
 1 

 
 

 
 
 

      Berkovits György 
 

 
 
V.  ÉS  Ú.  

       
       
 
 

                    I 
 
                                          DÍSZCSERJE (KIS)ASSZONY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
„Akit  követnek,  annak  szelleme lyukas lesz.” 
(V. vagyis Virágh Emma) 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

          Első fejezet    
 

OTTHONOS  HARCBAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 

 



 3 

1 
 

 
Kissé feszültnek látszott Emma aznap, mikor azt gondolta, hogy követték az utcán. 

És még egy másik különös eset is történt vele ugyanakkor, ez is foglalkoztatta, sőt 
idegesítette.  

Hirtelen kora tavaszba fordult az idő, és ő már tavaszias könnyedséggel öltözött, 
át is járta a még hűvös levegő. Megkopott, világoskék kordnadrágot viselt, bár kissé 
feszült rajta, és kinyúlt, világosbarna, ócska pulóvert, amely viszont vagy három számmal 
is nagyobbnak tetszett a méreténél. Nem divatozott.  

Egész délelőtt fényképezett, végig fényképezte a Rákóczi utat, előtanulmányként 
egy filmhez, olthatatlan vágyat érezve a filmrendezés iránt, bár fogalma sem volt, hogyan 
valósítsa meg, hogyan készítse el első filmjét, milyen pénzből, különben is a prózaírást 
tekintette hivatásának, könnyes hivatásának.  

Novellái, amelyek mind egy ábrándjait el nem vesztett leányról szóltak, néhány 
hónap óta megjelentek. Minden egyes elbeszélésének főszereplője ugyanaz a lány volt, 
feltűnően érdekes jelenség, tudniillik kivételes képességekről tett bizonyságot, valamit 
nagyon jól csinált, a legjobban, legértékesebben, ám elsősorban tisztességesen meg 
újszerűen, no és az ábrándjai szerint, viszont a külvilág végzetszerű ellenállásával 
találkozott, rosszindulattal, alacsonylelkűséggel, mindenféle csalárdsággal, ami nem törte 
meg, ábrándjairól eszében sem jutott lemondani.  

Emma elégedetten haladt, mert rengeteg fotót készített aznap.  
A Bástya étterem előtt egy férfi oda lépett hozzá, és rámordult, mutogatva egy 

igazolványt, hogy olyan nő ő, vagyis Emma, akit ellenőrizni kell, mert mintha rosszban 
sántikálna, annyira idegenül fest. Idegenül, ezt hangsúlyozta a megtermett, sörhasú, 
középkorú férfi, aki torzonborz, fekete hajat és középszürke öltönyt viselt, és aki 
szúrósan tekintgetett rá, felszólítva, vegye elő szépen a személyijét. Emma megjegyezte, 
hogy neki meg a férfi idegen, de nagyon. Megkérdezte, miért igazolná magát egy 
civilnek, és haladt tovább, tele kellemetlen érzésekkel. A férfi, követve Emmát, 
ráripakodott, ne szemtelenkedjen, vele nem szoktak, és kijelentette, ha ő valakit 
igazoltatni akar, akkor az vágja haptákba magát, és adja elő, de gyorsan, a személyi 
okmányát, és megint hadonászott az igazolványával. Nem tudta hova tenni Emma ezt a 
férfit. Eszében sem volt megállni, és igazolni magát, miért is igazolná, gondolta, egy 
egyszerű járókelőnek, akinek látszott a férfi, ellenére a mutogatott igazolványának; 
ráadásul az olyan furcsa volt, Emma ilyet még sosem látott, és arra gyanakodott, hogy 
hamis. A férfi megragadta Emma karját, és ismét, most már harmadszor felmutatta 
igazolványát igen dühödten, majd megfenyegette Emmát, ha nincs tisztában azzal, kivel 
áll szemben, akkor beviszi a legközelebbi rendőrőrsre, hogy kiderítsék, melyik idegen 
bolygó lakosa, mert csak egy idegen mer arra vetemedni, hogy ellenálljon annak, akinek 
ilyen igazolványa van. Emma jobbnak látta úgy tenni, mintha keresgélné a személyijét 
ellenkezés helyett, majd felsóhajtott, nem találja, nincs nála. Persze hazudott. Miért volna 
köteles igazolni magát, és mi okból, gondolta egyre, egy olyan valakinek igazolni, aki 
csak úgy előtte terem az utcán, akiről fogalma sincs, kicsoda. A férfi elővett egy 
jegyzettömböt, megkérdezte Emma nevét, mire Emma egy légből kapott nevet mondott 
be. Akkor a férfi firkált valamit az első lapra, kitépte, és átadta Emmának, írja alá. Annak 
a lapnak a fejlécén, a jegyzőkönyv megjelölésen kívül, csupán üres, kitöltetlen rovat 
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díszelgett, nyilván a férfi utólag akarta kitölteni. Jegyzőkönyvet vett fel, mondta a férfi, 
és gúnyosan kijelentette, ha nem tudná elolvasni Emma, akkor elmeséli, mit is írt, hát a 
forgalom Emma által történő akadályozását, éppen ezt, és röhögött, meg még azt is oda 
írta, hogy nem tudja magát Emma igazolni. Ezért megbírságolja ezerszáz forintra. Emma 
megkérdezte, hogyan akadályozta a forgalmat? A férfi kijelentette, ne okoskodjon, ha ő 
azt állítja, akadályozta a forgalmat, vagy bármit, akkor akadályozta, és jó volna, ha 
Emma haladéktalanul aláírná, ha tud írni, ha meg nem tud, akkor elég egy iksz is, csak 
gyorsan, nem ér rá, várják a Bástya étteremben. Emma nem volt hajlandó aláírni, sem 
fizetni.  A férfi erre rángatni kezdte, ingerülten és fenyegetően kijelentve, hülye picsa, 
fogalmad sincs a következményekről ugye, mert ha volna, ész nélkül aláírnál és fizetnél. 
Megkérném, ne tegezzen, mondta Emma. Ha magáználak az rosszabb volna, jelentette ki 
a férfi, és hozzátette, elég lesz háromszáz, esetleg kétszáz forint is, az esetben eltépi a 
jegyzőkönyvet, és mehet Emma, akit megvádolhatna akármivel, például, hogy ellenséges, 
idegen érdekeket szolgál, mint egy kém, amúgy is olyan idegenes, de most szerencséje 
van Emmának, ehhez nincs kedve. Emma okosabbnak gondolta a pénzt odaadni, persze 
csak kétszázat, mire a férfi azonnal lelépett és indult a Bástya étterembe. Az ajtóból 
visszafordult Emma felé, megjegyezve derűsen, hogy mi, magyarok csupán 
harminchárom-harminchét liter bort eresztünk le a torkunkon egy évben fejenként, 
Olaszországban meg száztizennégy litert, és akkor még azt állítják, hogy Magyarország 
vezet az alkoholizálásban, mondta kedélyesen megjegyezve, és bement az étterembe.  

Mikor Emma eléggé zaklatottan, a Rákóczi út tömegfolyamából kiszakítva  
magát, befordult  a Klauzál utcába, hazafelé, észrevett az áruház kirakata előtt ácsorogni 
egy középkorú férfit, aki magára vonta figyelmét, mert leendő filmje egyik figuráját látta 
meg benne. Emma zaklatottsága azonnal tovatűnt. A férfi tökéletesen szürkén festett, a 
szürke reklámjaként, haja szürkés ősz volt, öltönye galambszürke, inge világosszürke, 
nyakkendője sötétszürke, csak a cipője volt fekete. Emma gyorsan lefényképezte a férfit, 
többször is, majd mint ki jól végezte dolgát, tovább állt.  

Meg kell jegyezni, hogy az áruház kirakatait, amely előtt a szürkén festő férfi 
ácsorgott, éppen átrendezték. Két kirakatrendező nő, az egyik hirtelenszőkére festett, 
óriási mellekkel, a másik fekete és cingár, próbabábukat öltöztetett fel szürkés-vöröses-
sárga ruhákba, úgy látszik ez lett az új tavaszi divatszín. Szájukban gombostűkkel nagy 
hangon versengtek, melyikük kapartatta ki a méhét többször. Egy gyógyász meg akart 
hágni kaparás előtt, képzeld, egy ronda alak, jegyezte meg az egyik, az óriás mellű, és 
hozzátette, csupa szemét alak van különben a nőgyógyászok között Budán is, Pesten is, a 
legtöbb le akar feküdni a betegével, főleg ha az  küretre jön, de még inkább, ha várandós, 
és minél nagyobb a hasa, annál jobban, annál hevesebben, romlott, fajtalankodó banda, 
mondta így, és a cingár társa élénken helyeselt.  

 Azonban Emma lépteket hallott, mintha a maga lépteihez hasonló ritmusban jött 
volna utána valaki. Gyorsított. Azok a léptek is gyorsítottak. Micsoda ócska krimi, futott 
át rajta, csak nem veszi magára, a rohadt életbe. Mégis egyre gyorsított. Azok a léptek is 
egyre gyorsítottak. Mindennapos dolog ez, gondolta, a követés, illetve, hogy azt hisszük, 
követnek, főleg nagyvárosok zsúfolt utcáin érezzük mindennaposnak, mikor a járókelő ki 
van szolgáltatva bárminek, bárkinek. Nem egyszer kerítette már hatalmába az érzés, 
mintha követnék. És sosem követték, erről megbizonyosodott. Nem érdekes, gondolta, és 
haladt tovább. Ámde továbbra is hallotta az őt követő lépteket. Úgy vélte, hogy ezek a 
léptek biztosan a megtermett, sörhasú, középkorú, torzonborz, fekete hajat és 



 5 

középszürke öltönyt viselő férfi léptei, aki szúrósan tekintgetett rá, felszólítva, vegye elő 
szépen a személyijét. Nyilván az követi, ki más is lenne. Próbálta magát lebeszélni a 
hátranézésről, sikertelenül. És megpillantotta azt a középkorú, szürkén festő férfit, akit az 
imént lefényképezett, és aki néhány méterrel mögötte követte, ráadásul napszemüvegben, 
amely még inkább fenyegetővé tette. Emma egy pillanatra megtorpant és merően nézte. 
A férfi Emmától körülbelül két méterre megállt, és parancsolóan rászólt Emmára, 
kisasszony, adja ide a filmet. Emma hosszas magyarázkodásba kezdett arról, miért 
fényképezett, de a férfit egyáltalán nem érdekelte, oda sem figyelt. Nagyon gyorsan add 
ide, te, szemét picsa, mordult Emmára a férfi, mert baj lesz. Emma rohanni kezdett, 
miközben arra gondolt, okosabb volna, ha odaadná a filmet, és miért is ne adná oda. De 
csak futott, a férfi meg utána. Mi volna, kérdezte magában Emma, ha visszafordulna, és 
tényleg odaadná a filmet? De nem fordult meg, maga sem tudta, miért nem, inkább 
rohanvást vágódott be a kapunkon, a Klauzál utcának a Dohány utca sarkához közel álló 
egyik nagy bérháza kapuján. A léptek, ugyancsak futó léptek, mintha oda is követték 
volna. A felvonó nem működött. Kettesével vette a lépcsőket. Megbotlott és elesett. Hátra 
nézett, miközben tápászkodott fel, vajon most utolérik-e azok a léptek? Nem látott senkit. 
Már nem is hallott. Fellélegzett.  

Engem nem talált otthon, szerencsére, hogy nem, gondolta, így nem fedezhettem 
fel, hogy valami rendellenes történt vele, esetleg még azt is, hogy rohant. Nem szívesen 
árulta volna el az okot.  

Kinézett az ablakon, és észrevette a férfit a ház előtt ácsorogni, tekintgetve felfelé. 
Szürke férfi, szaladt ki Emma száján. Szürke férfi. Mi van akkor, ha Szürke férfi nem 
száll le róla? Gondolatainak, képzelgéseinek részévé fog válni? Ha még csak azoknak, de 
ha az életének is?! Nem volna jobb, ha leszaladna és odaadná neki a filmet?  

Elindult, hogy lemenjen és átadja Szürke férfinak a filmet, egyszer és 
mindenkorra kitörölve emlékezetéből, de éppen akkor értem haza. Emma azt mondta, 
leszalad kenyérért. Majd később, mondtam, mesélni akarok neki, mit tapasztaltam a 
kutatási terepemen. Elképesztőek a viszonyok, meséltem, nehéz kibírni szemtanúként, jó 
idegek kellenek hozzá. 

A megfosztottságot és elesettséget, ahogy megfogalmaztam témámat, kutattam, 
tulajdonképpen a szegénységet, pontosabban a szegénység kultúráját, amelyet egy 
sajátos, felszín alá nyomott világnak láttam, a kiszolgáltatottság, a lealacsonyítás 
csaknem állati szintjén, ahol a munka nem mutatkozott másnak mint robotnak, 
tulajdonképpen a semmiért, amit követett az alkoholba menekülés, sokszor a családot 
összeroppantó, elképzelhetetlenül durva viszályok véres bántalmazásba torkolló 
mindennapos sorozatával. Azokban a hónapokban le is fogytam, elmélyült a szám körül 
egy orromig húzódó kétoldali ránc, sokat gúnyolódtam, néha keseregtem.  

Mikor befejeztem beszámolómat, Emma az ablakhoz lépett, lenézett, de már nem 
látta a szürkeruhás férfit.  

Eltitkolta előlem, mi történt vele, mibe mászott bele óvatlanul, mert tudta, ha 
elárulná, rávágtam volna rögtön, és közben sokértelműen mosolyogtam volna, hogy 
nyilván azért nem volt képes odaadni azt a filmet, mivel továbbra is szerette volna, hogy 
kövessék, hogy elterjeszthesse, lám, Virágh Emmát követik, ismertségét tetemesen 
növelve, hátha híressé válhat, ami egy írónőnél, főleg pályakezdőnél, nem közömbös, 
különben is kit követnének, ha nem Újhely Gyula feleségét, hiszen egy ilyen feleség 
követésre méltó. És még azt is elhintettem volna, amint gondolta Emma, hogy írjon egy 
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novellát erről a követésről, lehetne nyitó darabja tervezett kötetének. És élveztem volna, 
ahogy mindig is élveztem, vélte ezt is Emma, az ilyenfajta szövegemet. 

Emma azon gondolkozott, milyen furcsa, hogy két nem mindennapi esemény 
történt vele az utcán egymás után, kalandja azzal az igazolványát követelő és 
jegyzőkönyvet felvenni akaró férfival, aki őt idegennek nevezte, és a szürkeruhás férfival. 
Elmesélte nekem az előbbit, a szürkén festő férfiről hallgatott. Egyre csak azt kérdezgette 
tőlem, méltatlankodva és feldúltan, vajon miért nézték őt idegennek.  

Vedd kitüntetésnek, Emma, mondtam, hogy idegennek bélyegeztek, csak hát 
pénzbe került. Az idegen más, magyaráztam, és te nyilván másnak hatottál, legalábbis a 
téged igazoltatni akaró férfi szemében, aki mintha tudta volna, hogy az én feleségem 
vagy, hahaha. Idegennek, másnak hatottál az öltözékeddel, hisz, amit viseltél, azt én 
vettem neked egy párizsi piacon, nem is festhettél csak idegennek, aztán idegennek 
mutatkoztál a járásoddal, azzal a sajátságos, tánclépésszerű Díszcserje (kis)asszony 
járással, meg azzal, amilyen arcot öltöttél, és ahogy a többi járókelőt szemlélted. Mit 
mondjak még, kérdeztem, ja igen, legfőképpen a kisugárzásod mutatkozott nyilván 
annyira másnak, szögeztem le, a kisugárzásod feltűnt annak a férfinak, folytattam, meg is 
sértődnék, ha egy férfinak nem tűnne fel a kisugárzásod, Emma! És végképp 
megbizonyosodott aztán az idegenségedről az a fickó, hisz megtörted a helyi szokást, 
mert mi, magyarok az akármilyen felsőbbség, vagy felsőbbségnek mutatkozók által 
nekünk szánt szerepet, az alattvalóét a lehető legtökéletesebben játsszuk el, és 
kifogástalanul, hát ettől gyökeresen eltértél, remélem, tettem  hozzá, a hatásom ebben 
nem elhanyagolható. Sajnos, nem is teljesen tértél el, mert azért adtál némi pénzt. 
Apropó, honnan volt ennyi felesleges pénzed, Emma, kérdeztem, ha nem vagyok 
tolakodó? Feleletet nem vártam, hanem kijelentettem, örülök, hogy a feleségemnél 
mindig van elég pénz még arra is, hogy egy titkos rendőr éttermi számláját finanszírozza. 
Mert tudd meg, Emma, ha nem tudnád, mondtam, hogy az a sörhasú bizony titkos rendőr 
volt, és semmi mást nem akart, szerencsédre, mint pénzt egy kis ebédre meg persze italra. 
Büszke vagyok rád, Emma, tettem hozzá, büszke, hogy ilyen feleségem van, aki munkát 
ad egy titkos zsarunak, majd elmeséljük társaságban; és próbáltam  nevetni.  

Szidtam  a mindenhol jelenlévő civil ruhás, titkos zsarukat, hozzátéve, hogy 
hallottam  a napokban egy szájról-szájra terjedő hírt, miszerint a titkosrendőrség feje, akit 
titkos vakaréknak neveztem, csitri lányokat csinált fel, több gyereke is van ilyen 
szerencsétlenektől. 

Szóval egymás után két ijesztő dolog történt Emmával, és úgy tetszett 
hovatovább, hogy egymást erősítették.  

Akkor kaptunk egy telefont, hogy Katalin, a rendkívül tehetséges szobrász, jó 
ismerősünk, öngyilkosságot követett el. Öngyilkos ismerős. Rohantunk hozzá, a földön 
feküdt mozdulatlanul, rengeteg orvosságos üveg között. A földön kiterülve feküdt. 
Öngyilkosságára senki sem tudott magyarázatot. Nincs magyarázat, magyarázat nincs. 
Megsemmisültünk mindketten, Emma is, magam is. 

 Hazafelé haladtunkban Emma folyton hátra nézett, feltűnt nekem, és 
megkérdeztem, miért nézeget folyton maga mögé? Ugyan, mondta Emma, nem is 
nézeget; miközben bosszankodott, hogy ilyen képzetek merülnek fel benne, ilyen 
hülyeségek, mint a követés. Most már mindig így lesz? Most már mindig? Ezt 
kérdezgette magában.  
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Láttam, meg kell vigasztalnom, hát egyből szerelmet vallottam neki, mondván, 
mennyire magától értetődő testi-lelki tényként szeretem, és szeretném, ha azt kapná 
tőlem, amire éhezik. És egymásba kapaszkodtunk hirtelen, fejünk összekoccant, oda 
kaptunk, ahol sajgott, és nevettünk, kacagtunk, röhögtünk, beugrottunk az ágyba, és 
magamba olvasztottam Emmát, és szavaltam, hogy spermát lövellnek a szemeim.  

Szeretkezésünk után Emma még olvasni próbált, ám gyorsan lecsukódott a szeme,  
azt se mondhatta magában, no most elalszom. De aztán egy félóra múlva felriadt, 
felébresztette az a gondolat, hogy ideje lesz álomra térni, nem érzékelte, hogy már az 
előbb elaludt, le akarta tenni a könyvet, amit olvasott, mert azt hitte, még a kezében van. 
Később már nem tudott elaludni, mert eszébe jutott a titkos rendőr és a szürkeruhás férfi. 
És töprengett a követésén.  

Ha állandóan foglalkoztatni fogja, hogy követték, akkor szelleme lyukas lesz, 
vélekedett. 

 
 

2 
 
 

Első alkalommal, mikor vendégül lát Emma egy este, szobájában nem gyújt 
fényeket, hátha az esti félhomály, az a mélyszürke sötét ölelésre ingerel engem, éppen 
ölelésre vágyódik, az én ölelésemre, akkor még nem ölelkezünk soha, de hát hogyan is 
ölelkezhetnénk, hiszen bár találkozgatunk, nem járunk úgymond együtt, legalábbis nem 
tisztázott, együtt járunk-e vagy sem.  

Ölelésre való hajlandóságot nem tud felfedezni rajtam Emma, inkább, hátat 
fordítva neki, könyveket vizsgálgatok a könyvespolcnál, próbálkozva kiolvasni a gyéren 
beszivárgó mellékutcai fények segítségével, mivel még mindig esze ágában sincs 
Emmának villanyt gyújtani, a szerzőket és a címeket. Hát erre mondják nálunk, vagy 
sassal van dolgunk vagy vakkal, mormolja magában Emma, azoknak úgyis mindegy a 
fényviszony.  

Mikor ellépek a könyvespolctól, se szó, se beszéd, átölel, tényleg, pedig még nem 
ölelkezünk, ismétlem, sosem, sőt, ha összeér a vállunk sétálás közben, elhúzódunk 
egymástól. A karjaiba záródom, ez váratlanul ér, meglepetésként, állapítja meg Emma, 
hát megdermedek. Ettől még vissza is ölelhetném, gondolja, és talán, ha így történne, 
nem is emlékezne erre a késő estére. Azonban mintha karót nyelnék, vagy mintha magam 
lennék karó, esetleg oszlop, gondolja, olyan érzéketlenül viselem ölelését. Karomat 
leeresztve tartom, akárha nem volna karom. 

Elszégyelli magát ölelése visszautasítása miatt, mégsem hagyja abba, karját 
továbbra is körém fonja. Viselkedése talány, fut át rajta, de végre egy talány, szereti a 
talányokat. Pontosabban fejezné ki magát, ha úgy mondaná, megijed saját magától. Mert 
visszariad tényleg, és nem is elsősorban az én hihetetlen, legalábbis szerinte hihetetlen 
elutasításomtól, hanem a talány egyfajta megfejtésétől riad vissza, nevezetesen az  
ölelésre késztető vágya feletti hatalma elvesztésétől. Úgy látszik, az ő szerelme ilyenfajta, 
gondolja, ezáltal ijedtségre késztet. 

 Abbahagyná ölelésemet szívesen most már, és mégsem tudja abbahagyni. Pedig 
szemében visszataszító leszek csúnya ridegségem miatt, amit nem átallok, és milyen 
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állhatatosan, gondolja, kimutatni, hiszen már legalább egy-két perce éppen csak tűröm 
ölelését. Nem érti magát, miért nem hagyja azonnal abba ölelésemet.  

 Legfőképpen azonban engem nem ért, ugyanis számtalanszor kimutatom 
vonzódásomat iránta, kétségtelenül mászkálok is utána, bár azért eléggé sajátosan; 
tényleg, milyen sajátosan, jön rá, mert úgy teszek, mintha nem vonzódnék, nem 
mászkálnék. Mindenesetre rendellenesen viselkedem vele, az igaz, gondolja. És most is 
rendellenes, illetve furcsa, véli, ahogy nem is ölelem vissza, meg nem is bontakozom ki  
öleléséből, olyan vagyok mint egy báb. A báboknak ellenben nincs illatuk, nekem van, és 
az, nem tehet róla, elbódítja őt. 

Felajzódik, és nem tessék-lássék, hanem egyre hevesebben szorít magához, sőt, ha 
nem téved, nedvei is megindulnak. Ölelési esete tehát mind érdekesebbé, mind 
bonyolultabbá kezd válni. 

Közben magatartásom változik, érzi, elhagyom merev báb szerepemet, és 
kegyesebben, lágyabban próbálkozom tűrni ölelését, érzi ezt is, ám csak tűrni vagyok 
hajlandó. Ez rosszabb hatással van rá, hozzá ne legyen senki kegyes.  

Éppen egy zöldes fénycsík vetül ránk valami reklámból, az ablakon át, amint hol 
szorosabb, hol lazább ölelésben tart engem most már egy ideje  Emma. 

Miért ölel még mindig, záporoztatja magára a kérdést, mikor nem kap viszonzást? 
És miért nem kap viszonzást? Lehet, hogy csak azért, mert még nem árulja el, fut át rajta, 
az irántam való szerelmét? Ha elárulná, visszaölelném?   

És bevillan Emmának, ölelése közben, mennyire meglepődöm és kelletlenkedem 
már akkor is, amikor az imént még tart a házibuli, és hirtelen eltávolítja a társaságot, 
nekem meg odaszól halkan, nehogy elmenjek a többivel. Azt is csak most kapizsgálja, 
tehát utólag, viszont most már megvilágosodva, bizony csak azért rendezi ezt az 
összejövetelt, hogy meghívhasson már egyszer. Szóval ő kezdeményez nő létére, vagyis 
szokatlanul, ugyanakkor igen nyíltan is, tulajdonképpen erőszakos nyíltsággal, és akivel 
kapcsolatban teszi, úgy látszik, mint véli, nem viseli el. Elővigyázatlan, nem tájékozódik 
felőlem, gondolja. Pedig következtethetne abból, gondolja ezt is, hogy bár járok utána, 
viszont burkoltan, és semmilyen vallomásra sem vetemedem, nem kezdeményezek, az ő 
esetleges vallomását is meggátolva. Most ez az ölelés, még mindig átölelve tart ugyanis, 
az első vallomása. 

Nem változtatok tartásom merevségén, karjaimat felemelni képtele, élettelen test 
vagyok, amely az ölelésre, a tűrésen kívül, nem ad jelzéseket. 

Lágy suttogással próbálkozik Emma közvetlenül a fülembe, nevezetesen a bal 
fülembe, hiszen ölelése folytán, és történetesen a szája közelébe az a fül esik, melybe 
suttogja nyomatékosan, bizony ő nyújtani tudna nekem olyasmit, amit még senki sem. 
Hát ez igen, közlöm kimérten, karjai között ugye, dagadhat a keblem ekkora 
felértékelésem hallatán, azonban törhetem is a fejemet, vajon mi volna az az olyasmi?  

Megsértődik és latolgatja, beleharapjon-e a fülembe, abba a baloldaliba, hisz 
megtehetné, ki van szolgáltatva a fogainak, és meg is érdemelném, szerinte, aki egy ilyen 
megátalkodott, rideg fapofa vagyok. És akkor megnyugtathatná magát, a harapás az oka 
annak, ha eltaszítom magamtól, mert ez az eltaszítás nyilván bekövetkezik nemsokára, 
gondolja, csakhogy ő megveti sajnos az ilyen ferde utakon járó, önfelmentő 
magyarázatokat. 

 De vajon miért nem ő taszít el engem, egy ilyen a tuskót, mint én, végre? 
Egyszerű ok játszik közre, gondolja, nevezetesen a szégyentől való félelem, mert az igazi 
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szégyenkezés, előre tudja, a visszautasított ölelésének megszüntetése után következik 
majd be, amikor, beismerve kudarcát, vagy azonnal el kell távolítania engem, vagy ha 
erre nem lesz ereje, akkor jön a kínos zavar, a lesütött szem, a bénultság. Ha meg 
nyomban magamtól távozom, még rosszabb, fut át rajta. 

Inkább továbbra is átölelve tart, ne következhessen be az, amit felsorol magában, 
pedig már szívesen elengedne, már nem érzi illatomat sem, testemet sem, csak valami 
holt anyagot.  

Kitartok, és kitartok, nem ölelem vissza, érzi is már Emma, nem fogom 
visszaölelni, ha valami nem tetszik nekem, megkeményedem, ezt már érzékelnie is kellett 
számtalanszor, érzékelnie, hogy nem engedek. És most sem engedek, állok leeresztett 
karokkal, viszont már nem mereven, inkább ernyedten, elfáradok, akár ő, én az 
ellenállásban, ő az ellenállásom megtörésében. Elfáradunk, miközben azért továbbra is 
bizonyságot teszünk állóképességről, tűrőképességről. 

Beköszönt az ernyedtség korszaka ugye, valami ilyesmit lehel a fülembe, csak 
vigyázzak, figyelmeztet, nehogy teljesen elernyesztődjem, mert összeeshetek még itt 
neki. Vigyázok, így én, és szájamból ez az egyszerű szavacska olyan gúnyos 
hanghullámokon lovagol ki, amit írásban nehéz érzékeltetni, valahogy így, vííígyááázok, 
legyen nyugodt, és hozzáteszem, mivel van szíves tartani karjával, az összeesés veszélye 
nem fenyeget. 

Csend. Beáll a csend. Egy csend, ami csend. Az igazi csend. A páratlan, 
jellegzetes, tulajdonképpen a klasszikus, tehát az eredendő, mintaszerű, tökéletes csend, 
remek, kiváló csend. Amiről a csendet mintázni lehetne. Csend és félhomály, illetve 
háromnegyedhomály. 

Ölel engem Emma, én nem ölelem vissza, ez most már képletté szilárdul.  
No már most, nem sok nőnemű csinálná azt, amit ő, gondolja Emma, hogy 

továbbra is öleli elutasítóját, sőt megalázóját. És gondolja, hogy mindez azért, mivel 
késztetése erre hatalmas lehet, lapozgat is magában, vajon mi lehet ez a késztetés, és jobb 
híján megint kideríti, hát a szerelem. Ez a szerelem az én bal fülembe való suttogásra 
készteti megint, azt suttogja, hogy a biztonságérzésre célzott az előbb, amit még soha 
senki hímnemű nem tudott neki nyújtani, én tudnám először. És mi van akkor, ha nem 
akarok, kérdezem, biztonságérzés-nyújtóként működni? Érdesen és közömbösen 
kérdezem, szerinte mindenképpen így. Hát egy ilyen férfiba beleesni nem kis dolog, ötlik 
fel Emmában akkor. 

Csak később tudatosul benne, mit gondol még, mert mást is gondol ott, a 
háromnegyedhomályos szobájában éjfélkor, nevezetesen, hogy annak a férfinak, akit ő  
ölel, és az nem öleli vissza, súlyos bajai lehetnek a nőkkel. Persze az is lehet, hogy 
egyszerűen nem kell ő nekem. Meg aztán bizonyára azt gondolja, gondolom, hogy 
óvatosnak kell lenni egy ilyen gyenge, elomló lélekkel, mint amilyennek én akkor 
mutatkozom. 

Csend. Újabb csend. És ezt a csendet ugyancsak páratlannak lehetne nevezni. 
Mintha türelmem véget érne, észrevételezi, mert ebbe, a páratlan csendbe 

egyáltalán nem illő  hangossággal morgom bele, legalábbis Emma szerint nem illő 
hangerővel, hogy szép dolog biztonságot nyújtani, felemelő, de mit tudna ő, Emma 
cserébe nyújtani nekem? Hát ez azért sértés, durva és szándékos, gondolja, hirtelen abba 
is hagyja az ölelésemet, és ezt tartja azon az estén vagy éjszakán önérzete 
megnyilatkozása legjelentősebb mozzanatának.  
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Szóval abbahagyja az ölelésemet.  
És kijelenti, szomorú, ha nem tudom, mit tudna nyújtani számomra, ezáltal 

szerencsétlen is vagyok, de elárulhatja, egy emberi lényt teljes életnagyságban 
ajándékozhatna csekélységemnek. 

Látja, elengedem fülem mellett szavait, odalépve a könyvespolchoz bámulni 
ismét a könyveket, azonban, és ez a mai este újdonsága, mint Emma megérzi, hogy várok 
valamire, mert ha nem várnék, akkor miért nem távozom el gyorsan. 

Odaáll az ablakhoz, kifelé néz az éjszakába. 
A légkör ott, a háromnegyedhomályos szobában felbolygatott, suta, és ez arra 

készteti Emmát, hogy nekikezdjen, hirtelen támadt szorgalommal, az iménti társaság által 
használt, mosogatásra váró tányérok, poharak, villák két keze általi kihordásának a 
konyhába, kivédendő ölelése visszautasítója pofájába nézni. 

Azonban nem volna az, aki, V. Emma, ha nem kezdene magyarázatokba, ugyanis 
kényes helyzetekben beszédfolyam ragadja el, így próbálja ugyanis megtalálni, ez egyik 
felfedezése magával kapcsolatosan, érzelmi egyensúlyát. Tehát, miután végez a 
mosatlanok kihordásával, elhelyezkedik heverőjén, hátát a falnak, pontosabban a színes 
faliszőnyegnek veti, hamutartót tesz maga mellé, cigarettára gyújt, elég férfiasra, a 
közepesnél erősebb, népszerű Szimfóniára. Mélyen leszívja, ilyenkor az arcának összes 
izma, a legparányibb is minden szívásra akkora mozgásba, sőt nyüzsgésbe kezd, hogy az 
páratlan. Önteni kezdi magából a szót, és élvezete meghatványozódik, nikotin a beszéd 
hatványán, illetve a beszéd a nikotinén, ahogy tetszik, és mivel távolságot akar teremteni, 
iszonyú távolságot ölelésének visszautasítójával, egy hirtelen jött ötlettel lemagáz. 

Boldog lehet most, kedves barátom, mondja, hogy bemutathatja, önnel, egy Ú. 
Gyulával, nem lehet csak úgy, hát kitűnő adatokat szerezhetek önről, az ölelési 
műveletem révén, és kitűnőeket adhatok magamról, becsülje meg, hisz tapasztalhatja, 
milyen nyílt vagyok, sőt, hogy nyíltságom mennyire elragad, eredményezve, kedves 
barátom, vereségemet, legyen hát elégedett. 

Érdekes, felélénkülök, látja és gondolja Emma, belevetem magam egy karszékbe, 
beszédre is hajlandó vagyok, sőt mintha tetszene nekem a magázódás, és előadom, 
miszerint nekem van egy nagybátyám, aki feleségével csak magázódik, ezáltal 
társalgásuk, hogy úgy mondjam, méltóságteljes lesz. No nézd csak, mennyire ráharapok a 
magázódásra, gondolja Emma.  

És megjegyzem, ez igen, ez az önözés, tisztelt Virágh kisasszony, illetve, ha nem 
haragszik, Díszcserje kisasszony, hadd nevezzem így, a vezetéknevéből, a virágból is 
származtathatóan, mivel egy díszcserjét képzelek magam elé mindig, ha eszembe jut a 
neve. És megkérdezem, hogy az az előbbi öleléses tombolás, tisztelt Díszcserje 
kisasszony, illetve másfajta életidegen, hogy így mondjam, megnyilvánulás, milyen 
gyakran következik be magánál? Kíváncsian bámulva rá, várom a választ. Mire metszően 
nekem szegezi, micsoda szemenszedett éleslátó beszéd ez, kedves barátom, Jelzőművész 
úr, magam meg hadd nevezzem így önt, mivel szeret jelezni, jelezgetni csak úgy, 
éleslátásban tetszelegve, feltűnően jelezgetve, bár nem tudom meghatározni, mi ez a 
jelezgetés önnél, ne haragudjon, sőt a művészi jelezgetés. Minden esetre 
megnyugtathatom, mondja, hogy a továbbiakban, ha lesz még nekünk továbbiak, nem 
kell félnie, mert hanyagolom majd ölelési tudományomat, és a hozzá hasonló, ön által 
már megelőlegezett, életidegen megnyilvánulásokat, amit ön, fiatalember,  tombolásnak 
címez, és majd egészen mással, amit még titok övez, mutatkozom majd be, bár, 
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gondolom, azt is tombolásnak fogja nevezni. Én meg kinyilvánítom, tetszik nekem a 
válasza, és tudatom vele, bennem is van némi életidegen, sőt tombolásra való hajlam 
szintén. Hozzá teszem, létezik köztünk hasonlóság, Díszcserje kisasszony, ha ez nem is 
derült ki most, viszont még kiderülhet, sőt az ízlésünkben is lehet egyezés. És 
emlékeztetem, megbeszéltük már többször, mennyire vonzanak mindkettőnket bizonyos 
filmek, amelyekből kebeldagasztóan sugárzik a hit nélküli hit látomásos világa, a zavaros 
és zaklatott életérzés-divatok színpompás, mozgalmas, tetszetősen formatervezett, és a 
lelkületre is vonzóan ható, ámbár kívülálló és felülbíráló ábrázolása, főleg, ha 
megszentségtelenítő bájjal, meghatóan visszafogott gúnnyal van ábrázolva, ami mintha 
megejtene mindkettőnket, fogalmazok így. Levesz a lábamról ön, fiatalember, 
Jelzőművész úr, ezzel a szöveggel, mondja Emma, de nem tudom megbocsátani önnek, 
miért nem ölel vissza, és sírni volna kedvem, ha arra gondolok, hogy hiába találok egy 
olyan férfit, akinek a szagát is bírom, a szövegét szintúgy, a látványáról nem is beszélve, 
viszont hiába szeretem a megnyilvánulásait, ő meg az enyémet, mert hát az előbb 
elárulja, hogy szereti, mégsem akar engem. Ezt hallva, elárulhatom, zavarba kerülök, és 
hümmögök, nem vagyok képes másra, csak hümmögésre.  

El is határozza, hogy mindjárt eltávolít. Olyasmit gondol, hogy a pofámba fogja 
vágni, ne koslassak utána többé, mert ha nem tudnám, koslatok utána, és felvilágosít 
majd arról mindjárt, jut erre, mennyire színlelek, hiszen úgy teszek, mintha nem 
koslatnék. És akkor fel fog nevetni élesen. Tényleg, ez az alak ilyen, vagyis én ilyen 
vagyok, ilyen falmelléki koslató, gondolja. Nyilván azért titkolom az utána járásomat, 
mert félek a kedvezőtlen fogadtatástól, rettegek a kudarctól. És hiába derül ki, nem kéne 
rettegnem, változtatni mégsem tudok a vele szembeni viszonyomon. Rejtély miért, 
gondolja. És még mindig nevetve, sőt röhögve fogja hozzátenni, lám, amitől rettegek, 
íme bekövetkezik, és ebben a szent pillanatban. Akkor mindjárt utat is mutat nekem majd 
kifelé. Még azonban rám fog pirítani, vegyem tudomásul, csupán a gőgöm akadályoz 
meg, hogy visszaöleljem. Micsoda gőg az ilyen, szar gőg, jelenti majd ki, mint elképzeli. 
Aztán ismét fel fog nevetni. Kacagva gratulál aztán állhatatos önmegtartóztatásomhoz, 
amelynek eredménye, le is út, fel is út, mehetek nyugodtan. Azonban mindezt csak 
elgondolja. 

A hangulat, az előbbi egyetértő mondatváltások ellenére is, mintha egyre 
kimódoltabbá válna Emma szobájában, amely, mélybarna lévén, nem illik hozzá. Semmi 
köze a mélybarnához, erről fel is világosítana engem, gondolja, ha megérdemelném, 
mondván, az ő hevülete, magatartása, ízlése, kifejezési módja és formája világos 
árnyalatú. 

Az orromra köti azért, milyen szívesen mesélné el nekem, még egy órával ezelőtt 
is, szobája átrendezésének friss történetét, még azt is elárulva, hogyan és mint kell 
korlátoznia lakberendezési képzeletét, szüleit megóvandó a kétségbeeséstől. Mégis 
egyszeriben mesélni kezdi tényleg, elmélyülten. Rámutat az új szekrénysorra, kifejezvén, 
hogy nem ilyenre vágyik, mert undokul szokványos, különben is divatját utálja, ráadásul 
nem férnek el rajta a könyvei. A könyvek szobája díszei, nem is kell neki más dísz, a 
könyveket dédelgeti, simogatja szemével. Könyv mindenhová jut, mint láthatom, 
nemcsak polcra, hanem íróasztalra, heverőre, dohányzóasztalra, karszékekre, 
szőnyegekre. Az ugyancsak friss szerzemény, az íróasztal, tényleg igazi és komoly, 
betölti egy íróasztal képzetét egészen, csaknem mindene van, amit egy ilyentől elvárhat 
az ember, meg aztán lehetne formásabb, akár formátumosabb is, de majd egyszer lesz 
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neki olyan, sok-sok rejtett fiókkal, és tisztességes faragással. Így is legszívesebben ezen 
az egyszerű darabon, meg a rajta lévő kusza rendetlenségen pihenteti szemét. 
Rendetlenségének, melyet magas fokon művel, sajátos, leírhatatlan formája van, egyszer 
megkísérli jellemezni. A nemrég vett heverő szokványos, jegyzi meg, és csak azért 
nyugszik bele lényegében sezlon voltába, mert sikernek könyveli el huzatának 
visszafogott, meghatározhatatlan színét. A dohányzóasztal és a két karszék, amelyeket 
szintén mostanában szerez be, rondaságával, silányságával tisztában van, bár a tekintet 
elsiklik, szerencsére, felettük, jelentéktelenségük okán, és ezt örömmel nyugtázza. Mint 
azt is örömmel, hogy az új lámpák végre rendesen világítanak. A szőnyegek meg, hála 
istennek, nem nevezhetők sem rongynak, sem perzsának, sem torontálinak, sem 
semminek, a parkettába olvadnak feltűnésmentesen, ez roppant nagy érdemük. Azt a 
szürkés, kékes, pirosas és még néhány megfogalmazhatatlan színt vegyítő faliszőnyeget, 
az egyetlent, amely megtöri a szoba mélybarnaságát, szívesen nélkülözné mégis, hiszen 
alaposan megveti műfaját, de belátja, jobb annak vetni a hátat, mint a csupasz falnak. 
Mondja és mondja, mint aki kíváncsi, vajon mit szólok a szobájához. 

Felugrik hirtelen aztán a heverőről, az előszoba felé indul, az odavezető ajtó 
félfájának támaszkodik, karba téve kezét, félreérthetetlenül tudtomra adva, lépjek le a 
színről. Ám én nem nézek felé, a könyvespolcot vizsgálgatom most újfent, mintha 
struccpolitikát folytatnék, gondolja, várok valamire, gondolja ezt is, nem tudni, mire. 
Aztán egy látszólag teljesen semleges pillanatban elindulok a kijárat felé. 

Ámde ismét feltámad a vágyakozás Emmában, amint egyre közeledem a kijárati 
ajtóhoz, amelynek félfáját támasztja, habár küzd mérhetetlen vágya ellen, ellenem, 
könnyesen, görcsösen, jajgatva, elveszve, verejtékezve, fohászkodva. Hiába. Nem nyit 
nekem utat, megint átölel, pontosabban belém csimpaszkodik. 

Emma éjszakai szobájában néma minden körülöttünk. 
És visszaölelem, alig akarja hinni. Csoda történik, gondolja. Illetve helyesbítenie 

kell, mert éppen csak habozva, lagymatagon teszem kezemet, mint érzi, derekára. 
Mégsem történik csoda. Ebből elég, mondja Emma és ellök magától. Hátrál néhány 
lépést. Szeretne belenézni a szemembe. Szemem azonban nem rá, hanem valahova 
eltekint. 

Megfekszem ám én a gyomrát önnek, kedves barátom, veti oda Emma nekem, de 
mintha ki is lyukasztanám, úgy látszik. Csak érzékeltetni szeretném, mormolok valami 
ilyesmit, hogy mint férfit nem igen érhetnek már meglepetések. Szegény férfiú, mondja 
Emma, aki már mindenen túl van, akkor hát, kedves barátom, érdemel is egy végső imát. 

Erre felé lépek határozatlanul, zavartan, mint Emma megállapítja, de ölelési 
szándékkal, bizonyítani a bizonyítandót, lám, saját jószántamból is képes vagyok őt 
ölelni. De ellök magától. 

Tévedések láncolata ez a mai este, úgy látszik, jegyzem meg kesernyésen, sőt 
önkritikusan, és kisietek az előszobába, hogy távozzam. Lép néhányat utánam, szinte 
szökellve.  

Kioldalgok a lakásból, becsukom magam mögött az ajtót, és akkor nyomban 
csengetek. Odaugrik az ajtóhoz, feltépi. Berontok és magamhoz szorítom. Emma is szorít 
engem. Alig kapunk levegőt. Szorítjuk, öleljük egymást  reggelig ott, az előszobaajtóban. 

Búcsúzáskor, miközben cigarettára gyújt, kijelenti, kérem, kedves barátom, mit 
szól ön ahhoz, ha azt mondom, végre meg szeretnék születni, sohasem sikerült eddig 
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igazán, segítsen ebben nekem, sőt tovább megyek és elárulom, a maga segítsége nélkül 
nem is szeretnék megszületni. És én megígérem, hogy segítek a megszületésében.  
  
 
3 
 
 

Hogy boldog és imádja az életet, egy cigányasszony, aki fiatal és termetes, 
hadarja Emmának, színes göncökben, koromfekete haja rengeteg piros szalaggal van 
átfonva, hadarja, mikor babakocsiban tolja anyja Emmát a Rákóczi úton, eléjük pattanván 
a tömegből. Elkapja a csecsemő Emma bal kezét, belenéz a tenyerébe, elmosolyodik, 
fehér fogai villognak. Nyár van, a forró nap felolvasztja az aszfaltot. Ez a kislány lesz az 
élet császárnője, mondja a jósnő, bár mindig megfosztják trónjától, hogy aztán új trónra 
tegyen szert, mert ilyen az, akinek rózsaszín, virág alakú anyajegy van a füle tövén. 
Aztán megsimogatja Emmát, és felszívódik a sokaságban. Legalábbis így tartja a 
mendemonda Virághéknál.  

Az anya, lánynevén Kerek Anna, szegény, aki kissé határozatlan és ijedős, 
dermedten néz a cigányasszony után, ugyanis Emma anyajegyét a cigánynő nem láthatja, 
mégis eltalálja, hogy van, és ott, ahol van, a színével és virágformájával együtt, ugyanis 
valóban rózsaszín anyajeggyel a füle tövén, amely hasonlít egy virágra, pottyan ki anyja 
hasából Emma, sőt ugye még ráadásul Virágh névvel is. Az apa, Virágh Ambrus 
dühödten legyint, amikor tudomására jut az eset. Viszont Emma Kerekné nevű 
nagymamája megjegyzi bizonyos kétértelműséggel és mosolyogva, hogy unokája 
anyajegye boszorkányságra vall. Nyomban meg is rója a nagymamát az apa, Ambrus, 
miszerint ez babonaság, s mintha idézné az újságokból, „a babonaság visszahúzó erő 
ám”, anyuka. A sötét fejkendője nélkül soha meg nem pillantható Kerek nagymama, 
akiből öregen is sugárzik leánykori szépsége, és Emma majd remélni fogja, hogy a 
vonásait tőle örökli, csak ennyit válaszol, feltűnően ki vagy okosítva te, Ambrus. És 
mindig csak ilyesmit mond máskor is, semmi többet, pedig volna oka a többre, hisz a veje 
minduntalan kioktatja az új gondolkodásra, az új szokásokra, mint arra is, hogy szó sem 
lehet Emma megkereszteléséről, az már elavult. Kerek nagymama annyiban hagyja, 
pedig érzékenyen érinti. Emma csak később jön rá, hogy mennyi mindent hagy rájuk 
nagymamája, és milyen finom tapintattal.   

Hármas társbérletben laknak, zaklatottan a szűkös élettér kiváltotta 
ingerültségektől. El lehet képzelni a három család tíz tagját, egymásnak idegen embert, 
ahogy káromkodnak, mivel a közös fürdőszoba nem működik, elképzelhető, ahogy 
sorban állnak mosdatlanul az ugyancsak közös gáztűzhely előtt, türelmüket vesztve. A 
svábbogarak ezrei történetesen mindent megmásznak, a lábasokat, tányérokat, ételeket is 
persze. Ide születik Emma. 

 És akkor fordulat következik családjuk életében, ugyanis, mint apja és anyja is 
vallja, az új hatalmi forma,  ahogy az hirdetve vagyon, „népi demokrácia”, mindent 
megtesz az olyanokért, mint ők. Egy megváltozott világ, amelyben a „dolgozó 
embereknek”, főképpen, ha gyereket szülnek, minden megadatik, hisz példamutatóan 
működik, ahogy az újságok állítják, a „szociális igazságosság”, ennek tulajdonítják 
Virághék, hogy lakást kapnak. Sokáig él Emma ebben a hitben, egyszer persze számára is 
kiderül, nem minden „dolgozó” családot jutalmaznak lakással, miután gyerekük lesz, 
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csak ha az a család beletartozik az „élcsapatba”, és ezt a kifejezést a rádió percenként 
harsogja. Virághék leteszik a garast az új hatalom mellett, hithűek, alkalmasnak 
bizonyulnak a sűrűn ismételgetett kifejezés, a „munka frontja” bizalmi állásait betölteni. 
Ámde csak, megjegyzem a tények kedvéért, a harmad, negyed vonalban tevékenykednek, 
az apa, Ambrus csupán hadnagy, katonai egyenruhában jár, zöld jelzésesben, az anya, 
Anna szintén a hadseregben szolgál titkárnőként, bár ő civil ruhában. 

Ambrus gőgös, kiegyensúlyozatlan, középmagas, vékony, szőke férfi, az 
egyenruha lóg rajta, keményfejű, makacs, utálja, ha parancsolnak neki, igen megviselten 
tér haza esténként, ráadásul soha, senkivel nem tudja megszerettetni magát. Nincs ideje 
semmire, nem birtokolja, mondhatnám, az idejét, sem ő, sem felesége,  Anna.  

Nem is viszik Emmát az új lakásba magukkal, nem akarják kikísérletezni általa, 
hogyan létezhetne csecsemőként egész nap tökéletesen egyedül. A régi házban hagyják a 
házmesternő felügyelete alatt. Szomorkodnak is, mint később megtudom, pedig belátják, 
ha igazán, ahogy tanulják tanfolyamokon „öntudatos elemek” volnának, nem viselné meg 
őket annyira, ha pólyás lányuk annak a pincelakásnak, ahol a házmesterék élnek, dohos 
levegőjét is szívja. Az a doh beivódik Emma pólyájába, mosással sem távozik, néha ma is 
érzi Emma, ha rossz a hangulata. Apja megmagyarázza, főképpen Kerek nagymamának, 
aki félti Emmát, hogy a pince egészségre káros levegője, és, amit maguk előtt is 
titkolnak, a házmesternő gyerekeinek fertőző tüdőbaja, a mindenhonnan harsogó 
kifejezés, a „szocializmus építése” szempontjából elhanyagolható, apró jelenség, 
legfeljebb szóra sem érdemes áldozat, ám áldozatokra, szónokolja Ambrus, sokkal 
jelentékenyebbekre is, készen kell állni. Kerek nagymama állítólag megjegyzi, 
szerencsére igen halkan, hülye vagy te, Ambrus, így az apa színlelheti, hogy nem hallja, 
és megkérdezheti, némi felhorkanással ugyan, mit mond, anyuka? Kerek nagymama nem 
szól többet, csak csúnyán néz. 

 Valaminek történnie kell Emmával, de nem jutok megfelelő tények birtokába, 
minek is, talán megbetegszik, mert szülei akkoriban igen kényesnek számító lépésre 
szánják el magukat, felvesznek egy háztartási alkalmazottat miatta. Anna, az anya 
levélben jelenti Kerek nagymamának Kiskunfélegyházára, nyilván fontosnak találja 
megnyugtatni, képzeld, anyu, hazahoztuk a kis Babinkót, ez Emma beceneve, egyúttal 
figyelmezteti is nagymamát, nehogy elkotyogja a háztartási alkalmazottat, még rájuk 
foghatják az „úrhatnámságot”, egyúttal a „kizsákmányolást”, ezt az egyik legtöbbet 
hangoztatott, mélységesen megbélyegzett cselekedetet, és akkor mindjárt cselédnek 
minősül az alkalmazottjuk. Ambrus, mintha a lelkiismeretét szeretné megnyugtatni, azt 
mondogatja, hogy alkalmazottjukkal családtagként bánnak, tehát nem ragaszthatnak 
rájuk, alapos vizsgálat után sem, ebben biztos, semmifajta elítélő bélyeget. Fiatal lány az, 
vidéki, Anna az utcáról szedi fel, ott kószál.  

 Azelőtt, a forgatagos fordulat előtti „úri világban”, amivel jellemezve van a 
háború előtti kor, bizony szolgálnak cselédek, mint hírlik, abban a Klauzál utcai lakásban, 
amelybe szerencsésen beköltözhetnek, de csak a valamikori lakás harmadába, ugyanis 
hármat csinálnak belőle, erről felvilágosítással szolgálnak a régi házbeliek, amikor 
kíváncsian bekukkantanak Emmáékhoz, és megjegyzik, jé, hát rá se lehet ismerni, és 
rögtön tudtukra adják Virághéknak, micsoda drága bútorokkal, képekkel, dísztárgyakkal, 
perzsaszőnyegekkel van az telehalmozva annak idején. 

 Később kapizsgálja Emma, hogy az ő akkori berendezésük az ócskapiacról való: 
egy úgymond rekamié, vagyis ágyszerű heverő vagy heverőszerű ágy, iszonyatos darab, 
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mozdíthatatlan, viszont célszerű, éjszakára kétszeres terjedelművé alakítható, üveges, 
világító szekrénykékkel keretezve, érdes, elszíneződött, sötétbordó huzattal; egy 
úgynevezett kombinált szekrény, vagyis amely igen különböző tárgyak, holmik tárolására 
alkalmas, roppant kiszolgált, roggyantan áll, és recseg-ropog, ha kihúzzák fiókjait, 
kinyitják ajtait;  két fotel, egyszerű és elhasznált, hajlított vagyis domborított, homorított 
fakerettel, sötétzöld, foltos huzatú, rugói nagyot szólnak, ha beleül valaki. A többi, 
néhány kopott szék, asztal még ennyire sem érdekes. A falakon semmi, a padlón 
rongyszőnyeg. 

 Ők, úgy látszik, sínen vannak, de nincsenek sínen az anya, Anna testvérei; mint 
nővére, született Kerek Ilma, aki csodagyereknek indul, sem férje, a kissrácos kinézetű 
Baglyas Illés; nincs sínen  Anna húga, született Kerek Sári, a maga rátartiságával, meg 
tömörfiút mintázó férjével, Mező Samuval; és nincs sínen Ambrus  nővére, született 
Virágh Bözsi, ráadásul még hajadon, akit mesebelinek lát Emma. A rokonságnak csak 
azokról a tagjairól szólok, akik feljönnek Budapestre, Emmáéknál lebzselnek esténként, 
nincs lakásuk, kollégiumban, munkásszálláson laknak, gyakran jönnek enni valamit, ha 
úgy adódik, és vigyáznak Emmára mindezért cserébe. A családi fényképeken, huszonöt 
év múltán látva őket, olyan ideiglenes benyomást keltenek bennem. 

 Lesz egy nevezetes megfázása Emmának, amit utólag is emleget a családi 
mendemonda, mivel azt nem baktérium vagy vírus okozza, hanem egy hónapos 
szüneteltetése az egyik télen a központi fűtésnek, amelyre pedig igen büszkék,  hisz nem 
mindenkinek adatik meg ilyen korszerűség, és derülnek, mikor Kerek meg Virágh 
nagymama, ritka Pestre utazásaik alkalmából, egyaránt hibáztatja őket, no lám, itt az 
eredménye, az unokájuk betegsége, ha a meleget nem maguk csinálják, hanem rábízzák 
valami központ kényére-kedvére. Virágh nagymama ugyanolyan fejkendős, mint Kerek 
nagymama, ugyanolyannak is látszik, felületesen szemlélve, csak csúnya és szűklátókörű, 
tőle semmit sem szeretne Emma, mint később gondolja, örökölni. 

