művészegyüttesének a szék-
helyén az épület hosszú fennállása és hányatott története során alighanem ez volt 
a legharsányabb, legfelháborodottabb, nyílt, őszinte zsidózás. A régi átkosban 
sunyin, az újabban némán, az adás-vételi machinációk idején csak összekacsintva, 
de ilyen töltetű türelmetlenséggel aligha ejtették ki a szót. Amely bizony, ha nem 
is mély, de képzett torokból érkezett. A hatalmas épület folyosója visszhangzott az 
erőteljes hangtól: 

– Zsidó vagyok! Nem! Halló, nem érti?! Nem Szidó, nem Sidó, hanem Zsidó Fe-
renc! Ahogy mondom! Zsidó! – 

Hozzám nem a folyosóról, hanem közvetlen közelről harsant. A szobám, amely 
egy hivatásostól maradt rám, a nagyhangúéból nyílott, akit a látszat akár titká-
rommá is avathatott volna. De a saját kuckómban sem voltam képes három hónap 
alatt magamat helyre tenni, hát még a kicsi embert. Volt íróasztalom, hozzá szék, 
két kopott kárpitozott fotel kanapéval, a sarokban fogas, amelyen alezredesi miká-
dó lógott. A páncélszekrény a Pártélet számait rejtette, ezekkel kínlódtam egy ide-
ig, majd a művészegyüttes fotóit, újságkivágásait próbáltam összerendezni karton-
lapokra. A világon semmi értelmes dologhoz nem foghattam havi 2100 forintért. A 
mikádó gazdája háromszor ennyiért lógott ugyanott.

A naplopásnál jobban esett, ha a szobaszomszédom rászánta magát némi eliga-
zításra: ki kinek a felesége, elődje, utódja, ismerőse, mikor merre jártak fellépni, 
mit vacsoráztak Algériában, Kubában, s a lengyelekkel Pesten. Előadta, hogy az 
Ádám büfében lehet a legjobb tatár bifsztekhez jutni, az NDK-ban – ahová a fia 
nősült – mennyivel olcsóbb az élet, valamint, hogy barátnőjének kedvelt csúcsfigu-
rája a hímalája. 

Azzal a tevékenységgel, amelyet a férfikar jobbszélén, az első sorban gyakorolt 
amíg tehette, nem foglalkozott: amúgy sem értettem hozzá semmit. Ugyan sze-
rettem a kórust hallgatni, jókat nevettem a katonákat szórakoztató színészeken, 
közülük Kitty Mária és Beszterczei Pál neve jut annyi év után eszembe, drukkol-
tam a fiatal prímás Szalay Antalnak, csodáltam Ferencz Éva hangját, szépségét, 
lenyeltem Módos Péter gúnyos megjegyzéseit, és mint mindenki, nagyra becsültem 
Novák Ferencet, a Tatát.

A táncosokkal egy autóbuszon szerettem utazni a távoli helyőrségekbe, ahol a 
színpad méretét, a hangosítás és az öltöző ügyeit szoba-szomszédom egyeztette 
előzetesen. Tisztában volt az előadás ottani feltételeivel, jobban, mint a helybe-
li elvtársak, hiszen hozzá képest gyakrabban változtak vidéken a kultúrkatonák. 
Utóbbiak őt, aki Havannától Nagyatádig és Pekingig számos helyen számtalanszor 
fellépett, névről sem ismerték, ez váltotta ki a már idézett, ingerült kiáltásokat:

– Zsidó vagyok! A Tisztiház számát hívja, majd a melléket! Zsidó! –
Amikor tökös székely mivolta előtt kezdtem – beszélgetésre serkentő módon – 

tisztelegni, ugyancsak kifakad:
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– Útálom a fajtámat, vegye tudomásul! Ki nem állhatom! A székely, ha görbén 
néz rá a másik, rögtön belé mártja a bicskát! Nem létezik vásár, búcsú, lagzi össze-
akaszkodás nélkül! Ha emberhalál nincsen, csak legyintenek rá. Higgye el, ilyen 
kötekedő, kiállhatatlan népséget még egyet nem talál, ha elmászkál a világ végére 
is! – 

Hökkenten hallgattam a góbéságokról, hiszen ki vagyok én, hogy egy talpig szé-
kely és Zsidó szavát kétségbe merjem vonni? Erre-arra lógó alezredes?! Pedig 1973-
ban már nem egymástól, hanem a mieinkkel mindig barátságos román katonamű-
vészek legfőbb kondukátorától kellett félteni a székelyeket. A szászokat akkoriban 
éppen kiárusították, a megmaradt zsidókat hasonlóképpen. A székelyek? Most is 
otthon vannak meg itthon, és köszönik, jobban, mióta hozzájuk csatolták Európát.

A Honvéd Művészegyüttes nem maradt a helyén, ahogy én sem. Engem nem 
vittek magukkal a Stefánia Palotába. Nagyszerű fellépéseik fotóit, Eiffert Jánostól, 
Korniss Pétertől nem találtam meg az interneten. Néhány kedves emléket, s egy 
büszke, erőteljes székely hangot őrzök:

– Zsidó vagyok! –

Az érvényesülés az, amit odaítélnek

Jeruzsálemben találkoztam Dezső bácsival, az idegenvezetővel. Az ő munka-
napját megelőzően programváltozás miatt másik ciceronét kaptunk, akivel meg-
jártuk már a nevezetesebb helyeket. Felborultak az öreg tervei, s ekkor tőle hal-
lottam, hogy nem könnyű más cipőjében ugyanazt az utat bejárni. Vagy lötyög 
rajtunk, vagy szorít. Ha van saját lábbelink, az ellen nem berzenkedhetünk, még 
ha fel is töri tíz év körüli kisember korában a lábát. A sebek beforrnak, a szandál 
megy a szemétbe, de az emlék marad…

Vajon melyik lenne az én igazi lábbelim? Az a mesebeli láthatatlan, amelyik 
velem született, vagy a másik, amelyikbe beleszülettem? Mit hoztam magammal 
beépítve, megváltoztathatatlan örökségként? Mennyire határozta meg választása-
imat és személyes lehetőségeimet a génszerkezetben rögzült program? Vajon meg-
élhettem volna-e egy másik életutat, az egyiket azok közül, amelyeket felkínáltak 
számomra, de ódzkodtam elfogadni? Választhattam volna-e másként, mint ahogy 
tettem? Volt-e szabad választásom?

A karrierista szót hamarabb tettem magamévá, mint a karriert. A kereteket, 
amelyek közül kitörni nem örököltem ambíciót, családi anyagi és műveltségbéli 
helyzetünk, továbbá a pártállami tudatformálás jelölte ki. Azért mindig egy lé-
pést felfelé – csak úgy, a rend kedvéért. Apám is, anyám is így cselekedett, egyi-
kük több, másikuk kevesebb sikerrel. A nagyszülők? Mindig alul, cselédként, 



175

Katonásan

malommunkásként, napszámosként, a „dolgozó parasztság” bárminek hazudott, 
de mindig kizsigerelt tagjaiként. Gyermeki tapasztalat az egyik napról a másikra 
élés eredményként való megélése. Egy-egy futó ötlet, lehetőség úgy enyészett el, 
ahogy érkezett. A karrier kínálkozó grádicsait többnyire a hétköznapi realitásokon 
túl kezeltem. Vajon miért?

A társadalommal a különbékét – Szabó Lőrinci értelemben – a hadseregben kötöt-
tem meg. A csuda se tudja, hogy s mint keletkezett a korábban elutasított KISZ-iga-
zolványom, aztán jöttek a kultúrfelelős funkciómból következő, magam szervezte 
kimenők! Hiszen erre ment ki az egész! 1966-ban honvéd elvtárs lettem „önként” – 
így aztán oda mentem vagy nem mentem, ahová parancsolták. Ásóval-lapáttal, vagy 
limporral és tekerős telefonnal, a mellemen AK 47-es gépkarabélyban üres tárral, 
máskor meg 30+150 halállal, szabadon. A KISZ tagság ehhez képest bakafing.

Szép számban mehettünk kollektív kimenőre! Zászlóaljunk minden századában 
tépte a húrokat egy-egy beat banda, de hogy össze ne vesszenek, inkább Ács honvéd 
alezredesi rangban szolgáló apja révén az ezredtől szereztem zenészeket. Az 1967-es 
néphadsereg napja ürügyén „véletlenül” a Vas utcai közgazdasági technikumba szer-
veztem a KISZ-es rendezvényt. Sankó Lacira a Városmajorból emlékeztem: az 1963-
as vízi úttörő bulira szervezőként a potyázni vágyók tömegéből éppen őt ódzkod-
tam beengedni. A remekül éneklő basszusgitáros mellett a „nyálas bakter úr” ekkor 
még nem tűnt fel, 1967-ben a Hárs-hegyi 
laktanyából érkezett baka-Atlantisban 
pedig már nem! Éppen ezért arattak itt 
is, ott is tomboló sikert! Én meg elvtársi 
kézfogást, mozgalmi jutalomkönyvet – 
és még valamit. Ahogyan a gengszterfil-
mekben és a gengsztervalóságban mond-
ják: egy csaknem visszautasíthatatlan 
ajánlatot.

A tagjelöltség kritériumának megfe-
lelt a sorkatonai 24 hónapom és a betöl-
tött húsz életév. A pártépítési tervtelje-
sítésben számítottak rám. Illedelmesen 
szabadkoztam, mintha süteménnyel kí-
náltak volna, ahogy nagyanyámtól meg-
tanultam. Másodjára azonban ráébred-
tem, hogy a számomra fontos személyek 
szinte kivétel nélkül párttagok. A belé-
pésre buzdító Kaczúr törzsőrmester ba-
rátságosan a keresztnevemen szólított, 
és ellenvetésemre, miszerint az élcsapat-
ban a társaság elég vegyes, nem mellőz-
te a motivációs közhelyet: – Éppen ezért Dögcédula.
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van szükségünk minél több olyan tisztességes, becsületes emberre a párt soraiban, 
amilyen te vagy, Lacikám! – Gondolom, így beszélgethetett a kenyerespajtásommal, 
Attilával is.

Máshol nem cifrázták, nem köntörfalaztak.  A zöldparolisoknál kerek perec 
megmondták a leszerelőknek, hogy – Önök házasulandó fiatalemberek! Beadták 
már a lakáskiutalási kérelmüket? Mit fognak írni a párttagság, a tömegszervezeti 
tagság rovatba? – 

Nos, ha leszerelés után átigazolok hozzájuk, a határőrségnél kiutaltak volna 
számomra egy, a vágyálmaimban is ritka két szoba összkomfortost. Csak alá kel-
lett volna írnom továbbszolgáló 5 évet. A párttagságot velem kapcsolatban a ha-
tárőr-főparancsnok nem említette.

1968 késő nyarán a Magyar Néphadsereg kötelékében vonultunk föl-le, észak-
ról délre. Az egész zászlóalj, mintegy hetven gépkocsi, iránymérők, fóniások, prüty-
työgők. Felhúztuk a sátrakat, telepítettünk több aggregátort, konyhát, de lőszert 
nem osztottak. A cseheket augusztus 21-én még Budagyöngyei laktanyában hall-
gattuk – Fűrész Janinak nem nagyon akaródzott fordítani.

Előbb a Börzsönybe a Nagy-Hideg-hegyi turistaház mellé, később a Duna-Tisza 
közi homokhátságba települtünk. Titót vártuk, aki hangosan lármázott, hogy kész 
az emberarcú szocializmust megsegíteni. Ehhez a segítséghez mi magyar katonák 
csendben statisztáltunk, mintha csak 1956 novemberében lettünk volna, amikor 
a világpolitika fenegyereke a védelmébe vetteket segítette, kit az akasztófára, kit 
meg börtönbe. 1968-ban is, akárcsak 1956-ban, volt hozzá rohadt nagy – kibaszott 
helyett írtam – titkolózás. Ezenközben válaszlevelet kaptam tépelődő soraimra. Az 
1968-as honvédségi párttagsággal előttem kisimulni látszó életpálya perspektívája 
egyetlen visszakérdezéssel elenyészett:

– Pont most?! –
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Továbbtanulni

Anyánk terhein – Húgom és én – csak minden nyári szünidei munkával, de in-
kább igényeink visszafogásával könnyíthettünk. Az fel se merült, hogy kilenc évi 
általános iskolában letöltött év után szakmát tanuljak, pedig sok gyereknek anya-
gi előnyeivel együtt a hároméves nasisuli jelentette a továbbtanulást a 15 évesen 
szintén lehetséges munkavállalással szemben. Dűzni barátom Hűvösvölgy felé az 
ötvenhatos villamoson gyakran büszkélkedett, hogy továbbtanul, ösztöndíjat is 
kap, ez utóbbi olyan elegánsan hangzott. Megmagyarázta számomra, hogy jobb 
anyagi körülményeik dacára miért mondott le öccsével együtt a középiskoláról. 
Rám egyedül Lígyija acsarkodott, hogy A gyereket inasnak kell adni! – midőn osztá-
lyismétlésre buktatott.

Anyummal egyetértésben technikumba készültem. Így aztán négy év után és 
ösztöndíj nélkül kereskedelmi jellegű közgazdasági technikumban képesítőztem. 
Huszadik életévemben eszem ágában se volt anyám eltartottjaként megmarad-
nom, ezért adtam be 1966-ban a jelentkezési lapomat az ELTE akkor nem induló 
filozófia-történelem szakára. A már említett iskolai párttitkár, Lívia kényszerített. 
Bár az egyetem előzékenyen ajánlott más szakpárokat, a rövid vakációt követően 
augusztus elsején munkába álltam. Háromhavi bért nyertem ezzel, 1966 októberé-
ben pedig felvehettem bevonulási segélyként további fél fizetést.

Azon a nyáron magától érthető öntudattal kezdtem a részemet beadni a csalá-
di költségvetésbe, de a bevonulási segély váratlan ráadásként, meglepetésként ért, 
azt jól eldorbézoltam, gyöngyháznyelű kombinált zsebkést, pipadohányzacskót és 
szurkálót, talán új pipát is, végül egy pár mandzsettagombot vásároltam belőle. 
A bicskát két év múlva, leszerelés előtt pár nappal lopták el tőlem bajtársiasan, a 
többi megvan még.

24 hónapig a sereg viselt rám gondot, etetett, öltöztetett, nem is rosszul. Pasaré-
ten vagy Rózsadombon? Budagyöngyén inkább, ahonnan, mint öregjóskát néhány 
hetenként, akár egy jó magaviseletű őrizetest kiengedtek a Budaőrsi útra költözött 
Anyumhoz és Húgomhoz. Marika a gimnáziumot 1967-ben szép eredménnyel fe-
jezte be. Arra helyette is büszkék voltunk, hogy bár francia szülők gyerekei is jártak 
oda, mégis a mi lányunk nyerte a Móriczban a francia fordítói versenyt.

A Szegedi Tanárképző Főiskolát 1968-ban háromszor is megjártam oda vissza, 
de érdemben csak leszerelésem után, a kishúgom harmadszori megfutamodását 
követően 1969-ben támadt némi realitása annak, hogy ha ő nem, akkor én marad-
jak további évekig kolonc anyám nyakán. A felsőoktatás némi tandíjat nem számít-
va ingyenes, de a lakás, étkezés, a tankönyvek, a ruházat, a mozijegy nem.



178

A tanszék

Az írásbeli felvételi nem hagyott több nyomot bennem, mint az utazás gyö-
nyörűségét. A szóbelin irodalomból talán Ady Endre: A befalazott diák került elém, 
némi bátorításra előadtam, ami eszembe jutott róla. A balhés Turák vagy maga He-
gedűs András kérdezett? Ki tudja. Polányival szemben, mert szóba hozta a máso-
dik világháború kezdeteként Abesszínia meghódítását, ragaszkodtam a Kína vagy 
Mandzsúria elleni támadáshoz. Barátságosan lictáltunk. A nyelvtan feladat mellé 
a felkészülő terembe jött Békési Imre, s a tények rövid, részvétteljes említése után 
– nem is voltak igazi nyelvtanóráim, a kétéves szolgálat alatt kivált nem gyako-
rolhattam – megállapodtunk abban, hogy ha bekerülök, akkor aztán igyekszem, 
és igazán! És lőn! Nála mindig jelesre. A felvételiztető jóindulat nem annyira az 
egyenruhámnak, mint az elnőiesedett pálya által előállt helyzetnek szólt. 

A döntő impulzust az adta meg, hogy a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalatnál 
nem járultak hozzá, hogy felvételt nyerjek a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyete-
mére. Tették ezt úgy, akkor már megbíztak egy hasonló tematikájú vállalati szemi-
nárium vezetésével. Baráti, kvázi elvtársias módon. Egy nap szabadságot kértem, 
hogy körülnézhessek Szegeden. Másnap, szeptember 12-én beíratkozott főisko-
lai hallgatóként búcsút mondtam havi 1.800 forinttal díjazott hálózati ellenőri 
állásomnak.

Hálózati ellenőr

Teszel-veszel az iratok között, a boltvezető áll, magyaráz, mutogat, ezt-azt eléd rak, ne-
vet, bólint.

mosolyogsz itt is, észre ne vegyék, ha tudsz vagy nem sejtesz valamit, tollad, ceruzád, vo-
nalzód katonás rendjébe rejtőzöl, alig várod, hogy békén hagyjanak, hogy békén hagyd őket

bírtokba veszed a bizonylatokat, igen, ez stimmel, szép piros pipát pöttyintesz, ez a 
szám rossz, karikázol, ide még kell egy aláírás, persze persze, de hát nem a leglényegesebb. 
tulajdonképpen minden rendben van, ha elmentél a főnök szignál.

kész a kávé, – dehogy, szó sem lehet róla, majd a központban viszonozhatja, ez kérem 
nálunk így szokás.

mielőtt megírnád azt a pár sort, amivel mindkét fél túlteszi magát az egészen, megtekin-
ted a hálózati egységet.

– valamilyenné vagyok. valamilyenné kartársnő tehát ismerősöd lett.
a könyvben elismered, bírálod, megjegyzed, utasítod, végül odakanyarítod az aláírást.
– a nevét, legyen szíves…
más nem kell? kérdezi valamilyenné kartársnő, akinek férje kiszálláson van. akárcsak te.
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Egy fénykép datálása

Ráfoghatnám a Korona-vírus okozta önkéntes elszigeteltségre, de nem teszem. 
Minden mai körülménytől függetlenül is szeretek fényképeket nézegetni. A régtől 
meglévőkön találni valami újat, lehet szabadjára engedni egy eddig nem volt öt-
letet, és indul a dokumentált valóságon belüli fantáziajáték. Előhívom a szereplő-
ket, beazonosítom a helyet és az időt, aztán feldereng, amire egykor nem gondol-
tam. Mindez sorrendetlenségben és alig kötött emlékképeket ébresztve történik.

Húgom fiaitól érkezett a kép, édesapjuk, Péter szkennelte. Ha ő exponálta vol-
na, akkor a felvétel 1973 körül, inkább előtte készülhetett. Marika és Péter 1974 
márciusában házasodtak össze. De a sógor akkor sem lehetett a tettes: ő ennél 
tökéletesebb fotókat készített, némelyiket természetjárással, turisztikával foglal-
kozó ismeretterjesztő kötetekbe is megvették. Szép pálya indulhatott volna velük, 
ám Péter szerteágazó érdeklődése és aktivitása nem egyetlen vágányon haladt. 
Most szerencsémre a családi albumra összpontosít, és időnként meglep onnan 
valamivel.

A kép középpontjában Varga Mária.
A télikabátjának minden bizonnyal van valami női neve, ahogy az ingnek, za-

kónak is. Én felöltőnek nevezném, lehet, hogy helytelenül, mintha éppen rajtam 
volna. Télikabátomként szolgált ere-
detileg, aztán kifordítást, átalakítást, 
átszabást szenvedett, hogy egy nő vi-
selhesse. A húgom nagykabátja közös 
matériánk része, ahogy ránézek, ahogy 
simítom – elárulja magát…

A nyaksál műselyem, olyan anyag, 
amire Anyu festett. Két kőművesbakhoz 
hasonló, méternyi magas álló fakeretre 
rögzítette az áttetsző textilt, azután 
megfestette. Többnyire csumival, vagy-
is fanyelű fémrudacskára tekert vat-
taszerűséggel. A batikoláshoz kicsiny 
staniclivá tekerte a hólyagpapírt, de a 
csúcsán résnyi nyílást hagyott. Ezzel a 
papírtölcsérrel adagolta a faggyú- vagy 
viasz-szerű meleg folyadékot a kendőre. 
A festékek felvitele után a zsiradékot ki-
vasalva a színek, minták között seszínű 
választóvonalak maradtak. A kendő-
kön alkalmazta inkább, mint sálakon. 
Három-négy erős, de egymásba olvadó 1970. Varga Mária és László.
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szín, négyzetek, foltok, vékony és vastag sávok lehettek ezen a sálon. A szókin-
csem elégtelen az árnyalatokat felsorolni. Szerettük azt a színvilágot, amely nem 
csak úgy magától, hanem színhatás-próbák, apróbb textíliákon történt kísérletek 
után alakult ki. Noha az anyagát nem találtam eléggé férfiasnak, magam is visel-
tem Anyu nyaksálját.

Ott van még a húgom sapkája. Az érettségi tablón látott, újra hosszú haját rej-
tette bele. A sapka színére nem emlékszem, talán a kékesszürke valamely árnyala-
ta. Pirosat fel nem vett volna.

A hatvanas évek végén a hivatalosan közös, végre igazi otthonunk dacára egyre 
ritkábban találkoztunk: bevonultam, majd elmentem diáknak Szegedre. Más is-
kolákba, más barátok közé jártunk. Pestre érkezése (1959), Anyunkhoz és hozzám 
csatlakozása óta úgy tartottam, hogy jobb, ha ő nem keveredik bele az én külön-
féle konfliktusaimba. Becsültük egymást, büszkélkedtünk testvér mivoltunkkal. 
Chapeau bas!

E képen csendes büszkeség, békés öröm látszik. Klasszikus görög sisakra hajazó 
keretben sugárzó szépség. Nemes a rajzolat a szemöldök ívétől az áll vonaláig Nem 
fecseg, hangtalan bölcsesség fénylik fel inkább.

Sapkát középiskolásként nemigen viseltem. Csikorgó télben műszőrme kucs-
mát. A seregben parancs rendelte el a téli-nyári sapkaváltást, a vékony vagy a vas-

tag alsót. Ezzel az utóbbival 18 
éves koromig nem találkoztam. 
Nagyon viccesnek találtam, ami-
kor karácsonyi ajándékként kapott 
hosszú gatya láttán nagybátyám, 
Papi Lajos örömében – vagy örömét 
eljátszva – felkukorékolt. Bizony, 
megtörtént, hogy a békés családi 
otthont náluk, a Papi-zugban talál-
tuk. Anyuval és Marikával Kisúj-
szálláson karácsonyoztunk…

A hosszú alsó után két-három 
évvel megismerkedtem a színház 
világával, a János vitéz, az Aida, A 
mosoly országa és az Úri muri tit-
kaival. A Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadon Iluska szépséges alakí-
tójának Gobbi Hilda adott instruk-
ciót: – Ne majrézz a szereptől! Ez egy 
kis falusi kurva. Add, ami vagy, bát-
ran! – Az Aida sziklatemplom jele-
netében a 12 méter magas díszlet Sálas sármőr… 1965.
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volt igazán megindító. Meg is indult! Mi díszletmunkások a takarásból a színpadra 
bekúszva testünkkel fékeztük le – mielőtt elérte volna a zenekari árkot. Kezdet-
ben reggeltől késő estig melóztunk a szigeten. Gyakran aludtam a Kis-Sváb-hegyen 
Dudi barátomnál. 1970 nyarán a szakállamat is hagytam megnőni, így maradtam 
guevarásan bozontos mindmáig.

A dús hajtól évekkel korábban, 1965-ben megrettentem, még az a fénykép se 
kellett, amelyiken hátulnézetben fenti feltűnt nekem. Anyunk által festett műse-
lyem sálat hordtam. A hajam a húgommal közös képen sokkal rövidebb, de még 
nem ment át Félkopaszba. Az 1971-ben megjelent Jó szelet, kapitány szereplőjének 
modellje egy ismeretlen sráccal együtt én volnék, de a figura egyszerre rám is, és a 
szerzőre, Kiss József Lászlóra is hajaz.

Az én télikabátom sötétjét apró kékes, mi több: fehéres bolyhok, szövetszálak 
enyhítették. Szerettem. A festett sál nálam is tartozék volt. Alatta feketét hord-
tam, mint Bartók, mint Kassák, mint az anarchisták. Volt Anyum-szabta fekete 
mellényem, hozzá oroszosan gombolódó ing, a hagyományos szabású fekete inghez 
tartozott a vörös munkásőr nyakkendő Palcsitól – és hozzá lelkesedés, versek. Már 
a seregben is.

Pózoltam? A fotón biztosan. A beharapott ajak nem jellemző. Tréfának, ironi-
kus elemnek szánhattam ezt az arckifejezést, hiszen a mosolyból is ott bujkál az 
arcomon valami. A gondterhelt homlok ugyan állandó, s az érzések, az öröm, a sze-
retet leplezése szintén. Ha valakivel, akkor vele, a húgommal oldódhatott a karak-
terpáncél. Együtt éltünk meg néhány meghatározó gyermekkori évet, s ami belénk 
fagyott akkor, az senki mással meg nem osztható.

A fenti felvétel datálandó Kisújszálláson, Papi Lajosék gangja előtt ősszel. 
A háttér dupla ajtaján a külső kitárva, mi ketten vagy balról, az istállónak becézett 
szobrász-műteremből, vagy jobbról, a lakókonyha felől jöhettünk. A kis félmagas 
deszkakapuban állhattunk meg, amikor ifjabb Papi Lajos exponált. 

Ő készítette ugyanott a 
népesebb és a helyet jobban 
azonosítható felvételt is. A 
bal sarokban kishúgom, 
Varga Mária, a jobb szélen 
kosztümben anyunk, Papi 
Mária, és a derűs, Móricz 
Zsigmondos férfi a képen 
Papi Lajos, mellette Gácsi 
uram.

A most előkerült kép 
– kettőnkről – vagy 1970-
ben, vagy legkésőbb 1971 
őszén készülhetett. Marika Papi Lajos, Gácsi uram, valaki és anyunk.
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1971 decembere után, ha tehette, kitért a megváltozott családi állapotom elől. Ak-
kor látogatott meg engem, akkor jött bárhova velem, Kisújszállásra és Párizsba is, 
ha egyedül talált. Ne kerülgessem: a feleségem nélkül. Sokáig nem vettem észre, 
mert nem akartam a saját helyzetemmel szembenézni. Ő tapintatos volt azzal is, 
aki nem érdemelte. Közel húsz év múlva jártunk ismét együtt a húgommal és a 
gyermekeinkkel Kisújon. Derűsen megint, mint a most tárgyalt képen. Csaknem 
boldogan.

A szobrász Faludy-Villonja

Egy régi amatőr fényképen erősen kapatos ember magasodik fel. A többiek át-
ölelik, hallgatják a verset, Faludyét. Az asztalon bólés tál, pezsgősüvegek, pohár, 
1963 szilvesztere.

A rádió körül, a Himnusz utáni csendben a jövendő előtti megtorpanásban elő-
felhőzik a jelenbe érő múlt. Mindnyájan hordozzuk a magunkét, hallgatunk róla, 
dalokba, nótákba postázzuk a világnak, de ő, a Móricz arculatú ember megkönyö-
rül rajtunk: egyszerre csak mondja, mondja azokat a sorokat, amelyeket igazán 
kellenek. Ő alig múlt negyven, mi jóval innen rajta, s mind a magunkénak a tud-
juk az esendő városi proli, Faludy Villonja hangját. A Testamentum sorait. Ösz-
szefoglaló mindnyájunk számára, még ha a Kaszással új évkor nem is parolázunk. 
A kicsi ember boltozatos mellkasából zeng fel a keserűség, a bánat, a lázongás.

Mert korbáccsal vert engem az élet,

s nem voltam Isten választott fia,

egytál lencsémben hányszor ült a féreg, 

s lábamnak hányszor kellett futnia,

Majd a hatalmasokkal szemben, a kiszolgáltatottság tudatában élő, leigázot-
tan is szabad ember dacos büszkesége szólal meg.

Apjával együtt dolgozott a Déda-Szeretfalvi vasútépítésen húszéves korában, 
aztán a háború, hadifogság. Szaratov, Szamara – emlegették mindketten Öre-
gével az ottani utcákat, a trafikot. Később tanulmányútként jegyezte kiállítási 
meghívóira. A Szovjetben poharakat gravírozott, dísztárgyakat faragott, túlélte. 

Idősebb Papi gyakran átjött hozzá, az egykori istállóban üldögélni. Abból lett 
a műterem. Az öreg a nyugdíjat fejfafaragással egészítette ki, a versmondó szob-
rász a kenyérre valót plakátfestéssel kereste meg. Időnként horgászni jártunk: 
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kellett a vacsora. Nem bántották ’56 
után, de állást nem kapott. Szabadúszó 
művész Kisújszálláson?! Talán ő akarta 
így.

Amit a mesterségéből tudott, s ez 
nem volt kevés, maga szenvedte meg, 
és jó szívvel adta tovább Hajdúböször-
ményben, Villányban, s ki tudja még 
miféle művésztelepeken. Iszonyúan 
erős: ha más nem akadt, hozzáfogott 
útszéli bazaltkőből szobrot faragni. 
Megosztotta kenyerét, borát, szívét és 
kedves költeményeit azokkal, akik be-
tértek hozzá.

Kiskenyerű gazdag ember, így 
nevezték. 

Nála, Papi Lajos szobrászművésznél szilvesztereztünk 1969-ben Pozsár Vilivel, 
a Szabadkáról Szegedre került barátunkkal és Lengyel Andrással. A történettudo-
mány segédtudományai vizsgája után nem akaródzott az albérletekbe külön-külön 
egyedül visszatérnünk, így meg sem álltunk keresztapám pár órás vonatozásnyira 

 Idősebb Papi Lajos az „istállóban”.

Nagyanyó, unokatestvéreim, barátaim 1969 szilveszterén.
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lévő otthonáig. Együtt 
vigyorgunk a fényképen, 
papírcsákóval, krumpli-
orral. Bejelentés nélkül 
érkeztünk, mégis vidám 
rikkantás fogadott ben-
nünket, felkerült a tűz-
helyre a hatalmas fazék 
aprókáposzta, azután la-
komáztunk, koccintgat-
tunk, beszélgettünk éne-
kelgettünk reggelig.

Papi Lajos legjobban 
a Haláltánc balladát sze-
rette, a pompázatos felü-
téssel, a már az első sza-

kaszban bekövetkező igazságtevéssel. A kényúr azonban csak megnyitja azt a sort, 
melynek láttán a művész, „a bohóc sírt trónja alján” –, s melyből senki sem képes 
kiváltani magát. A legszebbhez, az utolsó versszakhoz, a vén paraszthoz mindig 
elérkezünk.

Központi Antikvárium, 1975.

Az egész üzletben szállong és megül a finom por, a létramagas polcoktól a pult 
alatti lerakatokig. A Múzeum körúti front óriás ablakai mögött alig mozdult a le-
vegő, fülledt légkörét tavasztól őszig csak a könyv elkötelezett hívei voltak hajlan-
dók tartósan elviselni. Az antikváriusok. Kivált a két beugró, öbölszerű térben. Az 
egyik mindjárt szemben a bejárattal a régebbi, ritkább kiadványokat kínálta. Ha itt 
sem volt meg, Szamos Gyuri készséggel tájékoztatott:

– Momentán a Szórádi-villa felső lépcsőfordulója alatti kisszekrényben, esetleg 
a Kronstein-hagyaték állományában tessék keresni! 

Szamos Györgyöt a fordulat éveiben szórták ki a Bölcsészkarról, mert mint 
mondta, elfelejtett a Nemzeti Parasztpártból időben az állampártba, az MDP-be 
igazolni. Hiába dolgozott már hallgatóként egy nagy jelentőségű forráskiadványon, 
mennie kellett. Aki hamarabb megértette az idők szavát, azt ő megkülönböztetett 
tisztelettel docens urazta le, s megértően bólogatott, ha az illető szalonzsidózott 
kissé. Hogy mennyien vannak, hogy nem lehet tőlük előbbre jutni!

Melocco: Aratópár és Faludy Villon.



185

A tanszék

– Itt is, docens úr, itt is! – helyeselt 
Gyuri – Ön nem is hinné, hogy kik! A 
cinkosan kérdő, titokzatos tekintetre 
saját magára visszamutató hüvelykjével 
adta meg a megszégyenítő választ: – Pél-
dául én, uram!
Szamos György ekkor a testvérem 
antikvárius mestere, nekem is barátom. 
Mintegy kirázva a kabátujjából, ő adott 
tippet az első főiskolai referátumomhoz, 
amely után szakdolgozat, disszertáció, 
miegyéb készült. A képen a szemben álló 
férfi Szepesi Attilára emlékeztet, aki egy 
évvel érkezésem előtt végzett Szegeden. 
1975-ben már nem találkoztunk az 
üzletben sem, de belátogathatott a 
barátaihoz. Ha nem ő szerepel a képen, 
akkor is. Úgy tűnik, vizsgálja, árazza 
a könyveket, talán eladni hozta be 
őket, esetleg a boltosok számára lehető 
cserére.

A fél-háttal álló nő köpenyben van, 
biztosan dolgozik. Igyekszik valami 
másra, nem a mondott összegre koncentrálni. Ő a húgom, Áldáska. Így címezték 
meg számára a postai levélborítékot, amikor dolgozni nem jöhetett. Épp gyerme-
ket vár. Szűk a tér, de az 
udvar felé szellőztethető. 
Fontos ez!

Az üzletnek ebben az 
udvarról nyíló hátsó he-
lyiségében, ahová a kü-
lönlegességek öbléből is ki 
lehet lépni, csak egyszer, 
1969-ben fordultam meg. 
Eladtam az összes irodal-
mi folyóiratomat, hogy 
cserébe Marczali Henrik 
Világtörténetét kvázi 
megvehessem. 1975-ben 
kezdő apa, tanár és bib-
liofil voltam.

1975. Fotó Szalay Zoltán. Fortepan.

Áldáska kezeihez.
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Lenin volt az oka mindennek …

A megkésett KISZ-tagságomnak, valamint az ebből következő, akár el sem 
követett kisközéleti tetteimnek, kvázi karrieremnek egyaránt.

Ez a fejezet a NolBlog megsemmisítése után íródott. Nem blogbejegyzés. Az 
egykori KISZ-titkár instrukcióit elfogadva egy közösen írandó dolgozatba adtam 
be korabeli noteszem sorait az akkori mentalitásomat, nézeteim addigi alakulá-
sát vázoló bekezdésekkel együtt. Nem gondoltam, hogy a nagy generáció részese 
vagyok, nem voltunk azok. Ha mégis, akkor így, a magunk módján, a nekünk 
adatott tehetség és lehetőségek szerint.

Leninnel József Attilával közel egykorúként találkoztam. Tizennégy éves 
volt, amikor az Állam és forradalommal a kezében lefényképezték. Az a felvétel, 
amelyik emlékeimben megmaradt, nem lelhető fel az interneten, maga a kora-
beli kiadvány eltűnt könyveim közül, a máriaremetei házzal együtt, amelynek 
sufnijában halomba álltak a régi nyomdaipari termékek. Mariska néni, erede-
tileg könyvkötő, mindenfélét hazavitt a nyomdából: a Vörös Újságtól a Magyar 
Futárig bőven találtam nála olvasnivalót. Az Állam és forradalom azon 1919-es 
példányát olvastam, amelyiket még a hatalomátvétel előtt adták ki a kommunis-
ták. Az általam látni vélt egészalakos József Attila fényképen a vörös címlapú 
kiadvány szerepelt, egy másik, fellelhető képen azonban kissé tétován, de fegy-
vert markol.

Az Állam és forradalomból jöttem rá, hogy az épülő szocializmusban nyoma 
sincs a Lenin által prognosztizált, az állam elhalására irányuló intézkedéseknek, 
a vagyoni és osztálykülönbségek nemhogy megszűnnének, hanem egyre növe-
kednek. Ráadásul ugyanekkor a közgazdasági technikum első osztályosaként az 
ifjúsági élcsapatba történő felvételt ki is kellett volna érdemelnem, miközben a 
jó módú szocialista elit egyik tagjának igencsak tróger fia KISZ-tagként fütyült a 
rendszerre. Semmi keresnivalóm nem volt ott, ahova ő tartozott.

A megalkuvás, a fennálló rendszerrel megkötött különbéke fegyverek között 
született. Katonai őrszolgálatban, AK gépkarabéllyal a kezemben, 180 éleslőszer-
rel felszerelve nevetséges lett volna érintetlenségemet szervezeti függetlenséggel 
hangsúlyoznom. Különben is: a kommunizmus elvileg tetszett. A Kommunista 
Ifjúsági Szövetség tagsága pedig gyakorlati utat nyitott közös kimenők megszer-
vezéséhez. Beléptem. A Szegedi Tanárképző Főiskolára 1969 szeptemberében 
már KISZ-tagként érkeztem.

1971 tavaszán történhetett, hogy Nagy Laci (az Ópusztaszeri Nemzeti Törté-
neti Emlékpark későbbi igazgatója) és Tóth Attila (belőle jelentős művészeti író 
lett) megkérdezte, hogy a szintén másodéves Lengyel András (irodalomtudós) 
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lakó- és csoporttársammal együtt vállalnánk-e a jelölést a Főiskola KISZ veze-
tőségébe. Valószínűleg mindketten a saját reszortjukba kerestek utódot: egyikük 
a kulturális, a másikuk a tudományos tevékenység istápolásával foglalkozott. A 
felkérés elutasítottuk. Pár nap múlva kiderült, hogy távollétünkben nemcsak a 
tágabb vezetőségbe, hanem a szűk, alig tucatnyi tagból álló Végrehajtó Bizott-
ságba is beválasztottak bennünket. Meglehet, hogy az utóbbi már a jelenlétünk-
ben egy újabb választáson történt, de ezt most csak kilogikázom. Az efféle vá-
lasztások ma is többnyire a jelöléssel dőlnek el. Ha mégsem, az a kivétel, amely 
épp ezért marad meg az emlékezetben.

A KISZ VB megalakulását követte a tanárképző főiskola első függetlenített, ko-
rabeli kifejezéssel élve: hívatásos forradalmár KISZ-titkárának a megválasztása. A 
funkcióhoz kapcsolódó eufémizmusok pozitív és ironikus hangulata egy csupasz 
tényt takart: állásról, munkahelyről, fizetésről volt szó. Sose kérdeztem rá a havi 
kétezer forintra. (Két évvel korábban nagyjából ekkora fizetést hagytam ott a to-
vábbtanulásért, a tanárképző elvégzése után pedig havi 2100 forint fejében loptam 
a napot egy olyan állásban, amelyben ugyanezt két-háromszorosáért, alezredesi 
rangban csinálta az elődöm. Az orwelli Állatfarmot, bár benne éltünk, még nem 
olvastuk: Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. Az esszen-
ciális mondatot Galgóczi Erzsébet rejtette el 1984-ben a Vidravasban.)

A négy KISZ-titkárjelölt közül egyre nem emlékszem. A többiek: az egyik egy 
magas, kissé hajlott testtartású matek szakos lány, akiről annyit lehetett tudni, 
hogy joga és lehetősége nyílt az értekezleteken Hegedűs András főigazgatónk szá-
jából kikapni a koporsószöget. Közéleti-politikai szempontból úgy láttuk, hogy ő 
nem sok vizet zavar. Egy másik jelölt Mocsai Zoli, felsőbb éves magyar-történelem 
szakos hallgató. Szegediként és szegedi lány udvarlójaként nem járt be esténként 
az alsóvárosi épületbe. Őt szinte csak a szakestekről, és magyaros népi hímzéses 
mellényéről ismertem. Akkori benyomásom róla: nem a Lengyel-Varga-féle ala-
csony szociális helyzetből érkezettekhez tartozott. Naivitásomra – de írhatnám 
többes számban is – jellemző, hogy midőn Zoli történelem szakos szolidaritásunk-
ra apellálva kérte támogatásunkat, rögtön elzárkóztam ettől. Nem tartottam he-
lyénvalónak, a karrier-vágy megvallását illetlenségnek véltem.

Akkor ki legyen a KISZ-titkár? 

Sipos József végzős történelem szakos, akit ketten-hárman megfelelőnek talál-
tunk, párttagként sem kellett a főiskolai vezetőknek. Hogy letörje a saját jelöltjeik 
iránt tapasztalt ellenállást, Elek József akkori tanulmányi osztályvezető egyen-
ként hívta be a KISZ Bizottság tagjait. Erőlködése csak megerősített bennünket: jó 
úton járunk.

„Elek József: Annak idején ő személy szerint is javasolta Sipos elvtársat a tit-
kárságra, mert mint hallgatót más embernek ismerte. Azóta, úgy érzi, hátrányára 
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változott, letért az útról. Fegyelmi tárgyalások előtt pl. külön elbeszélgetett a hall-
gatókkal, s azok a tárgyalások folyamán pontosan tudták, mit kell mondani a Fe-
gyelmi Bizottság előtt.” (Részlet az 1973. január 23-án a Szegedi Tanárképző Főis-
kola MSZMP pártiroda helyiségében felvett jegyzőkönyvből. Jelen volt a megyei 
pártbizottság munkatársa, a városi pártbizottság osztályvezetője, a megyei KISZ 
bizottság egyetemi-főiskolai felelőse, a főiskola párt csúcsvezetőségének tagjai és 
a kollégiumi igazgató.)

Rajtam kívül Deák Gábor (a MAZSIKE későbbi alapítója) és Kürti Gyurka (idő-
vel ceglédi gimnáziumi igazgató) hajtotta Sipos Jóska megválasztását, mások csen-
des támogatók, s megint mások talán közönyösek voltak. 

A titkárral teljessé vált új KISZ Végrehajtó Bizottság a kottának megfelelően ter-
vet készített, amelyet a tágabb KISZ-es grémium, a KISZ Bizottság – benne a tan-
székek kiszeseinek képviselőivel, és a mindent látó pártszervezet bizonyára jóvá-
hagyott. Ennek a tervnek a része lett a három kollégium működésének ellenőrzése.

(Amikor kissé megkésve továbbtanulásra jelentkeztem, a szegedi kollégiumi 
elhelyezés reményében tettem. Akkoriban ugyanis az ember saját lakóhelyén, tör-
ténetesen Budapesten nem juthatott be diákotthonba. A hárman, anyámmal és 
húgommal boldogan lakott udvari vécés szobakonyhánkat úgy ítéltem meg, hogy 
az eltérő életvitelek okán nem alkalmas diákoskodásra. Egész élethelyzetünk sem 
volt alkalmas! Ez a véletlen sodort Szegedre, ahol aztán az első egzisztenciális in-
formáció úgy hangzott, hogy a fiúk közül csak a legjobb tanulók kaphatnak kol-
légiumi elhelyezést! Hm. A legjobbak… Mindig úgy tudtam, hogy nem tartozom 
közéjük. Az első félév végén azonnal a legjobb lettem, de fel se tűnt.)

A fiúkollégium szobái a főépület udvari szárnyának emeleti folyosójáról nyíl-
tak. A modern Teleki Blanka kollégiumot, szemben a Libalegelővel, közel a vasúti 
sínekhez és a főépülethez pár évvel korábban lányoknak nyitották meg. 1969-ben 
ugyancsak lányok laktak az alsóvárosi épületegyüttesben, az akkori Hámán Kató 
út és a Hunyadi János sugárút sarkán, hátul az udvarban, több szinten. Ennek a 
Hámánnak nevezett egységnek a vizsgálatával úgy belecsaptunk a lecsóba, hogy a 
többire azután nem is került sor.

1971 őszén a kollégiumi vizsgálatot nem a KISZ VB mind a 11 tagja, hanem egy 
bizottság folytatta. Az irányát szórványos egyéni információk jelölték ki, tudtuk, 
hogy nincs minden rendben a Hámánban.

A Hámán Kató úti kollégiumban humán szakos lányok, majd 1971 őszétől (eset-
leg 1970 szeptemberétől?) már fiúk is laktak. A felvételről valószínűleg tanévről 
tanévre, esetenként félévről félévre is dönthettek. Nem emlékszem, hogy a kérel-
meket kik bírálták el, mert én ilyet sosem adtam be. Feltehetően formálisan egy 
bizottság, benne a diákok egy szem képviselőjével, gyakorlatilag azonban a kollégi-
umigazgató asszony válogatott a jelentkezett jogosultak közül. A mi vizsgálatunk 
kiderítette, hogy ezt az elvtársnőt korrumpálták. A kevéssel korábban elhunyt fér-
je síremlékét egy diáklány szülei állíttatták fel: kollégiumi elhelyezést baráti áron, 
cserébe egy örök nyughelyért.



189

A tanszék

A kollégium diákvezetősége is a főnéni kiszemeltjeiből állt, legalább részben, 
amin az akkori illiberális, azaz szocialista demokráciában senki sem csodálkozott. 
Csakhogy a kollégisták egy része, amikor a nem rendszerszerű, hanem a rendkívüli 
kollégiumi gyűlésen megkérdeztük őket, a saját választottjait is erősen kritizálta. 
Hiszen a diákvezetőség a nevét adta és ezzel szentesítette azt a gyakorlatot, amely 
például érdemtelenül kiváltságos helyzetbe juttatta Fehérváriné mamelukjait. A 
gyűlésen nemhogy őket, de még bennünket, a vizsgálatunkat is kritizálta a kol-
légista Takács Géza (Új Pedagógiai Szemle), azon az alapon, hogy eljárásunk is a 
rendszer része, porhintés csupán. Egyszóval megvillant a szabadság ritka pillanata.

A Hámán kollégium zegzugait nem ismertem igazán. A földszinten a Testne-
velési Tanszék szobái voltak, az első emeleten a klubszoba, ahol néha-néha tévét 
néztünk, mi kintiek is. Jártam később viszonylag kicsi szobában, de az első be-
nyomást akkor szereztem, amikor – még elsőévesként – Pintér Éva egy legalább 
hat-nyolc vagy még több személyes hálóba invitált, amelybe egy hasonló nagyságú 
másikon keresztül lehetett csak bejutni. Az, hogy engem, az általa adott néven a 
Bajuszost akart-e bemutatni, vagy nekem a lányokat, immár meg nem mondha-
tom. Az biztos, hogy a kollégiumbeliekéhez képest a mi budapesti szobakonyhánk 
is kedvezőbb feltételeket nyújtott a tanuláshoz. Tehát a lakóknak a szobákban tör-
ténő elosztását végző igazgatónő, a (későbbi?) nevelőtanár és a vezetőség komoly, a 
diák-egzisztenciát meghatározó szükséglet fölött rendelkezett.

A vizsgálat részleteit a tapasztalatok megbeszélése után magam raktam össze 
és fogalmaztam tárgyszerű, összegező logikus rendbe. A szöveget a KISZ VB meg-
vitatta és elfogadta, ezután tártuk a kollégium lakói elé, és küldtük meg az illetéke-
seknek. A többes számban rejlik némi túlzás. Ha akartuk, ha nem: a KISZ szervezet 
álláspontját kifelé mindenütt a függetlenített KISZ titkár, Sipos József képviselte.

Napjainkban a hatalmi viszonyok ismét az átkosbeliekhez, azoknak is az itt tár-
gyalt, a hatvanas évek közepétől a hetvenes évek kezdetéig tartó rövid látszatde-
mokráciájához hasonlítanak. A felsőbbség által semmibe vett miskolci nevelőtes-
tület leveléből 2016-ban kibontakozott országos jelentőségű Tanítanék mozgalom 
követeléseit azonos metódussal fogalmazták, mint annak idején mi a kollégiumi 
vizsgálat összegzését. Addig mentünk el a problémák feltárásában, ameddig elis-
mert jogosítványaink lehetővé tették, s a tanulságokat tálcán kínáltuk fel azoknak, 
akik intézkedési joggal rendelkezve a problémákat megoldhatták volna. A munkál-
tatónak, a felsőbb KISZ-, de még inkább: pártszervnek.

Visszaemlékezésem írása közben jutott eszembe, hogy ez utóbbinak a kollégium 
közgyűlésén tartott beszámolónkra delegált képviselője nemcsak elfogadta a mun-
kánkat, hanem egy ismert toposszal élve kijelentette, hogy bár több vizsgálatban 
vett már részt, ilyen korrekt módon elvégzettel mindeddig nem találkozott. Főis-
kolai oktató volt, talán igazgató-helyettes vagy tanszékvezető, személyére nem 
emlékszem. Intézkedésről, változtatásokról biztosan nem ejtett szót. Ha ilyenek 
mégis történtek utólag, nem rám tartozott, volt más dolgom, amelyet tisztességgel 
elvégeztem.
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Az 1971-es esztendő második felének további mozgalmi eseményeiről ugyan-
úgy nincsenek feljegyzéseim, mint a kollégiumi vizsgálatról, csupán emlékfoszlá-
nyaim vannak. Jelentőségét tekintve egyik sem ért fel az előbbivel, hát még annak 
utóéletével, amely tudtommal engem nem érintett.

A Teleki Blanka kollégiumban vezetékes Rádió működött, kultúrfelelősként 
névleges közöm lett hozzá. Az akkoriban ritka és egyáltalán nem metál színűnek 
nevezett táskamagnó valószínűleg nem az övék volt, hanem a KISZ szervezeté. 
Nos, ezzel a rekvizittel a kezemben bóklásztam büszkén a barna rögökön az 1971-
es őszi mezőgazdasági munkán, és nyomkodtam sorba a felvétel és az állj gombo-
kat. Fogalmam sincs, mi lett a felvételekkel. Szüreteltünk a borús, felhős, nyirkos 
időben, nyomasztott, hogy kivételesen nem csinálok semmit. A kivételesek ezt így 
szokták. A munkásosztállyal szövetséges dolgozó parasztságot ellenben cseppet 
sem nyugtalanította, hogy katonák és diákok szüreteltek a közösben, míg ő a ház-
tájiban gazdagult.

Kvázi rádiósként 1972.03.17-19-én másodmagammal részt vettem egy ifjúsá-
gi rádiósoknak tartott összejövetelen Debrecenben. Szilágyi Jánosra és Bölcs Ist-
vánra emlékszem. Szokolai Márta helyett Fábik Mari jött velem, évtizedek múltán 
meglepett az ATV időjárás-jelentésében az arca, nikotinos hangja. Törekvő ember 
volt diákként, Debrecenben is, nyilván nem érte be köztanári perspektívákkal.