 Amikor huszonnégyes cipő kell Emmának, és nem kapnak, hiánycikk éppen az, 
hát vesznek két számmal nagyobbat és fehéret meg nyárit, holott télit szeretnének, tél 
lévén, na aztán leszállnak a villamosról, és repül valami utánuk, hát az új fehér pár cipő 
fele, dobja valaki, az utasok röhögése közepette, hogy hát ez lemarad, nyilván mert 
csónakázik benne az a kislány. 

 Annak a háztartási alkalmazott leányzónak hamarosan felmondanak, ugyanis 
minden elszíneződik gyanúsan, amit megfőz, legyen az eredetileg fehér, zöld, sárga és 
így tovább. Minden kárba vész, amit Kerek és Virágh nagymama küld a kertjéből, és ami 
Budapesten akkortájt kincsnek, régen látott és óhajtott, a házbeliek többsége szerint is, 
békebeli ritkaságnak számít. Ambrusnak nem tetszik ez a kifejezés, „békebeli” és, ahogy 
a szemináriumon hallja, „reakciósnak” nevezi azokat, akik ezzel élnek. 

Nekik azonban még így is, hogy színüket vesztett ételeket esznek, hogy nyári 
cipőt hordanak télen, és dideregnek a lakásban, sokkal jobb, mint régebben, teli szájjal 
nevetnek is, ezt a családi fényképek bizonyítják. Ambrus főhadnagy lesz, egyenruháján 
most már kék jelzések pompáznak, Anna változatlanul titkárnő, viszont a katonai 
elhárításhoz kerül.  

 Egy ötven év körüli pomázi asszonyt ajánlanak nekik, Magduska nevezetűt, aki 
nem bírja az állami állásokat, és elszegődne magánemberekhez háztartást vezetni, 
elfoglalt szülők gyerekeit gondozni. Bevallja, hogy vallásos, hát Ambrus rögtön jön is  a 
gyakran hangoztatott jelmondattal, hogy nagyon „az egyházzal összefonódott, régi 
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rendszer neveltje lehet, klerikális”, azonban, mint kiderül, szorgalmas, takarékos, 
tisztaságszerető, gyerekimádó, Emmával nagymamaként viselkedik, Emma meg 
unokájaként viszonyul hozzá. Szerencséjük van, mondhatom, Magduskával, aki vagy hat-
hét esztendőn át, a legkeményebb időkben cipeli vállán a Virágh család háztartásának, 
meg Emma és testvére, Kisöcsi gondját, és bár utálja a kommunista rendszert és híveit, 
például mert belegázolnak vallásos hitébe, Virághékkal kivételt tesz. 

 Az előszobában toporog esténként Emma, várja a szüleit, néha egy-két órán át is, 
soha nem akarnak hazaérni, még öreg este sem. Ha megjönnek, Emma ölébe veti magát  
anyjának, apjának távolugróként, ez a nevezetessége, repíti magát, s ha nem kapnák el 
idejében, nagyot koppanna a padlón. Pedig észrevehetné, kímélni kéne egyiket is, 
másikat is, igen elnyúzottak. Megöleli őket és kijelenti, anukája erősz, apukája sép; 
látható, igen egyéni a felfogása. Hízelgéssel szeretné elérni, a hízelgés az egyik 
tudománya, játsszanak vele vakulásig. Mikor nem az történik, amit Emma akar, elveszti a 
fejét már másfél éves korában. 

 Egyszer a már említett cigányasszony becsönget hozzájuk, a családi 
mendemonda szerint, koromfekete haja rengeteg piros szalaggal van átfonva továbbra is, 
ócska ruhafélét vásárolna, mire Ambrus megrovón elutasítja, javasolván, menjen gyárba 
dolgozni, mire a cigányasszony teli szájjal nevetni kezd, és megkérdezi, hol van az a 
kislány a rózsaszín anyajegyével a füle tövén. Persze ott van Emma már az ajtóban, a 
cigánynő el is kapja Emma bal keze tenyerét azonnal, belenéz, elmosolyodik, és mondja, 
hogy ez a kislány, még mindig boldog és imádja az életet, az élet császárnője, sajnos 
megfosztják trónjától, éppen mostanában, és az apja miatt, akivel baj történik, de a 
kislány új trónra tesz majd szert. Ambrus elsápad, és becsapja a cigányasszony orra előtt 
az ajtót. 

És tényleg, Ambrust egyszer csak nem látja többé egyenruhában Emma, igen 
furcsán hat civilben, egészen megváltozik, sápadt, lefogy, fájlalja a gyomrát, ingerült és 
ideges, és hárítja, hogy Emmával játsszon. Meg is orrol rá akkor eléggé Emma. 
Egymással suttogva beszél Anna és Ambrus, és amikor a közelükbe kerül Emma, 
elhallgatnak. Titkolóznak előtte, pedig nem értené meg egyáltalán még akkor, ami bántja 
őket.   

Abban az időben igazi játékféléhez nehéz hozzájutni, hiánycikk, és a hiánycikknél 
természetesebb cikk nincs is, ezért ki kell nevezni sok mindent játéknak találékonyan. Az 
élelmiszerjegyeket is kinevezik kártyának, mert különböző színűek, és rakosgathatják 
azokat, szabályokat kieszelve. Közben felvilágosítják Emmát az élelmiszerjegyről,  
tudniillik Ambrus elve, hogy mindenről kapjon Emma már korán elégséges 
magyarázatot, tehát elmagyarázza, pontosan, ahogy az újságban írva van, mire is való az 
élelmiszerjegy, „az egyenlőség és az igazságosság szempontjából fontos és hasznos a 
bevezetése, ezentúl a gazdagok, hiába van sok pénzük, nem juthatnak több élelemhez a 
szegényeknél”. Emma ezt szajkózza, a családi hagyomány szerint, két-hároméves 
korában, és, állítólag, ezekkel a szavakkal. 

 Hírlik a télikabátról szóló égető hiány, több egymást követő télen sincs meleg 
kabátja Emmának, tavaszi kabátja meg még évekig nincs, sőt, hogy erre is kitérjek, meleg 
bugyija sincs, amit az anya megszállottan ismételget, hozzátéve, ilyesmit nem lehet 
beszerezni. 

 Gyorsan kiütközik, mennyire találékony Emma, például anyja és Magduska 
szerepét felcserélni kívánja, és milyen éles elméjűen: ne anya járjon dolgozni, ne anya 
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járjon egyemtemre, Magduska járjon. Vidulnak persze Emmán, ráadásul ördöge van 
Emmának Magduska továbbképzését illetően, hiszen apja, Ambrus is megjegyzi, hogy ha 
házvezetőnőjük „fejlettebb” volna, a „fejlettség” mibenlétéről a rádióban sok-sok jegyzet 
hangzik el, nem hozná elő minduntalan, hogy, na ugye, áremelésekkel kezdődik ez az új 
év megint. Emmának nem esik nehezére helyére tenni Magduskát, pedig csak ötéves 
lehet akkor, és felvilágosítja, hogy az áremelés azért kell, hogy megszűnjön az 
élelmiszerjegy meg a sorbaállás, csak bemész a boltba, Magduska, és azt veszel meg 
annyit, amennyi pénzed van. Sokáig el is hiszi a családi mendemondának, hogy ezt ő 
mondja óvodásként, és így, ahogy tulajdonképpen az újságok is írják. Magduska persze 
továbbra is teszi a megjegyzéseit, például, hogy érdekes, egyszer az a jó, ha bevezetik, 
máskor meg az, ha megszüntetik a jegyrendszert, micsoda álnokság. 

 A korabeli fényképeken látnom kell, egyáltalán nem nevetnek már tele szájjal, 
sőt nem is nevetnek, hanem mereven néznek a lencsébe; mereven néz Ambrus és Anna; 
és mereven néz mind Anna nővére, csodagyerek Ilma; mind húga, Sári, a rátartilány; 
mind férjeik, kissrácos Baglyas Illés és Mező Samu, a tömörfiús; mind Ambrus nővére, 
mesebeli Bözsi; feltűnve mellette egy férfi végre, Fekete Béla, az örökfickós, akihez 
férjhez megy. Ezeken a képeken a felnőttek mintha önmaguk torzképei volnának, vagy 
talán inkább élettelen viaszfigurák. Viszont a gyerekeik vigyorognak, Emma és Kisöcsi 
vigyorog, vigyorognak  unokatestvéreik,  Baglyas kis-Illés, a leendő matektanár; leendő 
biológus Mező kis-Sári; és Fekete kis-Bözsi, a leendő angoltanár.  

 Azokra az évekre már Emma is jól emlékszik, és bár akkor nem tudatosul benne, 
dereng számára azért, mintha apját és anyját betegnek látná. Az is feltűnik neki, hogy 
rokonaik, Feketéék, Baglyasék, Mezőék elmaradnak, igaz, van már lakásuk, így a 
megszületett és megszületendő unokatestvéreivel alig találkozik. Észreveszi, apja surran, 
anyja inkább oldalog a lépcsőházban, ne fussanak össze senkivel. 

 Apját a zöldség- és gyümölcskereskedelemben helyezik el, pontosabban a 
nagyvásártelepre, ellenőrféle lesz, mégis úgy beszél, úgy viselkedik továbbra is, mintha 
valami jelentős politikai állást töltene be. Anyja tanácsi panaszirodába kerül, mint előadó. 

 Amikor először engedik el egyedül Emmát, és a legközelebbi fagylaltoshoz 
igyekszik, hirtelen mellette terem a Dohány utcában  az a cigányasszony, legalábbis a 
családi mendemonda szerint, ugyanúgy fest mint régen, ugyanabban a ruhában, nem 
öregszik semmit, fehér fogait villogtatva nevet Emmára, elkapja bal tenyerét, vizsgálgatja 
és elégedetten mondja, hogy reméli, tudja Emma magáról, mennyire boldog és imádja az 
életet, s ha tudja, akkor semmi baj, akkor az élet császárnője lehet, még akkor is, ha 
megfosztják  időnként  trónjától, ne keseredjen el, vissza fogja szerezni, és kitapogatja 
Emma  rózsaszín anyajegyét a bal füle tövén. 

 És igaza van a cigányasszonynak, mert Emmát még az sem tántorítja el 
életimádatától, csak részben, amikor a nyúl jelet kapja az óvodában. Természetesen 
tiltakozik, nem gyáva nyúl ő; hozzátenném, a gyávaság akkori megvetése közkeletű, 
benne van a levegőben. Az óvónők nem akarják megérteni a szempontját, még Marika  
néni sem, pedig ő szereti Emmát, egyénieskedésnek minősítik. Nosza, mintha csak 
igazolni akarná érvüket, Emma nekiesik serényen levakarni, engedély nélkül, szekrénye 
ajtajáról a gyáva nyúl jelét. A vezető óvónő felháborodik, és kijelenti Annának, ez a 
maguk lánya egyáltalán nem olyan mintha „becsületes dolgozó emberek” gyereke volna. 
Na, erre Annának sem kell több, megsértődik és magyarázni kezdi, milyen „fejlett” is a 
lánya politikailag, és felhozza, hogy, mikor megpillantja apai nagyapja holttestét, 
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odaszól, Tati, Tatikám, Virágh Tati, kelj fel, te kulák, és gyere sétálni. A vezető óvónő 
elismerés helyett ridegen jegyzi meg, kulákcsalád, gondolhatta volna. Az anya, Anna 
elvörösödik, milyen hülye is, most mit csináljon, tudniillik, ha magyarázkodna, miszerint 
a lánya csak azt mondja, amit állandóan hall, a kulák szót, és különben ők egyáltalán nem 
is kulákok, sőt azok ellen vannak, akkor még gyanúsabb színben tűnne fel, hát elkullog. 
Mikor beszámol Ambrusnak erről, Ambrus jól leszidja, mire Emma közbekotyog, hogy 
az az óvó néni bizonyosan fél, nem tehet róla, a halott kulákoktól. 

 Vizsgálgatom továbbra is a fényképeket, látom azokon, hogy később, mikor 
Emma már iskolába kerül, ismét jobb a kedve anyjának, apjának, nevetnek, ha nem is teli 
szájjal. Szebben is öltözöttek, ez is látszik. Ambrus pihentebb, többet van otthon, Anna 
viszont kevesebbet, fáradtabb is. Már csak az ötöd, hatod vonalban dolgoznak, ami 
mintha jót tenne közérzetüknek. 

 Kutatásaim során beleütközöm egy kabátba, amiről regék születnek, tudniillik 
csodagyerek Ilma nagynéni ócska ballonjából csináltatják Emmának, kibéleltetik 
vattával, meleg, csinos, piros, nem is akarja Emmát megismerni benne Kerek nagymama. 
Az apa gőgösen nevet, szokatlan mi, anyu, magának, hogy ilyen úrilány unokája van, 
mondja. Kerek nagymama meg azt mondja, azt hittem eddig, Ambrus, te nem szereted az 
urakat, hát csalódok. 

 Aztán lesz Emmának egy másik kabátja is, csodák csodájára, valami kék 
kulikabát, ezzel Sári nagynénje, a rátartilány ajándékozza meg, és egy sötétbarna, csatos, 
magas szárú cipője is lesz, meg egy abba belehúzható zöld posztónadrágja, amelyek 
bevonulnak a családi beszédtémák közé. Emmát nem foglalkoztatja, inkább egy papagáj 
iránt érdeklődik, egy igen tarka iránt, és megvételét azzal erőszakolja ki és támasztja alá, 
hogy Kisöcsit, aki öt évvel fiatalabb nála, ezzel a madárral együtt tanítja meg beszélni. 
Eme ötletét Ambrus „egy új gondolkodásmód szülöttje újításaként”, pontosan ezzel a 
kifejezéssel, amit a rádióból és máshol is hallani egyre-másra, üdvözli. 

Kirívónak találja Emma, mennyire isteníti őt a tanító nénije, Lívia nevezetű, 
minden reggel puszival fogadja, és csak őt, igazságérzete berzenkedik is, de mit tehet, 
belenyugszik. Ambrus nem nézi jó szemmel ezt a tanító nénit, miután az igazgató 
barátian elárulja neki, tart attól, hogy mivel ez a tanítónő zárdában végzett, „klerikális 
szellemben” nevel, mondja így a diri, ahogy a propaganda. Felháborodik Emma és 
felhozza, hogy anyja is zárdában tanul, még sincs a szellemével semmi baj. 
Bekéredzkedik az igazgatóhoz, látom magam előtt, ahogy a komor, sötétbarna ajtón 
nyolcévesen kopog és tájékoztat, ne tessék félni, igazgató bácsi, az én tanító nénim 
sohasem beszél istenről, viszont szereti a gyerekeket. A diri szeme kigúvad, kiparancsolja 
Emmát a szobájából, felhívja Ambrust, figyelmezteti, rossz vége lesz a lányának, és 
Ambrus is, Emma csalódására, ezt fogja ismételgetni aztán. 

 Ennek ellenére Emmát választják meg kisdobos vezetőnek, Lívia tanító néni nagy 
örömére, át is veszi az osztályt, ahogy a kisdobos szabályzat írja, „szocialista 
megőrzésre”, ám mivel valami ablakkilincs elromlik, és Emma se azt nem jelenti, hogy ki 
a tettes, se kijavításáról nem gondoskodik, leszidják. Nem lepődöm meg Emma válaszán, 
aki kijelenti, hogy nem vagyok sem kilincsszerelő, sem kilincsrongáló után szimatoló, 
sem árulkodni kilincselő. Le is váltják, hivatkozva hiányzó „öntudatára”. Ez a szócska 
nagy pályát fut be, mivel nélküle hivatalos mondat alig hangozhat el. 
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Pedig eléggé öntudatos Emma, túlságosan is, meg is van babonázva tőle  
osztálytársa, Zita, aki viszont öntudathiányos, legalábbis Emma szerint, és éppen Emma 
öntudatától van elkápráztatva, meg Emma olyan faliújságcikkeitől, amilyeneket képes  
kanyarítani, már kilencévesen, és ilyen mondatokkal, mint „az iskolának minden 
embertársát megbecsülő diákjai nevében mélységes undorral ítélem el a tanulói 
közösségben megbújó néhány olyan felső tagozatos jampecet, aki szennyes 
gondolatvilágát a vécé fülkék falára vetíti ki”. Nem nevetek, mikor megmutatja, ugyanis 
gondosan elteszi, csak sóhajtozva megállapítom, korabeli újságcikkekből másolhatja ki. 
Lassan ébredek rá Emma egy furcsaságára, ugyanis világnézete van már gyerekkorában, 
igen, és ez egy gyereknél, hát még egy lánygyereknél bizony természetellenes. Különben 
meg a legtermészetesebben viselkedik, tényleg a korának megfelelően, nála 
természetesebb gyereklányt, aki futkározik, fogócskázik, labdázik, tornázik, 
indiánszökdell, kézenállásban közlekedik és nevet és cserfes és… boldog meg imádja az 
életet, keresve sem találni. Írhatnám, dúl Emmában a harc a természetes és a 
természetellenes között, amely harc a csúcspontját éppen akkor éri el, mikor szétlövik a 
házukat. A természetes Emmából fakad, ha dicsekvésként hangzik, akkor is, a 
természetellenes, merem remélni, környezeti ártalom, amelyre, úgy látszik, igen 
fogékony. 

Hiába lövik a házukat, a környezőkkel együtt, életszeretetén nem változtat,  sőt 
még mindig azon dohog, hogy apja abból a jelentős pénzjutalomból, amit 
munkaversenygyőztesként kapott nemrég, még az utcai harcok előtt, kevés könyvet vesz 
neki, csupán kilencet, amelyekkel hamar végez, és így kénytelen a Ványa, az ezred fiát, 
szerzőjét elfelejti, negyedszer elolvasni, és azon gondolkozni, hogyan lehetne maga is 
ama könyv, és más általa lelkesen olvasott szovjet regény szereplőihez hasonlóan „hősies 
és önfeláldozó”, hiszen ez követelmény, legalábbis, ahogy a tankönyvek írják. 

 Izgatott, nagyon érdekli a felfordulás, a tüntetések, a fegyverek zaja, a golyók 
süvítése, a sorbaállás élelmiszerért, a felajzottság, a tömeg áramlása, az oroszok, az 
ávéhások, a nemzetőrök, a rommá lőtt házak, nézheti az ablakból meg az erkélyről, 
szerencséje van, kiláthat valamennyire a Klauzál utcai házukból az egy ugrásnyira lévő 
Rákóczi útra, amely a harcok egyik központja. Zúg a tömeg, mindenhonnan hallatszik, 
„ruszkik, haza!” meg az, hogy „nem kellenek az elvtársak!”. Ambrus, mikor Emma 
kérdezi tőle, miért kiabálják ezt, elzárkózik, nem akar erről beszélni.  

 Felemlegeti apjának, valamilyen ösztönből, a néhány nappal korábbi, mikor még 
semmi harc sincs, beszélgetésüket, amelyben elhangzik, hogy új bútorokat vettek, 
láthatod, kislányom, ugye korszerű csőbútorokat, gyarapodunk, magyarázza apja, 
másokhoz hasonlóan, és hozzáteszi, akár egy hivatásos agitátor, „persze az út, ami 
előttünk áll, még göröngyös, de a nehezén már túljutunk, elégedettek lehetünk életünkkel, 
és biztosítjuk a világnak a békét”. Ha így van, okvetetlenkedik Emma, mi ez a nagy 
elégedetlenkedés meg békétlenség, mert ez az óriási felfordulás, a harcok, a romokban 
fekvő város nyilván nem véletlen. Apja igen ingerült, feszült, és kikelve magából 
megjegyzi, hogy úgy látszik, kislányom, „csorbát szenved a reakció elleni következetes 
harc”, mondja, amit a rádió is harsog még pár nappal ezelőtt, de most már egészen 
másképp beszél, azt mondja, „győz a forradalom”.  

Amikor észreveszi Emma a sorban állókat a házukhoz közeli élelmiszerbolt előtt, 
órák óta toporognak ott egyre gyarapodó tömegben, hát krumplit kezd ledobálni nekik az 
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erkélyről. Csak azért marad meg pár szem krumpli nekik, mert ismét lövedékek 
csapódnak a házukba, a sorban állók szétfutnak, Emmának meg be kell szaladnia. 

 Nincs kibékülve a szülei félelmével, mert bizony félnek, és firtatja, ugyan mitől 
tartanak annyira. Apja valami jellegzetes barna félcipőről beszél, amely megmarad neki a 
szekrényben, és amelyet korábban, a leszereltetése előtt, az egyenruhájához hord. Ezen 
jót nevet Emma, majd gondol egyet, bemászik a szekrény aljába, előkeresi azt a cipőt, 
kidobja a szemétbe, persze látványosan, vegye észre apja és nyugodjon meg. Arról a 
cselekedetéről  is megmarad egy családi mendemonda, amikor bizonyos iratokat előkeres 
és lángra lobbant a konyhai gáztűzhely felett. Felmerül bennem, ugyan honnan is 
tudhatná egy olyan kislány, mint akkor Emma, mit csinálnak vészhelyzetekben bizonyos 
iratokkal, hát elárulom, kiszökik a Rákóczi útra megszemlélni a harcokat, szerencséjére 
szünetel a lövöldözés, mire a cigányasszony mellette terem, és Emma tenyerének 
vizsgálata után javasolja az iratmegsemmisítést. Na, ez aztán mendemonda a javából, 
gondolom. Mindenesetre kap egy pofont apjától az égetési megmozdulása miatt, mire 
alkalmazottjuk, Magduska megvédi Emmát, mondván, nehéz egy ilyen család 
gyerekének lenni ezekben az időkben, és az ilyen szócskát nagyon hangsúlyozza. 
Hamarosan Magduska, mivel elege van abból, hogy a lakás egyik falát elviszi egy 
lövéssorozat, hazaköltözik Pomázra, és búcsúzásképpen felajánlja, ha kell, tanúskodik 
mellettük, óvja meg őket a Jóisten. 

 Megint nincs semmijük, mindenük odaég, mikor tűz keletkezik a belövésektől a 
házban, a bútorok is elégnek, kivéve a mozdíthatatlan, világítószekrényes, kétszemélyes 
fekvőalkalmatosságot, meg a nikkelezett fémkereteket a divatos, új csőbútoraikból, azok 
ugyanis éghetetlenek. 

  Ambrus a szomszédos házak óvóhelyére tereli őket, hátha ott nem találkoznak 
ismerőssel, saját óvóhelyükre nem mernek lemenni, s ezt igen szégyelli Emma. 

 Amikor elcsendesedik minden, és a rádió az „ellenforradalom leveréséről” 
beszél, és a romok között iskolába kell járni megint, megpendíti Emma, nem volna 
ellenére, ha folytatódna a felfordulás egy kis további iskolaszünet érdekében, mire 
Ambrus kiborul és „ellenforradalmárnak”, ami a leggyakoribb kifejezés az újságokban 
akkor, címkézi lányát. Megkapja ugyanezt a bélyeget nagynénjétől, csodagyerek Ilmától 
is, amikor őt és Kisöcsit befogadja hónapokra, amíg tatarozzák rommá lőtt házukat, mert 
se víz, se villany, se gáz, se fűtés nincs abban. Bizony ellenérzéseket kelt Emma Ilma 
nénjében, és férjében, Illésben, a kissrácosban, főképpen mivel a gyerekükkel, 
unokatestvérével, leendő matektanár kis-Illéssel nem bírják egymást. El is költözik aztán 
Emma a másik nagynénjéhez, Sárihoz, a rátartilányhoz, aki díjazza, azt gondolva, hogy 
Emma nem az anyját, Annát, hanem őt mintázza.  

Új oldaláról mutatkozik be egyszer csak Emma, lemond erről-arról, elsősorban 
Kisöcsi javára, kapjon Kisöcsi édességet, neki nem kell, nyilván tudja, csínján kell bánni 
az ilyesmivel, sőt a közönségesebb élelmiszerekkel is, lássák a szülei, őt nem érdekli, ha 
nincs. Legfényesebb ételük a paprikás krumpli, amely nélkülözi a húst, illetve a kolbászt. 
Az sem mindennapi, mennyire visszafogja magát a ruházkodástól, megelégszik még 
vasárnap is az úgynevezett mackóruhával, kettő van neki ilyen, egyik le, a kék, másik fel, 
a piros, kismackónak néz ki ezekben, egy leány bocsnak. Moziba a piros mackóruháját 
veszi fel, szerinte az illik oda. Nem győz csodálkozni utólag, milyen jól ráérez a 
szükséghelyzetre, amely egészen addig tart, bár javulással, két-három évig, amíg, ahogy 
Ambrus kifejezi, átvéve megint a propaganda nyelvét, „kibontakozás” nem történik.  
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Pátyolgatja Kisöcsit eléggé Emma, tudatosan teszi, neveli, történeteket mesél neki 
a múltról, amikor még ép bútorok között laknak, nem ilyen üres a lakás, ilyen kietlen, de 
majd meglátja Kisöcsi, magyarázza neki, berendezkednek újból. És tényleg, csőbútoraik 
nikkelezett keretére rugózást és huzatot, természetesen sötétbordót tetetnek, és kapnak, 
mind Emma, mind Kisöcsi, egy-egy használt, ronda heverőt. 

 A szülők azonban rosszkedvűek, bár az újságok csupa biztató dolgot írnak, 
legalábbis Ambrus szerint, mint, hogy „most már aztán lerakjuk a szocializmus alapjait”. 

 Persze Emma továbbra is boldog, szükséghelyzet vagy kibontakozás ide vagy 
oda, imádja az életet, beváltja a cigányasszony jóslatát, ha családi mendemondának 
minősül, ha nem, mindegy. 
 
 
4  
 
 

Amikor Emma elvágódik egyszer, első osztályos korában, az iskola udvarán, és 
vérezni kezd a keze, felháborodik, mert úgy tartja, ő nem vérezhet. Ám csöpög a vére, hát 
felkiált, áruló a vére. És feltartja vérző kezét felkiáltójelként. 

A tanítónő, Lívia nevezetű elképed, miközben bekötözi gyorsan Emma sebét a 
tanári szobában, ahol az igazgatóhelyettes is felfigyel a jelenetre. 

Ne kötözd be… tanító néni… azt nem kell… az nem olyan seb…, mondja Emma, 
első b. osztályos tanuló.  

Kis boszorkány…, mondja Lívia tanító néni.   
Te meg… tanító néni…  nagy boszorka vagy… emeletes…, mondja Emma, első 

b. osztályos tanuló.  
Pulykakakas… vigyázz…, mondja Lívia tanító néni.  
Te meg lyukas kas… Nem engedem bekötözni… Hadd folyjon el az ilyen vér… 

amelyik vérzik… Az ilyen vér áruló… nekem nem kell…, mondja Emma, első b. 
osztályos tanuló.  

Épeszű vagy…  elvetemült…, mondja Igazgatóhelyettes.   
Az én eszem ép… tanító bácsi… a te eszed meg… nem mondom tovább…, 

mondja Emma, első b. osztályos tanuló.   
A bácsi nem tanító bácsi… ő az igazgatóhelyettes…, mondja Lívia tanító néni. 
Bánom is én… akárki…, mondja Emma, első b. osztályos tanuló. 
Elképesztő… ki fia borja ez a kis hozzánk beférkőzött vipera…, kérdezi 

Igazgatóhelyettes.  
A legjobb tanulóm különben… csak hát ilyen…, mondja Lívia tanító néni. 
Igazgatóhelyettes dühösen beparancsolja Lívia tanító nénit és Emmát az 

osztályukba.  
Első b. viigyáázz!..., kiáltja Igazgatóhelyettes. 
Minden tanuló vigyázzállásba vágja magát, kivéve Emmát.   
Gyermekeim… közösítsétek ki Virágh Emmát… ő ellenség… nézzétek csak… 

nem áll vigyázban… hát ilyen elvetemült az ellenség…, mondja emelt hangjon 
Igazgatóhelyettes.  

Ilyeeeeeen…, kiabálják az első b. osztály pöttöm tanulói.  
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Nem tudod… igazgatóhelyettes bácsi… hogy ellenség csak háborúban van…, 
kérdezi  Emma, első b. osztályos tanuló.  

Nem tűröm… elvetemült kis reakciós…, kiabálja Igazgatóhelyettes. … 
Gyermekeim… büntessük meg jól… hogy attól kolduljon… a közösség által… 
Javasoljatok valamit… mint közösség… Na… kezdeményezzetek… na… gyerünk már… 
népi demokratikus első b. osztály…  

Doooooobááááááljuk meeeeeg… dooooobááááááljuk… Iiiiiigen, iiiiiigen… 
Épíííííítőőőőőőkockáááááával… iiiiiigen…, kiabálják az első b. osztály pöttöm tanulói.  

Ez igen… kitűnő ötlet… rajta…, biztat Igazgatóhelyettes. … Tapasztalja csak 
meg Virágh Emma… a mi szocializmust építő iskolánkba nem való leány… hogyan 
büntet egy virágzó közösség… Rajta…  

Azért a szemére nem árt vigyázni…, mondja Lívia tanító  néni.  
A szeméééééére… a szemééééééreeeeee… eeeeee…, kiabálják az első b. osztály 

pöttöm tanulói. 
Az építőkockák, amelyeket a délutáni szabadfoglalkozásokra rendszeresítenek,  

zúdulnak Emmára, ütik, ahol érik. Emma rezzenéstelenül tűri, az arcát sem takarja el. Az 
igazgatóhelyettes figyeli, könyvelgeti, talál, nem talál, esetleg nem pontosan. Fájnak a 
találatok Emmának, mégis őrizkedik attól, hogy a szüleit akárcsak némán is szólongassa 
ilyen csekélységből  kifolyólag, ahogy gondolja. 

Anyja, Anna persze érdeklődik, mik ezek a kék, sötétkék, mélykék, liláskék foltok 
rajta, még a szeme környékén is, de mivel Emma nem hajlandó válaszolni, Anna bejön az 
iskolába megkérdezni. Lívia tanító néni néma marad, és elviszi Annát és Emmát 
Igazgatóhelyettes irodájába. Bekopognak. 

Azok a kék foltok a maga lányán… anyuka… egy igazi… szocialista 
gyerekközösség büntetésének nyoma…, mondja Igazgatóhelyettes. … A maga lánya 
ugyanis… tájékoztatom… a piros vért… és itt a piros a lényeg… a mi jelképünk… 
árulónak meri bélyegezni…  

Nem értem… vért… milyen vért…, kérdezi Anna, az anya.  
Inkább beszéljünk arról…  anyuka… hogy az ilyen Emmához hasonló típusok 

kiformálódásához ellenséges családi közeg melegágya szükségeltetik…, mondja 
Igazgatóhelyettes.  

Mi nem vagyunk ellenség… sőt…, mondja Anna, az anya.   
Ne nézzen hülyének… anyuka… felvilágosítom… több szemináriumot 

elvégzek…, mondja Igazgatóhelyettes. 
A családunk minden tagja… igazgatóhelyettes elvtárs… éppen a mi új világunkért 

küzd…, mondja Anna, az anya.   
Ez a bácsi…  anya… nem szeret engem…, kotyog közbe Emma, első b. osztályos 

tanuló. 
 Emma… mit képzelsz… ez a bácsi az igazgatóhelyettes…, mondja Anna, az anya.  

Tudom…  na és…, mondja Emma, első b. osztályos tanuló.  
Látja … anyuka…  milyen a maga lánya… egy provokátor… nem a mi új 

világunkba való…, mondja Igazgatóhelyettes. … Javasolni fogom az egyik  javító-nevelő 
intézetünkbe… majd ott beléverik… a népi demokratikus pedagógia útmutatásai 
szerint… a mi eszmeiségünket…  
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5 
 
 
Az egyik nyár eleji napon megint észre vette Emma Szürke férfit, de most nem az 

említett áruház vagy a házunk előtt, hanem az Uránia mozi feltűnően keleties stílusú, 
környezetétől tökéletesen elütő épülete előtt ácsorogva. Most szürkébbnek látszott, mint 
máskor, mert még egy szürke sapkát is viselt. Elég melege lehetett a szürke öltönyében, 
meg a sapkában, hétágra sütött a nap, kánikulai nyár köszöntött be. Emma könnyű 
szoknyát viselt, fekete-fehér csíkos vászonból, nem túl hosszút, és fehér, ugyancsak 
vászonból készült blúzt. Úgy intézte, nehogy észrevegye Szürke férfi, különben is a 
Rákóczi út ama részén, ahol a mozi állt, elveszhetett a szakadatlanul áramló tömegben.   

Hallótávolságra haladt el Szürke férfitől, ezért hallotta, mikor  egy fiatalember, 
magas, vállas, vékony, szőke, pengeéles arcú, azt mondta Szürke férfinak, hogy,  képzeld, 
fater,  megvettem a motort, Jawa ohc, valamikor erre vágytál, fiatal korodban, jól tudom, 
de csak vágytál, még egy ilyen old timer nincs egy sem az országban, és minden alkatrész 
eredeti, eredeti fusi munka, mondta és nevetett, száguldok majd, faterkám, még száztízzel 
is, van egy motorkirály fiad. Szürke férfi felvillanyozódott, kijelentve, rám hasonlítasz, 
fiam, csak te szerencsésebb korban születtél, lehet egy ilyen motorod, amilyen nekem 
soha nem lehetett, két idióta motorbuzi vagyunk mi ketten, mondta és nevetett ő is, hisz 
bennünket csak az érdekel, ami berreg. Legalább tud valamit Szürke férfiről, gondolta 
Emma.  

Aztán, mikor befordult a Klauzál utcába, elhűlt, mert megint hallotta maga mögött 
a lépteket. Már megint követik?! És bár meg akart bizonyosodni arról, követik-e valóban, 
Szürke férfi vagy más, illetve, egyáltalán követik-e, nem mert hátra fordulni, hanem 
rohant haza. A léptek azonban rohanvást követték. Kényszerítette magát, már a kapuból, 
nézzen hátra, hátranézett, és mintha Pengeéles arcú fickót vette volna észre, Szürke férfi 
fiát, de, mivel elég távol volt, nem bizonyosodhatott meg erről. Mibe keveredett, 
dühöngött.  

Aznap is, másnap is otthon lézengett, nem mert kilépni az utcára. Kimentette 
magát telefonon megfázásra, lázra hivatkozva a szerkesztőségben, ahol dolgozott, 
megfázással, lázzal. Hallottam és meglepődve megkérdeztem, tényleg láza van-e, és 
ugyan mitől? Harmincnyolc három, vágta rá, biztosan megfázott.  

Azokban a napokban szomorúnak láttam Emmát, igen szomorúnak, meg is 
mondtam neki, majd próbáltam felvidítani, megkérdezve tőle, na mi van, talán nem jutott 
krumpliföld?  Egyáltalán nem szomorú, mondta, semmi oka szomorúságra, hazudta.  

És tanakodott magában, nem volna-e jobb elmesélnie nekem Szürke férfit meg 
Pengeéles arcú fickót, akik követik. Miért is ne mondhatná el? De úgy határozott, most 
még nem. Hátha nem követik többé.  

Csinálunk valami hibát, és rabjai leszünk, gondolta, és van jóvátehetetlen hiba is, 
úgy látszik, és akkor csapdába esünk.  

Felszaladtam a szüleimhez, a Jókai térre, és miközben habzsoltam a nagymamám 
főzte aznapi ebédet, csirkepaprikást galuskával, uborkasalátával, nagymamám, Rozália 
figyelmes odaadása közepette; anyám, Ilona ajánlkozott, eljönne hozzánk takarítani, mert 
nálunk senki sem takarít; apám, Frigyes viszont pénzt adott volna, csak vegyek már végre 
valami rendes ruhafélét magamnak. Gyulám, kezdte Ilona anya, miért nem szerepelsz te 
például a televízióban, nem értem, annyian szerepelnek, te is tudnál úgy, mint azok, sőt 
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jobban festenél náluk a képernyőn, amilyen, lekopogom, intelligens a külsőd. Anyuka, az 
a baj, hogy a belsőm is intelligens, állítólag, sőt annyira intelligens, mondtam, hogy fel 
sem kérnek a tévétől, mert előre tudják, ha én szerepelnék, le kéne tiltani a műsort. Jaj, 
fiacskám, hördült fel apám, Frigyes, hagyd már ezt a krakélerséget, nem is tudom, kire 
ütöttél, és mi a nyavalyát akarsz tulajdonképpen, mert miért volna az rossz, ha mindenki 
láthatna a képernyőn, ráadásul még, ha erre elszánnád magad végre, rendesen felöltözve 
is. Nincs nekem a képernyőhöz illő öltözékem, apuka, jegyeztem meg, de az még 
hagyján, viszont pofám sincs ott megjelenni. Micsoda egy különc is vagy te, eigentlich, 
Gyulus, jegyezte meg nagymamám, hasonlítasz a nagyapádra bizonyos mértékig, de 
nagyapád a maga javára tudta fordítani különcködését, például azért járt még a piacra is 
zsakettban, hogy olyan libát kapjon, amelynek a mája legalább egy kiló. Nagymama, 
mondtam, zsakettban hajlandó volnék a képernyőn megjelenni, abban igen, de még 
inkább ruhátlanul. És mielőtt szüleim meg nagymamám mondhattak volna még valamit, 
gyorsan elillantam. 

Nem vártam meg, hogy emlékeztessenek arra, micsoda belső béke töltött el 
kisgyerekkoromban, a természetem belső békére ösztökélt ugyanis, így születtem,  erről 
is szólnak családunk mendemondái, erről, az én belső békére áhítozó természetemről, 
hogy roppant törekedtem a magammal és a környezetemmel való összhangra, 
kiegyensúlyozottságra, zavartalanságra, mikor jónak, szépnek, igaznak érezhettem az 
életemet, soha sem tapasztalt rendben lévőnek, élvezve, hogy úri gyereknek születtem, 
egy világoskék bútorokkal drágán berendezett szoba volt az enyém, egy szép családi 
házban, rengeteg játékkal, és Sátoraljaújhely legjobban öltözött fiúcskájának tartottak. 
Arról viszont inkább hallgattak, mikor bekövetkezett, hogy elröppent a belső békém, és 
birtokba vett az elvágyódás, ami ugyancsak jellemző lett rám. Mert elvágyódtam, mikor 
az életem zavarossá vált, csapások érték családunkat, apám eltűnt a háborúban, hosszú 
ideig nem került elő, már nem is emlékeztem rá, nekünk meg, mivel az itthoni viszonyok, 
párban a külhoni körülményekkel nem kedveztek számunkra, túl kellett élnünk. A túlélés 
megterhelte idegeimet, valószínűleg, mert ezt nem tudatosíthattam, kisfiú lévén, viszont 
nem találtam az összhangot magammal meg a külvilággal, és továbbra is elvágyódtam. 
Szomorú voltam és elveszett, egyedül járkáltam a lepusztult, akkor már lepusztult 
házunk, amelyet kiraboltak, kopár kertjében, a környékbeli gyerekek elkerültek, láthattak 
valamit rajtam, de elkerültem őket én is. Magamba zárkóztam. Ellenszegültem. Gyakran 
csapkodtam magam a földhöz. Miután apám életben maradt és visszakerült, hát a kezdeti 
apámtól való idegenkedésem után, hisz a sok év távollét elidegenítette tőlem, megint 
elfogadtam apámat apámnak, egyúttal felszabadultam és eltöltött ismét a belső béke. Az 
évek múltán fordulat következett az életemben, visszahúzódásom, félénkségem oda lett, 
élénknek, fennforgónak, kedvesnek mutatkoztam, sőt viccelődőnek. No lám, mivé 
fejlődtem egyszer csak, kitűnő fejűnek tartottak, még együttműködőnek is, akire lehetett 
építeni, sokat szerepeltem, tudtam a választ mindenre, győzelmet győzelemre, sikert 
sikerre halmoztam. És vezér lettem Újhely egyik jobb utcájában, meg jó focista egy 
külvárosi téren. Mindez addig tartott, amíg szüleim el nem küldtek egy soroksári 
kollégiumba, középiskolába, ahonnan elvágyódtam, árvának érezve magam, messze az 
otthontól. Minden és mindenki kifogásolásába kezdtem, nem állhatott meg senki és 
semmi előttem, hát oda is lett kedvelt voltom. Ismét magamba zárkóztam. A forradalom 
napjaiban nem tudtam, hol a helyem, sem apám, sem anyám nem igazított el, senki sem 
igazított el, tájékozatlan kamasz maradtam, így aztán hol a belső béke vett birtokába, 
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furcsa módon, a fegyverek zaja közepette, mert a szabadság meg a függetlenség jelszavai 
tetszésemre voltak, hol elvágyódtam, látva a romokat meg az idegen csapatokat, és a 
meg-  és kinyilatkoztatások furcsa egyvelegét.  

 
 
 
6 

 
 

Mikor egyszer  becsönget Virághékhoz az a cigányasszony, aki szerint Emma 
boldog és életimádó, koromfekete haja rengeteg piros szalaggal van átfonva továbbra is,  
megkérdezi, hol van az a kislány a rózsaszín anyajegyével a füle tövén, aki most már 
egészen nagy lány lehet. Persze ott van Emma az ajtóban, el is kapja a cigánynő Emma 
bal tenyerét, belenéz, elmosolyodik, és mondja, hogy ez a nagylány még mindig boldog 
és imádja az életet, a mostani körülmények között is, az élet császárnője lesz, ha 
megfosztják,  ha nem trónjától. Majd előadja, szeretne ócska ruhafélét vásárolni. Mire az 
apa, Ambrus megrovón elutasítja, megígérve neki, elhelyezi a nagyvásártelepre, ahol 
dolgozik, takarítónak, mire a cigányasszony teli szájjal nevetni kezd. Ambrus 
felmérgesedik, és Emma rosszallására, elzavarja a cigányasszonyt.  Így marad fent ez a 
mendemonda a családjukban.  

Különben Ambrus megállapítja, kissé lazábban már, ám újságolvasás közben, 
„sok mindent megértünk, amit azelőtt nem”, idézve Emmának a lapból, de hogy Emma 
mit értsen ezen, az nem érdekli. És Emma, aki kiskorában mindent ért, most, felső 
tagozatosan nem ért semmit. Minden olyan homályos, kétértelmű, tisztátalan, de Emma 
boldogságra törekvése, életimádata fittyet hány mindennek.  

 Csak a nyarak fényesek, tiszták, egyértelműek, a nyarak Kiskunfélegyházán. 
Minden nyáron Kerek nagyszüleinél nyaral Emma, Kisöcsivel és unokatestvéreivel, 
leendő matektanár Baglyas kis-Illéssel, Baglyas kis-Ilmával a leendő rajztanárral, leendő 
biológus Mező kis-Sárival, és Mező kis-Samuval a leendő közgazdásszal. Emma lesz, 
mint a legidősebb is, a vezér, de nemcsak ezért, hanem mert vezérnek születik, gondolja 
magáról akkor, és mások is így gondolják. Nagyapjáék földbe süppedt, nedves, 
salétromos, összedőléssel fenyegető kis házának udvarán, amely maga a paradicsom 
Emmának, van egy eperfa, azon rendezik be tanyájukat. Emma birtokolja a legfelső 
ágakat, ő van a csúcson, a többiek, szép erősorrendben, az alacsonyabban lévő ágakon 
osztoznak. A temető melletti réten is, ezt a környékbeliek, nem tudom miért, nyomásnak 
nevezik, Emma lesz a vezér, egyesíti vezérlete alatt a helyi bandákat, pedig ott már nem ő 
a legidősebb, ráadásul idegen meg városi, nem is fiú, és mégis. Hunyóznak, fociznak, 
fogócskáznak, barangolnak, és Emma, lány létére, a legjobb focista, a legjobb futó, a 
legjobb birkózó, mert birkóznak is. És Emma az értelmi szerző. Kerek nagypapa meg is 
jegyzi, olyan vagy, kisunokám, mintha nem is lánynak születtél volna. Emma  testét, 
lelkét átjárja a vezérség diadalmas és izgató ténye, átjárja a napfény, a szél, átjárja az 
éles, friss, de az állatok meg az ürülékük szagától is terhes levegő, átjárja Félegyháza, 
átjárja Kerek nagymama maga, aki imádja, bár figyelmezteti, vigyázz, kisunokám, a nagy 
vezérek pórul járnak ám. De Emma csak nevet, kacag. 

 Felmerül azért Emmában, hogy szerencsésebb lenne, ha fiú volna, mert a fiúknak 
szabadabb az életük, és ő bizony elsősorban, mint már akkor kiderül, szabadságra 
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áhítozik; és a fiúknak, úgy látja, több lehetőségük van arra is, hogy egyéniségüknek 
megfelelően éljenek; és ő persze az egyéniségére akarja alapozni jövőjét. 

Véletlenül kezébe kerül a nagyszülei padlásáról egy szakadt, penészedő jóskönyv, 
amely szerint az anyajegyből, mint a bőrön lévő különleges alakzatból, amilyen neki is 
van, tulajdonképpen az égbolt csillagait mintázó testi csillagból, mint a jóskönyv írja, 
olvasni lehet, nevezetesen a fültövi anyajegyből ki lehet olvasni, hogy tulajdonosa boldog 
lesz és imádni fogja az életet, történjen vele akármi. Felragyog, milyen igaza van annak a 
cigányasszonynak, hát, ezek szerint, tényleg így van, és nem mendemonda, amit a 
cigányasszony állít.  

A tavaszok egyszerre mintha napfényesebbek volnának, apja néha mosolyog is 
már, megy előre  munkahelyén, a ranglétrán, főelőadó a nagyvásártelepen, emelkedik a 
fizetése, folytatja az egyetemet, a közgazdaságit, vesz egy új öltönyt, középszürkét, 
gondosan borotválkozik. Sajnálja apját, nem azt kéne csinálnia, amit csinál, semmi köze a 
kereskedelemhez.  

A nyarak igen melegek, anyja imádja a strandot, ritkán, ha van ideje, kiszalad oda, 
megint jár fodrászhoz, felfésülteti, tulajdonképpen felfújatja a haját, a hajas babáknak van 
ilyen hajviseletük, szintén megy előre, már csoportvezető a tanácsi panaszirodán, mindig 
többet és többet keres, és ugyancsak a közgazdaságit végzi levelezőn. Anyját kevésbé 
sajnálja, hozzá illik a munkaköre. 

Szeretnének már végre berendezkedni rendesebben, hát beszereznek néhány 
fényezett, világosbarnán csillogó, a nemes faanyag erezetét utánzó, fahulladékból 
gyártott, ronda szekrényt, asztalt, széket, ilyen egyendarabokat lehet kapni, ezt tudják 
megfizetni. 

Kinövi nejlontalpú cipőjét végre, mennyire várja már, hogy kidobhassa, és 
ugyancsak várja, mikor adhatja át az enyészetnek lódenkabátját is, amely még csak nem 
is igazi, mert csalánszövet, ezért aztán ólomnehéz. Egy sötétszürke durva anyagút kap 
helyette, ami szintén undorító, silány és ólomnehéz. Átlátszó műanyag esőkabátjától 
viszont nem engedik megválni szülei, mert mit hord majd esőben. Kijelenti, orkánt, ami 
most jön divatba, alá is támasztja, feleselve világnézetileg, mintha az újságból olvasná, 
hogy „a divatnak szintén megvan a maga jelentősége és helye a szocialista társadalom 
életében is, bár azért túlzások nélkül”. Máskor meg éppen ellenkezőleg vélekedik, elítéli 
a divatozást, a fodrászhoz, kozmetikushoz járást, és megfogadja, sohasem fog hordani 
elavultan nőies, legalábbis számára elavult holmikat, mint harisnyatartó, melltartó, 
semmilyen tartó, még akkor sem, ha kitüntetett barátnője, Zsuzsa, aki folyton náluk tölti 
az időt, a felsoroltak közül mindet, már akkor, amikor még fölösleges neki, olyan 
felnőttesen kedveli. 

Beleütközik aztán megint egy minduntalan és meg nem szűnően kísértő hiányba, 
a tavaszi kabátéba, kellene továbbra is, és minden tavasszal, de addig ilyen sajátos 
ruhadarabra még nem telik, miért pont most telne. 

Megjelennek a személyautók, melyek, ahogy a rádió bemondja, „már személyi 
tulajdonban vannak, ahogy a nevük is mutatja, tágítva a tulajdonformákat”. Ezt 
hangsúlyozza apja is, biztatván, nézze csak, milyen jól festenek suhanva a vadonatúj 
fények alatt, például a Rákóczi út nemrég felszerelt, korszerű neonfényei alatt; azok 
bizony szokatlanul vakító fények. Persze apja tamáskodik, ismételve a hivatalos 
szöveget, hogy „az autós elszigetelődhet a gyalogostól, ez bizony veszély, és ezáltal az 
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emberi kapcsolatok meglazulhatnak”, amit lehetségesnek tart Emma is, hiszen térbelileg 
csakugyan elkülönülnek. 

Jönnek sorra a tavaszok, velük Emma, hogyan is fejezzem ki szakszerűen, 
mondjuk bimbózásának, majd virágzásának kezdete. Hirtelen megnyúlik, igen sovány, 
csak csont és csupa laposság, a melle sem bontakozik ki kellően, azonban anyja 
megnyugtatja, nem a mell vagy a hasonló dolgok számítanak ma már a nőknél, hanem, és 
átkapcsol valami népszerűsítő szövegre, „az elhivatottság a munkában, és a cselekvés a 
közéletben”.  

Mindezek ellenére egyre diadalmasabban éli az életét Emma, meséket ír 
Kisöcsinek, és nagy magasságokba jut képzeletben, miszerint ő lesz a világ vándora, új 
népeket fog felfedezni. Zsuzsa, a barátnője igyekszik jó köznapiasan, mert Zsuzsa ilyen,  
lehozni Emmát a föld közelébe, kijelentve, hogy jó volna, kislányom, ha először itt, a 
szomszédban fedeznéd fel, mondjuk a Dohány utcában, a sötét hátsólépcsőkön, az omló 
körfolyosókon, hogyan tengődnek és hogyan kurválkodnak. Tamáskodik Emma, 
mondván, ha majd  Zsuzsa elfolyat egy kanna tejet az utcán, ahogy ő, Emma a múltkor, a 
sötétzöld színű, lepattogzott zománcú kannájukból, amely éppen kilyukad, és képes a 
járókelőkkel összedobatni a pénzt új kanna tejre, ahogy jómaga, azzal, hogy ha tej nélkül 
megy haza, nevelőintézetbe csapják, akkor majd elmondhatja Zsuzsa, jobban ismeri nála 
az életet. 

És azután következnek azok a tavaszok és nyarak, amikor minden idejét 
uszodában tölti, versenyez, vízfekvése egy nagy tehetségé, Nyúlgerincnek nevezik az 
egyesületben, célozva alkatára. Megnyeri a kétszáz méteres női mellúszás bajnokságát, az 
ifjúságit, és mégis megveti az élsportolókat, dehogy akar ő az lenni, mert azok, mint 
ráébred, az altestükkel gondolkoznak.  

Kárhoztatja, és ebben apját utánozza, a még aránylag újnak mondható időtöltést, a 
tévénézést is. Tévékészülék helyett lemezjátszót szeretne, hogy Mozart hallgathasson, ám 
hiába, televíziót vesznek inkább, anyja meg Kisöcsi nyomására, és apja és az ő 
elégedetlenségére. Szinte mindenben egyetért apjával akkoriban, még az is elképzelhető, 
hogy a női jellegű érésével kapcsolatos kérdéseit is vele beszéli meg, mert anyjának csak 
ilyesmit vet oda, egy ismeretterjesztő cikk hatására, hogy fel a fejjel, anya, „a biológiai 
érettségnek nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani, mert az alacsonyabb rendű a 
társadalmi érettségnél, legalábbis a mi viszonyaink között”, és jómaga ugye ez utóbbit 
tartja jelentékenynek csupán. 

Mondhatja, boldog, imádja az életet, nemhiába díszeleg a füle tövén az az 
anyajegy. 

És jön az az ősz és az a tél, amikor az úgymond  társadalmi érettségét próbára 
teheti, teszi is, például mindjárt találékonyan azonosítja a divatot, a rendezett külsőt, és az 
államrendet egymással. Maja osztályfőnöknő részéről nyomás éri, hogy legyen 
rendezettebb külsejű, ezt faliújságcikkben visszautasítja, egy televíziós vitából 
kölcsönzött véleménnyel, miszerint „úgy lép fel az iskola, mint valami kispolgári 
divattervező vállalat vagy nyárspolgári fodrászipari szövetkezet, az illedelmes külső 
rendmániás szervezeteként, és mindezt azzal, mintha államunk részéről ez volna a fő 
szempont”. Balhé lesz, nyomban le is szedi a cikket az úttörővezető a faliújságról. 

Mindenesetre tüskehajat visel, és hanyagolja a szoknyát, az átlátszó harisnyát, 
meg a nőies cipőket, a nadrágot részesíti előnyben, ezért aztán időnként összetévesztik 
egy fiúval. 
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Ilma nagynénje, a csodagyerek, és mesebeli Bözsi nagynénje célozgat arra az 
anyjának, Annának, hogy nagyon szabadjára ereszti Emmát; és gyerekeiket távol tartják 
tőle. Sári, a rátartilány nagynénje ellenben példának állítja fia és lánya elé, nem nagy 
sikerrel. 

A házban szájtátva hallgatják, persze nemcsak ott, hanem az iskolában is, a 
környéken is, a rokonság bizonyos köreiben is, például az olyan megnyilvánulásait, 
miszerint a világirodalom és a világtörténelem kockás füzetekbe kívánkozik saját 
zsinórírással. 

Még nyolcadikos korában ír egy kétszemélyes tündérjátékot, melynek címe  
akkoriban igen közkeletű szavakból áll: „Hinni kell példamutatóan!” Előadják az iskola 
színpadán Zsuzsával, a legjobb barátnőjével. Természetesen Emma a főszereplő, a 
rendező, a díszlet- és jelmeztervező, a zenei összeállító valami titkos bűverőnél fogva. 
Testhezálló fehér kezeslábasban, fodros, combtövig érő fehér szoknyácskában, fehér 
balettcipőben lép színre, a balettpatkányok, pedig szerepe szerint nem az, ősi viseletében. 
Kistündérnek kellene lennie inkább, szándéka szerint, de ezt csak a fejét keretező fehér 
papírkorona jelzi. Színpadi apja, a tündérkirály, akit Zsuzsa, férfinak maszkírozva, 
bajusszal testesít meg, arany papírkoronával fején, méreténél több számmal nagyobb 
vérvörös bársonyköpennyel takarva, hatalmas karosszékben trónol. Mindez, és persze a 
kísérő népdalegyveleg is Emma rendezése értelmében van így. Amikor kilép a gyanús 
szagokat árasztó tornaterem színpadára, megérzi, valami áramlik felé a nézőtérről, apja 
irányából. Ezt a valamit amolyan táplálék erőnek fogja fel, és hatalmas önbizalmat 
kölcsönöz neki. Izzó érdeklődésre hangoltan kérdezi kistündérként, amit, ismétlem, ő ír 
magának, kérdezi apa-tündérkirály-Zsuzsától, mi vár rá kistündérként, ha ki kell lépnie 
egyszer az apa-tündérkirály oltalmából az Üveghegyeken inneni világba? Apa-
tündérkirály-Zsuzsa, felelősségteljes arckifejezést öltve, azt válaszolja, amit, nem 
győzöm hangsúlyozni, Emma ír ugye, felhasználva apja évek óta belsővé tett szavait, 
hogy „dicső és minőségi feladatok sora vár rám”, miniszter is lehetek idővel, bizony, az 
Óperencián innen, „ha jól sáfárkodom erőimmel, és ha méltóan képviselem, amihez 
persze minden adottságom és jogom megvan, a hozzám sorsban és gondolkodásban 
hasonlóak közös ügyét”. Mikor ezt hallja apja a nézőtéren, Emma látja, szívesen felintene 
hozzá a színpadra, hogy csak így tovább, kislányom, de apja fékezi magát, bár  bólogat, 
meg földöntúlian mosolyog, és persze sugározza azt a valamit továbbra is. Mint kistündér 
azt kérdezi Emma apa-tündérkirály-Zsuzsától a továbbiakban, vajon égig érő életében 
tesz-e olyasmit, ami miatt lelkifurdalást érezne? Nem, kislányom, kistündérem, válaszolja 
nemes egyszerűséggel apa-tündérkirály, Emma drámai szövege szerint, amit ugye, 
ismétlem, apjától kölcsönöz, „tisztakezű” tündérkirály és apa marad mindig. Nem 
vérengzésből, bosszúból vagy féltékenységből vágja le a hétfejű sárkány hét fejét, mert 
levágja, hanem „erkölcsi parancs” készteti erre, az, hogy a sárkányokat, illetve bizonyos 
„eszméket és képviselőit meg kell rendszabályozni”. A továbbiakban, tragikusra 
hangoltan, azt firtatja Emma-kistündér, miért, hogy mégis derékba törik égig érő élete 
apa-tündérkirálynak, mert tudja, amit tud. Felhevülten kiáltja ezeket a szavakat, mint egy 
igazi tragika, a színpad előterébe lépve egészen, a közönséggel szemezve, miközben 
keresi apja tekintetét a nézőtéri sötétben. És harsogva folytatja, miszerint a tündérkirály-
apjának nemcsak a tündérek királyának, hanem az egekig felmagasodó emberek 
vezetőjének kéne lennie, akiknek, mint apjától idézi, „gerincük gyémántból csiszolódik, 
lelkiismeretük örök tűzként lángol”. Ilyesmikkel írja tele ezt a darabot, nem hiába, mert 
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látja, hogy apja szeme megtelik könnyel. Aztán odaadóan tudakolja kistündérként, vajon 
az alvilág lényeinek eredményes támadása ellenére, azért hisz ugye  még továbbra is az 
apa-tündérkirály „az igazságos, égig érő történelemben”? Megáll, megmerevedik, mint 
egy szobor, tekintetük, az övé a színpadról, az apjáé a nézőtérről szorosan  
összekapcsolódik, miközben apa-tündérkirály-Zsuzsa hévvel bizonygatja, amit neki ír 
Emma, „hisz, hisz, hisz, mert hinni kell, példamutatóan”. Akkor elsötétedik a színpad, és 
Emma elszavalja a maga kistündér versét: „Pipacs apámat szeretem,/ vöröslő tűzhányó-
szirmai/ fellángolnak bennem,/ magányos őszi esten,/ utcán, parkban sárga zizegés,/ hulló 
neszezés közepett,/ viták hevében,/ táncoló égre szegzett szememben/ szirmának tüze vad 
lánggal éget,/ pusztító erővel magasba lök,/ s én repülök, szállóigeként,/ erdők mezők 
emberek fölött,/ miközben pipacs-szavaim, apám szavai/ az emberiség arcába zuhannak.” 
A közönség tombolva tapsol, nagy a siker, és mikor ismét kivilágosodik a színpad, 
legzengőbb hangján  kiáltja Emma-kistündér, hogy jól figyeljen mindenki, ők az apjával, 
az égig érő tündérkirállyal nem úgy búcsúznak ám lefekvés előtt aranypalotájukban, hogy 
szia, vagy szép álmokat stb., hanem így: „hinni kell példamutatóan!” És látja, apja 
megdicsőül. Sugározza Emma felé azt a valamit, amit az átható tanítás és a serkentő 
gondolatok igézetének folytonos Emmába táplálásaként lehetne, hülyén és kényszerűen, 
megfogalmazni,  és ez mindig igen  erős hatást gyakorol Emmára. 

A világirodalom számos művét elolvassa akkorra már, ami le van fordítva, és 
anyja tapasztalja szülői értekezleteken, kivirulva újságolja is, hogy minden szülő tud 
Emmáról, legalább hírből ismerik, mert társai az osztályból ámulva mesélik otthon, 
ahogy olvasmányairól regél, és olyan szavakat használ, amiket társainak külön meg kell 
magyaráznia, mint cinizmus, közöny, apjától tanulja ezeket, aki kijelenti „hallatlanul 
terjednek az ilyen negatív jelenségek az undorító anyagiassággal, a nyárspolgári 
haszonleséssel együtt”; persze mindezt, mint meggyőződik róla Emma, szó szerint 
olvasni lehet az újságokban is. 

 Csillog, villog akkoriban, mégis elégedetlen lesz magával, mert rájön, hogy azt 
az időt, amit más hétköznapi kamaszlány srácokkal való sétálgatással tölt, azt jómaga a 
sokoldalú, ahogy kifejezi, tájékozódásra fordítja, ám most már úgy érzi, ez 
egészségtelenül, egyoldalúan és bénítóan hat rá. Szomorúan tudatosítja, hogy amúgy sem 
megy pusztán tudás iránti vággyal, mesés törekvésekkel, de még népszerűség-
hajhászással és mulandó sikerekkel sem semmire, erős akarat meg alkalmazkodási 
készség nélkül, és ezek belőle mintha hiányoznának. 

Ráakadok egy feljegyzésére, amelyben panaszolja, hogy elismertsége hol a borral, 
hol a vízzel jellemezhető, és sajnos nem választ közülük, holott ez, mint olvassa valahol, 
„erkölcsi kérdés volna”, és minduntalan belebotlik akkoriban az erkölcs szócskába, no 
persze, mindenkinek minduntalan ezzel kell operálnia. Visszavonulót kéne fújnia a 
villogástól, gondolja, meghúzni magát szürke kis egérként. A fenébe, dehogyis, határozza 
el, mert azt, aki ő, ugyan nem adja fel, inkább mozgósítja minden úgynevezett adottságát, 
ahogy apja is kívánja tőle, azért, hogy csak bor lehessen, mert igazat ad apjának, aki 
valami sokat idézett szerzőre hivatkozva kijelenti, „kedvező korban születsz, a sors 
kegyeltjeként”. Emma azonban úgy érzi, hogy a sorsa kedvezőtlenre fordul, iskolai 
összetűzései miatt. Erről panaszkodik is apjának, az viszont leinti, elég a 
világfájdalmasságból. 

Ugyan, világfájdalom, az csak látszólagos, ellenkezik azonnal, hiszen boldog és 
imádja az életet, bármi történjék is vele. Azonban boldogsága, életszeretete apjából, 
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anyjából mintha szorongást váltana ki, mintha az ő felhőtlen létezése zavarná őket. Apja 
nem győzi figyelmeztetni, kislányom, te még csak egy ebihal vagy, az nem tudhatja, 
milyen lesz, ha béka lesz. Mire odamondja apjának, amilyen ebihalnak, olyan lesz 
békának is. 

Az a cigányasszony megint rámosolyog a Dohány utcában, leteszi a batyut, 
elkapja Emma tenyerét, vizsgálgatja, villogtatja fehér fogait és megismétli, Emma 
boldog, imádja az életet, de vigyázzon, éppen most fosztják meg nagyvárosi terek és kies 
falusi mezők vezérének trónjától. Hát akkor majd visszaszerzi, így Emma, és ez nem 
mendemonda.  

  
 

7  
 
 
Gyakran tört ki zápor azon a nyáron, mikor Emma még mindig azt gondolta, 

követik, és amikor villámlott, dörgött, akkor Emma, mint észrevettem, minduntalan hátra 
fordult, sokkal gyakrabban, mint szép időben. Különben megbizonyosodott arról, hogy  
nem követik, hetek óta nem vette észre, hogy követték volna. Mégsem szabadult fel.  

Töprengett lelkiállapotán, arra gondolva, miszerint az utcai követés hite válasz 
valamely bennünk meglévő, általunk kínosnak vélt ingerre, ingercsoportra, esetleg több 
ilyenre, nyilván felbukkant nála bizonyára egy olyan elem, érzelem, amelyet 
félelmetesnek, elfogadhatatlannak, megengedhetetlennek ítélt, ettől szorongani kezdett, 
mert ugye szorong. Jól tudta, szorong. Szorongásának kifejeződése, az érzés, hogy 
követik. Meg kell tudnia, mi az a kínos érzés, amely szorongásra készteti, kényszeríti, és 
ha sikerül, akkor semlegesítheti. Hát ilyen egyszerű, gondolta. Bizonyára 
kényszerképzete van, gondolta ezt is.  De mitől van kényszerképzete, és mi ez a 
kényszerképzet?  

Történt egy júliusi napon, a Lottó Áruházban vásárolván, úgy délután öt óra tájt, 
éppen éles árnyékok keletkeztek a lemenő napból, hogy légszomj kapta el, mikor 
keresgélt valami nyári ruhadarabot nekem és magának, mellkasi fájdalmat érzett, kipirult, 
elsápadt, remegett, reszketett. Igen irigyelte az eladókat a női ruha osztályon, akiknek 
nem volt más gondjuk, legalábbis látszólag, csak arról mesélni egymásnak, milyen is 
volna a nekik tetsző férfi, hát mint Mario Andretti Forma-1-es világbajnok, akinek saját 
gépjármű-parkja van, huszonhét autóból és motorkerékpárból, kedvenc kocsija egy 
vérvörös Lotus Espirit, ezt saját maga mossa, van télre való motoros szánkója is, amely 
százhetvenet tud, saját taván vízisízik Open Woods  nevű amerikai birtokán, és Piper 
Navajo kétmotoros repülőgépét hivatásos pilótákat megszégyenítően vezeti.  

Ki kellett rohannia az áruházból rosszulléte miatt, ámde rohanását gyanúsnak 
ítélte az áruházi nyomozó, jellegtelen arcú, gyomorbajos kinézetű, szeplős férfi, utána 
eredt, elkapta a karját, ráripakodott, miért fut, és ráparancsolt, mutassa meg a táskáját, mit 
lopott. Emma széttárta karját, nem lopott, és nem is vásárolt semmit, mondta, mert 
rosszul lett. Az áruházi nyomozó azonban motozásnak vetette alá, majd csalódottan 
megkérdezte, sőt sértődötten, a rohadt életbe, hát miért kellett gyanúsan viselkednie, 
vagyis rohannia, tulajdonképpen menekülnie? És akkor kiejtette a száján, hogy aki így, 
ilyen megtévesztően viselkedik, mint Emma, azt igenis figyelni kell. Ezt vágta Emma 
fejéhez.  



 31 

Megöleltem, ölelgettem Emmát, mikor zaklatottan, idegroncsként ért haza, és 
elmesélte ezt az esetet. Legyen büszke, mondtam, hogy megtévesztőnek bélyegezték, ez 
manapság kitüntetés, ezzel is jelzik ugyanis néhol és némelykor, hogy valaki különbözik, 
és a következményekkel sem számolva nem fél, nem fél az önkéntelen, őszinte, 
közvetlen, nem eltervezett, előkészítés és kényszer nélküli, szabad elhatározásból, 
tulajdonképpen az ösztönből született viselkedéstől, mert azt már régóta irtják nálunk. 
Örülj neki, Emma, hogy olyannak látszottál, akit figyelni kellene, jelentettem ki. Ám 
kijelentésemre, mintha Emma még borúsabbra változott volna. 

 Egy hatalmas nyári záporban, napok múlva, Emma, hazafelé igyekezve, 
lehúzódott a Blaha Lujza tér alatti aluljáróba, ne ázzon el, és akkor, az óriási tömegben, 
amely az eső elől ide menekült, észrevette Pengeéles arcú fickót, a magas, vállas, 
vékony, szőkét, egy másik fiatalember, egy karikalábú, hordószerű figura társaságában. 
Vitában álltak a nemrég felépített metró kijáratánál egy metró ellenőrrel, aki szerint 
potyáztak. Az ellenőr igen durván lépett fel, csaló bitangnak nevezve őket, lógósoknak, 
akik a társadalmat bomlasztják. Pengeéles arcú az ellenőr pofájába vágta, hogy ideje 
volna, ha elmenne dolgozni, a kurva anyját; a hordószerű figura meg kiröhögte, 
faszfejnek nevezve. Majd mindketten kifejezték, hogy olvasták, miszerint az ellenőrök 
szolgálatot teljesítenek, hát akkor legyen szíves, viselkedjen szolgálatkészen.  

Emma megbújt a tömegben, nehogy felfedezze az a két fiatalember, és mikor az 
eső elállt, hazafelé véve az irányt, felment a térre, a Blaha Lujzára, viszont a Corvin 
Áruház elé érvén megpillantotta megint azt a két fickót, akik, észrevéve őt, merően 
bámulták, és mikor Emma szaporázta lépteit, vigyorogva Emma után szegődtek. 
Utolérték és leszólították. Emma gyorsított, igyekezett faképnél hagyni őket, ám nem 
hagyták magukat, jöttek utána. Már megint követik, a rohadt életbe, káromkodott 
félhangosan Emma. A fejébe áramlott minden vére, futni kezdett, el a fickóktól, és jónak 
látta nem a Klauzálba, ahol ugye laktunk, hanem félrevezetésként a Nagydiófa utcába 
befordulni, majd besurranni az egyik házba, felrohanni a lépcsőn, és várni, mikor lesz 
tiszta a levegő. A fickók szem elől tévesztették. Szóval mégiscsak követik, és még 
mindig, háborogott magában. Őt most már mindig követni fogják?! Ráadásul  többen is?!    

Nekem úgy adta elő az esetet, büszkén mosolyogva, hogy  csinos nőnek tartják őt 
a járókelő fiatalemberek, nem képesek magukat fékezni láttára, hanem  leszólítják. Ez 
igen, mondtam, lám, jól választottam feleséget, mert csak megy az utcán a feleségem, és 
felkelti a hímnemben a szunnyadó jó ízlést; ez ám a küldetés, Emma, amit megvalósítasz, 
mondtam, javítod  országunk lakóinak különben elég rossz ízlését.  

 És felhoztam a rossz ízlésre, hogyan érvényesült az egyik kolléganőm férje, aki 
iparművész, és, láss csodát, megkapta az Országház valamelyik főfejes által birtokolt 
terme felújítását, egy bennfentes építész támogatásával, aki szép összeget kért ezért, 
hálapénzt. Érvényesülés, bennfentesség, hálapénz. És ráadásul még a kolléganőm 
erkölcsi kérdéssel jött, bizony, bizony, nekem jött, hogy részt vállalhat-e a férje 
egyáltalán, sőt ily módon, az uralkodó kaszt, ezt persze szalonképesebben fejezte ki, 
egyik fellegvárának újra díszítésében ilyen áron? Erkölcs, ilyen összeg, olyan ár, 
fellegvár. Hm, hümmögtem kitérően, nem akarva megsérteni. Hm, hm, hm.  

Közben Emma állandóan az ablakon tekintgetett kifelé, és mintha észrevett volna 
egy alakot, aki a túloldali ház kapualjából az ablakunkat fürkészte volna. Karikalábú, 
hordószerű figurának látta Emma, éppen olyannak, aki Pengeéles arcú fickó barátját 
formázta, akik ketten együtt délután leszólították. Mivel alkonyodott, nem vehette ki jól 
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Emma ama fickó alakját a negyedik emeletről, nem tudta biztosan azonosítani, viszont 
mérhetetlenül nyugtalanította.  

Megéreztem Emmán, valami nincs rendben vele. 
És arra gondoltam, hogy nekem is mennyi bajom volt, sokszor elvágyódtam, de 

aztán rendszerint megint rendbejöttem, és eltöltött a belső béke. Az elvágyódás és  a 
belső béke váltakozott bennem. Felrémlett, mennyire eltöltött a belső béke, amikor 
felköltöztek a szüleim Budapestre, kijöhettem a kollégiumból, megint otthon lakhattam, 
jól megvoltam a külön szobámban. Angolul tanultam, regényeket faltam, színházba 
jártam, divatos külsőt öltve, készülve a jövőmre, persze először az érettségire. Ráadásul, 
mikor kiderült számomra, hogy én bizony teljesíteni akarok, és ez a vonás kezdett 
uralkodni rajtam, és fő törekvésem lett a teljesítés, sőt a túlteljesítés, persze, hozzá kell 
tenni, hogy csak abban, amit szerettem csinálni, akkor ismét az óhajtott belső béke 
kerített hatalmába, és a bölcsészkarra akartam menni. Aztán osztályidegennek 
bélyegezték családunkat, hirtelen csak úgy, egy nagybátyám miatt, nem mehettem 
egyetemre, no persze, hogy elvágyódtam. Keserűségem határtalan lett. El innen, el innen, 
ismételgettem magamban, el ebből a megalázottságra, félelemre, szomorúságra, 
megbélyegzésre hangolt országból.     

Erre gondoltam, megmagyarázhatatlanul erre, miközben jöttem hazafelé, és kissé 
fulladoztam a füstködtől, miközben kifigyeltem, hogy a fény áthatolt eme füstködön, a 
budapesti füstködön, és az áthatolást nagy teljesítménynek véltem, mert áthatolni egy 
ilyen füstködön, miközben az áthatoló fény narancssárgára színezte az eget, majd kékre, 
hagyományos kékre, aztán úgy, mintha vékony arany fátylat terítettek volna ki rá, 
aranykékre változtatva, és itt-ott aranyfúvatú felhőszigeteket képezve, hát érdekes 
jelenség, és mindez elsősorban a Duna jobb partján.  
 
 
8 

 
 
Évszakok váltakoztak, de Emma még mindig azt képzelte, hogy követik.  
Ősz végén jártunk, hűvös lett az idő, a sötétkék, karcsú, hosszú, csuklyás kabátját  

hordta Emma, a kedvencét, amelyet tőlem kapott, csuklyáját a fejére téve járt az utcán, és 
leste, most ugyan ki követi. Régmúltnak tűnt neki, mikor még felszabadultan járt-kelt. 
Minden egyszerűnek és magától értetődőnek látszott addig, abban az értelemben 
mindenképp, hogy nyugodtan járhatott az utcán. Most viszont rebbenő tekintettel, 
szorongva nézett szerte-széjjel. És hiába nem követték, hiába nyugtázta, nyugtázhatta, 
nem követik, nem nyugodott meg. Pedig már hosszabb ideje nem vette észre, hogy 
követték volna.  

Egyszer beült, hogy kissé megszabaduljon komor gondolataitól, a lakásunkhoz 
közeli Rákóczi presszóba, ahová még soha sem tette be a lábát, és amely zsúfolt volt és 
zajos, mint valami kocsma. Egy szemölcsös arcú férfi, sötétkék, gyűrött zakóban, barna 
pöttyös ingben elektromos orgonán játszotta, holott még csak délután hármat mutatott az 
óra, „Szeretlek én, jöjj vissza hozzám”. A zene szünetében a bárpulthoz telepedett, s az 
egyik felszolgálónőnek, hirtelenszőkére festett hajú, vérvörösre kipingált ajkú, telt idomú 
nőnek újságolta, hogy kitette szűrét az asszony, vádolva őt sok ivással, pedig csak annyit 
iszik, amennyit egy magyar férfinak illik. Majd megkérdezte a felszolgálónőtől, nem 
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költözhetne-e hozzá? Az gyilkosan nézett rá és megjegyezte, mit képzelsz, neked már 
csak az jár, amit a paci himbál.  

Ott, a presszóban Emma elképzelte, hogy szemben ülnek egymással, ő és követői 
a kerek, piros műbőrrel bevont, földkeménységű székeken. Csak lopva mer rájuk 
pillantani, s ha véletlenül találkozik tekintetükkel, elkapja fejét. Elképzelte, hogy inkább 
bámulja a kis, kerek, alacsony, ingatag, üveglapos asztal felületét, amelyet fehér, 
kávéfoltos csipketerítővel takartak le, közepére meg alumíniumból készült hamutartót 
helyeztek. Úgy vélte, hogy sem ő, Emma, sem utcai követői nem vették volna le 
kabátjukat, mindannyian a szék szélén kucorogtak volna, mintha ideiglenesen, tévedésből 
tartózkodtak volna a presszóban, kabátzsebükbe süllyesztve kezüket, és így, kezük 
segítsége nélkül itták volna meg kávéjukat, a csésze peremét fogaik közé szorítva 
valahogy. Elképzelte, hogy ugyan faggatni szeretné utcai követőit, mégsem szól egy szót 
sem, és persze utcai követői is hallgatnak, mint a csuka. A testhelyzetükön jottányit sem 
változtatnak, így ülnek mozdulatlanul már igen elmerevedve addig, amíg egyszer csak ő, 
Emma fel nem ugrik, és búcsúzás nélkül, feldúltan kisiet a presszóból.  

Érezte és tudta, fordulat következett be életében. De milyen fordulat? Talán az 
állandó, az állandósult szorongásának korszaka jött el? Görcs szorította össze torkát. 
Élhetnénk szépen, kiegyensúlyozottan, gondolta, mégsem élünk, valami akadályozza, 
aminek nem kéne, és mégis akadályoz, valami akadályoz, valami, ami zavar és kiborít 
bennünket, holott nem kéne zavarnia, kiborítania, nem kéne befolyásolnia, mégis 
befolyásol, és mi tehetetlenül alávetjük magunkat.    

Azon töprengett, hogyan fejezze ki utcai követőinek, hogy semmi baja velük, sőt 
szeretni is kész őket. Arra gondolt, hogy majd, mikor legközelebb követik, leáll, 
megszólítja őket, és a szeretetről beszél nekik. Elmondja, hogy a szeretetet kell 
meghonosítani minden áron, sőt a szeretet kultuszát, amelynél szebb, igazabb, jobb 
kultuszt el sem lehetne képzelni, vagyis tisztelni a szeretetet, hódolni annak, imádattal, 
szertartásosan. Aztán hülyének mondta magát, ugyan, csak ne képzelje, hogy a szeretet, 
sőt a szeretet kultuszának emlegetésével eltérítheti azokat a követéstől, figyelmeztette 
magát, legfeljebb azt éri el, hogy még inkább beleavatkozzanak az életébe, látva, 
mennyire ki van nekik szolgáltatva, és röhögjenek azon a kifejezésen, hogy kultusz. 

Különben rohant, mindig rohant, Emmának általában rohannia kellett. Rohanó az 
Emma, gondoltam. Persze én is rohantam, bár kevésbé rohantam. Program, program 
hátán tornyosult előttünk. Belefulladunk a programokba, gondoltam.  

Gyakran jártam egy fiatal tudományos embereket és művészeket tömörítő klubba, 
ahol hasonszőrűekkel szoktam találkozni, és ott egy klubbeli barátom, miután 
megterhelve éreztük magunkat a világmegváltó, jobban mondva a magunkat megváltó 
szövegeinktől, és ittunk is már egy kicsit, azzal fordult hozzám, hogy képzeld, Újhely, a 
százméteres síkfutásban megrendezték hazánkban az első versenyt a felhizlalt, kétmázsás 
sertéseknek. Mivel kipurcantak ebben, azonnal felismerték az illetékesek, hogy a nálunk 
hagyományos, késsel való, szíven szúró levágásuk helyett, ezentúl futtatják majd őket, az 
kíméletesebb halál, és ez bizony egy változás, nagy-nagy változás szele. Ugyan, öreg, 
feleseltem, ugyan, sokkal lényegesebb változás lesz, ha majd ezentúl a delfineket 
kérdezik meg a történelmi eseményekről, mivel, mint kiderült, emlékezetük jobb az 
emberekénél. Ne akarj te mindig, mondta klubbeli barátom, felülmúlni mindig és 
mindenkit, Újhely, unja az ember, különben is túljutottál már a csúcson, szerintem. 
Dehogy, öreg, handabandáztam, szilárdan rajta állok, a csúcson, miközben élvezem 
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onnan fentről, mennyire kitágult előttem a látóhatár, így aztán nem csoda, ha csúcsról 
csúcsra hágva, szépen haladok előre kutatásaimban.  

Anyám, Ilona váratlanul megjelent nálunk, bejelentés nélkül, amit nem szokott, és 
megjegyezte, Gyulám, rossz rád nézni, olyan nyúzott vagy, ne engedd magad lestrapálni 
senkitől, még… de elharapta, nem árulta el, kitől. Ja, igen, akarom mondani, Gyulám, 
hogy, fűzte hozzá, valamikori barátod, tudod ki, egy nagyon híres ember lányát vette el, 
már épül a lakásuk a Rózsadombon, persze azt a lányt, emlékszel, neked is be akartuk 
mutatni, de te, Gyulám… Talán csak nem az a csaj, vágtam közbe ingerülten, akinek az 
egyik lába kissé rövidebb a másiknál, hát bár kiállok a testi fogyatékosok érdekeiért, de, 
anyuka, ami sok az sok. Jaj, Gyulám, borzalmasan nyilatkozol, mikor jön már meg az 
eszed, nem vagy te a mai világba való, meg Emma sem való, olyan lányt kellett volna 
elvenned, aki… de megint elharapta a mondat végét. És tudd meg, Gyulám, folytatta 
Ilona anya, annak a lánynak, akit ugye ajánlottunk neked, az apja nem akárki, de tudod te 
azt. Tudom, anyuka, mondtam, egy undorító, tehetségtelen, hatalomvágyó alak, remélem 
nemsokára feldobja a talpát. Miket beszélsz, Gyulám, te jó isten, te meggárgyultál, veled, 
már régen tudom, nem lehet szót érteni, bár mindig melletted álltam, de sajnos… 
Anyuka, észrevehetnéd már, vágtam közbe ismét, mikkel érdemes traktálni engem meg 
mikkel nem, és észrevehetnéd azt is, anyuka, hogy már választottam párt. Hülye a fiam, 
sajnos, jelentette ki anyám szomorúan, sajnos, hülye, majd bolond leszek izgatni magam 
miattad, Gyulám, úgy, hogy szerbusz, köszönt, és eltávozott. 

   
 

9 
 
  
Emma apjának, Virágh Ambrusnak felszökik a vérnyomása, Emma legutóbbi 

levelétől szökik fel, és egészen magasra. Persze Emma levele, azt hiszem, kegyetlenebbre 
és szókimondóbbra, sőt igazságtalanabbra sikerül, mint szeretné, főképpen annak 
fényében, hogy apját valaha mennyire bálványozta.  

Apja keserűen, felháborodottan válaszol, szintén levélben.  
Kislányom, Emma, akit oly forrón szerettem valamikor, mint soha senkit! 
Egy sziklát görgetsz rám, Emma. Utazz távoli tájakra inkább, mint, hogy 

ilyesmiket írj nekem, amiket írsz. Akár a Kaukázusba is mehetnél, adok pénzt. Vagy 
olvass inkább humanista műveket. Esetleg sportolj, ahogy gyerekkorodban. Még az is 
jobb volna, ha ellenforradalomra buzdítanál. No nem, azért azt mégsem. Igen olcsó 
vádaskodásokkal élsz, amelyek az ízlésemmel tökéletesen ellenkeznek, kislányom, bár, 
elutasításom ellenére, megteszem azokat azért türelmem tárgyává. Minden, de minden, a 
tények, a szemléletmód, a hagyomány, sőt a gondolkodás stb., stb. megkérdőjelezi a 
leveledben tükröződő felfogást. 

Úgy látszik, már egy idő óta nem bírsz magaddal, ha rólam, apádról van szó.  
Nem tartasz többé apádnak már. Üres tekintetűnek látsz, nyárspolgár módjára 

anyagiasnak, személyiségemet eltorzultnak. Kisszerűséggel, póriassággal, 
gondolattalansággal és ki tudja még mivel bélyegzel meg. Ráadásul önmagam 
megcsúfolásával, elveszítésével, érzéki kíváncsiságom mérhetetlen eluralkodásával, 
vagyis farkamtól, ahogy a te korosztályod nevezi, való vezettetéssel is vádolsz, amiért új 
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feleség és család meg szerelem lesz az osztályrészem. És azt várod, hogy bűntudatom 
legyen, nyomot lelkiismeret, amióta elhagytalak benneteket.  

Ökölbe szorul a kezem, kislányom, de csak egy pillanatra, mert mindezt elnézem 
neked.  

Infantilis magabiztossággal nyilatkozol, általad nem ismert, vagy 
memóriazavarod miatt félremagyarázott mozzanatokról, tényezőkről, cselekedetekről, 
elragadnak antiempatikus indulataid, judíciumhiányoddal pedig szenvedést okozol 
nekem.  

Különben jó ötlet tőled, kislányom, kétségtelenül, vállalatom címére küldeni a 
leveledet, azért nem a lakásomra nyilván, mivel Erzsinek, új páromnak alantas 
levélfelbontási rögeszmét tulajdonítsz, hát ne tulajdoníts. Ráadásul feladó nélkül címzed, 
ezért hiszik azt a vállalatomnál, amely csupán csak a harmadik(!) munkahelyem, hogy 
bizonyára jelentéktelen levélről van szó, és felbontják. Jól elcsámcsognak rajta, 
szolgáltatsz nekik matériát bőven.  Ám egyelőre, minden mendemonda ellenére, 
kikezdhetetlen vagyok mint második számú vezető, még élénken emlékszik mindenki 
arra, mikor ide kerülök, milyen keményen kezdek, tiszta helyzetet teremtek, néhány 
embert félreállítok, viszont az eredmények engem igazolnak, azóta is tapasztalható, ha 
nem irányítok, megáll minden. Azon meg elbámulnak, milyen ember is vagyok, aki nem 
vár kitüntetéseket, jutalmakat, elég neki, ha szeretik és népszerű. 

Annak a levelednek, kislányom, a megállapításait, amelyek felháborítóak, 
visszautasítom, mert vedd tudomásul, nem cserélek személyiséget, nem vagyok 
kihegyezve fogyasztásra, és nem függök az altestemtől. Nem akarom mindezt 
bizonygatni, felesleges, mindenesetre  maradok az, aki voltam, Isten (isten) és ember, 
most már csupán az ember (Ember) előtt, egy életre.  

Ölel Apád, Ambrus. 
Utóiratként még azt írhatom, miszerint a primitivitás szolgálatába állsz, 

kislányom, szomorú leszek, sajnálkozom rajtad, és sajnálkozom magamon, hát a szavaim, 
amiket nevelésedre pazarolok, ennyire pusztába kiáltott szavak volnának?! Emma, azt 
váltod ki belőlem, hogy a megdöbbenés, a bénultság, a merevgörcs testi és lelki 
fájdalmával a szívemben viszonyuljak hozzád. És tudd meg, kislányom, továbbra is 
vallom, hogy az Ember (nagybetűvel), örök feladata, hogy az életet eszközként használja 
egy végső cél, egy isten (kisbetűvel) nélküli isteni világ megteremtése érdekében, és én 
ezt mindig eszemben tartom. 

Továbbra is ölel Ambrus, az Édesapád. 
Ambrust egész életében a hit üldözi, foglalkoztatja, a hitnek lesz alattvalója. 
Kiváló képességűnek tartja a tanítója, kinek javaslatára a katolikus egyház kiemeli 

Pálmonostora tanyavilágából, Méntelekpusztáról, kiképezni a maga egyházának hite 
számára, taníttatják a legközelebbi városban, Kecskeméten, a piarista gimnáziumban, 
fedezve a költségeket. A ferencesek rendházában kap szállást, hajnalban kel, ministrál, 
mosogat, takarít, súrol, tanul a cellájában, tanul és tanul. Nyolc évig, mint valami szolga 
él ott, a szerzetesek között, nyaranta pedig haza kell mennie dolgozni a tanyán, őrizni az 
állatokat, és eltűrni, hogy a nagyobb testvérei verjék, mivel irigylik kivételezett helyzetét. 

Négy évig csupán a rendház és a gimnázium között közlekedik, mást nem lát 
Kecskemétből, lehajtott fejjel haladva tanulmányozza a járdát. Magányos. Az osztályban 
csúfolják és kiröhögik, elsősorban beszéde és ruházata miatt; osztálytársai már 
gyerekként úriembert formáznak, ő meg parasztot. Röhögik, hogyan viselhet például 
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olyan nadrágot, amelyik éppen csak térd alá ér, és vastag, durva posztóból készül. 
Kikezdik tájszólása miatt, hónapokig nem mer megszólalni, felelni sem akar, a padja 
felületére szögezi tekintetét. A szüleit helyettesítő magiszter, miután a gimnázium 
igazgatója tájékoztatja Ambrusról, megelégeli, leszidja és kijelenti, ha nem hajlandó 
megszólalni, mehet vissza a tanyára, hát akkor Ambrus megijed és kénytelen-kelletlen 
beszélni, felelni kezd. És hamarosan kiderül, mindent tud. 

Az ötödik évben három barátja támad, kettő amolyan kakukkfióka, Ambrushoz 
hasonlóan, mert az egyik egy lakatos fia, a másik meg egy zsidó orvos fia, aki naponta 
hoz neki uzsonnát, a lakásukra is meghívja; a harmadik apja azonban a város második 
embere, a polgármester után, a fogyasztási hivatal vezetője, hozzájuk is bejáratos lesz. 
Megismeri milyenek is az úri lakások, a hatalmas, egymásba nyíló, napsütötte szobák, a 
gyönyörű, drága berendezési tárgyak, festmények, szőnyegek, itt-ott hatalmas könyvtár. 
Akkor már csavarog a városban ezekkel a barátaival, virgonckodnak. Nyáron nem is 
megy haza, hanem úszómester lesz, nagyhatalmú barátja apjának ajánlásával a strandon. 
Kiderül, hogy a legjobb irodalmi dolgozatok az ő tollából származnak, ha másnak ír, 
azért pengőket kap, és a zsidó fiú házitanítói állást szerez neki. 

Első port felvert szereplése érettségi előtt, nyolcadikban következik be, mikor a 
miniszterelnök öngyilkossága után, megemlékezésként az önképzőkörben, nyilvános 
előadást tart, a piaristák fekete ünnepi egyenruhájában, arról, milyen is az ő hite. Kifejti, 
hogy hisz a magyarság erejében, az éppen zajló háború megnyerésében, hisz a magyar 
öncél és a magyar önérdek parancsaiban, hisz a nagy-magyar útban. Az a kérdés, 
folytatja, hogy a nemzeti szellem légies anyagában, ahogy megfogalmazza, miként 
valósítható meg a magyar öntudat elmélyítése. Szép dicséretben részesítik. 

Ferences rendi szerzetesnek szánja az egyház, fel is veszi a barna csuhát, 
amelynek csuklyáját mélyen a fejébe húzva, sehova sem pillantva, csak maga elé 
mereven nézve, akárcsak valaha Kecskeméten, jár a kisváros, Szerencs, ahol a szerzetesi 
kisfogadalmat leteszi, utcáin, ha jár egyáltalán, könnyű, barna bőr sarujában, kötélszerű 
fehér cingulussal a derekán, barna, kis, kerek sapkában, amely a tonzúráját takarja. Úgy 
véli, minek is akarná látni azt a külvilágot, amit bírnia tilos, az úgyis csak káprázat, neki 
elég az ég, a Magasságossal, meg a hívő társak, és az emberi hit szubsztanciája, mint 
kifejezi, tehát a lényege, sűrítetten, amit bent a rendházban megtapasztalhat, és amit kint 
egyáltalán nem. Cellájában, ahol félhomály, nedvesség és ridegség honol, mint valami 
pincében, rácsos ablak, kényelmetlen priccs, kimustrált szék, asztal, a fő helyen feszület, 
amely előtt térdepelve egész valóját átjárja az Úr, akinek szüzességet, engedelmességet és 
szegénységet fogad, meg azt, hogy önmaga számára megszűnik, hogy kész magát egész 
szívével megalázni érte, Istenért, például akárkinek a lábát megmosná. Mindez betölti 
érzületét, belső világát, és észleli, milyen tiszta a lelkiismerete, mert nem törődve 
evilággal, mintha rejtett mannát, így mondogatja, amit Isten hullat az égből, találna 
lelkében.      

Azonban mikor szerzetesi-papi tanulmányaiban, amely latinul folyik, mind inkább 
előrehalad, már a gyöngyösi rendházban, egyszer csak kételyek merülnek fel benne, 
elsősorban akkor, ha  bizonyos kérdésekre azt a választ kapja professzoraitól, hogy credo 
quia absurdum, hiszem, mert lehetetlen vagy képtelenség. Tudniillik tényszerűen 
próbálják a tanárok és a tankönyvek megmagyarázni a dogmákat, hogy miért igaz 
kézzelfoghatóan is a szentháromság tana, vagy Krisztusnak egyszerre ember és Isten 
volta stb. Eme magyarázatokat feleslegeseknek tartja, számára minden magyarázat 
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szükségtelen, mert ő hisz. Abban a pillanatban, amikor magyarázni kezdik a lehetetlent, a  
megmagyarázhatatlant, elpárolog a hite. Egyszeriben képtelen elfogadni hitének 
alappilléreit, nevetségeseknek, hitelteleneknek tartva, habár ad magának még egy 
lehetőséget azzal, hogy nyilván a gonosz keríti hatalmába.  

No de, ha még csak ennyi volna, ám terhessé válik egyszerre csak a szüzességi 
fogadalma is. Ha a cellában tartózkodik, az ajtót, a többi társához hasonlóan, nyitva kell 
hagyni, csak a magiszter csukhatja be, miután megvizsgálja, nincs-e ott véletlenül még 
valaki. Jelenteni kötelező, ha egymáshoz látogatnak, zárt ajtón belül két papnövendék 
nem lehet együtt. Az ilyen együttlét persze Ambrust, ahogy hangoztatja, hidegen hagyná. 
Kezdetben nem irigyli azt a társát sem, aki a rendház udvarának kerítésén átmászva, 
rendszeres látogatója lesz egy mosónőnek, kankót is kap, amit Ambrus Isten  
büntetésének tart. Viszont az igaz, hogy elég ritkán, de igénybe veszi az önkielégítés 
intézményét, ami csak úgy magától jön, akár, mint véli, egy majomnál, ám óriási 
lelkifurdalás gyötri ilyenkor, még a meggyónása után is. Fohászkodik Istenhez, hogy 
irányozza szívét magára, csak magára, meg a mennyországra, ne tűrje az ő, Ambrus földi 
bolyongásait, csak magát, a Magasságost találja vonzónak eztán mindörökre. Könyörög 
Istenhez, bárcsak egészen fölgyújtaná, elégetné, magába ölelné, hogy egy lélekké 
legyenek a belső egyesülés kegyelme, és a tüzes szeretet meg a mélységes hit hőjének 
mindent megolvasztó hatalma által. Rengeteget fohászkodik Istenhez, tegyen neki 
keserűvé minden földi dolgot, türelem tárgyává minden neheztelést, egyszerűen tegyen 
megvetetté, elfeledetté mindent és mindenkit, ami és aki evilági, földi, teremtett.  

Nem adatik meg nekem, kislányom, mondja Emmának, nem adatik meg a 
Magasságoshoz fűződő, odaadó, boldog egyensúly, fohászkodásaimat, könyörgéseimet 
nem hallgatja meg az Úr.  

Az eszével belátja, de sajnos csak azzal, hogy a paráznát bizony, ahogy írva 
vagyon, izzó szurokkal és büdös kénnel kell megöntözni. Elhiszi ő, hiszen tapasztalja, 
miszerint az az ember, aki magát teljesen meg nem töri, hamar kísértésbe esik. Igyekszik 
is a maga megtörésére, például ha onanizál, hát büntetésül magára rója, hogy két napig 
szomjaznia kell. Mennyire igaznak bizonyul az a megfigyelése is, hogy érzéki 
kíváncsisága arra biztatja, járjon, keljen mindenfelé, viszont következménye nyomott 
lelkiismeret, megosztott szív lesz. A szeretet fölfelé igyekszik, ezt tanítják nekik, 
kispapoknak, Isten irányába, és nem akar semmi alantasba bonyolódni, el akar szakadni 
minden világias vonzalomtól, nehogy a belső látás elhomályosuljon. A szeretet minden 
világi érdektől szabad akar lenni, ez is sulykolva van, ámde az ő esetében, úgy látszik, 
rab marad.  

Meg aztán nem bírja megemészteni a rendházban is elterjedő nézeteket, miszerint 
az éppen folyó háborúban a magyar katonák Krisztus katonái, az ellenség pedig maga az 
Antikrisztus. Nem ért egyet a háborús gyilkolással se így, se úgy, se amúgy. Nem tudja 
megemészteni, hogy az egyik oldalon megáldják a fegyvereket, a másikon elítélik. 
Ráadásul egy nyilas pap lesz a magiszter, aki otromba módon, Ambrus szerint, érvel a 
nyilasok kormányra kerülésének létjogosultsága mellett, és hangsúlyozza, mostanság már 
nem elég a vallásos hit világában elmerülni, hanem az újonnan hatalomra kerülő világi 
politika mellé kell állni, a nyilas mellé, és irtani azokat, akik egyrészt vérük szerint, 
másrészt eszméikben ellenségek. A magiszter, mivel Ambrus nyíltan ellenszegül neki, 
feljelenti a tartományfőnöknél, ahol Ambrus kifejti, megsápadva, tört szemmel, hogy 
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képtelen Isten létével a világ folyását összeegyeztetni, és ha elnézi Isten meg a 
tartományfőnök, hogy a magiszter egy fasiszta legyen, akkor neki nem kell a reverenda. 

Kap egy ócska, nem rávaló civil ruhát, amelyben idegenül mozog, haját teljesen 
kopaszra nyíratja, hogy tonzúráját eltüntesse, és elindul haza, a tanyára. Mindenhol 
romokat lát, orosz csapatokat, és ez félelemre hangolja. Otthon nem ismerik meg 
reverenda nélkül, és mikor anyja rájön, kicsoda, sikoltozni kezd, apja meg sötéten 
ismételgeti, becsapsz bennünket, az isten nyomja beléd a faszát. A legidősebb bátyja 
kijelenti, ez a kis szarházi semmire sem jó, még papnak se. A szomszédok örvendeznek, 
hogy Virághéknak nem sikerül urat nevelni a fiúkból. Elüldözik szülei, és Ambrus, mikor 
kifordul a tanyáról, Kecskemét felé véve az irányt, fogalma sincs, mihez kezdjen. 

Egy újabb hit foglyává válik hamarosan, elcsábítja a kommunizmus. Népi 
kollégista lesz, egyből kiválik műveltségével, jó fejével, és kiemelik, felívelő pályára 
állítják. 

Beleveti magát a pártmunkába, mert azt látja, a párt az olyanokért van, amilyen ő, 
akiknek semmijük sincs, az első akkoriban számára a párt, a szerelemnél, a házasságnál is 
lényegesebb, és úgy látja, az ő munkájának, amivel megbízzák, nincs más célja mint 
gyarapítása a hazának, ahol majd boldog lesz mindenki, az egyén, a család, a közösség, a 
társadalom, a nép, a nemzet, az ország.  

Minduntalan emlékezteti Emmát a munkaköreire, megbízatásaira, amiket valaha 
betölt: kollégiumi igazgató, a pécsi kollégiumok főigazgatója, a népi kollégiumok pécsi 
csoportjának főfelelőse, a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége pécsi csoportjának bizottsági 
tagja, a Szabadságharcos Szövetség helyi vezetőségének tagja, Baranya megye 
tömegszervezeti oktatási felelőse.  

Lenne még néhány, kislányom, mondja Emmának, de az iméntiek a főbbek, és 
ezek nem ám üres címek, hanem komoly tevékenységeket jelentő elkötelezettségek.  

Nagyon szeretik őt Pécsett, emeli ki ezt is, szeretik a rá bízott kollégisták, de a 
város ifjúságának minden rétege, főleg a lányoknál népszerű, persze nem kell rosszra 
gondolni, jegyzi meg, mert már neki ugye felesége van, és ahhoz tartja magát. Az első 
egyetemi napok megrendezésével egészen szárnyra kél a neve, pedig szerény, soha nem 
vár ünneplést, meg elismerést, mondja magáról, talán ezért is ismerik el, de azt meg kell 
vallania őszintén, hogy úgy nem hivatalosan, nem megrendezve, hanem szívből jövően, 
nagyon jólesik, ha kimutatják, hogy meg vannak vele elégedve. Mindent megmozgatnak 
a pécsi illetékesek és a munkatársai, hogy maradjon, mivel hívják Budapestre, pedig 
mikor ide, Pécsre helyezik, népi kollégium igazgatónak, nagyon keményen kezd, és 
bizony, míg rendbe hozza a dolgokat, sok embert kell félreállítania. Gyorsan megszünteti 
a visszaéléseket, nem beszélve a nemi szabadosság felszámolásáról, ami akkoriban igen 
fontos tett a kollégiumokban, és tiszta helyzetet előállítva, az általa kiválasztott 
segítőtársakkal eredményesen dolgozhat.  

És vár rám is a feladat, kislányom, meséli, az ellenség kisöprése ebből a különben 
nagyon festői városból, mert festőiség ide vagy oda, Pécs szervezetten reakciós.  

Mikor összeházasodnak Annával, addigi egyetlen szerelmével, úgy gondolják, 
egymáséi lesznek egy életre. Az ő két szívük most már egy szív, örökre bennük fog élni 
az egymásra találás és az egymás megtalálásának szent, misztikus, ahogy Ambrus 
emlegeti, pillanata. És csak ketten alkotnak egy egész embert, ketten a szeretet és a 
szerelem perzselő, tiszta, örök tüzében. Egymás mellett járják az élet ösvényét, együtt 
éneklik a boldogság dalát. Csodálatos érzések, a tiszta szerelem, az örök szeretet szent 
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érzései hullámzanak bennük. A boldogság igézetes hangján szólnak egymáshoz, 
Annuskájával. Elképzelhetetlen, hogyan lehet ilyen jó, jóságos egy leány, mint Anna. És 
ahogyan Annuska körülveszi őt melegségével, szeretetével, egész nőiségével, az 
leírhatatlan, vallja így.  

Észre sem veszik, ami igaz, az igaz, hogy csak egy ócska bőröndre való holmijuk 
van, egy kevés és silány felső és alsó ruházati cikk, semmi más. A kollégiumban,  ahol 
Ambrus vezető, vaságyon alszanak, elhasznált matracon, közönséges honvédségi 
pokróccal takaróznak, de hát bármivel betakarnák szerelmüket, szerelmes testüket.  

Nászéjszakájukon reszketve várja Ambrus, hogy Annát magáévá tegye, hiszen 
előtte egyetlen nő van az életében összesen, az is egyszeri alkalommal, holott már 
huszonhat éves. Mikor lefejti Annáról  a hálóinget, nyomban megérzi lángolni magában a 
szerelem tüzét, és ezt szóról-szóra így is mondja, aminek anyaga azonnal ki is lövell 
belőle, és éppen Anna arcára. Anna feljajdul, értetlenkedik, és megkérdezi, mi ez a 
nedves ragacs, hogyan kerül az arcára, undorral törölgeti, még sírdogál is. 
Megmagyarázza Ambrus, hogy ez a valami a szerelem anyagi megtestesülése, akkor 
keletkezik, amikor belső egyesülés folytán, amelynek eszköze a külső egyesülés, egy 
lélekké válnak a szerelmesek, s ha most, a nászéjszakájukon sikerül eggyé válniuk, 
azontúl is mindig sikerülni fog. És boldogan nevet, Anna viszont továbbra is csak sír, és 
furcsállja Ambrus nevetését, hiába mondja neki Ambrus, hogy ő a szerelem perzselő, 
tiszta, örök tüzében ég. Talán ő nem ég, kérdezi Annától.  

És bizony, kislányom, előrebocsátom, hogy anyád nem ég, mondja Ambrus, és 
nem nevet, és a későbbiek során sem ég, a nevetést is hanyagolva, és ez bizony engem 
elkeserít, letör.  

Rendkívül meglepi Ambrust, hogy Anna még érintetlen, holott már betölti a 
huszonhármat is, persze azért igencsak elvárja Ambrus, hogy ő, a férje legyen az első 
nála. Anna külső és belső tisztasága kettőjüket összekötő kapocsnak és nagy értéknek 
tűnik Ambrus szemében, azt is gondolva, hogy Anna olyan  a női nemben, mint jómaga a 
férfiben. Akkoriban szárnyra kap, és ír Annához egy nagy csomó verset, melyekben 
kifejezi, mennyire mélyrehatóan átérzi az egymásra találásukat, amit szentnek, titokzatos 
pillanatnak tekint.  

Kislányom, mondja Ambrus, képzeld el, hogy édesanyám, a te Virágh 
nagymamád kikotyogja nekem egyszer, egészen furcsa, merev arccal, hogy mielőtt férje 
vagyis  édesapám, a te Virágh nagyapád meghal, előző nap még vele akar hálni. 
Kérdezgetni kezdem, hogyan és mint, hát ki is derül, hogy édesapa vénségére, úgy 
hetvenen túl is közeledne mindig, sokszor felizgulva még akkor is, édesanyához, holott 
az már régen nem engedi, Istentől kérve védelmet párja ellen. És aztán édesapám a 
halálos ágyán édesanyám  fejéhez vágja a következőt: miattad halok meg, te fapicsa. Ezt 
megtudva, leesik nekem a tantusz, miért nem hallom szüleimtől soha a boldogság 
igézetes hangját, miért nem látom őket együtt járni az élet meghitt ösvényén. Kislányom, 
maradjon köztünk, ezt a sorsot, édesapám sorsát kerülöm ki a válásommal, mondja 
Ambrus. 

Pedig nem szándékozik soha elválni Annától, fejti ki, egyáltalán nem, őt Annához 
szent érzés, legalábbis ezt gondolja valaha, örök szeretet fűzi. Nélküle kezdeményezi a 
válópert Anna. A tárgyalóterem előtt, a folyosón találkoznak hosszabb idő óta először. 
Ambrus roppant elgyötört, összehúzza magát, mint aki ott sincs. Neheztel Annára, mert 
szíven üti a bírósági idézés, amely előrevetíti, nincs többé családja, olyan család, ami 
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neki a család, hisz nem tudja elképzelni, mást jelentsen számára a család, mint Annát és a 
két gyerekét.  Hogy az ő családjának tagjai más személyek legyenek, ez a képzeletét 
felülmúlja. És, hogy ez az érzés megváltozik benne, mert megváltozik, és egyenesen az 
ellenkezőjére, abban Emmának, jelenti ki apja, nagy szerepe van. 

Megszenvedi, mikor kilép a rendből, megszenvedi, amiért sikerül a mennybéli 
világot egy földi világra cserélnie szellemileg is, lelkileg is, ünnepnapokon is, 
hétköznapokon is, aztán megszenvedi a félreállítását, hogy leszerelik, levétetik vele az 
egyenruhát, már felkerülve Budapestre, mikor a kispap múltja kiderül, ámbár lehet, hogy 
szerencséje van, mondja, mert nincs ideje túlkapásokat elkövetni abban a fegyveres 
testületben, ahol szinte csak túlkapás történik,  és megszenvedi a pártból való eltávolítását 
is aztán.  

Fogalma sincs Emmának, persze nem is lehet, hogyan távolítják el az 
Államvédelmi Hatóságtól apját, fogalma sincs, apja titkolja. Kiadják Ambrusnak, mint 
főhadnagynak parancsba, hogy szedje ki egy úgymond kémből, mit és hogyan csinált, kik 
a megbízói satöbbi, és ehhez megmutatják neki az összes fogást, a fenyegetéstől a 
verésig, az elkábításig, az első ilyen bevetése volna Ambrusnak az illető kém 
kihallgatása. Bemegy Ambrus a kihallgató terembe a segítőivel, beosztottaival, már ott 
van az állítólagos kém bilincsbe verve, Ambrus kezdené a kihallgatást, mikor hirtelen 
besötétedik a szoba, beront több társa, kivezetik a kémet, és a koromsötétben egy hang, 
melynek gazdája láthatatlan, Ambrusra förmed, vetkőzni, te, Virágh, kivetkőzni az 
egyenruhából, gyerünk. Ambrus a döbbenettől csak tehetetlenül áll, mire letépik róla a 
ruhát, és mikor ott áll anyaszült meztelenül, hirtelen reflektorok világítják meg, és 
legalább öt vagy hat kollégája gúnyos megjegyzését hallhatja a hímtagjáról, hogy az 
milyen apró, mennyire össze van húzódva, töpörödve, hát azzal baszni nem igen lehet 
már többé, és ők gondoskodnak is róla, ne is lehessen. Rugdosni kezdik, lerúgják a 
földre, és ott rugdossák tovább, miközben ordítják, eltitkoltad, hogy kispap voltál, te 
csuhás, beférkőztél közénk és kémkedtél, te, csuhás, csuhás haverjaidnak mindent 
kiadtál, elismered? Ambrus hallgat, de mikor már nem bírja a rugdosást, mikor már 
vérzik mindenhol, bordái töröttek és fogainak többsége kihullva, akkor elrebegi, hogy 
elismeri. Aláíratják vele, hogy elismeri, ócska civil ruhát dobnak oda neki, távozzon 
abban. Azonban túlkapásnak, a rendszerre nem jellemzőnek tartja, ami vele történt, 
főképpen, miután segítenek neki elhelyezkedni.         

Persze felmerül benne minduntalan, hogy talán szerencséje van, mert megússza, 
nem kell azt csinálnia, amit vele csináltak.    

Nagyobb megértéssel lehetnél hozzám, kislányom, mondja Ambrus, ám túl teszel 
az öreg Lear király kegyetlenségén is velem szemben, pedig fiatal vagy, nő vagy, sőt 
koronát sem viselsz.  

Ott a bírósági folyosón, a válóperi tárgyalásuk előtt köszönti Ambrus Annát, leül 
mellé a padra és azt kérdezi: muszáj ennek így történnie, Anna? És akkor Anna elsírja 
magát, és azt mondja, nem fogja elfelejteni azt a húsz évet, amit együtt töltöttek. Feltolul 
Ambrusban az Annához fűződő hajdani tiszta szerelem, szeretné megsimogatni Anna 
haját, de nem meri, pedig érez meghittséget iránta, érzi a szeretet szagait, ízeit, emlékeit 
újra, és berohan az illemhelyre, ne lássák sírását, sőt zokogását. Viszont mikor kijön a 
toalettből, már nem akarja megsimogatni Annát, elmúlik az előbbi hangulata, hiába. 
Egyetlen porcikája sem kívánja megérinteni már Annát, sőt a harag is elönti, amiért Anna 
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válni akar, és hogy Anna akar elválni, hogy Anna kezdeményezi, hát ez képtelenség 
Ambrus számára. 

Te mondogatod anyádnak, kislányom, hogy váljon el tőlem, mondja. És te 
tudatosítod bennem, kislányom, és most őszinte leszek, jegyzi meg, nagyon őszinte, de 
hát ilyen vagyok, szóval, hogy bizony nincs már tőletek származó, szívből jövő szeretet 
irántam, erről ennyit. 