A Szegedi Egyetem című periodikának megszületett a főiskolai melléklete (Kivív-
tuk? Egy frászt, nyilván hozott a Párt egy ifjúságpolitikai határozatot) egy lap vagy 
egy oldal terjedelemben. Időközönként bejártam a Liliom utcai szerkesztőségbe az 
oldalt megértekezni. A főszerkesztő Fenákel Judit akkor már ismert író, mellette a 
későbbi főszerkesztő, Szabó Magdolna, a Délmagyarország későbbi munkatársa dol-
gozott. Mozgalmi funkciként tett látogatásaim részleteire nem, de egy korábbira 
annál inkább emlékezem.

Vitaindító cikk jelent meg a „mi” lapunkban, abban, amelyet nem mi adtunk ki 
és nem mi szerkesztettünk. A szerző Fenákel Judit. Témája (azaz a pártközponté): 
miért közömbösek a mai fiatalok, közelebbről: a felsőoktatásban tanuló diákok?

Nos, a hatvanas évek közepétől a Ki mit tudok közönségszavazati csalásai való-
színűsíthetők voltak, de így is a beleszólás látszatát keltették az emberekben. Egy-
kori középiskolámban azonban nyíltan beszéltek a demokráciáról a NÉKOSZ-os 
szellemiségű reformerek, s egyikük, Liska Tibor az 1970-es Kitörés című filmben 
magyarázta el, milyen egyszerű volna a népet a táncdaloknál fontosabb dolgokról 
is megkérdezni. Erre nem került sor, az úgynevezett társadalmi vitáknak ugyanaz 
volt a funkciója akkoriban, mint a nemzeti konzultációké napjainkban.

Eszembe se jutott a Szegedi Egyetemben megjelent pártfeladatra válaszcikket 
írni, csak magamban káromkodtam, egészen addig, míg kutatott anarchistáim 
egyikének, a tolsztojánus Schmitt Jenő Henriknek frappáns, Kantnak címzett ri-
posztja erre fel nem kínálkozott. Keresi a paripát, amelyen lovagol! – írta a szelíd 
lelkű ideális anarchista, én pedig kanyarítottam hozzá néhány saját mondatot, és 
bevágtattam vele a szerkesztőségbe.
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A két hölgy egyike sem fogta fel mondanivalómat. Talán, ha megmaradok 
Schmitt Jenő Henrik mondatánál, s egyedül azt, vagyis az írásom címét adresszá-
lom a vitához. No de az nem lett volna elég, és nem lett volna az „enyém”! Küzdöt-
tek velem mindketten, rá is kérdeztek a részletekre is, hogy vajon mit is akarok én e 
cikkel mondani, de nem hagytam magam. Meg voltam arról győződve, hogy írásom 
úgy jó, ahogy van. Azt pedig teljes joggal feltételeztem, hogy a szocialista demok-
rácia sajátosságaival, amelyek jó esetben csak közömbössé tették az embereket, 
ők is tisztában vannak. A funkciójuk, a munkamegosztásban betöltött szerepük 
nem mondathatta ki velük azt, amire rákérdeztek: miért közömbösek a diákok? A 
főszerkesztő feladta a faggatózást… Sok évvel később nyilatkozta: „Én ugyanis sze-
rettem volna vitákat provokálni, de nem nagyon ment. Túlságosan konszolidáltak 
és unalmasak voltunk, még a menzáról se írtuk meg, hogy pocsék. Legföljebb azt, 
hogy lehetne jobb. Minden szögletet levágni, mindent kikerekíteni.” Fenákel Judit 
2013. szeptember, Szegedi Egyetem Magazin.

Később a szövegemet újra olvasva be kellett lássam: se füle, se farka nem volt 
az igazamnak.

Notesz 1972.02.12. szombat: Elveszett nap, ma még tud. szoc. sem volt. … 
Eszembe jutott Nagy Pista Fenákel-jellemzése az „és”-beli cikkel kapcsolatban – 
most lehetne egyeztetni az én vita-hozzászólásomat ezzel a véleménnyel. Stimt!

Talán mégsem volt akkora hülyeség, amit írtam?
Notesz 1972.03.15-én: Ezeket a sorokat 15-én reggel írom, lekéstem a buszt 

[Szőregen] pedig csak 10-re kellene – és most valóban kellene – menni az ünnepi 
gyűlések miatt. Ez az én szerencsém! Már nem is csodálkozom, hogy a dolgomat 
csak néha tudom rendesen elvégezni. Megemlékezés – a főiskolán szép volt, leszá-
mítva a Díszteremben lévő alapszervezeteket (3 orosz, nemz. tört.) akik vártak 
ránk, pedig megbeszéltük, hogy jönnek az udvarra. A Kossuth szobornál Himnusz, 
Szózat, aztán a m.őr [munkásőr] zenekar elpuffogott, a jónép meg csak bámult. A 
főiskolán a zászlókat a pártvez. nem engedte kitenni, végül mégis kint voltak, ké-
sőbb egy piros is odakerült.

Notesz 1972.03.31. Mikor az orvosnál voltam, éppen koszorúztak, tizenegy 
szép nagy vörösvirágos koszorút vittek a szőregi emlékműhöz [április 4-e tisztele-
tére]. Szegeden 15-én Kossuth elé kettőt raktak, és Pesten nem lehetett elmondani 
a nemzet kívánságait!

Pár nappal korábban Debrecenben Pozsár Vili, a bánsági Szajánban született, 
Szabadkán a középiskolából díszmagyarban ballagott barátom háborgott, hogy 
egész életében azt várta, mikor tehet le Kossuth elé – innen a noteszben az előbb al-
kalmazott kifejezés! – két szál virágot. Ennek Magyarországon akadálya nem volt, 
ám Debrecenben egyedül ő érezte szükségét! Közönyös diáktársai csodálkoztak, a 
szervek viszont biztosan megjegyezték, talán fotózták is. 

A mozgalmi témájú bejegyzéseim a többivel együtt volnának igazán értékel-
hetők. Március 15-én is további feladatokat és munkákat jegyeztem be. Másnap 
ugyan a szakdolgozatról kezdtem írni:
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Notesz 1972.03.16. Délelőtt kemény meló, tárgymutató, új kartonokra rende-
zés. Ebéd után haddelhadd: Újlaki műsor, debreceni út, közben Mácsai Ilinél, Dó-
zsa Erzsi nevezése, Levél Nagy Lacinak – vajon beírtam-e, hogy két vers v. próza 
kell? Eljut-e hozzá a levél? … Újlaki műsorát … Jóska vállalta helyettem hótt sápad-
tan az egész napi munka után. … Írtam Margónak pár sort, hogy fizessen ki 2 x 100 
és 4 x 80 Ft-ot a filmklubos srácoknak.

Ki a csuda az az Újlaki? Sok bejegyzésemben szerepelt. Akkoriban egy felejthe-
tetlen pillanatban szembe jött velem a Kárász utcán egy vidám, aranyszőke hajjal 
keretezett pajkos égszínkék szempár – és tíz év távlatából rám köszönt! Általános-
ban még verseket írtam hozzá! Zenóbiát nagyhírtelen ezzel a névvel kapcsoltam 
össze, színházi ember feleségének véltem, de csak a társaságában volt. Ujlaky Ká-
roly a lexikon szerint (Bp., 1944. márc. 24.–): színész. 1963-ban kezdte pályafutá-
sát a veszprémi Petőfi Színházban. 1965-től 1968-ig a győri, majd 1973-ig a szegedi 
társ. tagja volt. 1973 óta a Budapesti Gyermekszínház, ill. az Arany János Színház 
művésze. A szekszárdi Deutsche Bühne állandó vendégművésze. 1970–73-ban a 
szegedi Minerva Színpad rend.-je. F.Sz. Zéta (Gárdonyi G.–Török T.: A láthatatlan 
ember); Jancsó Bálint (Huszka J.: Mária főhadnagy); Orsino (Sh.: Vízkereszt).

KISZ vezetői működésem rekonstrukciójához néhány szó szerint megmaradt 
feljegyzés azzal lepett meg, hogy valóban csináltam a kultúrmunkát, nemcsak a 
kollégiumi vizsgálattal voltam elfoglalva. Színházi kapcsolatok, filmklub, amely 
Péter László gyakorlóiskolai tanár neve alatt futott, amatőr előadók ügyei, balla-
gás, pénzügyek. 1972 májusáig vannak feljegyzett, vállalt feladatok, jóval tovább, 
mint amikor átadtam a posztot Csáky Lajosnak. Lehet, hogy nem a választások 
után, hanem tanévenként volt a váltás?

Jutalmazásom meglepett, jól esett, jelentős volt. Kissé sértett ugyan, hogy a 
KISZ titkár bizalmasan a véleményemet kérte, vajon az egy db KISZ Érdemérmet 
nekem, vagy az 1972-ben ballagó Deák Gábornak adjuk-e. Helyette a KISZ KB Di-
csérő oklevelét nem a sértettség, hanem egy baleset miatt nem tudtam átvenni a 
főiskola színe előtti ünnepélyen.

Notesz: 1972.01.24. … most sincs kevesebb teendő, mint eddig. Talán még több, 
hiszen a két dolgozat szorít. És itt van a KISZ is, a választásokig biztosan.

1972.02.09. VB. Állítólag holnap Párt KB tagok jönnek a főiskolára. Úgy tűnik, 
Bandi lemond a VB tagságról … Osztán klub alma, meg ajaj, nem is írok semmit 
ide. Jóskának akad egy-két vezetői allűrje, nem lényeges, csupán arra utal, hogy ez 
majdnem elkerülhetetlen.

1972.02.15. kedd: Délután Jóskával beszélgettünk, átvettem a Filmklubot. 
Bandiról is volt szó, talán erősebben nyilatkoztam, mint kellett volna (jellemzés). 
[Szabó] Sanyinak valószínű holnap átadhatom a 200 Ft-ot. 17-én TV lesz a színház-
ból, kaptunk jegyet, átadom – ha kell – Mayeréknek.

1972.02.16. szerda: Ma is szófosást tartott Hegedűs [András irodalomtanár, 
főigazgató], azt viszont most is olyan szépen, mint szokta. Tud. szoc.-on vígan 
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jegyeztem. Keszthelyi [irodalmi szeminárium] is lement valahogy. Délután egy röp 
VB, aztán tört. alapszerv gyűlése. Bandi éppen a pártfelvételéről tárgyalt – jutal-
mat kapott. Sanyi is megkapta a 200,- Ft-ot. Laci [e sorok írója] ma sem volt túl 
kiváló.

1972.02.17. csütörtök: Délután az Orosz I. helyett az Orosz II-be mentem tagy-
gyűlni, és szombatra itt beszéltem meg a tagkönyv összeírást.

1972.02.19. szombat: Délben a KISZ irodában vártam Krisztát, aki nem jött, s 
nem találtuk meg Dóráék tagkönyveit, így az érvényesítés a 3 vállalt alapszervezet-
tel hétfőre maradt. …. Jóska ma beszélt arról, amire már gondoltam: KISz titkárság 
az 1973/74-es, azaz a IV. év utáni tanévben. És hogy maradjak a VB-ben. Gondol-
kozzak a párttagságról. Mintha 1964 óta, vagy még inkább ’68 óta nem gondolkoz-
tam volna eleget. Egyetem, „kutatás” v[agy] kutatás, francia nyelv – kétségtelen, 
ezekkel együtt mehet minden más, még a fölöttes cél is, ha van. Talán van, hiszen 
oly régen dédelgeti bennem a világ.

[A fenti beszélgetésről okkal feledkeztem el. Két-három évvel később kezdődő-
en már nem jutottam Jóska barátom eszébe, ha általa nem vállalt állásról vagy 
pozícióról beszéltünk. Nem voltam képben, vagy – mivel barátságunk soha nem 
szakadt meg – nem tartott alkalmasnak. Olyannyira, hogy csak fegyverhordozó 
és vatta lehettem, és nem meghívott egy-egy ünnepi fogadáson, vagy komoly jelölt 
helyett futó ötlet a Nagy Imre Társaság tisztújító közgyűlésén. Igaza volt: ez illett 
az ambíciótlanságomhoz.]

1972.03.23. Délelőtt folytattam a jegyzetelést, ill. kartonozást, majd bemen-
tem az őrségváltásra. Meglepetésemre kaptam két ajándékkönyvet. Az új VB-ből 
Schneider Béla nem tetszik – Deáknak [Gábor] sem. Bandi… írjam-e? Semmi hiva-
talost, vagyis inkább fontost nem tudtam intézni. A Dózsa primadonna még nem 
adta le a hétfőre kért nevezési lapot a gödöllői „mondók” fesztiválra, fúj! [előzmény 
1972.03.16.] Holnap végig nagy nap lesz, azaz nem egészen, délelőtt be kell menni 
az irodára. Persze a kulcsot átadtam Csáky Lajosnak [festő, grafikus Kecskeméten]. 
Hunyjunk egyet, majd meglátjuk a holnapot is.

1972.04.10. hétfő. Hoztam filmet az esti előadáshoz, Margóval egyeztettük a 
pénztárt…

1972.04.12. A KISZ irodán Veverka Erzsike említette, hogy valaki keresett – va-
lószínű a holnaputáni előadás miatt. De nem hagyott üzenetet, úgy, hogy nemigen 
lesz abból semmi.

1972.04.17. Hetfű. Csak ebédelni mentem be [Szegedre], utána könyvtárban 
voltam. Katalógus nem volt. Este a filmklubra 7 előtt 10 perccel még senki sem 
jött, erre az első pasasoknál szóltam: ma nem kell fizetni. Erre aztán percek alatt 
vagy 60 tagosz jött, persze jórészt bérletesek. Károly Jóska [nem tudom, ki az] saj-
nálkozott, kb. 30 Ft-ra saccolta az elúszott bevételt. Péter László [nem azonos az 
irodalomtudóssal] 7-kor még nem volt ott. Fábik Mari melegen érdeklődött a pol. 
vitakör iránt – Jóska említette neki. Be kellene mennem a GH-ba a debreceni pénzt 
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felvenni és átirányítani a KISZ pénztárba. Meg még sok minden kellene, többek 
közt a kérvényt megírni, hogy elővizsgázhassak.

1972.04.19. Most pedig munkát kellene találnom, hiszen beadtam az elővizsga 
kérelmet 2 tárgyból.

1972.04.20… nem engedélyeznek elővizsgákat. Tehát szép szorgalmasan so-
rozatban szarnak a vizsgaszabályzatra. Az a fő, hogy van, és mily demokratikus, 
korszerű stb…

1972.04.25. kedd. Délben Fehér Istvánnál [főiskolai párttitkár, a Marxizmus, 
később a Társadalomismereti Tanszék vezetője] voltam, délután egy-két anyaggal 
kiegészítettem az előadást. Kb. 20 hallgató volt, köztük 3 vitázó. Lagymatag volt 
bár figyeltek 7-10-ig (majdnem). Sajnos felületes voltam és fáradt egy kicsit, nem tu-
dom ezt mennyire lehetett észrevenni. Szokolay Márta levelezett valakivel – talán 
erről? Ejhaj? Jobb is lehetett volna. Nekem minden esetre hasznos volt. [A Teleki 
Blanka Kollégiumban]. Csak arra emlékszem, hogy égtem, mint a Reichstag – belül.

1972.04.26. Délben megvettem a ballagóknak az ajándékkönyvet (Az öreg ha-
lász és a tenger) … aztán a szavalóversenyre vettem egy könyvet – KISZ közönség-
díj – aztán…

1972.05.05. … órákig filmkluboztam, be is pörögtem, Margó is morózus volt – 
nahát 45 percet várni, hogy rendbe tehessem a szemétdombját.

1972.05.25. Kaptam 5 napos jutalomüdülést a KISZ VB-től Balcsira.
1972.05.29. Ma még egy komoly vállalkozás volt: befizettünk 200 Ft-ot ket-

tőnknek 10 napra [Helyesen 2 x 5 napra] Balatonföldvárra. Hihetetlenül olcsó, az 
biztos. Dumcsiztunk Sipos Jóskával is. Ő most állandóan a Somogyi-könyvtárban 
üdül – magyar történelem 1711-ig.

A ’68-asok

– Mert imádják a balhét! – mondta utasom, Ramadan doktor, aki korábban 
hosszabb időt töltött Franciaországban. A kirándulókkal Toursban tettünk kis 
sétát, s a piac mellett tüntető csoportba botlottunk. Szabadságot, igazságot vagy 
valami ilyesmit követelt másfélszáz ember Vincent-nak. Miután megtudakoltuk, 
hogy miről is van szó, egy-két együtt kurjongatás után mentünk tovább a két 
katedrális közül az öregebbikhez.

A tömeges véleménynyilvánítás népszokása nem 1789-ben kezdődött, de már 
akkor is szinte véletlenül. Ugyan kit érdekelt a Bastille néhány félnótás bentla-
kója, és kinek ártott a másfél tucatnyi kiérdemesült hadfi, akik áldozatául estek 
a Desmoulins által feltüzelt tömeg dühének? A zsarnokság jelképe ma már csak 
angolból rosszul fordított útikönyvekben létezik, s nem akadt olyan hatalom, 
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amelyik a megszakadt történelmi folyamatot ezen – utódainál sokkal humánu-
sabb – intézmény újjáépítésével kívánta volna helyreállítani. A Bastille ostroma a 
francia nemzeti habitus részévé vált, amely előtt az állam ereje teljében tiszteleg! 
Látványosság, utcabál, öröm: ez quatorze juillet!

A mi egykori népi demokráciánkban május elsején a munkásosztály hatalmát 
ünnepeltük, barátságos rendőrök és munkásőrök között terelődve. Az emelvény-
ről az elvtársak kedvesen lemosolyogtak ránk. – Vajon Kádár is? Személyesen? Ó, 
Istenem! –. Aztán a szentképeket és jelszavakat lepakoltuk, lett sör, lett virsli, a 
tévében A felvonulók kérték… Máig nem győzzük megköszönni… Nem úgy, mint 
a balhés franciák! 

Nanterre-ben egy borzas diák nem átallott staubot kérni a kollégiumba lee-
reszkedő miniszterétől! Ott nem elhitték, hanem gyakorolták az égalitét. Párizs 
külvárosában lázadoztak a lány- és fiúkollégiumok látogathatóságért. Az ember 
haja az égnek állt, hiszen a fiúk már átmehetnek, csak a lányok nem! Miért nem 
nyugszik a vörös Danny? A vád: mert idegen! Mire a francia diákok: „Mi mind 
németek és zsidók vagyunk!”. Ugye ismerős? Az eredeti Charlie, azaz de Gaulle és 
nem a Hebdo, a nemzeti gloire megtestesítője végül beérte látszat győzelemmel, 
majd kis idő múltán lemondott…

Vörös Danny nem mondott le, kiállt a magyar ‚56-ért, és balhézik megint a 
magyar illiberális vezérrel szemben is!

Igen, a franciák imádják a balhét! A diákok, munkások, közalkalmazottak 
– akiket nálunk a proletárdiktatúra egymás ellen játszott ki – 1968-ban össze-
fogtak a hatalom ellen, de a Párt, a hivatásos ellenzék gőgjére is több tízezres 
tömegben reagáltak: – Apró csoportok vagyunk! Apró csoportok vagyunk! – Akár 
1957-ben, amikor a magyarországi terror elleni tiltakozásul a l’Humanité szék-
házát fel is gyújtották! Az általános sztrájk magával ragadta a rendőröktől az 
atomkutatókig az embereket. Nem tudták, mihez kezdjenek jó dolgukban?! Le-
het. De arról meg voltak győződve, hogy saját javukra rajtuk kívül senki más nem 
cselekszik!

Itthon, a laktanyánkban csehszlovákiai bevetésre vártunk, amikor bugyi ró-
zsaszín levélpapírra nyomva eljutottak hozzám az 1968-as jelszavak. Légy realis-
ta – kívánd a lehetetlent! Tilos a tilos! Valósítsd meg a vágyaidat! Holt idő nélkül 
élni – akadálytalanul élvezni! Munkás, te 25 éves vagy, a szakszervezeted múlt 
századi! Kérjük, hogy ugyanolyan tisztán hagyja el a Kommunista Pártot, mint 
amilyen tisztán belépésekor találta!

Unszoltak engem is belelépni. De azon a botrányos francia levélpapíron va-
laki visszakérdezett: – Épp most? – 1968 meghatározó esztendő volt Vietnam-
ban, Varsóban, Prágában, Maliban, Amerikában és mindenütt, amerre néztünk. 
Voltak pillanatok, amelyekben magam is hajlandó lettem volna Dél-Vietnamban 
háborúba lépni. Mintha csak az 1968-as Marianne ihletett volna, vállán a Viet 
Minh lobogóval…
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„De a leginkább ’68-as 
a párizsi ’68 volt. … A moz-
galom nem egy mozgalom 
volt, hanem egy százarcú 
happening (ezt a szót is 
akkoriban kezdték ebben 
az értelemben használ-
ni). Sokan szkeptikusak, s 
még többen mosolyogják 
meg a romantikus álmo-
kat a francia nép idősza-
kos barikádszükségleteit 
emlegetve, de csak a jobb-
oldal és a Kommunista 
Párt fejezi ki aktív ellen-
szenvét. … hiszen a prágai 
tavasz és a párizsi május 
ellensége ugyanaz a párt 
– és személy – volt.” (Hel-
ler Ágnes).

Évek múlva a ka-
tedrán mesélgettem 
az izgága franciák-
ról. Azután a ’68-as 

fiatalok belenőttek a vállalatok, újságok, államok vezetésébe. A bugyirózsaszín levél-
papírról a tankönyvekbe kerültek a felforgató szavak, mint egykor Petőfié. Vajon a 
fülkeforradalom mit tett a tankönyveinkkel? Kit érdekel?! Mert „mi magyarok” nem 
vagyunk Charlie-k, nem vagyunk franciák, kerüljük a balhét.

Török Gábor – Egy autonóm ember

Sohasem szólíthatták professzornak
A híre őt is megelőzte. Büszkék voltak rá, akiket tanított. Speciális kollégiu-

mára, melyet nem szemináriumi szobában, de nagy előadóban tartott, magam is 
belátogattam. József Attilát elemezte! Mégsem győztem tovább három-négy al-
kalomnál. A stúdium nem arra szolgált, hogy pótolja a középiskolát, hanem hogy 
magasabb szintre emelje a főiskolai tudást. Szigorú gondolatmenet, üresjáratok 
mellőzése, az intellektuális humor, virtuóz levezetések órai voltak ezek.
  

Marianne de 1968 (Jean-Pierre Rey).
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Tudtuk, hogy ’56-os flekkje van. Arra nem gondoltunk, hogy mint másoknak, 
neki sem kellett volna megvárnia a harmadik kakasszót, hogy ettől szabaduljon. 
Kerengett róla egy legenda, amely illik a hatvanas évek világba, s a két szereplőre 
ugyancsak. A most megjelent kötet megemlíti...

Azt beszélték, hogy Kádár valamelyik nyilatkozatának nyelvi igénytelenségét 
emelte be példázat gyanánt egyik órájára, amelyet aztán feljelentés, fegyelmi eljá-
rás követett. Az ügyet maga Kádár, azaz a titkársága zárta volna le azzal, hogy egy-
felől a tanár úr maradjon a szakmájánál, másrészt a mellékelt határozattervezetet 
legyen szíves nyelvhelyességi szempontból átnézni.

A Nagy Testvér jelen volt, szemmel tartotta az életünket. Tapasztalatból alig 
ismertem a működés részleteit. Egy ízben hangosan felröhögtem, amikor kiderült, 
hogy pártcsoportgyűlésen valaki kritika tárgyává tette a nyelvművelési házi fel-
adatként beadott, előző életemben íródott művemet. A szöveget én találtam ki, a 
kázust nem.

elnyúlsz a strand pihenőpadnak nevezett fa- és csőalkotmányán. kétszemélyes.
nézed a szemét. állítólag örültök egymásnak.
hasra fekszel, karod a feje alá fűzöd és megcsókolod.
most egészen közelről nézed a szemét, fölé hajolsz, inas mellkasoddal eltakarod, hálá-

san csókolóztok, közel vannak a fa repedései. keze tétovázik gerinceden, szinte céltalanul. 
hűvös a teste, titkon nagyon erős a teste, asszonyos.

kívülálló…desdichado…kívülálló…

Török Gábor Vigyázzon, én marxista vagyok!
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ha megölnéd sem lehetne valami közöd hozzá, tehát elereszted minden izmodat, míg 
vihart kavar hajadban ujjaival. érzed, hogy másik keze megemelkedett ágyékod felé 
kúszik.

befúrod magad a vízbe, fejed kitisztul, kicsiny tempókon fekszel és csendesülsz.

percek múlva eléd jön a parton és engedelmesen felszaladtok a kabinba. ügyetlen 
vagy? mintha észre sem venné felesleges mozdulataidat. kapkodó légzéssel dől neki a 
zöld deszkafalnak s csak teste tudja, hogy csupasz vizesen te vagy, ki ráfonódtál.

Török Gábor mérlegén aligha lett volna figyelemreméltó ez a produktum, ám-
bár a József Attila áthallásokat biztos kézzel emelte volna ki.

Tudós ember volt, kimagasló. Ha racionális elemzései alapján jutott valamire, 
nem alázta meg magát azzal, hogy engedményeket tegyen. Cáfolatot várt, érvé-
nyeset. Nyelvészként végzett verselemzései sokakat meghökkentettek, a peda-
gógusképzésben elkötelezett marxistaként meg-megdöngette azokat a falakat, 
amelyek körülvették. Midőn nyíltan bírálta a főiskola vezetését, a minisztérium 
pedagógusképző osztályát, sőt, magát az ennek élén állott fővezetőt – az az én 
stílusgyakorlatomnál nagyobb figyelmet keltett. Két perben jutott el a Legfel-
sőbb Bíróságig. Megvédte igazát. A helybeliek azonban felőrölték. A visszaren-
deződés évei voltak ezek. 1977-ben negyvennyolc évesen nyugdíjba kényszerült.

Rajtam, aki meghurcolásának kezdetén, 1972-ben a főiskolai KISZ VB tagja 
voltam, a tiszakécskei ötöst osztó tanárnő orleans-i szűzi lendülettel kérte szá-
mon, hogy mit követtünk el Török ellen. Mi, KISZ-esek, nevünkben komcsik. Bi-
zony semmit. Épp ezért semmit! Magam fogalmaztam meg a diákszervezet állás-
foglalását a rágalmazói szerint túl szigorú, embertelen módszerekkel vizsgáztató 
Törökről. Kiálltunk mellette. Erzsike a Gyertyámos utcai lakásban rákérdezett, 
Török Gábor igazolta.

Hogyan is vizsgáztatott tehát?

A szemináriumon a gyakorlati jegyet kellett megszerezni. Nem adhattam be 
kalandozások korából visszamaradt divatcikket, nem volt kellő, gimnáziumban 
megszerzett nyelvtani jártasságom sem, csak elmaradásaim, mulasztások. Nem 
éppen a grammatika szerelmeseként hagytam ott egy évvel korábban a hálózati 
ellenőri országjárásokat. Mit kerülgessem: még az is kétségessé vált, hogy Török 
az indexemet aláírja. De valahogy összehoztam. Ha nem sikerül, nincs panasz, 
de buktam a félévet, s elképzelni sem tudtam, hogy azután főiskolás maradjak.

Öt napot hagytam a szóalaktan vizsgára, amely egy volt a hétből, közte három 
szigorlattal. A harmadik nap vége felé összeállt a rendszer. Kezdtem érteni. Az-
után csak raktam ide-oda a nyelvi tényeket, szabályokat. Végül csak a Török sza-
bályai szerinti utolsó akadály maradt, a hármasugrás. A beugró kérdések. Mert a 
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puszta – Jó napot! árán a diák tételt sem húzhatott, le sem ülhetett. Azután pe-
dig nem szempont az előző kettes, a szakáll, az éppen hogy határon belül maradt 
mulasztásszám. Büszke voltam a tanáromra. A korrektségére. A jelesre is.

Török Gábort, a tudós nyelvészt soha nem szólíthatták a diákok professzornak. 
A mi időnkben ilyesféléből csupán három leledzett a Szegedi Tanárképző Főisko-
lán: két rivális az állattani és a növénytani tanszék élén, valamint a 28 éves korától 
magát ilyennek mondató Geréb György. A többiek csupán tanárnők, tanár urak 
maradtak, Török Gábor is.

Amikor halála után tizenöt évvel tanítványai és munkatársai kötettel tiszte-
legnek előtte, ebben árnyéka sincsen a protokollnak. A szerzők jobban ismerték 
nálam, jártasabbak a tudományában, mint én, mégis, a könyvbemutatóról hazaér-
kezvén nem álltam meg, hogy végig ne simítsak A pecsétek feltörésének gerincén. Jó 
érzés, hogy ismerhettem egy autonóm embert.

Arad

Ma már semmiség, ami a hetvenes évek elején tőlünk tellett. Szegedi főiskolás-
ként azt a zászlót is kitűzettük, a főépületre, amelyik március 15-én nem került 
a vörös mellé, szép hangú lányaink a múzeum lépcsőjen verset mondtak, és ott 
is koszorúztunk, ahol nem volt engedélyezve. Nyitottunk KISZ-klubot, amely ma 
TÁK (Tamási Áronról), addig nem volt tudományos diákköri közleményeket, di-
ák-periodikát adtunk ki a hivatalos Szegedi Egyetem mellett. Ez tudósított 1974. 
okt. 23-án (!) az aradi koszorúzásról.

Hajnalban indultunk Szegedről kerülővel a közeli városba, mert a határ csak 
Gyulánál volt nyitva. Mindnyájan tudtuk, hogy miért kell kerülnünk, hogy miért 
mondunk szívesebben Erdélyt, mint Romániát, de viselkedtünk. A román szervek 
is. Éppen annyit bolháztak az uzsonnás zacskóinkkal, hogy az aradi sírhely koszo-
rúzását lekéssük. A hivatalos román-magyar ünnepségre, a Kultúrpalotába nem 
hívtak, nem is igyekeztünk.

Az aradi libalegelő mellett a mienken kívül egy busz parkolt, Békéscsabáról. 
Akadt, aki figyelmeztetett: nemcsak halott, de élő magyarok is laknak itt. Akik-
nek, mint mondták, a mi kis megemlékezésünk jelentette az igazit. Virágainkat az 
épp visszahantolt sírdombra piros-fehér-zöldet formázva helyeztük el. Ricsei Edit 
rövid beszédet mondott, más Ady Október 6.-áját szavalta. A Himnuszhoz és a Szó-
zathoz nekünk nem hiányzott a távozó katonazenekar, a negyvennyolcas dalokat 
pedig aligha tudták volna eljátszani. Nem szerepelt a tudósításban, hogyan nyel-
tük a könnyeinket az emlékoszlopnak támasztott, azt majd’ felborító, hatalmas 
kék-sárga vörös elnöki koszorú láttán. Romániában voltunk. Ceausescu birodalmá-
ban. A magyar Golgotán.



200

A tanszék

Egy tanítóképzős lány Szatmárnémetiből utazott haza a gyásznapra. Tőle és egy 
középkorú férfitól hallottuk: a városban harminc év alatt eltűnt a magyarok 75 
%-os többsége. A főtéren, a Szabadság-szobor helyén a hős román katona hatal-
mas emlékműve állott, hogy erőszakot tegyen a megmaradt lelkeken. A múzeum 
minden termében vörös alapon fehér betűs idézetek virítottak a Conducatortól. 
Kint a városban magyar falfirka: Ioji, azaz: Józsi… – No, hogy tetszik maguknak, 
itt Oláhországban? – szólítottak meg a kocsmapultnál. Kitérő válaszunk mellé a 
Symphoniámat elcseréltem egy doboz Marasestire, hadd füstölöghessenek magya-
rul az ottaniak.

A város legjobb éttermében a magyar állami küldöttség asztalszomszédságá-
ból Bessenyei Ferenc ült át két percre lányainkhoz, majd összeölelve bennünket 
súgta: – Idejönnék hozzátok, gyerekeim, de nem maradhatok! Hogy hamarabb sza-
baduljak, azt mondtam ezeknek: fellépésem van Pesten! – A 125. évfordulónak ro-
mán-magyar hivatalosék is megadták a módját, a lelkét azonban nem.

Ma már Nagylakon át is lehet Aradra menni, csak az utat-vasutat eltorlaszoló 
halastavat kell kikerülje az utazó. Kék-sárga-piros kopoltyúsok úszhatnak benne, a 
magyar revizionizmus gátjaként. De nem kell mindenütt politikát, nacionalizmust 
gyanítani, a határ innenső oldalán a korlátolt rosszindulat is megteszi.

A 150. évforduló alkalmából a szegedi nyugdíjas pedagógusok klubja felkért 
aradi idegenvezetésre, az oda vezető úton szokásom szerinti előzetes előadással 
együtt. Hogyne vállaltam volna! Csupán azt kértem, hogy a helyettesítésemet be-
széljék meg az igazgatómmal. – Ó, az biztosan menni fog, Magdikát ismerem, hi-
szen maguktól mentem nyugdíjba én is – válaszolt a klubvezető. Magdika ezúttal 
a honoráriumot nem irigyelhette. Talált valami mást. Jobbat ajánlott nálam: aradi 
kolléganőnket, Erikát. Emberi minőségét, és nem magyarságát illusztrálja, hogy 
Erikát mind a mai napig elfelejtette erről értesíteni… 
(2010. október 6.)

Szőr ügy – szar ügy

Csak a vak nem látta Szegeden, hogy azok voltunk. Szakállasok. De mit látott 
ebben az elvakult? Küldetést, jó pont szerzési lehetőséget, ébersége demonstrálá-
sának alkalmát. Mitől voltak annyira beszarva?!

– Hogy miért? Tudja a franc! – válaszolta a hátrafelé repülő keselyű a szárnya 
alatt értetlenkedő verébnek. – Ez a „vonal”. Slussz! –

A tanárképző főiskolai diák-szakszervezet tanárelnöke is részt vett azon a ta-
nácsülésen, amelyen megtették a szükséges intézkedéseket a pártállam hatalmát 
ideológiai síkon fenyegető borotválatlanság ellen. Az utasítás a „föl-föl, te éhes 
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proletár!” jegyében a vörös posztós díszemelvény túloldaláról, felülről érkezett, 
ahonnan fényesre borotvált kövér tokák rezegtették az Internacionálét. Így a Főis-
kolai Tanács – „a legtermészetesebb módon”, tehát kissé túlteljesítve – kitiltotta a 
gyakorlóiskolákból azt, aki bajuszt és szakállt viselt. Sunyiság, mivel a rendelke-
zést nem közvetlenül a főiskolán belül, hanem az alárendelt két gyakorló iskolai 
igazgatóval hajtatták végre. De ők is részt vettek a szocialista demokráciához mél-
tó, egyhangú szavazáson.

Nagy István tanszékvezető másnap felhívta öreg barátját, Turai Kálmánt, a 2. 
gyakorló igazgatóját, és a kötelező udvariasságon túlmenő, megértő részvéttel ér-
deklődött annak hogyléte, közérzete iránt.

– Nem értem, Pistám, fogalmam sincs, hogy mi gondom lehetne! Mi a csudára 
célzol? Bökd már ki!

– Hát arra vagyok kíváncsi, kedves Kálmán, hogy ma, miután átlépted az isko-
lád küszöbét, hogy érzed magad a bajuszod nélkül? El sem tudom képzelni, hogy 
nézel ki! Rossz rá gondolni!

Az őszinte és mélyről fakadó káromkodást a hívónak nem állt módjában vé-
gighallgatni, annak kellős közepén vágta le a kagylót a saját rendelkezése dacára 
bajuszos igazgató.

Bajuszos. Ez volt az első szegedi becenevem. Az előző évben, „nagy Pintér” azaz 
Éva ragasztotta rám a lánykollégiumban. 1970 őszén másodévesként már nem 
csak bajusszal, de Guevara-szakállal tértem vissza Budapestről a városba. A Törté-
nettudományi Tanszéken ennek különösebb veszélye nem volt, bár egyik tanárunk 
– valószínűleg csak a tartótisztje utasítására – pár hét múlva megvált a vörösesz-
szőke körpamacstól, holott addigra elkészíttette a személyi igazolványa hátuljába 
a kötelező kiegészítést, a szőrkeretes portrét.

Szőr ügy? Szar ügy. Hiszen ebből a történetből is felsejlik az Állatfarm maxi-
mája, hogy (a szocializmusban) minden állat egyenlő, de vannak egyenlőbbek. A 
bajuszosoknak úgy általában nem kellett azt leborotválni.

A végzős hallgatóknak azonban igen, mivel gyakorló- és vizsgatanítás nélkül 
diploma nincsen. Egyikükre különösen emlékszem, hiszen a legelső volt, akivel a 
felvételi vizsgám előestéjén megismerkedtem, ráadásul ritka vezeték neve később 
a főiskolán márkanévnek bizonyult.

Katanich szakálla a Főiskolai Tanács elé került, mivel akkor éppen a gueva-
rizmus elleni harcot tartották napirenden. Ahogy Orwell 1984-éből és a mindig 
igazat mondó, örökös miniszterelnök gyakorlatából tudjuk: a háború soha el nem 
fogy. Békeharc, békemenet, trockisták, maóisták, revizionisták, hazaárulók és si-
micskák mindig voltak és lesznek: a győzelem semmi, a harci mozgósítás a minden.

Egy apró esemény azonban megzavarta a Katanich kizárását célzó osztályhar-
cos hadműveletet. Dr. Vidács Ferenc, a hallgatói szakszervezet elnöke ugyanis 
elmondta, hogy a magas, vékony, nevéhez illően szikár, granicsár-arcán szakállt 
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viselő fiatalembert rajtakapta, amint az Aradi vértanúk terén – fehér porcelán nad-
rágjára és garbójára nem tekintve – ölébe kapott egy balesetet szenvedett, vérző 
gyereket, majd habozás nélkül benyargalt vele a nagy SZTK-ba, a legközelebbi or-
vosi rendelőbe.

- Ezt az embert nem lehet a pedagógus pályától eltiltani! – jelentette ki a máskü-
lönben szelíd szakszervezeti vezető. És lőn. Katanics maradt.

Megmaradt az én szakállam is, a tudóssá lett ifjabb diáktársamét sem kifogá-
solja immár senki. Azóta új frontok nyíltak, pitiáner szabadságharcok kezdődtek, 
de a guevarizmus vádján felülemelkedett dr. Vidácsot és a szakállas Katanich Feri 
emberségét nem feledteti semmi.

Nagy Pista tanár úr és a tanszék

„A” Tanszék. Mert nekünk akkor is, most is – ha tanultunk és tanítottunk volt 
is bármely más egyetemi-főiskolai részlegben – a Szegedi Tanárképző Főiskola 
Történettudományi Tanszékét jelenti a szó, ott fejeztük be a diplomához vezető 
utunkat, s onnan kezdtük a tulajdonképpeni pályát, szakmát, hívatást, ki – mit. 
A Tanszéktől kell tehát elindulni, mert az intézmény révén ismertük meg Nagy 
István tanár urat.

Nem tudható, annak idején nem is érdekelt, miféle kritériumok szerint jelöl-
ték ki az egyik vagy a másik főiskolai tanszéket arra, hogy diákjaikat szorosabban 
fűzzék magukhoz: legyenek ott szakestek, tanszéki tanulmányi kirándulások, le-
gyenek évfolyamfelelős tanárok. A természeténél fogva spontán tanár-tanítvány 
viszony akkoriban nem maradhatott állami vagy pártellenőrzés nélkül. A szemmel 
tartó-támogató paternalista szemlélet konkrét személyeken keresztül érvényesült, 
akik kisebb-nagyobb mértékben felvállalták, sőt: akár személyes elkötelezettség-
gel is gyakorolhatták a rájuk leosztott plusz feladatot. Bizonyára minden tanszé-
ken akadtak pedagógiai Erósszal megáldott-megvert oktatók, de nem mindegyiken 
létezett szervezett közösségi kapcsolódás, az ottani tanárok idejét nem vonta el a 
tudományos munkától, egyéni karrier-építéstől, magánélettől az a feladat, amelyet 
a hallgatókkal való tanórákon kívüli emberi kapcsolatok ápolásának nevezhetünk. 

Persze nem lehet rossz dolog a ránk bízottak (nekünk kitettek) személyes ér-
deklődését, rokonszenvét, csodálatát, vagyis az aszimmetrikus viszony előnyeit 
élvezni, amely még a professzori allűrök adta szabadságélmény kiélésének minden 
katedrán adott lehetőségeit, tehát a saját kudarcokat és kiszolgáltatottságot lefelé 
kompenzáló kicsinyes önkény örömeit is felülírhatja. (Nekem az órarend nem felel 
meg, az én szemináriumom hatkor lesz! Reggel, természetesen, mert Én ötkor éb-
redek…). Nos, bármi is volt a tanári motiváció, a kapcsolatápolásra kijelölt főiskolai 
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tanszékeken a diák megkaphatta a személyesebb kötödés lehetőségét – vagy illúzi-
óját – amelyet például az egyetemen hiába keresett volna, s ma is hiába keres.

Hogy festett ez a kapcsolat a diák felől nézve? Mi rendelte a növedéket a Tan-
székhez, a tanárhoz? Erről az oldalról a viszony egyáltalán nem volt szabályozott, a 
személyes hozzárendelődés még a mi időnkben sem volt előírás. A diák, ha keresett, 
a tanrenden kívüli rendezvényeken könnyebben találhatott szuverén, értékhor-
dozó embert a tanulócsoportja számára rendeltetett tanszék oktatói közül. Volt 
olyan diáktársunk, aki máig hiányolja azt a személyességet, amelynek azért nem 
válhatott részesévé, mert valamiféle gátlásosságból nem viszonozta a tanszék ál-
tal felkínált közeledési gesztust. A töri tanszékre azonban előbb utóbb hazajártak, 
otthonra leltek a diákok. Volt, akit a koncepcióktól hangos adjunktus nyűgözött 
le, volt, akinek a csendes szavú, fiatalon is ókortudós asszony imponált, de még a 
nem sok vizet zavaró módszertanos értékeit és gyengeségeit is elfogadtuk, újításait 
megköszöntük, mint ahogy a tanszékvezető is elfogadta és értékelte őket. 

A Tanszék persze nem Nagy tanár úrral kezdődött, nem ő töltötte ki és be, s 
nem is vele ért Tanszékünk a végállomásra. Mégis, nagyon valószínű, hogy a tanárt 
és diákot egyformán tisztelő, előzékeny, figyelmes jelenléte ragasztott bennünket, 
életkorunkra előírt lázongásaink, kritikus magatartásunk ellenére is ehhez a mű-
helyhez. A diákok alighanem a pedagógiai deklarációkat messze meghaladó őszinte 
kölcsönösséget érezték meg, amikor a tanszéki szellemiségből sugárzó, nem szulej-
máni (emlékeztek?), hanem Nagy István-i ajánlatot elfogadták. Ezért vagyunk nem 
kevesen, akiknek tanárrá válása kardinális személyiségévé dr. Nagy István válha-
tott. Így volt ezzel néhány nem töri szakos, köztük akár adminisztratív büntetéssel 
máshonnan eltanácsolt diák is, aki a hivatalos órákon túl nem a saját tanszéküket 
látogatták, hanem a Nagy Pista tanár úrét, ahová „mindenféle lacibetyár, csirke-
fogó, tyúktolvaj” bebocsáttatott. Annak, aki bekopogott, mindig nyílott az ajtó, 
jutott egy mosoly, kézfogás, sorsa iránti valódi érdeklődés, emberi szó.

Mi a tanszéki gyakorlat révén barátságát, emberségét, irántunk tanúsított tisz-
teletét megtapasztalva váltunk diákjaiból tanítványaivá. Tanulnivalónk volt bőven 
másoktól is, más tanszékeken is, de az említett emberi többlet tette maradandóvá 
bennünk az azóta megszűnt Történettudományi Tanszéket, a felszámolt tanárkép-
ző főiskolát.

Soha nem fordult elő, hogy Nagy István készületlenül tartott volna előadást, sze-
mináriumot. Naprakész volt a szakirodalomban. Vállalta a jegyzetírás felelősségét 
– először az egész felsőoktatásban – a legforróbb, legkínosabb közelmúltról. Mon-
datai olykor patikamérleg pontossággal hangzottak el, hogy bizony a kifejezések 
árnyalatait nem volt mindig könnyű követni. Időnkét reformátori, orátori erővel 
és szenvedéllyel zengtek, ha a higgadt elemzést követően kitört erkölcsi meggyőző-
dése, személyes állásfoglalása! Dolgozataink (és nem feleletválasztós tesztjeink!) 
általa végzett javítása valóban a munkánkról, teljesítményünkről szólt, nem szá-
molt rá – 5-4-3 – olvasatlanul a sok esti és könyvtári munkával készült opusaink-
ra, nála nem találkoztunk vizsgáztatás közbeni szendergésből kiosztott kegyelem 
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kettessel. A tanítás és a történettudomány igényes művelését az ő példájából, gya-
korlatából ismertük meg. Neve és tanszéke felvételi garanciát jelentett a budapesti 
egyetemre, s például egy itt végzett diáktársamat követve szaktanári állast hozott 
nekem, azon az alapon, hogy onnan kell tanár, ahonnan elődöm kibocsáttatott.

Egykori tanszékvezetőnket, aki diákjai közt is szigorúan ragaszkodott a primus 
inter pares elvéhez – nem köszöntöttük ötvenévesen. Amikor ő a jubileumát ülte, 
formálisan még nem létezett a baráti kör. A tanár úr 1989-ben lett 60, s abban 
az évben június 10-én, két nappal közlekedési balesete után nélküle találkoztunk 
Szegeden, és szándéka szerint zarándokoltunk el a Történelemtanárok ópusztaszeri 
találkozójára (Pedagógusok Lapja 1989.10.06.), s jött létre ennek nyomán a Szentesi 
Nagy István Baráti kör.

A Születésnapi Lap jóval későbbi. Ahhoz még Sipos Jóskának is be kellett tölte-
nie a hatvanat, amely bármilyen hihetetlen, de megtörtént! Ezt követően a néhai 
Szegedi Tanárképző Főiskola nagyjából egy időben volt történelem szakosai 60 és 
65 éves évfordulóira sorjáztak a lapok egymás után. Közös emlékeink az alsóvárosi 
épületből, a Béke Tanszékről, az áradó Tisza partjáról, a makói és szentesi kirán-
dulásokról valók. Hozzájuk tartozott a KISZ-szervezet égisze alatti diák-közélet, a 
TDK, vagyis a tudományos diákköri és töri tanszéki beszélgetések – olykor hajnalig. 
Ide gyökerezett közös élményeink összefonódnak.

Tanár nemzedékek láncolatának tagjaiként Nagy István személyén keresztül 
kötődtünk a legjobb néptanítói hagyományokhoz, az akkor nem szóban deklarált, 
hanem gyakorolt egyenes beszéd normájához, magyarságunk értékelvű vállalásá-
hoz. Tőle tanultunk meg, hogy lehet és kell a katedra szabadságával élni, lehetősé-
geink és képességeink szerint tisztességesen helytállni. Úgy gondolom, azért cso-
portosulunk Nagy Pista tanár úr köré, hogy esendőségeink és hibáink tudatában, 
de találkozhassunk értékeink azon legjavával, amelyekkel mesterünk kötött össze 
bennünket.

A tanári oklevéllel a kézben ki erre, ki arra távozott, de ha máshol nem, alma 
materünkben időnként találkozhattunk. Mert a meghívók jöttek, s aki tudott és 
akart, részt vett. Szerettük a tanszék évfordulós rendezvényeit, a Találkozás ne-
ves történészekkel előadás-sorozatát, ünnepi szemináriumokra is visszajártunk. A 
rendszeromlásig vendégként, majd 1989 után a száz résztvevő öregdiák egy részé-
vel a tanszékről leváló hagyományt Szentesen a Magyar Nemzeti Levéltár Csong-
rád-Csanád Megyei Levéltárában mi magunk folytattuk.
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Romsics Ignác

1970-ben túl sokan nem hordtunk szakállt. Romsics Ignác nem egyedül Nagy-
pintérnek és nem csak a szakállával tűnt fel. De az „átkosban” a pofaszőr arra a 
kommunistára utalt, aki a forradalmat nem hazudta, hanem cselekedte. Ő lett gya-
nús a létező szocializmusban.

Az ilyesféléket, az őszintéket „pártunk és kormányunk” akkoriban épp úgy rü-
hellte, mint most, a fülkeforradalom után. Az 1968-as hazai reformpolitika lassú 
erodálódását a keményvonalas helyi pártaktíva kéjesen kihasználta, és túl nagy 
fantáziára nem valló címkékkel látott el bennünket, szakállasokat. A  guevaris-
ta volt az egyik, az anarchista a másik. Az 1968-as, a francia kommunistákat és De 
Gaulle-t is elzavaró Párizs árnyékától megijedtek: lengyelországi leveleink felbont-
va érkeztek, vizsgálat indult ellenünk, s nem voltunk elragadtatva ettől.

További évek múltán – és dokumentumok szűkében – nem könnyű emlékein-
ket szétszálazni, hogy aztán összerakhatók legyenek. Egy alkalommal az időrendet 
akartuk tisztázni Ignáccal és Jóskával a főiskolai KISZ VB néhány akciójáról: a há-
romszínű zászló 1972. március 15-i kitűzéséről, a korrupt kollégiumi igazgatóval 
kapcsolatos vizsgálatról, a klub és a diáklap tervéről.

Az emlékezés sorról sorra, szögediesen sörről sörre halad. Ignác, mint új KISZ 
vezető valami külföldi megbízatást kapott azon a nyáron, amelyiken elvonultam 
a közéletből szakdolgozatot írni. Sok sört azonban nem az írás, hanem az opera-
színpad igényelt. Esténként ott trógeroltam. Így esett, hogy amikor Budapestről 
az akkor egyetlen korszerű francia nyelvtanító hanganyagot, a Mauger-t Ignácnak 
leszállítottam, az orsós magnószalagok előzetesen sörbe konvertálódott árát kény-
telen voltam felszámítani. Az adathordozót ugyanis porzó veséjű díszletmunkás 
kollégám hitelezte. – A votre santé, mes amis! –

Minden tétova, sörös sasszémnál (le chassé) biztosabb vagyok abban, amire 
egykori diáktársam ma már bizonyára nem emlékszik. Még a helyszínt is magam 
előtt látom. A főépület bejáratától jobbra, a Földrajz Tanszék előtti folyosón váltot-
tunk szót – valamelyikünk útban lehetett a Díszterem felé. Ignác arról kérdezett 
meg, hogy vajon mit szólnék az ő Bács-Kiskun Megyei Levéltárba történő elszegő-
déséhez? Kimenjen-e levelező hallgatónak a felkínált állás kedvéért?