 Viszont és szerencsére újjászületik, vallja, új családot alapítva, új szerelemmel, 
ami, mint elismeri, sokféle kockázattal jár, amelyek közé a tévedést is beleérti.  

 Mostanában már-már azt gondolja, milyen jól megvannak Emmával, még akkor 
is, ha új felesége társaságát el nem viseli Emma. Pedig Erzsi mindent megtesz Emma  
kedvéért, vasárnapi ebédekre hívja, és  mintha oldódna is a köztük lévő idegenkedés, 
ellenségeskedés, és akkor, egyszer csak rá kell döbbennie, és ama levél után, hogy 
mindez csak látszat, álcázás, képmutatás.  

Rengeteget dolgozik, mondja, továbbra is szerény, névtelen munkásként, miután 
félreállítják, a közösségi társadalom felvirágoztatása érdekében, egy vállalatnál, 
nagyvállalatnál, most már főosztályvezetőként, miután elvégzi a közgazdasági egyetemet 
estin, munkájának célja az ország, ha divat, ha nem mostanság érdek nélkül hangoztatni, 
felvirágoztatása, hogy legyen mindenki boldog és egyenlő ebben a szocialista hazában. 
Azon van, hogy a teljesítmény mértékében jussanak javak; még el kell gondolkoznia, 
megérdemeljük-e valaha, miszerint szükségletünk szerint adasson. Mindez nem elavult 
közhely és hazugság, ahogy Emma hiszi, mondja Emmának, nem baj, nem akar már 
meggyőzni, úgyis hiábavaló lenne a próbálkozása. Tovább is lép, tudja meg Emma ezt is, 
éppen új házasságának révén, amely önfenntartása szempontjából nélkülözhetetlen 
változtatás, melyben kiteljesedhet, amit most már elfogadhatna a lánya.  

Emma, ha tudnád, mondja Ambrus, mennyire körülvesz engem Erzsi a 
melegségével, egész nőiségével, akkor mindent megértenél.   

Hogy úgymond elmerül a fogyasztásban, amivel Emma vádolja, mert ugye 
vádolja, ezzel nem akar foglalkozni, rangján aluli. Talán csak nem azt szeretné a lánya, 
hogy megint úgy éljen, mint a tanyán, ahol születik, hetedik testvérnek: istállóban aludjon 
a lovak mellett, röfögjön a disznókkal, mikor kanásznak állítják, mezítláb járjon még 
télen is, és lábfejét tehénszarba mártva melegítse meg?! Tudja-e a lánya, hogy annak 
idején, ha nagy kegyesen elengedik néha a kilométerekre eső iskolába, akkor meleg 
krumplit kap szorongatni, le ne fagyjon a keze? Az édesapja ütlegeli, a nagyapja meg, 
tehát Emma dédapja úgy fejbe vágja az egyik testvérét, egy kislányt, Emma nevezetűt, 
akitől Emma a nevét kapja, hogy az meghal, az ő szemeláttára, a halottkémmel pedig 
szépen elintézik a dolgot. És talán csak nem azt szeretné a lánya, hogy úgy éljen, mint 
húsz, huszonöt évvel ezelőtt, mikor nélkülöznek, mindent nélkülöznek.  

 Ha elfogulatlanul tekintene rá Emma, akkor tudná, nem attól függ, nem attól van 
vezettetve, amit emleget Emma, nem az altestétől, hanem mély szerelemtől. Erzsi 
nőiségében, ami elmondhatatlan, érzéki kíváncsiságát végre kielégítheti, ezzel nem is 
akarja zavarni Emmát, ám azért nem árt, ha Emma tudomásul veszi. Éppen kielégülése 
következtében, a puszta nemiség csábítása belső látását nem homályosíthatja el többé, 
vissza is nyeri érzelmi és érzéki kiegyensúlyozottságát. Csodálatos érzésekkel, a 
boldogság igézetes hangjával vannak tele ők ketten, Erzsivel. Szellemiekben persze nem 
olyan szintű Erzsi, az új párja, mint Anna, de hát ebből a szempontból az irányító 
szerepet játssza Erzsinél, és el fog csodálkozni Emma, mennyire felhozza majd 
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nemsokára Erzsit, aki még egyben-másban Emmának is, aki egy entellektüel pózában, 
magas műveltségével tetszeleg, versenytársa lehet, például a matematikai tehetsége 
révén, ami sokszorosan felülmúlja az Emmáét, s amit áruforgalmi csoportvezetőként 
kitűnően hasznosít.  

És Ambrus kifejti, hogy szeretne adni a világnak most már tényleg egy olyan 
utódot, az új gyereke, kisfia, Józsika személyében, aki az  elképzelése szerint nevelődik, 
miután a régi gyerekei, Emma és Kisöcsi nem aszerint nevelődnek, és szeretné, ha 
Józsikában  igazolódni láthatná újból feltámadt reinkarnációba, mint kifejezi, tehát új 
alakban való újjászületésbe vetett  hitét.  

Nem vár hálát Emmától, amiért imádatával halmozta el valamikor, és törődése, 
odafigyelése legmagasabb fokával nevelte, már egy kis szeretetet sem vár el tőle, de némi 
tiszteletadást a részéről, mint hangsúlyozza, nem tartana feleslegesnek.  
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 Többször ült be a Rákóczi presszóba Emma, elképzelve, hogy követőivel egy 

asztalnál ül, és egyszer, jól emlékszem, meglátott engem, mikor kilépett a presszóból, 
éppen hazafelé tartottam, és rögtön átölelt. Mi a fene, jegyeztem meg, presszózol, Emma, 
micsoda új szokás, inkább írnád a novelláidat. Ki is kell néha kapcsolódni, mondta 
Emma. Összeráncoltam homlokomat, furcsállva néztem rá. 

A szüleimtől jöttem, kikkel mindig kiástuk a csatabárdot. Sokat töprengtem 
rajtuk, elsősorban apámon, és nem voltam vele kibékülve. Pedig apám nem akárki, ezt 
felmértem. Hihetetlen szegény családból származott, el sem tudtam képzelni azt az életet, 
amit huszonéves koráig élt. Hét testvérével és a szüleivel lakott egy földes szobában 
gyerekként, egyetlen játéka akadt, valami fütyülő, de tiltva volt neki, hogy belefújjon. 
Apja, az én egyik nagyapám cipész volt, aztán pincemester, majd favágó, szerette az italt. 
Verte apámat, aki megedződött a sok veréstől, bár apám hímzőnő anyja, a nagymamám, 
lágy, kedves asszony, próbálta védeni. Ugyanakkor szellemileg már kisgyerekkorában 
kiművelt lett apám, hisz a világ első számú könyvével, a Bibliával kelt, feküdt az egész 
család, ő is, mert a vallásos hit töltötte be az életüket. Hát érdekes. Kereskedőinasnak 
adták apámat, majd vásározni kezdett, aztán segédmunkásnak kellett állnia, nyári 
konyhában élt, poloskák mászkáltak rajta. De sokat olvasott, elsősorban vallási meg 
ismeretterjesztő műveket és újságokat. Géppuskás lett a honvédseregben, 
felülmúlhatatlanul jó katonának tartották. Viszont, ha tehette, félrevonult, olvasott és 
olvasott, meg templomba járt a fegyverével is. Miután beleszeretett leendő anyámba, 
anyám meg belé, megváltozott az élete, mint egy mesében, hisz anyámnak gyönyörű 
kertes ház volt a hozománya, ahová születtem, sőt apám megkapta apósa borkereskedését 
is, és egy nagyobb darab szőlőbirtokot. Elegáns lett, sőt hirtelen jóképű, a borászatot 
ügyesen vezette, tárgyalt, szerepelt, feltalálta magát, úriemberré lett. Hogy mit élt át a 
fronton, egy furcsa alakulatba kerülve, azt nem szívesen mesélte el. Miután fogságba 
esett, sikerült szószólónak lennie, ezáltal fennforgónak, a táborvezetőséggel kapcsolatot 
tartónak, szerezhetett amit akart, csicskásai támadtak. Hogy túlélt, kezdhetett elölről 
itthon mindent, romokban hevert a családunk. Járta a falvakat különböző árucikkekkel, 
azokat csereberélte más árukra, főleg élelemre, legyen mit ennünk, a pénz, mint tudjuk, 
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nem ért semmit, miközben próbálta a szőlőt is művelni, illetve műveltetni. Anyám meg 
papírboltot működtetett. Miután az új rendszer elkommunizálta az üzletet, és a 
cserekereskedés lehetősége ugyancsak elveszett, a szőlőművelésből meg, a saját szőlőből 
sem lehetett megélni, hát engedte magát apám üzletvezetőnek kinevezni egy állami bolt 
élére, és engedte magát, kénytelen-kelletlen bekényszeríteni a pártba.  Teljesítette a 
parancsokat, de ő is parancsolt. Tették ide-oda, mindenhol bevált, ám nem érezte jól 
magát. Népszerűséget vívott ki, mégis mindig tartott valamitől. Eléggé ellentmondást 
nem tűrően bánt velem, ugyanakkor mindent megadott nekem, amit csak adhatott. 
Hajlíthatatlanul viszonyult hozzám, bár nagyvonalúan is. Elég korán összeütközésbe 
kerültünk, mert kifogásolta a természetemet, hogy nem rá hasonlítok. Mikor a magam 
feje után szerettem volna már menni, tovább éleződött az ellentét köztünk, mivel apám 
félt amiatt, hogy én elrontom az életemet. Magam meg azzal vádoltam, hogy engedte 
magát ide-oda sodortatni. Felbőszült és felvilágosított, őt nem sodortatták, nem sodródott, 
hanem az esze vezette, észnél volt mindig, velem ellentétben. 

Megeredt az eső, de bennünket védtek az árkádok, hisz az a presszó, ahol Emma 
egy kis időt eltöltött, a Rákóczi út árkádos részén volt. Sokan húzódtak be az árkádok alá, 
várva, velünk együtt, mikor áll el a zuhé.  

És Emma észrevette, hogy mellettünk toporog Karikalábú hordószerű figura, aki 
egyszer a barátjával leszólította. Most egy másik barátjával téblábolt, egy léggömbfejű 
kopasszal. Nem akart Emma a közelükben lenni, és odaszólt nekem, siessünk haza, 
telefont vár, ezt hazudta, és erősködött, gyerünk már, az a kis eső nem érdekes. 
Dehogynem, jegyeztem meg, nagyon is érdekes, és szokásom szerint kerekítettem valami 
szöveget arról, teljesen öncélúan, hogy aki megázik, az ugye, mint tudjuk, megnő egy 
kicsit, a népi bölcsesség szerint, és akkor kinőjük a ruhatárunkat, és újakra nincs 
pénzünk, különben is ritkán kapható olyasmi, ami az ízlésünknek megfelel. Ázik az 
ország, Emma, tettem még hozzá, csak nehogy teljesen elázzon. 

Miközben hazafelé haladtunk, Emma minduntalan hátratekintett, és úgy látta, 
hogy követ bennünket valaki, mégpedig Léggömbfejű kopasz.  

Még betértünk a Klauzál téri csarnokba, sorban  álltunk egy zöldséges előtt, 
miközben láttam, mennyire le van törve Emma, hát gyorsan elújságoltam egy általam 
kitalált rádióhírt, és persze a sorban állók füle hallatára,  hogy világtalálkozójukat 
Nairobiban tartják a protestánsok, hát jól kiválasztották, hol legyen, igazi protestáns hely, 
például paradicsoma az oroszlánvadászatnak, viszont a magyar küldöttség javaslatát, 
miszerint békepapok kellenének szerte a világban, békepapok, mint ahogy nálunk már 
bevált, elutasították. Na erre Emma elkezdett vihogni. Vihogtunk, hallhatta mindenki, de 
mintha senki semmit sem hallott volna. Hát ezen még jobban vihogtunk. Azonban mire 
hazaértünk, Emma visszasüppedt a szomorúságába.  

És azzal állt elő, hogy kell lennie a Teremtő helyett, hisz kételkedik egy Teremtő 
létezésében, valami másnak, valaki másnak, ami vagy aki nem istenszerű, bár isteni 
hatalommal bír. A szeretetre szavaz, mondta, mint aminek a teremtő trónjára kéne lépnie. 
Ahhoz persze, hogy a szeretet uraljon bennünket, folytatta, vigyáznunk kellene a másikra, 
kínosan vigyázni.  

Meglepődtem ezen az eszmefuttatásán, ugyanakkor érdekesnek, bár gyerekesnek 
találtam. Nem érdemes keresni isteni hatalmat, mondtam, viszont azzal egyetértek, hogy 
vigyázzunk a társainkra, a másikra, vagyis nemcsak a magunk bőrébe, hanem  a mások 
bőrébe való belehelyezkedés is elengedhetetlen feladat és fontos érdek lehetne, az ilyen 



 44 

érdekek igaz megalapozását kellene szorgalmazni, a kölcsönös érdekekét, melyekben 
persze a szeretet is fontos szerepet tölthetne be, mint lényeges érdek, persze nem a 
megfoghatatlan, lila ködbe vesző, könnyes, érzelgős, önző, hanem a másik javát akaró, 
kemény és kölcsönös, világot átfogó szeretet, tulajdonképpen a szeretet iránti hódolat, 
tisztelet, imádat, ami a legritkább fajta, főként Magyarországon ritka, tértem ki erre is, 
mert ez az ország híres a szeretetlenségéről. Egyetértettünk. Hát igen, azért is találtunk 
egymásra Emmával, mert így beszélgethettünk. 

Olvasott tanulmányokat a szorongásról, de nem sokra ment vele, bár néha  
jókedvre derítették az olyan javaslatai bizonyos pszichiátereknek, miszerint a 
szorongásban szenvedő  hagyjon a padlón újságokat és ruhákat egy hétig heverni; 
változtassa meg a tárgyak elrendezését a fürdőszobapolcon  véletlenszerűen; keverje 
össze az evőeszközöket a konyhai fiókban; állítsa ferdére a szőnyegeket és, ha vannak, a 
képeket is a falakon; húzzon ki félig egyet a szekrényben álló, egymásra helyezett 
párnahuzatok közül, és hagyja úgy; a szekrényajtókat ne csukja be; ne tüntesse el a 
morzsákat az asztalról; ruháinak egyik ujja legyen felgyűrve, hordja így. Elhűlve nevetett 
mindezen.  

Én meg próbáltam felvidítani. Sajnos nem tudtam még mindig, mitől szorong 
annyira, miközben jócskán szorongtam magam is, mivel hol gégerákot, hol bőrrákot 
képzeltem be, hol sérvem keletkezett, mint gondoltam, hol az aranyerem vérzett, az 
viszont tényleg vérzett.  
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Mintha egy szoborcsoport középponti figurája volna Emma, a családjukat 

jelképező szoborcsoporté. 
Ünnepnapokon, munkaszüneti napokon, tavasszal, nyáron, kora ősszel parkokban, 

ahol rengeteg a piros virágból kirakott vörös csillag, sétálgatnak, kisgyerekkorában, más 
lehetőség híján, így próbálkozva a kötelező országépítés forradalmi cselekedetének 
hétköznapi robotjából kikapcsolódni. Közben Emma magabiztos kézenállásba lendül, 
hogy, mivel fűre lépni tilos, azért is megkockáztassa a fű birtokba vételét, ha lábon nem 
lehet, akkor kézen. Több se kell Kisöcsinek, négykézlábra ereszkedik a kézenálló Emma 
jobb oldala mellé a füvön, felemelve aztán rögtön a bal lábát, bár tétovázva, mintha 
kutyus lenne és pisilne, ez a háromkézláb. Az apa, Ambrus sem habozik sokat, belép a 
tilosba, a fűre, megkapja Emma levegőben himbálózó bal bokáját, ehhez meg kell 
roggyantania térdét, mintha nagydolgolozásra készülődne, de azért nem annyira mélyen, 
miközben mosoly ömlik az arcára. Az anya, Anna szintén bemerészkedik a fűre,  
leguggol Kisöcsi mellé, megcsókolni fiacskája szőke fejét. Testhelyzetüket, kézenállás, 
háromkézláb, térdroggyantás, guggolás, vagyis egymáshoz való térbeli viszonyukat 
megtartják néhány másodpercig, esetleg percig, néha percekig, istenem, bírják, az apa is, 
az anya is fiatal még, ráadásul belső késztetésük sem elhanyagolható. Hát ezt a családi 
alakzatukat nevezem szoborcsoportnak önkényesen. 

Megbámulják őket a sétálók, nem vennék zokon Virághék, ha tapsolnának is 
nekik, egy ilyen szép család láttán, a családi összetartozást ösztönösen példázó mutatvány 
láttán. Ilyenkor még az ünneplőruháikra is büszkék, holott rosszul szabottak, sosem 
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kényelmesek, szűkek vagy bővek, és persze silányak. Sőt büszkék a merevre fésült, a 
rossz nyírás következtében csúnya hajviseletükre is, mely torzítja fejformájukat és 
arcvonásaikat. Ugyanakkor Emma azért is áll kézen, mert a szép ruhának nevezett 
ruháját, és az ehhez kötelezően járó illedelmes magatartást nem akarja figyelembe venni. 

Akkoriban apja sugárzásában létezik, mert apja imádja, fáradtan is, rosszkedvűen 
is, szorongva is, és fickándozik, ha Emma a közelében van. Lóghat apján, 
csimpaszkodhat belé bármikor, szökdécselhet és fészkelhet rajta, apja engedi, sőt igényli. 
Hevesen rohangálnak a lakásban is ők ketten, azonban Emma sosem tudja meddig, mert 
apja az egyik percben még élvezi, a másikban már megunja és anyjához irányítja Emmát, 
kinek bele kell nyugodnia, mert apja ellenére nem csinálhat semmit. 

Ellenben azt tehet anyjával, amit akar; tetszik is neki, nem is ez a fajta 
kapcsolatuk. Tetszik, mert mindenféle játék tárgyának és alanyának tekintheti anyját, 
játszanak és játszanak a végtelenségig, Emma érzi anyja türelmét, odaadását, holott 
közben anyja főz, takarít, talán még mosogat is, mos is, vasal is, mégsem utasítja el a 
dolgára hivatkozva lányát. És nem tetszik Emmának, mert tekintélyt parancsolóbb anyára 
vágyik.  

Akkoriban mélyen tudatosodik Emmában a félelemmentesség, és kell-e ennél 
több egy gyereknek, ráadásul egy félelemmel telített korszak kellős közepén, mikor a 
félelem hiánya ritkább a fehér hollónál is. Neki nem kell félnie semmitől, senkitől, ezt 
hallja apjától, és imádja hallani, ebben a mostani rendszerben ugyanis, mint érzékelteti 
apja, megvédheti Emmát bármitől, bárkitől. És milyen furcsa, mikor már félnie kellene 
apjának, és Emma tapasztalja, fél is, sőt gyomorfekélye támad, Emmát továbbra is a 
félelemmentességgel látja el; hogyan csinálja, rejtély.  

Nem is fél egyáltalán Emma továbbra sem, s akik meg akarják félemlíteni, azok 
az ő veszélyérzettől mentes világának falába ütköznek, aminek majd, előrebocsátom, 
messzemenő következményei lesznek. Ha anyja bizonyos veszélyekre figyelmezteti, mert 
olyan kissé ijedős meg bizonytalan, és főképpen szorongó, akkor Emma kurtán elutasítja. 
Ilyenkor nem szereti az anyja tekintetét, tapintását, illatát, inkább az apja tekintetére, 
tapintására, illatára vágyódik. 

Amikor felmászik a legmagasabb fára a téren, ez a tér a mozgalmas, lepusztult, 
mocskos Klauzál tér, megnézni, hogyan élnek ott a madarak fenn, és kipróbálni, lehet-e 
egy lánygyerek, mint ő, madár, és ottfelejtkezik órákig, és az anyja, aki lélekszakadva 
keresi, rátalálva lágyan magához öleli, akkor Emma, bár jólesik az ölelés, megrója, 
persze csak gondolatban, miért nem kever le neki egyet. Az apja feddi meg keményen, 
mire megsértődik, rohan az anyjához védelemért, holott elismeri, az apja viselkedik 
helyénvalóan. 

Kisöcsit is arra ösztönzi Emma, ne féljen, legyen egészen bátor, önálló, öntudatos, 
kövesse mindenben őt, meg is magyarázza öccsének, milyen szerencsés, nincs 
mindenkinek ilyen nővére, mint ő, aki lány létére fittyet hány a félelemérzetnek. 

Egyszer Kisöcsi, akit előszeretettel küldözget Emma vásárolni maga helyett, lehet 
úgy hatéves, elfelejt kenyeret venni, visszaszalad az üzletbe a szatyrában már kifizetett 
vajjal, tejjel, felvágottal satöbbivel, de mert most már csak a kenyeret akarja kiegyenlíteni 
a pénztárnál, viszont a többi megfizetését igazoló blokkot meg nem találja, ráfogják, 
hogy lop. Kisöcsi bőg, az üzletvezető jegyzőkönyvet vesz fel a lopásról, majd még a 
lakásukba is felpofátlankodik, aláíratni a jegyzőkönyvet, és megnézni magának egy 
úgymond lopós gyerek környezetét; divatozik akkoriban a környezettanulmányozás. Csak 
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Emmát találja otthon, aki tizenegy éves, viszont öntudata kortalan és határtalan, 
kifejezőképessége nemkülönben, hát  több sem kell neki, felháborodik. Felvilágosítja az 
üzletvezetőt, hogy egy olyan gyereket gyanúsít lopással, akit a szülei csak szépre és jóra 
tanítanak, nemkülönben a nővére, vagyis ő, elsősorban az erkölcsösségre, szónokolja, és 
reményének ad hangot, talán ismeri az üzletvezető ezt a fogalmat, hogy erkölcs. És 
szégyellheti magát az üzletvezető, teszi hozzá Emma, mert egy olyan gyereket vádol 
erkölcstelenséggel, akit szülei és nővére már régen kioktatnak nemcsak arra, hogy 
tartózkodjon a közösség tulajdonának megdézsmálásától, hanem megvédésének és 
gyarapításának szükségességére is nevelik. Felhozza Emma az apát, akitől tanulhatna az 
üzletvezető, mert szintén a kereskedelemben tevékenykedik, de sohasem vádolna senkit 
lopással, mielőtt az igazságról meggyőződne, igen, az igazságról, hangsúlyozza Emma, 
és semmiképpen nem alázna meg egy ilyen fejlődésben lévő kisgyereket, mint Kisöcsi, 
inkább az öntudatára próbálna hatni, ha szükségesnek látná. És tanulhatna az üzletvezető 
az anyától is, folytatja Emma kérlelhetetlenül, aki panaszirodában dolgozik, és éppen 
ezért tisztában van azzal, kik jelentgetnek fel, kik rágalmaznak, hát az ellenséges elemek, 
az idegbetegek, a falmellékiek, meg akiknek vaj van a fülük mögött, az ilyenek, közéjük 
tartozik nyilván, hangsúlyozza Emma, az üzletvezető is, ha üzletvezető egyáltalán, ejti el 
a kétely magvát, hisz nem igazolta magát. Legyen nyugodt az üzletvezető, a szülei nem 
fogják engedni, így Emma, hogy szégyenbélyeget üssön a gyerekükre, ráadásul ezzel a 
hazug jegyzőkönyvvel, eljárást fognak kezdeményezni az üzletvezető vagy ál-üzletvezető 
ellen törvénytelen lakásbehatolásért, sőt, és most éles fordulattal él, fiatalkorú lány 
megrontási kísérletéért, úgy hogy most már tűnjön el a balfenéken, és semmisítse meg azt 
a szemét jegyzőkönyvet. Élvezi az üzletvezető zavarát, elképedését egy kislány 
népnevelő hevületű szóáradatától, élvezi Emma a győzelmét, hiszen az iménti szavak, 
melyekkel él, győztes szavak, jól tudja, sőt veszélyes szavak, ezeknek következményei 
szoktak lenni. Az üzletvezető jónak is látja  elpucolni. 

Szülei mosolyognak, mikor elmeséli Emma mindezt, megdicsérik helytállásáért, 
és főleg azért, mivel ráérez, bizony az erkölcsről van szó és nem holmi anyagiakról. 

Győzelmi mámorokban él Emma akkortájt, hiszen szüntelenül hallhatja, 
elsősorban apjától, milyen fogékony a szépre, a jóra, a tisztességre, az igazságra, az 
igazságosságra, persze az apja tanítása értelmében, és mindenekfölött az egyenlőségre. 
Ha viszont úgy ítéli meg az apja, hogy dicséretekből többlettel rendelkezik Emma, minek 
következtében  az elkapatottság bizonyos tüneteit produkálva sokat enged meg magának, 
a papucsát vágja Emma után hatalmas indulattal. Ilyenkor, a kőhajigálást helyettesítő apai 
papucshajigálás elől, anyjához menekül. 

Imád körbe-körbe forogni anyjával, akkorákat nevetnek, hogy megfájdul a hasuk. 
Ha anyja nem akar vele forogni, vagy nem akarja azt, amit ő, Emma, ilyen is megtörténik 
nagy néha, mivel, ahogy kifejezi anyja, most már azért túlzás, amit követel, akkor 
felhúzza az orrát és visszapártol apjához könnyedén. 

Megállapítják minduntalan az apjával, hogy úgy hasonlítanak egymásra, mint 
egyik krumpli a másikra, tehát igen is, meg nem is, de inkább igen. Ellenben Kisöcsi 
egyértelműen az anyjukat formázza. A fényképek, amelyeket többször átnézek, nem 
igazolnak ebből semmit. 

El van telve akkoriban Emma a szüleitől, akik mindketten egyetemre járnak 
esténként. Elsősorban az apjától van eltelve, mert ugyan kinek van még ilyen apja, aki 
kitűnően vizsgázik mindig, lélekölő munkája mellett is, amihez kora hajnalban kell 
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felkelnie, ráadásul latinban is beszélőképes. Anyja sem kutya ám azért, gondolja Emma, 
mert ha nem is kitűnő az egyetemen, de idegfeszültséggel terhes elfoglaltsága ellenére, 
jeles, ráadásul gyorsíróversenyeket nyer, és nem utolsósorban egy földre szállt, jóságos 
angyal. 

Néha belopózik a szülei szobájába, ha alszanak, nézi őket a kétszemélyes 
kihúzható ágyon, berendezésük egyik érthetetlen csodáján, melynek mindkét oldalát 
párkányszerűen kiugró, homályos üveggel borított, kis, üvegezett szekrényke keretezi, 
benne négy-öt hangulatlámpaként világító villanykörtével, és megszemléli, ahogyan 
átkarolják egymást álmukban, és ez az átkarolás az örökkön örökké érzetével tölti el 
Emmát. 

Majd aztán jön a filmjük, mondom így, hogy film, családi film, azért nevezem 
filmnek, meglehetős önkénnyel, mert csupán a filmtechnika révén volna 
megtapasztalható, milyen ellentétes tevékenységek folynak egyidejűleg, lakásuk 
különböző helyszínein, elsősorban hétvégén, mely cselekvések egymás mellé vágva,  
igen érdekes képet mutatnának.  

Az egyik helyszínen, a nagyszobában, az apa meg Emma tartózkodnak; Emma, 
akkor már nagyobb lányként, apja karszékének karfáján lovagol, miközben  apja a 
karszékbe süppedve Ötéves terv cigarettákat szív, egyiket a másik után, és elmerülten 
beszél Emmához. Közben a másik helyszínen, a konyhában az anya főz, mosogat, 
rakodik, Kisöcsi társaságában, aki a lába alatt téblából addig, amíg hírvivőként benyitva a 
nagyszobába, vagyis az apjához és Emmához, bizonyos elfogódottsággal, mint 
hangsúlyoznám, jelenti, miszerint kész az étel, jöhetnek megenni. Rendszerint várni kell 
kettőjükre, annyira belefeledkeznek témáikba, sőt ebéd közben is folytatják kibontását, 
ők ketten, zavartalanul csevegnek evés közben, mintha Anna és Kisöcsi ott sem volna. 
Miután bekebelezik Anna főztjét, visszavonulnak a nagyszobába, az eszmecserélés 
lázában, hátrahagyva használt tányérjaikat, evőeszközeiket. Ambrus ismét belesüpped 
karszékébe, füstfelhőt ereget, Emma ismét a karfán lovagol. Ha kimerítik témájukat, 
akkor rádióznak, olvasnak, később tévéznek. Anna és Kisöcsi meg tovább tüsténkedik a 
konyhában, és miután elvégzik, amit kell, bejönnek, pontosabban beoldalognak ők is a 
nagyszobába, leülnek egymás mellé az ágyra, jó szorosan, előrehajolnak furcsán, 
kényelmetlenül, mivel hátratámaszkodniuk lehetetlen, a fal messze van ehhez, és 
próbálnak tájékozódni némi tanácstalansággal, vajon mi is folyik itt bent Ambrus és 
Emma között. Bekapcsolódhatnának, Emma szerint, az ő és Ambrus élénk társalgásába, 
csatlakozhatnának értékes tevékenységeikhez, de nem, Annának például rögtön le akar 
ragadni a szeme, Kisöcsinek meg olyan nevetségesen kell tapadnia szülőanyjára, mintha 
tartana az apjától és Emmától. 

Ha Emma nem bírja megállni, akkor kérdőre vonja  anyját, miért olyan kedvetlen 
és fásult. Az is átfut rajta, mennyire ápolatlan meg izzadtságszagú az anyja, és milyen 
csúnyán tapad haja a fejéhez. Bár apja és Emma is elhanyagoltak, mégis egy még mindig 
fiatal nőnél, mint az anyja, mindez szembeszökőbb. Anna kissé értetlenül, de 
bocsánatkérően tekint Emmára, ugyanakkor fájdalmasan, segélykérően, riadtan is.  

Ha nagy ritkán kiböki, csak egyszer mosogatna el Ambrus és Emma az életben, 
rögtön megbánja, visszaszívná szívesen, elnézést kérne. Megsajnálja ilyenkor Emma az 
anyját, és bűnbánóan odabújik hozzá. Ambrus viszont tesz valami barátságtalan 
megjegyzést, rendszerint Emmára is rászólva, hogy ne törődjön azzal, mit lamentál az 
anyja, csak a szoknyájához akarja Emmát kötni, de erre Emma, szerencsére, úgysem 
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alkalmas, ám ott van Kisöcsi, akit az anyja már magához láncol, szépen elidegenítve 
tőlük, a család másik két tagjától. Anna szomorúan, megverten hallgat, és ha szól, csak 
annyit, hagyjuk ezt, hagyjuk már. 

Nem tetszik és rosszul esik Emmának, amit az apja állít, de az még rosszabbul, 
hogy az apa szemében Kisöcsi mintha egyenesen szálka lenne. Ha egyáltalán szóra 
érdemesíti, akkor ingerülten ráförmed. Szegény Kisöcsi, ha apja szól hozzá, összerezzen. 
Mikor erre Emma rájön, kellemetlen érzés motoszkál benne. Helyteleníti apja csúnyán 
szűk szívét, amelybe nem fér a fia, csak ő, a lánya. Próbálja megnyugtatni magát, hogy 
túloz, de nem sikerül. Végül is úgy látja, hogy amennyire az apa eltaszítja magától 
Kisöcsit, annyira vonzza magához az anya. És ellenkezőképpen, amennyire az apa 
kimutatja imádatát iránta, Emma iránt, egyúttal és egyre jobban el is távolítja tőle az 
anyát.  Bár anyja bálványozza Emmát, már-már felnéz rá, azonban mintha idegenkedve 
viszonyulna hozzá, miközben Kisöcsit meghittségével halmozza el. Ha így van, akkor 
bizony majd kettéválik a családjuk, illetve már meg is történt a kettéválás, és kinek jó ez, 
tanakodik magában Emma, valamit tenni kéne, de mit tehet ő, egy lánygyerek. 

Kedve volna figyelmeztetni néha anyját, ne legyen olyan visszahúzódó, 
érdeklődésnélküli, belenyugvó, mert ha ilyen, akkor megérdemli a konyhát, a háztartás 
robotját osztályrészéül, sőt sejtetni szeretné vele, hogy bizony anyja a házi munkába 
menekül, s milyen jól jön neki, hogy menekülhet, elsősorban az apával való eszmecserék 
elől, amelyekhez nyilván nem érne fel, akkor meg nincs mit tenni, magára vessen. 

Apja mintha észrevenné Emma őrlődését, ugyanis megpendíti Emmának, hogy 
anyja csak a maga kis köreire figyel, a család úgynevezett ellátására és nyugalmára, ami 
persze igen fontos, ám ezen kívül és Kisöcsin kívül semmi más nem érdekli 
tulajdonképpen, legfeljebb még a kötelességszerűen végzett munkája a panaszirodában. 
Pedig ha ezek az anya által képviselt, különben kétségtelen, bár hétköznapi értékek 
uralkodnak el egyedül, tudatja Emmával Ambrus, akkor kiiktatnak más és magasabb 
rendű értékeket, és marad az érdektelenség, élet helyett életpótlék. Áhítattal issza Emma 
apja szavait. Ők ketten más értékeket tesznek magukévá, hallja apjától mindig, például 
olyasmit, hogyan érvényesül az igazság, vagy hogyan nem, hát erre Emma igen büszke 
is. Persze könnyen érheti kettőjüket többfajta vád is, hangoztatja Ambrus, a fellengzősség 
esetleg, hovatovább az önzés, ilyesmik, de ezek a vádak is a hétköznapi semmit sem 
akarás kilátástalanságából fakadnak. Emma persze átveszi gyorsan apjától ezeket a 
szavakat és kifejezéseket. 

És észreveszi, hogy anyja egyre magasabbra helyezi őt, ugyanakkor egyre 
idegenebbnek tartja. Látja, mennyire el van telve az anyja az ő képzeletétől, 
érdeklődésétől, jellemétől, azonban szélsőségességet, szertelenséget, túlságosan is bíráló 
hajlamot vet azért szemére. Mindezekből le kellene faragnia, inti erre anyja néhanapján  
óvatosan Emmát, és több szorgalmat meg önfegyelmet kellene tanúsítania. Megsértődik 
Emma, milyen igazságtalan anyja vele, és szeretetlenségre gyanakszik. Ha pedig szereti 
mégis, akkor rosszul. Persze nem ő, Emma, az igazi gyereke, vádolja meg anyját, hanem 
Kisöcsi, akiért a tűzbe menne.  

Ambrus meg Emmáért menne tűzbe az biztos, ékesszólóan dicséri, neki tetsző 
dolgokat duruzsol, és ettől, nem tehet róla Emma, mindig elvarázsolódik, és viszonozza, 
amitől meg Ambrus olvad el, kimutatva Emmának még nagyobb imádatát, miközben 
szegény Kisöcsit levegőnek nézi. Emma egyáltalán nem helyesli, ahogy apjuk Kisöcsihez 
viszonyul, szeretné megmondani neki, de valami visszatartja. 
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Egyszer, késő délután a körfolyosóról beszűrődő, felháborodott hangra lesz 
figyelmes Emma, hallja, amint az új szomszédasszony rátámad a munkából éppen 
hazatérő Annára,  azt harsogva, hogyan van nevelve Emma, mert ha nem tudná Anna, 
iskola után becsábítja lakásukba Emma a ház összes rohadt kölkét, rohangálnak, 
ordítoznak, bömböltetik a rádiót, még bicskát is, ahogy hírlik, hajigálnak a padlóba meg 
az ajtófélfába. De ennyi még nem is elég nekik, folytatja az új szomszédasszony, hanem 
Emma vezetésével, mint valami megvadult csapat, kirohannak a folyosóra, lépcsőházba, 
elsodornak mindenkit, üvöltöznek, hát nevelje meg a lányát Anna, mert rossz vége lesz. 
Anyja csak hebeg, szegény, ezért Emma jónak látja kipattanni a folyosóra és kiosztani az 
új szomszédasszonyt, tizennégy éves lehet.  

Hogyan merészel anyjára támadni, kezdi, tudja meg a szomszédasszony, hogy 
anyja őt mindig csak arra tanítja, miszerint az embereket, mivel emberek, tisztelni kell, és 
ő ehhez tartja magát. Embert elsodorni, amivel vádolva van, számára elképzelhetetlen, ha 
tudni akarja az új szomszédasszony. És az sem titok, mit is csinálnak a lakásban náluk, 
hát felvilágosítja a szomszédasszonyt, hogy felolvasást tartanak, tanulságos történeteket 
olvasnak fel példaképértékű hősökről, követendő jellemű korszakos alakokról a ház 
érdeklődő ifjúságának, és ha ilyen hősökről még nem hallott az új szomszédasszony, 
felajánlja, jöjjön be, vegyen részt a felolvasásokon, szívesen látják. Ha meg hall valami 
zajt, akkor az semmi más, mint színielőadás, ugyanis eljátsszák a felolvasott történeteket. 
És amit felfordulásnak nevez  a szomszédasszony, az egyszerűen papírgyűjtés, ők 
ugyanis, házbeli kamaszok, elég öntudatosak, azonkívül ismerik a népgazdaság 
szükségleteit, amivel, úgy látszik, az új szomszédasszony nincs tisztában, vagy nem 
érdekli. Arról meg nem tehetnek, szavalja Emma megállíthatatlanul, legfeljebb az, aki 
tervezi és építi ezt a ronda, régi bérházat a múlt elavult rendszereinek valamelyikében, 
hogy annyira visszhangzik. Egyáltalán örülhetne az új szomszédasszony, adja meg neki 
Emma a kegyelemdöfést, ha a saját gyerekeit olyan színvonalas és a kor 
követelményeinek megfelelő nevelésben részesítené, mint az anyja és apja őt meg 
Kisöcsit. Az új szomszédasszony, aki most megismerheti és megtapasztalhatja, ki is 
volna Emma, persze csak hápog. 

Anyja nem helyesli, ha így lép fel, azt mondja, számoljon tízig, mielőtt bármit 
csinál, hátha közben lehiggad. Emma válasza éles, ő nem bújik be egy egérlyukba, mint 
anyja, aki azt várná el, hogy ő is bebújjon. Elég csúnyán elragadja a hév Emmát akkor, 
mert apjával példálózik, akivel az új szomszédasszony nem merne így viselkedni, mire 
anyja megbántódva meg is jegyzi, tudja, hogy Emma úgyis csak az apját szereti. Ilyenkor 
észbe kap Emma, belenyilall a szívébe, megcirógatja anyját. 

Szívesen megcirógatná akkor is Annát, amikor a nagyszobába való éjszakai 
leskelődései alkalmából felfedezi, bizony Anna most már igencsak a saját térfelének 
szélére nyomódik azon a kétszemélyes, kihúzható, nemkülönben vitrinnel keretezett 
ágyon, Ambrus roppant elterpeszkedése folytán, és ez valahogy, nem tehet róla Emma, 
kellemetlen érzésekkel tölti el. 

Aztán lesz, néhány év elteltével, egy olyan életképük, amely színházi előadás után 
kiált. 

Történik, hogy centiről centire próbálja Emma behajtani lassan, fokozatosan, 
zajtalanul a két szobájuk közötti szárnyas ajtót, nehogy nyikorogjon, és felébredjen apja, 
aki délutánonként alszik, hiszen kora hajnalban kel, ilyen a munkarendje, miközben 
Kisöcsi, minden lépést gondosan előkészítve, zajtalanul lopakodik lábujjhegyen, Emma 
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cinkos biztatásával, az alvó apa fekhelye felé. Az egyik szemével Kisöcsi surranását nézi 
Emma, a másikkal az apa alvását, élő bizonyítékként, hogyan figyelhet kétfelé a két 
szem, miközben centiről centire halad a szárnyas ajtó becsukásával. Kis pisszenések 
közben eredményesen irányítja az ajtószárnyak bezárását, és Kisöcsi lopakodását, 
röhögését visszafojtva, miközben az apa horkol. Ha az apa felhorkan alvása közben, 
megtorpannak, lélegzetüket visszatartják, és mikor az apa a másik oldalára fordul, 
folytatják az eddigieket, még nagyobb zajtalanságra figyelmeztetve magukat, Kisöcsi 
apja fekhelyének megközelítését, Emma az ajtószárnyak becsukását. Mikor Kisöcsi 
célhoz ér, gyakorlott mozdulattal, súlytalan karral benyúl apja párnája alá, hogy kihúzza a 
lakáskulcsát, amelyet apja elvesz tőle, nehogy elrohanjon moziba, amit Kisöcsi imád, és a 
kulcs birtokában, észrevétlen jöhessen haza. Emma meg éppen bezárná már az 
ajtószárnyakat, hogy leválasztva a kisszobát a nagyszobától, senki se láthassa, mit csinál 
a kisebben, azonban rendszerint ilyenkor berreg fel a telefon. Cseng, mindketten 
megmerevednek, mintha egy rendező utasítaná őket a színpadon, de csak egy pillanatra, 
mert azonnal rohannak az előszobába, a készülékhez, felkapni a kagylót, ne 
csengethessen még egyet az a rohadék. Csakhogy az apa felriad, párnája alá nyúl, és 
rájuk förmed, hol a kulcs, és miért vannak bezárva azok az ajtószárnyak. Kisöcsi 
megverten adja vissza a kulcsot, Emma meg a telefonba hallózik anyjának, mert az anya 
telefonál ilyenkor rendszerint, és közvetíteni kezdi Emma neki a délutáni, szokásos 
életképet, amely kísértetiesen ismétlődik nap mint nap, s amelyet szépen színpadra is 
tudna állítani. Az anya dohog a kagylóba, mindig ugyanúgy és ugyanazt dohogja,  hogy 
nem érti, minek Emmának bezárni a szárnyas ajtókat, és miért nem adja oda Emma a 
saját kulcsát Kisöcsinek. Emma ezredszerre kifejti, hogy egyrészt, ha két szoba van, 
legyen is kettő, elválasztva, másrészt jól nézne ki a kulcscsomója nélkül, akkor hogyan 
juthatna haza kapuzárás után. 

Neheztel anyjára, aki semmiért sem tud harcolni, mert anyjának vezérlő eszméje a 
minden áron való alkalmazkodás, legfeljebb Kisöcsiért küzd, akit félt az apjától, 
legszívesebben eltüntetné az apja szeme elől. De hát milyen nő, feleség, anya az ilyen, 
füstölög Emma, akinek semmi más szerepe nincs a családjában, mint a fiát pátyolgatni 
szorongva, és mindent mindenkinek jó lélekként megbocsátani, és robotolni mind a 
munkahelyén, mind otthon. Elgyötört, ez a jelző illik leginkább anyjára, és ezt nem bírja 
Emma elviselni. Tüzelni is kezdi anyját, ne szolgálja ki őket rabszolgaként, igenis 
szervezze meg, ossza meg a házimunkát. Példát akar mutatni, és nagy lendülettel belevág 
az anyjának szánt segítésbe, de néhány nap múlva abbahagyja, tapasztalva, hogy anyja 
élete nem változik, ha segít neki, ha nem, láthatóan mindegy. Ilyennek, mint az anyja, 
nem szabad lenni, háborog, mert anyja megtestesíti a rossz értelemben vett jóságot, 
hagyja magát kihasználni fizikailag, megfélemlíteni lelkileg, szellemi elnyomásába 
beletörődni. Belenyugszik mindenbe, abba is, ne legyen egy szava sem. Figyelmezteti 
Emma, el fog jelentéktelenedni, egyre kevésbé figyelnek rá még ők, a gyerekei is, mintha 
nem is létezne. Anyjára olvassa, hogy az apából zsarnokot csinál, Kisöcsiből riadt kis 
hülyét, belőle a bírálóját. Mire anyja, kinek a bánattól megöregszik az arca, hogy a lánya 
így látja, leinti, hagyja abba. Ha erre, a leintésre mer vetemedni az anyja, ez is nagy 
dolog, gondolja Emma. 

Nem hasonlít egyáltalán anyjára, felesleges is hangsúlyoznia, mindig arra is 
törekszik, kezdetben ösztönösen, később tudatosan, mindenben más legyen, mint anyja. 
Egyre rosszabbul esik mindkettőjüknek, ahogy egymáshoz viszonyulnak.  
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Egyszer Ambrus valami pecsétes papírt lobogtat magából kikelve, és ordít, mi ez, 
mi ez, kurva lett a lánya, vagyis Emma. Megrémül Emma, mert felismeri, az a papír, egy 
abortuszengedély, egyik gimnáziumi osztálytársáé, aki nem meri otthon tartani, nehogy 
szülei kezére jusson. Hova dugja, hát Emma felajánlja nagylelkűen, adja oda neki, nála jó 
helyen lesz, és addig, amíg csak szükséges, az ő szüleitől nem kell tartani, dicsekszik 
ezzel, azok mások, korszerűen gondolkoznak. Kikapja azt a papírt egy kétségbeesett 
lendülettel apja kezéből, apja azt hiszi, mivel meg sem nézi, hogy Emma nevére van 
kiállítva. Emma begyömöszöli a szájába, vadul rágni kezdi, hogy lenyelhesse. Őrjöngve 
ugrik Emmához apja, szétfeszíteni a száját, miközben üvöltözik szünet nélkül, hogy 
kurva lett a lánya. Birkóznak, apja ütni kezdi, csépeli, ahol éri, és üvöltözik, kurva lett 
Emma, a lánya. Rágja azt a papírt Emma, egy ív papírt, hiába rágja, túl nagy, túl sok, 
lenyeléséről szó sem lehet, alig puhul is. Dulakodnak keményen, igyekszik kiszabadulni 
apja kezéből. Anyja rémülten ugrik közéjük, kap is jócskán az ütlegekből. Kisöcsi 
mellettük szipog szerencsétlenül. Rágja Emma azt a papírt szélvészgyorsan, őrli 
erőteljesen, forgatja, dulakodás, ütlegelés közepette a szájában. Apja szétfeszíteni nem, 
csak felsérteni tudja Emma száját, vérzik szépen. Szeretné Emma lenyelni azt a papírt 
minden áron, de nem sikerül, csaknem megfullad. Anyja szétválasztaná őket, ha tudná, 
mindenesetre lökdösi mindkettőjüket, az apát erre, Emmát arra. Ezt kihasználva, egy 
pillanat töredéke alatt bemenekül Emma a vécébe, magára zárja, beleköpi az 
abortuszengedélyt a csészébe, lehúzza, úgy ni. Apja eszét vesztve ráncigálja a vécéajtót, 
ököllel üti, nekirohan és üvöltözi, kurva lett Emma, a lánya. Az ajtó nem enged a 
rohamainak. Emma meg azt bömböli a vécéfülke biztonságából, ha apja be mer törni 
hozzá, kiugrik az úgynevezett világítóudvarra, értse meg apja, kiugrik innen, a negyedik 
emeletrőlk. Engesztelhetetlen és fenyegető figyelmeztetése miatt, meg a vízöblítő 
működésének hallatára, apja elrohan otthonról, és csak éjszaka állít haza részegen. 
Hetekig nem is tisztázzák apjával az esetet. Annak az osztálytársának meg azt hazudja 
Emma, sajnos elvesztette a papírját, őrület ez az elvesztés, ámde szerez újat, a szülei 
révén, mire szegény társát elönti a sárga irigység, hogy Emmának ilyen szülei vannak. 
Aztán Emma kényszerül elárulni otthon, kinek szól az a kaparásra szóló engedély, hogy 
szülei segítsenek egy újat szerezni. 

Mikor ráébred Emma, egyik napról a másikra, hogy apja megváltozik, végtelenül 
fásult lesz, hát sírhatnékja támad. Nyilván kimerül a napi robotban, gondolja Emma, és 
miután felismeri, hogy apja mérhetetlenül utálja pénzkereső foglalkozását, görcs szorítja 
össze a torkát. Apja egyre önismétlőbb, egyre unalmasabb, egyre önigazolóbb lesz a 
szemében, mert nem tud már mással előhozakodni, csak azzal, miszerint világ életében 
becsületesen él, dolgozik, mindent a családjáért tesz. Hát persze, húzza az igát a betevő 
falatért, az igaz, de a kurva életbe a betevő falatokkal, gondolja Emma. Ámde az is igaz, 
jön rá, hogy szegény apja, mibe is kapaszkodhatna másba, mint az igahúzásba, igazolni 
üres, örömök nélküli életét, igazolni a sikertelenségét, hisz mást szeretne az élettől, mint 
amire kényszerül. Sokáig nem veszi észre Emma, mennyire a körülmények fogságában 
tengődik apja, szidja is magát ezért, milyen vak. Apja áldozatnak tartja magát, nem azt 
csinálja már hosszú ideje, amire vágyik. Áldozat voltából szeretne kovácsolni magának 
valami erkölcsi tőkét, vonja le a következtetést Emma, ezért aztán feljogosítva érzi magát 
basáskodni felettük, rájuk nehezedni, már-már betegesen villogni előttük értelmi 
képességeivel.. Kiéli magát otthon az apja, mert máshol nem teheti, és családja rovására 
éli ki. És akkor még nem is veszi számba Emma a sajnáltatást, mert ez marad apjának, 
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hogy családja sajnálja, az önsajnálaton kívül. Most már tehetetlennek, gyengének, 
kétségbeesettnek látja apját, és olyannak, mint egy vakondot, földalatti járatokban 
vakoskodva.  

Azt is felismeri, hogy anyja viszont szereti a munkáját, örömmel megy dolgozni, 
megnyugszik és kivirul a munkahelyén, az menedék neki, viszont, ha hazaér, szorong, 
otthon nem érzi jól magát.  

Emma legszívesebben sírna apján, sírna anyján, sírna Kisöcsin, néha még saját 
magán is sírna, sírna a családjukon. Holott halálosan unja már apja jobb sorsra 
érdemességét, anyja önfeláldozását, Kisöcsi szenvelgését és félelmét, akit tönkretesz az 
apja szeretethiánya és az anyja majomszeretete. És halálra untatja Emmát, hogy mindezt 
átlátja. 

Havonta, kéthavonta drámaian felelősségre vonja apját és anyját, mennyire 
hazudnak, elsősorban önmaguknak, egyszerűen öncsalók és tehetetlenek, engedik szarrá 
válni az életüket. Anyja úgy tesz, mintha nem is hallaná. Apja viszont, ha sikerül neki, 
higgadt marad és gúnyolódik Emmával, vajon milyen hazugságról beszél a lánya, hisz 
fogalma sincs az igazságról. Ha felidegesedik az apja, akkor meg akarja  pofozni Emmát, 
hát Emma odatartja az arcát, erre apja leengedi kezét, elrohan otthonról és leissza magát. 
Gyorsan kibékülnek mindig, és a következő veszekedésükig örül Emma az apja szép és 
okos szavainak, örülnek egymásnak. Azonban nem várat magára sokáig, hogy Emma 
megint vádaskodni kezdjen. 

Ha akkoriban pillantja meg véletlenül szüleit alvás közben azon a kihúzható, 
vitrinnel keretezett, kétszemélyes ágyon, megfigyelheti, amint Anna rendszerint hátat 
fordít Ambrusnak, aki viszont Anna felé nyújtja karját, mintha kérlelné, és úgy gondolja 
Emma, sejti és sajogva sejti, miért van ez így. 
 
 
12 

 
 
 Emma észrevette, hogy két fiatalember téblábolt a Blaha Lujza téren, kezüket a 

zsebükbe mélyesztették, kihívóan szemlélték a nőket, egyiküket  már látta, Léggömbfejű 
kopaszt, aki egy testes, zsíros hatást keltő fickó társaságában élesen figyelte őt, mikor 
elhaladt előttük, majd kiesett a szemük, ahogy mondani szokták, úgy bámulták, hisz a 
combja is jócskán kilátszott a miniszoknyájából, amelyet aznap felvett. Gyorsított. 
Megint nyár volt, forrón sütött a nap, az a két fickó átizzadta már a feltűnően tarka ingét. 
Azonban, Emma megkönnyebbülésére, nem eredtek utána, és Emma fellélegzett.  

Hirtelen felmerült benne, mi volna, ha megfigyelné őket, utánuk lopakodna, 
hasonlóképpen követné őket, ahogy őt követték, hátha ezáltal megtudhat valamit 
követőiről. Tisztes távolságból figyelte a két fickót, a Corvin Áruház sarkánál 
meghúzódva.  

Mikor elindultak, utánuk lopakodott. Valamifajta vadászszenvedély kerítette 
hatalmába, és átfutott rajta, majd most megtudja, milyen az, követni, mert eddig csak azt 
tudta, milyen az, ha őt követik. A Nagykörútra fordultak, a Rákóczi tér irányába, és 
mikor elérték azt a teret, egy onnan nyíló keskeny mellékutcába tértek, ahol az 
ablakokban ruhaneműk száradtak, az úttesten gyerekek rohangáltak. Bementek egy 
háromemeletes, ronda, kopott bérház kapuján, ahonnan szemét bűzös szaga terjengett. 
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Beoldalogott Emma is utánuk, hogy majd követi őket a lakás ajtajáig, hátha az ajtóra van 
írva valami név, legalább egy név. Félhomály terjengett a kapu alatt, és mivel csak 
távolról merte követni a két fickót, elvesztette őket szem elől.  

Hanem aztán egyszer csak jött visszafelé Zsíros hatást keltő egyedül, és mikor 
észrevette Emmát, vigyorogva megkérdezte, talán csak nem őt keresi, mire Emma futni 
kezdett. A fickó utána szólt, hogy remélem, vagy olyan vagány bige, nem szívbajos, hogy 
eljössz velem moziba meg a Vidám Parkba, elhülyéskednénk együtt, nem bánnád meg, 
jól megkúrnálak többször egymás után, igen élveznéd,  kielégítenélek szépen, mint egyik 
unokahúgomat is, aki félt tőlem, mielőtt jól megkúrtam volna, megbetegedett a 
félelemtől, akkor viszont megkúrtam többször is betegágyában, meg is gyógyult, és már 
nem fél tőlem, most már bármikor megkúrhatom, ma reggel is megtettem.  

Lélekszakadva rohant Emma, ki innen, ki innen.  Nem mert hátra nézni, nem 
akarta tudni, jön-e utána, követi-e Zsíros hatást keltő. Rohant, és eltévedt, errefelé nem 
volt ismerős.  

Egy kies téren találta magát, lebontott házmaradványok, deszkából ácsolt 
felvonulási épületek és munkagépek között. A talajt durva kaviccsal szórták fel, 
bicsaklott rajta Emma bokája ide-oda. Szemébe ötlött egy üres újságosbódé is, mellette 
kopott telefonfülke, lepattogzott róla már nagyrészt a sárga festék, és ki voltak törve az 
üvegei. Belépett a fülkébe, meglehetősen büdös volt, és ha már belépett, bedobta a 
megfelelő pénzérmét, bár biztos volt benne, úgysem működik, ám meglepetésére 
működött, így hazatelefonált nekem, belebúgva a telefonba, hogy gyönyörű helyen sétál, 
kilazult, fellazult ettől a környezettől, és megtanítaná a zöldséges kofákat a Marseillaise-
re meg a szovjet himnuszra. Micsoda, kiabált egy középkorú férfi, aki hirtelen a 
telefonfülke előtt termett, egy pufajkába öltözött, öregedő, szikár, beesett arcú, 
valószínűleg rendész, mikor meghallotta, mit beszél a kagylóba Emma. Blablázunk, 
kisanyám, harsogta, és nyomban megvádolta Emmát, hogy nyilván ez a zagyva duma a 
megbeszélt jel, most telefonált, mint felderítő, a haverjainak, jöhetnek lopni ide; már csak 
ránézésre is kitelik Emmától. És nyilván még azért is császkál egyedül ilyen kietlen 
helyen, nő létére, jegyezte meg a rendész, mert várja, hogy felszedjék, bizonyára 
megirigyelte azokat a csajokat, akiket egy galeri felszedett, begyömöszölték őket a 
Népstadion kis fülkeszerű pénztárablakain, hasmánt, a fejükkel előre, hogy a hátsó felük 
kint maradjon, és úgy egymás után megbaszták őket. Vigyázzon magára, vágta a rendész 
Emma fejéhez, mert egy ilyen blablázót, mint őt, veszélyes elemnek tekintik a rendes 
emberek.  

Emma egyszerűen faképnél hagyta a rendészt, aki egy darabig még ment utána, és 
ordibált, hogy az ilyen blablázóktól kell megvédeni a rendet.  Feszülten érkezett haza. 

Láttam, milyen szomorú és sápadt, miután visszatért a sétájából, hát kissé 
mérgesen mondtam neki, mi baja van, állandóan van valami baja, az istenért, pedig 
mindig is tudta, mi akar lenni, az is lett, író, meg aztán szerelmesek vagyunk egymásba, 
mi kell még több?!  

Akkor Emma elmesélte esetét a rendésszel, de csak azt, Zsíros hatást keltő fickót 
titokban tartotta, mire kijelentettem, nagyon jó, hogy réveden, Emma, az ilyen rendészek 
beállítottságára, irányultságára fény vetülhet majd egy homályos, keservesen őszi, késő 
délutánon játszódó novelládban, de nem most, egy ilyen gyönyörű nyári napon. 
Próbáltam nevetni, nehezemre esett, mert elfogott a lehangoltság, a levertség engem is, 
hallván Emma történetét. 
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Azért kijelentettem, hogy formálódó novelláskötete, az egy ábrándjait el nem 
vesztett leányról szóló, igazán eltölthetné örömmel és könnyedséggel, tulajdonképpen 
boldogsággal, tudniillik az a leány, a teremtménye, egyenesen keresi a veszélyt, nem 
hátrál meg, sőt segít azokon, akik elkeserítő helyzetbe kerülnek, és próbál nekik 
életkedvet kölcsönözni, hogy legyenek bizakodók, eltéríthetetlenek, töretlenek.  

Hogy oldjam feszültségünket, igyekeztem magunkat szórakoztatni, és előadtam, 
miszerint meg akart verni délelőtt egy káder tudós, akivel összetalálkoztam annak a 
folyóiratnak a szerkesztőségében, amelynek hasábjain kedvezőtlen bírálatot írtam, az 
egyedüli kedvezőtlent az illető értékelhetetlen könyvéről. Dühödten rontott rám az a 
tudományban utazó káder, úgy kellett lefogni. Magából kikelve ordította nekem, mit 
akarok én, szerencsétlen, egyedül vagyok a véleményemmel, egyedül, egyedüliként, 
egyedül is maradok, belefulladva az egyedüliség névtelenségébe. És meg tudott volna 
verni, kérdezte Emma, ha nem fogják le? Ugyan, mondtam, hát nézz rám, tapogasd meg 
az izmaimat. Emma megtapogatta a karizmomat és felvidult, mondván, ez bizony elég 
kemény. Az a káder tudós azt is megpendítette, meséltem, hogy a kutatásom eredményeit 
közlő, folyóiratokban megjelenő tanulmányaim tele vannak hazugsággal.  

Hát igen, feltűnt, hogy jómagam a megfosztottság és elesettség témáját kutatva 
minduntalan ilyen kifejezéseket voltam kénytelen használni, mint: lepusztultság, 
kisemmizettség, távlattalanság, alantas és piszkos munkák, kizsigerelés, alig fizetés, 
bűnözés, alkoholba és késelésbe menekülés, számkivetettség, éhezés, civilizációhiány, és 
ezt bizonyos hatalmi körökben nem viselték el. 

Különben keserített a szüleimmel való rossz viszonyom, hiszen szerettem őket. 
Szerethettem is, mindent megadtak nekem, amire csak képesek voltak. Néhány dologra 
persze nem voltak képesek. Nem voltak képesek megemészteni, hogy a természetem elüt 
az övékétől. Elviselhetetlennek tartották, hogy ha méltánytalanság ért, vagy úgy 
gondoltam, ér, akkor mérhetetlenül kivetkőztem magamból. Mikor egyszer kisdiák 
koromban az igazgató felképelt, azt mondtam otthon dühödten, hogy megölöm. 
Megtörtént, mikor kamaszkoromban sorba kellett állnom valamiért, ámde kiszorítottak a 
felnőttek, és már nem kaptam meg, amiért órákat fecséreltem feldúlt idegekkel, hát  
kijelentettem, hogy máskor az ilyen tolakodót felöklelem. Egyetemistaként, miután 
sikerült bekerülnöm a bölcsészetre, minduntalan kifogásoltam és kifogásoltam, mindent 
kifogásoltam, sőt fenyegetőztem, egyszer például anyám legjobb barátnőjét, magas 
hivatalt viselő pártnőt megfenyegettem azzal, hogy lesz még egyszer felelősségre vonás. 
Ezekre a kijelentéseimre apám felhördült, anyám csitított, nagymamám ellenben 
mosolygott. Mindig megbántam, ha rossz perceket okoztam a szüleimnek, mert 
nyilvánvaló volt számomra, hogy példás családot alkotnak, alkotunk, annak ellenére is, 
hogy gyakran civakodnak egymással. Tudtam, hogy összekerülésük idején, és még jó 
ideig mindenben egyetértettek, hogyan is ne, hisz szerelmesek voltak, tudtam és örültem 
ennek, de néha azt éreztem, engem kizárnak maguk közül, és lehet, hogy nagymamám is 
ezt érezte, ezért pátyolgatott feltűnően gyerekkoromban. Ámde egyszer csak anyám hátat 
fordított egy időre apámnak, ezt szépen érzékeltem, de úgy csináltam, mintha nem 
érzékeltem volna. Apám kiállhatatlan és erőszakos lett akkoriban, mindig összezördült 
anyámmal, akkor vesztek először össze rajtam is, azon, hogy a kezdeti jó irányba 
indulásom, véleményük szerint, megakadt, rossz felé fordultam, és ezért egymást okolták. 
Ütközőpont lettem, hol anyám, hol apám állt mellém, illetve támadott, mikor hogy, ami 
attól függött, éppen milyen volt a kapcsolatuk. Majd hosszú évekig ismét meghitten 
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viszonyultak egymáshoz, már-már annyira a másiknak éltek, hogy engem hanyagolni 
kezdtek, legalábbis úgy éreztem. Később anyám kemény hangot kezdett megnyilvánítani, 
uralkodói zöngékkel, apám meg visszafogott lett, sőt lemondóan viselkedett. Mostanában 
meg, hogy kezdtek öregedni, kitört köztük ismét a szerelem, csodálkozásomra, öregkori 
szerelem, úgy láttam, anyám apámnak él, apám meg anyámnak, és csak magukkal 
foglalkoznak. Mindezen közben egyszer csak anyám kifejtette nekem, hogy ő és apám 
tulajdonképpen nem valók egymáshoz. No erre jót nevettem.  

És nem hagyott nyugodni az Emma körül kialakult feszültség, és éjszakánként 
álmatlanul törtem a fejemet azon, miért, hogy mindig, amióta csak ismerem, burjánzik a 
feszültség körülötte. Persze adódhat, hogy megtanuljuk a feszültséget állandóan táplálni 
magunkban, gondoltam, szokásunkká is válhat táplálni, sőt annyira szokássá, hogy már 
nem is létezhetünk nélküle. 

 
 
13 

 
 
Táncjátékot, mintha feszült táncjátékot, játszana el Emma az apja fehér kórházi 

ágya körül. Minden fehér a kórteremben, és bár ez természetes, mégis úgy látja Emma, 
mintha fehér díszlet volna. Apja fehéren fekszik, bőre, hálóinge, ágyneműje, ágya, 
mindene fehér, és bágyadtan egy pantomimes kézmozdulatával, vagyis érzelmeket 
testmozgással kifejezve, mintha néma mozdulatjátékkal intené magához Emmát. Emma 
szintén fehéren álldogál apja ágyától kis távolságra, sápadt, fehér arccal. Közelít az 
ágyhoz az intésre, puha, óvatos kis léptekkel, lábujjhegyen, ámde bénultan, bénán mozog, 
annyira így, hogy már-már táncolásnak hat, egy béna figura balett-táncának. Apja elkapja 
kezét, színpadias mozdulattal a szívére szorítja. Mire még fehérebb lesz Emma és 
megmerevedik, úgy álldogál, mintha karót nyelne, miközben apja a kezét szorongatja. 
Aztán, mikor megérzi az apa Emma merevségét, ellenállását, hát eltolja Emma kezét szó 
nélkül. Akkor Emma eltávolodik néhány pici lépéssel a fehér ágytól. Azonban apja 
magához inti megint, ismét közelítenie kell, és azokkal a lábujjhegyes, béna, pici 
lépésekkel közeledik ismét. Újra elkapja Emma kezét az apja, újra szívére szorítja, 
miközben Emma még fehérebb lesz, és azt kérdezi magától, mi is volna a teendője? Csak 
annyit tud, hogy szeretne apja kórterméből, apja mellől minél hamarabb szabadulni, 
viszont azt kell mutatnia, ami sok energiájába kerül, hogy maradni szeretne még sokáig. 

Nap nap után ismétlődik így minden, a táncszínházi táncjáték. Lépeget előre és 
hátra Emma az apja fehér kórházi ágya mellett, álldogál tanácstalanul, megmerevedve, 
tele rosszalló, mégis csordultig részvéttel teli mozdulatokkal, kezét kölcsönadva apjának. 
Tudja a szerepét.  

Mindeközben az anya és Kisöcsi elfogultan álldogálnak a háttérben 
szerencsétlenül, sőt mozdulatlanul, sápadt fehéren szintén, ámde ők nem tudják, mi volna 
a szerepük. 

Felmerül ilyenkor Emmában sok emlék az apja és jómaga kapcsolatát illetően. 
Ott van például a ballagása, szeretné örömtelinek tudni, de csak anyját és a Kerek 

rokonságot látja, nyomkodják kezébe virágcsokraikat, azonban apját meg a Virágh 
rokonait nem látja, holott, méricskélve az eltelt időt, továbbra is kétségtelen, neki az apja 
hiányzik. Miközben társait, főleg a lányokat csókolgatják, ölelgetik apáik, mindenhol az 
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apját keresi, folyosón, udvaron, teremben, de sehol sem találja, és azzal próbálja 
vigasztalni magát, hogy a nagy tömegben képtelen felfedezni. Be kell rohannia a vécébe 
virágcsokraival sírni. Mikor felsorakoznak az udvaron, észreveszi végre a tolongó 
sokaságban apját, aki azonban elbújik, nyilván elsősorban az anya és rokonsága elől, az 
udvar egyetlen fája mögé, görbe törzsű fa mögé, szalmaszőke, ritkuló haja onnan világít. 
Apja a régi, kék orkánkabátját viseli, félrecsúszott szürke nyakkendőt, és persze szürke, 
jellegtelen öltönyt. Arca vörös, hevült, akkor ilyen az arca, mint Emma jól tudja, ha 
rohan, persze az utolsó pillanatban határozza el, gondolja Emma, hogy mégis eljön. 
Emmát  keresi, ám mikor felfedezi, és egy másodpercre összevillan  a tekintetük, rögtön 
elkapja. Többé nem néz Emma felé, pontosabban csak lopva. Kukkoljon csak, gondolja 
Emma, mert mi ez a lopott nézése, ha nem kukkolás, és persze tudja, görcsösen belé is 
temetkezik apja e műveletbe. 

Mikor ennek a ballagási szenvedésnek és szenvelgésnek vége, Emma várja, majd 
csak odajön hozzá azért apja, de nem, sőt eltűnik. Bőgni volna kedve Emmának, és 
valami ürüggyel otthagyja anyjáékat, fut a kijárat felé az áramló tömegben, hátha utoléri 
még apját, mielőtt teljesen felszívódik. Kiszalad az utcára, észreveszi a sarkon, éppen 
befordul, rohan utána, utoléri, s mielőtt felszállhatna apja egy autóbuszra, elé toppan a 
megállóban, virágcsokrait a kezébe nyomja, és kijelenti, legalább egyszer viselkednél 
rendesen és felnőttként, apa, az istenért. Apja odamondja sértőn, hogy Emma túlságosan 
magasan viseli a fejét. Emmának sem kell több, emeli a tétet, kijelentvén, még örülhetsz 
is, apa, ha nem hozom fel gyávaságodat, tekinteted elvesztését, léggömb voltodat, hisz 
nézni is csak alulról felfelé vagy képes már lesipuskásan, persze gyakorlatot szerzel az 
ilyen nézésben hosszú, fáradtságosan kimunkált hazugságrendszered következményeként. 
Apja kikel magából, Emmára förmed, most már aztán elég, mert majd a fal adja a 
másikat. Micsoda bölcsesség, gúnyolódik Emma, és ha már annyira bölcs, miért lesz 
olyan semmi, amilyen lesz. Akkor apja ütésre emeli  kezét, ledobva a virágcsokrot a 
földre. Emma azonban  csak mondja tovább felhevülten, miszerint most persze 
nyújthatná homlokát atyai csókhoz, mint a jó leány-báránykák szokták, de ebből nem 
eszik az apja. Meg olyasmiket is kerepel, hogy  apja ugye az elvek embere, őt elvi 
okokból nem lehet támadni, elvből kell tisztelni, elvből kell elnézni, amint elvből 
gyönyörű dolgokat mondogat. És csak sértegeti tovább apját, ha orron fricskázná, az sem 
lehetne a mondatainál tapintatlanabb, és csak hadarja elfogultan, szemellenzősen, mint 
aztán bevallja magának, és megállíthatatlanul, hogy te, apa, már csak felejtesz, és amit 
elfelejtesz, az mind bennem halmozódik fel, a lányodban, tudd meg, és így tovább. 
Egyszerűen faképnél hagyja az apja Emmát, a földön heverő virágcsokraival együtt, 
fellép a következő buszra, Emma meg néz utána, és az jár a fejében, hogy apja 
reggelenként megállíthatatlanul krákog, hogy állandóan keres valamit a fiókokban, de 
nem találja, pizsamája foszlott a könyökén, évek óta levegőbe bámulással telik el minden 
éjszakája, reggeli nélkül távozik gyomorfekélye örömére, magára kapkodva ruháit, éppen 
azt, ami jön, ideiglenes a külseje, olyan, mint aki elillan nemsokára valahová, s mintha 
ködből és párából volna. Hát így. 

 Egyetlen hangot sem ad ki napok óta az apa, Ambrus, mióta behozták az 
idegosztályra. Emma nyögésszerű kérdéseire csak fejmozdulatokkal és mutogatással 
válaszol.  

Valahányszor az apja fehér kórházi ágya mellett téblábol Emma, a háttérben 
anyjával és Kisöcsivel, úgy érzi, mintha végtagjai nem rajta, hanem szögeken lógnának. 
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Komolyan szeretne ilyenkor valamilyen állattá változni. Aggódik apjáért, de 
idegenkedéssel. Ez az ember ebben a kórházi ágyban tulajdonképpen már nem is az apja, 
ez az ember, akiről az idegorvos könnyedén azt nyilatkozza, túl van az életveszélyen, de 
a dolog, így fejezi ki, dolog, megismétlődése ellen nincs biztosíték. 

Fázik az első apa nélküli nyáron Emma, hosszú ujjú vastag pulóvert kényszerül 
hordani a hőségben, mindenki ámulatára, némelyek azt hiszik, ez most a nyári divat a 
feltűnési viszketegségben szenvedőknek. Villamosokon, buszokon utazza körbe a várost, 
hanyagolva az egyetemi órákat, véget érni nem akaró utcákban gyalogol némán, csak az 
égre tekintve, és hálát adva a magasságosnak, hogy még képes gyaloglásra. Nyilván 
örököl apjától, aki kamaszkorában a távfutással kacérkodik, valami szívósságot. 

Ha találkoznak, Emma mindig ostorozza apját, pedig szeretné megállni, ne 
csinálja. Általában anyjával példálózik, kijelentvén, anyjában csupa szeretet és melegség 
lakozik, és azon ritka kevesek egyike, aki energiát szán a másokkal való törődésre, hát 
egy ilyen embert becsül le apja, sőt őt, a lányát is az anya lebecsülésére neveli, nem is 
sikertelenül. Ideje lenne bocsánatot kérniük az anyától, Annától, s ha nem teszi meg az 
apja, majd ő, Emma helyette is megteszi. Vádolja apját, hogy magával van elfoglalva 
világ életében, őt, a lányát is csak önzésből szereti, amikor szereti, és csupán az 
úgynevezett értelmes és helyénvaló életről szóló igazolásának megszerzése céljából. 
Mélyen megsértődik az apa, látszik, nem ezt várja Emmától, látszik, szívesen 
elmorzsolna a szeme sarkában egy könnyet önmagáért, amiért a lánya így látja őt. 

Emma azt gondolja, hogy apja új felesége, Erzsi közéjük áll, meg is pendíti, hogy 
nyilván ez a helyzet, mire apja helyben hagyja, mondván, Erzsi nem szereti, ha csak ők 
ketten, négyszemközt találkoznak. Emmának sem kell több, megkérdezi Erzsitől, ritka 
találkozásaik egyikén, vajon mi kifogása van az apjával való négyszemközti találkozásaik 
ellen. Szegény Ambrus feszeng és csúnyán, szemrehányóan nézi Emmát. Erzsi is 
feszeng, és Ambrusra tekint igen dühödten. Emma mulat meg bosszankodik, lám a 
szokásos nyíltsága mindig megteszi hatását. Erzsi összeszedi magát, és visszautasítja 
Emma állítását, sőt Emmára támad, honnan veszi? Hát a legilletékesebbtől, apjától, 
Ambrustól,  kitől mástól, mondja Emma. Erzsi tetemre hívja Ambrust, és gonoszul 
megkérdezi tőle, miért hazudozik? Na, erre Emma firtatni kezdi, szóval Ambrus az, aki 
hazudik? Nem hazudik, jegyzi meg Ambrus kimérten. Erzsi felcsattan, ő sem hazudik, 
nem hazudós, és hogy nem, mondja csak meg Ambrus Emmának. Ambrus habozva, 
kelletlenül, leverten kijelenti, Erzsi nem hazudik. Aha, így állunk, állapítja meg Emma 
vészjóslóan, ezek szerint marad ő, aki hazudik. Ambrus nem szól, elnéz a levegőbe. 
Szánalmasnak látja Emma. Hát veszi a sátorfáját. És tombol, hogy apja egy rohadt áruló, 
semmis minden visszamenőleg is vele kapcsolatban, így hergeli magát, holott tudja, 
éppen az ellenkezőjét kéne csinálnia. 

Jólesik Emmának azért, mikor megtudja, hogy apja azzal szédít mindenkit, hogy 
egyedül neveli fel lányát, aki egyetlen gyereke, és nagy tehetség a bölcselet számos 
területén, ráadásul szép és melegszívű, bár lázadó természete nem mindennapi 
összeütközésekbe sodorja, de hát bizony az apja lánya. Emmának jólesik, de röhög is 
rajta.  

Egyszer gondol egyet Emma, és levágja a haját csaknem kopaszra, holott éppen 
növeszti, sűrűn beszeplősíti az arcát, kölcsönkér egy nagykockás férfiinget meg egy 
fiúszandált, amely nagyobb a lábánál, farmert húz, az történetesen  az övé, és hatalmas 
napszemüveget tesz fel. Így tervezi meglátogatni apját, hogy álruhásan majd egy cetlit 
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helyezzen el valahol apja lakásában, legyen mit felfedeznie apjának, és derüljön fény a 
látogató kilétére, ha csak utólag is, bár abban bízik, azonnal felismeri apja, s akkor már 
nem kell a cetli. Mikor eme fiú álruhában becsenget apjához egyik este, és megpillantja 
az ajtót nyitó apját, elvörösödik, majd zavartan motyogja, csak nem a saját hangján, 
begyakorol egy rekedtes fiúhangot, viszont majdnem kiesve a fiú szerepéből, hogy jó 
estét kívánok, Virágh Emmát keresem. Apja levélzöld fürdőköpenyben van, nemrég jött 
ki a fürdőkádból, zsebébe dugja kezét és kelletlenül kérdezi, kihez van szerencséje, 
különben adjon isten. Tovább vörösödik Emma az álruhájában, lesunyja fejét, egyik 
lábáról a másikra áll, és félszegen darálja az álhangján, megismételve, hogy Virágh 
Emmát keresi, aki évfolyamtársa, és aki biztatja, bármikor eljöhet hozzá, ha kell valami, 
és most… Vajon mit gondolhat apja, fut át Emmán, mikor megpillant egy ismeretlen, 
hosszúkás koponyájú, feltűnően ügyetlenül megnyírt, nagyon sovány fiút, rengeteg 
szeplővel az arcán, egy hatalmas napszemüvegben, holott régen besötétedett, vajon mit? 
Akkor apja oldalról ráles új feleségére, Erzsire, aki, kisietve az előszobába, kíváncsian 
bámulja a fiút, vagyis az álruhás Emmát, pontosabban gyanakvással szemléli, miközben 
az apa hivatalos hangon kijelenti, a lánya már nem lakik vele, majd gyorsan helyesbít, 
hogy velük nem lakik. Emma, fiúként, követve apja pillantását, ránéz Erzsire, aki 
továbbra is szemérmetlen gyanakvással méregeti, mert mi volna ez a látogatás, ha nem 
ürügy, ha nem valami rejtett szándék, ahogy Erzsi arcáról lerí, amivel Emma akarja őket 
idegesíteni, felbérelve nyilván ezt a fiút, hiszen Emma sohasem lakott itt, s ezt a fiú is jól 
tudhatja. Ettől a fürkészéstől kissé megriad fiúruhájában Emma, hátrál egy-két lépést, a 
lábbelijére irányítva tekintetét. Apja egyre idegesebben szemléli, mert látszik rajta, hogy 
mind inkább meggyőződésévé válik, ismernie kell, és mintha Erzsi tekintetéből is ezt 
lehetne kiolvasni. Azt mondja az apa a fiúruhás Emmának, engedje megkínálni magát, 
kerüljön beljebb, vegye már le napszemüvegét, minek az ilyenkor este, és tessékeli előre. 
Közben fiúruhás Emma érzékeli, hogy a háta mögött Erzsi súg valamit az apának, és 
akkor apja hirtelen arra kéri, mint fiút, és most már tegezve, hozz vagy három üveg bort 
innen a sarokról, nincs itthon ital, és két darab százast nyom a Emma kezébe. Emma 
elfehéredik ettől a megaláztatástól, és miközben lefelé halad a lépcsőházban borért, 
elfogja a keserűség, hogy-hogy nem ismeri meg apja, ha álcázva is van, akkor is. Az jut 
eszébe kínjában, jó volna akkorát röhögni ezen a hülye vállalkozásán, hogy a ház, ahol 
apja lakik az új feleségével, összeomoljon. Mikor megjön fiúként a három üveg borral, és 
a visszajáró aprót az asztalra teszi, apja megköszöni fáradozását, ezt a szót használja, 
majd hozzáteszi, hogy aki a lánya barátja, az az ő barátja is, íme a bőség kosara, mutat a 
megterített asztalra. Sebtében ugyanis, míg távol van Emma, megterítenek. Majd mikor 
visszajön, megkérik, üljön le és falatozzon, csak vegye már le a napszemüvegét. De 
álruhás Emma kitér, felhozza azon a begyakorolt, furcsán rekedtes fiú hangon, hogy 
csupán Emmához jön, és ha nincs itthon, akkor el is megy, és kihátrál gyorsan a lakásból. 
Elejti azt az előre megírt papírdarabot az előszobában, amelyre a következőt írja: Mióta 
áldozatként viselkedsz, baj van veled, apa. Mindennek a világ volna az oka? Előre 
gyártott elméleteiddel szépen megtéveszted magad. Féltelek. Hát ez vagy te? Persze 
honnan is vehetnél hirtelen egy saját életet? Azon dolgozom, ne kelljen szégyellnem, 
hogy hasonlítok rád. Nagy munka. Fel is jelenthetsz, ha gondolod, azzal, miszerint egy 
ismeretlen alak kiadja magát a lányod barátjának, így hatol be a lakásodba, vegyenek 
csak ujjlenyomatokat a kilincsről a rendőrök, vizsgálják csak meg a lábnyomokat 
rendőrkutyákkal. Élj, boldogulj, apa, ha már nem találkoznánk. Emma.  
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Még ott ácsorog fiúként a szemközti ház huzatos kapualjában egy darabig, apja 
lakása ablakait szemlélve. Elképzeli, amint apja, szokása szerint, a fürdőszoba tükre előtt 
áll, széthúzza száját, az ujjával végigtapogatja fogsorát, amely ép, de barna hatást kelt, 
mint a szárított dohánylevél. Miközben ácsorog fiúruhás Emma, esni kezd, arcáról a 
ráfestett szeplők mosódnak le, napszemüvege üvegét ellepik az esőcseppek, nem lát már 
semmit. 

Anyjának meg azt mondogatja, hogy megérti az apját, most már megérti, elrontja 
az életét. Anna ilyenkor csendesen megjegyzi, ugyan, és ennek ki az oka, mert ő nem érzi 
magát sem oknak, sem okozatnak, sem okozónak, amióta ismeri, Ambrus mellett áll. 
Igen, igen, ezt elfogadja, mondja Emma, de a kettőjük kapcsolatából valami hiányzik 
Ambrusnak. Anna elsírja magát, és csak akkor kap észbe Emma, mennyire megbántja. 

Anyja témái nem túlságosan érdeklik Emmát. Nem lehet pénzzel győzni semmit, 
mondja általában anyja, soká lesz még fizetés, megint nagy a villanyszámla, a szomszéd 
varrónő lánya férjhez megy, a felettük lakó már megint cirkuszol Kisöcsi magnózása 
miatt, új körzeti orvos van, tartja a markát az is. És így tovább. Pakolja már össze, az 
istenért, Emma a kacatjait, mindig ezt tudja mondani neki anyja, figyelmeztetésül, pedig 
tisztában van Emma vele, nem ezt szeretné mondani, de hogy mit, azt nem sikerül 
kiderítenie.  

Anyját szeretik, ezt jól tudja Emma, szeretik  mindenhol, mert szeretetreméltó, és 
mert nincs semmi önbizalma, és az is a javára szolgál, hogy minduntalan átverhető, és 
tetszésére van az is mindenkinek, ha, bizonyos értelemben, önállótlan, mindez fokozza 
népszerűségét. Mindenben más akar lenni Emma, mint az anyja, és ez aztán szépen 
sikerül is neki.  

Egyszer kipróbálja, milyen egy ilyen anyának lenni, legalább külsőleg, és felveszi 
anyja egyik régi ruháját, haját az anyjáéhoz hasonlóan fésüli, és elmegy a körzeti 
orvoshoz, hát beválik, soron kívül beengedik.  
 Mélységesen mély eszméket próbál cserélni szüleivel arról, hogy ha tartanák 
magukat a kezdeti nézeteikhez és lendületükhöz, akkor ők volnánk azok, akik 
hozzásegítenének másokat a forradalmas köznapokhoz, amelyek nem köznapok, az életet 
tükröző ünnepnapokhoz, amelyeknek nincs közük az élethez, a jövő reménybeli 
öröméhez és bánatához, amely nem jövő.  Majd hozzáteszi, ha ilyen alapvető és fennkölt 
érzésekre és cselekedetekre futná nekik, akkor közeledne az ő Kánaánjuk, a külön 
bejáratú, amely nem Kánaán. Anyja és apja, külön-külön, bosszúsan legyint rá, 
mérsékelje magát, tehetségét ne ilyen szövegre pazarolja.  

Nagy néha elejt Anna egy-két megjegyzést Emma furcsa voltáról, meg Ambrus 
ugyancsak sok furcsaságáról, melyek szöges ellentétben állnak az ő és Kisöcsi 
személyével, mert bizony ők nem furcsák, és ennek isszák a levét. Anna még azt is kiböki 
egyszer, azért mégsem gondolná sosem, hogy ilyen lesz a vége, ez lesz a vég, családjuk 
vége, és felhúzza vállát, széttárja karját. Szíven üti Emmát ez a szó, a vég, temetői szó. 

Anna nem változik, megbocsát Ambrusnak, szelíd és szeretetreméltó vele is, 
mikor nagy néha egy-két szót váltanak telefonon, persze véletlenül, ha nem Emma veszi 
fel a kagylót, mert Ambrus csak Emmát hívja.  

Elégedetlen Emma és szomorú, mert fogalma sincs, hogyan segíthetne szegény 
anyján és szegény apján, nekik most már a szegény jelző jut tőle. És átérzi, csak ő 
segíthetne rajtuk, más senki nem teheti meg helyette, ráadásul a saját nagyszerűségétől is 
elvárná a segítségnyújtást. Minden rendben velük, ezt kéne nekik sulykolni, mint 
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gondolja, hisz semmibe sem kerülne neki, ám ha így tenne, szélhámosnak érezné magát. 
Pedig sok értelme tényleg nincs bombázni őket a nekik nem tetsző dolgokkal. Inkább egy 
férfit kéne szereznie anyjának, egy új nőt apjának, Erzsi helyett, bár ez már nem fog 
menni, mivel Erzsi életet ad Emma féltestvérének, Józsikának. 

Nem szereti látni Emma az anyját, amint egyedül fekszik, széttárt karokkal a 
kihúzható, kétszemélyes ágyon, az egyetlen bútordarabon, ami régről megmarad, és 
amelyet mindennap két személyre ágyaz, pedig évek óta egy személyben használ, és 
szigorúan a saját térfelére húzódik, holott bőven volna helye, miközben a 
fekvőalkalmatosság mindkét oldalát keretező, párkányszerűen kiugró, homályos üveggel 
borított vitrin villanykörtéit égeti egész éjjel, nyilván azért, mert leküzdhetetlen 
akadályokat szeretne tornyosítani alvása, és ebből következően, minden más dolga elé. 
Emma szívesen megsemmisítené eme akadályokat, mert még mindig bizakodik a szüleit 
tekintve, ha érdemes, ha nem. 

Továbbra sem tudja megállni, pedig már férje van, ott vagyok mellette, ne bírálja 
őket, apját, anyját. Anyja, miközben valami házimunkába merül, kitér, jaj, hagyja már 
végre abba a marcangolását, itt van neki a férje, tehát én, törődjön inkább a maga 
alapította családdal. Apja meg, sűrűn tekintgetve órájára, mikor presszókban találkoznak, 
mert fél a késéstől, vagyis Erzsitől, leinti Emmát, túl vannak már a régi dolgokon, neki, 
az apának fel kell nevelnie Józsikát, Emma féltestvérét, és ha Emma nincs túl a dolgokon, 
hát legyen túl.  

Hogy kimondottan megszeretem Annát, az hatással van Emmára, soha semmi 
súrlódás sincs köztünk, legalábbis látszólag, és elsősorban Annának köszönhetően, aki 
hihetetlenül képes alkalmazkodni. No persze, Anna oroszlánrészt vállal a házasságunk 
mindennapjaiban, főz nekünk, vásárol, mos, mosogat is, pénzt kölcsönöz, és unokáját, 
miután azzal is megajándékozzuk, imádatával halmozza el, bármikor hajlandó vállalni, 
vigyázni rá, vele lenni, így nekünk igen nagy szabadságunk lesz. Emma átérzi, mekkora 
áldozatot vállal anyja a mi tehermentesítésünkkel, a teljes embert kívánó állása mellett, 
ugyanakkor el akarja hinni, hogy Annának fontos és kedvező, hogy megteheti, mert 
különben mit is kezdene magával. Miután feleség lesz Emma, aztán majd anya, 
bensőséges lesz kapcsolata anyjával, olyan, mint még soha, valószínűleg nekem is 
köszönhetően.   

És aztán, egyszeriben az apjához és Erzsihez is megváltozik a viszonya, az övék 
is hozzá, ebben is fontos szerepem van, azt hiszem, tudniillik, mikor Emma felpanaszolja 
nekem apja dolgait, legyintek, ne foglalkozzon apjával, pontosabban ne így tegye, 
ennyire gyerekesen, felnőtt már; és apjának joga van új családot alapítani, vegye 
tudomásul, mondom. Csúnyán néz rám Emma, de elismeri, hogy igazam van.  

Rendszeresen meghívnak bennünket vasárnapi ebédekre apósomék, Erzsi kitesz 
magáért, bőségesen és jókat főz. Büszkén mutogatják új lakásukat, friss szerzeményeiket 
bútorban, háztartási gépekben, televíziós és egyéb készülékekben, és mutogatják Józsika 
meglehetősen drága játékait, látszik, jól keresnek. Néha még pénzt is dugdos Emmának 
Ambrus.  

Emma felhozza, ők soha sem éltek apjával ilyen jól, mint ahogy most Ambrus az 
új családjával. Örüljön neki, jegyzem meg, nem nekünk kell támogatni őket, apja végre 
egyenesben van anyagilag, és megtalálja magát érzelmileg, talán életében először. Emma 
morog valamit, de nem ellenkezik.  
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Apósom fellép nagyapának is, Ádámot rajongással veszi körül. Mikor két éves 
elmúlik Ádám, akkor Emma féltestvérével, Józsikával, bár van vagy három év 
korkülönbség köztük, szépen eljátszik, Józsika alkalmazkodik Ádámhoz. Furcsa 
Emmának, hogy fiának van egy alig idősebb félnagybátyja, ámde hamar megszokja.  

Beszélgetéseink Ambrussal és Erzsivel persze erőltetettek és óvatoskodók. 
Megvonjuk a határokat. Így aztán nem is tudjuk elengedni magunkat. Még én vagyok az, 
aki leginkább képes önmagát adni, persze könnyű nekem, nem köt hozzájuk a múltam. 
Fogalmunk sincs, miről beszélgetünk, pedig be nem áll a szánk, lehetetlen visszaidézni. 
Valószínűleg úgy dumálunk, és arról, mint általában szokás, vagyis a semmit ragozzuk, 
ez nekünk azért szokatlan és idegesítő. Erzsi szépen kibontakozhat, Ambrus csatlakozhat 
hozzá. Ambruson érződik, hogy ez a semmi őt is idegesíti, és látom, szeretné  igazi 
valóját nekem megmutatni, ám erre nem adódik alkalom. Néha felszikrázik köztünk némi 
eszmecsere érdemben is, azonban hamar elhal, tudniillik Ambrus gyorsan elfásul, elejti a 
fonalat, kifárad, érdektelen lesz, és azt hiszem, szerencsére, mivel azonnal kitűnik, 
mekkora távolság választja el tőlem, más gondolkodás, más műveltség, más értelem és 
érzelem. Hát persze, Ambrus nem tud semmit sem kezdeni, hogy ilyen egyszerűen 
fejezzem ki, velem, gyanakodva méreget, leplezve mégis, mintha nem gyanakodna. Néha 
megtörténik, hogy magam kezdek komolyan beszélni, megfeledkezve a helyzetről, és a 
köznapitól eltérő szóhasználattal élek, ráadásul a viselkedésem is megváltozik ilyenkor, 
és ezzel zavart okozok, Erzsi például kivonul a konyhába. Emma megbök, hogy most már 
álljak le. Aztán megszid, miért kell nekem minduntalan élére állítani, amit nem kéne. No, 
nézd csak Emmát, gondolom, eddig ő csinálta azt, amiért engem megszól.   

Emma, mint panaszolja nekem, sosem álmodik anyjával, csak mindig apjával. 
Egy párás, ködgomolyos kertben ülnek ketten, egy visszatérő álma szerint, és újabb meg 
újabb cigarettákra gyújtanak. Hónapok telnek el így, miközben egyetlen szót sem 
váltanak, de rajongva bámulják egymást. Úgy érzi közben Emma, mintha ködből és 
párából volnának mindketten, és bármikor elillanhatnának, otthagyhatnák egymást, és 
akkor megoldódna minden. Az elillanás előtt azonban felébred álmából. 

 
 
14 
 

 
 Emmából kibomlik még alsótagozatos korában egy vers, amelyben elmeséli, 

hogy ha telihold van, az narancssárgán világít, és ez a telihold kívül, belül narancssárgára 
festi bérházukat, a keskeny, aszfaltszürke  Klauzál utca egyik jellegzetes, a Dohány utca 
sarkához közeli, ötemeletes épületét, kívül, belül. Ráadásul, mutat rá a versében a kis 
Emma, mintha harangszó helyett jelezné a halált, mivel szerinte ilyenkor meghal valaki 
mindig valamelyik lakásban, idő előtt, furcsa körülmények között. Mikor elhaláloz a 
Saci, az egyik és a másik Tóbiás ikernéni, Tibi bácsi, Fürstner néni, Lőrincz úr, 
Katonáné, újabb és újabb versben ritmizálja el, hogy lelkük kilehelésével egy időben 
éppen feljön a telihold narancssárgán.   

Az akkori Emma tehát látni véli, hogy megjelenik  a narancssárga telihold, sőt, 
néha úgy is, mintha az udvarukat keretező tűzfalra lenne szerelve. Felhívja a házbeliek 
figyelmét erre a jelenségre, és ugyancsak egy versben, írván, milyen szilárdan tartja a 
teliholdat a tűzfal, pedig hiányos téglázatú, néhol mohazöld, mégis, akár valami igen 
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széles váll és mell, túl széles is, koponyájaként viseli ama teliholdat. Oda is mondja neki 
némely szomszéd, Emma, a kis kibaszott teliholdkóros, és érdekes, csak azok mondják, 
akik az udvari lakásokban laknak, tudniillik ők kísérik figyelemmel Emmát, 
hasonlóképpen Emma is őket, mivel az utcai lakásokban terpeszkedőkkel, habár Emmáék  
is egy ilyenben laknak, nem tud mit kezdeni. Például Sósnéval sem, akit majd még 
emlegetni fog, meg azok gyerekeivel sem, hisz nem ereszkednek le az udvari lakásokban 
élő  fiúkhoz, lányokhoz, és nem jönnek le játszani az udvarra, például bújócskázni a 
tűzfal tövében. Különben egyre feketébb lesz a tűzfal, s az emeleti körfolyosók 
rozsdásodó vaskorlát cirádáiban mind több kosz gyűlik össze. 

Hát egy ilyen, Emmának telihold-koponyásnak mutatkozó, századelőn épült,  
eklektikusan díszített házban, amelynek homlokzati cirádái hulladoznak, erkélytartó 
gipszszobrai málladoznak, lakik huszonhét évig, az utolsó négy esztendőt már velem, s 
ennyi év  már történelmi időnek számít. 

Ez a bérház komfortos erzsébetvárosi, pontosabban belső-erzsébetvárosi 
viszonylatban is, mindenképpen komfortos, bár ez az úgymond és úgynevezett  komfort 
sajátos Budapestnek ezen a részén. Nevezetesen: van lift, de megáll két emelet között; 
van központi fűtés, de kevés a fűtőtest; van fürdőszoba, de meleg víz nélkül;  nincs 
kapukulcs, de van házmester, amíg van, a Terus, illetve Teri. Érdekes ház, esküsznek rá 
jobb és rosszabb emberek. 

 A kapualjban, ahol a század eleji műmárvány borítás nyomokban még 
felfedezhető, csípős, azonosíthatatlan szag lengedezik és facsarja az orrot. Mintha 
rohadna a műmárvány alatt valami, gondolja Emma, valószínűleg édes illatú 
penészgombák által, tehát a műmárvány alól, amely a múlt úri hagyatékából származik, 
gondolja így ezt is, lehelődik az orrfacsaró, ezáltal ugye büdösíti, az urak bosszújaként, a 
jelent, melyet ugye végre a valaha volt szolgák uralnak. Alsó tagozatos korában, a 
legfelhőtlenebb kommunista korszakában csúnyán gondol Emma az ilyen múltra. 

 A lépcsőházban is gyomorforgató bűz-egyveleg lengedezik, amelynek forrásáról 
házvezetőnőjük, Magduska világosítja fel Emmát, mondván, figyelje csak meg, ha főznek 
is véletlenül valamit a lépcsőházból nyíló, utcai lakásokban, az ételt odaégetik, nem divat 
manapság bizonyos körökben jó háziasszonynak lenni, viszont milyen érdekes, hogy az 
udvari lakásokban divat, onnan nem származik gyomorforgató szag. Magduskának 
azonban elmagyarázza Emma, még felső tagozatos, szintén kommunista ihletettségű 
korszakában, hogy az utcai lakásokban élő családok nőtagjai új világot építenek, 
dolgoznak is, tanulnak is, művelődnek is, politizálnak is, harcolnak is, az étel 
odaégetésével biztosan az otthoni, szakácsnővé való lealacsonyításuk ellen tiltakoznak, 
amíg az udvari lakásban élők mindezt nem teszik, ők elmaradottak, mintha a régi 
világban élnének; hát csóválja is fejét Magduska. És Emma mégis aztán ezekkel az 
udvariakkal van jóban. 

Nem érzi a gyomorforgató rossz szagot azonban, ha tele is van vele a lépcsőház, 
amikor éppen tanulmányozza a dúsan tenyésző falfeliratokat. „Ki vécépapírt használ, 
imperialistákkal paktál; nem paktálok ellenséggel, törlöm seggem Szabad Néppel.” Ha 
változik az idő szava, meg a tér szelleme, változnak a feliratok. „Van aki 
(ellen)forradalmár és  golyóval lő, van aki ellenben gecivel, mert férfi lőn ő.” Ezeket 
érteni véli, de van, amin megütődik, például: „Mártanám vaskos kő-lécem Sósné 
mindhárom síkos nyílásába.” Töri a fejét egy időben, mi is ez a három, és mit szól hozzá 
az alattuk lakó Sósné, sőt a férje. Íme, ennyit Sósnéról, aki igen rátarti, felcicomázott 
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asszony, holott csak egy üzletvezető, viszont a férje egyenesen főkönyvelő. Különben 
még a visszaköszönés is igen terhes Sósnénak, lehet hogy azért, mert  elvtársnő.  

 A körfolyosók bűze, mert annak is van, legalábbis Emma szerint, tüdőszűkítő 
mivoltával tűnik ki. Értelmezésével várnia kell, mert még a gimnáziumba kerülve sincs 
ehhez benne elég bíráló szellem, hisz  aránylag még kommunista, ámde úgy harmadik-
negyedik gimnazistaként  már egyre kevésbé, és  elkapja  a mindent kérdőjelező hevület,  
szemben korábbi pártos véleményeivel, főleg, miután megállapítja, miből tevődik össze 
ez a tüdőszűkítő: hát szúrós vegyszerből, amit a szél egy kitelepítésre ítélt kisüzem 
környékéről hord, de mert igazgatója munkásőrtiszt, a kitelepítést nem hajtják végre; 
aztán illatos pernyéből, amit a kéményseprő vállalat által nem tisztított kémények 
magasságából sodor a légáram; és az udvarukban őshonos, a veszettség ellen soha be nem 
oltott macskák húgyszagából; meg a körfolyosó lakásaiból dőlő átható, fáradt zsírbűzzel 
keveredett krumpliszagból, ugyanis az udvarra tekintő hely szelleme szerint, az itt lakók, 
a nekik adatott idő szavának megfelelően vitézkednek abban, hányféle módon képesek 
elkészíteni még a csírázó és a fagyott krumplit is, és századszor is felhasználni a zsírt. 
Mindezen illatok együtt tehát igen szűkítik Emma tüdejét, mint érzi is, és nem tesznek jót 
kommunista meggyőződése maradékának. 

 Házuk saját balkáni gerlékkel bír, sorban ülnek a sánta Fürstner néni ablaka előtti 
folyosórész korlátján, kövér, undok gerlék, várva és ürítkezve, mikor szórja 
ablakpárkányára Fürstner néni nekik a morzsát jó vastagon, szólongatva őket, tubi, tubi, 
tubicáim, csak egyetek, mint Velencében. Ilyenkor pattan elő valamelyik Tóbiás ikernéni, 
amíg él, fürgén a morzsáknál terem, nem lehet tudni, melyik néni, hisz kettő van és 
egypetéjűek, belemarkol és tömi a szájába. Fürstner néni, mielőtt leveti magát a 
másodikról, mindig rásivít Tóbiás ikernénire, hogy tolvaj morzsafaló, éhenkórász, 
galambnak képzeli magát. Tóbiás ikernéni, valamelyik, miközben besöpri az utolsó 
morzsát a szájába, odaveti, hogy ezekkel a gyenge morzsákkal Velencében, 
szégyenszemre, hahaha, műveletlen, öreg banya. Az ilyen mondatok hiányoznak aztán 
Emmának, miután eltemetik Fürstner nénit, meg az ikernéniket.  

Az udvar tele van ecetfával, amelyek afféle világvárosban tengődők lévén, 
igyekeznének a fény felé a homályból, ha jutna ide elegendő fény. Annál több van 
rozsdás fémdarabból, színes műanyaghulladékból, szanaszét heverő meghatározhatatlan 
ez-azból, még használt kotonon is elcsúszik egyszer Emma; bár azért virágágyások is 
találhatók foltokban. 

Hirtelenszőkére festett, hófehér bőrű, cseresznyepiros ajkú, harmincas nő a Saci, 
virágmintás, hosszú, omló pongyolába öltözik, ha alkonyatkor Emmáék közé, mikor az 
időjárás engedi, a ház kölkei közé jön az ecetfákhoz. Mosolyogva szemléli, ahogy várják 
a fiúk és lányok, és várakozásukhoz a feszült jelző illik. Lesik, főleg a srácok, mikor 
szólítja fel őket, húzódjanak közelebb hozzá, vegyék körül. Ha kacsint, mert bizony 
kacsint, akkor szertartásosan meg kell kérniük arra, amire annyira várnak. A Saci tanítja 
be, mit kell mondani neki, és persze Emmára, aki akkor még tízéves sincs, osztja 
kitüntetésként a mondandót: Sacikám, kisanyám, emeld a szoknyádat, mutasd a picsádat. 
A Saci ilyenkor felvihog, nekitámaszkodik a legnagyobb ecetfának, ennek még 
jelentősége lesz, felemeli, szétnyitja pongyoláját, és miközben bugyit nélkülöző alteste 
feltárul kéjre biztató meztelenségében, lesi a hatást a gyerekseregen. Les, meg-
megremeg. A gyerekek, különböző korúak, bámulják fekete szeméremszőrzetét, ami 
belevész lassan a sötétedésbe, ezt bizony sajnálják, bár nem Emma, hanem a kamaszodó 
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srácok, akik lihegve veszik a levegőt. Emmát csak addig érdekli ez a dolog, amíg 
szerepét, azt a mondatot eljátssza, különben unja. 

Egyszer azonban verset ír arról, hogy a telihold, az az általa megénekelt 
narancssárga  megvilágítja, mint valami fényszóró, azt az ecetfát, aminek a Saci nekidől, 
csak azt, de úgy, mintha tényleg egy fényszóró volna, mire annak az ecetfának sem kell 
több, terebélyesedik, dúsulni kezd, és szemmel láthatóan, hát felkiált Emma a versben, és 
írja, rímbe szedve, hogy csoda, csodálatos, csodás stb. Elszavalja, de a kölkök leintik 
durván, ne zavarja őket a Saci altestének nézegetése közben. Ám a Saci érdeklődést 
tanúsít Emma költeménye iránt, és miközben lemeztelenített altestét továbbra is illegeti, 
áhítatosan hallgatja, amit Emma regél versében a telihold fényszóróvá változásáról és 
hatásaként az ecetfa szemmel látható burjánzásáról. És a Saci látja, fel is kiált, hogy 
tényleg látja, és felszólítja a kölköket, figyeljék csak, ahogy a telihold éppen 
fényszórózza az ecetfát, aminek ő nekidől, imígyen terebélyesedésre készteti, de azok 
csak a Saci altestét vizsgálgatják. Akkor a Saci rájuk förmed szokásos végkifejletként, na, 
tűnés stricijelöltek, kurvavárományosok, potyalesők, nem mutiban készült, leengedi 
pongyoláját, és hessegeti el a ház gyerekeit vadul. Emmát rendszerint marasztalja, átöleli, 
és kéri, szavalja el még néhányszor a versét ecetfájuk telihold általi növekedéséről és 
ragyogásáról. A többiek szétszaladnak és úgy röhögnek, mintha egy Chaplin-filmet láttak 
volna  az előbb. 

 Amikor utoljára mutatja meg szeméremtestét a Saci, igen megdöbbenti a 
lányokat, fiúkat, mert egy hatalmas hímtag himbálózik ott neki, és miközben himbálózik, 
megkapják az első belövést. Ez már történelem, de erkölcs is, sőt társadalom hovatovább. 
Azon a hím nemi szerven nem röhög senki, a belövésen sem, a véren sem, ami a Saciból 
sugárszerűen ömlik. Évekig beszélnek erről a belövésről a házban, meg a Saci véréről 
jelentőségteljesen, ámde a hímtagjáról hallgatnak. És akkor ír Emma egy verset, 
amelyben a Sacit eltemetik, és amelyben feljön a telihold narancssárgán, pedig nappal 
van, ámde hiába fényszórózza azt a nevezetes ecetfát, terebélyesedése  a Saci halála után 
megszűnik; ez is már történelem, írja a versben Emma. Tényleg az, hiszen azokban a 
napokban szétlövik a tűzfalukat, nincs már a teliholdnak támasztéka, el is tűnik, állítja 
Emma a versben, holott éppen akkoriban kéne narancssárgán világítania, ha tényleg jelzi 
a halált, a számtalan halált, hiszen hullanak az emberek, valóságosan hullanak, és hetekig 
folyamatosan, de, úgy látszik, az a telihold ilyenfajta halálokat nem jelez. Az az ecetfa 
viszont, emlékeztetve a békésebb viszonyokra, megmenekül. 

Miután újra felépítik romos házukat és tűzfalukat, megint látni véli Emma, ismét 
egy versben, a narancssárga telihold házbeli megjelenését, ahogy sugaraival terebélyesíti 
az ecetfát. Elszavalja, persze kiröhögik, mondván, Emma, a kis kibaszott ecetfanövesztő. 

Tibi bácsi halála egészen más lapra tartozik. Léggömböznek Emmáék a hideg 
dohot lehelő, visszataszító pincelejáró közelében, amikor látják, amint a kopasz, 
hordóhasú Tibi bácsi egy idegen, ugyancsak hordóhasú, és ha nem is kopasz, de 
feltűnően ritkáshajú nővel, nem a Tibi nénivel, betüremkedik ebbe a nyílásba, hasuk 
éppen csak befér. Felismerik a kölkök, mit kell tenniük, és ez már az erkölcs, kiabálni 
kezdik, hogy éppen most durran el a Tibi bácsi, és eldurrantanak egy léggömböt. 
Megjelenik Tibi néni a harmadik emeleti körfolyosón, ugyancsak hordóhasú, kopaszságát 
olcsó, csálé parókával takargatja, lekiabál, csak ne durrongassatok, a fene belétek, még 
robbanhat. 
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 Akkor ül ki először egy patkány a salétrommal kivert falú pince törmelékhalmos 
nyílásába, legalábbis ezt terjeszti Emma, hozzátéve, mintha őrizné Tibi bácsiék 
tevékenykedését, és azontúl mindig megjelenik ez a patkány, meséli Emma, ha meglátja 
Tibi bácsit egy nővel a pincelejáróban. Nem győzi  Emma felhívni erre a patkányra a 
figyelmet, mondogatja a kölköknek, de még érdeklődő, fiatal családosoknak is, hogy a  
jobb oldalán hosszanti fehér csík húzódik, jellegzetesen. Kísérletezni kéne ezzel a 
patkánnyal, javasolja Emma, betanítani az erkölcs nevében, harapjon Tibi bácsi seggébe a 
megfelelő pillanatban. Meg is kapja Emma, hogy ő egy kis kibaszott patkányszelídítő.  

 Történik, hogy megint léggömböznek, és a léggömb nem akar szétdurranni, ez 
vészjósló, közben Tibi bácsi soros nője, aki már teljesen kopasz, sírva, ordítva rohan ki a 
pincéből, bugyiját, mocskos egy ruhadarab, az udvarban játszó gyerekek szeme láttára 
húzza fel, és elviharzik. Gyanús ez Emmáéknak, leoldalognak a pincelejáróba, hát ott 
hever Tibi bácsi mozdulatlanul letolt nadrágban és gatyában, nem mondhatni 
fehérneműnek. Na, gyorsan a felnőttekért, akik megállapítják a halált. Emma meg 
terjeszteni kezdi, hogy felfedez egy patkányharapást is a bácsi fenekén, amit senki sem 
erősít meg. A kurva anyját a gyilkosnak, dühöng a patkányra Emma, és káromkodását 
átveszik szépen a kölkök.  

 Nyomott korszakuk ez nekik a házban, feszültek, veszekednek, pártokra 
szakadnak, csak akkor szabadulnak fel és békülnek ki némiképp, ha meghallják a 
nagytestű Lőrincz úr átkozódását. 

 Lőrincz úr, amíg él, ütögeti állandóan a körfolyosó korlátját, úgy szól, mint a 
mennydörgés, kántáló átkozódással kíséri, szidja az eget, az istent, az életet, a halált, a 
fiát, a lányát, az apját, az anyját, a feleségét, a párttagokat, a pártonkívülieket, a 
huligánokat, a prolikat, a naccságákat, mint Sósnét, akinek mindhárom síkos nyílásáról 
megemlékezik. Hát ez ugyancsak az erkölcs, némelyek szerint politika. Mielőtt betérne 
lakásába, benyit szomszédjához, a süket Nyíres bácsihoz, és ráförmed, maga még él, 
gyáva prolija, szégyellje magát, hányszor mondom, nyissa ki a gázcsapját. 

 Katonáné nem hagyja szó nélkül Lőrincz urat, egy ötven éve özvegy asszony, aki 
ötven esztendeje a folyosón ül még télen is egy sámlin, ugyanabban a ruhában, és borsót 
pucol, mindig borsót fél évszázada, egészen addig, amíg feldíszített karácsonyfája 
húsvétkor, csontszárazon és kopaszon tüzet fog, és abban a tűzben el nem ég maga 
Katonáné is. Szóval Katonáné egyedüliként, következmények nélkül tehet megjegyzést 
Lőrincz úrra, úgy mint: a férfiak bűzösek és szúrnak és állatok, mint maga is, tudja meg, 
kérem szépen. 

 Hónap végén az egymástól kölcsönkérők összeütköznek a körfolyosókon; még 
leszakad a nagy tolongásban, tart ettől Emma, aládúcolása ellenére. 