Az efféle kérdés annyira fontos és bizalmas, hogy csak közeli barátokkal lehet 
megvitatni, azokkal, akiknek számít a véleménye, figyelemre méltók lehetnek a 
szempontjai. A gesztus önmagában is lekötelez, zavarba hoz. Hát még a kiegészítő 
információ! Ignác azt is megjegyezte, hogy ha ő nem vállalja, tanszékvezetőnk ne-
kem továbbítja majd az állásajánlatot. Nekem, aki tudományos kutatói alkalmas-
ságomat illetően túlzott szöszmötölésemmel, az adatgyűjtésben és rendszerezés-
ben elvesző aprólékosságommal már akkor alapos kételyeket ébresztettem Nagy 
Pistában. No de a levéltáros elsősorban kiszolgálja a kutatást – fogom fel utólag, 
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arra pedig épp úgy megfelelhettem volna, mint harcos KISZ-titkárunk, Jóska sze-
kundánsának. Romsics Ignác azonban döntött, s nem szekundánsa, hanem prímá-
sa lett a történettudománynak.

Amikor a tudománnyal még csak ismerkedtünk, esténként a Hámán Kató úti 
szemináriumi teremben verődtünk össze – kollégisták és kintiek – tanulni. Mindig 
akadt szakmai beszélgetni való. A két egykori katona, Perjés Géza és Nemeskürty 
István könyvei és ötletei köztünk is vitákat, eszmecseréket generáltak. De amikor 
dolgozni kellett, dr. Kováts Zoltán útmutatása szerint inkább az 1956-os mártír 
I. Tóth Zoltán bibliográfiáihoz és Kosáryhoz (Bevezetés a magyar történelem for-
rásaiba és irodalmába) nyúltunk. A helytörténeti dolgozatok háttéranyagait tőlük 
gyűjtögettük. Személyüket csöndes tisztelet övezte. Ki gondolta volna akkor, hogy 
egyikünk a Magyar Tudományos Akadémián Kosáry Domokos örökébe lép?!

Szakdolgozat

Az aktust megelőzi a vágy. Megesik, hogy az előjáték érzelmileg maradandóbb, 
mint az utóélet. Így alakult a viszonyom a szakdolgozati témámmal.

Egykor Bartókhoz hasonlóan fekete inget hordtam, s mivel a leningrádi 
Lenocska nem teljesíthette a kérésemet, a gallér nélküli oroszosan gombolóst 
anyám varrta. Az anarchizmust szintén kvázi gimnasztyorkában, nyakig a kha-
ki/ban/ben vettem magamra: a seregben ismertem meg Bakunyint és Kropotkinkát, 
úgy biz’ édes cimborám! Igen, József Attila is velem volt ott, ahol huszonkét évesen 
írogattam ilyesmit:

nagyon szeretnék fekete ingben
úgy élni, mint az anarchisták
a halált apró darabokra szedve
az életet szorítják szívükre
értelem nélkül, mint a puskát
agyig maszlagolt seregek.

Akkoriban jobban vonzottak a „tiszta szívű gyilkosok”, mint a leszerelés utáni 
beilleszkedés kiválási lehetőségek nélküli perspektívája. A filiszterség helyett a hat-
vanas évek végének pesti maóizmusát nevetségesnek találtam, híveit rózsadombi 
mű-proletár bohócoknak. Nem feléjük, s nem az ELTÉ-re tájoltam, hanem a valósá-
gos szegénység okán Szegedre. Aki ott a főiskola történelem tanszékén komolyan 
vette a dolgát, annak már első évesként illett szakdolgozati témát választani.
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A Múzeum körúti antikvárium ebben az időben igazi értelmiségi fészek volt 
Szepesi Attilával, Németh Györggyel, a csehszlovákiai bevonulást elítélt és félre-
állított Márkus György filozófus húgával, a kartográfus fenegyerek Bereznay And-
rással és az állandó tényező, Szamos Gyuri révén. Tőle hallottam először, hogy Ma-
gyarországon is léteztek anarchisták. Nagyot dobbant a szívem fekete ingem alatt!

A magyar anarchistákhoz akkoriban nem csak a főiskolai tanszéken nem értett 
senki, de tudtommal az ország első egyetemén sem. Az ilyesmit nevezzük önálló 
kutatásra érdemes témának!

A magyar anarchistáknak a kommunista mozgalmat érintő dolgaival a Párttör-
téneti Intézetben foglalkoztak. A könyvtárába kis segítséggel még bejutottam, de a 
levéltári forrásoktól Erényi Tibor, az egyik szaktudós szabályszerűen távol tartott. 
Nem volt jogcímem ott kutatni, hiszen nem voltam párttag, Kövér még kevésbé. 
Így akár fel is jajdulhatnék, hogy lám, a Párt üldözött, gátolt, ezért lettem csak 
oktató, nadrágja ülepét könyvtárban koptató szegény legény. 

Az anarchizmus könyvészeti anyagának begyűjtését követően diákként feldol-
goztam a magyar anarchisták folyóiratának hat évfolyamát. A szünidőkben vé-
gigseggeltem a budapesti folyóirat-olvasókat, a Párttörténeti Intézet könyvtárán 
kívül az Országos Széchényi Könyvtárét a múzeumi épületben, dolgoztam a közeli 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, az Országgyűlési Könyvtárban. Két-három év 
alatt megtudtam, hol éltek ezek az emberek, mit olvastak, hogyan gondolkoztak, 
mikor melyik kávémérésben gyűltek össze. Elkészültek a repertórium mutatói, a 
legtöbb munkát adó és a legfontosabb tárgymutató is, amelyből meg lehetett volna 
írni a magyar anarchisták történetének első változatát. A szűkszavú, szakdolgo-
zatnyi terjedelmű bevezetéssel együtt a több mint százhetven oldalas adattár meg-
maradt példánya szép fekete egyen-kötésben a pincében várja, hogy közreadjam.

Mesterem már a diákévekben sokallta a túl szélesre kalibrált alapvetést, a 
kezdetben még beláthatatlan anyaghoz felvázolt rendszeremet, és mihamarabbi 
megfogalmazásra biztatott. A megjelenés erősen motivált volna, de a főiskola első 
tudományos diákköri kiadványát lekéstem, épp amiatt, hogy az megszülethessen! 
A tanárképzőt nem tudósképzésre találták ki, oktatóink maguk sem sokat publi-
káltak. Aki tehetségesnek, ambiciózusnak bizonyult, az előtt előbb-utóbb megnyílt 
a szocialista „mód és lehetőség”, az célba ért, mint az anyja csecsére a szeme sem 
kinyílt kismacska.

Ha a felsőoktatásba vagy múzeumba kerülök, ahol az intézmény évkönyvébe 
évenként egy tudományos közlés az „elvárás”, akkor máig csendesen megélek a 
feltárt forrásokból, szakirodalomból. Ki tudja miért, ezt nem ambicionáltam. Egy 
osztálytársam az általánosban, akitől – azonos családi nevünk lévén – becenevet 
is örököltem, történésznek készült. Nekem akkor fogalmam sem volt róla, hogy mi 
az. Amikor megkésett diákként az MTA Történettudományi Intézetében jártam, 
Jajó baráti csodálkozással vett rólam tudomást. Tartózkodását aligha befolyásolta, 
hogy a kutatóhelyen nem produkált semmit. Részemről az elismerés: érvényesülni 
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tudni kell! Jajó végül a Magyar Nemzeti Filmarchívumban (MNFA) találta meg 
hívatását.

Évekkel később – vidéki tanár Pesten – a témából kandidáló két ifjú kutatóval 
osztottam meg néhány adatot. Akkoriban épp Szittya Emilről folyt a vita az Élet és 
Irodalomban, akit legtöbben az orosz anarchista-inges Kassák önéletírásából is-
merhetnek. No meg az általam feltárt periodikából. – Mi az, hogy a lapnál nem 
hozzák le a jegyzetedet? – hökkent meg a CEU mostani professzora. – Egy telefon 

A ráadás évfolyam egyik száma.
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és… – De a szerkesztőségben délután nem vették fel a kagylót. Megköszöntem a 
gesztust, hazautaztam.

Amikor szeretett tanszékvezetőnk 60. születésnapját köszöntöttük, a szakdol-
gozathoz gyűjtött anyag alapján egy forrásközlést mégis elkövettem. Takarékos, 
szűkszavú szöveg lett, csak töredékét adtam benne a lehetségesnek. Álszerény-
ségből? Gyakorlatlanságból? Akkori ezer magánjellegű gondom miatt? Ki tudja. A 
szószaporítást kerülöm ma is. Dolgozatomat a kiadványban nem vette észre senki. 
A tudós társadalom úgy működik, mint, a művészvilág, az irodalmi élet: – Nagy 
voltál, öregem! Ilyet még soha! Igazi élmény! Komoly felfedezés! – és így tovább! Nem 
csak oda-vissza pattog, megy az adogatás, az kissé zsenánt, hanem körbe-körbe. 
Ha nyalod az enyémet, én is a tiédet! Jó is az! Biztos siker! Köztanárként annak 
örültem, hogy tudós barátaimmal együtt köszönthettem Nagy Pista tanár urat. De-
rűs vesztes vagyok.

A szakdolgozatot a magam nevén írtam. Nincsenek benne nagy felfedezések, de 
ha valaki előveszi, megbízható adatokat meríthet belőle. Meg is teheti bárki hivat-
kozás és lebukás veszélye nélkül. Egy példányát kiadásra, egy másikat kéziratként 
adtam el, így nekem nem kellene a pincében, kartondobozok közt keresgélni a meg-
maradt ópuszt, ha felkerülnék a trambulinra. Oda, ahonnan nem illik a medencébe 
belepisilni. Nem lettem politikus, nem tesznek meg „álamfővé”, ez anarchistaként 
kizárt.

De vajon mennyit kapnék érte?

Dolgozatok, disszertációk

Mint olyan embernek, akinek csak múltja van, és fényes jövője sohasem volt, 
aktiválódott a memóriaegységeimben (Mikrobi!) egy régi siker, ma már köznapi 
tény.

1969-ben a tanárképző főiskolán – akkor ilyenek csak vidéken voltak, ma pedig 
sehol sincsenek – aki akart, elsőévesként megismerkedett a történetírás módszer-
tanával, benne a kutatás alapvető lépéseivel, forráskezeléssel, hivatkozási renddel. 
Szegeden ennek okítása Zozó reszortja volt, Kávássy jegyzetéből lehetett tanulni. 
Személy szerint engem Szamos Gyuri igazított el a Központi Antikváriumban ar-
ról, hogy mi a franc az a p a címleírások végén, s mi különbözteti meg a terjedelem 
jelzését az oldalra hivatkozástól. Ennél többet, a szakdolgozati témámat is tőle 
kaptam, amelynek létezéséről sem vett tudomást az akkori történettudomány. A 
tanáraim kellő tisztelettel elfogadták. De haladjunk!

A második félévben Tecánál referáltam. Őt már előző életében, a gimnázium-
ban sem tudták felkészületlenségen, pontatlanságon kapni a számonkérők, ifjú 
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tudósként pedig – László Gyula kettős honfoglalásra vonatkozó hipotéziséhez 
szolgáltatván adalékot – doktori értekezése két és fél oldal tételt, bizonyítást és 
következtetést, és négyszer ennyi hivatkozást tartalmazott. Olajos Teréziánál a 
diákoknak sem lehetett linkelni, üres koncepciókkal, lila ködökkel előállni. Így 
gondoltam, s gondolom ma is.

Nem tartoztam azok közé – bár voltak ilyenek – akik elsőéves tanárképzősként 
meg tudták volna mutatni tudósi oroszlánkörmeiket, de tény, hogy Arisztopha-
nész Lüszisztraté című komédiájának történeti szempontú elemzését szakszerű-
en végeztem el. Évekig őriztem is a 80 filléres dolgozatfüzetet, amelybe gondosan 
másoltam a mondandómat a cédulázott másokéival együtt. A felhasznált irodalom 
16-17 mű, a hivatkozások száma alig lehetett húsznál több. Ez volt a szakmai-tech-
nikai minimum, a vita és a bírálat, végső soron a tudós tanár döntött a munka 
minősítéséről.

Évekkel később az ország első egyetemén jöttem rá, hogy nem volt ez mindig, 
mindenütt és minden tanárnál követelmény. S persze a diákok szintén lehetnek 
ilyenfélék, olyanfélék, semmifélék. Tanárképzős szakdolgozatomból is megkísérelt 
valaki smittelni, ám a témavezető rajtakapta. 

Egy másik tanszékre adta be a feleségem az én szociometriai munkámat, amely 
a Sas-hegyi Arany János 12 évfolyamos iskola egyik osztályáról készült, ahová ő be 
sem tette a lábát. Meg lettem volna lepve, ha nem fogadják el igen jó minősítéssel. 
Diplomázásom előtt azon a főiskolán senki nem értett a szociometriához. Azóta 
lett ilyen – de a feleségem szakdolgozata nyomtalanul eltűnt. Egykori évfolyamtár-
sam tartott belőle oktatóként speciál kollégiumot. Kedvet kaphatott hozzá, amikor 
a Neveléstudományi Tanszéken diákként előadást tartottam arról, amit a „revi-
zionista” Mérei Ferenctől és Virág Teréztől tanultam. S még mondja valaki, hogy 
csillárt rugdosó szoknyalibbenésekkel vezet az út az oktatói karrier felé!

Az egykori első éves szemináriumi dolgozat vonatkozó lapjait már nem tudom 
dokumentálni. Minden azóta írott munkám különb – formailag biztosan –, mint a 
sumákum laude doktoré. Egyiket sem a piacon vettem. Igazi vesztes vagyok.

Az ország élén, a Vár magasán pedig ott a sikeres ember! Az álamfő. A miénk!
– Nagy dolog? – kérdezi az ember a kicsinyét, midőn az elszántan koncentrál, 

hogy a bilin ülésezve kiadjon valamit magából. Belepirul, majd sápad az erőlkö-
désbe. Előfordul, hogy az egész család programját megakasztja. Pedig csak nyomni 
kell, miként Krahácsot! Épp, hogy nyílik az esze, s mégsem érti, hogy az, ami tá-
vozna kifelé, bár belülről jön, nem az énje része. Ha az emésztési folyamat befeje-
ződött és sikerül túl jutni rajta, s az excrementum kellő mennyiségű és jól formált, 
akkor jól működik a szervezet. Ha nem, a betegség láthatóvá válik, a végtermékből 
diagnosztizálható.

A szakdolgozat, a diplomamunka, a doktori értekezés a felsőfokú képzések 
végállomása, egy önként vállalt folyamat magától értetődő, természetes befeje-
zése. Nem kötelező abszolválni. Egyetemi, főiskolai oklevéllel igazoltan gyógyít, 
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épületeket tervez, tanít az ember. Magától értetődő volna, hogy minden erre jo-
gosított tudjon is gyógyítani, tervezni, tanítani. A focista pedig tudjon focizni. A 
labdazsonglőr, sőt: némely sportoló is doktor akar lenni, pedig neki sem muszáj. 
Ha igen korlátozottan képes írni-olvasni, ha makog csak, annál inkább. Mintha a 
cafrang a hiányosságai protézise lehetne. Megszólal, sőt, sokat beszél a doktorált 
tanár kolléga – a saját nemi életéről. A másik a Párizs körüli erődítmények asz-
faltjáról értekezik, jó kedvvel, bőséggel. A szexistától soha senki nem tanult meg 
angolul, a történészre sem borították rá a betonkeverőt, hiszen a kettes megvan. 
Ez a végtermék. Az iskola jól teljesít.

Hamisságok mindig voltak és mindig lehetnek.
Nem csak a nemzet gojostola kapott sumákum laude doktori címet, vagy kvázi 

diplomát. A társadalmi higiéné azonban megköveteli, hogy húzza meg magát az 
ilyen. Lelkesedünk a versenysportért, a korrupciótól mentes gazdasági versenyért, 
a hiteles iskolai bizonyítványért. Ma, a nagy nemzeti aláírás emléknapján időszerű 
a nagy magyar filozófust, Hofi Gézát idézni: Nehogy már a szar húzza le a vécét! 
Nehogy már a hamisítás legyen a norma, nehogy már a trambulinról pisáljanak a 
medencébe! Nehogy már megkövüljön a magyar nemzeti kaka, ne a koprolit legyen 
az utódok öröksége, ne az érdemkeresztes szittya díszdoktor által aszfaltba beto-
nozott magyar múlt!

Az alaptörvény negyedik módosítása elrendelte, hogy ma, április 25-én legyen 
az alaptörvény napja!

Posztgraduális

A tanárképző főiskola után igyekeztünk egyetemi kiegészítőre. Ez volt a szokás. 
Nekem tíz év múlva sikerült. De kezdjük a címben jelzett ténnyel!

Egyetemi szakdolgozatom a Magyarországi Szociáldemokrata Párt anarchis-
ta és anarcho-szindikalista ellenzékét mutatta be 74 oldalon, 135 hivatkozással. 
Főiskolai búvárkodásaimra épült, ahogy az egyetemi felvételemet is a főiskolai 
előélet döntötte el.

Az embernek nem mindegy, hogy tanári fizetéséből honnan hová és meddig, 
két vagy három évig jár egyetemi kiegészítőre még akkor sem, ha a munkáltatói 
hozzájárulást főnökeim kegyként megadták.

1973 után Budapesten megrökönyödve vettem tudomásul, hogy a pesti böl-
csészkaron a felvételi nem úgy megy, mint 1968-ban, amikor a többszörös túlje-
lentkezés dacára elsőre felvettek Szegeden magyar-történelem szakra. Felvételi 
vizsga a pesti egyetemen nem volt, csak felvételi beszélgetés, amelyre vagy be-
hívtak, vagy nem. Napi olvasmányomra húzta el a száját Névtelen Endre. Ezután, 
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szégyen nem szégyen, megkerestem volt tanáromat, Pálmai Kálmán filológust a 
minisztériumban, aki a régi barátsággal fogadott. – Hozd be, tedd csak az aszta-
lomra az anyagod, ha nem lennék! – mondta, majd egy röpke kérdés: – Magyar 
szakra ugye? – Erre sem adtam jó választ. Ki tudja, miért, ismét elutasítottak. Ezu-
tán – újra szegediként – legyintettem az egyetemre, Budapestre.

Valaki azonban utánam nyúlt. Augusztus végén furcsa levél jött: beiratkozás 
ekkor és ekkor, meg ilyenek. Mellékesen: az előző értesítés tárgytalan. Aláírás: Di-
ószegi István dékán. Az ő jóvoltából ketten kerültünk be a posztgraduális képzés-
be. A másik utólagosan felvett szintén a Nagy Pista-féle töri tanszéken végzett. 
Pirulok, akár a kapott diplomám, de ide tartozik: az egyetemi kiegészítőt mindket-
ten befejeztük, nem akármilyen minősítéssel.

Bevallom, a végén kicsit csaltam. Az egyetemi szakdolgozatot – volt hozzá kellő 
gyakorlatom – nemcsak csinosan, hanem a bíráló dolgát megkönnyítendő készítet-
tem el. Számítottam rá, hogy a kiváló agrártörténész megnézi elől a tartalomjegy-
zéket, és tudtam, melyik fejezetre fog rákérdezni. Nem szégyen ez, hiszen bármely 
szerző, akinek a munkájára hivatkoztam, kikérdezhetett volna. Pölöskei Ferenc a 
szigorlaton rám bólintott. Mint mondta: nem sokan vannak tisztában az őrlési for-
galom mibenlétével.

Legközelebb a Magyar Tudományos Akadémián találkoztunk. A teremben gyor-
san fogytak a helyek, néhányan álltak, az illetlenül és szándékosan elkésett házi-
gazda Glatz Ferencnek pótszéket hoztak. Diószegi tanár úr jelenlétére is emlék-
szem, Pölöskei Ferenc a Nagy Pista tanár úr vezette szegedi csapatban, közöttünk 
foglalt helyet. A székfoglaló előadás előtt – nem véletlenül – ismerősök kerültek 
szóba, tanárképzős diákok, akiket a szegedi töri tanszék védjegyével vettek fel az 
egyetemre. Elvégre az akadémiai székfoglalót egykori diáktársunk tartotta.

Az utazó tanár kollokviuma

Vonattal járok, most csaknem ingyenes a megpótlékolt Horn-bérlet. Néha – régi 
szokás szerint – beszélgetünk az útitársakkal. A magam korú mindentudó dali-
ák nem érdekelnek annyira, mint a nők. A πcsányi szoknyás nyitott szájjal rágózó 
bögyikétől inkább eltekintek, de egy aranydiplomás tanítónővel Ferihegytől Ceglé-
dig igen kellemes, napot szépítő csevegésbe estünk. A kezdete olyan természetesen 
esett, mint amennyire meglepő a vége: Ceglédről buszozott tovább a saját vasú-
tállomásától messzebb eső Nagykőrösre, ahol tulajdonképpen le kellene szállnia. 
Nagykőrös, Arany János, híres tanári kar… és Nánási jutott eszembe. A csinos idős 
hölgy ismerte kedves tanáromat, annak francia-szakos felesége tanította egykor. 
Rég meghalt néptanítók és prédikátorok szellemisége, tartása, értékrendje terem-
tett köztünk gondolatközösséget.
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Vonattal járt Szegedre Nánási Miklós (1910-1978) is, aki a reformáció korának 
orátoraként mutatkozott be a szegedi skólában. Mint ilyen, nyilvánvalóan csak 
kívülről, Nagykőrösről érkezhetett hetente két-három napra az alsóvárosi apácák 
hajdani épületébe, ahogy az órarend megkövetelte. A Neveléstudományi Tanszék 
Szegeden igencsak gyengén volt eleresztve: szlovák falusi tanító vezette, a didakti-
kát egy szintén ártalmatlan, a minap százéves kollégája vitte a hetvenes években. 
Némi szellemet a neveléstörténetet leadó Riesz Béla képviselt, a mozgalmi vonal 
pedig Papp Gyula szegedi tanácselnökké távozásával szinte megszűnt. Nemigen 
tudták elhitetni az emberrel, hogy a tanszéken végrehajtott óramennyiséghez 
aránylik majd a gyakorlati haszon. Talán ezért kötöttem bele, szinte a harmadik 
szemeszter kezdet kezdetén Nánásiba.

Szabadon beszélt, nagy ívű gondolatfutamokkal, itt-ott régi görögöktől vett 
mazsolákkal megfűszerezve, mely utóbbi köztudottan finom, szárított gyümölcs. 
Ki is kaptam a kalácsból azt, amellyel csíphettem a tanáron egyet: amit mondott, 
az nem görög, hanem latin. Nánási megtehette volna, mégsem latin nyelvű riposzt-
ban válaszolt. Annak sem érezte szükségét, hogy megemlítse: latin szakos.

Lett volna alkalom a revánsra. Mert amikor az általa referálni kiadott Ágos-
ton György-jegyzettel szemben alul maradtunk, s bevallottuk, hogy másodéves 
létünkre nem tudjuk megcsinálni, a legnagyobb természetességgel válaszolt Szabó 
Sanyinak és nekem:

– Tudom, fiaim, hülyeség! De nincs más! – 
A hamis tekintélyt helyére tévő gesztus feledhetetlen maradt addig is, amíg is-

mertté vált, hogy a pedagógia tudományának jegyzetíró nagysága az osztályterem 
április 4-i feldíszítéséből doktorált. Ugye milyen jól esik a felszabadult röhej?!

A közeli, Barát utcai albérletemből gyakran feljártam Nánásihoz az alsóváro-
si épület második emeletére. Olyan szobát kapott a nagykőrösi tanár, amelyben 
megalhatott. Esténként hol erről, hol arról beszélgettünk, regény, film, pedagógia 
– minden szóba jött. Sokat tudott, bölcsen kérdezett, érdekelte, hogy mit gondol az 
ember. „Az iskola elsősorban opportunistákat nevel és olyanokat, akik szüntelenül 
figyelik a körülöttük lévők rájuk vonatkozó gondolatait.”

Amikor nála vizsgáztam, és kihúztam a jól tagolt, de kötelező irodalom isme-
retét igénylő tételt, Makarenkót, bizony fülig vörösödtem. Ültem az ismerős szo-
bában, mesterem ezt azt tett-vett az asztalán, én meg latolgattam a saját mércém 
szerinti esélyeket. Nem mintha nem olvastam volna Az új ember kovácsát még a 
főiskola előtt, de rádöbbentem, hogy felkészüléskor kár volt kihagyni. Közepest 
kalkuláltam, s visszaadtam a tételt. Csak nem égetem le magam atyai barátom 
előtt?!

– Írja be, tanár úr! – mondtam a kisebb szégyen, az utóvizsga mellett döntve.
– Már beírtam, fiam! – bökött az asztalán lévő indexre. – Tedd fel a kávét! Me-

sélj, mire jutottál az anarchistákkal! – s máris kollokváltunk tovább, szokás sze-
rint.  Colloquium – az szintén nem görög, de annyit tesz: beszélgetés.
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Út közben is jólesik beszélgetni. Vonaton nagyobb eséllyel, mint repülőn vagy 
autóbuszon, de a Nagykőrös és Szeged között ingázva Nánási tanár úrnak Renault 
4-esben is sikerült, ha autóstoppos fiatalembert vett fel a kocsijába.

Számomra az autóstopp nem vált be itthon: egyre több autó járt, s egyre ke-
vésbé voltak hajlamosak a sofőrök felvenni. Polgárosodtunk, kispolgárosodtunk 
már az átkosban is. Az én tanáromat azonban másféle értékrend, a bizalom ve-
zérelte, épp úgy, mint az út szélén álldogáló reményteli utazókat. Nánási gyakran 
vett fel a kis kocsiba ismeretlen embereket, sőt: fiatalembert is. Abban az időben 
a KISZ-táboron kívüli kóbor egzisztenciákat rendszerszemléletű bizalmatlanság 
övezte, amelyre azonban tanárom fütyült. Partnerként tekintett diákjára, vagy ha 
annak bizonyult, alkalmi utasára! Egy alkalommal annyira belemerültek stoppo-
sával, egy tanyasi tanítóval a beszélgetésbe, hogy Micu bácsi csak a Szeged táblánál 
eszmélt fel, s kérdezte meg tőle:

– Hol tegyem ki? –
– Alsóvárosra igyekszem – volt a válasz.
– Arra megyek én is! Mi dolga van arra? –
– Vizsgázni megyek a főiskolára, levelezőn végzem a tanárképzőt.
– Aztán kinél vizsgázik? – 
Ki lehet találni: a vizsgáztató a sofőrje volt. A kollokvium ott a kocsiban jelesre 

sikeredett, s parkolás után be is került Lezsák Sándor költő indexébe dr. Nánási 
Miklós aláírásával együtt. Stoppolhatott vissza Lakitelek-Szikra, majd a sátor felé.

Nánási Mityu bácsi nem említette ezt a történetet. Annál inkább a dzsungel mé-
lyén élő magyar orvosét, aki lefordította a Micimackót is – latinra. Ez bizony nem 
akármi! Főleg, hogy akkor még Micimackóval (akárcsak Lezsák Sándorral) még 
nem találkoztam. Lénárd Sándor nevével még annyira sem. Pedig olvastam sokat, 
ha már Makarenkót is – passzióból. A két könyvcím, A völgy a világ végén és az Egy 
nap a láthatatlan házban ajánlatnak hangzott, de nem vonzott jobban, mint a ma-
gyar Milne-szöveg. Nánási Miklós akkor sem lőcsölte volna rám az ízlését, ha nem 
tudta volna, hogy a kötelező ezer és ezer oldalon felül irgalmatlan mennyiséget 
olvasok narodnyikokról, terroristákról, tolsztojánus világmegváltókról, és szinte 
térképszerűen ismerem Pesten a hatvan évvel korábban működő olcsó kávézók, 
valamit a moszkvai és szentpétervári illegális lakások helyét. Jobban érdekeltek a 
tisztaszívű gyilkosok – és az anarchista bölcsek. A drága lányokról nem is beszélve.

Az említett izgalmas témáktól mára megérkeztem a kicsiny paphlagón ülte-
vényre, szívesen időzöm az új-humanista doktor társaságában a láthatatlan ház-
ban, ahol meg-meg jelennek közös ismerőseink. Nánási Miklós, Robert Graves, 
Karinthyék Róbert Gidával együtt, és útitársam, a kedves nagykőrösi hölgy, aki 
Cegléden leszállt.  Gondolatok tobzódnak szerte, Lénárd könyvének minden olda-
lán. Kóstold!

Olvasd! – Ha lelki időd lehetővé teszi…
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Sipos József 60

Na ugye, mondom némi éllel, lehetsz Te is, Jóska ecsém, hatvan esztendős! Né-
hány évtizede fordítva élcelődtem: no nézd csak, két és fél évvel utánam bújt ki a 
tojásból, s nem elég, hogy hamarabb jutott be nálam a tanárképző főiskolára, ha-
nem még ő tart órákat nekünk! Még hogy tanár! Még hogy gyakornok!

A hatvanas-hetvenes évek fordulóján négy-ötszörös túljelentkezés viszonyai 
között elsőre bejutni a magyar-történelem szakra nem mindenkinek sikerült, fő-
leg nem egykor magyarból buktatott, kirúgott tanulónak. (No persze, helyben va-
gyunk: nem az ünnepeltről, hanem rólam van szó. Íme a köztanár minden alkalmat 
megragadó igyekezete, hogy többre vitt pajtásai ürügyén önérvényesítő fényezésbe 
fogjon. Nevetséges, tudom, de miért pont én szakítanék e bevett hagyománnyal?)

Aki olyan mafla volt, hogy nem sumákolta el a kétéves sorkatonai szolgálatot, 
ráadásul kifogta Csehszlovákia megszállását, s azt nem a seregbeli, ’68-as párt-
ba-lépés lehetőségét megragadva („ilyen emberek kellenek közénk, tizedes elvtárs, 
hogy amazok háttérbe szoruljanak!”) használta ki, hanem újabb egy tanév hátrány-
nyal kezdte tanulmányait, annak igencsak csíphette volna a szemét a gyakornoki 
feladatot kapott, mokány, kurucos fazonú felsőéves, a tesi szakos Sipos Jóska. Azt 
nem állítom, hogy akkor ismertük meg egymást, hiszen a töri tanszéken baráti 
viszonyok uralkodtak, szakestek, kirándulások, tiszai árvízvédelem idején.

A makói kiránduláson egyből észrevehettük, milyen határozottan hárítja ked-
vese mellől egyik, zavarba ejtőn aktív tanárunk közeledését. Tudtuk Jóskáról azt 
is, hogy hajnalonta a Hámán-épület kályháit fűti, majd feltölti az utánpótlásra 
szolgáló szenes pitliket. Ezt követően látta el gyakornoki feladatait, diákként láto-
gatta a fontos vagy semmit érő, de katalógussal súlyosbított előadásokat. Ingyenes 
volt a felsőoktatás, de persze tandíj létezett, az albérletet, a kollégiumot és a Béke 
Tanszéken a szalontüdőt sem adták ingyen, s hogyhogy nem, a paprikagyár éjsza-
kai műszakjában is dolgoztunk, meg a Nívó ktsz-nél, rakodóként a vasútnál, s volt, 
aki a Marx téren jugó farmerrel, orkán kabáttal üzletelt.

Sipos József dr. Szántó Imre mellett kiválóan vezette a koraújkori magyar 
történeti szemináriumokat. Otthon volt a szakirodalomban, céltudatos a vitave-
zetésben, mellőzte a privatizálást, s eszébe nem jutott nagy ívű, de tartalmatlan 
„koncepciókkal” helyettesíteni a munkát! Az életkorunk és beosztásunk szerinti 
kritikánk nem talált rajta fogást. Végső soron azonosulhattak vele azok a hallga-
tók, akik valóban felkészült, elhívatott történelemtanárok akartak lenni, s nem 
orvosfeleségek, mozgalmi funkcik, vagy a tanári naplopók.

Jelentős fordulat akkor következett be Sipos József és a mi (a 2006-ban híressé 
vált jogásznő után le nem írnám a magunkfajták szót) viszonyunkban, amikor – 
1971 táján – sor került a tanárképző főiskola első, függetlenített KISZ-titkárának 
megválasztására. Jóska neve nem szerepelt a jelöltek között, bár volt három is, 
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közülük jelentősebbnek egy matematika és egy történelem szakos hallgató számí-
tott. Neveket nem említek, ki tudja, mostanában ki mit hagy ki az önéletrajzából, 
a Ki kicsoda a magyar közoktatásban című kiadványból. 

Sipos József történelem-testnevelés szakos tanárjelölt épp úgy párttag volt, 
mint a ma már tudós, irodalomtörténész csoporttársunk is az lett. Utóbbival 
együtt pár héttel korábban szinte tudtunk nélkül besodort bennünket a véletlen 
a titkárválasztásra jogosult KISZ Bizottságba, sőt: a KISZ VB-be. (A véletlen két, 
azóta magának széleskörű elismertséget és megbecsülést szerzett kultúraalkotó 
és -szervező személyiséggel volna azonosítható.) Minden lehetőségünk megvolt 
tehát arra, hogy a szokásos rítus, a bürokratikus centralizmus világának metó-
dusa szerint szabadon feltegyük a kezünket (csak az egyiket, kérem szépen, csak 
az egyiket!) a felelős és illetékes szervek által kigondolt titkárjelöltek valamelyike 
mellett. A jelölt diákokkal szemben semmiféle kifogásunk nem akadt, tisztességes 
jó magyar emberek (akkoriban a közbeszédet nem uralta annyira a politika, hogy 
ezt ne merjem leírni!) voltak, egyikük öltözködésével is kifejezte – tellett rá neki 
– magyarságát, a másikról bár nem tudtuk, hogy templomba járó lett volna, de azt 
igen, hogy a gyakorolt emberszeretet jegyében ki-kikapta – egy-egy idegölő érte-
kezleten – főigazgatónk, dr. Hegedűs András szájából a gyilkos cigarettát. Az egy-
kori felvidéki, gömöri menekült, a határon túli magyar fiatalok tényleges segítője, 
a magyartanárok hivatástudatának formálójának életét hosszabbította meg ezzel. 
(Hogyne, párttag volt Hegedűs is, a városi pártbizottság, a nómenklatúra tagja, a 
mai high hungarian szerint komcsi).

A KISZ-titkár jelöltekkel csak egy bajunk volt: a jelöltségük módja. Olyat akar-
tunk KISZ vezetőnek, akit mi jelölünk. Nekünk, ha már a választó testületbe ke-
rültünk, nem volt mindegy.

A rendszer deklarált demokratizmusának szabályait elsajátítottuk, a NÉKOSZ 
egykori tagjai itt is ott is közvetítették a fiataloknak: a falakig el lehet, tehát el is kell 
menni erkölcsi kötelezettségét. Még benne éltünk a ’68-as légkörben, bár lengyel 
barátaink levelei felbontva érkeztek 1970 decemberében – figyelt a Nagy Testvér – 
s az egyetlen lehetséges taktikaként szavukon fogtuk a hatalmat gyakorlókat. Ez a 
főiskolai pártvezetőség tagjait, a titkárt, a tanulmányi osztály vezetőjét, a párttit-
kárt jelentette. Nos, ezek az emberek nem tolták reánk a falakat.

A Párt (!) berkein belül olykor-olykor megszólták Guevara-estünket, amelynek 
gerincét Tolnai Ottó költeménye és a hős gerilla kubai kiadású naplója képezte, 
morogtak az I. István tiszteletére rendezett ünnepi szemináriumra, s szóvá tet-
ték egy-egy szókimondóbb novella megírását – de cenzúra nem volt. A tanárok 
„pártküzdelmei” jobbára egymás között folytak, jó esetben a tisztességes oktatá-
sért, tanításért, nemkülönben kivételezett oktatói helyzetük megőrzéséért. Nem 
mindegy heti 6-7 órát letudni a szegedi főiskolán, vagy naponta ugyanennyit 
Bivalyboconádon…
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Realista diákoknak sem volt közömbös, mi következik a főiskolai négy év 
után. Néhányan azonban úgy gondoltuk, nem ez kell legyen a főiskolai KISZ-tit-
kárság tétje. Igazunk volt? Manipulálódtunk magunk is a komolyan vett kom-
petencia-morzsával, akár az Eper és vér filmbéli diák-tüntetői? Ki tudná ma már 
megmondani. Takács Géza barátunknak alighanem ezt felismerve volt lesújtó vé-
leménye a KISZ-ezésről.

A 11 tagú KISZ VB-ben a mi jelöltünk mellé állt a Sipost addig nem ismerő 
földrajzos Kürti Gyurka, Deák Gábor, s később sem bánták meg elhatározásukat. 
A mozgalmi felsőbbség a hiábavaló egyenkénti alapos kikérdezést – Miért éppen 
őt? Miért nem felel meg a másik kettő? – s gyúrás-győzködést követően a jelölését 
helyben hagyta, amely döntés a kor szokása szerint meg is előlegezte a választás 
végeredményét. Sipos József hivatásos forradalmár, függetlenített KISZ titkár lett.

Közelebbi ismeretségünk, barátságunk ezzel kezdődött, az úgynevezett moz-
galmi munkában formálódott. Számba vettük a diákok problémáit, kiválogattuk 
azokat, amelyekben illetőségünk volt, s hozzáfogtunk a kollégiumi helyzet vizsgá-
latához, az egyetemi lap főiskolai oldala birtokbavételéhez, saját folyóirat, tudomá-
nyos diákköri közlemények kiadatásához. Csak olyasmiket említek, ami korábban 
nem fordult elő a főiskola ifjúsági szervezetében. Kezdeményezéseink nagy része 

Tolnai Ottó verséből: Che
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ma kicsiségnek látszik, így a Tamási Áron Klub, a Szándék kiadása, vagy az első aradi 
zarándoklat az októberi gyásznapon, de megvalósításuk akkor évekbe telt.

A legnagyobb felfordulást a Hámán-kollégiumbeli viszonyok, magyarán, az 
igazgató asszony korrupció gyanús ügyeinek feltárása okozta. Vizsgálatunk le nem 
írta volna ezt a gyanút, de minden tényt, amelyből megállapítható volt a vezető 
megvesztegetése, a korrumpálók gyerekeinek jogtalan előnyökhöz való juttatása, a 
diákönkormányzat eszközként való kezelése, leírtunk, s a főiskolai vezetés elé tár-
tunk. A vizsgálatot jórész a fentebb név szerint említettek (Szerényen nem szólok 
magamról…) végezték, az egész ügyért azonban a KISZ titkár, Sipos József tartotta 
a hátát, ő vitte addig a balhét, amíg kis híján rá nem ment ő maga is. A vezetőelle-
nesség viszont-vádjával az oktatásügy későbbi mai szent tehenei is hárítottak, de 
negyven éve ez a szó a szocializmus-ellenesség, rendszerellenesség szinonimája volt! 
Az Elvtársnő, vagyis egy Valóságos Igazgató! alulról jövő tényszerű bírálata eleve 
nem kecsegtetett sok sikerrel, hát még, ha tudtuk volna, hogy a védett vad közeli 
barátnője annak az államvédelmi tisztnek a felesége, akinek munkakörébe a sze-
gedi felsőoktatás diákjainak ellenőrzése és manipulálása tartozott! A láthatatlan 
falaknak is nekimentünk. Inkább vakon, mint vakmerőn, s máig nem tudom, mi-
lyen eredménnyel.

Látható, tapasztalható hátrányok nem értek bennünket, Sipos József karrierje 
ugyan nem ívelt egyenesen feljebb a lenini, kádári káderi úton, de KISZ titkársága 
után is a főiskolán maradhatott. Egyikünknek sem ígérte meg senki a hosszú vörös 
szőnyegen egyenest a csúcsokra vezető perspektívát, de aki keményen dolgozott, 
volt némi tehetsége, az elérhette, ami a főiskolán szerzett tudás, oklevél, netán 
egyetemen kiegészített tanulmányok után elérhető volt. Nagy Pista tanár úr tanít-
ványaként mindenképp illett doktorálni…

A hatvan esztendős Sipos József egyetemi docens szakmai pályafutását, sze-
mélyes, családi dolgait a KISZ-ben folytatott lelkes, időt rabló és sokszor hiábavaló 
közös munkánk ideje óta ismerem. Egyike számomra azoknak a hiteles emberek-
nek, akiknek a meggyőződés, a szó, a tett egyet jelent. Nem tudom, hogyan tanít 
az egyetemen, de azt igen, hogy nem veszi félvállról a kötelezettségeit, nem hárítja 
el a szakdolgozókat, nem bújik ki a konzultációk alól. Tanár kollégák, volt diákjai 
megbecsülése övezi.

Az egykor a Tudományos Diákkör Nagy István vezette kortörténeti szekciójá-
ban kezdett kutatásai aspirantúrán folytatódtak, számtalan tudományos közle-
ményt és fölényes tárgyismeretet termettek. 2009-ben jelent meg a régen várható, 
nyomdakész, de a kiadóban nem elég intenzíven menedzselt monografikus mun-
kája, majd 2020-ban A Bethleni kétharmad: a Kisgazdapárt kormányzópárttá bővítése 
és az 1922-es választások.

Nem titok Sipos József politikusi elkötelezettsége azon értékek mellett, amelyek 
jegyében a KISZ titkárságra emeltük. Ám barátunk, Sipos József még csak kíváncsi-
ságból sem forgolódott soha ama damaszkuszi út szélén, amelyen mostanában oly 



219

Élet...

gyakran változik a menetirány: sosem a megpróbáltatások, hanem a zsíros állások 
felé. Sipos Józsefet az efféle anyagi realitások nem nagyon érdeklik, ennél fogva 
nem megvehető, nem befolyásolható, végső soron a hatalmi gépezet emeltyűit ke-
zelők számára Sipos József használhatatlan. Ezért szeretjük, ezért nem lehet vele 
úgy végig menni a Kárász utcán, hogy meg ne állítanák egy baráti kézszorításra.

Nos, itt tartunk, a jubileumi kézszorításnál.
Sipos József, hozzánk korosodott, de lelkedben meg nem öregedett barátom, 

köszöntelek! Most, hogy ünnepeltként ülsz előttünk, kívánom, hogy elveid, esz-
méid, erkölcsi mércéd szerint éld tovább az életed!

Mert másként nem teheted….

Élet...

Születésnap

Apás szülés? Ugyan már, 1975-ben nem volt divat, amúgy sem vagyok divatkö-
vető. Maga az esemény az anyós szóhasználatában így kezdődne: Hajnalban vitte 
be a mentő a klinikára, s úgy két-három óra tájban már leszült…

Soroksári munkahelyemre telefonüzenet, albérletünkbe távirat érkezett: a kli-
nikán van. Aranyember apósom értesített: a telefonáláshoz is, a távirathoz is el 
kellett mennie hazulról, a sátortetős házból, ahol a felesége alkotta meg és uralta a 
családot. Rend volt és tisztaság, akár minálunk, de ott az állandó anyai felügyelet 
is rendelkezésre állt. A veszélyeztetett terhesség heteit-hónapjait a várandós anya 
a szüleinél töltötte, a szülészeten pedig várta az ismerős orvos.

És mi? Mit vártunk? 
Gyereket.
Ideje volt a jövetelének. Választottunk nevet lánynak is, fiúnak is. Én az apóso-

mét szerettem volna, de a családi név azzal az utónévvel együtt a boldog mamának 
egy korábban vágyott férfit juttatott volna eszébe. Lány név akadt a felmenőkéből 
elegendő. Nem emlékszem rájuk, mert nem lányom született. Hogyan gondoltam 
tovább a többit a felcímkézés után? Nem nagyon volt elképzelésem: biztosan re-
méltem, egyszer igazi otthonunk lesz, igazi karácsonyfa, igazi születésnapok, hár-
masban, négyesben. Majd, ha kapunk lakást… Ez tűnt a legnehezebbnek.

Egyetlen órámat kellett csak átadnom az iskolában, azt is írásbeli feladatok-
kal előkészítve, rendben, s már utazhattam is. Előbb két átszállással a Nyugatiba, 
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aztán a Szeged expresszel a célállomásig. Volt időm gondolkozni, ábrándozni, de 
csak a várakozás töltött be teljesen, a különleges nap, a sosem volt alkalom. Utólag 
kiderült: félúton lehettem, amikor Nagyfiam először szippantotta be a tiszai szellő 
illatát, és felsírt. Mire a klinikára értem a vödörnyi virággal, már fontosabb dolga 
is akadt az apjánál: jóllakottan aludt. Az anyja örömmel újságolta:

– Képzeld! Fiú!
– Hogy vagy? Mi volt? – kérdeztem.
– Reggel behoztak, hamar jött Szöllősi doktor, és két órája megszületett! Fiú!
– Igazán jó, őrülten jó minden! Egészséges? Nincs semmi baj? Te hogy vagy? –
– Nincs, nincs baj, dehogy! Sőt: Fiú!
– Nahát! Fiú! – esett le nálam a tantusz: Fiú, fiú, mi is lehetne más: Fiú!
Az engedélyezett idő leteltével kedves tanáromhoz siettem, nem pusztán azért, 

mert a klinikák mellett lakott. Tiszteletbeli apai nagyapa azóta is. Rövid látogatás 
apóséknál, majd utazás vissza.

Másnap tanítás után méltó koccintás a tanáriban.
(Saigon felszabadult! Azaz: Rambóék hazamentek.)
Névadó nem volt, a nejem a katolikus keresztelővel csak bosszantani akart. Mi-

ért? Mert bosszankodtam. Megtehette.
Ennyi lett volna? Bizonnyal nem. Hiszen rég vártuk őt. 

Korábban az egyik 
főbérlőnk verte ki gyer-
mekünket a páromból, 
amikor nem tartózkod-
tam a lakásban. Mert ő 
is megtehette. Háromne-
gyed hétre jártam dolgoz-
ni reggel, s este hat előtt 
nemigen értem haza. 
Napközis ügyelet, taní-
tás, szakkörök, pusztai 
napközi. Feleségem – a 
házinénink négyszem-
közti támadása után nem 
sokkal – rosszul lett, kór-
házba került, és bekövet-
kezett az elhalt magzat 
eltávolítása. A kolléganők 
némelyike nyugtatott, 
amikor a naplót épphogy 
a helyére vágva loholtam A 7 7 7 1975 májusában.
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kifelé a tanáriból, őt látogatni: nem nagy dolog, gyakran előfordul… Csak tátottam 
a számat: Gyakran?!

Valóban gyakori eset a hurcolkodás volt, párszáz kötetes kezdő könyvtárunk-
kal, boltokból összekunyerált kartondobozokban. A barátok, Csicsó, Dudi a cuc-
colás után rákérdeztek a következő költözés dátumára, hiszen a sör annyira jól 
gurult ilyenkor! Meg a szavak, félmondatok, közös szitkozódások is. Akadt olyan 
esztendő, amelyben öt lakáscímünk sikeredett. A lakótelepek már épültek, a nyol-
cadikosoknak a lakáspolitikai határozatok történelmi jelentőségét emlegettem, 
miközben Döme, a régi barát, az apjával együtt párttag-munkásőr-törzsgárdatag 
családos mérnök is csak áhítozott a békásmegyeri panel után.

Nagyfiam születése 
idején segítőkész, békés 
házigazdáknál udvari 
szoba-konyhában albér-
leteztünk, vízcsap bent, 
budi a kertben. A csecse-
mő fürdővizét palackos 
gázzal fazékban melegí-
tettük. Az olajat mar-
monkannával hordtam 
a fűtéshez. Napközben, 
nem lévén háztartásbeli, 
mint az anyósom, keveset 
tudtam segíteni. A nejem 
az anyaságban elfáradt, 
gyeses lelki problémáit a Nők Lapjából kölcsönözte. Velem sem volt megelégedve, 
amit meg tudok érteni: hiszen magam is így vagyok ezzel. Akkor még titkolta, bár 
világ életében úgy vélte: jobbat érdemel, több jár neki. Hetekre elutaztak tehát az 
anyóshoz, s a visszaérkezéskor a Nyugatiban én csak azon izgultam: vajon megis-
mer-e a fiam? A többi nem nagyon érdekelt…

Esténként pedig, szinte mindig:
- Rosszkor jöttél! Épp most aludt el! – vagy: – Ugyan már, még felébreszted! és:
– Csak ez hiányzott, ez a betegség! Miért nem tudsz vigyázni?!
Igazi otthon, asszonnyal, gyerekkel, a sarokban karácsonyfával? Igazi család, 

szerető, biztonságot nyújtó? Nem az albérleten múlik. Nem a kiutaláson.
Az emberhez igazítja a sorsa.
A legtöbb, amit a gyermek apjától-anyjától kaphat: az a megfelelő szülő. Ha 

magamba nézek: lehettem volna jobb, megfelelőbb. A gyermekeim anyja meg akár 
rosszabb is. Hiszen rajtam múlott, én választottam. És kettőnkön a születésük.

Isten éltessen, Fiam!

A kétéves a „dolgozószobában”.
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Dedikáció

– Apja fia! – mondták nem megosztott, de kétfelé tartó jóindulatú szeretettel, 
ha a gyerek ügyesen lépett fel a suszterszékre valami előle rejtett dologért. Apja 
fia volt akkor is, ha a tanítónő kivételezettjét a fogalmazásban idétLenkének jel-
lemezte. Szűcs Lenke sűrű tenyeresekkel torolta meg a szóalkotást, de odahaza 
ebből cinkos fejcsóváláson kívül más nem keletkezett. A húgom apámmal hasonló 
járásunkra figyelt fel inkább.

– Apja fia – mondtam játszi büszkeséggel a pesterzsébeti Pacsirtatelepen korai 
sétáinkon, melyeken a fiam minden ringó szoknyára erősen felfigyelt. A női ruhák 
ott hullámzottak szemmagasságában, az én szememben pedig a lányok-asszonyok 
mosolya ült meg. Egyik irányban, a villamos végállomás felé boltba mentünk a Ki-
rályhágó utcából, a másik irányban egy tágas tér volt a cél játszani. Szerettem eze-
ket a rövid utakat, amelyeken kissé le kellett hajolnom hozzá, a kezéhez. Elvégre 
azért férfi, hogy ne vegyem fel! Az 52-es villamoson is csak megtámasztást kínál-
tam az álláig érő ülés előtt. Egy idegen kisded nagyot nézett, amikor neki is csak 
térdét megvetni tartottam a markom. Értetlen pillantást vetett hátra – ő a tedd 
ide-tedd oda rendszernél tartott. Az én fiam azóta sem!

Nagyfiam már a második születésnapján vezetett! Máig szenvedélye. Sok évvel 
korábban ábrándoztam a pedálos autóról, nagyanyám, aki ennek tanúja volt, a fi-
amat lepte meg vele. És engem ugyancsak! Ma is döbbenettel nézem az összegek 
nyugtáit, amelyekhez téesz nyugdíjas özvegyeként jutott.

A Mátraaljáról vonattal látogattuk a nagymamát. Visszaútban a Kisújszállás–
Kisterenye vonal egyik állomásán a fiam maga fújhatta a kalauz indítósípját. Ket-
tesben utaztunk órákig, és egy cseppet sem unatkoztam. Kicsit később, a százha-
lombattai játszótereken már inkább. Az ifjabbnak akadt jó társasága, számomra 

sem apatárs, sem anya-
társ nem adódott. Fonto-
sabb dolgom mégsem volt 
annál, minthogy az időt 
vele töltsem hétvégeken.

Néha Budára, a Sas-
hegy oldalába látogat-
tunk: itt az ő nagyma-
mája, annak a férje: Miki 
papa és Abu várt bennün-
ket. A nagyszülői rajon-
gás akkor még meglepett, 
mert mégis csak túlzás, 
hogy anyum az afgán 
agárral együtt négykézláb 

Anyumnál a kétéves, az unokatestvére, 
Őrsy Ildi és az ő anyja.
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kergetőzik a fiammal! Hazafelé Kelenföldről, ahonnan a házra szinte odaláttunk, 
mindig visszatelefonáltunk egyet. Felemelő játék volt az – mert így érte el a lánccal 
rögzített kagylót. Nálunk ilyen eszköz nem lévén, a távbeszéd remek szórakozás-
nak bizonyult.

Aztán a séta, a kirándulás egyre kevesebb. Még egy vízitábor belefért, majd vál-
toztak az idők, megnőtt a gyerek. Kamasz korától – nem ritka ez – fontos dolga-
inkról nem beszélve, ragaszkodásunkat elrejtve éltünk. Tovább tartott, mint De 
Gaulle sivatagi átkelése. Az én apámnak az sem sikerült: ő hamarabb kelt át a túlsó 
partra, mintsem hogy megtudhatta volna: megértem és részemnek érzem őt. Öt-
venhét múlt akkor, én huszonöt.

Az ember az életét az utódainak dedikálja. Apja fia vagy tagadója – egyre megy. 
Mégis jól esik, amikor – évtizedek után, de még ideát – nyugtázom azt, amiben 
sose kételkedtem. Hogy küzdött, vesztett és nyert, mindig egyenesen. Az én fiam, 
az én apám, a mi atyánk…

A Révész-bicska

A bugylibicskától a rugós késig, kertész kacorig ki-ki igényei szerint választ 
zsebkést magának, amely aztán kézhez szoktatva sokra képes. Ha kell segít, de egy 
óvatlant megsebez. Számít a forma, a felszereltség, az acél minősége, s persze az 
ezeket összegző márka.

Emlékszem apám ötvenes évekbeli fényes, lapos, kétpengéjű, pénztárcába 
csúsztatható bicskájára, majd a másik, fémszalagok közé behajtható egypengéjű 
késre. Apósom kacor nélkül ki sem tette a lábát a házból. Rózsakertész kollégája, 
Hegyközi föl-le szánkázó tenorja is a fülembe zeng, midőn – szavakat nem találva – 
szemzőkése márkáját recitálta: – Kunde-bicska! Ááááh, Kunde-bicska! – Gyerekko-
romban szovjet ifjúsági regényekben fantáziát megmozgató – mert nemzetiségről 
árulkodó – finn késről lehetett olvasni, és ki ne ismerné a svájci bicska utánozha-
tatlan összkomfortját? S ahogy bicska nélkül nem ember a székely, úgy a táborozó 
is elképzelhetetlen.

1984-ben hosszú kihagyás után szálltam vízre, először a fiammal, tulajdonkép-
pen csak őmiatta. Először túráztam kajakkal és először a Tiszán. Némi aggodalom 
motoszkált bennem, de megbíztam a kisfiamban, a Móriczban, könnyű túrakaja-
kunkban, a felszerelésemben és a baráti társaságban is. A Kiss József által a Jó 
szelet, kapitányban megírt Félkopaszként szívesen láttak a zugligeti vizesek közt, a 
regénybeli Veréb barátom vitt oda. Itt sorakozó, zászló fel- vagy levonás nem volt, s 
a bő két hét alatt idősebb Turák László táborában hangos szó nem esett. Az ébresz-
tő egy kupica pálinkával történt, a takarodó pedig ahhoz igazodott, milyen hosszú 
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másnapi menetnapra készültünk. A sátorban pedig, végre ketten, beszélgethet-
tünk a közös kalandokról, senki nem tilthatta le az esti mesét, mint otthon, az este 
hat után elülő szél suttogása után szuszogás ringatott álomba. A fiamé.

Tivadarban a tiszai töltés mögötti ligetes terepen álló sátraink között téblábol-
tak a gyerekek. Az enyém kilenc esztendejével a tábortűzzel nem tudott betelni: 
rakta, piszkálta a kis gallyacskákat, melyekért guggolásából el-el futva összegyűj-
tött. Nem akaródzott neki a lángok látványától megválni. Ismerős ez az érzés: a 
tűz vonzása ezer és ezer éve készteti merengésre, ámulatra az embert. Ő most ta-
lálkozott vele először. Végül csak a sátorba küldtem, majd még egyszer, s erre el is 
indult. Két-három perc múlva követtem volna, amikor megláttam ismét a tűznél, a 
tábor parázsló szívében. Így kezdte a vízitúrát, amelynek veszélyeitől nem annyira 
öreg vizesként, mint apaként tartottam. Mit szépítsem a dolgot: a szidással együtt 
kapott egy taslit. Nem nyaklevest, nem fülest, nem pofont, idősebbek ismerhetik 
a műfaji különbséget. Turák Laci bácsi, a táborvezető mégis megjegyezte: – Félko-
pasz, ez nálunk nem szokás…

A Zugligeti úti iskola 
úttörőtáborában minden 
működött, pedig a volt 
diákok, a szülők mellé 
csatlakoztak a hozzánk 
hasonló, innen-onnan 
meg nem válogatott ci-
gánylegények is. Dani, 
az egyik új ismerős fel-
tűnt bozontos szakállá-
val, műszaki érzékével, 
no meg azzal, hogy oly 
nagyon nem szimpati-
zált velem. Talán látta az 
előbb említett jelenetet? 
Mert a kisfiammal a le-

hető legjobban kijöttek. Mintha csak ellenemre… Pedig csak irigyelt. Vele nem 
jöhetett a fia. Az enyém akkor még igen.

A tábori tudományok újdonságaiban készségesen elmaradtam Danitól. Például 
nem ismertem az izomlazító krém hasznát, s mikor Dani felkínálta, automatiku-
san a Köszönöm, nem kérekkel reagáltam. Aztán szóba kerültek sátrak, motorok, ha-
jók, végül Dani beavatott: a bicskák csúcsa, melyhez képest az összes többi smafu, 
a Révész-bicska.

– Erre gondolsz? – nyúltam a zsebembe. Csak elsárgult szemére emlékszem, a 
bólintására nem. – Hogy ennek még Révész bicskája is van… – gondolhatta.

Danit kedvelte Strbik Angi, Varga Lackó és Őrsy Ildi is…
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Valamikor 1972-73-
ban a Váci utca Erzsébet 
híd és Szabadság híd kö-
zötti szakaszán botlot-
tam be a késes műhely aj-
taján. Mindjárt két bicskát 
vettem, nem éppen a Tö-
mörkény Istvántól leírt 
szegedi módszerességgel. 
A másodikat valami ajándék mellé, az éppen megismert, megszeretett apósomnak. 
Az övé kitartott haláláig, az enyémet még koptatom. Megbízható. Addig biztosan 
kitart ez is.

A Tiszán lefelé Szolnoktól Szegedig már csak a közeli barátok jöttek velünk, 
Verébék, Dudiék. Mi tagadás, a tábor végén sokalltam a kanyarokat a folyón, hi-
ányzott a fürdőszoba, az otthon, az asszony. Apósomék a tápai révig elénk jöttek. 
Egyetlenem, gyermekeim anyja nagy érzelmi átéléssel jelentette ki: – Ilyen többé 
sohasem lesz! – Így is tett.

A fiamat ezután nem érdekelte a kajak, az apai nagyszülőktől ránk hagyomá-
nyozott Móricz, sem a csónakház, egyre több programja akadt apóséknál. A válóper 
alatt és után eltűnt a lakásból is. Tíz év múlva tölthettünk együtt újra 4-5 napot, de 
ahhoz a Tisza nem volt elég, Párizsig kellett menni.

Dani barátom, most már megértelek. A Révész-bicskánál sokkal hatékonyabban 
öl az, ami a hiúságában sértett anyai szívben lakik.

Ő lépte át a Rubicont, nem én

Szubjektív. Májusban kezdeményezte, de csak a júniusi illetményemen vettem 
észre. Egyetlen feleségem kiszámolta, hogy felemelt családi pótlékkal neki megéri. 
Ezúttal én is rábólintottam a válásra.

Ezután elvált apaként megfosztottan és kifosztottan vegetáltam ahogy illik, 
nem futotta könyvre, újságra. Utazni a Magyar Történelmi Társulat konferenciáira 
és továbbképzéseire az iskola számlájára nyílt lehetőségem. A PDSZ I. kongresszu-
sán ismertem meg alternatív Szabolcs Ottó mivoltában Miklósi Lászlót, de arról nem 
tudtam, hogy akkor és ott fogamzott meg a Rácz Árpád főszerkesztésében megje-
lenő Rubicon ötlete.

Az új folyóirattal a húgom barátkoztatott össze, aki budapesti történelemta-
nárként rendezői és terjesztői feladatokat vállalt a Történelemtanárok Egylete és a 
Rubicon mellett. Az előbbinek nem éreztem a hiányát, de a veszteség töredékét 

A Révész-bicska.
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pótolandó Marika halála után mégis beléptem. A Rubicon legelső, kék-fehér-fekete 
példányait konszolidáltabb, az előfizetést is megengedő időkben pótoltam. A mára 
megszűnt Históriáról, amely korszakos szerepet játszott a történelmi közbeszéd 
alakulásában, szintén nem mondtam le. Főszerkesztője exhibicionizmusától elte-
kintve ma is fogyasztható mindaz, amit képviselt, ám változik a divat: van helyette 
History, oszt sznobnapot!

A Rubicon nem az árával lett versenyképes. Merészebben nyúlt a kortörténeti 
problémákhoz, a szerzőket nem csak a baráti-kollegiális környezetből (MTA Tör-
ténettudományi Intézete) válogatta, mint a História. Dinamikusabb, frissebb, fia-
talosabb volt és maradt, a küllemét tekintve számomra túlzottan is. A kamaszkori 
pattanások, azaz a szövegek és az igen jó illusztrációk önkényes tördelése, valamint 
a cikkeket támogató kronológiákból a múlt idő kényszeres száműzése bosszantott. 
Furcsálltam a lapszámok folyamatos, évfolyamot mellőző sorszámozását.

Sine ira et studio – tanultuk Padostól az általánosban. Bizony, ezt a követel-
ményt a reáltudományokban, sőt a matematikában sem könnyű érvényesíteni, hát 
még egy történelmi folyóiratban! Legtöbb tájékozatlan ezért úgy képzeli, hogy a 
történettudomány berkein belül csakis részrehajló eredmények születnek. Azé a 
múlt, akié a jelen! Hogy a Rubiconban nem így lett, az a szerkesztő érdeme. A ku-
tatók lehetőségeinek határairól a 2003. évi 6. számban olvashattunk Romsics Ignác 
akadémikustól.

A rendszerváltás utáni oktatáspolitikai törekvések legjelentősebbjének tartom 
a történelem tantárgy ideológia-mentesítését. A tények mindenféle (hazafias, val-
lásos vagy marxista hitbéli) elfogultságoktól mentes tárgyalásához, az e felfogás-
hoz alapul szolgáló tanári szemléletváltáshoz nagyszerű segédletként szolgáltak az 
egyes Rubicon lapszámok kivehető, adattárakat, adalékokat tartalmazó bónuszai. 
A fénymásolók, szkennerek megjelenésével értelmetlenné, sőt: tanórai felhaszná-
lási akadállyá vált a könyvkötészet. Ettől a felismeréstől kezdve a lap tárolására is 
úgynevezett irodai papucsokat használtam.

A Rubicon  mesterkurzusai érdeke-
sebbnek tűntek, elérhetőbbek voltak, 
mint a Szabolcs Ottó-féle Magyar Tör-
ténelmi Társulat Tanári Tagozatáé. Az 
„átkozott liberális hazaáruló” oktatási-
rányítás nemhogy fizette, de el is várta 
a szakmai továbbképzést, és sokféléből 
lehetett választani. Egy ízben azért 
szálltam fel a kora hajnali pesti vonat-
ra, hogy Kubinyi András előadását meg-
hallgathassam. Felejthetetlen élmény 
volt, mivel a professzor úr egészen estig 
késett, s az animátor-főszerkesztő en-
gem, az ismeretlen köztanárt engedett 

A történelmi folyóiratok a líceumi 
könyvtárban szolgálnak tovább.
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helyette előadást rögtönözni. A hallgatóság nem panaszkodott, sőt! Nemcsak a ho-
norárium lepett meg, de ellepett a büszkeség is, mert a katedrán kevéssel utánam 
Heller Ágnes következett…

Később én is átléptem egy Rubicont, s a lehető legelső alkalommal éltem a válás 
lehetőségével. A kockát elvetve változtattam az életformán, iskolámból nyugdíjba 
mentem. Ekkor érdemes ifjabb kollégámnak csalódást okozva határon túli magyar 
középiskolába, a nagyberegi református líceumba juttattam el a História és a Rubi-
con összesen 47 évfolyamát, a kincset érő mellékletekkel együtt. A további előfize-
tés egy másik jó barát révén oldódott meg.

Számomra itt a városi könyvtár, az interneten némi kötekedő kommentelés a 
cikkek alatt, és egyes, különösen érdekes számok megvásárlása. A Rubicont nem 
lehet átlépni mégsem!

A méltóság elvesztése

„Hallottál arról a Johnny Deppről, aki bedrogozva és bepiálva rendszeresen bán-
talmazta ártatlan, angyali feleségét, Amber Heardöt? Ugye, hogy ugye! Na és arról a 
Johnny Deppről hallottál-e, akit ártatlan, angyali felesége a házastársi viták alkal-
mával a legnagyobb természetességgel ütött arcon, és egy alkalommal úgy vágott 
hozzá egy vodkásüveget, hogy a színész majdnem elveszítette az egyik ujját? Nem? 
Semmi?” (player.hu)

Nem, én sem hallottam. De pofon az csattant. Abban a pillanatban, amikor le-
hetetlenné vált ilyen-olyan ürüggyel a Gonosz ártatlan angyali látszatánál meg-
maradni. Abban a pillanatban, amikor a legvédtelenebbet, autista Kisfiamat meg-
ütötte. Amikor az együttélés terheit a kiszolgáltatott gyermek lelkébe ültette. A 
testi-lelki kártételeket az anyai szív közhelye leplezi. Így megy ez.

Aztán a válás. Olyan, mint a borosta. Csak akkor szúr, ha a rossz oldalára szü-
lettél. Ha apának... A kicsinyes osztozás, amelybe kényszerülsz, a hiábavaló öniga-
zolásokkal teli táska, a szégyellős szövetségeskeresés ellentmond a józan észnek. 
Az anyagi romlásból akár erőt meríthetsz: a családi rekvizitumok beszennyeződtek 
úgyis. De megcsal a kármentő remény: hogy kapcsolatot tarthatsz, hogy Apu ma-
radhatsz azután is. Kipreparáltak már a felkészülési szakaszban. Vesztessé kény-
szerít emberi-férfiúi és apai önbecsülésed. A méltatlanság a lélekbe ég.

A méltóság maga az emberi élet. A méltatlanság pusztít. A Timbuktut övező si-
vatagban titkolt örömben, muzsikálásban, fociimitációban, kényszerházasságban, 
a Saria fogságában is emelt fővel élnek és halnak az emberek. A nagyszerű film 
szerint a méltóság az, aminek híján sem élni, sem halni nem lehetséges.
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Elárult Anteusz

Lenny Bruce (1925–1966) stand-up komikus, a társadalomkritikus szatíra mes-
tere szerint az egyetlen motiváció minden előadóművész számára: Figyelj, Mama! 
Nézd, mit csináltam!

Valóban a mama – és nem a nagyanya! – volt az, akihez a művész – a korán 
felbomlott család tagjaként – vissza-visszatért, később együtt is dolgozott vele a 
színpadon. Miért ne lett volna fontos számára az anyai elismerés?!

De vajon hogy fest mindez a mi hétköznapi életünk színpadán?
Úgy véljük, az anyánkhoz fűződő kapcsolat olyan semmi máshoz nem hason-

lítható közösség, amely a köldökzsinór elvágása után sem szakad meg. Hiszen az 
anyák mind azt állítják, hogy feltétlen szeretet köti hozzájuk a gyermeket. A köz-
vélekedés úgy tartja, hogy az anya az ember minden vétkét megbocsájtó, őt feltétel 
nélkül elismerő, küzdelmeit segítő biztos menedék.

A görög mitológiában az anya ősképe Gea, a Földanya. Fiának, az ő Anteuszá-
nak minden küzdelmében a vele helyreállított közös létezés legyőzhetetlen erejét 
adja át egyetlen érintéssel. Ha ez a kapcsolat nem lehetséges, Anteusz elvész, ereje 
odalesz.

A fiú támogatásért az anyja szoknyájához bújik. Az anya a bizalom és a hűség. 
A közös szívdobbanás, az első ölelés, ahová minden Anteusz szeretne visszatérni.

– Figyelj, Mama! Nézd, mit csináltam! – így Lenny Bruce.
Az én kiskamasz fiam is erre vágyott:
– Anyu mindig magasabbra teszi a lécet, mint amekkorát át tudok vinni! –
Mit válaszolhattam volna? Magyarázzam el neki igazmondó apaként, amit ir-

tózott volna hallani?!
Nem voltunk méltók, nem voltunk elég jók ahhoz, akinek azért adóztunk anyák 

napján, hogy legyen mit szemétre dobnia. Tűrtem, hallgattam – micsoda ember az 
ilyen?! A fiamból mégis válási árva lett, s akkor a gyermek maga tiltotta meg, hogy 
az anyját, az anyai szív rejtelmeit szóba hozzam. Dehogy is akartam felzaklatni!

Elvált apaként a „láthatási háború” két esztendejében nem volt lehetőségem a 
fiammal beszélni. Pár évvel később Nagyfiam egyik volt tanárnője kérte tőlem az 
ismerős X. Y. címét. Közben megemlítette, hogy az általánosban – kérdésre – a fiam 
arról beszélt, hogy az anyukája nem engedi találkozni velem. „Könnyek látszottak 
a gyerek szemében.” Én nem láttam a fiam könnyeit, ő sem az enyémet.

A fiamat a maga anyai elvárásai ráadásaként velem is gyötörhette. Az anyai szíve 
sugallta azt a feltételezést a gyerekemnek, hogy nekem ő nem kell, hiszen az anyja 
sem! Ez azért Nagyfiamnak is sok volt, s szóvá tette az egyik kiharcolt „láthatáson”:

– Anyu azt mondta, hogy rosszak vagyunk, Petivel együtt költözhetünk hozzád! 
– Gyertek! Hova máshova?! –
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Többre nem tellett, hiszen csak apa vagyok, a drámai vétséget elkövettem. Any-
ja helyett anyja nem lehettem. Soha nem tértünk erre a témára vissza. A két szoba 
egy félszobás lakás úrnője az én egy szobámmal rosszul kalkulált. 

Egykori otthonunkból a gyerekek hetes elhelyezésbe kerültek és onnan jogsze-
rűen az édesanyához jártak haza. Eleinte azt se tudtam hová lettek! Nem kérdeztem 
meg a győzedelmest, engem többé se ezzel, se mással nem zsarolhatott.

Anteusz apja, a Tengeristen sem tudott a Földanyától elszakadt fiának segíteni. 
Anteusz megbékélt azzal, akivel lehetett.

Lenny Bruce sírfelirata: Beloved father – devoted son. Peace at last. Szeretett 
apa – odaadó fiú. Végre béke.

Szegedi Szent Teréz

A Kossuth Rádió kedd délelőtti műsorára utaló hétfő esti ajánlás késztet valódi, 
alkalmi blog-bejegyzésre. Téma: Kinél maradjon az elvált szülők gyermeke?

A válasz tudható, vannak ezt alátámasztó statisztikák, van törvényes alap és bí-
rói motiváció, ismertek az eljárást megkívánó általános lakás- és vagyoni körülmé-
nyek. Rendszer- és kormányváltás ide vagy oda, a törvény előtt ma is kevés dolog 
lehet biztosabb, mint egy gyermek-elhelyezési per eredménye.

Főiskolai pszichológiai gyakorlatként mindannyiunknak dolgozatot kellett írni 
egy felső tagozatos gyerekről, akit a gyakorlóiskolában, az osztályban és játék köz-
ben, de lakásában is igyekeztünk megismerni. Elvégeztünk néhány egyszerű tesztet, 
kérdezgettük barátairól, családjáról, otthonrajzot is csináltattunk vele. A rajzon sze-
replő személyek és tárgyak nagysága, egymáshoz viszonyított helye, a színek megvá-
lasztása, még a ceruza kezelése is támpontokat adott a gyermek és szülei viszonyá-
nak elemzéséhez. Kneiffel Jóska felnőtt ember volt már, amikor elküldtem neki az 
egykori dolgozatot. Legalább nem kellett levinni egy pincébe, ahová a könyveim, s 
egyéb dolgaim kerültek. Nem csöveztem, nem aludtam éjszakai vonatokon – éppen 
Kneiffel Jóska kolléganőjének a jóvoltából, így merült fel az egykori kisfiú neve és a 
pszichológiai megfigyelés már tanult módszere. Váltam éppen.

A gyermek-elhelyezési procedúra egyik eleme a pszichológiai vizsgálat, aminek 
már csak azért is örültem, mert a rendelőben várakozás közben – hónapok óta elő-
ször! – egymás mellé ülhettünk Nagyfiammal. Ez három-négy percnél nem tartott 
tovább, az édesanyai stáb összepillogott, s elmanőverezték onnan. Várni sem sokáig 
kellett, sorra került az édes, majd én, a másik szülő. Hogy minek, az máig rejtély. Ko-
rábban ugyan javasoltam a nejemnek, hogy kérjünk szülői alkalmassági vizsgálatot 
mindketten, de a kirobbanó siker – dühében majd’ felrobbant – azt mutatta, hogy 
erről szó sem lehet. Nem is volt.
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A per folyamán felolvasták a vizsgálat eredményének igen sablonos szöve-
gét. Mivel engedélyt kaptam rá, megkérdeztem, hogy az, amit Nagyfiam rajza a 
huzamosabb különélés ellenére kapcsolatunkról közöl, miért nem szerepel a 
végkövetkeztetésben?

A bírónő megdöbbent:
– Csak nem azt akarja, hogy a doktornő még egyszer elvégezze a vizsgálatot?!
Ó nem, minek is akartam volna?!
A doktornő a kábító-

szeresek gyógyításának 
szentelte életét. Méltán 
tisztelte ezért a szakma és 
a város, a Szegedért Ala-
pítványtól éppen húsz éve 
kapta meg az állampolgá-
ri kuratórium díját. Tudo-
mányos munkásságát kol-
légái, tanítványai halála 
után  kiadták. Drogcent-
rumot neveztek el róla. 
Hogyan is kívánhattam 
volna, hogy rám és a gye-
rekeimre jobban figyeljen 
annál, mint amiért minden kirendelt szakértő díjazásban részesül! Megbízhatott 
volna a bírónő bárkit is, aki nem végez küldetéses munkát, mégis ugyanez lett vol-
na az eredmény. Hiszen mi, tanárok is gyártottunk rendőrségi aktákhoz formáli-
san csatolandó jellemzéseket ingyen, de meglepődtem volna, ha megtudom, hogy 
valaki elolvasta.

Nagyfiam rajzát nem áll módomban mellékelni, nem kaptam kézhez, mint 
Kneiffel Jóska szülei az övét, elvégre a rajz az életünkről szólt. Helyette ide má-
solom az ő négy évvel a válóper előtt, nyolcévesen írott, egyetlen meséjét. Nem 
műalkotás, jóval több annál.

Egyszer volt egy szegény ember. Volt neki egy szem babja. Egyszer elment a vásárba. 
Találkozott egy emberrel, aki éppen egy szál búzát vitt a vásárra. Megszólítja a szegény 
ember: – Nem cserélne vele? – Jól van, sok nekem ennyi búza! Na, cseréltek.

Ment ki-ki a maga dolgára. A szegény ember a vásárba, a bolond meg haza. Beér a 
városba. Látja ám, hogy egy öregasszony kiverte a macskáját a házból, megkérdezte tőle:

– Miért bántod ezt a szerencsétlen állatot? – Hát azért, mert nem akar egeret fogni. – 
Adja már ide nekem azt a macskát! Adok érte búzát. Így is lett, cseréltek.

–Azt gondolta, most már kár a vásárba menni. Hazaindult. Otthon meglátja a feleség, 
és elkezd kiabálni: – Menj innen ezzel a rusnya állattal!

Mi nem voltunk drogosok.
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Abban a pillanatban kiugrik a macska a szegény ember kezéből. Befut a szobába, a 
szobából a kamrába. Egyszer csak nagy csámcsogást hallanak. Bemennek a kamrába. 
Csodák csodája, mit látnak? Egerek hevernek a földön szerteszét!

– Micsoda szerencse – örült meg a gazdasszony. Bocsánatot kért az urától, amiért el 
akarta küldeni a macskával együtt. El is nevezték cserebere macskának.

A mese azt az értékrendet tükrözi, amelyre a gyermek megélt. A szeretet nél-
küli haszonelvűséget, a kiismerhetetlen hisztérikus asszonyi, (anyai) elutasítást, 
valamint a biztonság, a családi összhang iránti gyermeki vágyat, és az elkövetett 
bántásokért a vágyott bocsánatkérést. Ez persze csak a szegény ember véleménye, 
aki alig tudta megmenteni a történet eredeti szövegét a stilisztikai kompetenciáját 
azonnal kiélni akaró gazdaasszony piros ceruzás beavatkozásaitól.

Megesik, hogy egy-egy délelőtt a rádióban a pártatlanság jegyében elmondja 
majd az Elvált Apák Egyesületének elnöke, hogy mi a baj és miként lehetne csilla-
pítani. Ahogyan húszegynéhány és harminc évvel ezelőtt is. Tudható, hogy két-há-
rom év után a fájdalom elmúlik, csitul a kiszolgáltatott ember dühe, az eltiltott, 
kijátszott apákhoz vagy visszatalálnak a kölykök, vagy nem, de legtöbben túlélik. 
Igaz, találtak már önakasztott apát imitt-amott, még a szegedi bíróság épülete 
előtt is, de a világ úgy van ezzel, mint rossz pasik a női orgazmussal:

Kit érdekel?!

Csak nem a szarom fog rám kiabálni?!

– hallom apósom hangján a népi bölcsességet. A tekintélytisztelet axiómája ere-
detileg nem az unokákkal, hanem a trónkövetelő fiakkal szemben fogalmazódott 
meg. Az idősebb, a családot megalkotó és életlehetőségeinek minden felelősségét 
vállán hordozó ember utasította így rendre a csikót. A saját csikaját.

Hálásabb dolog nagyapának, mint apának lenni. Az unokáimért a fiam és a me-
nyem tartozik felelősséggel. A szülők úgy nevelik a kislányt és a kisfiút, hogy a 
természetes konfliktusok köztük ritkák. Azt pedig, hogy a nagyszülő még ennél is 
jobban tudná csinálni, arról egy szót se! Ősi törvény, hogy a szülő a gyerekét beszél-
ni, a gyermek pedig a szülőt hallgatni tanítja meg. Az unokák nem rendelkeznek 
efféle tanítói és trónkövetelő ambíciókkal. Nem nehéz szeretni őket.

Marcit az anyja figyelmeztette a vécé utáni kézmosásra. Nem nagyon érdekelt, 
nem az én reszortom. Aztán hallom még egyszer, majd a gyerek ellenkezésére be-
avatkoztam magam is. Marcika éktelen felháborodással kezdett kiabálni, Kisme-
nyem ekkor a maga halk, racionális kedvességével rögtön vert helyzetbe került. Így 
aztán leordítottam az unokám fejét. Nehogy neki álljon feljebb, nehogy azt higgye, 
hogy az acsarkodása beválik. Nem emlékszem, hogy az eredeti cél – a kézmosás – a 
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leordítás után hogyan teljesült. Előtte azonban bizonyosan megvolt: Marcika nem 
hazudós, és – amire nem gondoltam, az én lakásomban! kezet mosni nemcsak a 
fürdőszobában, hanem a behúzott vécéajtó mögött is lehet. Az unokám a konflik-
tus után érezhetően mellőzött engem, anyukájának persze simán megbocsájtott.

Engem a XIX. században szocializálódott nagyszüleim neveltek. Úgy, ahogy az 
ezernyolcszázas években őket. Jó hat évtizedes emlékem egy talán gyermeket ug-
rató bolondozáskor keletkezett. A különben is mogorva benyomást keltő, nálunk 
vendégeskedett nagybajszú István bácsi szemem közé nézve felismerhető valót-
lanságot állított. Ekkor nyíló elmém örömével és a sajátommá vált igazmondás 
késztetésével alig tétovázva vágtam a szemébe, hogy hazudik. Ezzel akkora fel-
háborodást váltottam ki nagyanyámból és nagyapámból, amilyet ezt megelőzően 
sose. – Meghazudtolni egy embernyi embert?! – érveltek István bácsi mellett, aki 
csak hallgatott. A kifejezést: embernyi ember épp úgy nem értettem, mint az ir-
galmatlan, megfélemlítő szidást. A tekintélytisztelet – vagy az illem – parancsa 
felejthetetlenül írta felül az igazságot.

Hogy leugattam a fejét, azt Marci sem fogja feledni. Ő nem így képzelte el a ren-
det. Nem így képzeltem én sem. De mégis…

Mert a hallott bölcsességhez visszatérve: az apósom bizony megérte, hogy utó-
dai leugassák. Először az őt követő generáció vette semmibe, majd az unokája is 
ráripakodhatott a vasárnapi, pontosan délre megterített, kaláccsal díszelgő családi 
asztalnál. Talán még az asztalfőn ült, s csak ezt követően csúszott lejjebb. A végál-
lomás a kisszék, a nyári konyha szokott lenni. A fő hely egykor azt illette meg, aki-
nek a vállán a család, a gazdaság léte nyugodott. Az idősödő ember egyre keveseb-
bet bír el, s egyre nagyobb részt kér a fiatalabb. Az öreg tudása, amelyből az ifjabbé 
eredt, elavul. Az öreg iránti tisztelet véglegesen a vagyonátruházással enyészik el. 
Erkölcsös, illő és igazságos.

Most és mindörökké?

Péter krisztusi korban

Teltek az ünnepek, csendes derűvel, ahogyan szeretem. Még a bűnügyi hírekbe 
se néztem bele, amelyekből kitűnt volna, hogy derék magyar népünk életveszélye-
sen egymásra ítélt ilyenkor. Szirénáznak a mentők, megtelnek a fogdák, iparkod-
nak az ambulanciákon. Igen, mi vagyunk kívül és belül, kórházban, börtönben, 
otthonban. Az embert érik örömök, csapások, meglepetések. Minden elképzelhe-
tőn innen és túl.

A troli Centrum melletti megállójában hallottam döbbenten világgá kiáltani:
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– Nem jött el! Már megint nem! Pedig megígérte! Mindig megígéri! Tudtam! 
Tudtam! De minek ígéri meg, hogy ha nem jön?! – üvöltött, sírt keservesen a 
kisfiú, aki lám, tudott önállóan közlekedni a városban, de az emberek között még 
nem. Mert a szülő csak ember, akkor is, ha őt ez a fiúcska meg nem érti, hiszen én 
sem értem, hogy miért nem. A srác iszonyú fájdalmához ismeretlen apa tartozik. 
Ki ne tudná, hogy láthatásra csak apákat ítélnek, az édesanyákat a jog és a szokás 
ettől az intézménytől távol tartja. Övék minden empátiánk és a Pszicho. Nem a 
hiányzó, ab ovo bűnös apáé.

A magára maradt fiút az egészségügyi gyermekotthonból ismerni véltem, 
esetleg a közeli játszótérről, ahol azelőtt gyakran időztünk Péteremmel. Az ott-
honban leírásomból nem ismertek rá a gondozók, a többiek között én sem. Cső-
látásom van odabent. Nem nagyon érdekel a többi gyerek, sem a portás, sem a 
gyermekfelügyelő. A főorvos is csak annyira, hogy a jogtulajdonos tiltása dacára 
beengedjen. Az anyai szív csaknem mindenre képes! Tehát nem mindenre.

A műsoros karácsonyt idén majd’ egy héttel korábban rendezték. A kórhá-
zakban, gyermekintézményekben is jár szabadság, téli szünet, emiatt tartották 
egykor Sztalin elvtárs születésnapján a fenyőünnepet. Idén 19-ére esett az ün-
nepély. Egy nappal előbb nem szerettem volna, babonából, hagyjuk a francba azt 
az évfordulót. 19-e azonban Petim születésnapja. Bemegyek hozzá, ne legyen a 
kisded érkezésekor magányos, mert közösen ünnepelni számára odabent sem 
adatik meg.

Péter ugyanis szabad ember, nem befolyásolják a körülmények. Az ő vezére 
tényleg belülről vezérel, maga sem képes moderálni. Néha ruhaszaggatást, más-
kor önsebzést, ritkán támadást parancsol. A kanneri autista nem olyan, mint 
Raymond Babbitt. Szokásai neki is vannak. Rituálisan beszélgetünk. Az annyi 
mint két cukorszegény sütemény a Z. Nagy Cukrászdából, két banán, dobozos 
gyümölcslé – szintén lájtos. Az efféle „Hogy vagy – Köszönöm, jól!” után séta az 
udvaron, ha neki is tetszik. A szekrény-kupacból kerül még egy a szakadt trikóra, 
nadrág szintén, és máris mehetünk. Kint galopp – pillangó kezekkel, de lehet 
belőle sietős hajtás, vagy rabcsoszogó, 
mikor hogy. 

Ez így megy negyedszázada immár. 
Péter az egészségügyi gyermekotthon 
kardinális urai közé tartozik. Nem 
olyan testes, mint a rómabeliek, és szí-
nes szoknyát lila övvel sem visel. El-
lenben most félcombig csúszik le róla a 
gatya, mind a kettő, alatta meg a lába 
gumipapucsban, szakadt, de összecso-
mózott zokniban lötyög. Öltöztetéskor 
mellette álltam. Gyorsan kell végezni 
a toalettel, ha a faterre rájött hirtelen Otthonbeli cipő Petimnek



234

Életpálya

az atyai szeretet. A gondozók igyekeznek. Oly kevés az ember ennyi sérült-
re! A december végi séta röviden véget ért, szinkronban a korábban kezdődött 
ünnepéllyel.

Karácsonyra már megvettem az új, névcímkézendő pár cipőt, hamarosan kerül 
meleg felsőruha hozzá. 40 %-kal leértékelt apa korszakomban is vittem be a len-
gyel piacról váltást, a hímzett textil címkéket hozzá a húgomtól kaptam. Készül az 
utánpótlás. Persze odabent nincs személyes ruhatár, én sem fizetek ott szobainast. 
Egyáltalán nem fizetek semmit. Nem engedik.

Egykori otthonnevelőként tudom, hogy egyéni bánásmódot reklamálni nem 
érdemes. Akinek pénze és joga van hozzá, az viheti máshová, vagy akár haza is a 
kölykét, ha nem tetszik itten. Tisztaság és rend van, s ámulok, hogy győzik. De az 
öltözet kopik, szakad, Petin különösen. A lábbelik kallódnak, a párokat keresgélni 
Teréz anya is kevés lenne. Vajon milyen érzés egy műszakban több százszor leha-
jolni? Felnőtt gyermekeket ágyra tenni, ha kell, zokszó nélkül cserélni pelenkát, 
s kedvesen mondani hozzá: – Jól van Petikém, most már mehetsz akár randira is.

Karácsony után nem fogom cipő nélkül, majdnem-ruhában kivinni Pétert. Jó 
érzésem van. Ünnepi gyertyám átmelegít. Így lesz. Felöltöztetem heti egyszer. 
Mindig megyek, ha megígérem.

Ha Péter nem volna, mivé lennének számomra a holmik, az ígéretek és az ünne-
pek? Péter nélkül mi lenne velem?!

Minden májusban anyák napja

Ketten a Korzón: mosoly, köszöngetés, kirakatok. Mégsem a játszótér ez már. 
Férfi a férfival. A gyerek születésnapja, a Virág cukrászdában. – Amit csak kérsz! 
– mondja az ember –, amit akarsz, kisfiam! – Aztán a rendelést kevesli magában, 
mert bizonytalanná vált a mérték. Otthon ünnepeltek, mindig otthon.

– Kutyát kaptam, és lesz biciklim – mondja a gyerek – és voltunk Harkányban!
– Klassz! – mondja az ember, mert mit is mondhatna erre.
Ott lehet, amazoknál még kutya is. Autós kirándulások. S most már külön szo-

ba, a kiköltözést a gyerek is sürgette. Magától. Mögötte lüktető, érző anyai szív. 
Kerülni kell, amit átéltek, riasztaná a gyereket. Az sem jó, hogy – Mi van az iskolá-
ban? – mert erre a felelet, miként a többire: – Semmi.

Próbálta megvárni és hazakísérni suli után, mint amíg elsősként önállóságra 
nem szokott, de pár nap múlva amazok megjelentek a bejáratnál. Való igaz, a gye-
reket már a válóper előtt őrizetbe vették. Gyanútlan volt. Érzékelte a manővereket, 
észlelte, hogy valami más történik, de ami történik, az mindig valami más. Feltűn-
hetett volna a hallgatás, a különös indokok, a külön programok, de mindez lehetett 
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a szokott játszma része. A zsarolásé. – Mert ha nem, akkor elválunk! – Réges-rég 
nem érdekelték a részletek. Aztán hirtelen a fizetése letiltása, majd a tárgyalások, 
és az egész undok, kiszámított bosszú. Tudták: sohasem szégyenítette volna meg a 
gyereket. Nem várta többé az iskola előtt.

Közönséges vasárnapi apa lett belőle – gyerek nélkül. Ítélet szerint ott ácsorgott 
a másik tízemeletes ház falánál, szemben a Pajtás büfével, hogy lássák a negyedik-
ről. Abból az ablakból, ahol nem rég a fia gyújtott gyertyát az alatta szerenádozók-
nak büszkén. Felszólni kaputelefonon? Az nem ment.

– Jó napot, tanár úr! Hogy van? – köszönnek rá a szomszéd asztaltól.
– Most jól! – Látod fiam, mondja befelé, látod…
Lám, a fiával cukrászdázik a táskás ember, a ház előtt ácsorgó, a lakásból el-

mart, a hivatalt járó, kérvényező, bizonygató. – Igazgató asszony, hiszen ön üzente, 
hogy az anyja be se menjen többé az iskolába! Igen, értem, nem avatkoznak be. – 
Ida, ugye tanúsítja, hogy én hoztam minden nap foglalkozásra? Persze, de ezután ő 
hozza, ő fizet… Megértem. – Julika, hiszen láthatta, hogy rendszeresen tanultam 
vele! – Bírónő kérem!

Fizeted a cehhet.
A cukrászdából jövet a könyvesbolt előtt megálltok. Szokásod. Vajon a srácnak 

is az lesz?
Másfél év után kettesben. Ha nem beszél, nincs mihez kapcsolódni. El nem fo-

gadná, hogy ha bármi változott benne, azt nem ő akarta. Önálló, büszke, akár az 
apja. Jó, hogy van születésnap, és lesz névnap is. Hogy van naptár.

Minden májusban anyák napja.
A zsebpénz óvodás korától járt neki. Nem kellett kiérdemelni. Hetenként egy-

szer kapott pénzt a srác szabad elköltésre. Ha maradt a hónap végén a befőttesü-
vegben legalább egy heti, ugyanannyit tettek hozzá. És miért ne maradt volna? 
A fémpénzek gyűltek, szaporodtak, papírpénz is került közé, különösen egy-egy 
családon belüli kölcsön után, mert a kölcsönkamat száz százalék. Megéri takaré-
koskodni, inkább kölcsönadni, mint kérni – fontos támpontnak szántad. Aztán 
egyszer csak eltűnt a tornacipője, s a zsebpénze bánta végeláthatatlan gyermeki 
hetekig. Anya megvonta azt is. Vajon mit bosszult meg akkor? Korábban a gyerek-
től spórolt pénzén vett hanglemezt kapott: Itt van Amerika, itt van Amerika, itt van 
Amerika legszebb asszonya…

Aztán bementek a könyvesboltba. Soha nem fordult elő, hogy itt ne tudj valaki-
nek tanácsot adni. Mégis az ismerős könyvtárosnőhöz fordulsz:

– Rozi néni, szerinted anyák napjára Bettelheim jó lesz? Tudod, a mesék érdek-
lik anyát… Rozi bólint, tehát ő ajánlja. Fizeted a cehhet. Mert nem a fiad, hanem te 
választottad.
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Anyák napi kukázások

A kukába, azaz egyből a dolgok közepébe mégsem nyúlhatok csak úgy, ezért 
elmesélem, hogy egykor a tanító néni informált engem a május első vasárnapi 
ajándékozásról. Meg is cselekedtem. Valamiféle korai, de már nem legelső keresmé-
nyemből négy darab szép fehér, alul kigömbölyödő, pikkelyezett tapintású, felette 
halvány virágcsokorral díszes bögrét vásároltam. Hogy iskolai műsor végén, vagy 
kilenc és féléves legényke voltom magányos maflaságával nyújtottam át, arra nem 
emlékszem. A hagyatékban, magántörténelmünk tárgyi emlékei közt fellelni, ma-
gamhoz simogatni őket hiába törekedtem. Holott a négy bögre sokáig nem került 
használatba: ott sorjáztak a nagyház sarkában állott szekrény tetején, a nagy csu-
por mellett, amelyben a hatforintos rádió előfizetési nyugtákat, villanyszámlákat 
és más fontos dolgokat őrzött Nagyanyám.

Nem büntetésből mellőztem anyámat, bár tény és való, akkoriban nem állt tő-
lem távol, hogy egy valakit máshoz képest soroljak előre-hátra szeretetem, megbe-
csülésem rangsorában. Ídesbíres nagyapámhoz fűződő rajongásom ellentettjeként 
pillogtam néha elmarasztalóan az általa kardos menyecskének titulált nagyanyám-
ra, aki nem csak a nádfedeles kicsi házban, de az onnan belátható egész gyermeki 
mindenségemben szigorú rendet tartott. Mégis ő kapta az anyák napi meglepetést. 
Ő volt közel.

Azóta a világ változott, s benne változtunk 
mi is. De nem hiába vezetik ma is a kicsiny, 
még ügyetlen kezeket az óvónők-tanítónők. 
Készül a gyermeki meglepetés, a megformált 
szeretet – az édesanyának. Mindenkit megil-
let, aki életet adott.

Nem tudhatom, mit jelent anyának lenni, 
hogy közülük kinek mennyit ér az anyák napi, 
a nőnapi gyermeki saját kezű. Arra képtelen 
Kisfiam helyett óvónő készítette a nőnapit. 
Nagyfiam óvodai alma jele maga alkotta virág 
kollázsa alá került. Tárgyi emléke annak az 
érzésnek, amelyet belsőnkben fellelni életünk 
legnagyobb eseménye. Szeretni – maga az élet. 
A nő, az anya, az anyaszívűek ajándéka, ha be-
lőle visszaadni valamit, valamennyit képesek 
vagyunk.

Az Atyaisten után ő a legelső, aki szá-
munkra adatott. A kislány róla veszi az embe-

ri-anyai-női példát, a fiú először őt, majd az óvónénit szeretné feleségül venni, ben-
ne látja a jobbik felét. Később választ, önállóan. Feleséget. Gyermekeinek anyát.

 Az óvodás Lackó készítette.
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Ha teheti, gyermekünk rólunk vesz mintát. Az anyák 
napi köszöntés, meg a névnapi és a nőnapi így válik ter-
mészetessé. Miatta egészíti ki az ember ilyenkor a zseb-
pénzt, miatta segít megfelelő hanglemezt, könyvet, 
ajándékot választani, mert apák napja nincsen. Nem 
számít, nem számítasz, ez a fiúk dolga. A te dolgod. 
Aztán egyszer csak kézen fogod a gyereket, s miután a 
zsebpénzt kikerekítetted, kiválasztjátok az anyák napi 
ajándékot. Délután jó volna még egy mozi, a kistestvérre 
tekintettel az Esőember, de a láthatás kettőkor lejár.

– Majd jövök, Apu! – ígéri. Komolyan gondolja. De te 
tudod, hogy nem jöhet.

„Odahaza” – már ha mindenből kiforgatva maradt 
még ilyened, előveszed a pár évvel korábban a másik 
szülőnek készült nőnapit, anyák napit. Nem vagy pozi-
tív, inkább keserű. Pedig szerencsére, hogy nem vona-
ton alszol Szeged és Budapest-Nyugati között oda-visz-
sza, nem adsz ki 40 %-kal kurtított fizetésedből további 
30 %-ot albérletre, s lám, tellett az ajándékkönyvre is. 
Munka után mások házán trógerolsz ismét, ahogy ko-
rábban a sógorodén, de kukáznod nem kell.

Ami fontos, azt megőrizted.
A konyhai szemetesből az anyák napi köszöntő lapot.

Petike

Járó-kelővé cseperedvén Petike a család legmuzikálisabb tagja. Odacövekel 
a két hangfallal egyenlő szárú háromszöget képezve a muzsika áramába, szinte 
megmerül benne. Később maga próbálja a masina tányérjára tuszkolni Jean Michel 
Jarre korongját. Játék, rajzolás alig érdekli.

Háromévesen 150-200 szót ismer – anya szerint. Libegő mozgással szalad, ke-
zei apró madárkákként röpködnek, játékait szertehajítja, cérnára, fonalra bontja a 
lakás textiljeit, ok nélkül nevet, rikkant. Gyanítod: valami baj lehet, nem szobatisz-
ta, bár hosszabb periódusok telnek el, amíg napjában többször ismét lucskos a kis-
nadrág, éjjelente a matrac. Már tudod, hogy újhold van, ha fel és alá járkál éjszaka 
a panellakásban, követed, amíg bírod, párnákat teszel az ajtók mögé, hogy az alsó 
szomszédokhoz kevesebb hallatsszék, azután hajnali háromkor álomba zsibbadsz, 
kezdődik anya ügyelete. Anya úgy hiszi, a bölcsőde az oka – a tanévkezdés miatt 

Anyák napi – Petike 
nevében.
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pár hónapig oda kell vinni a gyereket –, majd az óvoda sem jó. Aztán az önszug-
gesztív védekezés: „Az én gyerekem nem hülye! Van, aki ötéves korában szólalt 
meg először, és egyetemi tanár lett belőle!” A gyermekorvos tanácstalan, Petike 
négyéves, amikor nem lehet kitérni.

– Nem veszik észre, hogy nem néz a szemükbe?! – kérdi a fővárosi ideggyógyász. 
Szégyelled: valóban nem néz a szemedbe és valóban nem vetted észre… Nem tu-
dod, mi ez, mit vétettél, van-e kiút, lesz-e segítség.

Talán igen. Ne kérjétek a fogyatékosok felemelt családi pótlékát, mert lehet, 
hogy Petike az autizmusból „kihozható”, s nem érné meg később a stigmatizáltság. 
Nem tudod, mi az autizmus, a főorvos asszonyban bízol, benne nem lehet nem bíz-
ni, s számodra lehetetlen nem bízni. Amit tudnod kell, elmondja. Heti öt, majd kéré-
sedre hat napon viszed reggelente fejlesztő foglalkozásra, sikerült munkarendedet 
ehhez igazítani, találtál képzett és tanulni hajlandó, szeretetteljes óvónőt… Nap 
mint nap ébresztő, kávé, reggeli, nyugtató – és indulás Petikével, aki nem tud vagy 
nem akar öltözni, nem akkor és nem oda indul, ahova kell, kezét az ajtórésben felej-
ti, a lépcsőházban felborogatja a virágokat, s ha nem találod ki, mikor kell pisilnie, 
mínusz 8-10 fokban is vizes nadrágban viheted tovább az oviba. Az autók az úttes-
ten a legérdekesebbek, kis keze kicsúszik a markodból, és Péter már fut – elkapod, 
markolod, sóhaj és simogatás, még egy dilibogyó.

Petike nyolcévesen már jó helyen van. Az otthonban nem kell rejteni előle a 
hypót, nem szopja ki a babakrémet a tubusból, szülői gyengeség nem hátráltatja 
a fejlesztő munkát. Tiszták a szobák, a ruhák, az ágyak, pedig délutánonként a 
gyermekfelügyelők a nagyobb fogyatékos gyerekek segítségével győzik csupán a 
munkát. Rendszeres az étkezés, ám az egészségügy normái közismertek. Szünidő-
ben Petike ismét kigömbölyödik kissé. Az otthon mégis a legjobb számára. Petike 
állandó felügyeletet igényel. Petike Esőember. Soha az életben nem jöhet ki, csupán 
kimenőre, eltávozásra.

Befelé, kínlódva vigyorogsz Raymond-Rain man láttán, aki – jómódú család sze-
rencsétlen tagjaként – megteheti, hogy csak egy bizonyos márkájú alsónadrágot 
vesz fel – a filmben. Ő beszél is. Petike nem. Hatfejű gyereket látnak veled a szülők, 
rátok mordulnak a buszon, villamoson, ha Petinek „olyanja” van. Már nem magya-
rázol, nem remélsz.