Mivel Lőrincz úr, az egyik hó végén, nem jelentkezik Nyíres bácsinál, aki a 
leghíresebb kölcsönadó, hát Nyíres bácsi bekopog hozzá. Nem nyit ajtót senki, ellenben 
gázszag érződik, ezért be kell törni az ajtót. A nyitott gázsütő mellett a földön hever 
Lőrincz úr és felesége, a szemük valóságosan kigúvad, többen is kísérleteznek, hiába, 
nem tudják lezárni szemüket, mindig felpattan a szemhéjuk.  

Ír Emma egy verset arról, hogy múlik az idő, teliholdjuk narancssárga fénye a 
tűzfalon halványul, az a híres ecetfa satnyul, a Tóbiás ikernénik morzsalopása és halála, 
Fürstner néni galambetetése és halála, a Saci alteste és elvérzése, Tibi bácsi közösülési 
tettei és pusztulása, meg az a gyilkos patkány, aztán Katonáné borsópucolása és 
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tűzhalála, valamint Lőrincz úr átkozódása és gázhalála elsüllyed a feledésben, fel is 
olvassa az udvarban, mérsékelt sikerrel; éppen akkor végzi a nyolcadikat. 

 Másnap hallja, amint a Teri illetve Terus házmesternő büszkélkedik, bizony a V. 
Emma-féle telihold házában egészen különös élni, no és meghalni. 

A későbbiekben már, kamaszként meg ifjúként, nem sokat törődik a házzal 
Emma, a lakóival sem, az újakat már nem is ismeri, inkább a környék érdekli, ott köt 
ismeretségeket, ott mászkál, majd azt is hanyagolja, és elmerül más környékek, 
tulajdonképpen a nagyváros, elsősorban Pest érdekesebb, szebb, mozgalmasabb részeinek 
vonzásában.  

Mikor jómagam hozzájuk költözöm, elmeséli nekem Emma a tűzfalukon egykor 
megjelenő, narancssárgán világító teliholdat, amely összefüggésben volna a házbéli 
halálozásokkal, ha nem hiszem, olvassam el erről a verseit, és miután elolvasom, 
megkérdezi, na, most már hiszem-e, hát széttárom  a karomat, nevetek. Meséli aztán még 
a Sacit is, mire kénytelen vagyok kijelenti, ez igen, Emma mélyre ható erkölcsi, 
történelmi, társadalmi nevelésben részesült. 

Emma ábrándozásaira rossz hatással van, mikor elköltözünk Albertfalvára, 
házasságunk után néhány évvel, a Szabados Sándor utcába, amely egyáltalán nem igazi 
utca, együtt anyósommal és sógorommal, Kisöcsivel, meg néhány hónapos fiúnkkal, 
Ádámmal, tehát öten. A ház vadonatúj, szabályos téglalap, panel, amely kitűnő 
találmánynak állíttatik be. Sárga színű épület, lapos tetejű, tökéletesen dísztelen, kétszáz 
lakással, négy lépcsőházzal meg négy felvonóval, és mint valami szabályosra 
négyszögesített szikla emelkedik felfelé a maga tíz szintjével a többi hasonló társával 
együtt. Tulajdonképpen szalagház, nevezhetem szalagnak, legalább százötven méter 
hosszú. És körülbelül, ahogy kiszámolom, vagy hatszáz ablaka lehet.    

Nem ösztönözi ez a ház versírásra Emmát, legfeljebb valami prózára, pedig 
várakozásokkal, izgatottan költözködünk ide, úgy érezzük, legalább egy fokkal feljebb 
emelkedünk a ranglétrán, a korabeli értékelés szerint mindenképpen.   

Miután lebontják állami ösztönzésre az itt lévő apró magánházakat, egyúttal 
sivárrá téve a területet, ugyancsak állami ösztönzésre felépítik ezt a betontelepet, 
egyenruhás tervek szerint, épülhetne bárhol az országban. Mindezek ellenére igen 
örülünk, még boldogok is vagyunk, minden vadonatúj körülöttünk. Ugyanakkor mást is 
érzünk, zavaró körülményeket, elsősorban emberidegen voltát, hisz külső méretezésében 
és belső kialakításában tényleg taszít, és arra jutunk, hogy a lakóinak szívét, lelkét eleve 
határozottan semmibe veszi. Elhessegetjük ezt az ünneprontó vélekedésünket, és 
próbáljuk a jó oldalát tekinteni, hiszen jobban elférünk itt, mint hajdani lakásunkban, és 
érzékeljük a korszerűség érintését. Különben is, ha berzenkedünk, akkor az ellen tesszük, 
ami nekünk juthat. Miközben azért egymás közt inkább elégedettségünknek adunk 
hangot.  

Elgondolja aztán Emma, milyen érdekes volna, ha egyszerre megjelenne minden 
ablakban egy vagy több kitekintő alak, lenne vagy ezer fej egyszerre, hihetetlen 
látványként, ezerfejű cézár, ezerfejű cézár-ház, gondolja, és ez az ezer fej mind  beszélne, 
képzeli Emma, és nem tudná abbahagyni, mondja, mondja és mondja, ezer fej mondja, 
zengene a ház, és nem értenék egymást, mint a Bábel tornyában, persze nem azért mert 
egymásnak idegen nyelven beszélnek, hanem mert egyszerre nyomják a szöveget, 
ugyanis nem érdekel senkit, mit mond a másik. Miután ezt a látomását megírja 
elbeszélésben, és megjelenik, Ezerfejű cézár-ház címen, és megtudják a házban attól az 
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egyetlentől, aki olvassa, hogy a szerező itt lakik és azonos Emmával, megkapja a közös 
képviselőtől, micsoda pihent agy a Virágh írónőé, csak nehogy ezerszeresre növelje 
fejének űrtartalmát. Rá se rántson egy ilyen megjegyzésre, mondom, inkább örüljön, lám, 
elterjed még egy ilyen házban is az ő író volta. 

Szalagházunk tulajdonképpen történelmet formál, mert hát ilyen lakályosságot, 
tulajdonképpen összlakályosságot, ahogy magyarul ki lehetne fejezni esetleg, nem lát 
még ez a vidék, vagyis Albertfalva, viszont Emma  megfogalmazza, kissé tamáskodva, a 
lapjában, hogy házunk összlakályossága elsősorban albertfalvai viszonylatban 
összlakályosság, mert  ha nem Albertfalván építenék, ebben a falusias, olcsó családi 
házakkal telehintett, kies, a korszerű lakályosságot tömegesen sosem látott 
peremkerületben, meg ha nem Magyarországon, akkor talán: a konyhában nem csupán 
úgy tartózkodhatna egyszerre minden családtag,  ha gyorsan leülnek az asztal, persze 
csak egy kisebbfajta mellé, összepréselődve; a fürdőszobában sem egyetlen személy 
férne el,  és kettő csak akkor, ha az egyik bemászik a kádba;  a kamrát helyettesítő 
kamraszekrény nem vonzaná a különböző rovarokat, olyanokat is, amelyeket a 
rovarászok kipusztultnak ítélnek; a fűtést, ha az a csúcstechnika elismerésével övezett 
távfűtés is, esetleg az érdekelt kapcsolhatná ki és be, kénye-kedve szerint;  a meleg víz, 
amely csak úgy jön, sokak csodálkozására, a csapból, nem fogyna el akkor sem, ha egy 
időben  több lakásban használnák is; a felvonó programja rendszeresen nem vétené el a 
programot; volna telefon, és nem kéne elzarándokolni a kapunkhoz annak, aki hozzánk 
telefonálni akar, vagyis a  kaputelefonunkhoz; és nem hallatszana minden, de minden, sőt 
visszhangosan felerősödve, hogy úgy érezze az ember fia, mintha egy zaj-szemétdomb 
tetején ücsörögne. Ilyeneket említ, elég lapos szöveg, de a téma is lapos. Ezt az írását már 
sokan olvassák, hiszen újságcikk, helyeselnek is neki, ám a közös képviselő, akinek  
bögyében van Emma, megjegyzi, nem ártana, ha Virágh írónő megígérné, nem ír meg 
semmit a házzal kapcsolatban, mert akkor esetleg bevezetnék a telefont. Egy következő 
cikkében Emma házszörnynek nevezi az épületet, már mint antikommunista, de 
mértéktartó, és kiegyezik vele, mert ötünkre négy szoba jut.  

Csak közvetlen szomszédainkat ismerjük meg személyesen, a többieket 
egyáltalán nem.  Még azokat sem, és hónapok múltán sem, akik velünk egy lépcsőházban 
laknak, és csak akkor tudjuk azonosítani őket, ha gyakran utazunk velük a felvonóban. 
Még az ismerőseinkkel sem igen beszélünk. Emma cikkei azonban összehoznak 
bennünket az alattunk, a felettünk meg a közvetlen mellettünk lakó családokkal, de 
persze az írások nem volnának elegendőek ehhez, az is kell, hogy felettünk Szigetiék 
eláztassanak bennünket, bokáig ér nálunk akkor a víz; hogy alattunk Menyhértékkel 
összevesszünk, a bömbölő televíziójuk miatt; és hogy mellettünk Bárányné akkor vigye 
le hasonló korú lányát levegőztetni, mikor Emma vagy jómagam Ádámot. Ők mind a 
nagyobb lakásokat tulajdonolják, ahogy mi is, a kisebb lakásokban élőkkel valahogy nem 
alakul ki kapcsolatunk, azok mintha fújnának ránk, komor arccal, irigy tekintettel 
kísérnek bennünket. 

Elég sok az autó a ház előtti parkolóban, többnyire a nagyobb lakások 
tulajdonosai birtokolják, a mi kivételünkkel, így aztán reggelente kettéválik a házban élők 
munkába igyekvő serege. A közös képviselő megjegyzi, hát persze, általában azoknak 
van azért kocsijuk, akiknek elengedhetetlenül fontos, akik nem késhetnek el a munkából, 
mert rajtuk múlik a jövőnk. Megütközve hallgatja Emma ezt a szöveget, és megjegyzi, 
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úgy látszik, rajta kevés múlik, hisz neki nincs kocsija. És odamondja ennek a közös 
képviselőnek, olvassa el talán a házban megjelenő falfeliratokat tájékozódás céljából. 

Hát igen, a pirosra festett felvonóban feliratok jelennek meg, belevésve fém 
falába, valószínűleg bicskával: „Országunk tőkeszegény, viszont az én tököm gazdag, 
hahaha”. A lépcsőház halványsárga falán is nagyon szaporodnak a  vésetek, például: „A 
munkásoknak nincs hazájuk, hát akkor mi munkások vagyunk”.  A folyosót kevésbé 
firkálják össze, de jobban olvashatóan, mondjuk: „Központi titkár elvtárs, tájékozódj, 
nézz bele a seggembe szüretkor”. 

Késő délután mindig terjeng valami bűz, igen maró, beférkőzik a lakásokba, nem 
sokáig, csak körülbelül másfél óráig, de annyi is épp elég. A közelben működik egy 
vegyipari szövetkezet, és tiltakozásunk ellenére működhet tovább, mivel hogy a kerület 
első emberének unokaöccse a vezető ott, és mikor ez kitudódik, Emma enyhe 
antikommunizmusa, a magam erősebbje mellett, úgymond fokozódik.  

Sok a kutya, erre felfigyelünk. Elsősorban a nagyobb lakásban élők tartanak, 
Szigetiéknek is van, bulldog, Menyhértéknek is, puli, Bárányéknak ugyancsak, az pincsi. 
Ha a felvonó előtt találkoznak, mikor gazdáik viszik le őket ürítkezés végett, 
visszhangzik a ház ugatásuktól, és én kikészülök, alig bírok magammal, Emma tart 
vissza, ne rohanjak ki átkozódni. A puli mozgékony, fekete és hím, rá akar ugrani a 
bulldog hátára, mert az nőstény, viszont  sokkal nagyobb, akkor sem sikerülhetne a 
pulinak, ha engedné a gazdája. A pincsi óvatos, lassú mozgással mindkét másikat 
szaglássza, de azok elűzik. A három ismerős család kutyafelelősei, Szigetiné, a 
Menyhérték tizenéves lánya és Bárány a maguk kutyájáról zengedeznek, egészen 
kirívóan. Szigetiné megjegyzi, hogy az ő bulldogja egyszerre képes összpontosítani 
különféle dolgokra, úgy mint szaglászik, várakozóan tekint rá, és még esetleg morog is, 
mintha beszélne. A tizenéves Menyhért lány kijelenti, hogy mikor pulijuk meghallja az ő 
kedvenc együttesét, két lábra áll és ritmusra mozog. Bárány egyszerűen csak kiváló 
szellemnek, ha hihető, ha nem, nevezi pincsijét. Mikor ők hárman sétáltatják ebjeiket a 
játszótéren, vagyis Szigetiné, a Menyhérték tizenéves lánya és Bárány, azonközben 
otthon Szigeti beiszik, Menyhért ordítva fogadja a hazajövetellel jócskán késő feleségét, 
Bárányné pedig, aki Báránynál jóval fiatalabb, áthívja a szomszéd fiatalembert.  

Az alattunk lakó Menyhért egyszer rajtakapja Menyhértnét, mikor a 
lépcsőházban, a sötétség leple alatt csókolózik, valami, Menyhért szerint, nyikhajjal, hát 
Menyhért verni kezdi asszonyát, miközben az állítólagos nyikhaj elszalad, és mi, 
másokkal együtt az ablakból élvezhetjük futását, mert mi már ismerjük. Menyhérték 
tizenéves lánya éppen akkor jön meg a kutyasétáltatásból, és az a kis puli, mikor 
észreveszi verekedő gazdáit, két lábra áll és vinnyog.   

Ha meghalljuk a mellettünk lakó Bárány hegedülését a folyosóról, tudjuk, hogy a 
fiatal felesége áthívja a szomszéd fiút, most már azzal sem törődve, ha zenetanár férje 
otthon van, hát Bárány, szegény kijön a lakásból eljátszani néhány bús hegedűdarabot. 

Szigeti viszont, felettünk, nem hagyja szó nélkül Bárány hegedülését, veszekszik  
vele, de hamarosan már nem teheti, elviszi a rák, nevezetesen a tüdőrák. 

Hónap végén jó volna kölcsönkérni, ámde kitől, a házban nem kérhetünk, ehhez 
nincs elég jó kapcsolatunk senkivel. Sokkal többen járkálnak gondterhelten ilyenkor fel 
és alá a folyosón, a lépcsőházban, a felvonóval, kérdően néznek egymásra, tudjuk miért, 
de ennyi és kész, nem bízunk a másikban.  
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Ír Emma egy novellát arról, hogy az ezerfejű-cézár házunk lakói egyre 
ingerültebbek, amiért képtelenek segíteni egymáson, és látva, miszerint egy puli kutyának 
kell elsimítani gazdái súrlódását, sőt meg kell tapasztalniuk azt is, hogy egy hegedűs csak 
a szomszédja halála után nyújthat magának vigaszt játékával a folyosón. Nekem nem 
tetszik, erőltetettnek tartom, nincs benne ábránd, ami az erősséged, Emma, mondom, 
úgyhogy Emma megsemmisíti.  

Igen sok az előre nem látható baleset a házban, olyan, amilyet mintha a 
természetes kerékvágásából kizökkenő egyén szenvedhet el, mert ugye kizökken, amint 
ide költözik, ez Emma meggyőződése.  

Bárányné elcsúszik a lépcsőház műanyag borítású felületén,  mivel az eső zuhog, 
cipőtalpa vizes lesz, a lift meg éppen nem működik, a műanyag pedig csúszós, ennyi elég 
is, hogy a bokáját törje. Bárány begorombul felesége balesete után, fújni kezd mindenkire 
a házban, csak úgy, fúj ránk is teljesen oktalanul, szinte megijedünk, ha találkozunk vele, 
ahogy gyűlölködve tekint ránk. Emma azt mondja, hogy  Bárányegyszerűen kiválasztja 
magának, akit vagy amit gyűlölhet, a házat, a hajszínünket, a járásunkat,  a taglejtésünket, 
az orrunkat, ki tudná felsorolni, mit.   

Menyhért beszorul a felvonóba két másik lakótársával együtt, órákig lógnak az 
ötödik meg a hatodik emelet között, késnek a szerelők, majd nem boldogulnak, miközben 
pedig Menyhért fulladozni kezd, nem kap levegőt, hiába nyugtatja a másik kettő, hogy 
van még elég lélegezni való, elájul. Menyhértné, férje kalandja után, uszítani kezd a ház 
ellen, majd pedig korlátlanul, például ellenünk is uszításba kezd, hogy mi ingyenélők 
vagyunk. Menyhértné számára az uszítás egyszerűen az élete értelme, Emma véleménye 
szerint, mint oly sok mindenki más számára is a házban, mert nézzek csak széjjel, mondja 
nekem, mindenki uszít a másik ellen, uszítás nélkül nem tudnak élni.  

Szigetinét, mikor megözvegyül, megtámadja a bulldogja, súlyos sebeket ejtve 
rajta, szerencsére ki tud menekülni a lakásból, eléggé véresen. Félni kezd, sőt rettegni 
mindentől és mindenkitől. Fél a közös képviselőtől, fél a szomszédaitól, fél a 
takarítónőjétől, az élelmiszer-áruház eladóitól, a hivataloktól, a villamosvezetőktől, a 
fodrászoktól, és tőlünk is fél. Figyeljem csak meg, jelenti ki Emma, mennyire átlátszóvá 
tesz a félelem, az uszítás, a gyűlölködés, és mindez itt a házban úgyszólván őshonosan. 
Szegény Menyhérték, Szigetiék, Bárányék, tökéletesen átlátszóak, annyira, hogy az már 
kínos, mondja Emma.  

Egy idő után többé nem próbálkozik Emma szalagházunkról írni, elveszti 
érdeklődését iránta, lakói iránt úgyszintén, és el akar költözni. Jómagam még inkább el 
szeretnék innen szabadulni, még az után is, hogy bevezetik, öt vagy talán csak hat év 
múltán, a telefont; mindketten igen hevesen elillannánk ebből a kínos érzéseket keltő, 
Szabados Sándor utcai házból, csak nem találjuk a módját. 
 
 
15 

 
 
Elkapta a félelem álmában, roppant félelem, mikor egy budai domboldalon 

mászkált, mondom, hogy álmában, egy erdei ösvényen haladt, amelyet kékesfehér fény 
világított meg, hideg ragyogásra késztetve a fákat, őt meg vacogásra. Feltűnt neki egy 
férfi, aki erőteljesen futott, és sárga mezben, minden sárga volt rajta, és felszólította 
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Emmát, csatlakozzon hozzá, hát csatlakozott, futott ő is. És akkor Emma felismerte, ez a 
sárga mezes férfi nem más, mint Szürke férfi, csak most sárgába öltözött az ő 
megtévesztésére. De ennyi még nem is volt elég, mert feltűntek Szürke férfi után futva 
Pengeéles arcú, Karikalábú hordószerű, Léggömbfejű kopasz, Zsíros hatást keltő, sőt 
még egy Fekete szakállas, meg egy Sovány kiálló fogú is, és mind futottak. Vacogni 
kezdett Emma álmában, azok a fickók meg futottak, futottak és futottak, most már ő 
utána futottak. Ráparancsoltak Emmára, ásson magának egy gödröt, ássa, hisz saját 
magának lesz, mindenki ássa a maga gödrét önmaga. És kezébe nyomtak egy ásót meg 
egy lapátot. Emma csak állt, álldogált, nem volt hajlandó ásni. Akkor a két fickó elővette 
a pisztolyát és ráfogta Emmára. Emma erre fel ész nélkül ásni kezdett. Ásott és lapátolt, 
mélyítette, szélesítette a gödröt. Nem fedezhette volna fel senki csak úgy véletlenül a 
sűrű bozótossal benőtt domboldalon. Ásott és ásott. Feszítő félelem töltötte el. És akkor 
furcsa fények kezdtek terjengeni, színtelen színes, fénytelen fényes fények, mintha más 
napból származtak volna, nem a miénkből, illetve mintha fényszóróból áramlottak volna, 
és mintha elmostak volna minden körvonalat, miközben pedig sejtelmesen tapadtak 
mindenre, félelmetessé varázsolva és elöntve a domboldalt, hidegen megvilágítva azt. És 
ezek a fények mind csillogóbbak, vakítóbbak lettek, és mintha maguk felé csábították 
volna a fákat, bokrokat, mindent. Emma ásta és ásta álmában a gödröt, egészen nagy lett 
már. Hirtelen zajok hallatszottak mindenfelől, kutyaugatás, madárcsicsergés, rádió 
hangja, kocsik, motorok  döreje, tévé-szöveg,  csengés-bongás, és ezek a zajok fénnyé 
változtak, minden zajból fény keletkezett, és ezek  a fények  erősek, hatásosak, 
hivalkodóak, csillogóak, és mind csillogóbbak lettek, és magukhoz csábítottak mindent, 
amire rávetültek, és mintha nevettek, zúgtak, sustorogtak, csattantak volna, miközben  
vakítóan megvilágították a domboldalt, és mintha  fényúttest rajzolódott volna ki belőlük. 
Köd ereszkedett le, abban az álmában, de azon is áttört ez a fény, sőt  megcsíkozta, 
világos és sötét félre osztotta  a teret, a domboldal terét, a világosabb részben semmit sem 
lehetett látni, az vakított, a sötétebben mindent látni lehetett, az nyugtatta a szemet. Ahol 
az a fény sötétséget okozott, ott látszott  minden, amit viszont  megvilágított, ott nem 
látszott  semmi. Mintha az a fény más térbe és más időbe helyezte volna át a domboldalt 
Emma álmában. És aztán még azt is álmodta, hogy elővesz egy befőttesüveget, belepisil, 
majd mosolyogva felmutatja a tele üveget a fényben, amely sötétsárgán csillogtatta a 
pisit. Majd szájához illesztette az üveget és meghúzta. Szürke férfi és hét társa öklendezni 
kezdett, ő pedig mosolyogva felszólította őket, igyák a saját pisijüket ők is, 
elnevezésükben a húgyukat, utánozzák őt, mert egyes feltevések szerint a saját húgy a 
szájon át bekerülve kívülről a húgyútba, amely egy labirintus, megmutatja a kiutat a 
labirintusból. És mivel önök, kopók, nem találják a kiutat a saját labirintusaikból, hát a 
megivott húgyuk majd segít, mondta nekik Emma álmában. És egyes 
természetgyógyászok melegen ajánlják a saját pisi ivását, tette még hozzá szintén 
álmában, mert az méregtelenít, attól megtisztul a szervezet. Ezt álmodta. 

Mikor felébredt, gondolkozott az álmán, és arra jutott, bizony ez az álom jelenlegi 
állapotában öntörvényű, eléggé öntörvényűnek tetszett.  

 Rögtön leült az íróasztalához, és írni kezdett egy forgatókönyvet, mert nem 
mondott le arról, hogy filmet is csináljon, persze csak kisfilmet. Címnek felírta: 
Gödörásó lány. Felidézte és leírta álmát a követőiről, a gödör ásásáról meg a fényekről, 
amelyek a filmképnek jellegzetes stílust adnak, mint gondolta, és természetesen arról, 
akit követtek, magát harmadik személyben elképzelve. 
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 Rosszul érintett Emma forgolódása éjjelente, főképpen, miután elárulta, hogy 
ilyenkor álmodik, és az álmai nem megnyugtatóak. Hittem olvasmányaimnak, miszerint 
az álmok olyan lelki képződmények, amelyek példaszerűen, mintaszerűen, 
szabályszerűen képezik le az ébrenlétben bennünket ért megpróbáltatásokat, a bennünk 
munkáló beteges, kényszeres félelmeket. Ezek szerint Emmának megpróbáltatásai 
vannak? Kényszerű, beteges félelmei? Nem tudtam a választ. 

Londonban aztán megnyíltunk, kiléptünk önmagunkból, szorongásainkból. Mikor 
a Sohóban nézelődtünk, azt mondta Emma, jé, Gyula, nézd csak azt a két fiút, 
csókolóznak mindenki szeme láttára. Még szép, Emma, mondtam, az új életforma 
képviselői, ezek népesítik be a Sohót, hát nyilván. Szobrokat csinálnak az utcán, Gyula, 
kiáltott fel Emma. Naná, az új művészet előfutárai, Emma, mondtam, nyilvánvaló. Az ott 
nem Bacon, a festő, kérdezte Emma, mintha ő menne ott, a túloldalon. Természetesen 
Bacon, Emma, mondtam, látod, mennyire barázdált az arca, tipikus alkoholista vonások. 
Láttuk Bacont, újságolta Emma Zsuzsának, valaha legjobb barátnőjének, akit csak 
köznaplelkűnek becéztünk, és aki Londonba ment férjhez. Ki az, kérdezte Zsuzsa, az a 
Bacon, valami szalonna, nem? Egy híres alkoholista, mondtam. Zsuzsa nevetett, majd 
elkomorult, mikor Emma hirtelen kérdőre vonta. Mondd, Zsuzsa, miért nem lakhatunk 
nálatok, a kurva életbe, ígéreted ellenére, mikor tudod, hogy nincs pénzünk? Jaj, istenem, 
Emma, már mondtam, hogy Peti, a férjem elzárkózik. Fél, ugye, hogy kiforgatjuk a 
vagyonából, mondtam, pedig nincs szándékunkban. Zsuzsa elnézett a levegőbe, mi meg 
elviharzottunk bosszúsan, és a Hyde parkban sétálva Emma felvetette, hogy nem kellett 
volna elmondanunk Zsuzsának és Petinek, hogy megismerkedtünk egy itteni 
szociológussal meg egy itteni írónővel is, mert teljesen magukba roskadtak. Hát igen, 
mondtam, nem kellett volna ezzel dicsekedni, hisz Zsuzsa meg Peti nem ismerhet meg 
sohasem ilyen angolokat. Viszont  próbáltam enyhíteni a dolgon, mikor elmeséltem 
nekik, hogy különben az írónő ír, a szociológus meg skót.  

Azonban Emma megint megálmodta, miután hazatértünk Londonból, hogy gödröt 
ás  azon a budai domboldalon, sőt most bele is esik.  

 
 

16 
 
 
Feltűnt Emmának egy telefonáló hangja, fiatalos férfihang, akinek tulajdonosa a 

szerkesztőségben hívta Emmát, igen erőszakos hang, erőszakosan kérte, vizsgálja ki a 
lap, miért mondtak fel neki, ráadásul az ünnepek előtt. Éppen karácsony felé közeledtünk. 
A férfi felháborodottan sorolta, hogy a jellemzése kitűnő,  a rábízott feladatokat szakmai 
hozzáértéssel és a meghatározott időre elvégzi, szakmai tapasztalatait szívesen átadja, sőt 
szívesen veszi idősebb szaktársainak szakmai tanácsait, ráadásul szerény, csendes, 
szakmai becsvággyal teli fiatal, megkapta a szakma kiválója kitüntetést, mégis szakmai 
hiányosságokra hivatkozva mondtak fel neki.  

Nem tetszett Emmának ez az erőszakos hang, ezért, bár máskor ugrott volna az 
ilyen jellegű panaszra, kijelentette, nem foglalkozik az újság ilyen ügyekkel, és letette a 
kagylót.  

Néhány nap múlva az az erőszakos és fiatalos férfihang megint felhívta Emmát, 
felháborodottan fenyegetőzve, hogy be fogja panaszolni a főszerkesztőnél, mert 
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kívánalom, hogy egy újságíró a dolgozókat képviselje, így mondta, a dolgozókat, 
kívánalom, hogy vizsgálja ki a dolgozók panaszait, főként, ha azok egy olyan dolgozótól 
származnak, aki még kitüntetéssel is bír. Bejön majd a szerkesztőségbe, Emma 
főnökeihez, persze Emmát is meg akarja nézni magának, hogyan fest egy olyan 
újságírónő, akinek nem fontosak a közérdekű témák, és aki legutóbb például holmi utcai 
követésekről írogatott valami furcsa műfajban, mintha nálunk követnének csak úgy 
valakit az utcán, ami felháborítóan nevetséges a mi viszonyaink között, és csak a 
kizsákmányoló rendszerekben történhet meg.  

És tényleg, másnap bejött a telefonáló, még fiatal, fekete szakállas fickó. 
Támadóan lépett fel, és bepanaszolta Emmát a rovatvezetőnél, a főszerkesztőig nem 
jutott, megkérdezte, hogy ilyen manapság egy újságíró, egy ilyen kis fiatalka, 
komolytalannak kinéző nőcske, mint Emma, mire a rovatvezető hárítóan megjegyezte, 
hogy Emma filozófiát végzett. Erre még mérgesebb lett a fekete szakállas, és kijelentette, 
ejnye, mire végzett filozófiát egy olyan nő, akinek nem is egy írásából kiderült, inkább az 
utcai követés foglalkoztatja a közérdekű meg a világnézeti témák helyett. És megvetően 
végigmustrálva Emmát, odavetette neki, ha akarja, követi őt az utcán bármikor. 

Jól jött mindez a kerti törpére hasonlító rovatvezetőnek, aki penészszagot 
árasztott, és nem kedvelte Emmát, minduntalan közölte, milyen egyedi eset is Emma, és 
célozgatott az Emma körüli úgymond furcsaságokra, mint például, hogy Emma nem 
bírja, ha belepiszkálnak a kézirataiba, vagy hogy kifejezi, miszerint félretájékoztat a lap. 

Ezek után Emma azonnal mellettem akart lenni. S mintha csak megéreztem volna, 
szüksége van rám, felhívtam. Utál  a szerkesztőségben dolgozni, mondta sírósan. Én meg 
azt mondtam, mondjon fel, hisz tudja a jelmondatunkat, pénz nem számít, úgy sincs. 
Tényleg nem érdekelt valahogy a pénz, és szerettem a vagány fickót játszani. Még 
hozzátettem, nekem van állásom ugye, és az bizony kitűnő állás, szerencsémre, tehát 
felmondhat nyugodtan. És felszólítottam Emmát, jöjjön azonnal haza szeretkezni, akkor 
majd elfelejti a szerkesztőséget. 

Éppen a nagymamámtól érkeztem haza, azért látogattam meg, mert úgy 
gondoltam, hogy ha beszélgetek vele, újra formába lendülök. Nagymamám elém tálalt 
tökfőzeléket sült csirkecombbal, mire megjegyeztem, elképesztő ez a gyerekkori íz, 
nagymama. Szegény Gyulus, fogalmam sincs, úgy éljek, mit eszel mostanában, jegyezte 
meg, mert Emmának nyilván, mint amolyan mai nőnek  persze kisebb gondja is nagyobb 
a főzésnél, inkább írogat, csak vigyázz, Gyulus, tette hozzá, nehogy, richtig, elsüljön 
Emma feje. Arra, nagymama, a fej elsülésére vigyázunk, mondtam nevetve.  

El voltam telve nagymamámmal, Rozáliával, aki varrónőből úriasszony és 
üzletasszony lett. Igen szép pályát futott be Albert nagyapámmal, a férjével, mint cipő- és 
ruhaüzlet tulajdonosok, egyúttal szőlőbirtokosok és borkereskedők. Aztán mindez tova 
tűnt, a nagyapám korán elpusztult, tulajdonképpen elpusztították. Nagyanyám meg 
leírhatatlan szenvedéseken ment át, tényleg leírhatatlanokon. Ám úgy látszott, hogy 
felejtett. Ellátta szüleim háztartását, vásárolt, főzött, mosogatott. Hogy úriasszonynak 
látsszon, az érdekelte legkevésbé, nem is látszott annak, inkább megint varrónőnek. 
Igénytelenül öltözött, sosem ment fodrászhoz, egyszerű kis kontyba fonva hordta egészen 
lesimított haját, kölnit sem használt. A házban, a piacon, mindenhol, ahol megfordult 
szerették  közvetlenségét, és azt a sajátságos, csak rá jellemző nyelvet, ahogy kifejezte 
magát. És miután elvégezte dolgát a konyhában, rengeteget olvasott,  mindenfélét 
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olvasott, ami a keze ügyébe került. Engem kimondottan bírt, én is őt. Mondhatom, hogy 
imádtam  és imádom.  

  A hívásomra persze sietett Emma haza, igen ám, de mikor kilépett a 
szerkesztőség házának kapuján, észrevette azt az erőszakos hangú telefonálót, Fekete 
szakállast, aki ott téblábolt az épület előtt, és egy hozzá hasonló fekete szakállassal 
súgott-búgott, és mikor elhaladt mellettük Emma, rá mutogatott. Mit akarnak ezek? Talán 
követni akarják? Néhány házzal odébb visszafordult, és látta, mintha elindultak volna 
utána, mintha követték volna, nem akart erről tökéletes bizonyosságot szerezni, 
készpénznek vette.  

Ha meggyökeresedik bennünk valamilyen hit, hiedelem, akkor szárba szökken, és 
virul, kivirul, virágot, sőt termést is hoz, sajnos ilyenek vagyunk, gondolta Emma 
keserűen.  

  
 

17 
 
 
Emma félegyházi nagymamája, Kerek Bálintné, sokat imádkozik és jár 

templomba, napjában többször is elismétli: Istenem, Uram, segítsd le Jézus fiadat az 
égből,  ide a földre. Leszállhatna igazán az a Jézus király már megint végre a Földre, 
éppen ideje volna, például visszanöveszthetné a fogait, már egyetlen egy sincs neki, és 
eltüntethetné azokat a legyeket, amelyek mindig belekóstolnak a levesbe és 
belefulladnak, rengeteg a légy a konyhában, már-már teljesen ellepik a levest. 

 Emma, talán az a Jézus rád is hatással lehetne, ismételgeti nagymama, ha Emma 
meglátogatja, elmevilágosító hatással, ezt nem sértésből mondom, nehogy azt hidd, 
hanem azért, mert nem félted az Istent.  

Még mindig le kell hánynia, hiába vén már, a szekérről a szénát, panaszolja,  
melyet nagyapa szállít haza, és alig fejezi be, már füvet kell szednie a lónak, mert  a 
lovuk vén, a kukoricát nem bírja elrágni, fájnak a fogai, ki akarnak esni, legfeljebb a híg 
moslékot tudja meginni, de jobban szereti a  füvet, így aztán mindennap szedni kell a 
gebének, mert ha nem friss, akkor már nem eszi meg, nagyon finnyás, hát naponta három 
óra hosszáig szedi nagymama a gebének a füvet.  

Mikor egy nagy, elfeketedett púpot vesz észre Emma a nagymama jobb kezén, 
megkérdezi, mitől van az, hát nagymama felemeli hangját, és tudatja Emmával, hogy 
tudhatná, senki más nem lehet az oka csak az az átkozott nagyapa, ugyanis nagyapa rá 
parancsol, jöjjön segíteni, mert eltörik annak a rosseb kocsinak a tengelye az országúton,  
nagyapa kifogja előle a lovat, azzal jön haza, de most vissza kell oda menni 
szerszámokkal megjavítani. Mondja nagymama, baj lesz Bálint, az a gebe nincsen 
hozzászokva, hogy meglovagolják. Azonban nagyapa leinti, odaállítja a lovat az udvaron 
lévő pad mellé, hogy a padról, mert már csak onnan tud, másszon fel a szerencsétlen gebe 
hátára,  felkapaszkodik, a gebe persze  hányni kezdi a farát, viszont már olyan gyenge, 
hogy nem bírja elérni nagyapa leesését. Csak a papucsa esik le nagyapának, mivel éppen 
azt van kedve felvenni aznap. Na, megindulnak, elől a lovon  nagyapa, hátul kutyagol 
utána nagymama, vele cipeltet nagyapa egy hosszú fát vagyis  hévért, aztán kulcsokat, 
láncot, kötelet, harapófogót, no meg azt a fél pár papucsát. Odaérnek, nagyapa alámászik 
az eltört tengelyű kocsinak. Megemeli a hévérrel, abban a pillanatban kiesik az egyik 
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kerék, és nagyapa a kocsi alá szorul. Nagymamának kell onnan kihúzni. Húzza-vonja, 
nyivákol ott neki nagyapa, és közben a hévér ráesik nagymama kezére. Hát így lesz az a 
púp, de már múlik.  

Viszont megdagad az egyik térde, kétszer megy el vele az orvoshoz, sántikálva, 
ám a gyógymódok hatására sem gyógyul, nem lappad, és idegesíti. Amúgy nem nagyon 
fáj, csak nem múlik el, s nem tud miatta aludni. Este meg már alig lát, rossz a szeme, és 
kicsi a villanykörte, ám nehogy megkérdezze Emma, szól Emmára, miért ilyen körtét 
használnak, hát mert ezt szokták meg.   

Emma, mondd meg anyukádnak, utasítja nagymama, hogy a pénzt, amit küld, 
nagyon szépen köszönjük, valahová lerakom, azóta se tudom, hol van, mert mi alig 
költünk, nem úgy vagyunk, mint ti, akiknek a Dárius vagy hogy mondják, kincse sem 
elég, de nem mondok igazat, mert nagyapád sok mindent elherdál.  

Óvatosan megkérdezi Emma nagymamától, sose akarja-e elhagyni nagyapát?  
Emmára dörren nagymama, hogyan lehet ilyeneket kérdezni!? Ha annyira akarja tudni 
unokája, hát csak azért marad nagyapa mellett, mert dolga van, nem ér rá elhagyni. Pedig 
égetnivaló a nagyapa, még rosszabb az a gonosznál is. Akkor miért ment feleségül, 
kérdezi Emma, nagyapához? Mert úgy érzi, az Isten nagyapának teremti, különben nem 
tudja megmagyarázni, válaszolja nagymama. Biztos szerelmes lett nagyapába, mondja 
Emma. Ugyan, hárítja el nagymama, nem tudja ő, mi az a szerelem, meg aztán nagyapa 
úgy születik meg úgy él, hogy abba szerelmesnek nem lehet lenni. Ne ijedjen meg azért 
Emma attól, amit mond, jegyzi meg nagymama, ő mindig ilyen keménybeszédű, világ 
életében, úgy hogy mindenki azt hiszi, hogy folyton haragszik, pedig sosem haragszik, 
csak kissé olyan pukkadt természetű. Viszont ami igaz, az igaz, nagyapa mindenféle 
rosszat elkövet, amit csak egy ember elkövethet. Elmegy a ringyókhoz annak idején, és 
teleszedi magát tetűvel, egyszer meg azzal állít be, hogy a kis Schwartz, az orvos, azt 
üzeni, menjen el hozzá nagymama vizsgálatra. Kérdezi nagymama, hát miért? Csak azt 
kéri, válaszolja nagyapa. Idefigyelj, mondja nagyapának nagymama, ha ott döglök meg 
előtted, mint egy kutya, akkor se megyek el, nekem nem fogják vizsgálgatni az alfelemet 
miattad, te aljas. Mert ugye már akkor rájön nagymama, hogy rossz lesz nagyapa 
szerszámja, így nevezi nagymama, hiszen tudja, mivel foglalkozik az az orvos; 
szerencsére azért vigyáz nagyapa, és nem ken semmit nagymamára.  

Elkártyázza viszont a földet, meséli nagymama, jön haza egyik éjjel a 
kártyázásból, felébreszti nagymamát, kijelentve, ráíratja a házat. Kérdezi nagymama, 
ugyan miért? Hát hogy el ne kártyázza azt is, tudniillik a földet már elkártyázta. 
Szárassza le az isten a kezedet, így nagymama. Nagyapa fogadkozik, többé nem megy 
kártyázni, aztán csak elmegy persze megint, a sok züllött és csaló alak közé, a Koronába. 
Hiába imádkozik mindig nagymama nagyapáért, az Isten nem hallgatja meg. És csak 
kártyázik tovább nagyapa, mert hát ez szenvedély nála, és persze mindig csalnak, mindig 
kicsalják a pénzét, jegyzi meg nagymama. A kártyázásnak aztán az oroszok bejövetele 
vet véget.  

Őt egyébre sem tanítják a szülei, dohogja nagymama, mint dolgozni meg 
imádkozni. Megtörténik, mikor iskolába menne, akkor még tanyán laknak, hogy anyja 
ráparancsol, gyerünk, vigyázni az állatokra, ha ellentmond nagymama, hivatkozva a 
tanórákra, akkor anyja végigvág rajta ostorral, egyszer majdnem kiveri a szemét. Mindig 
éhes, megeszi az akácfavirágot meg a pipacsot is. Érdekes íze van az akác virágjának, de 
a pipacsot jobban szereti. Mikor beköltöznek a tanyáról Félegyházára, akkor a tizenhét 
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kilométeres utat nagymamának, aki akkor nyolcéves kislányka, mezítláb kell megtenni a 
göröngyös úton, kivérzik a talpa, hajtva maga előtt a libákat, azokat bízzák rá, és mivel 
egy liba, egyetlen egy elvész, megveri az apja.  

Most sokkal könnyebb élni, mondja, hidd el, Emma, könnyebb mint azelőtt. 
Megkérdezi Emma, hát már nem vagytok reakciósok? Mert kisebb korában azt mondja 
Emmának nagymama, eleveníti fel Emma, hogy eredj innen, Emma, ne hallgasd, amit 
beszélünk, mert mi reakciósok vagyunk. Nagymama nevet. Már nem vagyunk 
reakciósok, Emma, mondja, mert megtapasztaljuk mennyire jó ez, ami most van. Ugyan, 
nagymama, jegyzi meg Emma, hozzám lehetsz őszinte.  

Emma, ide figyelj, mondja nagymama, mikor a háborúnak vége lesz, nagyapa 
elmegy libát venni, legyen mit tömni. Hajnal van, orkánszerű szél fúj, tudom, megveszi 
az isten hidege nagyapát a bakon, és féltem, beteg lesz, és alig lát valamit, mert köd 
úszik, a rendőröket sem veszi észre, csak mikor megállítják. Igazoltatják, elveszik tőle a 
libákat és feljelentik, mint feketézőt, elítélik fél esztendőre, ríva jön ki, szegény, a 
bíróságról, az ő tanúját meg sem hallgatják. És tényleg bezárják börtönbe. Hát nagymama 
akkor ki se szeret lépni az utcára, szégyelli magát, mert az ura egy börtöntöltelék. 
Azokban a hónapokban hangtalanul folyik az élete. Aztán fuvarozni kezd nagyapa, Pestre 
jár szekérrel, lisztet, gabonát szállít egy kereskedőembernek. Mindig azt meséli, hogy a 
szél magas fejhangon zúgatja az út mentén a távíróhuzalokat, és nagymama aggódik, csak 
nagyapára ne zuhanjanak azok a huzalok. Egyszer huszonöt mázsa krumplit szállít 
nagyapa, és Bugyinál, mikor sötétedik, elromlik a lámpája, nem ég, nosza, a rendőrök 
igazoltatják, már bőrig van ázva szegény, zuhog az eső, a ponyvát nem magára, hanem a 
krumplira teríti. És ha hiszi, ha nem, Emma, akkor ő, nagymama megérzi, hiába nincs a 
helyszínen, hogy nagyapával valami baj van, és imádkozni kezd érte. Felhatják a ponyvát 
a rendőrök, észreveszik a krumplit, aha, ez bűnügy, mondják, krumplit csak legfeljebb 
húsz kilométerre szabad szállítani, le is foglalják, és nagyapát elítélik egy hónapra. 
Megint börtönbe kerül. A hangtalan élet meg a szégyen ismét körülfonja nagymamát. 
Aztán meg lejön ide, Félegyházára a miniszter és bejelenti, hogy a nadrágszíj földeket fel 
kell számolni, mert abból nem lehet megélni, jobb sorsot szánnak az ilyen földek 
tulajdonosainak, hát mindjárt lehet tudni, vége a földnek, el lesz véve, és tényleg. Akkor  
nagyapa elszegődik állásba, államiba, mert senki ember nem lehet most már 
magánember, a magánt eltapossák. Anyukád azt szorgalmazza, Emma, meséli 
nagymama, a mi Annuskánk, meg apukád szintén, az az Ambrus, az meg aztán igen 
erőszakosan, hogy lépjünk be a termelőszövetkezetbe. Eszünkben sincs, mondja 
nagymama, fázunk attól nagyon, ha már szövetkezet, akkor inkább a fuvarosoké, hát oda 
lép be nagyapa, egy lóval meg egy szekérrel, és mennie kell messzire, ahol a telephelyek 
vannak. Mondja nagyapának nagymama, te, Bálint, te csak csavarogni akarsz, távol a 
háztól, ahogy világ életedben, mikor mindig katona vagy, és fogságban vagy, és 
börtönben vagy, azt szokod meg és a kurvákat. De nagyapa csak megy, hogy nyugdíja 
legyen. Évekig alig látja nagymama, egyedül él, mint egy özvegyasszony.  

Az első munkájuk nagyapáéknak, kaszárnyát építeni Kalocsán. Kubikolják ki a 
földet, megrakják vele a szekereket, nehéz munka, nagyapa már nem fiatal, a dereka 
megroppan. Megérzem, képzeld, Emma, mondja nagymama, hogy valami baj van 
nagyapa derekával. Gyorsan odautazik, meglátogatni nagyapát, és tapasztalja, arrafelé 
mennyire szabadon jár a szél, fúj még nagyapáék bőre alá is, nincs már fa, amely 
felfoghatná, ki kell vágni, mert a fára is szükség van  meg a fától megtisztított területre is, 
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így aztán árnyék sincs, cserzi a nap az arcokat, legfeljebb a por véd a napsugarak ellen. 
Sok tó van arra, a tavak vize pikkelyes, langyos iszapszag áraszt el mindent, és 
nagymama szorong, nehogy a tavakba vesszen nagyapa.  És tudja, hogy nagyapa soha 
sem mossa ki a munkaruháját, amely át van itatva porral, sárral, vízzel, izzadtsággal,  
meg is áll minden támaszték nélkül. Kordélyos vállalat lesznek aztán nagyapáék, állami 
vállalat, de a lovaik, szekereik vagyis a kordélyok a sajátjaik maradnak. Repteret 
csinálnak Kecskeméten meg Szolnokon. Termelik ki a földet, csákányoznak, lapátolnak, 
talicskáznak, szekérre hánynak stb. Nagyapa kétoldali lágyéksérvet kap. Nagymama ezt 
is megérzi, aznap háromszor annyit imádkozik, mint máskor. Látja maga előtt, amint 
nagyapát belepi a por, amely átláthatatlan falként terjeng, gomolyog, s mintha állandóan 
köd lepne be mindent. Ha jön a hófúvás, nagymama tudja, milyen nehezen lélegzik 
nagyapa, tudja nagymama, hogy a fagyos levegő rosszat tesz nagyapa tüdejének. Egyszer 
csak bejelenti a rádió, hogy a kordélyos kupecok, így nevezi nagyapáékat, nem tudják 
hova tenni a pénzt, annyit keresnek, elsősorban a lovaik révén, ezen változtatni kell. 
Rögtön tudja nagymama, hogy államosítva lesz, ami még eddig nem, és tényleg 
államosítják a lovakat, és minden kordélyt, azokra piros betűvel ráírják, hányas, 
sorszámozzák, leltárba veszik. Nagyapa megsiratja a lovát. Viszont nagyapát, mint 
megfelelő embert, ki akarják nevezni brigádvezetőnek. Volna neki kedve, mert az esetben 
nem kéne kubikolnia, pihentethetné a derekát, a sérveit kímélhetné, akkor szerveznie meg 
felügyelnie kéne csak, de hát három elemit jár ki csupán. Sebaj, mondja a vezetőség, 
mivel Kerek bácsira szükségük van, írnak hatot. Azt ne, mondja nagyapa, őt azért 
felelősségre vonhatják. Nagymama akkor érkezik megint látogatóba, és megszidja 
nagyapát, hogy ugyan, hát vállalja csak el a brigádvezetést, tud számolni, még köbözni is, 
és nem kell fizikailag dolgoznia. Hát megfogadja nagymama tanácsát nagyapa. Akkor 
már csak mint az urak, papírral dolgozik, mondja így nagymama, csupán a munkáért 
felel, a mások munkájáért.  

Így telnek aztán az esztendők, nagyapa továbbra is távol van nagymamától, 
ünnepekre megy csak haza, meg nagy néha vasárnap. Nagymamának gyakran megjelenik 
álmában nagyapa, amint kis kalyibákban él, pusztaságban vagy faluszélen, különböző 
helyeken a Kiskunságban, Nagykunságban, csupa síkságon, ahol messze ellátni, a szélnek 
nincs akadály, mindent összekavar, mindenhova behatol, szembe, orrba, fülbe, szájba, 
állandó halk dübörgés hallatszik. Meg aztán a lovak. Száztíz ló lesz rábízva nagyapára, 
mikor már telepvezetőnek lép előre, a részeges elődje helyett. És a ló számít, nem az 
ember. Könnyű galoppban körbe-körbe járnak, lipicaiak, majd megállnak és 
belebámulnak a napba, a felhőkbe, a viharba. Magányos sas kering, hosszú szárnyai 
hátravetülnek. Összesen háromszor látogatja meg nagyapát nagymama a kilenc év alatt, 
amíg nagyapa el van otthonról, összesen háromszor, többször nem, mert nagymama nem 
bírja azokat a körülményeket látni. Nádfalú fészer homályában fedezi fel nagyapát, aki 
csak ül és néz és néz a távolba. Földbe ásott lécodú a vécé. A fészer szellős ugyan, mégis 
nagy a bűz. Két kószáló lipicai a tanyaházhoz trappol és a nádereszt kezdi harapdálni. 
Répát, krumplit meg amit csak kell, mindent fuvaroznak nagyapa meg a hozzá hasonlók 
irányításával, halastavat csinálnak, folyami gátakat emelnek. Nagymama tudja, 
kilométereket ügethet lóháton nagyapa, mégsem érezheti úgy, hogy megérkezik 
valahová, a síkság végtelen. Tudja, hogy az egyik pocsolyából nagyapa hörpöli a vizet, a 
másikból a ló.  
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Mikor nagyapa eléri a nyugdíjast kort, nagymama azonnal felszólítja, elég, kérje a 
nyugdíjaztatását. Nem akarják engedni, ilyen megbízható embert nem találnak. 
Nagymama a színhelyre utazik, és kijelenti, elege van, hogy a férje szenved hidegtől, 
melegtől, hótól, esőtől, sártól, kivert kutyaságtól. És nem engedi fel, északra, a hegyek 
közé, ahová mennie kéne, Diósgyőrbe, oda telepítik ugyanis az egész kordélyos 
vállalatot, valami nagy gyárat építeni. Olyan messze, azt nem, mondja nagymama, 
hegyekbe meg egyáltalán nem, hegyekbe nagyapa nem való. És rábeszéli nagyapát, hogy 
miután felpakoltatja annak rendje és módja szerint az egész telepet vagonokba, és 
elindítja a célja felé a síneken, lógjon meg, jöjjön haza, és kész, a nyugdíját nem 
tagadhatják meg. Nagyapa így is tesz. 

Nagymamának igen szokatlan, mikor nagyapa megint otthon van, mellette, és 
megint alkalmazkodnia kell hozzá. Hajnali öt órakor kel nagyapa, amit nagymama 
nehezményez, felkapkodja magára a gönceit, mert ha kilép a vizes falaktól fülledt, párás 
házból, amely, félő, nemsokára összeomlik, könnyen megfázik. Nagymamának kell 
kivezetni a vén gebét a düledező istállóból, befogni a rozzant szekér elé, a 
kapuszárnyakat kinyitni, és milyen nagy erőfeszítéssel, mert azok igen nehezen 
mozdulnak, el vannak korhadva; mindezt azért, mert ugye nagyapának fuvarozni van 
kedve. Különben unná magát nagyapa, és csak üldögélne az udvarban, vagy a 
kiskonyhában a sok kidobandó, használhatatlan holmi között, ami halmozódik egymás 
hegyén-hátán. Rozsdás vödrök, lavórok, lyukas fazekak, lábasok, törött lapátok, ásók, 
kapák, kivénhedt szekérmaradványok, mindenféle kerék, talicskakerék, kocsikerék, 
gumikerék, aztán vásott gumicsövek, elhasznált bádog meg műanyag holmik, kannák, 
kimustrált, kibelezett rádiók, tűzhelyek. Nem ér rá nagymama mindezt eltakarítani, 
általában nem ér rá semmire, pedig fogalma sincs, mivel megy el az idő.  És nagymama 
arra gondol, amit maga előtt sem akar bevallani, mindig csak arra, hogy nagyapa egy vén 
bolond és gonosz, csak ne látná többé. Megy is gyorsan meggyónni ezt a gondolatát.  

Hát igen, kezet emel gyakran semmiért nagymamára nagyapa, pedig nagymama 
soha nem vét ellene, mindent megcsinál, amit kell, még annál is többet, és soha nem 
szeret mást, persze nagyapát sem, mégsem csalja meg. Hányszor de hányszor képzeli el, 
hogy külön megy nagyapától, de mindig visszakozik, mert hát az nem illik, meg úgy is 
visszakényszerülne, és akkor meg szégyenkezhetne. Mindenki csak azt mondogatja róla, 
amikor még fiatal, hogy milyen szép, most meg, amikor már öreg, hogy milyen jó, hát 
sokra megy vele. Bűntudata van, mikor nagyapát szidja, ha csak magában is, viszont 
ezért a csúnya bűnéért, mint véli, az életével vezekel. 

Vágyakozik, de hogy mi után, nem tudja. Sajog a lelke, fáj a szíve. A sorsa miatt 
sajog és fáj. Szegénynek, szerencsétlennek gondolja magát, ám nem képes magán 
segíteni. Pedig erre szorulna, hisz nincs más, aki segítsen. De hogyan is segíthetne 
magán? Mérges az ilyen gondolatok miatt. Fél töprengeni az életén, mert olyanokat 
gondol, ami felpiszkálja és ami elszomorítja. Hogy sose szeret senkit, mert nem szerethet. 
A gyerekei persze kivételek, azokat szereti. Persze őt se szereti sose senki. A gyerekei 
azért szeretik. Próbálna olvasni, akarna is, de nincs mit, könyv nem fordul meg a házban. 
Aztán eszébe jut a könyvtár, beiratkozik, sajnos gyenge már a szeme, rossz a szemüvege, 
de azért olvas valamicskét. Az első persze a katekizmus, az mindenek felett. Hallgat 
rádiót, ugyan idegesíti, mert ócska, recseg-ropog. Újságot nem lát. Bár el van magában, 
ül naphosszat és mereng. Mindig csak a bajokra gondol, és háborog. Örömre nem 
gondolhat. Az élete egyetlen nagy semmi, véli, sőt eleve nulla. Gyerekkorában az a 
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vágya, mereng el ezen is, hogy tanítónő legyen, de ezt senkinek nem is meri elárulni. 
Napjai mintha sötétségben telnének, legalábbis így érzi. Azt gondolja, minden perc az 
utolsó, és nem is bánná. Mikor meghallja a kakasszót, amitől babonásan tart, máris 
mintha egy gyászos koporsó felé haladna. Ami megmenti, az az Istenben való hite. 
Naponta többször fohászkodik Istenhez, hogy gyújtson fáklyát benne, hadd világosodjon 
meg az elméje, fohászkodik, hogy vezesse el egy enyhítő kútra, amelynek vize által aztán 
végül a mennyei jussban részesülhet.     