Egészségügy? Oktatásügy? A főorvos asszony, az egyesület, az autizmustól 
megdöbbent, tisztaszívű újságírók küzdenek a számukra megfelelő otthonért. Az 
Esőembert, az Élő szobrokat megnézed, azonosulsz, s elfordulsz barátom, hátha ez 
megvéd. Elfordulsz, mint egy véres közlekedési balesetnél, hogy veled ez meg ne 
történhessen, meg ne érintsen! S az autista nem a karját, lábát veszítette el! Ret-
tegsz, ha tudod: ott belül Petike gondolkozik, értelmes, csupán (!) nem tud, nem 
akar veletek kontaktust létesíteni! Magával sem! Megcímkézheted: fogyatékos, hü-
lye, más, azaz: nem én. Azt hiszed, a címke megvéd. Ugyan mitől?

Petike ember. Szőke, kék szemű. Soha az életben nem jöhet ki, hogy találkozzatok.
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Pedig iskolába is járt…

Az én Péterem harmincöt éves. Vékony, magas fiatalember. Többnyire komoly, 
szomorú. Egykor sokat sétáltunk vele a városban az egyik Tisza-hídon át, a mási-
kon vissza. Fogtam vékony kezét, s visszafogtam őt magát is. De sohasem beszél-
gettünk. Nem beszél, nem ír, nem olvas.

Pedig iskolába is járt.
Abba az iskolába, amelyről 2014. november 10-én a Szegedi Közéleti Kávéház 

rendezvényén Faragó Aurél Jánosné tartott előadást az intézmény képviselőinek a 
közreműködésével.

A tanítási órákat az egészségügyi gyermekotthonon belül az autista osztály 
számára délelőtt tartották. Mivel korábban éppen a Péteremről való gondoskodás 
érdekében vállaltam délutáni és esti munkát, beülhettem a nyolc-tíz gyerekhez és 
a két gyermekfelegyelőhöz. Pétert ölbe vehettem, babusgathattam, ha hagyta. Ha 
odabent már nem győztem befogadni a többi kis emberke irracionális viselkedését 
és a gondozóik reménytelen igyekezetét azok kezelésére – ki is vihettem sétálni 
a tágas udvarra. Nem vártam el a gyermekfelügyelőktől többet, mint magamtól: 
kibírni, elviselni, megóvni az önmagába zárt embert.

Egyetlen egyszer tehettünk volna a nem beszélő autistákért többet. Elsősor-
ban azok révén, akik nap, mint nap tartósan velük voltak. Egy kipróbált, sikeres 
módszerrel talán meg lehetett volna tudni a soha nem kommunikáló autista gyer-
mektől, hogy hol fáj? Ízlik-e? Tetszik-e neked? Még ha nem számíthattunk volna is 
olyan zsenire, mint Ray Babbit, vagy a nem beszélőként íróvá vált Donna Williams, 
akkor is elképzelhetetlen öröm lett volna kommunikálni azzal, aki „odabent” la-
kik. Kapcsolat nélkül még a kínjairól sem lehet fogalmunk.

A támogatott kommunikációnak a megfelelő életkoron kívül a tartós együttlét 
a feltétele. Az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete alapfokú tanfolyamának elvégzé-
se után ezért fordultam a gyermekfelügyelőkhöz, hogy vajon hajlandók volnának-e 
megtanulni azt a módszert, amellyel kapcsolatba léphetnénk az autista gyerekek-
kel. Karkas Mihályné, Kovács Mónika, Szögi Tiborné szívesen vállalta ezt a buda-
pesti képzést, ha munkahelyi felettesük hozzájárul. Ezért, tehát támogatását kérve 
kerestem fel a szegedi Siketek Általános Iskolája és Nevelőotthona igazgatóját.

Nusserné Mendler Erzsébet „igazgatósan” közölte, hogy „van egy pszichológu-
som”, aki, mint képzett szakember megoldja majd az autisták problémáit. Ettől el-
tekintve derűsen, szívélyesen fogadta kezdeményezésemet, én pedig minden szük-
séges információt a rendelkezésére bocsájtottam, hogy a Christiane Nagy nevéhez 
fűződő támogatott kommunikációs képzésen a kollégái, beosztottjai részt vehes-
senek. Abban bíztam, hogy ígérete szerint az ügyintézést a továbbiakban átveszi, 
elvégzi, elvégre ő az feladata az intézményvezetés.
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Pszichológussal, pedagógussal az autista osztályban egyszer sem találkoztam. 
Amikor Péterem problémáival először fordultunk szakorvoshoz, Szegeden egyet-
len egy sem akadt, aki az autizmust felismerte volna. Aztán változtak az idők, be-
mutatták az Esőember című filmet, ezt követően szakemberek is keletkeztek. De 
olyan nem, aki látta vagy elolvasta volna az általam átadott anyagot, mert aszerint 
az autisták megszólaltatásának nem a szakképzettség a feltétele. A számunkra 
sorsdöntő lehetőségről az iskola első számú vezetője sem informálódott, nem ke-
reste meg az Autisták Érdekvédelmi Egyesületét.

– Igen, beszéltem telefonon az Alapítvánnyal! – mondta a már ismert kedves, 
derűs magabiztossággal, amikor a Budapesten újra megrendezett támogatott kom-
munikációs képzésről érdeklődtem.

Hozzá kellett forduljak, mert a gyerekem gondozói zárkózott, ellenséges te-
kintettel fogadtak. Az igazgató alattvalóitól nem tudhattam meg semmit. Mert ő 
a saját felségterületén intézkedett. Megtiltotta, hogy szóba álljanak velem, hogy 
bármilyen tájékoztatást kapjak. Csak a bajt hoztam rájuk, tükröződött az elutasító 
némaságban, az ellenséges tekintetekben. Az igazgató „pszichológusa” még mindig 
sehol, hacsak nem állományban. Maradt a fájdalom, amelyhez hozzászoktam, és az 
undor, amelyet sohasem tudok elfojtani, ha arcomban érzem a hazugság mocskát. 
Jobban szégyellem, mint aki elköveti.

Jogfosztott elvált apaként kerülőúton még próbálkoztam, amikor szembe jött 
velem a véletlen lehetőség Marosvári Attila, a megye akkori második embere sze-
mélyében. Ismertem, becsültem, kvázi barátok voltunk. Ő a feladatot leosztot-
ta Dóczi Tamás főelőadónak, aki alkalomadtán az úttörő vízitelepen láthatta is 
Pétert. Csak láthatta persze, mert a gyerek bemutatkozni, köszönni nem tud és 
csak ritkán ordít. Tamás illetékesség híján széttárta karját. Az iskolák önállósága, 
ez alatt értsd az igazgatókat, érinthetetlen volt a kilencvenes években… Én sem 
ordítottam.

Soha többé nem tettem be a lában a Siketek Általános Iskolája és Nevelőottho-
na kihelyezett osztályába. Péteremmel délelőttönként egy ideig nem találkoztam. 
Keserű érdeklődéssel olvastam, ha a Délmagyarország (2005.09.26.) az iskola gya-
rapodásáról, új számítógépes szaktantermének kialakításáról adott hírt. Az autis-
ták után is járó dupla normatíva jutott eszembe, és egy kedves, derűs iskolavezető 
asszony.

Ma más aktorok vannak ugyanabban a szerepben. Két évtized múltán még az 
is lehetséges, hogy alkalmaznak hozzáértő szakembert. Az állandó: a mindenkori 
Péter, a kiszolgáltatottság és az önkény. Ezen nem változtat az sem, hogy a támo-
gatott kommunikáció lehetett akár hiú remény is. Lehetett tévút. Újabb csalódás. 
Csak a miénk.
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Egyet vihet – kettőt kap!

A fehér kesztyű követelménye dühössé tett. Micsoda nagyzolás, üres külsőség 
– véltem. Férfi viseletként csak régi esküvői fényképen láttam glaszékesztyűt. Volt 
már dolgom esküvel, esküvővel, de az egyetemről nem feltételeztem, hogy doktor-
rá avatási ünnepsége olyan, mint a csapatzászló előtti díszmenet!

Amíg a szakrális kézcsók természete meg nem világosodott előttem, a pöfeteg 
gyűrűk a múzeumokban illetlen fantáziákra késztettek – vajon hová is húzták fel 
őket?! Nos, a kesztyűk képezték az óvszereket. A redves, nyálas, pállott szájú hívő 
bízott a királyi kéz vagy a püspöki gyűrű áldásában, de a kézcsókkal megtiszteltek 
csak mértékkel. Kesztyűvel védekeztek, s arra húzták a tágas lyukú csókolnivalót.

Az érintkezés visszavonhatatlan kézrátételes csodája a középkori hagyomá-
nyokat őrző universitásban is megmaradt: a doktorandusok a pedumra helyezett 
kézzel tesznek fogadalmat. A rektori jogar peckesen áll, mint a királyi ölben: ott 
a tövét és a fejét, s a bezárt szöget érdemes figyelni. A szakrális gesztust. „Monda 
azért Ábrahám az ő háza öregebb szolgájának, aki őneki mindenében gazda vala: 
Tedd a kezed tomporom alá! Hogy megeskesselek...” Tedd a kezed a jogaram alá… 
A doktori eskü a jogarra helyezett kézzel, a doktorrá fogadás kézfogással történik. 
A befogadott azonosult a befogadóval, eggyé válnak, a szertartás és a hagyomány 
szerint szent ez a frigy.

Ha lemondtam volna a rektori kézfogásról, hiszen a ceremónia meg a cím nem 
számít, akkor közhelyesen, budai elit értelmiségi módjára pozícionálhatnám fel-
jebb magam. Magam magam. Mit nekem hagyomány, eskü, doktorrá fogadom! 
Abba a klubba, ahova hívnak, én aztán nem… Különben is: Superior stabat servus! S 
akkor valóban feljebb álltam. 

A Rigó utca sarkán épülő társasház állványzatának magasáról köszöntem szer-
vuszt a lentieknek. Lemondani az aktust épp úgy nem akartam, mint leesni onnan 
fentről. De keresztül-kasul jártam a várost: hol kapni fehér kesztyűt olcsón. Leér-
tékelés nem volt a magam immár több mint egy éves 40 %-os apaságán kívül, így 
aztán a kellően durvult culáger-kezemre vettem egy pár egyszer használatost. A 
szombati félnapra lemondtam s nem fel a melót, hogy finom kesztyűbe bújhassak 
aztán.

A két betűvel jelölt szót már beszédtanuló korszakomban a nevem elé tettem, s 
hozzáfűztem a foglalkozást is: Baaga László ügybéd. Miért pont azt? Anyagi moti-
vációim nemigen lehettek: szülész vagy női fodrász azóta se szerettem volna lenni. 
Egyáltalán, azt sem tudom, akartam-e valamikor valamivé, valakivé válni valaha. 
Jó kezdet után osztályismétlésre buktam, kirúgtak egy suliból – majdnem az ösz-
szesből – s csak a kósza vágy vitt főiskolára, egyetemre. De ha már így esett…

– Miért nem ír doktorit? – Az egyetemi docens könyvészeti anyagomat látva 
ajánlotta fel a lehetőséget. – Lehet? – És lőn. Az egyetemi diplomaosztás után 
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elkészítettem a témavázlatot, melyet az ELTE illetékesei elfogadtak. Dolgozni 
kezdtem az orosz és magyar anarchistáimról gyűjtött cédulahegyekkel. A nehéz-
séget a Szeged-Budapest távolság és hiányos nyelvtudásom okozta, valamint az, 
hogy köztanárként dolgoztam. Ha jól emlékszem, gépírónőre sem tellett. Amikor 
kisebb fiam harmadszor lépett hozzám, hogy segítsen gépelni – kizárólag a váltó 
billentyűt nyomta le –, akkor a tudomány visszavonult: a könyvespolc tetején vár-
ta, hogy Petike után ismét rá kerüljön a sor.

A disszertációt három év múlva nyújtottam be. Bírálót a konzulensemnek volt 
dolga keresni. Sokáig tartott. Akadt, akit elkerültünk: – Miki ellopja! – vélte a ta-
nárom. Orosz és kelet európai történetben jártas szakemberek mellett szóba ke-
rültek más, a kutatásaimban érintett területek ismerői. Hónapok teltek el, míg a 
második, harmadik felkért személy megbirkózott a terjedelmes anyaggal. Idézek 
tőle jót-rosszat: „Kevésbé sikeres helyenként a dolgozat nyelvezete. A szerző olyan 
nyelvi pontatlanságokat enged meg magának, amelyek percek alatt törölhetők 
ugyan, de így kedvrontóként és értékromboló tényezőként hatnak. Ezek az úgy-
nevezett „pongyolaságok” a fogalmazásban viszont nem mérhetők a disszertáció 
érdemeivel. A dolgozat feladatát kitűnően elvégezte. Ajánlom a szerzőnek, hogy ezt 
a munkát folytassa tovább. … A dolgozatot a legmelegebben ajánlom kiadásra. … 
A leírtak alapján ajánlom a summa cum laude minősítést is.” A hazai anarchizmus 
egyik kutatója magánlevélben a következőket írta: „Az a véleményem, hogy hihe-
tetlen alaposságod és körültekintésed mellett akkor lenne az írásod jobb, ha bátran 
elszakadnál a feldolgozandó matériától (ez alatt persze nem a felületességet értem) 
és nagy tárgyi tudásod alapján bátran mernél általánosítani, összegezni. Nálad ez 
már nem ismeret, hanem önbizalom kérdése.”

A kollégáim némelyikének örömet szerzett a hosszan tartó folyamat. – Vissza-
dobták! – vélekedtek, hiszen előfordult már ilyen az iskolában, de kutatóhelyen is. 
A doktori értekezést nem szokás automatikusan elfogadni. Ezen a páston nyert 
csörte nélkül bajnok nincsen, mint az olimpián. Hogy készen megvegyék a címet 
az opponensekkel együtt, azt elképzelni sem tudtam akkor. Vajon csak én nem? 
Ugyan ki akart volna doktori értekezést vásárolni? Többet kerestem alkalmi se-
gédmunkásként, mint az iskolában, s a kőműves nem cserélt volna jövedelmet az 
egyetemi tanárral sem. Doktorrá avatásom után mégsem tehettem be a lábam az 
építkezésre, ahol a szakik azelőtt vidáman kiáltották: – Tanár úr, maltert! – Doktor 
úrral a pallér ugyanezt nem tudta elképzelni. A jó keresetnek befellegzett.

Az irigység, a rosszindulat velejárója az életünknek, az enyémnek is. De sose 
akartam utánozni – még a kőművesállványról sem – a magas polcra felmászott 
majmokat, inkább elégtételt éreztem, ha alulról láthatóvá vált a „bizonyítványuk”. 
Hogy alányalnak? Hogy úgy vélik: a polctól lesz a sumákum laude doktorból álamfő? 
Szakrális személy? Hogy – FSP-t idézve – igen jól áll rajta a zakó? Nem érdekel. A 
farkasok fehér kesztyűiből mindig kilátszanak a mancsok.

A meghívó megkésett 1988 nyarán. Hiszen a ballagásokhoz, a főiskolai és egye-
temi diplomaosztásokhoz hasonlóan ki másnak az öröme sokszorozhatta volna 
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meg az enyémet, mint anyámé. Ő az előző évben meghalt. Nem maradt kinek büsz-
kélkedni. De nagyobbik fiamnak a válóperes vesztegzár után a ritka ceremóniával 
nyújthattam volna valamit. A kisebbik tíz éven aluliként eleve nem jöhetett.

Az anya kivételesen engedélyezte a láthatást. Sőt: a doktorrá avatás meghívó-
jának korlátozásától is eltekintve ragaszkodott mindkét gyerek együttes jelenlé-
téhez. A társadalmi-családi eseményen részt venni képtelen autistára és az anyai 
szív végtelen lehetőségeire a meghívó nem gondolt. Bevallom: én sem. Egyet vihet, 
kettőt kap – ehhez nem kellett doktorátus.

Válási árvák

A családban hétköznapi elvárásaimhoz megadtam a mintát, a segítséget a fi-
amnak. Épp akkorát, amekkora szükséges volt, hogy egyedül boldoguljon. Azzal 
kezdődhetett, hogy a pesterzsébeti villamoson nem raktam fel őt az ülésre, csu-
pán támaszt nyújtottam az egyik térdének, hogy felmászhasson. Később nehezen 
láttam be, hogy elsőszülöttemet az én szokásaim némelyike nem érdekli. Voltak 
különbségek, amelyek felnőtt életvezetésünkben is megmaradtak. A takarékosság, 
a kockázatkerülés, a biztonságra törekvés – gyávaság? – az én értékrendemben 
fontos, alap. De az is, hogy soha ne követeljek tőle többet, mint lehet, hogy mellé 
üljek, ha nem igazán megy az angol, hogy elkísérjem, ha sportolni vágyik, hogy 
számítógép elé ültessem akkor, amikor közel s távol senkinek nincsen… Nem kel-
lett kérnem, hogy aztán teljesítsen!

Tedd a kezed a jogaram fölé!
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Neki, mint potenciális apának az én nem túl ambiciózus apa-szerepem lett a 
minta. Vonzó vagy taszító? Mikor melyik.

Nem azért egyeztem bele a válásba, hogy a család háborút reá, rájuk terheljem. 
Épp ellenkezőleg! Egészen addig a vízválasztó pillanatig azt hittem, hogy a házas-
ságban maradva a gyerekeimet védem, amíg véletlenül meg nem hallottam a gya-
lázatos mondatot:

– Azért veszekszünk apuval, mert rossz vagy! –
Ez a mondat bizonyult érzelmi válóoknak, amely villámcsapásként zúzta össze 

önáltatásomat. Gyermekeim édesanyja konfliktusainkért az akkor 11 éves fiamat 
vádolta. Hogy volt képes volt kimondani?!

Hát akkor nem veszekszünk többé!
Addig, amíg a már tizennégy éves gyerek szóvá nem tette a vele szemben mindig 

teljesíthetetlen anyai elvárásokat, a hátam mögötti egyéb sunyiságokat sem vettem 
észre! Különben is: ellensúlynak ott voltam én. Elvált apaként azonban a „láthatási 
háború” esztendeiben lehetőségem sem volt a kártevést a fiammal megbeszélni.

Az én anyámmal sohasem éreztem különösnek a közösséget, nem gondolkoz-
tam rajta, de megszakítatlanul vonzódtam hozzá. Nem a többiekkel együtt, hanem 
mindenki mást megelőzve. Gyerekkorom ebben a meg nem fogalmazott erőtérben 
telt, még tőle távol élve is. Anyu mindig sugárzó és egyben sebezhető kedvessége 
azután is hatott rám, hogy jeleitől nagyobbacskaként zavarba jöttem. Különösen, 
amikor végig mértek bennünket az Aero presszó kávéskisasszonyai, hogy ez a nő 
meg az a fiatal srác reggelenként együtt érkezik! Túl voltunk azon, hogy osztá-
lyismétlésre bukásom őreá hozott szégyent, hogy trágár szavaim miatt azonna-
li hatállyal kirúgtak a technikumból. Nem vádolt, nem tett szemrehányást, nem 
engem büntetni rohant ki az iskolaépületből, hanem utól akart érni, mert féltett 
önmagamtól. Aztán a szereposztás gyorsan megfordult: én vigyáztam anyámra.

El se vettem volna életem párját, ha valamelyest nem szerettem volna. A  ha-
lállal kellett valamit szembe szegezni, a lánykérést, úgy vezettem elő, mint affé-
le orvosi receptet. Csak egy hétig tartottam érvényesnek. Azonnal beváltották. 
Nagyapám elvesztését, vagyis az apapótlék felé irányuló gyermeki szeretet tárgy-
vesztését kompenzáltam. Nincsenek dekoratív fotók az esküvőről, csupán ma már 
értékelhetetlen, homályos amatőrképek.

Apaságomból sem csináltam nagy ügyet. Amikor eljött az ideje, meg sem fordult 
a fejemben, hogy akit asszonnyá tettem, abból anya lett. Boldog apa voltam, büszke 
és reményteli.

Apámról az emberi dolgok természetes rendje szerint példát venni nemigen 
adódott alkalom. Alig néhány együttes élményre emlékezem. Bizonyára sokkal 
több volt, de hiányzott a családi emlékezet. Hogy a mozgásom egészen apánké, az 
tudattalan mintakövetés lehet.

Azután, hogy tíz és fél évesen anyámhoz költöztem, apám még kevésbé tu-
dott velem mit kezdeni. Mindig kész voltam vele találkozni, anyu sem ellenezte. 
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De ritkán, nagyon ritkán keresett meg. Talán pénze nem volt erre, talán lelkiereje, 
vagy akadt jobb dolga, ki tudja már. Az apa szerepet neki, az egykori hadiárvának 
egyedül kellett volna kitalálni. Azért igyekezett. Biciklit ígért, ha színötös leszek, 
hiszen az apai szeretet nem feltétel nélküli. Egyszer meg is akart verni, de az sem 
sikerült. Nagyapám nem engedte.

Szigorú neveltetése szólt belőle, amikor – tohonya járású, kezét-lábát szanaszét 
hagyó 15 éves fiatalemberként – szóba hoztam neki a lányokat. Sose próbáltam 
többé. Homályos, utalásokkal terhelt prédikációt tartott, mintsem beszélgetett ve-
lem. Valamivel később látni se akart, mert a lányokkal, a harmadik feleségével ő 
maga sem tudott bánni.

Pár hónappal a matúra előtt megfogalmaztam, hogy kire, milyen emberre nem 
szeretnék hasonlítani. De a pszichológiai tesztelést kiegészítő interjúban negatív 
példaként mást neveztem meg helyette. Igazából se az ő, se a megnevezett má-
sik férfi személye nem foglalkoztatott, felületesen nyekkentem ezt-azt. A várat-
lan kérdés elől inkább magamat rejtettem. Magamról szóltam, miközben apámat 
titkolva róla beszéltem. Helyzete, életvitele nem volt más számomra, csak amorf, 
nagyon távoli fenyegetés. A kudarcos ember a vereségeivel nem árthatott. De vajon 
adhatott-e mintát?!

– Nem választhatjuk meg az apánkat. Az igazi tragédia az, ha az apánk nem 
választ minket. – hangzott el kedvenc tévésorozatomban dr. Mallard szentenciája. 
Az NCIS főbb szereplői egytől egyig apás konfliktusaikkal szembesülnek – mosta-
nában. Új felismerés az apák és a fiúk feladványa.

Régebben az anya számított kulcsszereplőnek.
A gyerek fel se tételezi, hogy az anyja hazudik. Anyám és a barátaim a fiam szü-

letése előtt szembesültek vele, hogy nem mond igazat. Akik szerettek engem, meg-
kíméltek attól, hogy szóvá tegyék. Én sem akartam tudomásul venni, hogy mocs-
kol, leminősít mindenkit, akit magánál különbnek tart. Családon kívül és belül. 
El kellett volna menekülni nemcsak a házasságból, de még a közeléből is. Egyfajta 
karakterpáncélból következően tarthattam előbbre valóbbnak a házassági ígére-
tet, mint az életet magát, amelyet megélni érdemes.

Életem párja – éppen ő! – válási zsarolásaival csak addig ment el, hogy engem, 
az egykori elvált gyereket még benn tartson a családi csapdában. Erre volt igénye, 
technikája s én, mint egyenes, felelősségtudó ember az alkalmas áldozata. Érzelmi 
elszakadásom akkor vált véglegessé, amikor magam előtt sem tagadhattam többé, 
hogy olyan házassághoz ragaszkodom, amelyben a legvédtelenebb, a gyermek az, 
akire érzelmi fogyatékosként ráterheli minden ki nem élt vágyát, kudarcát, mindazt 
a defektust, amellyel felnőttként sem volt képes valamit kezdeni. A házasság ben-
nem egy pillanat alatt megsemmisült. Az immár idegen által ismétlődő válási zsa-
rolások ellen autista Kisfiunk érdekeire hivatkozva reagáltam, végül szembesülve 
az eljárással – bólintottam.

A válóper idején Nagyfiam szeretetteljes bizalmára épült a bosszú. Ő akkor se 
hitte el, hogy mi történik, amikor az egyik nagyapjával telefonálva a másik nagyapja 
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tépte ki a kezéből a kagylót. S ha elhitte volna is? Nem volt esélyünk. Anyám akkor 
halt meg, a fiam anyja pedig csak röhögött a hírre. Az özvegy nagyapa összeomlott, 
csak a Húgom halálos betegsége tartotta őt meg – gondviselőnek. A szeretőm eltá-
volodott, a gyerekeimet eltiltották. Innen szép nyerni, mondja a közhely. – Ugyan 
mit? – kérdezek vissza.

Apám megélt hiányának köszönhetem, hogy mégis benne akartam maradni a 
fiam, a fiaim életében. S minek hallgassam el: szeretem őket.

A fiam bátrabb nálam. Nem igazán tudom, hogy válságunkat hogyan élte meg. 
Erről sohasem beszéltünk. Válás után ameddig fel nem nőtt, csak szükségből em-
lítettem az anyját: vajon megengedi-e, hogy… s nem lepődtem meg, hogy dehogyis 
engedte. Kerültem minden konfliktust a fiam szívében vívott, megnyerhetetlen 
háborúban. De csendben bizakodtam. Vajon hiú remény, hogy nem terheltem rá 
mindazt, amitől mindnyájan szenvedtünk?!

Ne lásd! Ne nézd!

Az ember a Nyugatiban felszáll a vagonba, közel a mozdonyhoz, fülkét foglal, 
ülőhelyet az ablaknál, nem, inkább az ajtó mellett a sarokban, a menetiránnyal sze-
rint. Előveszi a hétvégi Népszabit. Van egy sör, vagy palackos mentes a túlélő-mel-
lény másik zsebében. Az Utasellátó már a múlté, a MÁV utasai a vásárlóerőt tekint-
ve jelentéktelenek. De utazni kell annak is, akinek másra nem telik, csak a vasútra.

Vonatra ülni csupa kaland. A menetrendhez képest kétszeres-háromszoros ide-
ig is tarthat. A szerelvények menetideje néha Nagy-Magyarország látszatát kelti, 
előfordul, hogy lassan érnek a végére. Emberek jönnek-mennek, élnek bent a kupé-
ban, testközelben.

Az indulás perceiben beröppen két-három táska, szemmagasságban kemény 
gömbölydedségek, Csinike köszön, majd ki és újra be párszor: jegye még nincs, az 
internettel és a kalauzzal értekezik. Leül, cucca köztetek szanaszét. Zuglónál ki-
adós dalia ereszt gyökeret az ajtó mellett. Kőbánya-Kispest: új beszállók, melletted 
föntről:

– Jó napot! Bocsánat, van szabad hely? –
Csend. Mindhárman bámulunk magunk elé. Bólintasz az első foglalás jogán:
– Hogyne, tessék!
– De mi többen vagyunk! – hajol be a fülkébe a nő. Meglepődsz, feltekintesz.
– Van itt hely több is – mondod. Ekkor a dalia – az újakkal szembesülve – egy-

szerűsít: megy helyet keresni, hogy együtt lehessen az érkező négyes. Rendes fiú.
Soványék besorjáznak. A fiatal anya, két kislány, s meglátod te is a karót nyelt 
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idősebb férfit. Hús nincs az arcán, csak árnyékok az inak árkaiban, enyhe borosta 
és talán bajusz. Tikkel. Görcsösen, hang nélkül rágódik. Állkapcsa megállíthatat-
lanul mozog, de hangot nem ad. Szerencsére. A szeme, mint egy gázlómadáré, rád 
néz – és sehová. Te is félre. Lám, a legkisebb ölében ott az ötödik: egy pamacs. Egy 
még kisebb, „akit” lehet felvenni, vinni, lerakni – ha akarja, ha nem. Akit lehet sze-
retni. A kutyus is csendes. Ő nem tikkel: nyelve kint, nézelődik fesztelen, míg az a 
másik csak rád, és a semmibe.

Berosálsz. Ideje olvasni. Felemeled az újságot. Két ismerős név: Rab és Ferdi-
nandy. Ők beszélgetnek a papíron. Mi a fülkében a világért sem.

Tudod, hogy tudja. Hallgatnak a gyerekek is, csak a szemük beszél: a kicsié vidá-
mabb, a másiké komoly. Anyjuk telefonál: helyzetjelentést ad: hol tartanak éppen. 
A többi elúszik, kikapcsolsz, ez automatizmus, hiszen nem rád tartozik semmi. 
Semmi sem tartozik rád, ami az övék. De azért át kéne ülni, hogy ne zavarjon. 
Hogy ne zavarja őket, hogy téged zavar. Pedig ez ahhoz képest, amit autista fiaddal 
éltél meg – mintha kétfejű volna –, és amivel mások szembesültek százszor, bakfity-
ty. Most te vagy a mások. Aki a beültetett fogcsonk miatt zárt szájjal mosolygott. 
Volna. Ó, dehogy is tikkelt! Ezúttal a szemközti ember mozog kényszeresen, nem 
a fiad, nem te. Évekkel ezelőtt az IC termes kocsijában Komócsin Mityu, Pol-Pot 
megye első embere tikkelt veled szemben. Hely volt bőven. Csak akkor hagytad fa-
képnél a jól szabott öltönyében egyfolytában cicegő vénembert, amikor mögöttetek 
valaki cigarettára gyújtott. A franc se akarta megbántani azért.

Na, vissza az újsághoz, de mielőtt belemélyednél ismét, rájössz, hogy a férfi 
arcrángása megszűnt. Ceglédnél le is szállnak kutyástól, mindenestül:

– Viszontlátásra! És nagyon köszönjük! –
– Viszlát! – és nem mondod, hogy nincs mit, mert tényleg nincsen. Ha monda-

nád, akkor úgy tűnik, lett volna, hogy adtál valamit az épségedből, te nyomorék! 
De senki nem lehet másoknál különb a saját rejtett defektjei okán.

Utánuk nézel, a kicsi visszatekint: Ki a franc lehet ez a szakállas? Miféle?
Mosolyogsz, intesz neki, arcán a nap kisüt …
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Blogisztika

Azért írok [blogot], hogy elolvassák. Bárki. Annak ellenére, hogy a magam szá-
mára akartam leírni, ami foglalkoztat, legfeljebb a családi utókornak, ha lesz ilyen 
egyáltalán. Mindazt, amit több-kevesebb felületességgel elgondoltam, jobbára ja-
vamra könyveltem, idegenek elé tárva csak összerendezetten, tisztázatban tudom 
elképzelni. Hát még a mulasztásaimat, a melléfogásokat, hibákat! A nyilvánosság az 
igényesség, a névtelenség az őszinteség biztosítéka lett volna.

Az anonimitás az első valós e-mail címekkel érkezett hozzászólásokkal meg-
szűnt, mert mindenféle kapcsolatot csak kölcsönösségben tudok elképzelni. Atlasz-
ként válaszoltam, de a virtuális személyiség sokkal inkább hasonlít a valóságoshoz, 
mint bármelyik netlényhez. Így tapasztaltam másoknál is, bár naivitásomban példá-
ul Csapajevről, a számomra vitapartnerként elfogadhatónak tűnt jobbos bloggerről 
nem feltételeztem Árpapiságát. Nickem épp olyan szimpla, mint aki mögötte van, a 
másikét is nyíltnak, kiismerhetőnek képzelem – amíg nem bizonyítja az ellenkezőjét. 
Weöres-Psychét, Pessoát nem keresem, Virginia Woolf Orlandóját még kevésbé. Az új ál-
neveken feltűnő régiekre tippelek. Ha átverődöm: na bumm! Lustaság vagy butaság 
(ami majdnem ugyanaz) tart meg Atlasznak. Megszoktam ezt a szerepet, amely part-
nereim, blogbarátaim révén formálódott. Mert a nick személyiség is kölcsönösségben 
alakul.

A blognyelvezetben a 
hunglish taszít, ezért ma-
gam is igyekszem elkerül-
ni a felesleges idegen kife-
jezéseket. Ma már tudom, 
mit jelent offolni. Mint 
alább szemléltetni fogom, 
az idegen szó nálam is esz-
köz, főleg az iróniáé. Nem 
vagyok naprakész a politi-
kai gúnyszavak jelentéseit 
illetően sem. Oly sokan 
villogtatják nyelvteremtő 
szellemiségüket általuk 
kitalált gúnynevekkel, 
hogy ezeket a produktu-
mokat már meg sem kísér-
lem követni és megfejteni. 

Atlasz kivételesen Asztal 
nicknéven blogolt.
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Klasszikus nyelvi fordulatok ismerete alapján egy azóta kimart-kiiratkozott 
bloggertársamat, Toszmegosztist igyekeztem magánlevélben felvilágosítani a 
homo szó görög és latin értelmén alapuló szófejtésemről. Fogalmam sem volt róla, 
hogy a homofób nem az embergyűlölőt vagy a hasonlót utálót jelenti, hanem annak 
a jelzője, aki nem szereti a buzikat. A pucsít, punnyad szavakat sem hallottam még 
élőben. Nem rossz: mindkettőnek van hangulata, a helyükön egészen jól hatnak. 

Midőn a korábbról ismert és kedvelt kiváló író, onagyz blogjában nyelvszegényí-
tő tendenciát véltem felfedezni, jó szándékkal megjegyeztem ezt neki. Elviselte. 
Amikor kijelentette, hogy bizonyos tartalmú vers nem létezik, elküldtem belőle 
neki kettőt. Azután meg kronologikus kételyemet is, majd az erre adott pökhendi 
válaszára azt, hogy az anakronizmus nem teremt jó metaforát. Sértődése után úgy 
döntöttem, nem rám tartozik, hogy mekkora felületességgel teljesíti a napi penzu-
mot. Felőlem írja és olvassa egyedül.

Akárcsak azok, akinél kommentelni sem lehet, vagy ha igen, akkor nem vála-
szolnak. Kertész Imre és Thomas Mann sem válaszol, sem Lenin mint fénykép szo-
bám falán, bdk piréz sem a NolBlogon. Shakespeare kivétel.

Megszólni valakit? Javítani? Felülbírálni? Szórakoztat: ha egy nagy arccal te-
szem. Szakdolgozatok véleményezését és javítását rázom le, pedig fizetnének érte. 
Semmi közöm a szerzőjükhöz. Adtam piros útmutatást eleget: 12 Voltos dolgozat! 
Azaz: „volt-os”. Becsültem annyira a célszemélyt, hogy ennyiből megérti. Obsitos 
tanárként mulatok rajta, hogy tanítani csakúgy csábító a NolBlogon, mint a Vár ma-
gasán Sólyom szárnyakon, sőt: smittelgetni, és nagy magyar írót sarokba küldeni 
szintén! Sekély e kéj! Különben is: Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux 
qui la trouvent. Nem angol, így nem igazán trendi, bár homokos talajból sarjadt. A 
szerzőt mégsem ezért szeretjük, hanem mert keresi az igazságot, nem pedig kinyi-
latkoztatja. A Sínai-hegyi szereposztás paródiává lesz, ha Navigátőr vagy a várbeli 
nyelvőr, Schmitt Pál álamfő adja elő. Ez a felismerés segít fékezni bennem a tenger 
észt, a szómenést, a kioktatási késztetést.

Vitázni jó! S főleg nyerni benne! Néhány blogger csak erre vágyik. A mindenna-
pi végső győzelemnél kevesebbel be nem érjük. A függők egyre erősebb ingere lehü-
lyézni, lesöpörni, megsemmisíteni! Szövetségesekkel együtt az ember egyre moti-
váltabb. Aztán csak a mieinknek, saját magunknak játszunk. Ez se rossz, valljuk be, 
de mégsem az igazi. Akármiről szól egy bejegyzés, ha az ellenség megjelenik, vagy 
akár csak jöhetne, indul a szardobálás. Sosem a mieink kezdik, mindig a másik az, 
aki visszaüt. Így megy ez. A szar a blogharctéren viszonylag humánus muníció. Az 
én számból mégsem jön természetesen. Blogbarátaim kisháborúit ritkán látoga-
tom, bár egyetértésem jeléül néha bólintok – és privátban küldök utánpótlást. A 
harci nyelvhasználat mámorából nehéz a menekvés, ezért verem más karjával a 
csalánt. Bízom benne, hogy a szar és a trágya nem ugyanaz!

Jó itt a társaság! Hiszen ez az a klub az, ahová bevettek! Új barátaim lettek. 
Blogbejegyzéseim útra keltek, s általuk évtizedekkel korábbi barátságok újultak 



250

Hordószónok

meg. Volt, aki kölyökkutya voltunk dolgaira ismert. Akad persze blogvilágtalan is, 
neki hiába írok. Nem fogom háromszor beleütni az orrát. Nélküle is vannak sike-
reim. Nem csak a hozott anyagból készült női vécé metodikának volt ezernél több 
olvasója, hanem két másik igazán fontosnak bejegyzésnek is. Kattintógép nem mű-
ködött, csak az Ajánló. A legkisebb kommentszám 3, a legtöbb 124. Örülök, ha hoz-
zám szólnak. Viszonzom is. Ez nem érdem és nem számítás, csupán a belsővé vált 
paraszti és polgári normákból jövő kényszer. Gyakran kiderül, hogy a kommentek-
kel válik teljessé a bejegyzés. Szélesebb kört olvasok, az újakat is megnézem, hátha 
mondanak nekem valamit. De aki sajnálja rám az időt, magam sem tékozlom őrá az 
enyémet. Tudom, hogy merre van a könyvtár, a képtár, vagy a Youtube. Ellentétes 
irányban, mint a birkalegelő.

Nem kényszerültem moderálásra, nem tiltottam ki senkit, nem volt rá szükség. 
Ezúttal köszönöm mindenkinek, akit illet. A szemetet persze kitakarítom, „vele” 
nem társalgunk. Valószínűleg az előmoderálás és a kitiltás mini mindenhatói sem 
oktalanul cselekednek. De vajon bölcsen? Engem is kimoderáltak háromszor– csak 
a Szerki –, de indoklás nélkül – amelyet gyalázatosnak tartok. Nem áll módomban 
elsértődni innen, hiszen a nagyok, a blogÁszok sem pótolhatatlanok. Számomra 
viszont Ti, blogbarátaim, akik még itt vagytok és akik már távoztatok – váltatok 
pótolhatatlanná.

A technikával bajlódtam sokat, akkor is, amikor blogolni kezdtem, pedig kap-
tunk segítséget, s ebből némi megbecsülést lehetett érezni. Ma már sok minden 
praktikusabb, voltak fejlesztések, könnyebb a szerkesztés, a kurzor rámozdításával 
kiderül, melyik gomb mire való. Csak éppen arra hiába kérdeznék, amit így sem 
tudok megoldani. 2009 decemberéig nem tudakoltam meg, hogy vajon miért nem 
jelenik meg a két másik blogom, a Hordó és a Hatkiló kis és nagy képe a főoldalon és 
névvel együtt a hozzászólásokban, ha a szerkesztőben máig lehetséges ezt beállíta-
ni. Ez történelmileg így alakult! – nyugtatom magam a Berecz elvtárs-féle válasszal. 
A Frissülő és az Ajánló működésével kapcsolatban sok jó blogger-ötletet olvastam, 
ma már nem ír és nem számít válaszra senki. Elégszer kerülök Ajánlóba, a Frissülő-
ből pedig időnek előtte sohasem vágtak ki. Használom a + és – jeleket és a Szerkinek 
jelző és ajánló gombot. Igyekszem hozzászólásaimban a bloggertárs bejegyzését 
nem túltengeni. Néha csak jelet hagyok, mint Anton és Marja. Mástól meg mást ta-
nultam. Bosszantott, ha valaki feltett napi két verset, napi két képet, napi két imát, 
napi két mondatot, bármi mást bárki mástól, s ezzel sok tartalmas anyagot kitúrt. 
Ma elnézem a mindenfélével teleszórt Frissülőt, megvonom a vállam, és olvasok, 
írok még egy darabig.

Atlasz (én-)blogomban ez volt a legtöbbet kommentelt bejegyzés. Nem oda való 
volt, a szakmámmal kapcsolatos Hatkilóba sem. Áttettem ide a Hordóba abból az 
alkalomból, hogy solide megpendítette a témát, blogolási szokásainkat 

Szóljatok hozzá! (81 hozzászólás, pontok: 18 – és 21 +)
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Egy magyar Biblia Ultrajektomból

A Biblia – a Könyvek könyve. Bár különféle bibliák léteznek – az ördög bibliája, a 
Beatles–biblia, Az angol nyelvtan bibliája – minden megnevezés az ő tekintélyére, 
teljességére épít. Mifelénk, a nyugat-európai kultúrkörben – mióta a reformáció 
és a könyvnyomtatás az emberek kezébe adta – a legtöbb otthonban akár egyetlen 
könyvként is fellelhető.

Családunk Bíró utcai lakhelyén folyamatosan gyarapodtak a kötetek, de a 
Szentírás nem volt köztük, csak a református énekeskönyv. Később puritán ízlés-
sel és elhanyagolható vallási jártassággal meg is lepődtem a címen: Szent Biblia – 
minek a szentként tudott tartalmat külön jelzővel hangsúlyozni? A szentmise szót 
ugyanígy cicomának véltem, hiszen nem szent miséről nem hallottam. Történelem 
előtti, gyermeki aranykorunkban hallgattuk a húgommal a Jézus-történeteket. A 
kisújszállási nádfedeles ház mestergerendájáról levéve nagyapánk olvasott fel a 
szétesett lapokról, a címet nem láttam. Ami megmaradt, az a kissé magas fekvésű, 
éneklő, de mégsem kántáló, a szöveg fontosságát önmaga fölé emelő előadásmód. 
Minden más elenyészett.

Állami támogatást az „átkosban” egyházi kiadványok nem kaptak, „a mi szocia-
lizmust építő társadalmunkban” a klerikális reakció támogatása nem szolgálta vol-
na a „haladást”. Kirakatban sem láthattunk Szentírást, egészen az 1981-es reprint 
megjelenéséig. Nagyon drága lett volna nekünk. Így a Vizsolyi Biblia hasonmása 
megvásárlásával szavazni sem volt lehetséges magyarságunkról, ahogy az elérhető 
árú romániai, csehszlovákiai magyar nyelvű könyvek begyűjtésével tettük. Biblia 
a családalapítás idején ke-
rült a könyvespolcomra. 
Kezdetben.

Vallástalan házasság-
kötésünkkor testvérhú-
gom lepett meg bennün-
ket egy Ultrajektomban 
nyomott kötettel. 1794-
ben, az agyonreklámo-
zott türelmi rendelet 
után sem itthon, hanem 
Utrechben adta ki Pethe 
Ferenc a magyar Bibliát, 
amelynek történetéről a 
Rövid tudósítást Szom-
bathi János (1749-1823), 
a Bodrog-parti Athén 
történelemtanára írta. Biblia Utrechtből.
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A kétszázhúsz éves könyv árverésen 2014-ben 55 ezer forinttól indult. Számomra 
ára nincsen.

A kemény borító belső oldalára az ajándékozási alkalomra utaló két ex librist 
helyeztem. Az enyémet keresztapám faragta linóleumba, egyetlen nejemét pedig 
magam. A felírata Al Bohaken, Gerelyes Endre novellájára utalt. Vizsgaidőszakban, 
amikor már nagyon megtelt a fejem, a kezemet engedtem szabadjára, és a linómet-
szés kiváló szellemi-lelki állapotba hozott.

A borítóra ragasztott, de kissé felfeslett szennycímlap alól zöldes színű valami 
kellette magát: egy 1937-es ötdollárost bontottam ki onnan. Vajon ki rejtette oda, 
és miért nem volt alkalma kivenni? A ceruzás bejegyzés – Bp. vettem a Lantos auk-
ción – keltezve nincsen. A dollárrejtegetés 1944-es elhatározásra utal, még akkor 
is, ha az árvereztető cég, a Lantos Rt. túlélte volna az alapító-tulajdonost, a hábo-
rút, és az azt követő négy évet, amikor még rendezhettek könyvaukciót, és ismét 
rejtegették a dollárt.

A Bibliába ceruzás emlékeztetőt írott személy dr. Sass Elemér lehetett, 1939-től 
belügyminisztériumi osztályvezető. „Büszke volt a több ezer kötetes könyvtárára, 
amit a családja és barátai gyakran megcsodáltak. … 1944 októberében, a nyilasok 
uralomra jutásakor kényszernyugdíjazással elbocsátották a minisztérium szolgála-
tából. … 1945–ben az igazolási eljárások folyamán nem igazolták, azzal az indok-
kal, hogy »németbarát« magatartása volt a háború alatt. …1950-ben megvonták a 
nyugdíját, … 1951-ben kisebbik lányával és annak családjával együtt kitelepítették 
egy Heves megyei faluba. Itt 61 éves korában földművelési munkákat végzett. Mi-
vel budapesti lakását felszámolták, értékes könyvtára szétszóródott.” Emiatt ke-
rülhetett a kötet a Központi Antikváriumba, ahol a húgom oly nagyon szeretett 
dolgozni, és tudott ritkaságokat vásárolni.

A Sass Elemér keze írása feletti ovális pecséten Gyulai Gaál Gaszton (1868-
1932) könyvtári bélyegzője látható. Róla a neve megpillantásakor, 1971-ben is tud-
tam, hogy kisgazda politikus, de semmi egyebet. A Wikipédia szócikkéből azonban 
megtudható, hogy az emberi viselkedési automatizmusokra, társadalmi divatokra 
fittyet hányó, belülről vezérelt, szilárd értékrendű, bibliás ember lehetett.

Csatoljunk ide róla egy más fordítású Bibliának elkötelezett személy Thassy Je-
nőnek elmondott visszaemlékezését. Kissé hosszú, kivált bebillentyűzni, remélem, 
olvasni nem annyira.

„[Gyulai Gaál Gaszton] utálta a fehér tiszteket, és mindenért a Horthyt tette 
felelőssé. …Boglár egy zsidó központ volt, volt zsinagógájuk, a rabbijuk nekem 
[Varga Béla katolikus papnak] jó barátom volt. Más papok nem álltak vele szóba. 
Találkoztam vele az utcán, és mondtam, sétáljunk egy kicsit együtt. »Meglátják a 
híveid, hogy velem sétálsz« – felelte erre. De miért is utálta a fehér tiszteket Gaál 
Gaszton? Négyszáz zsidó élt Bogláron. Kereskedők voltak évszázadokon át, ők csi-
nálták a somogyi gabonakereskedést. Te nem tudod, mi volt Siófokon, s a többi 
helyeken, mert Horthyék eltüntették a nyomait, de az itteni zsidók tudták. Jött a 
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hír, mint ezt nekem elmesélték – én [Varga Béla] akkor győri diák voltam -, hogy 
jön Prónay, és fölkoncolja a négyszáz zsidót. Gaál Gaszton nem volt antiszemita, de 
ember volt, ember a talpán, és nem tűrte, hogy büntetlenül valakit megalázzanak. 
Én sem bírom el még ma sem az emberek megalázását, még ma is harcolni vagyok 
képes, s talán ezért is lettem pappá, mert nem bírtam el a magyar parasztság nap-
ról napra való megalázását, ami sokszor a meggyalázás határáig ment. Gaál Gasz-
tonban egy magas fokú emberség volt, és a zsidók könyörögve felkeresték, mert 
azt hallották, hogy a Prónay század Somogyból, Lengyeltótiból már elindult Bog-
lárra, hogy a zsidókat kivégezzék. Abban az időben, 1919-ben megölni egy embert, 
nem volt ritkaság. Nem akarom azt mondani, hogy mindennapi dolog volt. Mit 
csinált Gaál Gaszton? Fogta a botját, amivel sétálni szokott, és kiállt a Boglár-Sző-
lősgyörök-Lengyeltóti útra, ahol az út Balatonboglárra jön be. Az már Gaál Gaszton 
birtoka volt. A szegény zsidók pedig elbújtak az istállókba, a padlásokon. Bátornak 
kellett az embernek lenni, s embernek kellett maradni. Jött a szakasza Prónaynak, 
és Gaál Gaszton ott állt az úton. »Megállj!« – szólt. »Ez a föld Balatonboglár Gaál 
Gaszton tulajdona, az enyém. Erre a földre az én engedélyem nélkül senki nem 
léphet. Én pedig megtiltom, hogy valaki önök közül erre a földre lépjen!« Mit csinál 
erre a vezető, ez a gyilkos banda? »Lődd le, üsd agyon, üsd fejbe!« – s ehhez hasonló 
hangok hallatszottak. Gaál Gaszton elment onnan. Prónay félrevonult, a tisztjeivel 
tanácskozott, és mit gondolsz, mit csinált? Azt mondták, ez egy őrült, ha megöljük, 
végünk van, mert olyan volt már a tekintélye az országban. Megfordult és vissza-
ment Prónay a bandájával. … A négyszáz zsidó így menekült meg.” (A Monsignore. 
= Posztumusz interjú – Válogatás Thassy Jenő hangarchívumából. Balassi, 2004, 
Budapest. 85-86. p.)

A balatonboglári Gaál Gaszton Ultrajektomban nyomott Bibliája nálam lelt ott-
honra, és mesélt...

Az én magyarságom, az én szavazatom

Dédike, aki gyermekként ismerhette, már csak a portré szobrát láthatja, ame-
lyet Jánosi Antal és Szervátiusz Tibor állított a község főterére, a nap és hold között 
elhelyezett székely kereszt elé. A művész kemény anyagból formázta Márton Áron 
kikezdhetetlen arcát.

Dédike este akart találkozni véle. Csokrot készített, hogy kivihesse a kereszthez 
2004. december ötödikén. Hogy együtt köszönhessék meg Uruknak ezt a napot.

Mi magyarok Vörösmartytól tudjuk, hogy az emberfaj sárkányfog vetemény. 
Genetikailag ez a turáni átok. Nemcsak Thébai sorstragédiája, nemcsak a rossz hírű 
Báthoryaké, akik a Gutkeled nemzetség sárkányfogas címerét hordták, hanem a 
miénk. Mai uraink sem különbek a régieknél. „És áll (az előbbieknek) helyébe egy 
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utálatos, … és békességnek színe alatt csalárdul cselekszik azzal”. Hatalomra vágyva 
2004-ben a magyar állampolgársággal üzletelt, az, aki midőn csak eggyel felül vol-
tunk a kétezernek, birtokon belül megadhatta volna, de mást kínált. Úgy rontott 
viszállyal magyar nemzetére, akár Mihai Viteazul négyszáz év előtt.

Vajon megérjük-e, hogy templomunkban ne a kufárok celebrálják a misét?
Vajon lesz-e valaha örökségünk a Báthoryak helyett Márton Áron?
Vajon bűnbánatunk mikor szárítja fel Dédike könnyeit?!

Kedves Tamás! Levele nagyon meglepett, a 
tájékoztatást köszönöm. A meglepetésem oka, 
hogy annak idején tájékoztattam Attila barátomat, 
hogy sem köszönetre, sem személyes reagálásra 
nem számítok. Az én személyes szükségletem volt 
vállalni valamit egy jó cél érdekében.

Azért kerestem meg a szegedi baptista közösség 
lelkészét a felajánlásommal, mert tudtam, hogy At-
tila is a baptistákhoz tartozik. Én nem vagyok sem-
milyen „-ista”, de ez az egyház és volt kollégám tisz-
teletre méltó és hiteles előttem, ezért bíztam rájuk, 
hogy oda juttassák a küldeményemet, ahova jónak 
látják. Azt kértem a tanár úrtól, hogy egy jól tanuló 
magyar fiatalt válasszon ki, írja meg nekem a nevét, 
azt is, milyen irányban akar továbbtanulni.

Dédike.

Tamás.

Márton Áron – Csíkszentdomokoson.
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Leveléből nagyon szimpatikus fiatalembert 
és egy szeretetre méltó családot ismertem meg! 
Ha valamiben segíthetek, ha kérdezni akar, 
vagy valamit elújságolni, akkor írjon újra. A 
sikeres egyetemi felvételéről várok értesítést 
magától vagy a tanár úrtól.

Még egyszer köszönöm sorait, és jó egészsé-
get, derűs mindennapokat kívánva üdvözlöm 
magát és családját, szeretettel: Varga László.

X. Y. nagytiszteletű úrnak, 
Református Líceum

Tisztelt Igazgató Úr!
Restelkedem az alkalmatlankodás, fontoskodás miatt, bocsássa meg, mert nem 

tudom elkerülni. Kérdésem volna Önhöz, amelyet pár mondattal be kell vezetnem.
A 2004. évi decemberi népszavazás utáni napokban megkerestem a szegedi bap-

tistákat, hogy segítsenek hozzá engem egy arra érdemes kárpátaljai magyar diák 
patronálásához. Szerény havi segély eljuttatását kértem egy jól tanuló, felsőfokú 
tanulmányokra készülő magyar fiatal számára. Hangsúlyoztam: nem érdekel, hogy 
református, katolikus, baptista vagy kommunista a család. Líceumukból két fiatal-
ember így jutott támogatásomhoz, s örömömre azóta mindketten továbbtanulnak.

Kérdésem az, van-e mód arra, hogy amíg tudom nélkülözni az erre szánt össze-
get, [továbbra is] eljuttassak Önökhöz egy arra rászoruló és arra érdemes magyar 
tanulójuk számára havonta vagy félévente, évente egy kis támogatást? Kiválaszta-
nának-e tanárai egy 10. vagy 11. osztályt végzett diákot, akinek könnyebbé kellene 
és lehetne tenni ezzel az életét?  Annak örülnék, hogy ha felekezeti-világnézeti 
szűkkeblűség nem érvényesülne a kiválasztásban. Leginkább abban reményke-
dem, hogy nyugdíjasként fokozatosan csökkenő anyagi lehetőségeim minél tovább 
megengedik nekem ezt a lelki luxust, Önöknek pedig a lebonyolítást!

Kedvező válaszát várva tisztelettel üdvözlöm:
Szeged, 2009. március 14. dr. Varga László

Válasz nem érkezett.

János.
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Civilizáció csak egy van

- és az európai! mondta Atatürk barátja, a kurd orvos.
Ezt az embert az iszlám ellenségének, sőt Isten ellenségének mondták. Az efféle 

megbélyegző jelzőket más vallási közegben is kiosztják. Ha az államhatalom és a val-
lás összefonódik, bárki az „igaz hit” martalékává válhat.

Könnyed párhuzam: a hatvanas években a szegedi tanárképző főiskola két okta-
tója Zoltán napi borozgatás közben mérte össze saját kommunista igazhitét a mási-
kéval. Közelebbről: Ki énekli hitelesebben a Bunkócskát? Nem az ismert író, a korábbi 
bokszoló, Gerelyes Endre volt az, aki másnap sálba, napszemüvegbe öltözött… Dönt-
se el, aki akarja, hogy a hitelesítő plezúrokat a bor okozta (s az átkozott likőr), vagy 
a vakhit, esetleg a kádári Magyarország bolsevik dogmáktól viszonylagosan szabad, 
majdnem szekularizált környezete, ahol efféle vitákra egyáltalán sor kerülhetett.

Az Ottomán Birodalom nemzeti államokra bomlása után a szekularizáció a 
Török Köztársaságban sem járt áldozatok nélkül. Leparancsolták a fejekről a fezt, 
kötelezővé tették az arab helyett a latin betűt, éppen Abdullah Cevdet tanácsára. 
Kemál Musztafa Atatürk megparancsolta: Minden török tanuljon meg olvasni! Az 
első világháborút követő kegyetlen szenvedések közepette történt, nagyjából akkor, 
amikor Horthy-rendszer visszafordult az éji homályba régi dicsőségünket keresni, 
és díszmagyarba öltözve trianonozni kezdett. A második, végleges Trianont nem 
kerülhettük el így, míg a törökök ellenálltak a háborúba csábításnak. Vezetőik tud-
ták, hogy nincs ingyen leves. Erről a mai trianonozók, táltosok, mirzák és bégek meg 
szoktak feledkezni.

Törökország, sokáig az egyetlen szekularizált muszlim állam nem kapta az euró-
pai civilizációt ingyen. Erdogan miniszterelnök, a hívő muszlim csak az egyik politi-
kusuk, aki kemény kézzel igyekszik hazáját Európa felé kormányozni. Nem könnyű, 
és nem áldozatok nélküli program. Válságok, terrorcselekmények, hatalmi túlka-
pások követik egymást, de nem önvizsgálat nélkül! Múlóban az átok, hogy minden 
rosszért csak a kurd, az örmény, az ellenség, az istentelenség a hibás! Meg a balsors…

Mi magyarok sem születtünk bele az európai civilizációba, nekünk is meg kellett 
és meg kell érte küzdeni! A szekularizált, polgári értékeket képviselő államban az 
egyéni és a civil szférában kell tartani az „igaz hitet” – tekintet nélkül arra, hogy 
félhold és csillag, öt vagy több ágú csillag, vagy különféle keresztek a jelképeik. Hitét 
hordja mindenki a szívében, és hagyja békén a többit. Emberek vagyunk, s csak azu-
tán hívők, polgárok, honfiak!

Flesch István könyvét olvastam éppen a Török Köztársaságról, amikor Párizsban 
a terroristák megtámadták a reneszánsz, a reformáció és a felvilágosodás által fém-
jelzett európaiságot, a tekintélyt nem tisztelő, szabad kritikai szellemet. Tisztelem 
azt az iszlám országot, amely ma is, a miénknél jóval nagyobb erőfeszítésekkel akar 
európaivá válni. (2015. jan. 14.)
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Megérte a Nyugatnak?

Textus: „Megérte? … a szabadelvűségre hivatkozva a mohamedánok is »kaptak« 
[Charlie Hebdóék] vitriolos írásaiból, karikatúráiból. Utóbbiak most »adtak« ... Meg-
érte?”(Purim kommentje a merénylet után).

Egyelőre tegyük félre a kérdésre a választ, sőt: a válaszokat, hiszen mi Európá-
ban nem szoktuk eggyel beérni. Induljunk ki abból, merre hány méter Európa.

Az új évezred elején, amikor nem Godóra, hanem a lassan, de megbízhatóan 
közeledő uniós tagságra és az euróra vártunk, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkban egy vendég hazafiúi öntudattal közölte velem vélekedését:

– De hát mi Európában vagyunk! – s ebben tökéletesen igaza volt. A földrajzi 
Európa az Urálig tart. Rögtön feleltem is, hogy akkor Moszkva is. Földrajzilag. De 
a politikai Európába történő felvétel kritériuma nem a rögvalóság, hanem a közös 
kulturális-ideológiai örökség, az erkölcsi értékrend volt és maradt.

A mi európai világunkra azóta tekintünk a Mediterráneumtól és a közeli Kelet-
től elkülönült, attól különböző világrészként, mióta a Dél fölött a görög antikvitás-
ból kölcsönvett jelkép, a félhold ragyogott fel. Az iszlám világát a kalifátus hitbéli és 
evilági univerzális főhatalma uralta, melynek eszméje utódaiban máig él. 

Keleten vele szemben ezer évig kitartott a görög és keresztény Római Biroda-
lom. Bizánc a cezaropapizmus világa lett, az állam és az egyház együttműködése az 
államrezon részévé vált, örökségében is például orosz földön, az ebből következő 
pozitív és negatív következményekkel együtt.

A széthullott nyugati birodalomrészben is történtek ilyesmire kísérletek: a csá-
szárok címe a hatalmuk egész világra kiterjedő univerzalitását fejezte ki, s helyezte 
őket a királyok fölé. Róma püspökének is megnőtt az ambíciója, hiszen neki – kons-
tantinápolyi kollégájával szemben – nem egy erős, hanem többször is széthullott 
és összeállt császársággal szemben kellett és lehetett függetlenségét megőriznie. 
Úgy ezer évvel ezelőtti rövid felvillanástól (amely a magyar királyság megszüle-
tésében is szerepet játszott) eltekintve Nyugaton a második évezredben a világi 
és az egyházi hatalom egymás mellett, de elkülönülve dominált. Az emberek az elsőt 
tudomásul vették, a másodikban hittek. Kiélezett helyzetekben az egyház a világi 
hatalom ellen fordult, mert ez benne volt a pakliban, a Nyugat így működött, soha-
sem ellensúly nélkül, sohasem monolitikus hatalom alatt. Ha tetszik: mindig fékkel 
és ellensúllyal!

A hit értelmezése a hozzá kapcsolódó erkölcsi tanítással együtt a kereszténység 
mindkét nagy ágazatában a legfontosabb volt és maradt. A homouszion-homoiuszi-
on harcát Az Ember tragédiájából ismerhetjük, a Gugli is tud róla. A niceai/nikaiai 
hitvallás vitájában maga a pogány császár döntött. De mivel a császári hatalom 
Nyugaton hosszú időkre eltűnt, az ottani egyház maga hozott döntést a saját dog-
máiról. (A Szent Szellem működését mellőzzük.) Nem érték be vele, hogy az egyik 
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vagy másik tudós ezt, vagy azt állította az üdvösségről, vagy arról, hogy hány tán-
coló angyal fér el egy tű fokán, hanem megvitatták. Nyugaton a gondolkodás, az 
elemzés, a következtetés nem halt meg, hanem az egyház berkeiben kibontako-
zott, fejlődésnek indult.

Amit ma a zsarnokság és a népfelség viszonyáról, az emberi jogokról, a szólás-
szabadságról tudunk, mindezek magjáról-gyökeréről a nyugati, ha tetszik: a kato-
likus egyházi iskolákban, egyetemeken vitatkoztak már a XII. században. Az isz-
lám világ főiskoláiról ilyen adatunk nincsen, mást vizsgáltak másról vitáztak, bár 
az ókori tudomány egyes elemeit megőrizték. Ortodox keresztény egyetemek sem 
léteztek.

Nyugaton, a katolikus egyház által uralt világban született meg a humaniz-
mus és a reneszánsz. Az ember fontossá válása az evilági életben, a pogány an-
tikvitás feloldása az egyházi átok alól. Az iszlám és az ortodoxia nem ismeri ezt a 
felszabadulást.

Több egyházi és hittudományi reformkísérlet után életre kelt a reformáció. Az 
egyéni felelősségvállas eszméjét emelem ki: amely ab ovo az egyes ember szabad-
ságát feltételezi. „Itt állok én, mert másként nem tehetek!” – mondja Luther. Ha 
elégettek, mint Husz Jánost, akkor is! A keresztyén ember szabad! Pápával és ki-
rállyal, pártfőtitkárral és ulémákkal, ayatollahokkal szemben is az! Ő a soha meg 
nem ismétlődő, mindenki mástól különböző személyiség, ez adja méltóságát, sza-
badságát és felelősségét.

A felvilágosodás eszméi csakis nyugat-európai szellemi közegben, az itteni meg-
osztott, széthúzó, gyakran válságos hatalmi viszonyok között jelenhettek meg. 
Igen, léteznek egyéni érdekek, pártérdekek, állami és nemzeti érdekek és vélemé-
nyek, ez mind a gondolkodó és vitatkozó, érvényesülésre és boldogságra törekvő 
egyén produktuma. Egy valami kétségbevonhatatlanná vált: a velünk született ál-
talános emberi jogok létezése, kerete, normája. Ezeket nem a király, nem a kalifa, 
nem a Párt vagy a nemzet adományozza, nem kell és nem lehet kiérdemelni. Ember 
voltunkhoz tartozik.

Akár az 1776-os amerikai, akár az 1948-as ENSZ szövegből idézünk: ez Európa 
normája. A hozzá tartozás ismérve. Pató Pál uraimék persze kevéssel az européer 
kalapos király uralkodása után a Marsíliai éneket, azaz a Marseillaise-t még a neme-
si szabadság indulójaként értelmezték a megyegyűléseken. Mit nekik Bécs! Felvilá-
gosodás! Európa! De tegyük ezt félre!

Idézzük a franciák szövegét (1789. augusztus 26.)
I. Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a társadalmi 

különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak.
II. Minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak 

megőrzése. E jogok: a szabadság, a tulajdon, a biztonság s az elnyomással szemben való 
ellenállás.
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XI. A gondolatok és vélemények szabad közlése az embernek egyik legértékesebb joga; 
ennélfogva minden polgár szabadon szólhat, írhat s nyomtathat ki bármit, felelősség-
gel tartozván viszont e szabadsággal való visszaélésért a törvény által meghatározott 
esetekben.

A törvény pedig mindenkire vonatkozik. Igazhittől és szentelt víztől mentesen!
Mindezen eredményért keservesen megharcolt, megszenvedett Európa! Volt in-

nen induló keresztes háború, véres eretneküldözés, kísérlet az ésszerű rend, vagy 
a kizsákmányolás mentes földi mennyország evilági megvalósítására. Kifizettük a 
tandíjat, a liberális európaiság árát!

A másik két eszmei központ félezer vagy akár ezer évvel korábban bezárta a 
szemét, a fülét, nem reagál a megújuló világra új válaszokkal, mindkettő tökéletes. 
Talán csak egy kalifa hiányzik a minden bajt megoldó szent háborúhoz – az ebola 
ellen, a fellazítás ellen, a vasárnapi istentelenkedés ellen. Olyan szép, annyira örök, 
miért ne hinnének benne az elkötelezett fanatikusok, Isten önjelölt emberei. Sem 
tanulni, sem tapasztalni nem kell hozzá. A temetőben válság nincs, mindig rend 
van, teljes és végleges az összhang.

Az iszlámnak és a keleti kereszténységnek nincsenek Morus Tamásai, Leo-
nardói, Kálvinjai. Abban azonban biztos vagyok, hogy bennünket, európaiakat a 
minket megosztó vallási, filozófiai, erkölcsi véleménykülönbségek sokkal jobban 
egymáshoz kötnek, a közös európai eszményekhez kötnek, mint amennyire elvá-
lasztanak egymástól.

Ki nem állhatom a nézeteim langyos vizét alólam kiborító provokátorokat, nem 
szeretem, ha valakik új divatot erőszakolnak rám. A vén Európa vagyok. Éppen ezért 
a büdös életben nem leszek fél-ázsiai, sem igazhívő bolsevik, muzulmán vagy náci, 
és sohasem teszem mérlegre, hogy megérte-e géppisztolyokkal érvelni a gúnyoló-
dással szemben! Mert a gúnyolódás én magam vagyok!

(2015. jan. 9.)

A Rákóczi hadnagyán nőttem fel magyarnak

Lelkesítő volt a filmben a bőgatyás, büszke magyar gyerekkel, Matyival azo-
nosulni! Akkoriban hét-tíz évesen a mozi első sorában ugyan nem háziszőtt, ha-
nem fekete klottgatyában űztük a labancot, de túlszárnyalva Matyit is, kitartóan 
harcoltunk ellenük a következő matinén immár Alekszander Matroszov oldalán. A 
német gonosszá, mi pedig találékony és önfeláldozó hősökké váltunk. Olyanokká, 
mit az egykori kurucok, mint egy korabeli szovjet pionyér irigyelt övcsatos egyen-
ruhában! Az különb volt, mint a fekete klott vagy a fehér vászon! Az egyenruha or-
szágosan is vonzóvá tétetett: egy filmrészletben a 3. percénél kiderült, hogyan. Aki 
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nem sajnálja rá az időt, élmény lesz neki látni vagy újra látni a „mi” művészeinket. 
[A blogban ezt láthattuk.]

Bezzeg a labancok, a nímetek a nevetséges frizurájukkal! Nem látszottak ugyan 
buzinak, de csak ezért nem, mert gyermekkoromban olyan madarat nem láttam, 
de hosszú hajú lyánynak kinézni szégyellnivaló. A fehér egyenruha számunkra 
nem arról szólt, hogy néha kimosták, hanem a színes magyarost emelte ki. Na és 
magyar furfang! Azzal tudtunk igazán azonosulni! Heister generálison nevetni, 
Rákóczival együtt büszkélkedni – elemi szükségletet elégített ki.

Mi magyarok – jól esik kimondani! Így vannak ezzel mindenek! A nemzeti ho-
vatartozás tudata néha felül látszik a transzparenseken, néha bévül, a szívben rej-
tezik. Annál szomorúbb, ha hazaszeretetünk az ifjúsági filmek szintjén marad, ha 
lelkesültségünket az Európai Uniót a pokol kapuival azonosító demagóg sikeresen 
eltéríti a valóságtól. Nem helyes, ha mai hazafiságunk ifjúsági filmekre, mesékre, 
hazugságokra, fantazmagóriákra épül, hiszen a valóságtól elrugaszkodott önérté-
kelés megcsal és növeli a bajt!

A Rákóczi-felkelés egyetlen csatáját sem nyertük meg. No persze: a túlerő! Ha a 
túlerő a kurucok oldalán volt, akkor is vereséget szenvedtünk. Magyar véreim: nem 
mástól, mint a magyar király csapataitól! A legvitézebb nemzet csak így veszíthet! 
– lehet ilyet is hazudni. A valóság az, hogy midőn kétségbeejtő helyzete ellen az 
iszonyúan szegény és elmaradott ország fellázadt, mindössze két esztendeig volt 
némi reménye katonai győzelemre. A győzelmet a szatmári béke hozta: megszűn-
tek a felkelést kiváltott okok. A két magyar generális, a labanc és a kuruc békét, 
fejlődést, az élet lehetőségét teremtette meg. Átkozzák is a vadmagyarok Pálffyt és 
különösen Károlyit érte!

A Rákóczi hadnagya 1953-ban készült. Az ötvenes évek ideologikus művelő-
déspolitikája, történetírása, történelemtanítása a kommunizmus végső győzelmét, 
valójában a Szovjetunió hatalmi érdekeit szolgálta. Ezért lett ellenség minden, ami 
német, s ahogy őket a nagy Sztalin, a jók vezére legyőzte, legyőzi majd a többit is. 
Ezért hitették el az akkori parasztgyerekekkel, hogy az ő szükségképpen elmara-
dott kultúrájuk különb, mint amelyet Bécsben (lehetne!) tapasztalni. A kijelölt el-
lenséget lenézni, lekicsinyelni, kigúnyolni igen hatásos. Hiszen én nem tartozom a 
kigúnyolt, lenézett, lekicsinylett amazok, a labancok és mindenféle másikok közé! 
Így folyt a békeharc egy militarizált birodalom hűbéres tartományában, ahol a tu-
dást a párthűség pótolta, a szakembereket a komisszárok, a hiányzó eredményeket 
az állami film, rádió és az újság. Ezért épült az ország kétszer akkora ráfordítással, 
mint a vasfüggöny túloldalán az osztrákoké. Így éltünk: bár születtek jó filmek, 
játszottak színész-óriások, és komponált Kodály.

Minden iskolában ugyanúgy rajzoltuk egy vonallal a vörös csillagot, lépcsőzve 
a címer talpát, és tanultuk az oroszt a tudatlanoktól. Aztán ott volt a történelem. 
Az igazat megmondva – mást meg ugyan minek? – ennek részleteire alig emléke-
zem. Könyvtárból, filmekből lelkesedtem, a koreai háború eseményeiből rajzoltam 
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dobókockás társasjátékot, s biztosan tudtam, hogy minden jelentős felfedezés 
Oroszországban született, hogy a legnagyobb tengerész Usakov admirális, és jó-
akarónk a sohasem létezett Guszev kapitány. És a rádióból a békeharc: a Rosenberg 
házaspár és Beloiannisz.

Most már minden másképp lesz. Nem ruszki, nem labanc, hanem magyar. Jézus 
is, de minimum pártus herceg, valóságosan szittya, de semmiképpen sem zsidó. Bi-
zonyíték? Ellenségeink eltitkolják! A nadrágot őseink, a szaros gatyát az ellenség 
találta fel! Európát megmentettük a töröktől, hiszen Árpád apánk kimondottan 
miattuk honfoglalt ötszáz éves előrelátással a terjeszkedők útjába! És hol a hála?! 
Mert mindig bántják a magyart. Még Trianonból is csak a kisebb jutott! Ezért aztán 
és most aztán és na és aztán egyfolytában szabadságharcolunk.

A szlovénok nem vívtak egyet sem. A hollandok hiába magyarázták Rákócziék-
nak, hogy nem csak díszmagyarban, hanem ólompitykés ruházatban is lehet sza-
badságharcot nyerni. Mit tudják ők azt?! Nem úri dolog a munka, a szorgalom, a 
polgári számítás, nincs benne magyar virtus! A csehekben sincsen: elvesztették a 
maguk szabadságharcát, és labancaik az ottani Pató Pálokkal szemben moderni-
zálták az országot. Azóta két világháborút hősi halottak százezreinek feláldozása 
nélkül nyertek! Minálunk Ráby Mátyás vagy az udvarhű Széchényi nem számít jó 
hazafinak, a felvilágosult kalapos király jó királynak, csak a kormányzó, aki úri-
embert játszott egy brigantival szemben, és bűnei miatt nem saját fiát, hanem a 
nemzet jövőjét áldozta fel.

Mi ahhoz értünk, hogyan kell a békét is, a kedvező körülményeket is eltékozol-
ni. A szegediek összetett kézzel várták Rákóczi hadnagyainak elvonulását, hogy 
békében élhessenek. Minden hadsereg a harctéren talált javakat éli fel. A szabad-
ságharcokban és az éppen aktuális békeharcban nem a labanc, nem a török, hanem 
a miénk pusztít.

(2014. 02. 27)

Reggel

miután könnyítettél magadon, akkor állj a mérlegre. Az sem mindegy, hogy 
hová teszed: fontosak az alapok, így a parketta felülete is. Hogy előtte vagy utá-
na helyesebb szellenteni, erről megoszlanak a vélemények a kilók elleni békeharc 
népfrontján.

Történelmileg úgy alakult, hogy népünk Kádár idején tudott először jóllakni. 
Ilyen jó király még nem vót! A proletár-ideált ugyan Somogy Józsefi Martinásza 
képviselte, szabad pártnapokon pedig a puritán kommunista erkölcsöt citálták. Az 
Öreg – Kádár – maga is krumplilevessel példálózott – de mégis: a hetvenes évek 
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ideálja az Egyszer jóllakni. És aztán megint. Mert megérdemled!
Lucullus római hadvezér hedonista életvitelének értelmezését élőben Snitt Plagi 

bácsi opponensétől hallottam. Attól, aki tudós emberként szépen felsorolta a be-
nyújtott opus hiányosságait, azután ugyanő epikureusi bölcsességgel a sumákum 
laude minősítést javasolta az álamfő által benyújtott doktori értekezésre. Ettől a 
dolgozat nem lett jobb, de az opponensnek sem lett rosszabb. A kompromisszumot 
lehet vitatni, de a római népet és a szenátust uraló hatalmasokkal Lucullus ily mó-
don egyezett ki.

Hasonlóképpen, mint magyar népünk forradalom után a kádári gulyás kommu-
nizmussal. Mi más volt szabad, mint zabálni?! Nemzeti büszkeségünket a kék-fe-
hér trikós csehszlovákoknak téli szalámival integettük, gyomron át néztük le 
Ceausescu csalán leveses szocialista birodalmát: a puliszka nem robban. Ezenköz-
ben vidáman fogyasztottuk – világbanki segítséggel – az aranytojást tojó baromfit. 
Robbanás nem volt, sőt: gyarapodtunk. Megnőtt hazánk nemzetközi súlya, az or-
száglakóké szintén. 1964-ben holland húskonzervet pakoltam vízitúrára, máskor 
kínait, s fogalmam sem volt arról, hogy mikor kell mindezt pávatollal vagy anélkül 
kihányni. Közöd?!

Az ember okul és tanul. Van választása. Rajta áll, hogy kövér lesz-e, vagy ráncos. 
A mérlegelés, az utókoré – kit érdekel?!

(2013. 12. 18.)

Miből hajt ki a rend? És miből hajt ki a szabadság?

1. tétel: Szabadság?
„…van egy nagy közös legelő, amelyen egy falu teheneit legeltetik közösen. 

Mivel a tehén értékes jószág, minden gazda úgy gondolkodik, hogy ha még egy 
tehenek hozzácsap a közös gulyához, abból neki szép nyeresége lesz, és senkinek 
nem okoz vele kárt. Így az egyéni döntések alapján néhány száz tehénnel több kezd 
legelészni, és rövidesen tönkremegy a legelő, éhen vesznek a tehenek…”

„az emberiség bizonyos problémái csak külső kényszerekkel … oldhatók meg…”
2. tétel: Rend?
„Mack és a fiúk szintén keringtek a maguk pályáján. Ők voltak az Erény, a Ke-

gyelem és a Szépség Monterey kapkodó tébolyultságában és az egyetemes Mont-
ereyben, ahol az emberek félelmükben és éhségükben tülekedéssel rontják el a 
gyomrukat némi ennivaló reményében, s ahol a szeretetre éhesek minden sze-
retni valót kipusztítanak maguk körül. Mack és a fiúk voltak a Szépség, az Erény 
és a Kegyelem. A gyomorfekélyes tigrisek kormányozta világban, megátalkodott 
bikák vezetése mellett, elvakult sakálok között Mack és a Fiúk szelíden étkeztek 
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együtt a tigrisekkel, dédelgették a megvadult nőstényeket, és összeszedegették a 
morzsákat, hogy táplálhassák Cannery Row sirályait. Mit használ az embernek, ha 
megszerzi is az egész világot, ha gyulladt prosztatán és rövidlátáson keresztül jut 
hozzá?

Egy becsapott, megmételyezett és halálra szánt nemzedék rossznak, város szé-
gyenfoltjának, tolvajnak, gazembernek és söpredéknek nevezte őket, de Miatyánk, 
aki a természet dolgait igazgatja, aki életet adott a prérifarkasnak, a közönséges 
barna patkánynak, az angol verébnek, a házi légynek és a molylepkének, bizonyára 
szereti a rosszakat, a város szégyenfoltjait, a söpredéket, – Macket és a fiúkat is. 
Miatyánk, ki a természet dolgait igazgatja.”

Kiegészítő információk: ad 1. az ember jóhiszeműen, természeténél fogva egyre 
több „bevételre” vágyik anyagi javakból, lelki komfortból és megbecsülésből. (Gar-
rett Hardin) ad 2. Steinbeck hősei, Mack és a fiúk csövesek, ingyenélők, paraziták.

(2013.)

A francia katona

A Hitler-jelenség értelmezése feladta a leckét az utókornak, s mindmáig meg-
dobja az eladott folyóiratok, könyvek példányszámát. Származása, családi körül-
ményei épp úgy nem predesztinálták vezető szerepre, mint műveletlensége. Saját 
korlátoltsága elhitette el vele küldetéses voltát. Nem ritka az ilyen sem kicsiben, 
sem nagyban, de miért mentek neki lépre a németek? Hogyan volt képes befolyá-
solni stábjával együtt azt a nemzetet, amely sokszázados, mondhatni: természetes 
szétdaraboltságában is hatalmas gazdasági, tudományos, kulturális eredmények 
foglalata volt, példaadó morális értékeket hordozott?

A hadtörténet iránt érdeklődőket magával ragadja egy filmen gyakori sakk- 
játszma: figurákat tol ide-oda az az egy szál, szúrós tekintetű, pamacsbajszos keszeg 
ember: – Előre nyomulok! Átkarolom! Megsemmisítem! – Majd utasítja a körötte 
szinte némán statisztáló, állig dekorált fő- és almarsallokat, tábornagyokat és effélé-
ket: – Ausradieren! Raus! – Férfias öröm a hatalommal azonosulni, a tömegeket sújtó 
élet-halál döntéseknél csaknem jelen lenni! Akár egy stirlitzes bokacsattogtatás ere-
jéig. Mert az egyik tömeggyilkoshoz képest ugyanolyan nagy a kontraszt a főszereplő 
és a neki parírozó hadistenek közt, mint amekkorát a néző érezhet a tábornokok 
láttán. Hitler őrvezető volt és maradt, Sztalin csak úgy nézett ki. A generalisszimusz 
soha nem tapasztalta meg, milyen lehet közkatonának lenni.

A közkatona, a baka, aki az első világháborúban átélte, megszenvedte, hogy Nyu-
gaton a helyzet változatlan, a lövészárokban sem gyűlölte az ellenségét. Az embert 
be kellett rúgatni ahhoz, hogy sorstársát szemtől szemben kibelezze. A katonák, 
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ha tehették, barátkoztak keleten és nyugaton meg délen. Azután szöktek és dezer-
táltak az oroszok, a franciák, a csehek, a magyarok egyaránt. Iszonyú megtorlással 
kényszerítették őket vissza a verduni vérszivattyúba, a Karsztok sziklavájataiba, 
a galíciai frontvonalba. De számottevő német katonalázadásról a háború utolsó 
hetéig nem tudok.

Amikor – hónapokkal később, mint kellett volna – a parancs megjött, a németek 
letették a fegyvert. Francia dokumentumfilm örökítette meg, hogy egységeik zárt 
alakzatban vonultak a kijelölt helyre, katonás rendben fegyverezték le magukat, 
majd várták a direkciót, hogy mi lesz velük, mi lesz a sorsuk. Csendesen álldogálva, 
szemben a „kékekkel”, a szintén nem túl lelkes, de megkönnyebbült győztesekkel.

Akkoriban a francia bakákat nevezték kékeknek. A köpenyük búzavirág-kék 
színéről. A vörös nadrág az öldöklés előrehaladtával lehetett vérfoltos is. Megtör-
tént, hogy a frissen bevonult francia hazafi nem vett át ilyet a géhástól, s kivégez-
ték érte. A franciák. Pedig ez olyan németes: a rendszeresített külső, a parancs, a 
kötelesség – ugye? A Poroszországba menekült francia hugenották puritán erkölcse 
szülte? Ki tudja. Az persze franciás, hogy a Nagy Háború katonái nem mindig bo-
rotválkoztak. Szőrösnek, poilu-nak becézték őket. Van, aki Napóleon öreg gárdis-
táira, a kucsmás morgósokra asszociál a láttukra, különösen a Gloire-ral összefüg-
gésben. A morgósok és a kékek ugyanolyan gondozatlanul festettek Austerlitznél 
és a Marne-i harcmezőn. A gázálarc és a cenzúra utóbb igyekezett gátat vetni a 
bozótos becenévnek, de a nemzeti emlékezetben, kisvárosi emlékművekben mégis 
fennmaradt. Ő a poilu, az első világháborúból.

Nos, Isabelle Clarke és Daniel Costelle filmjében a Szent Márton napi fegyver-
letétel után egyike ezeknek a francia katonáknak odalépett egy hadifogoly elé, és 
sans gêne – kivette a szájából a pipáját. A német egyetlen megmaradt személyes 
holmiját, azét, aki alighanem ugyanúgy beleszart már a háborúba, a tábornokokba 
és a haza becsületébe, mint a „győztes”. De az utóbbinak még a pipa is kellett. Nem 
tudom, hogy pipázott-e Hitler őrvezető, nem is érdekel. De a poilu ekkor veszített. 
A vesztessel szemben. Elveszített egy másik háborút.

És mi mindannyian, ha ilyet cselekszünk.
(2013. 01. 23.)

Janics

Az első mellbevágó olvasmányom a csehszlovákiai magyarok második világhá-
borút követő sorsáról Janics Kálmán nyugaton 1979-ben megjelent műve, A honta-
lanság évei. Mi, a hetvenes évek elején elballagott szegedi főiskolások Nagy István 
előadásaiból sokat tudtunk arról, hogy mi történt odaát a Benes-dekrétumok után. 
A kötetet a tanszékvezetőnk adta a kezembe. Megrendítő olvasmány!
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Aztán következett Duray Miklós könyve 1982-ben Püskinél. Az MTA Történet-
tudományi Intézetében kerestek hozzá bírálót, s az ott leadott Kutyaszorító fény-
másolt példányai szálltak szerteszét. A tanszékre alighanem Benda Kálmán hozta. 
Lehetetlen, hogy a „szervek” ne tudtak volna róla. Az 1981-es lengyelországi szük-
ségállapot híréhez a televízióban boldogan hajlongó Hajdú János vállalta végül a 
támadást a könyvet előszavazó Csoóri ellen, aki nem halt bele. Már nem olyan idő-
ket éltünk. De vissza nem üthetett.

1984 tavaszán Nagy István Töri-mozija keretében három egymást követő estén 
nézhettem meg Sára Sándor filmsorozatát a Don-kanyarról. Csoóri Magyar apoka-
lipszis (1980.) című esszéje adott hírt a forgatásról, ő mondta ki először szavakkal 
azt, amit a film valóságossá tett. A pedagógiai előadót majd szétvetették az érdek-
lődők, de nem csak a létszám miatt kellett számozott belépőkártyát alkalmazni. 
Spicli persze bejutott, de provokáció nem történt. Aztán a zsúfolt tanszékvezetői 
szobában ott ültem Csoóri mellett, aki költőként nem szólalt meg, csak mint az Ily-
lyés hagyatékát felvállaló szép szavú magyar. Felnéztem rá, és hallgattam a kated-
ra szabadságát is igazoló biztatását arról, hogy messzebbre is el lehet menni, mint 
amilyen lehetőségei a magyar kormánynak hivatalosan vannak.

És most újra Janics Natasa, aki úgy döntött, hogy ismét szerb lesz, vagy bolgár. 
Az ő döntése. Mint ahogy az, hogy magyar vagyok, csak az enyém. Senkinek sincs 
joga kétségbe vonni a csíkszeredai jéghokisok magyarságát és román állampolgár-
ságát sem. Nem felejtem a lebombázott újvidéki hidakért 1999-ben Pozsonyban 
könnyet ejtett lelkész bánatát, aki Szerbiában született, Szlovákiában alapított 
családot, és igaz magyar ember. Nem állampolgárság és nem lakóhely dolga, hogy 
melyik nemzettel azonosul az ember, s hogy kizárólagosan-e, az sem.

Belépő a Pergőtűz zártkörű vetítésére 1984-ben.
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Az állampolgárság jogi és érdekviszony. Nem érzelmi, nem nyelvi, nem szárma-
zási vagy kulturális intézmény. Tartalmát a jog és érdek befolyásolja. Haza csak ott 
van, hol jog is van, vallotta Petőfi, mások beleértették ebbe a boldogulásba való jogot 
is. Ki meri a szemére hányni a másfél millió kitántorgottnak? Azoknak, akik most 
is, akár ’56 után – a lábukkal szavaznak?! És miért lenne kivétel egy olimpikon?

Ha Janics Natasa úgy gondolja, úgy érzi, hogy ezután máshol jobb lesz élnie, 
akkor úgy kell tőle elköszönni, ahogyan azt Szegeden tették. Vigye magával a 
szép emlékek mellé köszönetünket, és persze mindent, amiért megdolgozott, 
ami az övé. Nem lopta, nem privatizálta, nem kommunizálta, nem kokszolta, 
nem nyúlta le.

Soha nem gondoltam, hogy el tudnék menni innét. Oda se, ahová visszahúz a 
szívem, Csíkba vagy Zentára, s csak nyelvet tanulni merült fel bennem Párizs. Ma-
gyarként egy vagyok azokkal, akiket egykor hontalanná tettek, akiket kutyaszorí-
tóba kergettek, szilenciumra ítéltek – és undorodom azoktól, akik hazafiság címén 
most Janics Natasával vagy másokkal ezt teszik!

(2012. 10. 21.)

Nándorfehérvár, Mohács, Estergon

A világra szóló győzelem nem Várnánál, vagy Edirnénél, az egykori szultáni 
székhely falainál esett meg. Az előbbi csatában az álságos békekötést, az esküsze-
gést iszonyú csapással torolta meg a szultán, emiatt a vágyott világra szóló diadal 
elmaradt, az utóbbit csupán 1989 táján foglalták el a fonalbazárba igyekvő magyar 
seregek, békeidőben.

Beograd 1427-ben Zsigmond király kezére jutott, Hunyadi János pedig Szilágyi 
Erzsébet kezéhez. Utóbbinak a testvére a kiváló hadvezérrel és egy itáliai ferences 
baráttal, Jánossal együtt 1456. június 21-én mentette fel a várat II. (Hódító) Meh-
met ostroma alól. A győzelmet a pápa előre beharangoztatta, s ezt halljuk azóta is. 
A hősökről, a kereszténység védelmezőiről, a keresztesekről szól a harang.

Akkoriban a magyarul vagy szerbül, vlah, tót, vagy német nyelven beszélő köz-
népnek oly mindegy volt, hogy ki a földesura, a magyar Kőszegi Henrik, vagy az 
osztrák Cillei Ulrik, hogy a király magyar, mint az olasz Károly Róbert, a luxem-
burgi Zsigmond, vagy német, mint a magyarországi nagyurak markában vergődő, 
magyar anya szülte V. László, cseh, mint a lengyel Dobzse László. A népnek az adót, 
a járandóságokat teljesíteni kellett törvény és szokás szerint, az ősök módjára, biz-
tonságban az egyház vezetésével, Isten áldásával. Egy volt a hit, a szokás, a tör-
vény. A távoli földesúr, a király személye, a használt nyelv a keresztyén Regnumban 
nem számított. A keresztyénség egyébként is internacionális.
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Az oszmán-török terjeszkedés alapjaiban fenyegette ezt a kiszámítható biztonsá-
got! Az Egyisten Ertogrul utódainak kezébe adta Bizáncot, amelynek kultúrája csak 
részben egyezett a Nyugatéval, s még ebből is vajmi keveset vettek át az új tulajdo-
nosok. A mindennapi életnek az Oszmán Birodalom által kínált kereteit Közép- és 
Dél-Kelet-Európa népeinek többsége nem volt hajlandó elfogadni! Míg Sopron, Lőcse 
vagy Maribor vidékén észre sem vették a király vagy a földesúr megváltozását, ide-
gen nyelvét, nemzetiségét, a török hódítás és az irgalmatlan kizsákmányolás ellen 
tömegek fogtak cséphadarót és egyenesítették a kaszát. Ami egyesítette őket: az a 
kereszt volt!

Kapisztrán János akár olaszul, akár ékes latin nyelven mondta a magáét, az osko-
lát sem járt szögedi nemzet buzgón helyeselt neki. Indultak másokkal együtt a Tisza 
mellett lefelé, Belgrádnak, hogy ha már uraik idejétmúlt hadereje nem képes a rájuk 
dolgozó parasztokat (kresztyányin – keresztyén) megvédeni a világ legerősebb had-
seregével szemben, akkor majd ők! Hiszen nem volt más választásuk!

Az 1456-os ostrom és a felmentő hadműveletek részletei közismertek. Kapisztrán 
János, a hozzá nem értő, de küldetéses vezető improvizált. Akár el is veszejthette 
volna könnyelmű beavatkozásával Istenben bízó seregét, Hunyadiét is, a várat is. De 
nem így történt! A keresztesek rohama megfordította az eseményeket, a vereség győ-
zelemre fordult! Emléküket övezze tisztelet és hála! Nándorfehérvár eleste hatvanöt 
év múlva, 1521. augusztus 29-én következett be. Azután 1526: Mohács.

Önhittek

A török hadsereg modern volt.
Korszerűbb, mint a vele szemben álló.
Francia ágyúk, olasz stratégia,
arab pengék és paripák és orvosok.
És fegyelem és hit.
S kémszervezet.

A foglyok első csapata: a főurak,
mezétláb már. A szultán Tomorit
sem igényelte a sátor elé, ahol ült.
Némi távolban rakták egyetlen gúlába
a fejeket. A pontos munka része volt az is.

Harminc év s már fölépült fényleni messze földre
szépsége hírével is Pécsett a büszke dzsámi.
Az új Siklós, Szigetvár, Eger és
a gyógyfürdők Budán. Csaholtak, nyüszítettek és
iszkoltak az éjben a gazdátlan kutyák.
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Illyés Gyula költeménye a szegedi Tiszatájban, 1979 augusztusában jelent meg. 
Hogy „mit akart vele a költő mondani”? Mindenki értheti az első és az utolsó mon-
datot az erősebbnek bizonyult megszállókról és a gazdátlan kutyákról. A megvetés 
nem a töröknek, nem a szovjet hadseregnek szólt! Szánalmas, kicsinyes kompenzá-
lás lett volna, mint az 1989-es Tovariscsi konyec! Nem méltó a magyarokhoz.

Damkó József híres Kapisztrán szobra, melyet 1922-ben állítottak fel a budai 
várban, szintén nem nélkülözte az aktuális politikai mondanivalót. Felirata a tri-
anoni tragédiából következett fohász: Nándor kőfalain megtörted a végveszedelmet / 
Szent vezetőnk győzd meg mostani elleneink.

Szegeden, az alsóvárosi Havi Boldogasszony templom csarnokában csak a talap-
zat, Foerk Ernőnek a nándorfehérvárit mintázó bástyája, a kolostorudvaron pedig 
a budavári Kapisztrán szobor másolata látható. A lendületes főalak török hullán 
taposva lelkesít. A szobor kiköltöztetői úgy vélték, hogy holttestet tiporni templom-
ban nem való!

A barátok igazsága a falakon kívül is érvényes: a halott katona nem ellenség, az 
egykor volt ellenség ma már nem kell, hogy az legyen! Az élet szent!

Sokáig őriztem történelmi lim-lomjaim között egy török verset, az Élet és Tu-
dományból vágtam ki, még az internet születése előtti időkben. Történelemórára 
tartogattam. A költemény – igaz, nem Illyés színvonalán – a török Esztergom el-
vesztését siratta! Nem az 1683-as katonai eseményt, hanem a szeretett város el-
vesztését. A nézőpont nekünk bizarr, s ha az ismeretlen költővel együttérezni épp 
úgy nem vagyunk képesek, ahogyan a második bécsi döntés hallatán elájult román 
külügyminiszterrel sem, nem árt tudni, hogy nekik is lehetnek érzéseik az ottho-
nuk, családjuk, vélt vagy valós múltjuk iránt! A verset nem találom, papírhalmaim 
temetik. De itt van egy másik, talán ugyanarról, képletesen, egy virágének keleti 
virágnyelven:

Estergon Kalesi

Esztergom vára, hely én gyönyörűm, ó,
Várkapitány lakja, ó.
Gyötri lelkemet hely én sólymom, ó,
Egy titkos vágy,
A szívem a kedvesnél, hely én gyönyörűm, ó
De a kedvestől távol, ó.
Ne folyj Duna, ne folyj, hely én sólymom, ó
Szomorú vagyok,
A kedvesnek, ó keresésébe-kutatásába
Belepusztulok én szerencsétlen.

(Mándoky Kongur István nyersfordítása)
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Egy nagy nép, egy nagy nemzet: a török – máig megbecsüléssel gondol a rokon-
nak vélt magyarságra, az összes ellenfelei, ellenségei közül a legtöbbre tartott ma-
gyarokra. Ha 1989 táján az Edirne-i fonalbazár bevásárlói, az Isztambulban bőrá-
ruval, arannyal rakodó, Szabadkától a holmit részletekben hazafuvarozó-átmentő 
vállalkozók odafigyeltek, akkor maguk is megtapasztalhatták a török Attilák, Ár-
pádok kereskedelmi érdeken túlmutató rokonszenvét. Erről tanúskodik nem csak a 
rodostói zarándokhely, az isztambuli utcanév, hanem egy új ankarai létesítmény is.

Az Estergon Kalesi Esztergom várának hasonmása és kulturális központ Ankara 
északi kerületében. Az egymillió lakosú Keçiören városrészben 2005 májusában ad-
ták át a kulturális központot.

Építése hat évig tartott, és átszámítva több milliárd forintba került. Az öteme-
letes, éttermeknek és bazársornak egyaránt otthont adó építménynél a Dunát egy 
mesterséges tó szimbolizálja, de kialakítottak egy közel 700 méter hosszú vízesést 
is. A hatalmas népünnepéllyel övezett megnyitón részt vett Recep Tayyip Erdoğan 
török miniszterelnök, valamint kabinetjének több tagja, Esztergom város is képvi-
seltette magát. A tervek szerint a turisztikai látványosságnak szánt kulturális köz-
pontban alakítják majd ki a török nyelvű világ tárgyi emlékeit gyűjtő új Etnográfiai 
Múzeumot. Szó van arról is, hogy itt állítsák ki az esztergomi vár egykori török zász-
laját is. A Japánban restaurált hat négyzetméteres lobogót Isztambulban mutatták 
be a nyilvánosságnak. A miniszterelnök, valamint Keciören polgármestere, Turgut 
Altinok egyaránt azt hangsúlyozták, hogy Törökország büszkén és tisztelettel te-
kint vissza történelmére, így a Magyarországhoz fűződő különleges viszonyra is. 
(A Wikipédiából)

Az Estergon Kalesi verse janicsár indulóként maradt fenn. Két, katonai múltjára 
büszke nép közös emléke!

(2011. 07. 22.)

Az egyetemről a kettesek kiszorították a jeleseket.

1920. szept. 26. A nemzetgyűlés elfogadta az 1920. évi XXV. törvénycikket.
A magyarországi izraelita felekezet vezetői 1848-1849-ben arra szólították fel 

a híveket, hogy a forradalom és a szabadságharc ügyéért harcoljanak. (Haynau ke-
mény büntetését váltva ki ezzel.) A kiegyezés után kiépült Budapest és a legtöbb 
vidéki nagyváros központi részének mai arculata – s ennek megfinanszírozásá-
ban igen nagy részt vállaltak a zsidó vallású polgárok. A liberális gondolkodású 
magyar és zsidó értelmiség örömmel talált egymásra. Vegyesházasságok, névma-
gyarosítás, gazdasági együttműködés – úgy tűnt egy történelmi pillanatig, lehet-
nek Oroszországban pogromok és tarthatnak Dreyfus-pört Franciaországban, itt 
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Európa közepén (szívében) Kossuth Lajos és Teitelbaum rabbi eszmeisége megőriz 
bennünket humanistának, civilizált lénynek.

A nemesség egy részének sikerült jól gazdálkodnia, földbirtokát megóvni, gyá-
rakban, bankokban részt szerezni. Másik részének azonban nem sikerült. Ők beme-
nekültek a köztisztviselői karba. Képzeljük el azt a pillanatot, amikor e köztisztvi-
selői karnak mintegy fele hirtelen elveszti állását, következésképp mindenét, mert 
a Trianonban elcsatolt országrészeken az új urak felmondtak nekik. Legyünk igaz-
ságosak: volt, aki maradhatott volna, ha – így mondták akkor – „becsehel”, azaz, 
ha vállalja, hogy a például Csehszlovákiához csatolt országrészben magyarellenes 
vagy annak tartott szerepet visz. Ezt nem vállalták, átköltöztek Magyarországra, 
és úgy gondolták hazafiságukért némi pozitív diszkrimináció jár nekik, pl. az, hogy 
a gyerekük bejuthasson az egyetemre.

Erről szólt volna az a bizonyos törvény, amely a magyar történelemben először 
az egyetemi hallgatók létszámát illetően kontingenseket állapított meg, és a köz-
tisztviselők gyerekeit előnyben részesítette. Mindezen felül azonban bevezetett 
egy figyelemreméltó gumikategóriát is: „az egyetemekre... csak oly egyének irat-
kozhatnak be, kik nemzethűségi és erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatóak 
stb.…”

Miképp lehet az ilyesmit ellenőrizni?
A gimnáziumi igazgatókra bízták a nemzethűségi igazolások kiállítását. Már ez 

is sok visszaélésre adott volna alkalmat, hiszen éle elsősorban a forradalmak során 
„kompromittálódott” polgári értelmiség felé vágott, de a törvényt végül még ennél 
is sokkal rosszabb formában fogadták el. A bevezetőben említett képviselői indít-
vány következtében a törvény a következő betoldással egészült ki: „Az engedély 
megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett 
... arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz 
és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma ... elérje az illető népfaj vagy nemze-
tiség országos arányszámát...»

Egy felvilágosult polgári ország számára a népfaj kifejezés nélkül is elfogadha-
tatlan az ilyen megoldás, hiszen nem aszerint kell eldönteni, ki jusson be egye-
temre, hogy melyik nemzetiséghez tartozik, hanem hogy milyen tanuló. Ha úgy 
találjuk, hogy egyik vagy másik nemzetiség feltűnően lemarad, akkor annak meg 
kell keresni az okát, és felzárkóztató kurzusokat kell szervezni számukra.

De ez a népfaj, ez ismeretlen kategória volt addig a magyar jogrendben, a jog-
rend lényege pedig éppen az, hogy definiálatlan fogalmakat nem használunk, mert 
aztán minden bíró, minden ügyvéd azt ért rajta, amit akar, és abból csak zűrzavar 
jöhet ki.

Ráadásul, akik ellen hozták, a zsidók – mert hisz erről volt szó – az akkori ma-
gyar jogrend szerint se népfaj, se nemzetiség nem voltak, hanem felekezetet alkot-
tak. Ezért a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a törvény végrehajtási rende-
letéhez a következő lábjegyzetet fűzte: „Az izraelitákat külön nemzetiségnek véve”.
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Ez merőben sajátos trükk, mert ezen az alapon a katolikusokat is vehették vol-
na külön nemzetiségnek, vagy a reformátusokat, de akkor még nem ismerték a faji 
törvények fogalmát – ezzel a találmánnyal majd csak Nürnberg ismerteti meg a 
világot.

Mi lett ennek a jogi abszurdumnak az oktatási eredménye?
A következő történt: rövidesen oda jutottak, hogy az egyetemi hallgatók között 

átlagosan 40 százalékra emelkedett azoknak az aránya, akik elégséges érettségi 
bizonyítvánnyal hagyták el a középiskolát. Az izraelita vallású fiatalok többségét 
– a numerus claususnak megfelelően – akkor sem vették fel az egyetemre, ha jelesen 
érettségiztek.