Különben elég jól megvan, csak az a baj, hogy fullad, hiába érzi jól magát az 
egyik nap, a másik napon már kora reggel fulladni kezd, mikor a hajnali misére készül, 
felvéve a jobbik fekete kendőjét a vállára, egy másikat a derekára. És akkor is fullad, ha 
éppen jóllakik, és még orvosságot sem tud nyelni, amíg fullad. Különben az étvágya nem 
jó, nemigen tud jóízűen enni semmiből, néha úgy el van keseredve ettől, meg a 
székszorulása miatt, mivel az van neki, és az orvos is csak ricinust tud ajánlani. Hol itt fáj 
neki, hol ott, hol amott, majdnem mindig fáj valahol valami.  

Vígabb dolgokról szeretnék megemlékezni, Emma, mondja nagymama, de nem 
tudok, például sikerekről, hasonlóan, ahogyan te, Emma megemlékezhetsz, mert te tele 
vagy sikerekkel, aminek örülök, de mennyire örülnék annak is, ha hozzánk is 
beköszöntene már egy kis siker, viszont bennünket világ életünkben elkerül. 

Egyszer csak meglepi Emmát egy furcsa levéllel (amelyet idemásolok, kitéve a 
hiányzó vesszőket).  

Emma, te, törékeny virágszál! 
Péter-Pál napján kezdem el. 
Idehallgass, Emma. A legőszintébben, de nagyon fájó szívvel írom neked ezt a 

levelet. Tudom, sokat gondolkozol a nagyszüleid sorsán, ha nem is tudsz rólunk sokat, de 
most tudatom veled, nagy baj van nálunk. Erre fel írok neked egy levelet. Rád vár a 
feladat, mert te olyan érző szívű vagy. Mondd meg nagyapádnak, hogy nézd, nagyapám, 
nem haragszok rád egy cseppet sem, ezt, Emma, bocsásd előre, majd úgy folytasd, hogy 
hát, nagyapám, gondolkozz csak el a sorsotok felett, és még mindent meg nem történtté 
tehetsz, mert az, amit eddig csináltál, nagyapám, az semmi, az feledésbe megy, és jóra 
fordulhat minden. És azt is mondd el nagyapádnak, Emma, hogy ha most nem segítesz a 
sorsotokon, nagyapám, akkor később már nem is tudsz, mert a helyzet elmérgesedik, és 
aztán már nem is lehet a bajon segíteni. Olyan okos vagy, Emma, te tudod csak 
helyrehozni a nagyszüleid dolgát, vagyis a mi dolgunkat. Azt mondod nagyapádnak, 
Emma, vagyis annak a nőpecérnek, Bálintnak, csak nehogy nőpecérnek nevezd, hogy, 
nagyapám, gondolj vissza az ötven év előtti szerelmedre, arra, amikor a Kerek 
nagymamámat elveszed,  mennyire szereted. És együtt jár el feletettek az idő.  

Meg kell szakítanom most az írást, Emma, nem érek rá ám csak úgy levelezgetni, 
várnak a malacok a moslékkal.  

Na, most folytatom. 
Megmondom neked, Emma, híven, mit mondjál még nagyapádnak, akiről nem is 

sejted, mennyire szeret kurválkodni, még vén korában is, szóval megmondod, hogy 
nagyapám, szép családra teszel szert, és most, te ezt az ötven esztendőt eldobod egy 
férfiakra vadászó özvegy némber, már nem is annyira fiatal kedvéért, illetve lecseréled a 
semmijére, mert az a valamije, amiért ezt teszed, az semmi, a katekizmus szerint is 
semmi, olvasd csak el nagyapám. Újságban van írva, hogy mikor az ember a hetven  évét 
elhagyja, mint te is nagyapám, az után már az ember a  megsemmisülés felé tart, mert 
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bizony csak eddig tart az élet, hiszen hetven év után már semmi az. És azt mondod 
nagyapádnak, Emma, hogy nagyapám, te már topogó ember vagy, csúnya ráncos, és 
akkor az a némber, aki ha rád néz, mert kellene neki éppen a férfi, hát elszomorodik. Ha 
mellé fekszel, akkor meg elfordul tőled, ha most még nem is, ám nemsokára durván 
elutasít majd. És nagyapám, gondolj a jövőre, a közeledő halálodra, ugyanis az a némber 
is erre gondol, és csak kihasznál még, amíg a sírba nem kerülsz. Hát gondolkozzál el ezen 
nagyapám! Először is, ahol csak bír, megcsal majd a hátad mögött az a némber, mondod 
nagyapádnak, Emma, és hozzáteszed, de persze te ezt észre fogod venni, nagyapám, és 
felelősségre vonod érte. Kezdetben majd tagadja, és folytatja tovább a megcsalást, ha 
meg újra felelősségre vonod, nagyapám, akkor már nem is tagadja, hanem egyenesen 
kivágja, le is út, fel is út, arra mégy amerre akarsz, és aranyos nagyapám, mondod Emma, 
nagyapádnak, ekkor fogod visszakapni azt, amit te most osztogatsz az én 
nagymamámnak, a valaha neked oly kedves feleségednek, ugyanazt fogod érezni, amit 
érez kedves feleséged, az én nagyanyám, és majd akkor aztán megtudod, mi a fájdalom, 
az igazi szívfájdalom. Még egyszer megkérlek, nagyapám, mondod, Emma, 
nagyapádnak, hogy, ha nehezedre esik is, nagyapám, szakítsd meg azzal a némberrel a 
kapcsolatodat.  

Na, most abbahagyom, Emma, mert nagyon ideges leszek, de nem tudom mitől. 
Folytatom, amit három napja megkezdek.  
Szóval a továbbiakban azt mondod nagyapádnak, annak az égetnivaló Bálintnak, 

akit agyon kéne ütni, mint a kóbor kutyát, Emma, hogy még arról is kell beszélnem, 
nagyapám, miféle ügyei is meg bajai is akadhatnak az életben az embernek, előadhatja 
magát valami zavaros ügy, az ember bíróság elé kerül, és becsukják, ebben az esetben, 
nagyapám, ha veled történik, a nyakam tagló alá merném tenni fogadásból, mondod neki 
Emma, hogy a te némbered egyetlen éjszaka sem lenne férfi nélkül, csak addig, amíg 
nem tudna szerezni helyetted mást, és te ott, a rács mögött féltékenykedésedben csak 
idegeskednél, sőt az eszed is elmehet annyira, hogy akár még meg is bolondulhatsz. 
Ilyenkor kórházba viszik az illetőt, nagyapám, mondod nagyapádnak, Emma, 
kivizsgálásra, főleg ha az férfiember, vagy operáció is előfordulhat, vagy valami más 
nagyobb baj. Te, úgy látszik, nagyapám, ezekből a bajokból egyre se gondolsz, mondjad 
ezt is nagyapádnak, Emma, pedig könnyen bekövetkezhetnek, és akkor, nagyapám, 
milyen jó volna ugye, ha bízni lehetne abban, hogy nem árválkodsz a kórházi ágyadon, 
hanem majd jön a kedves feleséged, az én nagyanyám. Szóval a fenti dolgokra is kell ám 
gondolni, nagyapám, mivel ha az ember mindig csak a legjobbra számít, a rossztól meg 
nem óvakodik, akkor egészen biztosan lezüllik. És milyen jó és megható volna, 
nagyapám, mondod még nagyapádnak, hogy feleséged, a nagymamám, ha kibékültök, 
majd sír, zokog az újra egymásra találásotok alkalmából, aztán mosolyog és nevet. 
Szeretném, ha mindezt elmondanád nagyapádnak, Emma.   

Most abbahagyom, jönnek a sírhely ügyében. 
Na, folytatom. 
Eltelik megint egy nap, és mikor újra olvasom, amit írok neked, Emma, aki 

törékeny, néha veszett virágszál vagy, kicsordul egy könnycsepp a szememből, rá a 
papírlapra, és úgy látom, hogy megmarad, egy piszokfolt lesz belőle, majd észreveszed, 
de nem nagyon ronda, ne haragudj ezért, Emma. Itt fejezem be én. 

Isten veled, csókollak múlhatatlan szeretettel, Kerekné nagymamád. 
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Na most még egy utóiratot, vagy mi a francot is írok neked. Ugyanis rád tudok én 
csak számítani, Emma, mert rád lehet, te olyan jelentős egyéniség vagy. Azért csak 
gondold át, nem rossz-e a javaslatom, kótyagos öregasszony vagyok én már, és ha úgy 
találod, hülyeség, akkor cselekedj, ahogy gondolod, akkor ne hallgass rám, és ne szólj 
nagyapádnak egy szót se. Mert lehet, hogy rosszabbat teszünk, ha szólnál, ugyanis 
nagyapáddal, azzal a Bálinttal sosem lehet szót érteni. Ha te is így gondolod, Emma, 
virágszál unokám, akkor hagyd a fenébe az egészet. Mert még az is lehet, hogy 
nagyanyád, vagyis én jobban is járok a rossebes nagyapád nélkül. Eljön a Jézus király, 
higgyél benne, Emma, még a te életedben is lehetségesen.  

Isten veled, csókollak múlhatatlan szeretettel, Kerekné nagymamád, ismét. 
Mikor találkozik ismerősökkel nagymama, főleg a templomban, mert máshova 

nem jár, legfeljebb még a sarki boltba, igyekszik a gyerekeire terelni a szót, hogy neki 
három lánya van, de mind Pesten él. És alkalmat ad, hogy megkérdezzék, aztán melyik 
gyárba járnak dolgozni. Erre vár csak nagymama, mert akkor kifejtheti nekik, és 
élvezettel, hogy két egyetemen tanító lánya van és egy tanácsi hivatalnok, no meg aztán 
egy katonatiszt, egy gépészmérnök és egy közgazdász diplomás veje, az unokái is mind 
egyetemre járnak természetesen, vagy már végeztek, köztük egy író is van, aki 
filmrendező is lesz nemsokára, pedig az csak egy lány.  

Azon ábrándozik, mint elárulja Emmának, milyen jó volna, ha úgy élhetne, ahogy 
Emma, hogy csak szórakozhasson. Emma meglepődik és megkérdezi, mi az, hogy 
szórakozni, hogyan gondolja, azt képzeli tényleg, hogy ő, Emma csak szórakozik!? De 
nagymama nem válaszol, csak legyint. Bosszantja Emmát, hogy nagymama mit képzel 
róla, és meghívja, jöjjön fel Budapestre, már éppen ideje, régen volt ott utoljára, 
mindenhová elviszi ő, Emma, ahova akarja nagymama, ami neki szórakozás. Ha eladják a 
gebét meg a disznókat is, és más dolga nem lesz, csak a kutya meg a macska, akkor 
feljöhet látogatóba, mondja nagymama, de csak akkor.  
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A szóbeszéd, sőt az állítólagos tények szerint is, Emma sokszor halad 

kézenállásban az iskola folyosóján még felső tagozatos korában is, és, szerencséjére, az 
osztályfőnök, Zsófia néni igen élvezi, persze, mert bálványozza Emmát. Tízet lehet 
feltenni egy ellen, hogy a fejjel lefelé állás lelki szükséglet akkoriban Emmánál. Így, 
kézenállásban érkezik egyszer a délutáni napközis foglalkozásra. A napközis tanárnő 
bőszülten rá parancsol, tizenhét óráig, a foglalkozás végéig, még három órácskát 
kötelezően kézen kell állnia a tanári asztal mellett. Éppen tizenhat harminchétkor 
összeesik, de szüleinek nem árulja el. 

Másnap legyet dob, azt a fényesen ragyogó zöld legyet a napközis tanárnő 
tejbegrízébe, ösztönösen, az ebédlőteremben, imigyen hányásra készteti. Fegyelmi 
bizottság elé is citálják rövid úton, és Emma kézenállásban jelenik meg a bizottság színe 
előtt. 

Vérforraló…, kiabálja Igazgatónő. … Kimenni… Virágh Emma… nyolcadik c. 
osztályos tanuló… és szabályosan bejönni… ez nem artistaképző…  
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Csak felidézem… hogy valamikor az ember nem járt két lábon…, mondja Emma, 
nyolcadik c. osztályos.  

Kuss… mondja emelt hangon Igazgatóhelyettes. … Kénytelen vagyok egy ilyen 
szóval élni… hogy kuss… szóval kuss…  

Emma… nagyon kérlek… sőt könyörgök… hagyd abba a kézenállást…, mondja 
Zsófia osztályfőnöknő. 

Mire Emma csodák-csodájára, és Zsófia osztályfőnöknő megkönnyebbülésére, két 
lábra áll, és rögtön beszélni is kezd, a kérdések elébe vágva.  

Szóvá kell tenni… igazgató pajtásnő… kérem… hogy hetente háromszor van 
tejbegríz… nem csoda… ha az igazságszeretőbb tanulók nem bírják már ezt így… A 
takarító nénik is tanúsíthatják… a mellékhelyiségeket összehányják a gyerekek… 
szerintem némely tanár is… a tejbegrízes napokon… még zöld légy sem kell hozzá…  

Milyen érdekes… erről még nem hallok…, mondja Igazgatónő. … De átlátok 
rajtad… hiába akarod orvul ráterelni a figyelmet másra… te… leányzó… Térjünk csak 
vissza…  

És a legyek… igazgató pajtásnő… kérem…, folytatja  Emma, nyolcadik c. 
osztályos. … Nemcsak az az egy van… ami miatt most itt állok… hanem százával… és 
szépen tenyésznek iskolánkban…  

Kuss… te…, hangoskodik Igazgatóhelyettes. … Javaslom… kötelezzük ezt a 
leányzót… fogdossa össze azokat a legyeket… ebéd helyett…  persze tejbegrízes 
napokon azért ennie kell… hahaha… 

Ez nem annyira nevetséges ám… a legyek… ha nem tudná… igazgatóhelyettes 
pajtás…, mondja Emma, nyolcadik c. osztályos. 

Emma… fogd a szád… és kérj gyorsan bocsánatot… amiért azt a zöld legyet…, 
mondja Zsófia osztályfőnöknő.   

Nem bocsánatot kérek… az egy felnőtt hülyeség… én bocsánatot adok…, mondja 
Emma, nyolcadik c. osztályos. 

Jaj… Emma…, mondja Zsófia osztályfőnöknő.   
Tehát bocsánatot adok a napközis tanárnőnek… és szeretném… ha  szeretne…, 

mondja Emma, nyolcadik c. osztályos.  
Hát ez félelmetes… kuss…, jelenti ki Igazgatóhelyettes.  
Nem hallgatom tovább… , mondja Napközis tanárnő. 
Hallatlan… mindenen túltesz…, mondja Igazgatónő. 
Hát jól van… Ígérem… soha többé légyhajigálás…, mondja Emma, nyolcadik c. 

osztályos. … Tessék elhinni napközis tanárnő… kérem…  többé nem vagyok hajlandó az 
iskola legyei közül egyet sem megfogni… És hozok a napközis tanár néninek egy 
könyvet… Az új ember kovácsa a címe… tetszik tudni… Makarenko írta… nagyon 
tanulságos…  

Kuss… ez példátlan… még a szovjet pedagógián is gúnyolódni mer…, mondja 
Igazgatóhelyettes. 

Biztos ezt hallja otthon…, mondja Napközis tanárnő.  
Otthon csak szépet és jót hallok a Szovjetunióról meg a szocializmusról…, 

mondja Emma, nyolcadik c. osztályos.  
Kuss… te… ejnye…, mondja Igazgatóhelyettes.  
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Ilyet… hát ilyen még nem fordul elő a pályámon… hogy ilyeneket halljak egy 
gyerektől…, mondja Igazgatónő. … Jól eltanulja… hogyan beszél … ha álcázni akarja 
magát… az ellenség…  

Mi nem vagyunk ellenség… sőt…, mondja Emma, nyolcadik c. osztályos.  
Kuss… micsoda körmönfontság…, mondja Igazgatóhelyettes.  
Minden képzeletet felülmúl… ezt már ugye sokszor mondom róla…, mondja 

Napközis tanárnő.  
Elvetemült leányzó… Nem a mi új világunkba való…, mondja Igazgatónő. 
És beír Emma szüleinek Emma ellenőrzőjébe: Leányuk, aki javító-nevelő 

intézetbe volna való, zöld legyeket dobál haladó szellemű tanárnőjének ételébe. 
Cselekvően lerontja az iskolai napközi intézményes ebédjének, ami szocialista vívmány, 
minőségét, és ezzel a destruktív akciójával rátereli a figyelmet a különben sem létező 
zöld döglégyre. Kérem, világosítsák fel önök, a szülők, hogy a nép által uralt társadalom 
higiéniája már szépen kiküszöböl mindenféle legyet. Különben körmönfont ellenségként 
viselkedő leányukat írásbeli megrovásban részesítem, amely után már csak a népi 
demokratikus szellemű iskolánkból való eltávolítása következik.  

Anyja nem érti, apja viszont, miután bemegy az iskolába tájékozódni, megszidja, 
és igen erőteljesen, hogy nem ezt, a romboló viselkedést tanulja tőlük, és nem is tudja 
felfogni meg nem is akarja, kitől örökli Emma az ilyen bomlasztó, züllesztő, pusztító 
hajlamot, amit megnyilvánít. Akkor vesznek össze először apjával. 
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Április első munkanapján foglalja el helyét Emma egy hetilap szerkesztőségében, 
miután befejezi egyetemi tanulmányait az irodalom és a filozófia szakokon, majd néhány 
hónapot tanít, és egy-két próbacikke után felveszik újságírónak, tanév közben hagyja ott 
az iskolát. Öröme határtalan, elönti a jóérzés, a hevület, a büszkeség, a tettrekészség, a 
boldogság. Napfényes tavaszi idő van, rozsdabarna kordnadrág és sárga virággal hímzett 
aranybarna pamuttrikó feszül Emmán, a vállán meg a kedvenc táskája lóg, egy 
világosbarna bőr térképtáska. Úgy gondolja, testre szabott neki az újságírás, és kedvére 
való lesz a szerkesztőség, habár majd író szeretne lenni. 

Ahogy belép, arcára máris kiül az elszánt bajvívó alapállás, tudniillik tollát a 
beavatkozás vágya, az úgynevezett hibák kiküszöbölésének vágya, a megleckéztetés 
vágya, az útmutatás vágya, a küzdelem vágya által gondolja vezettetni. Átéli, már jó 
előre, amint isten ostoraként suhogtatja magát, miközben ráadásul fürdik az, el ne 
felejtsem, igazságban. Megvallja, szerelmes az igazságba, keresi útját-módját, hogyan 
ölelhetné át, és úgy véli, megtalálja átölelésének lehetőségét, ha újságíró lesz.   

Amint híre megy érkezésének, köré sereglik kíváncsian az összes hímnemű, 
bemutatkoznak, hosszan tartják kezükben a kezét, a szemébe néznek mélyen. A 
harmincas, feltűnően kiöltözött titkárnő, aki egyetlen szót sem vált Emmával aztán soha, 
megjegyzi, hogy Emma hallja, a szerencsétlenek, a tehetetlen faszukkal, persze 
körberohangálják, de meddig lesz ez a kis csaj itt szép és kedves, hahaha. 

A hosszú karjai miatt majomszerű főszerkesztő, akit siketfajdnak hívnak a háta 
mögött, mert éppen olyan dörgő hang hallatszik ki szobájából, mikor a titkárnő 
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hosszasabban tartózkodik nála, mint a siketfajd hímjének párzáskor, szóval ő adja meg az 
alaphangot Emmával kapcsolatban, csecse fiatalka, csecse cikkek, ezzel tölt be űrt majd 
nálunk a Virágh Emma. 

Rosszul érinti Emmát, elkomorodik, és mivel a jelenlevők közül egy 
piszkafaszerűen sovány, középkorú férfi az egyetlen, aki neki tetszően beszél, mondván, 
hogy a csecse szó már kiment a divatból, hát odasúgja Emma neki, hogy csecse, az ugyan 
nem ő, ő csecsének csecstelen volna, mire a férfi elneveti magát. Nyomban Emma barátja 
lesz, Szilárd Jóskának hívják, értekezéseket ír. Kifejezi rögtön, hogy jó nőnek látszik 
Emma, jó nőnek bizony a javából, de reméli, olyan jó nőnek, aki az itteni főnökök 
szemében  rossz nő. 

Könnyen veheti az első akadályokat Emma, sorra közlik a cikkeit, amelyek a 
nemzedékét kínzó, megjegyzem, a közkeletűen kínzó kérdésekről szólnak elsősorban, 
mint mondjuk az otthonteremtés és a művi vetélés összefüggéséről szóló írása is, 
amelyben  felveti, hogy a barátnőjének nem volna szabad a vetélés művi formájához 
folyamodnia,  nem bírja  el a lelke, viszont hova tegye a gyerekágyat, nem fér abba a 
szobába, amelyet anyja átad neki meg a férjének, zsúfolódnak a lakásban, két nemzedék, 
következésképp a barátnő sorsát meghatározó csillagzata kihuny egy időre, írja így 
egészen pontosan Emma, és görög tragédiát él át, amikor… És három ponttal fejezi be, 
könnyekre akarván késztetni, meghatódásra, ugyanakkor rámutatva bizonyos lehetetlen 
helyzetre, fonákságra, és azt gondolja, ez bírálat, és igen büszke. Emma  egyik barátnője 
megjegyzi, hogy reméli, nem róla írja, hanem inkább ugye magáról, mire élénken 
tiltakozik, hogy egyikükről sem. 

Sokat köszönhet a tiszteletet parancsoló és éppen ennek következtében kirívóan 
magányos és igen csúnya Sereg Júlia olvasószerkesztőnek, aki anyjaként, bár érdesebb, 
számonkérőbb formában, foglalkozik vele. Ne legyen már olyan lírai balfasz, Emma, 
több tényt, figyelmezteti Sereg Júlia, és írjon riportokat.  

Megfogadja a tanácsot, rátér a  riportokra, melyek azonban, utólag olvasva őket,  
túlságosan is hasonlítanak a többi újságban megjelentekhez, ráadásul még hivalkodó 
címeket is viselnek, amelyek nem is igen illenek a kifejtett témához, tehát némiképp 
megtévesztenek, például: Az igénytelenség csapdái, A tehetetlenség lázadása, Fiatalok 
Petőfi egyenruhájában, Szemközt a jövővel, Ha a pénz beszél, Az ember önmaga 
alkotója, Fészekrakók, Öregek fényben és árnyékban, Ahová a holnap útja visz, Néhány 
huszonéves tűnődése, Tanuljunk a béke hangján, Élő láncszemek stb.  

Dicsérik Emmát, tehetségnek kiáltják ki, bár a rovatvezetője, aki kerti törpére 
emlékeztet és penészszagot áraszt, a háta mögött terjeszti, hogy azért a mondatain 
jócskán faragni  kell.  

Leginkább a behemót Joó Sanyi, a tárcaszerző hangoztatja Emma tehetségét, és 
miután elolvassa novelláit, amelyek egy ábrándjait el nem vesztett leányról szólnak, hát 
Joó kijelenti, Emma máris író, feltűnést fog kelteni, és inti, ne az újságírásban élje ki 
magát, persze az irodalomban se akarja mindjárt az egeket ostromolni, mert az ilyesfajta 
ostromra van szerinte hajlama.  

Viszont Emma továbbra is szerelmes az úgynevezett igazságba, és ha ő szerelmes, 
akkor a szerelmének vagyis az igazságnak, illetve, amit annak gondol, át kell járnia testét, 
lelkét, és bizony rá kell ébrednie, hogy a cikkei és riportjai révén az igazság nem járja át.  
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Magam is figyelmeztetem, miután akkoriban ismerkedünk meg, bár igen óvatosan 
és visszafogottan figyelmeztetem, hogy amit eddig ír, az szokványos, csaknem lerágott 
csont, legfeljebb ő, Emma, választékosabban, ízlésesebben fogalmaz  másoknál. 

Megbántódik, azonban mégiscsak tisztáz magában néhány alapvető kérdést.  
Kinek és milyen igazságot tudna az újságban írni? Vannak-e lényeges értesülései? 
Eljutnak-e hozzá igazi hírek? Képes-e tájékoztatni egyáltalán? És megegyezünk abban, 
hogy az újságok, Emmáé is, megszűrnek, elhallgatnak, megtévesztenek, félrevezetnek. És 
hogy Emma mindezt kikerülje, és mivel értesülések, igazi hírek, tájékoztatásra való 
ügyek birtokába nem kerülhet, így aztán a legfontosabb dolgokról véleményt nem is 
mondhat, tehát mindezt meghányva-vetve, arra jutunk, más úton kell járnia, egyéni, általa 
előásta témákra találni, és olyanokra, amelyek maguk hozzák létre, magukban hordozzák 
a bírálatot.   

Ennek szellemében körkérdést indít például arról, hogy milyen embereket 
érezhetünk közel magunkhoz. Felajzva kérdez és várja a válaszokat, meg is kapja: akik 
nem a személyes előnyüket nézik, akiknek nincs szükségük álságoskodni, akik 
tisztességesek. Ez kell neki, ezek a válaszok, hogy kivetnivalót fedezhessen fel a 
válaszadókban, mert bár persze nagyon helyénvalóan válaszolnak, azonban úgy véli, sok 
közük nincs sem az őszinteséghez, sem a valósághoz, így aztán az igazsághoz sem, 
hiszen biztos benne, hogy a válaszadók éppen homlokegyenest másképp cselekedve élik 
életüket. Ennek szépen hangot is ad. És írja: álság mindenhol, mondják, mégis az 
ellenkezőjét művelik, szavak csupán, élettelen szavak, mondvacsinált, hazug szavak. Meg 
is kapja főnökeitől, hagyja a bölcsődés okoskodást, és elsüllyesztik cikkét. Na jó, 
gondolja, nem fog letérni a maga útjáról azért sem, és  újabb témát teremt, azt, hogy mi 
történne egy képzeletbeli hatalomváltozáskor. Ám akiket erről faggat, vagy 
megnémulnak és nem nyilatkoznak, vagy kijelentik, nem értik a kérdést. Még a 
képzeletbeli szócska sem segít rajtuk. Felhorkan írásában, és tegeződve, hát nem 
emlékeztek a gyerekkorra, a fenébe is, sosem játszotok enyém a vár, tied a lekvárt, ejnye. 
A riport soha sem jelenik meg. 

Akkor már dicsérem és bíztatom, kijelentve, legyen büszke, legyen arra büszke 
elsősorban, amit nem mernek közölni tőle.  

Persze változtatnia kell, némileg beadni a derekát, ha meg akar ragadni a 
szerkesztőségben, így aztán próbálja a maga csinálta, egyéni témákat vegyíteni a mások 
által minduntalan műveltekkel, a közkeletűekkel. Öszvér írások születnek imígyen 
tollából, cikkezve és riportozva arról, hogy a saját életünk is kicsúszik kezünkből, nem 
tudjuk megmondani, mi a bajunk, legfeljebb szitkozódunk, panaszáradatban fulladozunk, 
öngyilkoljuk magunkat, kikészítünk másokat, vagy dadogunk valami hozzánk méltatlant, 
esetleg beérjük a példázat, a gondolatficam, meg az alkalmazkodás kényszerével, sőt  a 
sírást nevezzük nevetésnek, teljesen feleslegesen. És írja mindezt állandó ismétlésként, 
önismétlésként, már magának is unalmasan. Van írása, ami nyomban átmegy és dicsérik, 
van, amit kis átírással sikerül közöltetnie, van, amit visszaadnak, ingerült kioktatással, és 
van, amit legszívesebben az arcába vágnának.  

Amikor azzal jön, hogy meg szeretné írni, amit szemlélődve a Klauzál utcai 
házunk udvari lakásaiban tapasztal: rohanó és űzött, vánszorgó és megadó léptek; ócska, 
avas ruhák; napfénymentes homály; zsúfoltság, szülők és szeretők együtt unokákkal és 
nagymamákkal, dohos szekrényekkel, kimustrált ágyakkal, asztalokkal; zsírszalonna, 
kétforintos kolbász, agyonfűszerezett pörkölt,  fokhagyma és vöröshagyma, krumplira 
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krumpli, méregerős paprika és méregerős cigaretta, karcos savanyú bor, romlandó, húgy 
ízű sör, pirosló rum, feketén főzött pálinka; nyelvújító káromkodáscsokor; tökmaghéj 
hegyes és célzott köpése; akkor rovatvezetője, az a kerti törpe, kigúnyolja, karöltve a 
majomszerű főszerkesztővel és helyettesével, aki  kancsal, támadva rá, Emmára, hogy 
egy újszülöttnek minden téma új, ráadásul az ilyen téma, nem téma, miért nem ír például 
azokról, akik éppen most költöznek új házba és új lakásba. 

Ír arról is később, miután a Szabados Sándor utcai szalagházunkba költözünk, 
megírja, amit ott tapasztalva észrevesz: léptek óvatosan és bizonytalanul, eltévedve a 
körvonalazatlan térben; elrontottan megtervezett szűk és alacsony szobák, melyek 
ingerültté tesznek; új bútorok, azonnal ócska, régi hatást keltve; díszes üvegekben 
pompázó műitalok; cigarettafüstös, kutyaszőrös környezet; gyomrot maró fűszerek, 
keserédes szájíz; silány és hangzatos divatmajmolás; látóköri beszűkültség; melldöngető 
ügyeskedés; a család családiatlan mivolta; és akkor már csaknem kiabálva élesen rá 
támadnak, mit képzel, talán csak nem azt, hogy amit úgymond felfedez és a maga 
előítéletei szerint lát, az úgy is van?!  

Vitatkozik, érvel, és ezzel is, nemcsak cikkeivel, kihívja maga ellen főnökei 
haragját. Megváltozik körülötte a légkör, elmarasztalják, tehetségtelennek kezdik 
bélyegezni. A kéziratait vagy visszavágják vagy átírják, mert ha ő írja, akkor azt ugye át 
kell írni, legtöbbször a beleegyezése nélkül, rájuk sem ismer. Elegük van a 
szerkesztőknek belőle, úgy néznek rá, mint egy félnótásra, és megvetően megjegyzik, 
már megint egy V. Emmiáda.  
 Csaknem sírva panaszolja nekem mindezt, muszáj, hogy a támasztéka legyek, 
nélkülem már régen feladná, önbizalmában megingatva, azonban mögötte állok, és a 
főnökeit undorító herélőknek, szövegherélőknek nevezem. Azt tanácsolom, hogy 
próbáljon port hinteni a főnökök szemébe, tegyen úgy, mintha megfogadná intelmeiket, 
vagyis kísérletezze ki, mit kéne csinálnia, persze csak a viszonyulás meg a magatartás 
szempontjából, hogy másképp lássák, hátha akkor az írásaihoz is, amelyek szemléletén 
persze nem változtatna, másképp viszonyulnának.  

Nem sikerül Emmának, mert például megtörténik, hogy a kerti törpére 
emlékeztető rovatvezetője, akivel éppen próbál kedveskedni, ingerülten kijelenti, 
ugyanakkor gonoszkodva, mikor visszavág egy Emma-féle cikket, hogy talán csak nem 
azt képzeli, Virágh fiatalasszony, bassza meg, miszerint a cenzor pozíciójába 
kényszerítheti őt, azzal az idegen és magas hanggal, amit megenged magának, csak azért, 
mert túlságosan is magasra nő?! Felingerlődik Emma, és visszabeszél, hogy nem 
jogosítja fel erre az alpári szövegre a rovatvezetőjét az sem, ha egy fejjel alacsonyabb 
nála, és az arcába vágja még azt is ráadásul, hogy minden cenzúra megtalálja az alkalmas 
emberét. Hát ezt nem kellett volna!  

Meg aztán történik, hogy egyszer a főszerkesztőhelyettes, egy óriás, behívja 
Emmát a szobájába, és előadja, hogy nem váltja be a reményeket, ki kell őt rúgni, ha 
csak… és akkor fogdosni akarja, leteperni. Persze ellöki Emma, mire sértődött baksággal 
felvilágosítja ez a főnök, választania kell, Emmácska, ha meg akar maradni nálunk, vagy 
engem választ és akkor maradhat, sőt naponta élvezhet, vagy a kirúgást, ami pedig nem 
túl élvezetes. Elhűlve rohan haza, nekem el sem meri mesélni. És mikor éppen tollba 
mond a gépíró szobában, és a  főszerkesztőhelyettes, aki bénulásos kancsalsága miatt 
kettőt lát, és ferdén kell tartania a fejét, hogy egyetlen képet érzékeljen,  betelepszik ide, 
nyilván ő is tollba szeretne mondani, és mivel Emma nem bírja elviselni egy légtérben 
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magával, a történtek után, és hogy kimenekülhessen, udvariaskodva átadja neki a diktálás 
lehetőségét, mire a gépírónő, aki bírja Emmát, megjegyzi, milyen szolgálatkész az 
Emma, nem olyan, mint a mai fiatalság, akkor a főszerkesztőhelyettes kijelenti, 
Emmácska nem szolgálatkész, Emmácska megvet bennünket. Ez az észrevétel 
büszkeséggel tölti el Emmát, mert, lám, sejtenek belőle valamit.  

Hát ennyit a még mindig kialakulatlan veszélyérzetéről. Egyáltalán nem tudja 
elképzelni, hogy neki befellegzik a lapnál, pedig vörös posztó lesz, és ezen még 
csodálkozni is képes.  

A piszkavasszerűen sovány Szilárd Jóska, értekezésíró, Emma barátja a lapnál, 
próbálja vigasztalni, és egyszer, mikor Emma kerti törpe rovatvezetője éppen packázik 
Emmával, Szilárd odamondja eme törpének, öreg, add tudtára végre Emmának, hol 
székel az öncenzúra hivatal, látod, nem tudja, szegény, veled ellentétben, hát ne titkold el. 
Felszabadítja Emmát a nyomás alól némileg ez a Szilárd, vele tud könnyedén tréfálkozni. 
Például mondja Szilárdnak, hogy tudod, Jóska, bűnbak vagyok én itt, ennél a lapnál, 
mikor nem is volnék bak. Mire Szilárd javasolja, jelentse ki Emma, hogy ő suta, tehát 
bűnsuta, és jót mulatnak. Aztán elárulja Emmának, hogyan kerüli ki ő például a cenzúrát, 
hát úgy, hogy amit leír, azt többféleképpen is lehessen érteni, mert ő kétfenekűen 
fogalmaz, ezt kéne Emmának is elsajátítania. 

Nem érdekli Szilárdot, mit ír Emma tulajdonképpen, vagy mit nem közölnek tőle, 
csupán csak tetszik neki Emma, mint nő, ahogy nyomatékkal ki is fejezi. Szívesen 
kísérgeti  erre-arra, hozzáér Emma kezéhez, hajához. Emmát sérti és bosszantja Szilárd 
hozzá való viszonyulása, és bedobja Szilárdnak, érdekessé akarván tenni magát, amit 
gyerekként is bedob az akkori  barátnőjének, csak most nem kész tényként, hanem 
novellatémaként, hogy mit szólna hozzá Szilárd, ha megírná, miszerint hétéves korában 
szál egyedül marad, apja meghal, anyja ismeretlen helyre távozik, és feltűnést kelt, 
amikor kiderül, hogy mindennek ellenére ő, Emma megáll a lábán, boldogul, maga neveli 
magát, és sikerrel; ennek híre kel, hát az anya nem bír ellenállni, ismét Emma mellett 
terem, az apa meg, a büszkeségtől, hogy ilyen lánya van, feltámad; és megkérdezi Emma, 
hiteles lehet-e egy ilyen írásmű? Felhívóan hangzik, mondja Szilárd, és hiteles is lehetne, 
ha az apa úgymond halálát és feltámadását úgy értelmezné Emma, miszerint kísért az 
aranykor, az emberiségnek tudniillik van egy aranykora, magyarázza Szilárd, homályba 
vesző időszak, amikor a halál is egyfajta élet, és talán az élet is egyfajta halál, amely 
halál, és ilyennek kéne ábrázolnia a majdani novellabeli apjáét is, nem hasonlítható a 
manapság arató halálhoz, hanem az élet másfajta folytatása inkább, titkos folytatása, és 
akkor az apa úgymond feltámadása hiteles lehet egy elbeszélésben. Mellesleg, jegyzi 
meg, rengeteget vitatkoznak minderről a Hamvas Béla körében, ahová ő is tartozott 
egykor, miután elvégzi a filozófia szakot. Az anya tervezett novellabeli eltűnésében és 
megkerülésében a fekete lyuk jelenségét kéne megírnia Emmának, javasolja Szilárd, 
ugyanis a fekete lyukban a múlt jelenné, sőt jövővé válik, és ha ebben a lyukban tüntetné 
el a novellájában anyját, akkor érzékeltethetné, hogy anyja egyszerre éli át a múltat, a 
jelent, a jövőt, ráadásul úgy, hogy képes a múlt eseményeit a jövő szemüvegén át látni, 
például  a leányáét is, ezért érzi  kényszerítve magát ismét előjönni a fekete lyukból, és 
mellette teremni lányának. Különben Bibó István egyik feltűnő eszmefuttatásában, 
magyarázza Szilárd, a múlt szintén jövővé válik, ezért is szegődik ő Bibó hívének, meg 
azért is, mert Bibó olyan demokráciát kínál, amiből kiiktatná mind a kommunista mind a 
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kapitalista jellegzetességeket. Különben Bibóval együtt ül sitten, árulja el Szilárd, a 
forradalom leverése után, és  közkegyelem révén szabadulnak.  

 Ezek után Emmának nőttön-nő érdeklődése Szilárd Jóska iránt, azt is megengedi 
neki néha, hogy átölelje, de csak röpke ideig, és mikor megcsókolná, ellöki. 
Bosszankodik is Szilárd, és odamondja, hogy bár Emma jelleme megejtő, de egyedül a 
jellemre tenni, főleg, ha az az Emmáéhoz hasonlít, egyszerűen sorsrontó.   

Összerándulok, amikor Emma beszámol a szilárdjóskai jelenségről, pedig a 
tolakodó udvarlását titkolja Emma, görcsös leszek, kikelek magamból, és szélhámosnak 
nevezem Szilárdot. 

 A tárcaszerző, a behemót Joó Sanyi feladatának tekinti felvilágosítani Emmát, 
hol is dolgozik. Fel kellene már fognia, mondja Joó, miszerint ez a szerkesztőség 
prostituáltakból áll, vagyis bértollnok kurvákból, ráadásul az érzékeny fajtából. 
Figyelmezteti Emmát, hogy megsértődnek rá a vezetők, mert nem tiszteli őket, sőt 
kimutatja lebecsülését irántuk, ezáltal fenyegető helyzetbe kerül, nagyon vigyázzon. 
Vegyen példát róla, mondja Joó, ő a diplomáciát veti be. Szerinte téves elképzelései 
vannak Emmának a nálunk dívó újságírásról. Éppen ideje volna már, ha igazi íróként, 
áttételesen, mint ő, Joó, fogalmazna, akkor eredményes is lehetne, meg a tükörbe is 
nézhetne. Próbálja egyszerű munkahelynek, pénzkereseti lehetőségnek tekinteni ezt a 
szerkesztőséget, javasolja Joó, és a szépírásra összpontosítson inkább.  

Joó Sanyinak is tetszik Emma, lelkiző leveleket ír Emmának, megmutatni akarván 
magát író mivoltában is, tudniillik éppen egy regénnyel bajlódik. Kísérgeti Emmát, beszél 
és beszél, például kedvenc helyén, a Vérmezőn sétálva, levegőt sem véve beszél, és 
igyekszik úgy kifejezni magát, mint írásban. Magam előtt látom az arcodat, mondja 
például Emmának, amely éles, hegyes háromszögekre esik szét, miután a főnökeink 
neked ugranak, micsoda banda az; vonásaid keményen húzódnak a szád felé árkokká 
mélyülve; nem ismerek rá erre az arcra, hiszen tegnap még lágy és hullámos. Nem tud 
elválni Emmától, késő este sem, pedig már Emma szeretné, hogy ne mindig az utolsó 
villamosra kelljen várniuk. Járnak egy füstös körúti presszóba is, egy nevesincsbe, 
ahonnan, a széles kirakatablakokon át a délutáni Nagykörutat látják a lemenő, ahogy Joó 
fogalmazza, vörös napban, szürke, hosszú árnyékokkal, a kék buszokban fogantyúkon 
lógó utasokkal. Joó Sanyi panaszkodik is, nagy és fájdalmas szavakat használva, hogy 
miért is szeretne elválni a nejétől, tudniillik ott akarja hagyni családját, pedig két gyereke 
is van. Néha feljön hozzánk, de nem képes elmenni időben, mondja és mondja, éjszakába 
kezd hajlani az este, de Joó csak beszél, és mivel jómagam szeretnék már aludni, 
kiszorulnak Emmával a konyhába. És Joó Sanyi csak duruzsol, Emma meg álmos és 
fáradt már ilyenkor, hátradől a konyhaszéken, lábát a konyhaasztalra teszi, bámulja a 
falat, Joó pedig megfogalmazza, hogy a falra bizonytalan határvonalú félköröket rajzol a 
gyenge konyhai lámpa.  

Ez a Joó egy írástudatlan és zavaros fasz, jelentem ki, ráadásul egy kibekkelő 
alak, amilyenekkel tele van ez az ország, egyáltalán nem bírom ezt a típust. 

Ide figyeljen, Emma, szól Emmára az egyik napon Sereg Júlia, a vele anyáskodó 
olvasószerkesztő, mikor a szokásosnál is jobban el van kenődve Emma, hát érzékenyebb 
idegrendszerű embert nem ismerek magánál, a legvédtelenebb figura, akivel összehoz a 
sors, olyan több nincs, mint maga, aki annyira nem találja a helyét, megvallom, egyszerre 
van bennem magával kapcsolatban ellenérzés és anyai ragaszkodás.  
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Felvilágosítja Emmát, ne csodálkozzon a hozzá való viszonyon, mert ebben a 
szerkesztőségben csupa szerencsétlen, megnyomorított ember dolgozik, egy pár szemét, 
egy pár rendes, mint általában, sajnos Emma mindegyiktől különbözik, például olyan 
vékony a bőre, ha valaki megérinti, már rögtön vér serken belőle, ilyen lényt, mint 
Emma, még nem látott. Ahol élünk, Magyarhonban, sőt Európa ezen fertályán, az nem 
Emmának való hely, fejti ki Sereg Júlia, itt az ember nincs emberből. Hát miféle életünk 
van nekünk errefelé, miféle sors a miénk!? Arra születnénk pedig, hogy süssön ránk a 
nap, játsszunk, tanuljunk, szeressünk, gyereket szüljünk, jó ebédeket, jó vacsorákat 
főzzünk meg együnk, örüljünk a jó könyveknek, a szép muzsikának, és örüljünk, ha 
utódaink a talpunkat vakarják ragaszkodásból, ámde nálunk minek örülhetünk? Emma, 
maga azon csodálkozik, hogy undorító szemetek vagyunk, kérdezi felkiáltva Sereg Júlia, 
hát ki lehet a mi életünket bírni? Aztán még azt is bevallja, hogy Emma rögtön 
megtetszik neki, mivel friss levegőt hoz, más hangon beszél és ír, tehetséges is meg szép 
is, és a szépség rengeteget számít, ugyanakkor pedig nem is szép, a tehetsége mibenléte 
meg gátol, gátolja, hogy földhözragadtan fogalmazzon, ahogy ő, Júlia csinálja, így aztán 
Emmának ennél a lapnál  helye nincs.  

Lassan megtudja Emma, ki is Sereg Júlia. Tizennégy évesen elszökik otthonról, 
mert apja felpofozza, amit Júlia igazságtalannak gondol, és ezért lép meg. Gyári lány 
lesz, soha nem tér haza, hetenként tíz pengőt keres, öt pengő az ágybérlet, fél kiló 
kenyeret eszik naponta üresen, szombaton egy szelet parizerrel, vasárnap plusz két 
krémest. Bekerül a mozgalomba, a kommunistába, férjhez megy egy mozgalmárhoz, aki 
aztán, a fordulat éve után, nagy polcra kerül, és minden borzalmat, fejezi ki Júlia így, 
megcsinál, és lehet, hogy ő, Júlia is megcsinálna, annyira be van gőzölve akkor, de, 
szerencséjére, neki nincs hatalma. Pártfőiskolára jár különben, ahol semmiről a világon 
nem értesül, legfeljebb Sztálin haláláról, olyan elzártságban élnek ott. Majd eme hetilap 
levelezési rovatához kerül, és jönnek a levelek, sose felejti el az egyiket, amelyben 
segítséget kér a laptól egy esztergályos, akit csak úgy elvisznek, majd pár év múlva, 
bizonyíték hiányában, figyelje Emma a kifejezést, hangsúlyozza Júlia, hogy bizonyíték 
hiányában kiengednek, ámde a lakásában idegenek laknak, a felesége, gyerekei eltűnnek, 
se család, se lakás, se munkahely, se semmi. Ezek után Júlia összevész nagyhatalmú 
férjével, nem ilyen lovat akar, elválik, és otthagyja a sajtót, elmegy gyárba megint vad 
keserűségében. Miután leverik az ellenforradalmat, mert azért csak így hívja, csalogatják 
vissza a laphoz, és ő, hosszas habozás után hajlandó visszatérni, hisz már megint semmije 
sincs, a két gyerekét egyedül neveli, el kell tartania őket, és hát, ha sok mindent ésszel fel 
is fog, be is lát, tudja, hogy bűn, gonosztett az, amit elkövettek és elkövetnek eszmetársai 
sorra a hatalomban, és ha szégyelli is magát, ha kétségbe van is esve, hiába, az érzelmei 
kommunisták. Látja pedig, hogy ez a rendszer nem az, amiért küzd valamikor, vállalva 
annak idején, hogy elkapják, bezárják és áramot vezessenek belé. 

Figyelemreméltó figura ez a Sereg Júlia, mondom Emmának, bizonyos 
értelemben rendes, ám olyan, aki nekem idegen, ráadásul képtelen átlépni a saját 
árnyékán szegény, és hát bizony tényleg szegény, sőt még a szegénynél is szegényebb, 
mondhatni szerencsétlen. 

A szerkesztőség az egyik lipótvárosi, néhány karnyújtásnyi széles utcában székel, 
a városközpont hivatalokkal teli részének félreesőbb szakaszán, egy régi, hanyatló, 
valamikor gyönyörű bérpalotában, ahol több lakásból, a harmadik emeleten, építik össze, 
az egyik lakásnak meghagyják a fürdőszobáját, egy másiknak a konyháját, s ezek igen 
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fontos színhelyek. Igen jól jön a konyha a nagyszabású ivászatokhoz, a fürdőszoba sem 
jön rosszul, oda jár be hányni, akinek szükséges. Az ivászatok után a takarítónők halálra 
dolgozzák magukat, mert italnyomokban fürdik minden, a parketta, a szőnyegek, 
italfoltok mindenhol, belemázolva íróasztalba, székbe, írógépbe, kéziratra, szanaszét 
mosatlan poharak, piszkos tányérok, evőeszközök, szalvéták. 

Mikor Emma kerti törpe, penészszagú rovatvezetője egyik névnapját tartják, alig 
telik el egy fél óra, máris a szellőztetéshez kinyitott ablakhoz tántorog az ünnepelt, 
miközben végighányja a szobát, majd felkapaszkodik nagy nehezen az ablakpárkányra, a 
többi meg csak bámulja, miközben a nyitott ablakban ingatagon állva és dadogva elárulja 
ez a kisfőnök, nehezen forgó nyelvvel, hogy minden kollegáját undorító féregnek tekint, 
és kihajítaná az ablakon. Várja mindenki, mikor esik ki vagy ugrik fejest az utcára, hogy 
a feje apró szilánkokra loccsanjon, mindenki szívesen venné, ámde szépen lemászik és 
visszatántorog inni. Azt pusmogják, azért borul ki ennyire, mert a főszerkesztőt 
figyelmeztetik valahonnan fentről, hogy vigyázzon vele, ezzel a rovatvezetővel, aki 
vörösnek adja ki ugyan magát, ám vörösnek népi, népinek nyilas, nyilasnak bibsi, 
bibsinek proli, prolinak nemzeti, nemzetinek nemzetközi, nemzetközinek népi-vörös 
volna. Bezárul a kör körülötte, a főszerkesztő nem áll ki mellette, a lap saját halottjának 
tekinti, még élve.  

A főszerkesztő születésnapját is, amely szilveszterre esik, megünnepelik mindig, 
ám Emma csak egyetlen ilyen összejövetelen hajlandó részt venni. Pezsgővel kezdik, 
Törley félédessel, whiskyvel folytatják, diplomata vagy dolláros boltból származó Black 
and White-tal, lazításként egy kis sört vetnek be, valami jobb szlovákot, majd következik 
a Tokaji Szamorodni száraz, aztán egy nyolcvan fokos házi eperpálinka, pult alól szerzett 
Unikum, és Törley száraz pezsgővel fejezik be. Emma csak úgy tesz, mintha inna. A 
főszerkesztő fekete szmokingban jelenik meg, majd éjfél után, miután koccintanak az új 
évre, bezárkózik a fehér nagyestélyit viselő, érett titkárnőjével a fürdőszobába, hallani 
lehet, amint vizet engednek a kádba, amint belecsobbannak, és amint feldörög a sajátos 
hang, amit a siketfajd ad párzáskor. Aztán a titkárnő hirtelen kivágódik a fürdőszobából, 
idomai áttetszenek a csuromvizes estélyi ruhán, csorog a víz a testéről, a könny a 
szeméből, és mentőért kiáltozik. Betódul  mindenki a fürdőszobába, Emma is, láthatja a 
kád vize alá süllyedt  főszerkesztőt a szmokingjában, döbbenten bámulják, lám, 
megfullad a szerencsétlen, mint gondolják, ám hirtelen felül és röhögni kezd. Mondják, 
nincs szerencséje a nőkkel, négy feleség sem tud neki otthont teremteni, menekül 
hazulról, a szerkesztőség az otthona, ezért létkérdés számára egy olyan lapot 
főszerkeszteni, amelyhez konyha és fürdőszoba is tartozik, meg egy érett titkárnő. Több 
lapot főszerkeszt már, mindig főszerkeszt, olyan lapokat, amelyeket meg kell 
rendszabályozni, vagy olyanokat, amelyeket fensőbb utasításra meg kell alapítani. 
Ügyesnek tartják, mert képes bizonyos színvonalat tartani. Moszkvában végez, aztán 
szembekerül, legalábbis ez a pletyka, apjával, aki híres kereszténydemokrata. 

Visszahallja Emma a szemleíró Gajdos Vilitől, a vele egykorú szobatársától, aki a 
párthatározatokat elemzi, hogy lilának és fegyelmezetlennek tartják főnökei őt, Emmát, 
aki ráadásul a bölcsek kövének hordozójaként tünteti fel magát, holott fogalma sincs, mit 
lehet és mit nem, ha meg van fogalma, és mégis olyanokat ír, amilyeneket, annál 
rosszabb, arról már nem is beszélve, hogy kikerüli az időszerű témákat, ráadásul 
visszautasítja az oktató célzatú tanácsokat, tulajdonképpen nem akarja elsajátítani a 
szakmát, pedig volna mit tanulnia, úgyhogy kifelé áll a szekere rúdja. Gajdos különben  
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Mao-sapkát visel, máris pocakot ereszt, és tetszeleg abban, hogy ő csak azért nem kelt 
botrányt, mivel képes a sorok között elhinteni a gondolatait.  

Egyszer, mikor be van rúgva Gajdos, egyre csak esdeklően bámulja íróasztala 
mögül Emmát, aki a szemben lévő íróasztalt birtokolja. Vili le nem veszi Emmáról a 
szemét. Igen kellemetlen ez a kidülledő szem. Kiböki, vétek ellened, Emma, de hallgass 
meg, mondja, és már nem lehet megállítani szeszgőzös szóáradatát. Épületes életkép 
bontakozik ki.  

Karácsony van, évekkel ezelőtt, fekete karácsony, viszont vörösbarna felhők 
tornyosodnak a Terézváros, ahol Vili lakik, felett, a havazás hírnökeként. Vili szobáját, a 
konyhából nyíló ételszagos cselédszobát, csaknem betölti a szegényesen feldíszített kis 
karácsonyfa. Négy óvatos kopogás hallatszik egymás után. Megjelenik négy fiatalember, 
mind a négy hamis farmerban, egy szőke, egy szőkésbarna, egy kopasz, egy barna. 
Behúzzák a függőfolyosóra nyíló ablak függönyét. Fényt, árnyékost, csupán a fán pislogó 
gyertyák adnak, részlegesen világítják meg Mao és Guevara plakátszerű nyomatait a 
falakon. Az igen régi rádiót letakarják. Suttognak. A szőkésbarna, a szőke és Vili, aki 
fekete, egyetemisták, a maradék kettő közül az egyik, a barna, lakatos, a másik, a kopasz, 
anyagbeszerző. Mindegyikük előtt papír, írnak. Felolvassa ki-ki a magáét, vitatkoznak, 
éles szavak hangzanak el, a megegyezés lehetetlennek látszik, mégis megegyeznek aztán 
a szövegben: Munkások, elvtársak! Nem a tiétek a hatalom, csak hazudják nektek! Meg 
kell szereznetek a hatalmat! Ehhez nem Brezsnyev és nem Kádár a biztosíték, hanem 
Mao elvtárs! Ezt a szöveget fogják sokszorosítani és terjeszteni. Elszélednek a kezdődő 
hóesésben. Vili egyedül marad, és a karácsonyfa gyenge fényű gyertyáival néz 
farkasszemet. 

Emma sóhajt és megjegyzi, de Vili, hát Kínában sem a munkások uralkodnak. 
Vili szeme egyre jobban dülled kifelé, elviselhetetlen ez a részeg szem, és azt 

mondja, hogy, Emma, az rögtön látszik, mikor megjelensz ebben a nyilvánosházban, 
amely szerkesztőségnek álcázza magát, milyen angyal vagy. Igazán megbocsáthatnál 
nekem, mondja.  