Mi történt tehát? Az történt, hogy az egyetemről a kettesek kiszorították a jeleseket.
Ha minden zsidó vallású jelesen érettségizett fiatalt felvesznek, akkor sem „szo-

rult” volna ki egyetlen jelesen érettségizett fiatal sem. Sőt még a négyesek közül se 
szorult volna ki senki. Csak a kettesek közül néhány. Ez talán még a legbornírtabb 
turulista agyáig is eljuthatott volna, ha hajlandó lett volna két percig gondolkodni, 
vagy ha fontos lett volna neki a nemzet előmenetele. Ha az ilyen nevek, mint Kos-
suth, Deák, Eötvös, Andrássy jelentettek volna neki valamit.

Végül is Genfben, a Népszövetség palotájában megmagyarázták az értetlenkedő 
magyar küldöttségnek, hogy az általuk is aláírt békeszerződés szerint garantálni-
uk kell a kisebbségi jogokat. Valahogy Genfben nem voltak vevők arra az ellenérv-
re, hogy „de Romániában sem garantálják azokat”. (Tegyük hozzá: a Népszövetség 
nagyon keményen fellépett Romániával szemben is a kisebbségi magyarság joga-
inak védelméért.) Úgy, hogy nyolc év huzavona után végül a törvényt módosítani 
kellett, a nyíltan kirekesztő passzust ki kellett emelni belőlé. Ezt történt éppen 
hetven éve.

De arra, ami ennek a törvénynek a legsúlyosabb következménye volt, ők sem 
gondoltak. Azt tudták, hogy a numerus clausus nagy sebet ütött a magyar értelmi-
ségen, hogy lerontotta az egyetemek színvonalát, legjobbjaink közül sokakat vég-
leg külföldre kényszeríttet, sőt azt is fölpanaszolták, hogy ezzel a magyar jogrend 
ezeréves fejlődésének történetében olyan visszaesés következett be, amire azelőtt 
soha nem volt példa, s így ennek következtében megrendültek a jogkövető magatartás 
alapjai.

De hogy a rasszizmus, melynek terjedését meggátolniuk kellett volna, és amely-
nek terjedését e helyett a magyar parlament ezzel a törvénnyel és a kétértelmű 
módosításával a közvéleményben mintegy legalizálta: hogy ez szellemileg miféle 
katasztrófát előlegezett, alapozott meg, azt nem tudták elképzelni. Azt hitték ta-
lán, lehet a tűzzel játszani, és urai maradhatnak a helyzetnek?

Mi már tudjuk, mi történt végül.
(2011. Szunyogh Szabolcs: Egy évforduló kapcsán című írása alapján.)
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Tákolmányos antiszemitizmus

Auschwitz után nem lehet verset írni, szól a frappáns korjellemző – és nem le-
het vele vitatkozni. Auschwitz után úgyszintén nem lehet az antiszemita minősí-
tést a nélkül használni, hogy ne érthetnénk mellé a történelem leggyalázatosabb 
tömeggyilkosságát.

Antiszemita az is, aki filoszemita, fejtette ki egyszer Révész Sándor a Népsza-
badságban, amely persze nem szólt akkorát, mintha valamelyik amerikai egye-
temen jelentette volna ki nézeteit a történelem végéről. Ennél nagyobb publicitást 
kapott Gerő András mindeddig leghíresebb ötlete a Habsburgok alkotmányos monar-
chiájának helyreállításáról, amely fricskának is felfogható azokkal szemben, akik 
megirigyelték tőle az új kurzus által immár megszüntetett Habsburg Intézetet. 
Irigyei tehát neki is vannak, s midőn a kurzustörténészek nyomulnak a közmédiá-
ban, bizonyára gyéren hullik az arra érdemesre a reflektor fénye. A kiváló történész 
ebben a helyzetben fedezte fel Romsics Ignácnak, az MTA rendes tagjának jóval 
korábban publikált két-három mondatában az antiszemitizmust.

Gerő levezetése technikailag briliáns, látszólag szabályos, alkotmányos. Ha nem 
így volna, akkor sem lehetne vele vitatkozni. Auschwitz után nem. Ha például Raj 
Tamást idéznénk a zsidó tulajdonságok meglétéről, vagy a pszichológus Klein Sán-
dort az ezeket hordozó zsidóknak a társadalomban vitt rájuk jellemző szerepéről, 
ennek sem volna jelentősége. Belőlük is lehet antiszemitát csinálni, technika és 
erkölcs dolga az egész. 

A Klein és Raj és mások által említett tényeket és gondolatokat Gerő András 
egyetemi tanár nagyon jól ismeri, tákolmányos ötletét mégis közreadta. Az aka-
démikust, az ország egyik vezető történészét Auschwitz árnyékába taszította, és 
tudta mit csinál, tudta, hogy miként, és azt is, ki mit nyerhet vagy veszíthet ezzel. 
Vonneguttal szólva: így megy ez.

Az antiszemita minősítést maga a názáreti Jézus is megkapta. Védekezzen?
Akik a szakmai korrektség és az emberi tisztesség nevében Romsics melletti 

szolidaritásukat fejezték ki, azok nézetem szerint nemcsak a tudós 1971-óta is-
merhető, következetesen felépített, píár ötleteket nélkülöző tudományos munkás-
ságát, emberi és tanári hitelét ismerték el Gerő tákolmányos ötletével szemben, 
hanem védték a tisztességes közbeszéd lehetőségeit, amely irgalmatlanul nagy baj-
ban van, ha már nem csak a kurzustörténészek, kohnozó Zsótikák és megélhetési 
semmit érők fenyegetik. 

(2012. 07. 15. 162 komment)
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Kinek a nevében?

Ne tévesszenek vele össze!
Nagyon átlagos, gyakori nevet hagyott rám apám. A szomszédomban praktizál 

ugyanilyen nevű, nyíltan a Rosszabbikat preferáló ügyvéd, és akad ily márkanév egy 
másik pártban, Zuschlag beosztásában is. A korombéli, de a szakmában méltán is-
mert történész-levéltáros után végképp nem passzióból döntöttem úgy, hogy ritka és 
nem túl jelentős közleményeimhez két elemű nevemet anyám családi nevének beik-
tatásával bővítem. Kissé szokatlan eljárás, hiszen mi köze az anyának a gyerekéhez? 
Ráadásul zsidó ihletésre enged következtetni, az pedig gyakorlatias gondolkodásra. 
Ugye, szittyák?! De nekem eddig bevált, nincs más. Nem így egy tizenévesen felvett 
becenév!

Legalább félórába telt, amíg kitaláltam. Az időkeretet annak a középiskolai tanár-
nőnek köszönhettem, aki az órájáról kizavart. Azután kirúgatott a suliból. De erről 
máskor.

Ottani, több évtizede megmaradt barátaim egyike kérdezett rá, hogy vajon én 
volnék-e az elkövető. A Magyar Fórum 16. számának glosszistája az Élet menetének 
visszhangjáról írt, meg az antiszemitizmus szerinte felelőtlenül osztogatott, sokakat 
elérő vádjairól, és a szombat.org-ra hivatkozik ezzel a címmel: Nem galutzsidó kell, ha-
nem tökös zsidó, aki odab…, ha kell. Aláírás: czyla.

Nem szólok én a zsidók dolgába, meg tudják magukat védeni. Az én dolgom annyi, 
hogy bloggerként épp úgy, mint a katedrán legjobb tudásom szerint oszlassam a sö-
tétséget. Nem mindig könnyű. Tanítani még többen tudnak, mint Mátyás király bo-
londjának fogfájása ellen tanácsot adni. Mert okosnak lenni, az semmi, okosabbnak, 
az már döfi! A Vár magasában is keletkeznek ilyen ambíciók, s hány maradt idelent, 
pályatévesztett vátesz, elfuserált zseni. Arról ismerhető meg mind, hogy nem téved 
sosem. Nagy baj volna, ha összetévesztenének velük. Meg ezzel a czylával.

Egy hónapja sincs, hogy egy vidéki főiskola oktatójára – abban a beosztásban is 
az ország vezető történészére – valaki finoman és felelőtlenül antiszemita címkét 
osztott. Megbélyegezte. Kollégái, tanítványai és tisztelői szolidaritást vállaltak vele, 
ahogyan egykor a dán király is kitűzte a másokra ragasztott billogot, akkor a hatágú 
csillagot. Akik aláírtunk az alaptalan címkézést elítélendő szöveget, azok nem csak 
az MTA rendes tagja mellett – akinek erre aligha volt szüksége –   , hanem szerintem 
a tudomány és a közbeszéd szabadsága mellett is kiálltunk.

Hiszen amikor a keletkezett blogvitában olyan szentenciákat – nem egyet! – ol-
vasok, hogy ha valaki származásuk szerint megkülönböztetett emberek csoportjá-
nak dolgait, cselekedeteit vizsgálja, az rasszista, akkor önkéntelenül felkiáltok: hát 
mindenki megőrült itten? Hová keveredtem, kikkel vitatkozom? Mit kezdjen az 
ember egy orbitális marhasággal, ha azt humanista elkötelezettség bizonyítására 
használják? Nincs jelentősége a székely, zsidó, sváb származással együtt járó erkölcsi 
értékeknek? Nem kutatható a betelepült jászok csoportja? Az azonos származásúak 
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embertani, szokásbeli, kulturális szempontú kutatása mostantól Magyarországon 
tilos? 

Izraelben és másutt is kutatják a zsidó emberek genetikai jellemzőit. Nálunk meg 
a történeti irodalomban közismert, hogy a zsidók értékrendjében évezredek óta ma-
gas helyet elfoglalt tanulás az oka, hogy az orvosi, mérnöki, újságírói, művészi ér-
telmiségi pályákon vallásosságuk milyenségétől függetlenül nagy az aránya a zsidó 
származású magyaroknak. A szegényebbek közül sokan – mint mindenhol a világon 
– változtatni akarnak a társadalmi igazságtalanságokon, s nem az egyéni érvénye-
sülésért, hanem hitük szerint a közös boldogulásáért tevékenykednek. Forradalmá-
rokká is válhatnak. Akár az elszegényedett Petrovics Sándor 1848. március 15-én. 
Így tett volna hetven év múlva is! Ehhez nem kell zsidónak lenni, az csak a megváltás 
művéhez elengedhetetlen!

Így került közös platformra az én gondolkodásomban egy ötletgazdag vádaskodó, 
aki 13 évvel ezelőtt egy történeti munkában megemlített tényt, a Kormányzótanács 
tagjainak származás szerinti összetételét nagyszerű technikával kipécézte, valamint 
czyla, a Magyar Fórum jegyzetírója, aki nagy lendülettel csúsztat és kever tényeket, 
kelt indulatokat, hogy azt a hangulatot gerjessze, amelyre ebben az országban is volt, 
van és lesz igény. De hogy mekkora, az a közírók ismeretein kívül a tisztességüktől is 
függ. Ezért nemcsak az egykori becenevem ismeretlen használójától, czylától hatá-
rolódom el, hanem attól is, aki finoman kiterjeszti az antiszemitizmus megbélyegző 
minősítését azokra is, akik bármilyen megállapítást merészelnek tenni a zsidókról. 
Kérem, ne tévesszenek velük össze!

A magyar államfő azonban, bárhogy is nevezik, összetéveszthetetlen énvelem. 
Engem képvisel, akár a nemzet van kormányon, akár nem. [Sólyom László] akkor is 
helyettünk cselekszik, ha nevetségessé teszi magát és bennünket a komáromi hídon, 
akkor is, ha bebizonyosodik, hogy nem csak jól áll rajta a zakó [Schmitt Pálon], de 
mintha rá snittelték volna! A nevünkben szólt, amikor a tények dacára a Magyar Ki-
rályság vészkorszakban viselt felelősségét elhallgatta. Amikor csak annyit mondott, 
hogy „a magyar állam nem védte meg a zsidókat, hanem tétlenül szemlélte a zsidók elszál-
lítását”. Pedig ami megtörtént, azt nem lehet semmivé tenni. A Magyar Királyság, a 
Magyar Tanácsköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Magyar Köztársaság, Ma-
gyarország művelhet olyan dolgokat, amelyeket utóbb szeretnénk meg nem történt-
nek tudni. „Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, 
hol és mikép,…” De ha a bűnt elhallgatjuk, akkor a bűnöst leplezzük vele – elsősorban 
magunk előtt. Az elhallgatással az elkövető személyekkel, állami intézményekkel, a 
bűnnel vállalunk közösséget. Biztos vagyok benne, hogy a Várbeli katedra ez idő sze-
rinti birtokosának nem állt ilyesmi a szándékában! Csak az ismeretei hiányosak, tisz-
tességében nem kételkedem! Mégsem hagyhatom szó nélkül, hogy a magyar állam 
saját polgárai ellen 1944-ben elkövetett gyalázatának elhallgatásával – akarva-aka-
ratlan – reánk, tisztességes magyarokra hozott szégyent, itthon, a határon túl, és túl 
az óceánon! (Utalás Frank Tibor Áder Jánoshoz intézett nyílt levelére.)
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Gerő nem talált, mégis süllyedt – 
akkor hát kinek használt?

Akit érdekelt a történelemmel kapcsolatos közbeszéd, egy hónapja a Galamusról, 
vagy mint én, a Ruboconból megtudhatta, hogy az egyik vezető történészünk ellen 
Gerő András dehonesztáló támadást intézett. A vád alaptalanságát illetően semmi 
kétségem nem volt, a becsületbe gázoló támadás módszerei pedig alantas szándék-
ra engedtek következtetni. Ennek mozgató rugóját, hátterét a tiltakozó történé-
szekkel, tanárokkal, tanítványokkal együtt én sem ismerhettem.

Nem volt világos számomra, honnan jött a hirtelen ötlet? Mi indította az egykor 
a „bukott miniszterelnök” epitethon ornansát egészen annak új regnálása közeled-
téig bátran mantrázó tévészemélyiséget, hogy most Romsics akadémikust címkéz-
ze fel? Kinek használt egy nemzetközi rangú tudós antiszemitának bélyegzése? A 
választ, amely teljessé tette a képet, a Rubicon folyóiratból megkaptam. Köszönet 
érte a tudós szerzőnek és a korrekt főszerkesztőnek! Mielőtt megosztanám korábbi 
olvasóimmal a rágalom hiányzó arkhimédészi pontját, némi emlékeztető: A Gala-
muson teljesebb a cím- és linkgyűjtemény, mint amit – válogatva – jehu közreadott 
itt a NolBlogon. Engem ezúttal a vádaskodó korábban nem ismert motivációja 
foglalkoztat.

Nincs vitám azokkal, akik úgy foglaltak állást ebben a kavarodásban, hogy a meg-
támadottnak a szóban forgó írásait, vagy más, a téma szempontjából releváns írá-
sait nem olvasták. Azokkal sincs vitám, akik Romsics Ignác akadémikus egyetlen 
munkáját sem vették kézbe. Akik összetévesztik a Rubicont a Rubik-kockával. Az 
ilyen bloggerek, bármennyire is kompetensnek vélik magukat, a Tanácsköztársa-
ság, a Horthy-korszak, a magyar vészkorszak megítélésében, nem lehetnek vita-
partnerek. A kérdés egyik része ugyanis a történettudomány módszereit, vizsgálati 
területét és eredményeit érinti.

Nincs vitám azokkal sem, akik támadhatatlan erkölcsi állásfoglalás alapján úgy 
vélik, hogy akire Gerő András, vagy más, magát illetékesnek vélő személy rára-
gasztja az antiszemita címkét, az ettől kezdve bűnös, nézetei helytelenek, mun-
kájának eredményei tévesek, szavait mérlegelni egyenlő az újnácikkal való kolla-
borációval. Éppen most, a jelen belpolitikai helyzetben, természetesen, amelyre 
hivatkozva a Gerő féle inszinuáció is felröppent. A bármilyen aggasztó belpolitikai 
helyzet sem indokolhatja a történetírás pártosságát, részrehajlását, nem befolyá-
solhatja a kutatás eredményeit. Erről sem nyitok vitát.

Akadémikus antiszemitizmus – írta Gerő. Romsics legalább tíz éve akadémikus, 
ez stimmel. Ami a tudósi reputációját illeti: nincsen feljebb, Gerőnek pedig – na-
gyon remélem – lejjebb nincsen. Ugyanis amint az egyik ürügyül szolgált téma első 
feldolgozója, Hajdú Tibor írta, Gerőből az irigység beszél, no meg a rosszindulat, „hogy 
ne mondjam, aljasság.” A Romsiccsal egykorú Gerőről szólván Hajdú így folytatja: 
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„Lehet, hogy teljesül G. vágya, és akadémikus lesz – nálunk már semmi sem lehe-
tetlen –, de akkor sem fog felemelkedni Romsics történészi színvonalának köze-
lébe, és ezt maga is sejtheti. Mindenesetre sikerült egy hozzá „méltóan” felszínes 
és színvonaltalan cirkuszt gerjesztenie – úgy látszik, mint médiasztár más keves-
li ismertségét.” Jobb választ nem tudok a motiváció, a kinek használ? kérdésére, 
mint amit a tudós történész, Hajdú Tibor adott. A nem-akadémikus Gerő irigysége, 
rosszindulata.

A Forradalmi Kormányzótanács személyi összetételéről szóló írás a kényszerű 
bevezető után folytatódik, s ajánlom mindazok figyelmébe, akik a zsidó származású 
közszereplők táblázatba foglalt adatain túl is érdeklődnek a történelmi tények és 
főleg az összefüggések iránt. A Rubicon 8. számában további figyelemre méltó cikkek 
olvashatók a témáról, a vitáról, és – ahogy az megszokott – más érdekes dolgokról. 
Vegyék kézbe azok, akiknek nemcsak válaszai, de kérdései és kétségei is vannak, 
és képesek nemcsak kioktatni és kinyilatkoztatni, hanem okulni is szeretnek, aho-
gyan én is.

(2012. 08. 17.)

Kettős kötés

Az érosz világteremtő erő a kezdetektől. A szeretet-szerelem tesz emberré. Meg-
élni maga a sors, visszaélni vele gyalázat, államosítani pedig abszurd. A totális ha-
talom számára kihívás a szeretet-szerelem érzelmi szférájának leigázása.

A totális állam, a lecserélhetetlen vezér önkorlátozás nélkül mindent birtokba 
vesz. Az utcát, a teret, a történelmet. A legszemélyesebb emberi belsőt is. A negy-
venegyedikben a vörös mesterlövész lány és a fehér tiszt tragédiája jelenik meg a 
nő és férfi boldogsága helyett. Angi Verát a szeretője helyett a Párt teszi boldoggá, 
mert a Nagy Testvér elveti, elpusztítja azt, amin hatalma nincs. Az önkritika, a 
nyilvános gyónás az embert kívül megalázza és belülről igázza le. Orwell 1984-
ének döbbenetes üzenete, hogy a nyomorító hatalmak a jelen, a múlt, a szellem, 
az élet és halál feletti uralommal nem érik be. A női tetszés apró kis rekvizituma, 
a szájrúzs, a színes ruha a rendszert fenyegető fegyvernek minősül, a férfi vágya 
ellenben beutaló a pusztulásba.

Németországban az első világháború után nyomor, nélkülözés a Rajna-vidéken 
is: a nő a megszállóknak egy doboz cigijébe került. Fiatalemberek nőttek fel az ud-
varlás, házasság reménye nélkül. Hitler csak kileste a szőke lányt hazakísérő zsidó 
fiút, s gyűlt, gyűlt a gyűlölet a kukkolóban. A fiúk hagyományos legényegyletekbe, 
tornaklubokba jártak, test-test ellen, férfias izzadt kipárolgásban, bajtársi meg-
hittségben éltek. A párthadseregekben aztán kaptak sört, virslit, pár pfenniget, 
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sokukat nem érdekeltek akkor már a nők sem… Felsőbbrendű embernek hipnoti-
záltak őket.

Az SS stilizált rúna jele minden társuk gallérján homoszexuális aktusra utalt. 
Az alfa hím a Mögöttem álltok! Mögöttetek állok! jelszavával potenciális vőlegény-
ként izgatta őket. Aki megcselekedte az aktust, amit a nőtlen idol sugallt, a rúna jel-
vény helyett rózsaszín háromszöget kapott. A táborban nem őr lett belőle, hanem 
fogoly, ha le nem fejezték. Ismerte Ernst Röhmék, a nemzeti szocialista forradal-
márok sorsát: a hosszú kések éjszakájának árnya kielégületlen szadista gyilkossá 
tette a túlélőket. A megélhetetlen vágy felkeltésének ez volt a célja. A felsőbbrendű 
embernek magáévá kell tennie a világot!

A Führer-bunkerben végül elhangzott: a német nép nem méltó Führeréhez. 
Nem teljesítette az elvártakat. Gyengének bizonyult. Megérdemli a sorsát.

A kettős kötés lényege: olyan elvárást támasztani, amely örök függőségben tart.
Egy hajdani tanítványom, világlátott, tapasztalt férfi, megkérdezte a Faceboo-

kon: Tanár úr, nálunk miért nem lehet a náci csőcseléket úgy elintézni, ahogy a 
németeknél? 

Úgy vélem, hogy a németeket már nem, bennünket azonban még mindig fogva 
tart a kettős kötés. A dzsentri nagyzolás, a világnagy magyar virtus, a magyar foci, 
a magyar zseni! A különös az, hogy mindezt elegendő csak kimondani, megtapsol-
ni, menetelni. Hiszen magyar vagy! Különb a többinél!

(2014. 03. 15.)

Jezsuita volt-e Jézus? – Onagy Zoltán stallumai

A kérdést lehet blaszfémiának értelmezni, azonban e sorok írója nem szánta 
annak. Keresztelő János és a nálánál nagyobb viszonyát soraim nem érintik. A föl-
di Jézus természetéről nem szeretnék értekezni, hiszen a NolBlogon megtették és 
tehetik nálam illetékesebbek, például Lordart és Maxval, Ossian – és persze Sos7. 
Az utóbbi azonban ritkán jár erre, talán épp műveli a csodát, gyakorolja a keresz-
ténységet, s nem ér rá magyarázni.

A jezsuiták első szándéknyilatkozatukat Párizsban tették, azon a helyen, ahol 
ma a kurvák és a buzikurvák placcáról felfelé, a festők Montmartre-ja irányában 
halad a turista, hogy elérje a dombtetőn 1919-re felépült örökimádó templomot. 
Itt, a mai rue Yvonne Le Tac  9 alatt állott kápolnában tették a hetek első foga-
dalmukat 1534 augusztus 15-én. Jézus tehát nyilvánvalóan nem lehetett jezsuita, 
hiszen születése és az ő követésére fogadalmat tett rend megalakulása, majd római 
pápai elismerése között cirka másfélezer év telt el. A rendbe való belépési szándé-
káról, noviciátusáról, felvételéről nincs tudomásunk.
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A jezsuita szónak azonban létezik a köznyelvben egy sajátos jelentése is, kép-
mutató, álságos, a tudását, szókincsét nem a legfőbb parancsolat beteljesítése ér-
dekében használó személy. A jezsuitákról elterjedt vélemény, hogy rendkívül kép-
zettek, tanultak, fegyelmezettek és a céljukért még az ördöghöz is alkalmazkodni 
képesek. Irodalmi közhely például az uralkodó minden bűnét megértéssel kezelő, 
azokra kibúvókat citáló jezsuita gyóntató, aki ezzel a magatartásával akár ezer és 
ezer hitetlent vagy másként keresztet vetett, vagy keresztet egyáltalán nem vető 
tévelygőt juttathat a máglyára, tesz földönfutóvá, fosztat meg vagyonától, házától, 
templomától. Ad majorem Dei gloriam.

Jézust a nevét viselő társaság ilyetén túlkapásaihoz kapcsolni valóban nem le-
het. Hogy az ő nevében mi jót és mi rosszat cselekedtek, ez nem az ő műve és nem 
a témánkhoz tartozik. Annál inkább a nyelvi divatok. A köznyelvből a hazánkban 
is dúlt véres, erőszakos, uralkodói önkénnyel támogatott ellenreformáció követ-
keztében például a pápistaság, mint tulajdonságjelző fogalom kiveszett (kálvinista 
van – de pápista nincs!). Manapság már kerüljük a jezsuita szó előbb körülírt, nega-
tív értelemben való használatát. Helyette inkább farizeust mondunk.

Farizeus volt-e Jézus?
Ha azt írnám, igen, a földi Jézus egy volt azok közül, akik nem a főpapi rendből 

származtak, de ismerték az Írást, és azt fontosabbnak tartották, mint a templomi 
rítust, akkor számosan ismét csak háborognának. Jézus, mint írástudó?! Jézus, 
mint farízeus? Pedig az volt, s különb a többinél.

A háborgás annyiban jogos, amennyiben eredeti értelmétől eltérően szemforga-
tó szómágiást értünk a farizeus szó alatt. A farizeus csak a saját hasznát és üdvös-
ségét szem előtt tartó képmutatót jelent, tehát nem egészen jezsuitát!

A jezsuita a köznyelvben – ma már igaztalanul – a cél szentesíti az eszközt elv 
képviselője. Ő az, aki magasztos szándéka, az üdvözülés/üdvözítés égi, vagy a kom-
munista mennyország földi megvalósítása érdekében mindenféle istentelen és em-
bertelen módszert megengedhetőnek tart. Van, akit az ilyen praxis taszít, van, aki 
lelkesedik érte. A történelem legnagyobb tömeggyilkosának, Sztalinnak a szentké-
peit/ikonjait évente körbehordozzák Vörös téren egykori áldozatainak máig igaz-
hívő hívő utódai. Szentesítik vele együtt a módszert is. Lelkük rajta.

A gyalázatot azonban magyarázni lehet, időben visszájára fordítani nem. A je-
zsuiták a nekik tulajdonított, de sok más rosszféle hatalom által is használt öniga-
zolást nem Sztalintól sajátították el, nem őt követték. Időben Sztalin később ér-
kezett. Bécstől nyugatabbra, például Párizsban a Dombon pedig nem fordult elő. 
A korábbi gátlástalanokból önkényes eljárás volna Sztalin legjobb tanítványait 
gyártani.

Akkor tehát lehetett-e jezsuita a földi Jézus? Ha mégis, akkor micsoda le-
hetőségek a politikában! Micsoda távlatok a szófacsarásban, uram bocsá’ – az 
irodalomban!
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Onagy Zoltán a nyolcvan évvel a jezsuiták előtt élt Villon nagybátyját, névadó-
ját jezsuitázta le. Róla írhatta, hogy „kirúgják a klérusban viselt állásából”, – mivel 
állásba menni az unokaöcsnek, a költőnek soha eszébe nem jutott. Vastag Mar-
gónál ugyan betöltött valamiféle hasonlót, s bizonyára jól is állt neki, ha már el-
dicsekedett vele, hogy jól ityeg bizony, ugyanezt azonban a kanonok nagybácsiról 
nincs okunk feltételezni. A kanonok szó népi etimologizálását mellőzzük. Amúgy 
klérusban viselt állás nem létezett, az egyház szervezetében, valamelyik káptalan-
ban volt kanonoki állás, amelyet – akár az iskolában, vagy akár királyi hivatalban, 
kancellárián – klerikusként, azaz egyházi személyként töltöttek be az írástudók.

A szöveg így folytatódik: „kész, vége van, jön a csavargás.” De a nagybácsi nem 
csavargott! Nincs róla adat. Igaz, állása volt neki, a klérus tagja is csak ő lehetett, de 
ki nem rúgtak onnan, amint az összehányt szövegben ifjabb Villont sem a klérus-
ból és nem a hivatalából rúgták ki!

De nézzük, hogy van tovább:
„1461-ben, mint jó jezsuita, a király figyelmét felhívandó, megírja és elküldi az 

Ének azok ellen, kik a Frank Királyságra fenekednek című költeményét, valamint a Le-
vél Bourbon hercegéhez címűt, de elhajtják, utolsó reményként visszabaktat Párizs-
ba, azt remélve, hogy számkivetettsége alatt megbocsátották tetteit.»

Még hogy Villon jó jezsuita?! A klerikus nagybácsi sem, akinek kanonoki stallu-
mából Villon tanulmányainak finanszírozására futotta. A jövedelemmel járó kano-
noki stallumokat valóban többnyire klerikusok töltötték be. Jezsuitákról azonban 
a XV. században szó sem lehetett! (Onagy: Villon s az aksztófa, NolBlog 2011. 01. 
08.)

– Metafora! – válaszolta óvatos kételyemre Onagyz –, metafora ez, Atlasz.
Bevallom, meghökkentem. Nem értek hozzá. Mármint az összevont hasonlat-

hoz, fajtáihoz és természetéhez. 
Igaz, úgy véltem, hogy egy olyan szövegben, amelyik irodalomtörténeti adatok-

kal operál, anakronisztikus trükköknek helye nincs. A szóképek nem hazudtolhat-
ják meg a témát! Különben a farizeus Jézus lesz a Jézus társaságbeli Aczélos Szoszó 
legjobb tanítványa! Továbbá nem látom azt a tulajdonságot, amely összekötné a 
hasonlót a hasonlítottal! Nem látom sem a történetileg igazolt valóságban, sem 
annak Onagy Zoltán által kreált változatában. Nem tudom a két egybegyúrt sze-
mély jezsuitaként való alaptalan jellemzését elfogadni, annál inkább a módszert, 
amellyel készült.

De spongyát rá, azaz a számra, megsérült önérzetemre: hiszen folyóméterek-
ben mérhető arányban visszafejlesztett könyvespolcomon még mindig megmaradt 
a Tekintet egyik, talán tizenöt évvel ezelőtti száma, egy remek Onagy Zoltán-írás 
okán. Talán ő tudja jobban, az ő szakmája, az ő metaforája. Mint mondtam, én nem 
értek hozzá.

Azonban itt egy másik írása, szintén szó szerint a tavalyi. Veres Péter 
stallumairól.
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„…Veres Péter ott totyog a felvonulók közt, talán mégis, minden ellenkező hí-
reszteléssel együtt bűntudata lehet a Rákosi-féle hadügyminiszteri stallum miatt.”

Az örmény rádió így kommentálná: A hír igaz! Csak nem totyogott – hatva-
névesen miért is totyogott volna? nem volt bűntudata, a meg nem történtért nem 
lehetett, hiszen nem volt Rákosi hadügyminisztere A többi stimmel.

A stallumok különösen, hiszen metafora. A szerző szerint, aki ért hozzá. Superi-
or stabat lupus. Aesopusnál, La Fontaine-nél és Nagy Lajosnál nemkülönben.

(2011. 01. 08.)

Ezt nem írhattam meg Oroszországról

A haditudósító 1939 szeptemberében, vagy valamivel később találkozott az el-
csigázódott, lerongyolódott, négyszögletes rogatywkát viselő lengyel katonákkal. 
Útban a frontvonal felé elgondolkodott az egy éve ide-oda hullámzott államhatárok 
hűlt helyén. 

Pados Pál háború alatt megjelent tudósításait (Csillagok a Don felett, Szovjetorosz-
ország felett) nem könnyű kézre keríteni. 1945-ben megjelent könyvét egyik isko-
latársam megvette, egy szuszra kiolvasta, így aztán magam is vissza-visszatértem 
a könyvtárba a kis kötethez. Ezt nem írhattam meg Oroszországról – Egy haditudósító 
naplója. Budapest, 1945. Gábor Áron kiadás, 124 p.

A kötet időrendje a kelet felé, a Don-kanyarhoz tartó út benyomásaival azonos. 
Ilyenformán több önmagánál. A haditudósító egyedül kel útra, s mire annak a végére 
ér, a magyar kálvárián esik térdre. Nincs ebben semmi szépelgés, hatásvadászat: a 
szerző realista. Ahogy a szakmához illik, kevés vonással mélyen jellemez, tényeket 
ténnyel ellenpontoz, mértéktartással kelt az olvasóban alig fokozható érzelmeket.

„Este hatkor indulok, és arra gondolok, hogy életemben sem jártam Keleten. Min-
dig Nyugat érdekelt. Anglia…” – írja, s a francia, olasz, az európai békés világtól a 
búcsút könnyed akvarellekkel színesíti. Igazi filoszként tekint vissza, és nyugtalan 
kíváncsisággal előre. Az orosz nyelvet mintha mindig ismerte volna, hamar otthonra 
lelt benne. Egy korábban tanult másikkal még diákként sokkal nehezen birkózott.

Lengyelek, németek, ukránok között Lembergben jár.
„Mindenütt kereszt a tornyokon. Ez meglep. Hiszen itt másfél esztendeig szovjet meg-

szállás alatt éltek az emberek. … Lengyel kenyér. Hat deka a napi kenyéradag, aki német 
szolgálatban áll, annak tizenkettő. És jó zsold. Hatvan pfenig egy napra. Alig áll be vala-
ki.” Maradnak lengyel instancián. Ír a nyomorról, a feketepiacról, a kétségbeesésről. 
Eközben beszélget közhelymentesen arról is, hogy Nincs még veszve Lengyelország. 
Megtalálja hozzá a partnerét.
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Tizenegy-néhány évvel később a Városmajor utcai Fiúiskolában vele, Padossal 
kezdődött lengyel-mániám, Mieczysław Woroniecki emléktáblája lemásolásával, 
sok-sok könyvvel és lengyelországi autóstoppal folytatódott. Aztán tanárként ma-
gam is orientáltam azt, aki hagyta magát. 1980-ban, ’81-ben különösképpen. Így 
megy ez, kézről kézbe, nyitott lélekkel, mert az ember nem uszul.

A haditudósító sorban állókat szemlél: a katonai kupleráj előtt tikettel rendel-
kezők várakoznak. Odabent kényszermunkásokat használnak el. A lengyel elbe-
szélők kötetében olvashattál ilyet: ágyi rabszolgaság mindhalálig.

A magyar újságíró a gettóba látogat. Szinte néptelen, már majdnem halott vá-
rosrész utcáin járnak. Itt zsúfoltság, sorban állás nincsen. Kísérőjének, akit nem 
tudott elhárítani, a helyszín és az új rend megszokott, természetes:

„Herr Weissbach nevet: – Látta, hogy szaladtak? Mint a patkányok. És tudja, 
miért? Félnek. A mult héten ötezret végeztünk ki közülük. Deszkakapuhoz érünk, 
s egy kis ajtóhoz. – Ki lehet menni itt is? Herr Weissbach közönyösen kérdezi: – 
Elég már a sétából?”

Aztán keletre, és keletebbre még! Vajon hol kezdődik Oroszország? Ez itt már? 
Nem, még odébb! A Dnyeperen túl… Lassan megváltozik a táj. A települések rende-
zettebbek, a földek megműveltek. A filosz magyar paraszti szemmel értékel. Aztán 
– miként egykoron főhadnagy Fazekas francia földön – belátogat egy megszállt kis-
város, Csernyanka könyvtárába. Mi már tudjuk, itt halt meg Székely András úszó 
olimpikon munkaszolgálatos. De még a doni áttörés előtt vagyunk: a bölcsészdok-
tor tájékozódik, kézbe veszi a szanaszét heverő könyveket.

„A kommunista párt története, hetedik kötet. Huszonheten olvasták. …Orosz 
irodalomtörténet. A tasakjában három cédula dátumokkal. Alig tudom megszá-
molni az olvasóit. Ötvenhárman olvasták. …”

„Azon gondolkozom, vajjon kötelező volt-e a városi könyvtárak látogatása és 
a könyvek kikölcsönzése? Nem valószínű! Csak úgy minden további nélkül ti-
zenhat ember kivette volna Schellinget, hogy tüntessen véle? Vagy bebizonyít-
sa szorgalmát? És több, mint százan a Matematika elemeit? És hogy egyáltalán 
Schellinget talál az ember egy ilyen kisvárosi könyvtárban? Meg görög filozófu-
sokat? És Kantot? Milyen szerencse, hogy magammal hoztam ezt a két könyvet. 
Bizonyítéknak. Egyik este nagy vitám volt valakivel és a vita hevében kissé éles 
hangon vonta kétségbe a bolsevista tömegek kultúra iránti fogékonyságát. Azt 
mondta többek között, hogy barbárok. Már mint az oroszok. Nos, a Schellinget 
néki adom, ajándékba. Kár, hogy bent áll a könyvben a pecsét, hogy honnan való. 
Vagy talán éppen ez a szerencse… Bár az is lehet, hogy megtartom magamnak a 
könyvet. Legyen nékem is valami emlékem Oroszországból. Egy igazi emlékem.”

Beszél oroszokkal is az orosz lélekről, kultúráról, a szovjet világról. Akad olyan 
beszélgetőpartnere, akit vélhetően maga gyúr össze, hogy vissza-visszatérő vitái-
kon keresztül megismertethesse az 1945-ben nálunk még idegen életszemléletet, 
filozófiát. Nők, férfiak, iskolázott emberek és parasztok, beletörődők és túlélni 
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igyekvők nyilatkoznak meg neki.
„És mit szóltál ahhoz, hogy az Istenházát a szovjet kisajátította csűröknek, 

magtáraknak, áruelosztó helyeknek?
Pjotr könnyedén feleli:
– Hát, ha nem volt más hely? … És a templomok üresen állottak? … Miért ne 

használták volna fel őket? … Nohát…! Ezt a kérdést egyszerűen nem érti. És igaza 
van.”

A politruk, a politikai tiszt fogságba eséséről Pados kis történetet kanyarít. Mi 
volt a feladata, hogyan végezte a röpcédulázást, s hogyan tűnődik ő is olyan sem-
miségen, mint a magyar szerző a budapesti pályaudvaron: Vajon lekapcsolta-e ott-
hon az olvasólámpát? 

Nincsenek nagy szavak, túlszínezett jelenetek. Mindenki teszi a dolgát, a valla-
tók, a kivégzőosztag és a jóindulatú renegát tolmács. Vele a fogoly csak a negyedik 
napon, a kiásott gödör szélén áll szóba:

„– Megszöktél a frontról?
A tolmács lehajtja fejét:
– Meg.
– Ostoba vagy és bárgyú.
És feléje köp.
A két katona lő.
Ivan Vasziljevics Makaroff előrebukik. Hang nélkül és némán. Széttárt karral. 

Mintha a földet ölelné meg.”
Az orosz földet. Az orosz hazaszeretetet, a szovjet hazafiságot itthon nem értik. 

1945-ben még nem. Sokakhoz jóval később jutott el a felismerés, hogy a gazdag 
nyugatról érkezett jó módú megszállókra micsoda döbbenettel tekintethettek a 
magunk szegénységéből is kifosztott „ruszkik”. Ők azt nem értették, hogy miért 
akarták az elmaradottságában is szeretett szülőhazát tőlük elrabolni.

„Mindig csodálkozom, mi lehet az oka, hogy még nem tört ki az orosz 
ellenforradalom?

Nem értettem.
Ma kezdem érteni…. Forrongást az elégedetlenség szül. Itt pedig boldogok az 

emberek.”
Látogatás. Pavlik Ivanovics Hlodin őrségben áll a Don túlsó partján. Egy éjjel 

nagy elhatározásra jut. Az orosz katona átúszik a túlpartról az innensőre. A meg-
szállt falujába, az asszonyához. A halálos veszély eszébe sem jut. A háza ablakán 
bekocog. 

„Asszonyi hang kérdi, halkan, félénken:
– Ki az?
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Pavlik Ivanovics Hlodin odahajol az ablakhoz:
– Én vagyok, Ilija.
Pár pillanatig csend, aztán nyílik a konyhaajtó.
Az asszony rémülten, akadozó lélekzettel kérdi: – Mi van? Pavlik? Drága Pavlik…
Pavlik Ivanovics Hlodin megragadja az asszony karját:
– Vannak itt katonák? Az asszony int:
–Vannak. 

Pavlik Ivanovics Hlodin hangja halk, fojtott:
– Hol?
– Az istállóban. Hét. Puskások.
Még egy kérdés:
– És idebent? 

Ilija félreáll az ajtóból:
– Senki.
Pavlik Ivanovics Hlodin belép. A szoba melege végigsimítja. Olyan ez az érzés, 

mint a kézfogás. Vagy mint az ölelés. A csók.”
Egy esztendeig biztosan kitart, vélekszik. Valami jobbra fordul. Mert a katonák 

bíznak, reménykednek, az oroszok is, a magyarok is.
„Amerre járok, katonák között, mindig egy kérdés járja:
– Miért vagyunk itt?
Illetve még egy:
– Mikor megyünk haza?
Válaszolni egyikre sem lehet.
Csak amikor sóhajt az ember, mindig nyugat felé fordul.”
A haditudósító szeret beszélgetni. Bár az étkezőben a tényleges tisztek asztalá-

nál rangon aluliként nem foglalhat helyet, magyar vezérezredes józan helyzetér-
tékelését idézi. Jár kórházban, segélyhelyen. Megörökíti egy magát fél svábnak, 
félmagyarnak valló tiszt érzelmi kitöréseit, amelyekről néhány hónap alatt lekopik 
a nemzeti pátosz, s az országmentés mámora alól felsír belőle az országvesztés, a 
második Trianon fájdalmas előérzete.

A kis könyv képei, benyomásai, a pár soros etűdök nem véletlenszerű sorrend-
ben, hanem az emberi dráma, a nemzeti tragédia kibontakozását követve sorjáz-
nak. A lassan felsejlő, elkerülhetetlen végzet az éjszaka közepén szakad le rájuk.

„1943. január 13… Éjfél után.
S akkor egyszerre vad hajrá harsan fel, a titokban dobbanó léptek gyors roha-

násra fordulnak, a gyalogosok részeg kiáltása, az alacsony kozáklovak vad nyi-
hogása, a tankok dermesztő csikorgása, az ágyúk eszeveszett tüzelése, mindez 
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összekeveredik a rémült jajgatással, az álmukból riadt katonák kétségbeesett se-
gélykiáltásával, a menekülők őrült futásával.”

A szétszóratás, a visszavonulás szörnyűségéről idehaza akkor aligha esett szó. A 
haditudósító nem lehetett defetista. 1945-ben is visszafogott. Őszinte.

„Búcsú a 2. hadseregtől
Hát vége…
Lassan leáll a vad roham, ellankad a menekülés heve, de azért állandóan me-

gyünk hátra, állandóan robognak a vonatok, egészségesekkel, sebesültekkel, kato-
nákkal. Hol fogunk megállni? Ki tudná? Talán otthon? …

Mennyi ember veszett el!
Istenem…
És mennyi fog még elpusztulni!
És mind magyarok.. Kis… Varga… Kovács… Takács… erdélyi székelyek… szalon-

tai magyarok… hajdúk… dunántúliak… tiszamentiek… magyarok!
Isten veletek!
És velünk is!»
(2013. 09. 23.)

Egy német mondat…

Andreï Makine német mondata a Ki szereti a cárnőt? című könyvében épp úgy 
megütötte a fülem, mint a szentpétervári hajó utasaiét. A Szovjetunióban született 
szerző franciasága európai vonzalmainkkal kapcsol magához, azonban ugyanazo-
kat a filmeket néztük annak idején a béketáborban, mint maga az író és hősei a 
Szovjetunióban. 

A német beszéd ezekben a filmekben mindig agresszív, végtelenül ellenszen-
ves, majdhogynem sátáni figurákhoz kapcsolódott, melyekhez képest a felnőttek 
ostrom alatti elsajátított orosz szókincse majdnem familiáris közelségbe hozta a 
zabráló ruszkikat: Csaszi, jaffajimaty, szicsasz, davaj... Hiszen ők voltak a filmek, 
könyvek, tankönyvek pozitív hősei, míg a tananyagból is száműzött Goethe nyel-
vén megszólalók a gonoszok.

Egy, a zsinagógában végzett idegenvezetésemet követően – miközben a cso-
portom Klein Marci bácsitól kétszer annyit ér, mint az ára képeslapokat vásárolt, 
megszólított egy ismeretlen úr. Ennek előtte periférikusan észleltem csupán, hogy 
vendégeimhez csatlakozott. Elő szokott fordulni ilyesmi, az is, hogy az élményt 
megköszönik. A szavaimat megkönnyezett, szeretteit egész életében gyászoló férfi 
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elmondta, hogy megrendítő volt számára, amit hallott. Nem kellett indokolnia, 
nem is részleteztük. Engem az döbbentett meg, hogy a túlélő Németországból ér-
kezett! Abból az országból, amelynek nyelvéhez a filmbéli emberirtás, a módszeres, 
kegyetlen, öncélú öldöklés valóságosan is fűződött. A „Der springt noch auf,” – a 
magyar irodalom felejthetetlen német mondata! Föl sem merült bennem, hogy az 
ismeretlen férfi számára a német anyanyelv lehet, Németország a haza, az otthon, 
ahová – a másik szörnyállam bukása után – Makine Oroszországából is befogad-
nak minden elszármazottat.

Még az „átkosban” írta számomra valaki, aki Kelet-Berlinben egy könyvkiadó-
ban ösztöndíjas évet töltött, hogy mennyire szenvednek a németek tíz-húsz év 
után is a múlttól. Köztük élve nemcsak hallotta-látta, hanem megtapasztalhatta 
egy nemzet lelkiismeretfurdalását. 1970 körül Németországról – de nem az NDK-
ról – írt, a németek fájdalmáról számolt be – engem ugyancsak meglepve – az elfo-
gulatlan tanú.

Történelem- és magyartanárként az iskolai tantárgyak ideologikus tartalmait 
a magam meggyőződével is egyeztetve a haza és a nyelv szeretetét közvetítettem. 
Ma is azt tenném, bár nem úgy, mint akkor. Soha nem voltam agyarmagyar, más 
nációkkal kapcsolatban használtam ugyan közhelyeket, de sem a természetem, 
sem a Kádár-rendszer hazafisága nem lévén agresszív, e tekintetben nincsen sok 
vétkem. Így el nem ítéltem, csupán megdöbbentem rajta, amikor egy soroksári 
nyolcadikos a Németországba történő áttelepülés boldog perspektívájáról beszélt. 
A gyerek nem lett volna magyar?! Az lehetetlen. Valamit rosszul tanítottunk? Nem 
valószínű. A jólét vonzotta el őket? Talán.

Nach der Heimat! – és miért ne?
Neked két hazát adott a végzeted – írta Tompa Mihály a vissza-vissza térő költö-

ző madárhoz. A történelem két hazát adott a zsinagógabeli túlélőnek, a Soroksárról 
kitelepített és hazájukban meghagyott sváboknak egyaránt, a határon túli magya-
roknak és az ide ítélteknek szintén. Ha a haza hűtlen, akkor mire föl követelnek 
annak nevében érdekeik szerinti hűséget és gyűlölséget ország- és nemzetrontó 
politikusok, az általuk megrendelt, egész nyelvet és kultúrát meghamisító filmek, 
hamisan hangzó, ölő igék?

Hazamenni – túlmegy az ésszerűségen, a praktikumon. A születés és a halál 
közt mindenkinek a legszemélyesebb, önérdekű döntése. Hiszen Azért vagyunk a 
világon, hogy valahol otthon legyünk benne. A világon. Valahol.

Nach der Heimat!
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Ha nem vagyunk európaiak, legyünk méltók arra, 
hogy azok lehessünk!

Merről fúj a szél, a szellet?
Nemzeti Napfény, Magyar Eső, Magyar Nemzeti Vihar jöhet? Majd eljövend! 

Táltos fogantatású csillagösvényen érkező szenteltvizes álság-békesség kísérje 
szabadságharcunk legújabb győzedelmeit! Le a kozmopolita Vörös Danny meteo-
rokkal! S bár nyelvével még senki sem nemzett, ebben is világelső a hun-magyar 
nemzet! Nyelvével magyar a magyar! Vissza, ami a miénk! Vissza! Vissza! Mindent 
vissza! Nemzettestvér, megmutatjuk! A magyar nemzeti bácsik háromszínmicso-
dáját… Ahogy a keleti szomszédban Funar tobzódott talpig – magyar gőggel: bocs-
korig – trikolórban: kutyaház, utcai pad: minden csupa dákoromán színekben fes-
lett. Mert akkoriban három színt ismertek a világon a keleti-franciák. És mi most?!

A nemzet szóalak a bibliafordítások szövegében mást jelentéssel bír, mint pél-
dául Pató Pál nemzetes úr bagót rágó ajkai közül kifröccsenve! Utóbbit a jogkülönb-
ség választotta el a büdös paraszttól, a szegény adózó néptől, a hazátlanoktól. A 
szerb-szlovák eredetű Petrovics Nemzeti dala – és a törvényhozók forradalma – min-
den hazánk fiát jogokban egyenlővé tett. Francia import ez is, akár a szomszédban.

A hazafiság az egy államban élő szabad polgárok közösségét egyesítette a fran-
cia felvilágosodás legjobb gondolkodói számára. Értékek védelmét, a felvilágoso-
dás eszméinek őrzését, ápolását foglalta magában. A francia nyelv és kultúra ha-
tással volt egész Európára, a francia filozófusok érdeklődése pedig a külföld felé is 
irányult. Európa népei közösek az emberiség bizonyos alapelveiben – állapította 
meg Voltaire. Montesquieu őt megelőzően oda nyilatkozott, hogy „Ha valami hasz-
nálna a nemzetemnek s ártana egy másiknak, nem javasolnám uralkodómnak, 
mert elsősorban ember vagyok s azután francia; szükségszerűen vagyok ember s 
véletlenül francia.”

Minálunk a haza és a nemzet fogalmát 2002 óta a kormányon lévők és az el-
lenzékiek megkülönböztetésére használják. A mindennapi győzedelmes szabad-
ságharcunkat többnyire Európa ellen vívjuk, attól rettegve, hogy egyszer csak 
győzünk. Kétszer már ránk hozták Gyógyítónak a Háborút, a Rémet Sírjukban is 
megátkozott gazok (Ady), tudván, hogy győzelem esetén is veszítenénk. Európá-
ban már nem a harcra buzdító Marseillaise szól, mint fél-Ázsiában, hanem az Örö-
móda. A korzikai zseni által elbűvölt „nagy nemzet” fiai tömeggyilkosnak tartják 
Napóleont, valamint nem jelentéktelen bevételt hozó idegenforgalmi attrakciónak.

Európa beteg, mondják nacionalizmussal házaló neppereink. Válságjelenségek-
re mutogatva árulják – gyógyszer helyett – a mérgező portékájukat. Diktatúrákban, 
azaz kellően centrális erőterekben nincsenek válságjelek: a nagy Szovjetunióban 
1929 és 1933 között milliók haltak éhen az ukrán búzamezőkön – de bomló kapi-
talista-imperialista-globalista túltermelési válság – az nem volt. Pravda. Nálunk a 
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magyar tervgazdaság eredményeit – került, amibe került – némelyek világraszóló-
nak mondják, de világért sem adnák szavazatukat kádárista pártra. Visszaretten-
nek a győzelemtől.

Liberális babonák is hatnak. Ámultam, amikor Friderikusz nem hitte el ripor-
talanyának, a vezető politikussá vált, eredetileg illegális bevándorló, és emiatt ki-
utasított színes bőrű holland nőnek, hogy a parttalan liberalizmussal baj van, ve-
szélyezteti Európát. Az, akit Fridi a képernyő elé ültetett, megélte, megtapasztalta. 
Mi jó ideig csak színes tudósításként, tévében néztünk ilyesmit. Például a 2005-ös 
Franciaországot:

„…bizony, ma a „valóság kérlelhetetlen csizmája” skandálja az igazságait. Év-
tizedeken át hallott hazugságok Franciaországról, e multikulturális, többrasszú, 
többvallású több-satöbbi paradicsomról. Túl sok hazugság, most pedig a szuverén 
valóság, amely megvilágosodik mindenki számára, s mint a helikopter reflektora 
világítja be ennek az oly kartéziánus hírű országnak az őrületét. Imámok, akik 
„Allah akbar!” kiáltásokkal foglalják el a túlhaladott hatóságok helyét (ébresztő, 
Voltaire!). E hatóságokét, amelyek tárgyalni kényszerültek a „nagy testvérekkel”, 
valójában bandavezérekkel, akikről messziről bűzlik, hogy kábítószerrel és lopott 
autókkal kereskednek, s akik a prostitúción gazdagodtak meg. A politikusok, akik 
az eget kémlelik és záporesőkért könyörögnek, mert csak azok képesek csillapítani 
a „fiatalok” gyújtogató hangulatát. Eljön az is, hogy a parlamenti képviselők kör-
menetekkel, kiengesztelő áldozatokkal kedveskednek az esőisteneknek? S a tehe-
tetlen gesztikulálásokat a rap okádékai kísérik, megígérve a franciáknak: „Addig 
b…m Franciaországot, amíg nem szeret” (idézi a L’Express).” 97-98. p.

„A politikusok, akik nem tudják, mihez kezdjenek. Az állítólag humanista han-
gok, amelyek kifakadnak: Hogyhogy! Euró-milliárdokat öltünk ezekbe a lakótele-
pekbe, és egyre több helyen lángolnak! A franciák, akik felfedezik (ideje volt!), hogy 
a névleg francia lakosságnak komoly része gyűlöli és – az életművészet kötelez – 
„sajtnak” nevezi őket, mert fehérek, valamennyire keresztények, feltételezéseik 
szerint gazdagok. Gyűlölik őket, mert úgy érzik, meggyengültek, önazonosságuk-
ban elbizonytalanodtak, hajlamosak a folytonos önostorozásra. Gyűlölik köztársa-
ságukat, kifütyülik nemzeti himnuszukat. Elutasítják a laikus államot, amelyet a 
francia nemzet ádáz küzdelmek árán vívott ki. Kigúnyolják a franciákat, hisz nem-
de komikus azokat fogadni be a hazájukba, táplálni és lakáshoz juttatni, orvosilag 
ellátni, akik gyűlölik és megvetik őket?

Franciaországot gyűlölik, mert a franciák hagyták kiüresedi, egyszerű letele-
pedési hellyé – a globalizált Eurázsia egy kis darabjává – alakulni. Akik iskolákat 
gyújtanak fel, mit tanulhattak tanáraiktól a franciaság szépségéről, erejéről és gaz-
dagságáról?” 98-99. p.
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„Ha nem vagytok franciák, legyetek méltók arra, hogy azok lehessetek.  Így kel-
lene szólni – Corneille-t parafrazeálva – ehhez a fiatalsághoz, hogy kiszakítsuk az 
ideológiák, a segélyen élés, a maffiák, az integrista toborzók és ama kegyes képek 
fogságából, amelyek az életben sikeres ’kis beurökről’ (arabokról) és ’készséges 
blackekről’ festettek.

Világos nyelv kell, részrehajlás nélkül, cenzúra nélkül, a hivatásos „antirasszis-
ták” által működtetett gondolat- (és hátsógondolat-) rendőrség nélkül.

Igen, világos szavak, amelyek elmondják, hogy Franciaországban csak egy kö-
zösség lehet: a nemzet közössége. Amely valamennyiünket eredetre és fajra való 
tekintet nélkül egyesít.”103. p.

„Szólni kellene a híres pozitív diszkriminációról, erről a veszélyes elképzelésről, 
amely infantilizálja, lealacsonyítja a „diszkrimináltat.

Beszélni az egyén felelősségéről, amelyről oly könnyű megfeledkezni a „francia 
szociális modellben” – hisz ez a gondoskodó állam által kiutalt „barakán” alapul.

Elmagyarázni, hogy e modell halott, mert hatástalan voltában a spekulatív ka-
pitalizmus legrosszabb oldalait az etatista szocializmus legrosszabb fogyatékossá-
gaival egyesíti: természetellenes házasság a fenti közgazdasági gazemberség és a 
lenti korporatista, bürokrata mozdulatlanság között.” 104-105. p.

(Makine: Lehet-e még szeretni Franciaországot? Budapest, 2007, 109 p.)

Igen, szólni kell arról, hogy vannak válságjelek. De nem szabadságjogok, a nem-
zet eszméje és az európai szellem elválasztása szándékával kell ezeket felhánytor-
gatni, hanem éppen ezeknek az eszméknek az együttes érvényesítésével kell a vál-
ságot leküzdeni.

Önmutogató liberális doktrinerségben tobzódni, ötletről ötletre licitálni, fal-
kában lehurrogni azt, akinek nincs egy(en) véleménye – ez bizony oda vezet, ahol 
most vagyunk, tisztelt liberális barátaim.

Ott, ahonnan az egy szem liberális önjelölt tömegtámogatás és teljesítmény 
nélkül képes volt listára kerülni! A nem kompromittálódott Szabó Tímea elé, aki 
megvívta a választási harcot, részt vett tüntetéseken, gyűléseken, vitákon! Fodor 
Gábor a szabadság és egyenlőség jegyében, emancipáltan, minden érdem, de nem 
alkuvás nélkül a régi vesztesek jóvoltából – képes volt mandátumhoz jutni. Mindez 
még jóra válhat, hiszen liberális szellentésből is keletkezhet (lásd pillangó hatás!) 
Magyar Nemzeti Vihar.

A liberalizmus válságát nálunk sem lehet a liberális eszméket tagadó gyakor-
lattal meghaladni. Ahogyan – Makine szerint – a francia beteg, úgy a magyar is 
az emberi és nemzeti értékeket számba vevő racionális gyógymóddal kezelhető. 
(2014. 05. 25.)
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Kicsoda Nagy Imre?

NI csak! Gyakori név. Szülővárosom egykor volt paraszt-költője. Az ötvenha-
tos forradalom jelképe, erkölcsi bizonyítványának egyszemélyes foglalata. Egy volt 
KISZ-apparatcsik. No de Csíkszeredában?! 

1979-es idegenvezetőnket idegesítette, hogy szerettem volna megnézni. Talán 
sose hallotta a nevét egyiknek sem. Idén azonban beleszólhattam én is a program-
ba. Sőt! Aznapi gondviselőnk, Jenő szeme felvillant: – Hogyne mehetnénk! – Javí-
tott is rögtön: – Nem Zsögödi, de Csíkzsögödi Nagy Imréről van szó! – Az itteniek-
nek az egykori Emre most már mindörökké: Imre bácsi.

A vasúti kupékban Munkácsy reprodukciók, az eleinte Nagyanyó kíséretében 
látogatott, Kossuth téri Nemzeti Galériában Benczúr, majd a Ilcsuval a Szépmű-
vészetiben Csontváry – el voltunk kényeztetve. Gyerekként úgy hittem: az igazi 
művész, a Mester az, akit oda helyeznek halála után, a felszentelt csarnokok vala-
melyikébe. Akiknek művei a vasúton meg más hivatalos helyeken lógnak. A költő 
pedig, aki nyomtatásban, holt betűkben és a fehéregyházi csatatéren, vagy a sínek-
ről szétszórt csigolyái ragyogásában, kerengő bolygó friss himnuszaként van velünk 
jelen. A magasba, ahová mindannyian feltekintünk, ahová legendáik emelik őket.

Csíkzsögödi Nagy Imréről a legenda így szólt. Londonban dolgozott, a királyi 
udvar közelében. Csodálat, megbecsülés övezte, élete végéig megélhetést, otthont 
kínáltak neki. De a festő hazatért Erdélybe. Egy asszonyhoz: az édesanyjához. Ő 
volt az egyetlen ellenérv a világhír ígéretével szemben. De becsülte apja örömét is: 
Az apám arcára is mosoly szállott. Csak úgy, másoktól hallottam, hogy amikor az öregnek 
gratuláltak fia nagy sikereihez, nem tudta a száját összefogni.

Csíkszereda társközségében, Zsögödön látogatható a galéria. Az épületet még 
életében emelték a 80 éves Nagy Imre művei számára. Hogy mi módon, az a bejegy-
zés végén megtudható volt a NolBlogon a 7 perces videóból. A tér világos, levegős, 
benne magnóról hangzó tárlatvezetés kísér. Vannak reprodukciók, ismertetők, 
szabad – jegyváltás után –fényképezni.

Azután végignézzük: Közelebb lépünk és vissza. Esetleg rangsorolunk: nálam 
ez az első. Vagy mégsem: inkább hármasbefutó. Mindegy. S mint oly sokszor, a 
zseniális magyar festőről megállapítjuk: valóban ott volna a helye nyugaton, a leg-
nagyobb galériák világcsodálta művészei között. Hála a felnevelő édesanyjának: 
Erdélyországnak: ez nincsen így! A londoni Királyi képtárban csak négy darab ma-
radt, annál több itthon, Marosvásárhelyen, Budapesten, Csíkszeredában. 

A világhír énhozzám éppen most nem hallatszik. A műélvezethez világmárká-
ra csak a sznobnak van szüksége. A többinek elég a mű – és saját maga, hogy be-
fogadja, visszhangozza, visszatükrözze és magáévá tegye azt. Amit a festő össze-
gyűjtött, ami több mint a látvány: Kezdtek belém költözni a nagy vendégek. Már nem 
féltem Michelangelótól, Tiziantól, Goyától, Velasqueztől, sőt jóba lettem Emersonnal is. 
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A mesterség megküzdött fogásai csak hatásukban léteznek számunkra: A színeket 
nem felfokozom, hanem megpróbálom a természetet utolérni. Ritkán jelentkezik ugyan-
abban a ruházatban. Ezt kell kilesni, felfogni – no és megcsinálni. Aki a természetet el-
hagyta, ott is hagyhatta, mert nem is volt benne… Aki nem látja ezeken a vásznakon a 
környező vidéket, s vele a művész adta többet, akinek semmi értelme ahhoz, hogy 
egyiket-másikat érdemes legyen megbámulnia. Aki semmit nem hozott magával, 
hogy befogadhassa a sajátjánál, a magánál nagyszerűbbet.

Szép női aktjai, köztük avignoni kisasszonyai az internetes képtalálatokban 
nincsenek, itt, Csíkban azonban vethetünk rájuk a kívánatos pillantásokat. Nél-
külük nincs teljessége az életnek, a műnek. 

Kivételezetten egykori otthonában is jártunk, illő csendben a művész felé, az 
állványon maradt utolsó mű felé fordulva. Gyermekként ezen a portán próbált far-
kaskölyköt, mókust nevelni. Farkas-időkben ide tért vissza. Apja 1930-as halála 
kezébe nyomta a részibe kiadott birtokot. A gazdasághoz nem értettem, de mit tesz a 
szenvedély, belerántja az embert. Csak úgy faltam a szakkönyveket, sokszor hajnalban 
tettem le a kezemből. Az lett legnagyobb boldogságom, ha állataim szuszogását, kérődzé-
sét hallgathattam. Éjjel, ha hazajöttem, a kutyám fogadott, s társaságában legalább egy 
órát töltöttem pihenő állataim között. …Csupán az a titkos vágyam adott erőt és kitar-
tást mindenhez, hogy ebből úgyis művésztelep lesz. Ezért vállaltam zúgolódás nélkül min-
den olyan terhet is, mint amilyen a nép nevelése.

Innen gazdálkodott, amíg a kollektivizálás nem tette azt lehetetlenné. Innen 
indult, ha kellett kirajzott méhei követésére, máskor sítalpon Gyimesbe, s neki a 
világnak. A hársfák tövében nyugvó szülői hamvak közeléből. Itt van az övé is, 
szikla rejti az urnát.

Úgy rendelkezett, hogy legyen elegendő tájékoztató felirat. A galériáról és az 
urnájáról a videó 3. percénél hallhatunk.

Kicsoda tehát Nagy Imre? Elolvasható tőle magától itt [a blogba belinkelve], aki-
nek ideje engedi, próbálja ki az olvasgatást. Megéri. Egy 10 perces videóban pedig 
róla mesélnek, emlékeznek, minden protokoll nélkül, székelyesen, szomszédok, 
tanítványok, olyan emberek, akik tőle hallották: Előbb tojjál fiam, azután kotko-
dálj! Vagy tisztára politikamentesen: Tudja meg, Jolánka, hogy ez a kommunista 
vezetés nem ér egy zseb szart!

Varázsszőnyeg

Utazni jó mindenféle eszközzel, mesés lehet varázsszőnyegen is. Ezt ugyan még 
nem próbáltam, de annyi mindennel együtt el tudnám képzelni. Erdélyt is el tud-
tam gondolni, mielőtt még ott jártam volna. Akár a brüsszeli virágszőnyeget.
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A sokáig kincseim között őrzött régi-régi 
fekete-fehér képeslapon székely leányka s fiú 
támaszkodott egy kerekes kúthoz, utóbbi épp 
székelyharisnyában, máskülönben nem cifrán, 
hozzájuk indultam. Meg Kós Károlyhoz, Bem-
hez, Dzsidához – Erdélyben oly sok az ismerős. 
Mentem 1979-ben, amikor tellett rá, midőn 
az albérleti nyomorúságból kiszabadultam, s 
ahogy lehetett, Ibusszal.

Marosvásárhely főterén a 36-os szám alatti 
udvarban nem találtam Kántorékat. A fényké-
pész fia levelező-barátom volt húsz évvel az-
előttig. Hogy nyomuk sincs, az nem lepett meg 
annyira, mint az, hogy a hatvanas évek középen 
a címére itthon előfizetett – nem csempészett! 
– Ifjúsági Magazin számait nem kapta meg. Hit-
tem is, nem is, hiszen minden lap pártlap is volt 
egyben itt és odaát szintén. Nálunk egyre sza-
badabbnak érezte magát az ember, náluk a nagy 
nemzeti őrület készült rátörni a román és az ottani magyar nemzetre. 1979-ben 
már semmi nem lepett meg, óvakodtam barátom után kérdezősködni. Mindenfelé 
diktátor-portrék, azokban a könyvesboltokban is, amelyekben román történelmi 
atlaszt akartam vásárolni. Az sem volt, csak Ceausescu-képek és piros alapon fehér 
idézetek. Tőle magától. Sajátúlag. Romániában öröm volt kis-magyarországinak 
lenni.

Târgu Mures akkoriban még Tîrgu, a légitársaság pedig Tarom. Alighanem an-
nak a kirendeltségébe tértem be nézelődni, vagy az állami utazási irodáéba. A falon 
hatalmas térkép láttatta: honnan-hová lehet utazni. Határon belül, természetesen. 
A térképen a Román Népköztársaság. A hazai atlaszokban nem szenteltek külön la-
pot neki. A szívem elszorult: ekkorának még sohasem láttam. Így egészben többet, 
súlyosabbat és végérvényesebbet közölt számomra, mint bármilyen vers, ének, ér-
velés. Kalotaszegi írásos hímzés, székely himnusz és Iolanda Balas. Fájt. A térképet 
mindennapi természetes funkciójában látván úgy éreztem, hogy megfosztottak 
valamitől. Attól, ami a lelkem része.

Gyerekkoromban Nagyapó házi műhelyének a falán bámultam az 1941-es meg-
nagyobbodott Magyarországot. Csak annyit mondott ingerülten az öreg: ez nem 
Nagy-Magyarország! Még a Déda-Szeretfalva vasút megmutatására sem érdemesí-
tette a 9-10 éves, itatós elméjű unokát, pedig ott dolgozott tizenöt évvel korábban 
a fiával együtt. Egy ugyanilyen térkép pár év múlva hozzám került, s legalább négy 
évtizedig őriztem. Ha fal is volt hozzá: azon.

De érzelmi nyomokat inkább egy kisebb térkép-lapocska hagyhatott bennem, 
egy iskolai atlasz kétoldalas kivonata. Akkor láttam, ha Ídesbíres Nagyapámékkal 

Kántor Ferike 1966 júniusában.
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tanyába mentünk. Varga István bácsiéknál kis időre félretették a kártyát, a boros 
poharaknak meg nem kellett hely, mert borra nem tellett, pálinkára is csak disz-
nótorban. A nagy becsben tartott térképlap kiterült az asztalon, a felnőttek néze-
gették. Csak ámuldoztam, hogy lehet egy ország alul is meg felül, mintha körbeha-
rapna bennünket. Ausztria tűnt ilyennek, hiszen a moziban a Rákóczi hadnagyának 
szorítottunk. Vak Bottyán meg mintha a nagyapánk lett volna. Kurucok voltunk 
nagyon! Nem bírtuk a németet. Ha a lapot megfordították, akkor a 63 vármegyés 
országot nézegették kártyaszünetben az öregek.

Béres Kálmán 1916-ban a román betolakodókat kiverő közös hadsereggel vo-
nult be „Erdejbe”. Úgy emlegette, akár a tisztjei: németesen. Nem tudom, merre 
jártak a 13-as huszárok, az egykori elemi iskolai térképen nekem biztosan megmu-
tatta volna, ha kérem, de erre nem emlékszem.

Budapesten találkoztam egy két világháború közötti irredenta kártyajáték da-
rabjaival. Érdekes helynevek, romantikus épületek voltak a lapokon: Vajdahunyad, 
Késmárk, Fiume – némelyik a térképdominóm és az iskolai térképem szélein is lát-
szott: Oradea, Kosice, Cakovec. Angyalos címert is ebben a pakliban láttam először, 
no és a sematikus térképet piros színű Magyar Birodalom felirattal. Ennek láttán 
mondta a Verpeléti úti cipész szövetkezet triciklise, hogy ez volt az oka minden-
nek. Minden bajnak. A Magyar Birodalom. A háromkerekű jármű platóján kucorgás 
közben hallott szentenciát épp úgy nem felejtettem el, mint az akkor, 1956 nyarán 
látott röplapon a Rákosira dőlő Sztálin-szobrot. A triciklis eszembe jut, ha egyete-
mi oktató barátom bíbelődik a történelmi mentés másként gombbal, mintha nem 
volna elég az egykori Magyar Birodalom okozta bajokból.

Az 1941-es megnagyobbodott Magyarország.
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Ha hozzájutottunk, történész-hallgatókként nagyokat röhögtünk Mihai Vi-
teazul Nagy-Romániáján. Ceausescu atlaszát emiatt, és nem mazochizmusból ke-
restem első erdélyi utamon. Önbecsülésem nemzeti szegmense akkor már nem 
önkielégítő fantazmagóriákra épült: büszke arra voltam, hogy a magyarországi 
történészek nem kapnak efféle állami megrendelést. Nemzetközi tudományos ta-
nácskozáson nem a mi történészeink szavait hallván vonultak ki a többiek, hanem 
ha felhangzott a gyermeteg és gyermekeknek szánt csócsa: Őseink, a dákok… Törté-
nelemhamisító gyönyörű kolostort azóta is csak Máramarosban Birsanán (egyko-
ri hivatalos nevén: Barcánfalván) láttam. Idehaza nagyon szégyelleném, akárcsak 
Ady 1915-ben, barátjának, Octavian Gogának a vad nacionalizmusát. A sumér, hun, 
etruszk származás nem a magyar tudósok sara, hanem magyar sarlatánoké.

Az első világháború alatt keletkezett igénytérképekkel diákként találkoztunk. 
1972-ben Nagy Pista tanár úr bemutatta és magyarázta, hogy Debrecen miért ma-
radhatott magyarnak, mert bekerült ugyan nemcsak a román, hanem a sosemvolt 
csehszlovák történelembe is, de a győztes hatalmak nem tudtak dönteni, kinek 
jutassák két szövetségesük közül. Az egyiknek atlasza még ma is vallja: a Dnyesz-
tertől a Tiszáig. De ha jól megnézzük: a Dunától délre is, és a Dnyeszteren túl. Vél-
hetik: még jól jöhet egyszer, akár kenyér szűkében, mint Ceausescu idején, akár az 
agyarmagyarok bosszantására.

Mihai Viteazul „birodalma”.
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A történelmi visszatekintés újabban szőnyegtervhez is használatos. Bukarest-
ben épp úgy találhatnak hozzá muníciót, mint nálunk. Kerül, amibe kerül. A tör-
ténelem ura odaáti híveitől sem sajnálja a dicsőséget. Akár ilyennek is megszőhető 
a Nagy Román Birodalom. Piros betűkkel. Ennek a partjait is három tenger mossa. 
Elvégre történelem. A kultúra része. A triciklis pedig kiment a divatból. Mint a ta-
nyázáskor hallott régi szólás:

Vótér’ a zsidó se ád!
(2011. 02. 05.)

Hajléktalanok éjszakája

– Tudsz róla? Ott voltál? Mert én onnan jövök, a Klauzál térről, egy zsíroskenye-
ret is megettem! – újságolta a barátom, a szociális elkötelezettséggel bíró ember. 
Saját zsebbéli akciót nem említett. Ennél sokkal fontosabb szerepet vállalt: eljár a 
Szociális Fórum tanácskozásaira, időt és energiát nem kímélve nyilatkozik, tüntet, 
követel. Úgy segít tehát, ahogyan az átlagember nem teheti.

Az ugyancsak szociális elkötelezettségű városi képviselő barátom soha el nem 
mulasztja ugyanezen a téren és a rajta átvezető Kárász utcán a személyes ada-
kozást. Nem feltűnően teszi, de olyan rutinnal, mintha az egyik zsebe üzemsze-
rűen jótékonykodásra volna beállítva. Máskülönben ő annak a Közgyűlésnek a 
tagja, amelyik kitiltotta a koldusokat a város alamizsnagyűjtésre legalkalmasabb 
utcájából.

Magam is jártam munkából jöttemben a hajléktalanok éjszakája rendezvényé-
nek helyet adó szegedi Klauzál téren, s ami azt illeti, én mellőztem a zsíroskenyér 
empatikus elfogyasztását. Pedig ezzel az aktussal nemhogy intézményesen, de ri-
tuálisan egyesülhettem volna sorsverte embertársainkkal.

A communio gyakorlására nemcsak felszentelt helyen, de annak előterében is van 
lehetőség. Egy időben koldusok tanyáztak a Fogadalmi templom oldalbejáratánál, 
abban reménykedve, hogy a szeretettel feltöltődött hívek az ajtón kívül hármat-né-
gyet lépve még nem feledkeznek meg a tanításról: Bizony, mondom néktek, amikor 
megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.

Reménységüket támogattam, amikor 30-40 turista élén kifelé jövet zsebbe 
nyúltam, s jól láthatóan az egyik koldus sapkájába szórtam az aprót. Mellőzve a 
kényszert, nem tekintettem hátra, de biztos lehettem benne, hogy akadtak köve-
tőim azokon kívül is, akik önerőből hajlamosak az adakozásra.

Egyszer aztán csupán a sapka árválkodott a szokott helyen, akár egy kalap, a 
Hermann Gessleré a rúdon. Gazdáját, motorizált kerekes székes ismerősömet csak a 
több mint háromórás idegenvezető műszakom után találtam meg a Kavicsosban. A 
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helyet egy háztömb választja el az igaz-
ság és az élet útjára vezető előbb emlí-
tett térségtől, de májustól októberig itt 
is megtalálja a magáét a szomjúhozó. 
Add meg a léleknek, ami a léleké, és a 
testnek is, ami kell neki, hogy sokáig el-
lakhasson benne a lélek. Így van ez.

Csak a helytartó sapkát, az automati-
zált sapkát tudnám feledni!

Meg azt az intézkedést, amellyel pár 
évvel ezelőtt a jogi kar bejárati ajtaja 
mellett jobbra lévő pinceablak benyílót 
elrekesztették a szelíd, torzonborz haj-
léktalan elől. Féltő gonddal birtokolta a kazánház felől meleggel táplált üreget, 
már-már sajátjának tekintve azt. Majdhogynem privatizálta! A kuckót kibélelve, 
szépen összehajtva magát éppen elfért a kőkubusban. Dr. Pollák László, a szembe 
szomszéd, családilag őslakos szögedi ismerősként mutatta meg őt nekem. Aztán 
a Délmagyar közzétette róla a fotót. Egy hét múlva vas-zsindely került a nyílásra. 
Lakója – szabad országban élünk – kereshet akár egy hotelt is menedékhelye pót-
lására. Jogszerűen.

(2010. 11. 11.)

Kurva magyar vagy magyar kurva?

Az előbbi akár negatív elismerést is jelenthet, ha idegentől, főleg valamelyik 
bennünket hatalmában tartott nemzetbelitől idézve azt fejezi ki: ez a magyar túl-
járt az eszemen – amúgy székelyesen! Az utóbbi szóösszetétel a maga egyszerűsé-
gében is problematikus: a legősibb mesterségben nyújtott legkiválóbb teljesítmény 
sem lehet a nemzeti dicsekvés tárgya. Pedig ezen a téren globális a verseny, nin-
csenek védővámok, a dolog tisztességes is: valamiért fizetnek, s aki fizet, annak 
nem járnak túl az eszén: megkapja, amit ígértek neki. Ez üzleti, azaz polgári erény, 
amely, mint köztudott, nem része nemzeti önképünknek.

Milyenek vagyunk mi magyarok? Van-e egyáltalán nemzeti jelleg? Mire terjed 
ki? Felülírhatja-e a pőre emberi mivoltunkat? Előbbre való-e, mint az erkölcs, az 
üzleti tisztesség, a sportbéli fair play?

Az irodalomtanár Hegedűs András, miután kiszúrta az előadóterem sarkában 
a pókot, szokottan rá függesztette a tekintetét, és beindult. Illyés Gyula Hetven-
hét magyar népmeséje angol kiadásának előszavából magyarázott a hallgatóság 

Már nem nyújt menedéket.
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kilencven százalékát kitett kistanárnéniknek. Illyés feldolgozásaiban bőséggel sze-
repelnek népköltészeti-népmesei vándormotívumok. Azonban egyetlen elemet, 
egy cselekedet hiányát mindkét tanítónk kizárólag a magyar népmese, a magyar 
gondolkodás, a magyar erkölcsiség jellemzőjének tartotta. Származzon bármely 
néptől is a mese, ha magyarrá vált, abba hátulról támadó, alvó ellenséget megölő, 
orvgyilkos főszereplő nem került! A mesehős bejut a hétfejű sárkány kastélyába, 
elrejtőzik az ágy alatt, de nyíltan, a szoba közepére pattanva felébreszti a hatalmas 
ellenfelet, és szemtől szembe vív meg vele. Arany Jánosnál sem a bajvívásban já-
ratlan Toldi, hanem a cseh Mikola az, aki hátulról támad. A nemzeti önkép szerint 
ilyenek vagyunk.

A magyar nem támad hátulról, megbízható, lovagias. Igazolja ezt Horthynak a 
nácikkal szembeni országvesztő de úri mód korrekt kiugrása. Erősítik különböző-
ségünk, különb mivoltunk tudatát az erkölcsi elégtétel ellenpéldái, így a román, 
olasz köpönyegforgató háborús szerepek, a háborút bármely oldalon elkezdett, de 
mindig a győztes oldalán befejezett csehek-szlovákok racionálisan irigyelhető, ám 
fennhangon megvetett példái. Román szemszögből nemzeti erényünk úgy fest, 
hogy a magyarnak annyi esze sincsen, hogy a saját érdekében füllentsen egy kicsit. 
Magyarán megmondva: balfaszok vagyunk.

Miután a szájukat napi rendszerességgel nemzeti színűre tépőknek megadtam 
a betevő és kihánynivaló tételmondatot, hadd térjek vissza két bloggerinának a 
minap olvasott felvetésére.

Anemone szerint az automatikusan átvett előítélet alkalmas saját gyarlóságunk 
elfedésére éppúgy, mint a gondolkodás nélkül átaludható élet álkomfortos élveze-
tére – s ebben kétségtelenül igaza van! Sokkal több agymunkát igényel az elem-
ző gondolkodás, mint – ahogy írta – valamely közösség ítéletének, tapasztalatá-
nak az átvétele a másik emberről, különféle népcsoportról, konfliktusokról, azok 
megoldásairól.

Hozzátehetem, hogy az átvett ítéletek és tapasztalatok lehetnek igazak és ha-
misak is. Mégsem szükséges minden egyes embernek a világ megismerését ott kez-
deni, ahol az első ember lehuppant a fáról, vagy ejéndett a tiltott fa gyümölcséből. 
Viszont tudnunk kell, hogy a balítéletekből sok gondunk, bajuk származik.

Hogyan keletkezik a hamis általánosítás? Vagyis az, hogy a magyarok mind-
nyájan gáncs nélküli lovagok, a cigányok mindnyájan lopnak, a katolikusok egytől 
egyig álszent szemforgatók. (Akiknek említése itt szándékosan kimaradt, az meg-
lehetős olvasottságot generálna, de félrevinné a vállalt témát.)

A hamis általánosítás gyökere Valéria szerint az analogikus gondolkodás hiá-
nyában keresendő, amelynek művelője következtetéseiben nem tud mit kezdeni a 
hasonlósággal, helyette azonosságot használ. Ha például valakitől egy cigány em-
ber ellopott valamit, akkor nem úgy gondolkozik, hogy ez az ember lopott, hanem 
úgy, hogy a cigányok loptak. Az egykor nálunk Triumfált NDK-s lányok elragad-
tatott sikkantásaiból az következik, hogy minden magyar hímivarú egyed tüzes 
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szerető, azok is, akik sem a magyar, 
sem a külhoni lányokat nem kedvelik, 
mivel meleg szeretettel viszonyultak 
sajátjaikhoz. 

S óh igen, van, akinek a katoliku-
sokról sosem Teréz anya, hanem a kör-
menet előtti kalapemelés elmulasztása 
miatt kínhalálba küldött La Barre lovag 
perbefogói jutnak eszébe. Magyarán: az 
ily módon működő elme az egyetlen em-
berről, egyes esetről nyert – igaz vagy 
hamis – jellemzővel a szóban forgó tö-
meg egészét, s annak minden egyes tag-
ját minősíti.

Kérdezhetnénk: mi mást tehetne? 
Vajon hány egyest kellene megismerni, 
hogy teljes mértékben igaz általánosí-
táshoz jussunk? Megismerhető-e va-
lamennyi magyar legény/leány, cigány 
ember, vagy katolikus hívő? Megismer-
hető-e teljességgel közülük akár egyetlen egy is? Képtelenség. A világ maradékta-
lan megismerése az ember számára nem adatott meg. Be kell érnünk hiányos alapú 
általánosításokkal.

Ha megégettem a kezem, aligha fogom minden lángban újra meg újra kipróbál-
ni. Ha becsapott egy közszolgáltató, úgy vélem: máskor is, és a másik is megteheti. 
Ha csak azt tudom, hogy a komcsik elvették a földet a családomtól, akkor úgy keze-
lem a kommunizmust, mint a forró kályhát, és a közszolgáltatóknak való kiszolgál-
tatottsághoz hasonlóan a komcsikat is igyekszem elkerülni. Pedig sokféle kályha, 
többféle szolgáltató, s különféle erkölcsiségű kommunista emberek vannak.

Vannak előzetes ismereteink, közvetett tapasztalataink, és ránk hagyományo-
zott kollektív bölcsességek. A kényelem csapdája azzal kezdődik, ha ezeket nem 
vagyunk hajlandók sem a tapasztalat, sem a józan ész működése útján megvizs-
gálni. Hiszen mások már megadták a receptet, rákérdezni fáradságos, az ember 
szembesülhet saját kapacitásának gyengeségével is. A szellemi restség ily módon 
fogollyá, előzetes ítéleteink foglyává tesz.

Az a fiatalember, akit egy régi Kék fény adásban láttam, írni-olvasni nem tudott. 
A pénzt a színéről-formájáról megkülönböztette, azt is megtanulta, hogy fizetés 
napján a kocsmába vezet az út, ahol a köröket a cimborák sorban, egymás után 
fizetik. Tévészereplő úgy lett ebből a fiúból, hogy a bicskáját belevágta az egyik 
szesztársába, akire, mint mondta, nem is haragudott.

Hogy miért tette?

De La Barre emlékműve a Sacré Coeur 
közelében.
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– Mert anyázott! –
Így volt programozva a srác, így működött a közeg, amelyben élt, az élethez és a 

halálhoz elegendő volt egy tucatnyi nyomógomb, hívó szó és az automatikus vála-
szok ismerete. Sose kérdezett rá, miért kell a kocsmába menni, körre kört fizetni, s 
az anyázásra előkapni a bicskát. Nem vonta kétségbe a társaság alapigazságait, ez 
volt az ára az odatartozásnak.

Nagyjából ez a mechanizmusa a cigányozásnak, nyilasozásnak, libsizésnek és 
magyarkodásnak is. Ha egy erkölcsös, tisztességes régi barátról kiderült, hogy 
gárdista lett, ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy barátokra, otthonosságra lelt a 
sraffosok között. Az ebből hasznot remélők által kellő időben tüntetni buzdított 
csapatok tagjait ugyanaz az együttes élmény hozta össze, mint a szocialista május 
elsejék sörös-virslis felvonulóit. Ki a fenét érdekelte közülük, hogy éppen kié a taps 
vagy a fújjolás?! Akik a vonulókat egy kalap alá sorolva en bloc lenézik, panelp-
rolikat meg egyebeket emlegetnek, azok egy exkluzív klub tagsági kártyáját vélik 
megváltani a saját előítéletükkel.

Ismerős érzés.
Csak nekem?
Az előzetes ítéletek akkor válnak előítéletté, ha az emberek nem hajlandók saját ta-

pasztalataik alapján, vagy logikai úton a valósághoz igazítani hiányos ismereteken 
alapuló féligazságaikat.

Címkézés, általánosítás, előzetes ítéletek nélkül nem lehet a világban eligazod-
ni. Elengedhetetlen volna ezeket újra és újra felülvizsgálni. De ma már ott tartunk, 
hogy egy-egy kényes, előítéletekkel terhelt téma puszta felvetése automatikusan 
kiátkozást, társasági és társadalmi kirekesztést vált ki. Igaz, a NolBlogon még akad 
érdemi vita, korrekt vitavezetés, könnyen nevesíthető bloggerek a gazdái.

Nos, az érintettség okán nem mondhatom meg, hogy kurva-e a magyar, kellő 
tapasztalat híján meg a magyar kurvákról nem tudok nyilatkozni. A címadó kérdés 
így megválaszolatlan marad. Végleges válasz arra sincs, hogy mire jó az előítélet, 
a hamis általánosítás, a címke, a megbélyegzés életünkben. Ha már ilyen nehezen 
tudunk tőlük megválni!

Jó volna, ha szavainkat arra használnánk, amire valók: egymás megértésére. 
Jó lenne, ha minél több előítéletünk változna ellenőrzött tudássá. Ha nem tekin-
tenénk az előítéleteink lebomlását saját személyiségünket ért fenyegetésnek. Ha 
nem csak a meg nem gondolt gondolatok fedezékében éreznénk magunkat bizton-
ságban. Hiszen az előítéletes mindig téved, mert mindent a hibás szemüvegén ke-
resztül szemlél, s végső soron nemcsak másoknak, hanem magának is kárt okoz a 
féligazságokra alapozott döntéseivel, cselekedeteivel. (2010. 01. 12.)
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Mondd, ma kit választanál?

A tisztesség nem terjed genetikus úton, sem kézrátétellel, kézfogással. Az em-
ber mégis szeretné a megtestesítőjét megérinteni, hozzá hasonlóvá válni, vele 
azonosulni.

Nem volt államférfi, sem kiemelkedő intrikus. Nem akarta a főhatalmat, nem 
akart másodszor is miniszterelnök lenni. Esendő, szelíd ember volt, botlásokkal, 
tévedésekkel. Ismert bennünket, magyarokat, közülünk való volt: Imre bácsi, ezért 
volt szerethető.

Nagy Imrét, a mindhalálig kommunistát 1958. június 16-án végezték ki.
Pere ismerhető, elindítását, megszakítását, az ítéletet nagyhatalmi politika ve-

zényelte. Nagy Imre emlékezete még hosszú ideig az erkölcs királyvizeként szolgál 
Magyarországon. Megmutatja, hogy van választásunk, bárhonnan érkeztünk vol-
na is.

Amikor a 60. születésnapommal megnyílt lehetőséget kihasználva kértem 
nyugdíjazásomat, különféle életmódváltó intézkedéseket is tettem. Könyveim egy 
részét elajándékoztam, másokat eladtam, folyóirataim több évtizede sorakozó be-
kötött példányaitól adományozással váltam meg. Kijelentkeztem a különféle szer-
vezetekből, egyesületekből, kivéve egyetlen egyet. Azt, amelyik az ő nevét vette fel, 
amely kapcsolatot jelent hozzá, Nagy Imréhez és elvtársaihoz.

Egy alkalommal, a Nagy Imre Társaság közgyűlésének a szünetében a véletlen a 
tábornok mellé sodort. Nem tudtam megállni, hogy ne kérjek aláírást a kitűzőmre. 
Király Béla tréfásan tett eleget kérésemnek.

– Hogyne – mondta, derűs iróniával, magas korára célozva –, ez az utolsó alka-
lom az autogramgyűjtésre, ki lehet használni!

– Király Bélának nem kell meghalnia ahhoz, hogy legendává váljon! – válaszol-
tam. Elmondtam neki, hogyan sutyorogtuk 1956-57 telén a kisújszállási reformá-
tus templom előtt, gyerekek egymás közt, a felnőttek reményeit, Malétert, Kéthly 

A Nagy Imre Társaság kitűzője. Király Béla aláírása.
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Annát és azt: Király Béla még harcol, a Bakonyban! Így tudtuk, apáink, nagyszüle-
ink így remélték.

Nagy Imrének azonban meg kellett halnia. Ő volt az ötvenhatos forradalom, a 
forradalmi Magyarország mindenki által elismert, egyetlen törvényes képviselő-
je. Ha aláírja a Kádár-kormányt elismerő nyilatkozatot, életben marad. Pártnyug-
díjasként töltheti el a számára engedélyezett időt. A győztesnek megérte volna a 
Magyarország ellen vívott háborút meg nem történtté tenni, a gyalázatos szósze-
gést, az erőszakos hatalom-átruházást legalizálni. Nagy Imre ismerte a „céget”, a 
játékszabályokat. Moszkovita volt, kétsége sem lehetett, mire számíthat, ha nemet 
mond. Megtette. A nemzetet választotta.

Ezen a napon, olyan emberként, aki tízmilliomodnyinál kevesebb joggal kérheti 
Nagy Imre, Király Béla, Donáth Ferenc, Kopácsi Sándor kézfogását, megköszönöm 
nekik, hogy felemelt fejjel vállalható örökséget hagytak ránk! Nem könnyű ezzel 
élni, de korántsem követel akkora helytállást, mint az övéké volt. A hősök emléke-
zete nem kíván lehetetlent, csupán jelzi számunkra, hogy lehet választani!

(2010. 06. 16.)

„…abortusz múltunk szétszórni a szélnek”

1962-ben vettem észre a fiút. Iskolai ünnepélyen verset mondott, a sajátját, 
amely akkoriban a Pajtás 1962. április 25-i számában jelent meg. Ötven éve. Har-
minc éve halott.

Nem tőle jött, ezért meglepett a levél: – Antalt három hete baleset érte, hamarosan 
magához tér. Látogatható! Gyere! – Mire Szegedről Pestre érkeztem, visszanyerte az 
eszméletét. Hazaútban alighanem az autóbusz és a járdaszegély közé esett. Felesé-
ge az inget és a hálószerű trikót róla lefejtve riadt rá a véraláfutástól elszíneződő 
keréknyomra a testén. A kórház nem esett tőlük messzebb, mint a buszmegálló, 
iszonyú belső sérüléseivel a késést igazolandó mégis hazatért. Verbőczy szemér-
mes volt, nem mentegetőzött érzelmeivel, hiszen csak egy autóbusz ment rajta 
keresztül.

Tűnődve a halhatatlanságon
figyelmetlenül lépett az úttestre
saját halottjának tekintik

Szemérmes voltam én is: nem küldtem el, nem adtam át egy ex librist, amely 
róla készült. A tanárképzőn a vizsgaidőszak kisebb-nagyobb feszültségeit 
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linómetszéssel oldottam. Az egyik véset 
– olyan-amilyen – a háromsoros verset 
nem ismerve az életveszélyre emléke-
zett. Autóbusz, kereszt, gyászkeret – At-
laszként hordozott teherként. A neve 
hibásan, a végén i-vel. Pedig a végső 
ypszilonból egy jottányit sem engedett. 
Az apró hiba a linómetszés műfajába 
belefér, az irodalomtörténeti analógia 
egyenesen provokálja, mert Ime, hát 
megleltem hazámat,/ a földet, ahol neve-
met/ hibátlanul irják fölébem,/ ha eltemet, 
ki eltemet. De erre sohasem gondolt, a 
halálról szólva is az életről beszélt. Nem 
az utolsó vers volt, amelyet Verbőczy meglelt és a saját tizennyolc éves világába át-
emelt, hanem a tizennyolc éves József Attilától A legutolsó harcos pozíciója, amely-
ből az Ars poeticát idézte fel:

az én homlokomra is rábélyegezték
amiért a paraszt megáll két
végtelenbe hulló mozdulat között
s a kaszája nyelére csomót köt

A gondolati kézfogást felvállalta, meghallotta, hogy rám vár a mozi előtt este/ su-
hanc, a rosszul öltözött. József Attila és Hemingway asszociációkkal éltük tizenéves, 
házibulis, iskolai balhés, kirúgott, elzavart, többé-kevésbé provokatív életünket. 
Együtt várakoztunk. „Nyári estéken fönt ültünk a pad támláján, szorosan, mint dróton 
a madarak, lábunkkal harangozva a levegőben…” Fejes Endre novellájának dramatizált 
előadására kiosztottuk a szerepeket. Csak Verbőczy alakíthatta volna a Hazudóst, a 
költőt, akinek szájából szép volt az igaz. Szép és rekedtes, kissé lefojtott, szemérmes. 
Mint az előbb idézett vers, Az én arcom is, amely személyes tragédiával terhelt, nem 
kisebbel, mint József Attiláé volt, s nem kevesebb hozzá Verbőczy elszánása sem:

az én bordáimon is itt a gézkötés 
gyászlobogója az elvetéltnek
mégis naponta szülöm az elérhetetlent

Élményeink és mintáink lényegileg azonosak, mára lekopott róluk minden eset-
leges. Verbőczy Antal számára az elvetélt élet, a másik ember sosem volt-sosem 
lesz léte a személyes világ legfontosabb tényezőjévé vált.

Megkésett ex libris
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Talán éppen a tizenhatodik születésnapján, az elmeosztályra beutalva pecséte-
lődött meg számára az életigenlés kényszerzubbonya. Akkor első ízben jött arról 
a hír, hogy látogatható. Sápadt volt, megviselt, majd túl az elektrosokkon – kissé 
zavart. Akadt, akire nem emlékezett közülünk, ott fent a Jánosban. Tétován talál-
gattuk, vajon szerepet játszik-e most is. A különös helyen borzongásunkat oldva 
spárgára kötött újságtekercset vonszolt, eljátszván, hogyan csapják be a főorvost 
Fifivel: – Persze hogy nem kutya, doktor úr, csupán újságpapír! – 

Bemutatta a szobatársait: a Vasas büfébe kimenős, Mark Twain külsejű többszö-
rös méregkeverő gyógyszerészt, a faltól falig járó gépembert, aztán torokból mor-
molta el, hogy „itt a rácson át megszűrve halljuk kintről egy tébolyult világ zaját”. Mert 
tébolyult világ az, amelyben halnia kell annak, akit a szerelem életre parancsolt!

Júliusban és pénteken
hal meg minden szerelem
két virág a melleden
júliusban és pénteken
Semmi semmi nem marad
Anyám véres lepedőt mos
semmi semmi nem marad
ma lenne három hónapos

Még kintről írta: „Ne haragudj, hogy az utóbbi időben le sem szartalak, de volt 
egy-két kellemetlen szituáció. Pénteken például azért nem tudtam kimenni hoz-
zátok, mert délben kaparták a Hajnit és délután már olyan részeg voltam, hogy 
bementem a rendőrségre azzal a szándékkal, hogy riportot fogok írni. Persze ki-
dobtak, de az ajtóban még elmondtam nekik egy versemet. Leginkább. Vasárnapig 
még telefonálok Anyádnak, s minden bizonnyal bemegyek hozzád! Addig is szia …” 
Kimenni hozzánk a János kórház mellől a Fogaskerekű hídjánál álló egykori vám-
háztól Máriaremetére kellett, telefon csak az utcán és anyám munkahelyén volt, 
bemenni hozzám a Hidász utcai laktanya látszik alkalmasnak, de oda csak úgy, 
beugrani – két év múlva sem lehetett! Hanem az iskola! Ekkor ő elsős volt, én 
másodéves...

Verbőczy nem lehetett katona, én magam kértem, hogy bevonulhassak. Ver-
bőczy a költészetbe, én előre menekültem. Ő nem így képzelte a rendet, én nem 
képzeltem el sehogy, csupán helytállni igyekeztem. Katonaságom ott van az Első 
énekben, a kötet pedig bent volt a laktanyában, ahogy Verbőczy Jegyzetében az én 
várakozásom is:
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Minden villamossal neked kell jönnöd
a nyári táborok körbeállós
játékaitól,
az ágyrajárók nyitottszemű csókjain át
az embertelen emberiségig
minden villamossal én megyek tovább

Katonaként már én voltam belül a rácson, s a drótok mögött az embertelen em-
beriségig eljutva fogalmaztam meg sehová nem küldött versemet: „vadászbombázók 
alatt/ megcsúsznak izzadt fellegek/ véres testű nő felett/ lebeg a meg nem született /a 
mezőn örök táncra kél/ s velünk hál ma is a halál/ egy költő csendben felzokog/ mint ár-
ván károgó madár”. A meg nem született őrzőjévé váltam odabent, szelíd anarchis-
tává, s talán emiatt nem kerestem utat az akkor oly közelinek tudott dzsungelhá-
ború felé. Verbőczy Antal megelőzött az internacionalista manipuláció ellenében. 
1968-ban a Protest song szemérmes, de pontos vallomását adta közre. Aztán béke 
lett Saigonban is. Mi pedig túl a harmincon konszolidálódtunk.

Harminc éve a harmadik hívás is megérkezett. Operáció, kemoterápiás kezelé-
sek antik postai nyomtatványokon jelzett dátumai között látogattam Antalt, ismét 
Szegedről. Előfordult, hogy hajnalig beszélgettünk a Fő utca 3-ban, ahová a család 
átmenetileg, lakásfelújítás idején került. Ugyanúgy felolvasott, magyarázott, mint 
máskor, én kötözködtem, beszélgettünk. Apró cetlikre írta ötleteit, a rám bízott 
tennivalót, közülük egyet sem őriztem meg. Hogy ne legyen utolsó. 

Már nem bízom a megálmodott Verbőczy Új Hármaskönyvében: a költemények, 
a Dórának és Fürtöskének írt nagyszerű gyermekversek és mesék, valamint a reá 
emlékező írások együttes megjelenésében. Kevesebbek lesznek nélküle, akik nem 
olvashatják őt. Levelei, kéziratok, fényképek maradtak, és – amelyet ezúttal to-
vábbküldök – a szándék:

Felnevelni
e hatnapos világot
s abortusz múltunk
szétszórni a szélnek

Verbőczy Antalra a Kazinczy utcai Szimpla kertben emlékeztek barátai 2012. 
június 15-én.
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Béres Kálmánék egy kotlóalja csirkével. 
A kép bal sarkában Miciri, Szekfű a hátuk megett az istállóban kérődzik.

Tanyában Posztós János, Posztós Erzsébet, Varga István., Posztós Teréz, Béres Kálmán.
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„Főzhetsz bennem finomat és eleget...” Baján 1964 augusztusában.

Vas utcai tábor, Tatán, 1965-ben. Varga István, Gróf József, Fogarassy András, Kótai 
István, Szabóky László, Sebestyén Zoltán, Boruta Anna, Lontai Magdolna, Lévai 

Erzsébet, Balla Gizella, Kiss Marianna,, Hencz Lívia, Annaházi Margit, 
Varga Magdolna,  Ligeti Éva.
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Ópusztaszert tanszéki kiránduláson minden évben felkerestük.

Budaörsi út 89., a földszinten egy szoba-konyhában, 1967-től...
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A közösségi blogfelületeken a bloggerek főleg egymás közti, 
de ennél szélesebb nyilvánossághoz is juthattak. A Freeblog és a 
Népszava után ezt a fórumot a Népszabó is felszámolta. Elsüly-
lyedtek a véleménycserélő szigetek. Aztán megsemmisült maga 
a Népszabadság is.

A közösségi blogba írás gondos fogalmazásra, szerkesztésre, 
egy-egy kép, dal beiktatására, kiegészítő információk belinkelésé-
re késztetett. Mindezt megérdemelték az olvasók! Örültem, ha írá-
saimat a Vezérbejegyzésbe, Vezérkommentbe vagy az Ajánlottak közé 
emelte a Frissülők közül a Szerki, s megelégedtem a legolvasottabb, 
legvitatottabb, a plusz-mínusz legértékeltebb blogbejegyzések kö-
zött alkalmilag elfoglalt helyemmel. Atlasz én-blogom a nolblog.
hu-n 2009. szeptemberétől 2015. májusáig íródott. A Hatkilót a 
tanári pályámról írtam, Katedrális karcolatok címmel jelent meg. A 
Hordó közéleti, politikai mindenféléket tartalmazott.

Hat évig szörföztem a Blog-szigeteken, aztán partra vetett, 
szétszórt hajótöröttek lettünk. Ajánlom ezt a válogatást egykori 
író-olvasó bloggertársaimnak.