És nevezetes epizód következik. 
Életének legjelentősebb délelőttjére készülve Gajdos hétkor ébred, kívánna egy 

erős kávét, de akkor az anyjával beszélnie kellene a konyhában, inkább nem kávézik. 
Fogat sem mos, nehogy összefusson  anyjával a fürdőszobába menet; felrántja egyetlen 
nadrágját, azt a hamis farmert, hozzá sötétbarna kinyúlt pulóvert meg szürke nagykabátot 
vesz fel, fekete Mao-sapkáját a fejére illeszti, szakadt aktatáskáját teletömi röplapokkal. 
Kiles a konyhába, vár addig, amíg eltűnik anyja, akkor kisiet, az útjába eső tegnapi 
kenyérből letör egy darabot, futtában tömi magába. Hét óra huszonhatkor felhívja a 
szőkésbarna évfolyamtársát az utcáról, a villamosmegállóban találkoznak, mint 
megbeszélik, hét perc múlva, viszont a szőkésbarnánál, bár pontosan érkezik, nincs 
semmilyen kitömött aktatáska. Vili kérdőre vonja, a szőkésbarna védekezik, sőt kiborul, 
kijelenti, nem bírja elviselni gyávaságát, szégyenét, inkább megmérgezi magát, Vili 
nyugtatgatja, de az csak nyafog. Nyolc óra előtt három perccel érnek az egyetemhez, 
szerte-széjjel nézegetnek, kapkodják a fejüket, és mikor a főbejáraton bemennének, 
megszólítja őket egy ismeretlen, szürkeöltönyös fiatalember, bemutatkozik, neve Nagy 
János, és megkéri Vilit, miközben a szőkésbarna egyszerűen felszívódik, jöjjön vele a 
dékáni hivatalba. A hivatalvezető elveszi Vili táskáját, kinyitja, merev arccal számolgatja 
a röplapokat, mostantól kezdve vegye magát kirúgottnak, mondja Vilinek. 
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Megkérdezi Emma, hangsúlya részvétteljes, és kirúgnak, Vili? 
Vili kidülledő szeme annyira dülled kifelé, hogy Emma fél, mindjárt kiesik. Azt 

mondja Emmának, jellegzetes részeg hangsúlyokkal, hogy Emma, amikor először 
meglátlak, rögtön nagyon öregnek érzem magam melletted, pedig alig vagyok idősebb.  

És árad belőle a szó. Antikommunista gúnyiratba illik. 
Kocsiba ültetik Vilit, szürke Volgába, csak semmi pánik, mondják neki. A Budai 

hegyekbe hajtatnak, egy turistaház formájú épületbe, amely körül őrök cirkálnak, de 
civilben. A pincébe vezetik, arra gondol, mindjárt verni fogják, ám meglepetés éri, egy 
étteremben találja magát, amely színes fényekben fürdik, és koloniálbútorokkal van 
berendezve. Sötétszürke öltönyös, középkorú férfi telepszik az asztalukhoz, bemutatkozik 
mint Kiss József, akit nagyfőnök elvtársnak szólít a Nagy Jánosként magát megnevező. 
Az egyik asztalnál a szőkésbarna fiú, Vili egyik szövetséges barátja  habzsolja az ételt és 
mosolyogva int Vilinek. Éppen delet üt az óra, a csokornyakkendős pincértől a 
nagyfőnök megrendeli az ebédet: kecskeméti fütyülős barackpálinka, zöldségleves 
üvegben, ágyon sült kacsa, juhtúrós burgonya betyárosan, főzelékes pástétom, kapros-
túrós palacsinta, hozzá tihanyi kékfrankos száraz vörös, etyeki muskotály félédes fehér. A 
légkör barátságos. Az ételről és az italról folyik a szó. Kedves jelenet. 

Ebéd után, borozgatás közben a nagyfőnök megjegyzi: Gajdos elvtárs, 
szólíthatom így, ugye, hiszen önnek elvtárs a Mao elvtárs, és nekünk is elvtársunk 
bizonyos értelemben a Mao elvtárs, de azért, Gajdos elvtárs, az ő viszonyaik mások, hát 
nem hallott, Gajdos elvtárs, az ázsiai termelési módról? Vili bólint, hallott. Akkor Vili elé 
tesznek egy nyomtatott papírt, elmondják, ha aláírja, nem rúgják ki az egyetemről. Vili 
aláírja és aztán, vitára készen, kijelenti: Kiss elvtárs, kérem szépen, az ázsiai termelési 
mód elméletét nemsokára meg fogják dönteni, Kiss elvtárs. A nagyfőnöknek szólított 
elteszi az aláírt papírt és azt mondja: Gajdos elvtárs, bennünket nem az elméletek 
érdekelnek a Mao elvtárs esetében sem, hanem mondjuk, hogy mit és hogyan csinál az 
ágyban, miután elteszi magát holnapra, a Csiang Csing elvtársnő mellé, Gajdos elvtárs. A 
hatás nem rossz. 

Megérdeklődi Emma, bár előre viszolyog a lehetséges választól, és mondd, Vili, 
rólam mit jelentesz? 

Gajdos Vili kidülledő, részeg szeme csaknem szétreped, viszont elmosolyodik, és 
azt mondja, hogy, Emma, tulajdonképpen én nem is vétek ellened, mert rólad én csak 
szépet és jót jelentek, meg az igazságot, sőt a te nagy szabadságodat.  

Hűha, mondom, egy tétova lélek fegyvert ragad tenger fájdalma ellen.  
Övön aluli ütéseket engednek meg a főnökök Emmával szemben, és  

megvádolják, hogy nem dolgozik, nem teljesít, lóg, nem érdemli meg a fizetését. Hát kiül 
Emma arcára, bizony undorító szemetek ezek. A főnökei meg úgy döntenek, nyilván a 
kölcsönösség alapján is, hogy Emma a szemét és az undorító. A helyzet körülötte 
végképp, ahogy mondani szokás, elmérgesedik. Visszahúzódik leverten, könnyesen. 
Megtörten baktat naponta haza. Akkoriban a haja egészen rövid, úgy fest, többek szerint, 
mint Jeanne d’Arc, mielőtt máglyára küldték.  

Vigasztalom, ám tulajdonképpen tehetetlen vagyok, mert jól tudom, nem létezhet 
olyan viselkedésmód meg olyan írásmód, amely Emmának is meg a főnökeinek is 
megfelelne. Ne add meg magad azért, Emma, mondom, és nehogy megfogadd még a 
rendesebb kollégáid javaslatait sem, inkább te javasold nekik a kétfenekű helyett az 
egyfenekű fogalmazást, az áttételes helyett az áttétel nélkülit, vedd rá őket, hogy a sorok 
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közötti írást cseréljék fel a sorokban való írásra, vagy ha nem megy, akkor legalább 
írjanak a sorok felett, mellett, alatt, nemkülönben egy földhözragadt mondat után 
alkalmazzanak egy éghezragadtat gúnyolódom így. Sikerül nevetnünk.    

 
 

 20 
 

 
Egyszer, júliust írtunk, már egy következő júliust, mikor Emma észrevette Zsíros 

hatást keltő fickót a Dohány utcában szembe jönni, egy másik fickóval, aki sovány és 
alacsony volt, kiálló fogakkal. Emma szívesen átment volna a másik oldalra, de már nem 
maradt ideje, és szorongott, hogyan fog vele ez a fickó, Zsíros hatást keltő, viselkedni, 
felismeri-e. Ám csak Emmára pillantott, de mintegy véletlenül, ösztönösen, úgy ahogy 
ránézünk a szembe jövőre általában, majd, mintha nem is látta volna, elhaladt mellette. 
Emma meglepődött, mi a fene!  Hátra fordult Zsíros hatást keltő után, azonban az nem 
pillantott vissza, mint ahogy Emma várta, hanem betért társával, a sovány kiálló fogúval, 
abba a kis cukrászdába, ahol a környék legjobb fagylaltját árulták. Emma is bement 
utánuk, gondolta, próbát tesz, vajon a fickók hogyan viselkednek majd a jelenlétében. 
Pedig sietnie kellett volna haza, mert megbeszéltük, elmegyünk megnézni a legújabb 
Fellini filmet.  

Az ósdi berendezésű,  kis cukrászdában a cukrászdai  lány egy másik lánnyal 
beszélgetett, miközben kiszolgált, éppen azt mesélte, hogy a fiúja hozzájutott egy kis 
magnetofonhoz, egyenesen egy Sanyo 787 A-hoz, egy ritka példányhoz, japánhoz, 
valószínűleg még egy ilyen nincs is több az országban, mondta, és arra felvették a 
szeretkezésük hangjait, mert hát ugye megtörtént vele az, ami eddig nem, mert ő olyan 
erényesen volt nevelve, hogy az, ha nem a gyerekcsinálás miatt történik, bűn, ezért ő 
eddig legfeljebb csókolózott, semmi több. A barátnője keltette fel a kíváncsiságát, és úgy 
volt vele, hogy most aztán megpróbálja, ezzel a magnós sráccal mindenképpen, és hát 
tényleg nem volt rossz, mondta és nevetett, a magnótekercs is bizonyíthatja. A két fickó 
röhögött és közbeszólva megerősítette, a baszás bizony nem rossz, sőt jó. A cukrászdai  
lány még kitért a szüleire, akik felöltözve csinálják, különben is nagyon borzalmasak 
minden tekintetben. Mi a csajaimmal levetkőzünk, jegyezte meg Sovány kiálló fogú, és 
amikor a múltkor az egyik csaj a melltartójától nem akart megválni, hát csak azért sem 
basztam meg, mondta. Mindenki nyerítve röhögött, Emma kivételével. Mind a két fickó 
eper-vanília fagylaltot kért, és mintha meg sem látták volna Emmát.  

Emma citrom-csokoládé fagylaltot választott, a kedvencét, nyalta az utcán, majd 
óvatosan hátrapillantott. Bár ne tette volna, mert észrevette, hogy Sovány kiálló fogú jön 
utána, és egyedül, megválva  társától. Emma gyorsított, annyira, hogy fagylaltja kiesett a 
tölcséréből, le a földre. Vesz egy újabb fagylaltot Emmának, kiabált utána Sovány kiálló 
fogú. Emma rohanni kezdett a Rákóczi út felé, a 7-es busz megállójához, azzal szokott 
haza járni, mert akkor már a Szabados Sándor utcában laktunk. A buszmegállóban riadtan 
tekintgetett ide-oda, de nem látta azt a fickót. Zavart érzett. Hát nem követte? Zavarban 
vagyunk, ha képzeteinket a valóság nem igazolja, ilyenkor hajlandóak leszünk inkább a 
képzeteinknek hinni, mint a valóságnak, gondolta. 

Veszekedtünk, mikor Emma hazaért, mert nem tudtunk már elmenni a Fellini-
filmre. Pedig rám fért volna egy kis kikapcsolódás, mert az intézetben kihívtam magam 
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ellen a sorsot, az általam csak tényvilág-feltáró, illetve tényvilág-kendőző kutatónak 
emlegetettben, mert azt tudtam mondani egy tekintélynek örvendő kollégám 
dolgozatának vitája során, hogy ha méltányos az ember, akkor értékelheti a dolgozatot, 
ha méltányos, akkor igen. Megkérdezték feszülten és sértetten, de kissé gúnyosan is, 
méltánytalan volnék én? Hát, válaszoltam, nem is tudom, legyek-e az. Komoran 
szemléltek. Nem állt mellém senki, azok sem, akik elhibázottnak tartották a dolgozatot, 
inkább dicsérték csinált méltányosságból, rossz értelemben vett méltányosságból. A 
főnök pedig, aki eddig bírt engem, kifejezetten megharagudott rám. 

Gondoltam, felugrom a szüleimhez, legalább egyek valami jót. Anyám, apám 
igen-igen változtak öregedésük közben, mint észrevettem, egyrészt mindketten úgy 
festettek megint, mint házasságuk után, igen úriasan, és roppant elmerültek 
kapcsolatukban.  Egyszer anyám ki is kottyantotta, hogy ugye a házasságok, mint régen 
mondták, az égben köttetnek, hát az ő házasságukra ez bizony igaz; mint ahogy az is igaz, 
vette át a szót apám, hogy a földön kell megújulniuk, és az övéké bizony megújult. 
Egymásnak teremtődtek, ez nyilvánvaló, gondoltam, kapcsolatuknak talán még vegyi 
alapja is lehet, szilárd kémiai kötés. Azonban több mindenben különböztek azért. Apám 
kiharcolta, hogy leszázalékolják és korábban nyugdíjba mehessen, egy kis bolt 
üzletvezetőjeként, és ünneplőbe öltözött, mikor sikerült neki. Anyám viszont egyáltalán 
nem akart a munkájától nyugdíjképes kora után sem megválni, el sem tudta képzelni, 
hogy otthagyja a nevelőintézetet, ahol pszichológusként dolgozott. És mint ily tevékeny, 
levette apám fejéről a családfői koronát, a magáéra helyezte, mutatván, hogy otthon is ő 
az aktív, tehát a cselekvőképes. Ez igen, ez érdekes fejlemény, gondoltam. Viszont 
apámnak még jól is jött, úgy láttam, hogy egyre kevesebb gond terhelje, elő is hozakodott 
azzal, hogy most már csak a kedvtelésének akar élni; a kedvtelése semmi más nem volt 
csak a séta, hát naphosszat sétált, meg a presszó, ahol törzsvendég volt. Többféle 
betegség is kínozta, és anyám rendületlenül, kitartóan ápolta, fel is kellett fedeznem, hogy 
anyám most már hivatásának tekinti az apám körüli teendőket is, elengedhetetlen 
hivatásának, amiről úgy beszélt, mint a nevelőotthonban végzett munkájáról, mondván, 
hogy mind apám ápolását, mind a rábízott fiúk, lányok lelki nevelését az olyan 
céltudatosság meg beleérzőképesség nélkül, ami neki adatott, nem lehet csinálni. Mikor 
firtatattam, eléggé tapintatlanul, vajon meddig tarthat egy szerelem, apám kijelentette, 
anyám és közte sosem volt szerelem, ugyan, hogyan is gondolom, mert ha szerelmesek 
lettek volna, akkor már régen elváltak volna útjaik, hiszen a szerelem megszűnik, az arra 
alapozott házasság ugyancsak, az övéké viszont tartósnak látszik; anyám meg nevetett.     

Emma beleásta magát egyre inkább a szorongásról szóló irodalomba. Ám nem 
igen épült belőle. Inkább jókedvre derítette, mikor olyasmi javaslatokkal találkozott, 
mint: rendszeresen olvassa az újságban a gyászjelentéseket; vágjon ki egy ilyen 
gyászjelentést és tartsa magánál legalább egy hétig;  látogasson be a Kórbonctani Intézet 
udvarára; menjen ki a temetőbe, és gondosan olvassa el a sírfeliratokat;  keressen 
fényképet valamelyik elhunyt hozzátartozójáról  és  tartsa magánál hosszú ideig; rakja ki 
ágyára elhunyt édesanyja ruháit, vagy, ha anyja él, akkor édesapjáét, viszont, ha az is él, 
akkor valamelyik rokonának ruháit, és próbálja fel őket. Nevetett. Mit szólnék én, ha ezt 
tenné?! Mit? 

Viszont nem tudott másra gondolni, csak arra, hogy ha továbbra is úgy véli, 
követik, akkor szelleme lyukas lesz. 
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   Cikksorozatot ír Emma, tökéletesen egyénit, amelyben feltalálja elképzelését, 
elnevezésében, az otthonos-harcot, másképpen mondva a komfortos-frontot, feltalálja, 
mert nem hall, nem olvas sehol ilyesmiről, nem szól róla sem a bölcselet, sem a 
társadalomkutatás, sem a politika stb., legyen akármilyen színezetű.  

Az  otthonos harc, illetve a komfortos front nem más mint, Emma szerint, 
rendszer, amely, és most vágjunk a közepébe, a komfortos harcra  vagyis a front 
otthonosítására rendezkedik be, nevezhetni harci otthonosságnak is. Felfedezése 
értelmében mindez nemcsak korabeli magyar, hanem korabeli kelet-közép-európai 
sajátosság, hiszen beláthatjuk, hogy az otthonos harc bizony alátámasztja az e tájon 
meghonosított dialektikus logika logikáját. Nevezetesen, hiába ellentétei egymásnak a 
harc (front) és az otthonosság (komfort), hiába, mert, térségünket tekintve, a harc (front) 
mégis az otthonosság (komfort) egyik oldala, az otthonosság (komfort) meg a harc (front) 
másik oldala. Az a harc (front), amiről Emma beszél, csupán az otthonosság (komfort) 
ismeretében és értelmezésében harc (front), mivel az otthonossághoz (komforthoz) van 
köze, mint az otthonosság (komfort) kellékének, amelynek feladata az otthonosságot 
(komfortot) minél harciasabbá (frontálisabbá) tenni, mindezt képletesen meg valóságosan 
is, no meg a gondolkodásmódban szintén. Ugyanis az az otthonosság (komfort), amiről 
Emma beszél, csupán a harc (front) ismeretében és értelmezésében otthonosság 
(komfort), mert a fronthoz (harchoz) van köze, mint a front (harc) kellékének, amelynek 
feladata a frontot (harcot) minél vonzóbbá, kellemesebbé, barátságosabbá, 
tulajdonképpen otthonosabbá (komfortosabbá) varázsolni. Hangsúlyozza azt is Emma, 
hogy van szerencsénk együtt élni tehát, ha tudjuk, ha nem, az otthonos harccal, vagyis a 
komfortos fronttal, ez van ránk mérve itt, a geopolitikával sújtott szülőhazánkban. Ha 
pedig így van, akkor igen jótékonyan hat, elsősorban békében, ugyanis éppen béke van, 
bár, Emma vélekedéséből kikövetkeztethetően, harci béke, mondhatni hideg békének is, 
vagyis olyan béke, mikor a harcnak (frontnak) társulnia kell, ha tetszik, ha nem, 
olyasmivel, ami a békére utal, így aztán társulnia kell az otthonosság (komfort) érzésével, 
legalábbis, hogy létezni tudjunk, vagyis az otthonos harccal, illetve harci otthonossággal. 
De nehogy elkényelmesedjünk a komfort (otthonosság) által, arról az idő szava és a tér 
szelleme a front (harc) révén állandóan gondoskodik a maga konfrontálódásra 
(összeütközésre) buzdító-kényszerítő mivoltával. Természetesen, és ez a legfontosabb, 
hogy az otthonos harc hatása csak akkor érvényesülhet, ha a front (harc) és a komfort 
(otthonosság) egyensúlyban áll egymással. Ha egyensúlyuk megbomlik, akkor, és ez 
Emma felfedezésének egyik sarkalatos tétele, zavar keletkezik működésképtelenség okán, 
és lázadás, felkelés, (ellen)forradalom tör ki, kinek mi. Az otthonosság és a harc 
egymással való egyensúlyához kötődik sorsunk Budapesten, Magyarországon stb., így 
élünk. Persze nagy eredmény, és erre rámutat Emma, hogy a harc (front) komfortosítva 
(otthonosítva) van, ami különben a legkevésbé sem otthonosíthat. Ám ugyanakkor, 
nehogy egyensúlyuk megbomlani kényszerüljön, az otthonosság (komfort) meg 
frontosítva (harcosítva) van, az, ami a legkevésbé sem harcosítható. És sikerül, Emma 
szerint, sikerül, ami nem sikerülhet, hiszen mióta az eszét tudja, az otthonos harc 
viszonyai között létezik gyakorlatilag, amit elmélete csak megerősít. És még 
szerencsésnek is mondhatjuk magunkat, állítja, hiszen  nemcsak a frontot (harcot), hanem 
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annak komfortját (otthonosságát) is élvezhetjük, igen, élvezhetjük, hiszen  ha nem volna 
otthonos, akkor csupa félelemnek, szenvedésnek,  kegyetlenségnek, erőszaknak 
bélyegeznénk  minduntalan, ami ellehetetleníti az életet. És bár a félelem, a szenvedés, a 
kegyetlenség, az erőszak jelen van, nagyon is érezzük, viszont otthonosítva 
(komfortosítva) van.  És ha a harc (front) belegyökerezhet az otthonosságba (komfortba) 
és az otthonosság (komfort) a harcba (frontba), akkor otthonosnak (komfortosnak), 
hétköznapinak, magától értetődőnek, szokásosnak és kellemesnek lehet feltüntetni a 
harcot (frontot), a társadalomban rejlő sajátszerűségnek, az erkölcs felhajtóerejének, a 
történelem elengedhetetlen ismérvének, ami nélkül az élet úgymond nem volna élet. Így 
aztán, végső soron, az otthonosságot (komfortot) választjuk, ha a harcot (frontot) 
választjuk, és megfordítva, ha a frontot (harcot) választjuk, akkor a komfortot 
(otthonosságot) választjuk. És ez az otthonos harcban  rejlő legcsodálatosabb távlat. Az 
otthonos harc, illetve a komfortos front roppant gyakorlatias és eredményes rendszer, 
igen, rendszer, állítja Emma, amely azt a hitet kelti, miszerint nem arról van szó, amiről 
szó van, nem a harcról (frontról) van szó, hanem az otthonosságról (komfortról), ezzel 
lehet operálni az otthonosság (komfort) híveinél, a harc (front) híveinél meg azzal, 
miszerint nem a komfortról (otthonosságról) van szó, hanem a frontról (harcról). A  világ 
meg elámul, milyen pompásan illik a harchoz (fronthoz) nem illő otthonosság (komfort), 
és az otthonossághoz (komforthoz) nem illő harc (front). És a világ megkönnyebbül, mert 
lám a komfortos front, vagyis az otthonos harc milyen jó, milyen szép, milyen igaz 
színfolt a föld és hazánk testén. 

Fújnak Emmára a szerkesztőségben a cikksorozat miatt, mit fújnak, kijönnek a 
sodrukból, viharos kacaj kíséretében vissza is vágják a kéziratot, és egyrészt 
elmebetegnek, bár érdekfeszítőnek nevezik Emmát, másrészt arcátlannak, bár ugyancsak 
érdekfeszítőnek, harmadrészt olyan érdekfeszítőnek titulálják, aki saját magát feszíti szét.  

A főszerkesztő egyenesen provokátornak címkézi, a helyettes főszerkesztő 
szalajtott picsának, és azonnal lefokozzák riporterből úgynevezett tudósítóvá, semmi 
mást nem írhat ezentúl, csak helyszíni tudósítást.  

És a cikksorozat ilyen-olyan súlyosságára való tekintettel szerkesztőségi 
értekezletet hív ősze a főszerkesztő. A cigarettafüst ködszerűen terjeng. 

Azt gondolja… V. Emma…  hogy mi hülyék vagyunk … micsoda téves eszme… 
szerencsére nálunk már gyógyítják az ilyet…, mondja Főszerkesztő. 

Nyilván kényszerzubbonnyal… főszerkesztő úr… De azt nem rám szabják…, 
mondja Virágh Emma mint tudósító. 

Ez gúnyt űz… ez a csaj… gúnyt a rendszerünkből… jellemzően rá… 
Emmácskára… egy úgynevezett elkapatott… jó nőre…, mondja Főszerkesztőhelyettes.   

Jó nőnek... főszerkesztőhelyettes úr… mint már el is újságoltam Szilárd Jóska 
kollegánknak… ugye…  Jóska… rossz volnék ám…, mondja Virágh Emma mint 
tudósító.  

Bizony… bevallja Emma nekem…  miszerint  jó nőnek rossz volna… kolléga 
úrhölgyek és kolléga urak…, mondja Szilárd Jóska, értekezésíró. … És aki nem hiszi… 
az mene… tekel… ufárszin… ahogy a közép-perzsa mondja…  

Figyelitek… barátocskáim… milyen álságos is ez a Virágh fiatalasszony…, 
jegyzi meg Rovatvezető. … Még a jót is…  ha tőlünk kapja eme jelzőt… rosszra 
változtatja… mi ez… ha nem cenzúrázás… a mi cenzúrázásunk… ami pedig eme 
fiatalasszony formulájának látszik lenni… 
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Hűha… rovatvezető úr… ha nekem már formulám is van… az előrelépés…, 
mondja Virágh Emma mint tudósító. 

A maga formulája… Emmácska… vékony kis segg… közepes csöcs… ennyi…, 
mondja Főszerkesztőhelyettes. 

Ejnye… ilyesmire nem vagyok vevő… fogd be… légy szíves… azt az undorító 
szádat…, mondja Sereg Júlia, olvasószerkesztő. 

V. Emma… szögezzük le… maga…  már ami az írásait meg főleg a cikksorozatát  
illeti… revolverez…, mondja Főszerkesztő. … De abból  a revolverből kiszedjük ám 
idejében a golyót… ami magának… egy ilyen szalajtott hogyishívjáknak…  ugye nem 
tetszik…  

Ez nem színvonal… kérlek… ez undorító…, mondja Sereg Júlia, 
olvasószerkesztő. 

Csak azt mondhatom… ha megengeditek…, mondja Joó Sanyi, tárcaszerző, …  
hogy az ilyen tetemrehívások… csupán hullagyártásra jók… hogy aztán temethessünk… 
Érzem a hullaszagot… 

Vigyázat… gyerekek… revolver… temetés… segg… csöcs…  picsa…  hulla… 
mi ez…, emeli fel hangját Sereg Júlia, olvasószerkesztő. … A hullánál maradva… 
tudjuk… hullabűzre gyűlik ám a sakálfajzat… Sakálokkal dolgoznék együtt… Lehet 
persze… ugye bonyolódik a társadalom… Azonban Emma még túl fiatal… hogy 
eltemessük…  

Ha nem tudnám… Júlia… kedves… hogy csak a szokásos jó májad beszél 
belőled… hát akkor azt mondanám… V. Emma hálójába kerülsz… fiatalodni akarsz 
nyilván… persze érthető…, mondja Főszerkesztő. 

Az én fiatalságom gyönyörűséggel tölt el még most is… a jelen fiataljainak 
fiatalsága egyáltalán nem vonz… mert a mostaniak kimaradtak a mi gyönyörű 
harcainkból…, mondja Sereg Júlia, olvasószerkesztő. 

Zárjuk rövidre… esz benneteket… kolléga urak… a kolléga úrhölgyeket most 
hagyjuk… a penész Emma után… de nem áll fel a faszotok… zsugorodik a májatok… 
rákosodik a gyomrotok…, mondja Szilárd Jóska, értekezésíró.  

Emmácska szövegén hüledezve tényleg csak a farkunkra lehet gondolni… 
vigaszképpen… hahahaha…, mondja nevetve Főszerkesztőhelyettes. 

Bocs… hogy szólni merek… kolléga urak…, mondja Gajdos Vili, szemleíró. … 
Bocsánat… elvtársak és elvtársnők… Szóval… Emma… kérlek… bocs… igazán 
felnőhetnél már … bocs…  

Jelentheted… Vili… akinek kell… hogy éppen most…  tizenegy óra három 
perckor… ahogy az órám mutatja… és szerdán… azt hiszem szerda van… felnőtt 
leszek…, mondja Virágh Emma mint tudósító. 

Egyre jobban érzem a hullaszagot…, mondja Joó Sanyi, tárcaszerző.  
Micsoda orrod van neked… Sándor…, mondja Rovatvezető. … És szeretném… 

ha azt is orrontanád… hogy ezentúl Virágh fiatalasszonnyal frontálódnunk kell… 
egyúttal megfosztva őt a komfortjától…  

Ezzel az úgynevezett front-komfort gezemicével semmi teendőnk sincs… ki kell 
vágni a szemétbe…, mondja Főszerkesztőhelyettes. … És aztán elgondolkozni… hogy 
Emmácska… aki asszonynak túlságosan is csont és bőr… legalábbis az én ízlésemnek… 
milyen szerzet is… Egyáltalán létezik-e ilyen szerzet… 
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Hát… én irigylem ezt az otthonos harcot vagy front komfortot  Emmától…, 
mondja Szilárd Jóska, értekezésíró. … Bár sok minden… nem akarok dicsekedni… tőlem 
származik benne… kolléga úrhölgyek és urak… Jómagam persze másfajta 
végkicsengést… ne haragudj… Emma… gondolnék… 

Nincs benne semmi kétfenekű… Jóska… ami tőled származhatna… már ne 
haragudj…, mondja Virágh Emma mint tudósító.  

Álljatok le egy kicsit… gyerekek… gondolkozzatok el azon… honnan is tudhatná 
azt Emma… egy ennyire fiatal… hogy ha nálunk nincs cenzúrahivatal… akkor sem 
galoppírozhatja el magát…, mondja Sereg Júlia, olvasószerkesztő. 

Úgy látszik… hogy a hülye handabandázásaival… fel szeretné állíttatni a cenzúrát 
a mi V. Emmánk… kikényszeríteni… de mi résen vagyunk… leálljuk a szöget… nekünk 
nem kell cenzúrahivatal…, mondja Főszerkesztő.  

Hát persze… csak nem fog a főszerkesztő úr rivalizálni holmi hivatallal…, 
mondja Virágh Emma mint tudósító.  

Most már elég… V. Emma… a kurva életbe…, emeli fel hangját Főszerkesztő. 
Ámde tulajdonképpen tudja-e Emmácska vagy Emma… egy ilyen soványka 

nőcske… miért fizetjük…, kérdezi Főszerkesztőhelyettes.  
Hogy eltűrjem az Emmácskázást…, mondja Virágh Emma mint tudósító. 
Emma… ne szájaljon már annyira… És ereszkedjen le a földre… Ha nem járna 

annyira a  fellegekben…  akkor nem írná… hogy geopolitikával vagyunk megáldva…, 
mondja Sereg Júlia, olvasószerkesztő. 

Júlia… amit írok… eléggé földhözragadt… mintha megfogadnám a tanácsát… 
írjak földhözragadtan…, mondja Virágh Emma mint tudósító.   

Áttételesebben… Emma…  ezt már javasoltam nem is egyszer neked…, mondja 
Joó Sanyi, tárcaszerző. 

Nyíltan kimondom… barátocskáim… hogy Virágh fiatalasszony frontálódik… 
miközben komfortosan éldegél… mint hal a vízben… de hát ki kell őt halászni… esetleg 
horgászni…, mondja Rovatvezető.   

Hagyjuk a sunyiságot…, mondja Sereg Júlia, olvasószerkesztő. 
Júlia… tudnod kell… hogy hát a hely szava… az idő szelleme ilyen nálunk… 

sunyi és ízléstelen…, mondja Szilárd Jóska, értekezésíró. 
Rossz pályán mozgunk…, mondja Joó Sanyi, tárcaszerző.   
Basszátok meg… az Emmácska… hogy komfortosan érezze magát… hát 

frontálódik… mint ahogy meg is írja… és a mi bőrünkre ugye…, mondja 
Főszerkesztőhelyettes.  

Aha… kezdem érteni… elvtársak… elvtársnők… De nem ártana megtanítani 
Emmát… hogyan kéne  a sorok között…, mondja Gajdos Vili, szemleíró. 

Mi sorokban írunk… ha nem tudnád… Gajdos kolléga…, mondja Főszerkesztő. 
Hát én az előbb csak hülyéskedtem… főszerkesztő elvtárs… hiszen láthatod 

micsoda sorokat szoktam  gépelni…, mondja Gajdos Vili, szemleíró. 
Emlékeztet maga egy agárra… Emma… mert magának is minden porcikája 

érzékenységet sugall…, mondja  Sereg Júlia, olvasószerkesztő. … Egyáltalán… van 
olyan ember… aki a maga lobogását elviseli… Szegény férje… szegény… Maga sok 
embert és több apparátust kíván... Hogyan lehet magát energiával… pénzzel és 
érzelemmel győzni…  
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Szóval… tocsog a hazugságban a lapunk…, mondja Virágh Emma mint tudósító. 
… Hazudjuk… hogy erősek a hadállásaink… hogy a  tespedés ellen vagyunk… hogy az 
ország hangulata kitűnő… ha néha napján borús is… hogy a hétköznapjaink… ha nem is 
ünnepiek… de ünnepelhetőek… csak helyesen kell gondolkoznunk… hazudjuk… hogy 
az ünnepeink felemelőek… ha azt akarjuk… hogy azok legyenek… Hazudjuk… hogy a 
jelenünket csak éljenezhetjük… hazudjuk… hogy a múltunk sötét verem… akkor is… ha 
nem csak… és hazudjuk… hogy a jövőnk gyönyörűen csillogó… ha a megkezdett 
jelenlegi utunkon haladunk tovább…  

Jaj… Emma… ne akarj villogni… húzd meg magad…, mondja Joó Sanyi, 
tárcaszerző.  

Ejnye… V. Emma… nem hiszek a fülemnek… a maga foga fehére hát 
kimutatva…, mondja Főszerkesztő.  

Gyanítom… fehérítővel mesterségesen van kifehérítve Virágh fiatalasszony 
fogsora… hahaha…, mondja és nevet  Rovatvezető. 

Szerintem nem a foga… hanem a mája fehér Emmácskának…, mondja 
Főszerkesztőhelyettes. 

Most már elég… elvtársam… szégyelld magad…, mondja Sereg Júlia, 
olvasószerkesztő. … Maga meg… Emma… szálljon le a magas lóról… mert most 
tényleg elgaloppírozza magát… 

Figyeljen… V. Emma… Ha  komfortosan akar élni… akkor hanyagolja a 
frontálódást…  Remélem… érti…  Ha meg frontálódni akar… mint ahogy látszik… 
akkor nuku a komfortnak… Remélem… felfogja…, mondja  Főszerkesztő.   

A főnökök pokollá teszik, a legegyszerűbben kifejezve, Emma életét, pokollá, 
mondhatni. Kikészítik. Védekezni képtelen. Hogy nem tudja felvenni a harcot, kudarcnak 
éli meg. Életképtelen, gondolja, és könnyesen panaszolja nekem.     

Hasznosan próbálja eltölteni az időt a szerkesztőségi szobájában, rendet rak az 
íróasztalán, rakosgat a fiókokban. Rakosgat, ezt ide, azt oda, amazt amoda, emezt emide. 
És egyre nagyobb lesz a rendetlenség körülötte. Szanaszét burjánzik a holmija. A 
rendetlenség bekúszik mindenhová, felkúszik mindenüvé. Kárörvendő tekintetek néznek 
be szobájába, reménykednek, majd csak elsüllyed a rendetlenségben. Ugyanakkor 
szánakoznak is rajta. Kérdezgetik, nem fárad-e el? Javasolják, igyon egy kis kávét, egyen 
egy kis kekszet, van a titkárságon, beszerzik az ilyesmit. Hívják, menjen velük egy 
vadvendéglőbe őzpörköltet zabálni, soproni vörösbort vedelni hozzá. Beszélgethetnének 
is együtt jóízűen, javasolják. Komikus, gondolja Emma, ezek még eszmét is szeretnének 
vele cserélni, és tragikus, hogy neki ezt komikusnak kell látnia. Érdekfeszítőnek nevezik 
egyre inkább. Persze alkalmatlan érdekfeszítőnek.  Visszautasít mindent, mert jobb neki 
rakosgatni az íróasztalán, mint érdekfeszíteni az alkalmatlanságával a titkárságon, és 
alkalmatlankodni az érdekfeszítésével vadvendéglőkben. 

Tocsognak kollégái, otthonosan tocsognak, harciasan tocsognak a kétfenekű 
fogalmazás sunyiságában, a földhözragadt stílus unalmában, az áttételes írásmód 
torzításában, a sorok közötti tájékoztatás lehetetlenségében, miközben tocsognak az 
alkoholizálásban, a hányásban, persze legfőképpen a hányingerkeltésben, gondolja Emma 
és mondja nekem. És persze tocsognak az otthonos harcban vagyis a front komfortban.    

Egyre inkább az idegeire megy Emmának a szerkesztőség, a penészszagú 
rovatvezetője, a sötétszürke szobája, érzi, nem bírja sokáig már ezt a kínos és nyomasztó 
légkört. Ha hazaér, csak sír, legalább háromnegyed órányit, és azt hajtogatja, nem tud 
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védekezni, nincsenek eszközei. Persze vigasztalom. Ám, ha a védtelenségével jön, 
roppant ingerült leszek, és ha ráadásul még bőg is, akkor ki szeretnék futni a világból. 
Próbálok különböző fortélyokat kieszelni, hogy Emma kibírja az újságnál, de azok igen 
hülye fortélyok. Megelégelem, és Emmára parancsolok, mint már korábban is egyszer, 
hogy felmondasz, holnap felmondasz ezeknek az undorító bértollnokoknak, a kurva 
anyjukat. Felmondani, de gyönyörű volna, suttogja Emma. És megkérdezi, miből fogunk 
élni? Hogy-hogy, kérdezek vissza, nekem van állásom, azonkívül meg nem kell 
nagylábon élni, kislábon kell, és kész. Könnyein keresztül szivárványosan lát engem, 
meg az életet is újra, azt is a szivárványos szépségében, miután felmond.  
 
 
22 

 
 
Az egyik reggel azt mondtam Emmának, hogy ébresztő, fel, Emma, háromnegyed 

kilenc, a rendes feleségek ilyenkor már regényt fogalmaznak. Hét perccel múlt csak fél 
kilenc, Gyula, jegyezte meg Emma, és éppen álmodott, gyönyörűt álmodott, minden 
érzékszervét megmozgatót. Emma, hát akkor biztosan rólam álmodtál, mondtam, amint 
éppen hozzám vagy kapcsolva, amint benned vagyok, váltsuk is az álmot valósággá. 
Átöleltem és szeretkeztünk, miközben Emma megsúgta, hogy olyan érzés most, mint 
álmában. No lám, Emma, életünk egy álom lett, mondtam. Micsoda kaland veled az élet, 
egy ilyen Gyulával, jegyezte meg nevetve Emma, egy ilyennel, aki életálom 
adományozómmá lényegült. Nekem még nagyobb kalandot jelentesz te, Emma, mondtam 
komolykodva, egy ilyen Emma, mert elfogadtad, hogy áloméletet adományozzak neked. 
Mosolyogtunk egymásra, kicsattanóan mosolyogtunk, összhangban mosolyogtunk. 

A napot általában szeretkezéssel indítottuk.  
Mikor egymás mellett feküdtünk csupaszon, mint valami törékeny tárgyhoz értem 

Emmához, hímes tojáshoz, ajándékhoz, féltve őrzött kincshez, így érintettem, kissé 
izgatottan és sután. Vágyakoztam Emmára, és minden reggel, az is bizonyította 
hatványozott vágyakozásomat, hogy szavalni kezdtem, igen, szavalni, és éppen azt, ami a 
számra tolult, mintha verset mondtam volna közönségnek, úgy szavaltam, és ha így 
tettem, azért, mert vágyam rabjává váltam. Ilyenkor elragadott a boldogság. 
Beleringattam magam a szerelem, a szerelmünk teljességébe, tántoríthatatlanságába és 
képzeletvilágába, amitől aztán elbódulva oly szorosan karoltam Emmát, hogy levegőt 
sem kapott. El voltam telve kétségtelenül valamifajta szerelmi teljességben való 
fürdéstől, el voltam telve a lét őrjítő szédületétől, hogy így fejezzem ki, ilyen hülyén, 
kapcsolatunk hevétől is el voltam telve, sőt ránk, kettőnkre szabott különösségétől. És el 
voltam telve attól, milyen irigylésre méltó vagyok én, mint Emma szerelmese. Mellét 
csókolgattam, miközben szemem csukva volt, de így, csukott szemmel is megtaláltam 
azonnal mellbimbóját, ajkammal, nyelvemmel birizgáltam. Fellángolt rögtön. 
Hangulatom eszményi lett, ha lehet így mondani. Mindkét karommal szorosan öleltem, 
szinte magamba olvasztottam, úgy, hogy ketten egyek legyünk. Kezemmel megérintettem 
csiklóját, és lágyan simogattam. Fellángolt még inkább, és éreztem, hogy túlfűtöttséget, 
fennköltséget, sőt önkívületet érez. Elragadtatta magát, amit büszkén azonosított, hozzám 
hasonlóan, valami soha nem volttal. Most még a legfőbb jóban is hitt, talán. Én meg 
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álmodtam, ébren álmodtam róla és kettőnkről, fényeseket, megrendítőket. No meg 
dicshimnuszokat zengtem magamban összhangunkról. 

Majd reggeliztünk ráérősen, erős zöld teát, gyümölcsöket, általam készített müzlit, 
az akkor jött divatba, miközben megkérdeztem Emmától, képzelődött-e az éjjel, és ha 
igen, akkor  angyalokról vagy ördögökről. Általában azt válaszolta, hogy mindkettőről 
felváltva.  

És ha éreztem, Emmának sürgősen látnia kell, hogy valami háztartási 
tevékenységet folytassak, és meghitten tegyem, igen meghitten, akkor nekifogtam 
mosogatni és közben Mozart lemezt tettem fel,  vagy gyorsan leszaladtam vásárolni, 
akkor is, ha volt otthon, amit szükségesnek tartottunk, de a családiassághoz tartozott, 
hogy vásároljak, hát mentem a zöldségeshez, egy kis boltba, és azzal jöttem haza, hogy 
képzeld, Emma, csodálkoztak rajtam, mert kijelentettem, manapság már a férfi ért a 
zöldségekhez, mire Emma jólesően nevetett; aztán italokért vettem az irányt, egy közeli 
nagyobb élelmiszer áruházba, ásványvízért, vörösborért, gyümölcsléért, és azt meséltem 
Emmának, hogy a pénztárosnők megismertek, mert minduntalan megjegyeztem nekik, 
hogy már harmadszor esküdtem örök hűséget hivatalosan a feleségemnek, hát 
érdeklődést is keltettem körükben, erre Emma átölelt. 

Amíg vásároltam, addig Emma is leszaladt és vett nekem egy csokor virágot, 
mezei virágot, azt szerettem, és egy vázában az éjjeliszekrényemre helyezte. 

A születésnapomra meg elővarázsolt nekem egy teljes farmer öltönyt. Hát 
elomlottam, és felkiáltottam, hát ez egy farmer öltöny! Elképesztő! Honnan és hogyan 
szerezted? Emma nevetett és nem volt hajlandó elárulni. Erre fel járni kezdtem az 
üzleteket, hogy Emmának vegyek egy fekete, koromfekete hosszú, térközépig érő, karcsú 
ruhát, tudtam, erre vágyik, és sikerült vennem, jó is lett rá. Hát elomlott és felkiáltott, ez 
egy hosszú, fekete, karcsú ruha! Éjjel-nappal abban járt, én meg a farmer öltönyömben, 
néha éjjel is abban aludtam.  

És aztán egy ideig egyforma ruhában jártunk, szereztünk mindkettőnknek 
szmoking zakót, amely egy zenekar levetett, kiselejtezett ruhatárából származott, hozzá 
fehér pólót, és kék, kikopott kordnadrágot, és figyeltük a hatást, hát bámultak is, 
miközben karonfogva mendegéltünk  kettőnk egyenruhájában.  

És állandóan vigasztalnunk kellett egymást, de állandóan. 
Emma azzal vigasztalt meg mindig, hogy elmesélte, mi történt vele a 

szerkesztőségben, persze karikírozva és győztesen kihozva magát. Emlékszem, mennyire 
felvidultam, mikor előadta egyszer, hogy megjelent két középkorú férfi a lapnál, úgy 
néztek ki, mintha most szabadultak volna börtönből fosztogatás miatt, és máris a 
következő  fosztogatásra készültek volna, és egyenesen hozzá igyekeztek, Emmához, a 
főszerkesztő kíséretében, kihallgatni őt. Szabályos kihallgatásnak vetette alá az a két 
ismeretlen, hideg és nedves kézfogású, visszataszító férfi a szerkesztőség valamiféle 
ügyéről, és ő, Emma, mivel nem volt beavatva az ügybe, egyáltalán a szerkesztőség 
lényeges ügyeibe, és főleg abba nem, miért is van nyomozás, így aztán ő lépett fel 
kérdezőként, és egyre azt tudakolta tőlük, kihallgatóitól, vajon amit vele tesznek, 
kihallgatás-e vagy valami más, hát azok erőszaktól meg ingerültségtől telítetten 
tekintettek rá. Mire Emma mosolyogva kijelentette, mint mesélte, hogy látja rajtuk, a két 
kihallgatón, hogy félnek, és magyarázni kezdte azoknak, hogy a félelem kivetkőztet 
bennünket önmagunkból, és megkérdezte, ki vannak-e vetkőzve önmagukból? Az a két 
visszataszító férfi döbbenten szemlélte Emmát, ahogy Emma előadta nekem. És akkor 
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kedvesen kijelentette Emma, ne féljenek, tőle nem kell félni. Na erre kitörő nevetés lett 
úrrá rajtam, nem érdekelt, hogy igaz-e, amit Emma mesélt, vagy csak az író tört ki belőle. 

Én meg azzal szoktam Emmát megvigasztalni, hogy felhoztam, mit beszéltek a 
szüleim és nagymamám, mikor meglátogattam őket, és többször előadtam Emmának, 
hogy apám azt mondta, fiacskám, olyan vagy mint egy szegénylegény, semmid sincs, 
soha nem is lesz, mire azt válaszoltam, hogy elég sok könyvünk van. Anyám meg 
kijelentette, meséltem, hogy szívesen eljönne hozzánk takarítani, mert nálunk senki sem 
takarít, ebben biztos, mire odamondtam, nálunk nem is szükséges, mi vigyázunk a 
tisztaságra. Nagymamám meg felhívta a figyelmemet Londonra, hogy ott mindig hossz 
van, felívelés, az ott élő barátnője megírta neki, és jó volna, ha innen, Budapestről, ahol 
viszont mindig bessz van, lejtmenet, elmennék, mielőtt még megütném a bokámat, mire 
kijelentettem, hogy én a bokámat csak csattogtatom. Emma feldobódva, hálás 
mosolyogással fogadta a beszámolóimat, akkor is, ha nem először hallotta. 

Egymás közelében ültünk az írógépeink előtt, Emma novellákon dolgozott 
minden nap, készülő kötetén, jómagam meg a tanulmánykötetemet öntöttem formába, és 
mikor egymásra pillantottunk, mosolyogtunk.  

Felsőfokokban beszéltem Emma novelláiról, elsősorban a főszereplőjéről, egy 
ábrándjait el nem vesztett leányról, kinek szerzőjéről állandóan ábrándozom, mondtam. 
Legyen olyan ő, javasoltam, mint az a lány, akinek ugyan hasonlóan vékony és érzékeny 
a bőre, mint neki, Emmának, sőt minduntalan ki is serken a vére, ámde sebeit szépen, 
szakszerűen bekötözi, ápolja, és aztán mosolyog, vidám, halad a saját útján 
eltéríthetetlenül, és ábrándozik tovább. 

Emma meg a tanulmányaimról áradozott, amelyek a megfosztottságról és 
elesettségségről szóltak. Összeszorul a szívem a válaszra, Gyula, mondta Emma, amely 
arra a kérdésedre, hogy mi a legjobb az életben, a te szegény embereidtől jött, hát 
jóllakni, megtisztálkodni, majd lepihenni.  

Ránk fért a kikapcsolódás, mindig ránk fért, és tisztában voltunk azzal, hogy 
egymást, a másikat kell kikapcsolnunk a ránk nehezedő mindennapokból.  

Tavasszal például már rögtön az első melegebb napsugarakról azt állítottam, hogy 
szivárványszínben pompáznak, ugyanis tudtam, hogy Emmának a szivárvány különleges 
élmény, és hozzátettem, hogy az orromba orgona illat hatolt, amelyet világoslila illatnak 
neveztem, Emma egyik kedvenc színéről. El is indultunk a tavaszi napsütésekben, én 
Emma balján, jobb kezemmel átkarolva, sétáltunk egy kicsit a Belvárosban, vettünk 
jegyet az Egyetemi Színpadra, vásároltam magamnak Borkum pipadohányt, Emmának 
meg Marlboro cigarettát abban az egyetlen boltban, a Kígyó utcában, ahol kapható volt, 
nem kevés pénzért, mire Emma ugrálni kezdett az örömtől. Aztán nézegettük a Puskin 
mozi tárlóiban az új filmek képeit, be is ültünk sokszor, főleg Fellini és Antonioni 
filmekre, ezekhez egyaránt és egyformán vonzódtunk, és úgy éreztük, egy más világba 
kerültünk. És rengeteg ismerőssel futottunk össze. Ha találkoztunk egy-egy íróval, 
szociológussal, filmrendezővel, elmondtuk véleményünket, egymás szavába vágva, 
legutóbbi produkcióikról, szinte ugyanazokkal a kifejezésekkel, és persze ugyanarra a 
véleményre jutva, tökéletesen egyformára, és elismerően néztünk egymásra. Meg szokták 
jegyezni, hogy milyen feltűnő az összhangunk.  

Mikor elutaztunk az Adria tengerre, persze kölcsönből, meg is szűnt azonnal 
minden bajunk. Rijekában behajózva, és kijutva a nyílt vízre, Emma felkiáltott, festő 
akarok lenni, Gyula, mert mit kezdjen egy szegény író a leírhatatlannal. Írd le úgy, 
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Emma, mintha festenél, mondtam, tehetséged van a festői íráshoz. Engem viszont eltölt a 
szomorúság, mondtam, mert rá kellett ébrednem, mennyire elszakadtam a természettől, a 
tengerhez meg sosem kerültem közel. Ezért szorgalmaztam, jöjjünk ide, Gyula, mondta 
Emma, mert tudtam, jót fog neked tenni, hogy közel kerülsz végre a tengerhez. Mikor 
kiszálltunk Mali Losinj szigetén, ahol olíva ligetek, fügefa erdő, és fehér sziklák 
fogadtak, azt mondta Emma, hogy így képzelem a Paradicsomot, Gyula. Hát a 
Paradicsomba akartalak hozni, Emma, mondtam, és sikerült, lám. Emma aztán 
tökéletesen meztelenül rohant a tengerbe, a legforgalmasabb helyen, mindenki szeme 
láttára, fügefalevél nélkül. Ez igen, Emma, kiabáltam utána, jól alakítod Évát, mindenki 
téged bámul, de várj meg, hogy levetkőzzek Ádámnak. És együtt rohantunk kézen fogva 
a tengerbe anyaszült meztelenül. Kijelentettem, hogy ide, erre a szigetre akarok költözni, 
és abba a vakítóan fehér házba, ahol szobát vettünk ki, amely a régi Velence kisebbfajta 
lakóházait idézte, csak éppen le kell majd szednem a kapualjban kifüggesztett Tito képet. 
Legyen, Gyula, mondta Emma, költözzünk ide, hogy üldögélhess egy tengerre néző 
kávéház teraszán pipafüstöt eregetve, a fehér, mesés kőházak között, rálátva és 
rácsodálkozva a középkori városkapura és számtalan templomtoronyra meg vitorlásra, a 
tengeri szélnek kitéve arcodat, és akkor kettőzött erővel írhatnád a műveidet. És te is 
ugyanígy, Emma, mondtam, sőt te háromszoros erővel. Rászoknék én is a pipára a 
cigaretta helyett, úgy egészségesebb, mondta Emma, ketten pipáznánk a parton.  

És mikor Emma teherbe esett végre, azt mondta nekem, hogy látja, lehoznám neki 
a csillagokat is az égből; nana, mondtam, csillagok, nem élünk azért mi egy operettben. 
Mire kijelentette, hogy a csillagok földre hozása sokkal nagyobb dolog egy operett 
világon kívül. 

Általában, mikor hazaértem, vagy hazaért Emma, megcsókoltuk egymást, majd 
megkérdeztük a másiktól, hát nem mennek jól nekünk a dolgaink?  És azt válaszoltuk, 
egymással összhangban, hogy jól mennek, Emma, jól mennek, Gyula, annak ellenére, 
hogy olyan körülmények között élünk, amilyenben élünk, egyelőre még most jól mennek, 
bár… De elharaptuk és inkább szeretkeztünk.  

 
 

23   
 
 

 Eseményszámba megy a Virágh és a Kerek rokonságban az évenként szokásos 
farsangi családi fánksütés, február elején, mikor Kerek nagymama mindenképp Pestre 
utazik, hogy elkészítse a mennyeien foszlós fánkot, amelyet csak ő tud, adva hozzá a 
saját főzésű csodálatos lekvárjait.   

Abban az évben, amikor férjhez megy hozzám Emma, mi rendezzük a Klauzál 
utcában, ahol, rajtunk kívül, jelen van anyósom, Anna, két lánytestvérének családja, a 
csodagyerek Ilma nagynéni féle Baglyasék, és Sári nagynéni, a rátartilány féle Mezőék, 
nemkülönben apósom nővérének családja, a mesebeli Virágh Bözsi nagynéni féle 
Feketéék, meg ugye a gyerekeik, Emma unokatestvérei, vagy hatan. Apósom, Ambrus 
persze akkor már nincs jelen.  

Hevesen cserélnek véleményt, miközben rengeteg fánkot befalnak. Majd persze a 
sorsukkal hozakodnak elő, ahogy rendszerint ilyenkor, és, ahogy gondolom, 
kényszeresen. 
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Éppen Virágh Bözsi meséli, és legalább, Emma szerint, kilencvenkilencszerre 
ugyanazt önmagáról, bár én most először hallom. És kacag, mondhatom, kacagása 
túlságos. A mesebeli jelzőt, amit Emma biggyeszt gyerekkorában Bözsi nevéhez, igen 
találónak gondolom, és a továbbiakban kiderül, nem véletlenül. 

Már ott tart Bözsi, mikor a rendházba érkezik, a hozzájuk, a ménteleki 
tanyájukhoz legközelebbibe, egy magányosan álló kúriaszerű épületbe a Kiskunságon, 
fakószürke, elrongyolódott ruhában, élénkszürke fejkendőben, mezítlábasan, kőszürke 
nagykendőbe kötözött motyójával, amit vállán cipel fél napig tartó gyaloglása során a 
földszürke úton. 

A vállon cipelés, vágok közbe megakasztva Bözsi meséjét, a sors megtréfálásának 
népi jelképe nálunk, és el is próbálom magyarázni, miért, ám senki nem figyel rám, 
inkább biztatják Bözsi nagynénit, folytassa csak tovább.  

Felidézi, milyen szőke és rugalmas bőrű akkor a rendházba menet. Ez igaznak 
látszik, egy megkopott fénykép, amit mutogat, bizonyítja. 

De a rendházról nincs kép, sem a matrónaarcú, fekete perjelnőről, aki faragott, 
súlyos, ugyancsak fekete íróasztala mögül, az előző perjelnők olajba festett, szigorúan 
élethű, fekete keretes képmásai alatt fogadja Bözsit, aki meggörnyedve kezet csókol a 
perjelnőnek. Ide figyelj, Bözsi, te, érintetlen vagy-e még, kérdezi a perjelnő, értesz-e az 
állatokhoz, a kerti veteményekhez, a házimunkákhoz, mosdasz-e naponta, nem vagy-e 
tetves? Bözsi lehajtva fejét, behajlítva térdét, csomagját vállán tartva álldogál, és halvány, 
elkapkodott igenekkel válaszol, meg egyetlen nemmel, a tetvekkel kapcsolatban. 

Megalázkodása, bár senki sem tudhatja a részleteket, istenes, csordultig, erről nem 
szeret már beszélni, annál inkább kiszínezi, amikor kivágja a perjelnőnek, hogy 
egyáltalán nem apáca, inkább tanítónő szeretne lenni. Mikor ezt a számára varázsszót 
kimondja, hogy tanítónő, megalázkodása azonnal elröppen, egyszeriben fényleni kezd 
mosolya, s mint egy csillag sugárzik. Kivirul, ezt maga Bözsi tudatja, ez az első 
kivirulása nyilvánosan, holott már huszonhárom éves. Kivirulva rebegi, hogy 
reménykedik vágyának az Úr és a perjelnő általi támogatásában. 

A perjelnő megütődik, így folytatódik a történet, Bözsi kivirulásán. Tanítónő, 
ugyan, förmed Bözsire, ide figyelj, Bözsi, te, majd, ha kiérdemled. Ám kénytelen valami 
biztatót is mondani, mivel megígéri Bözsi ajánlójának, aki Bözsi gyóntatóatyja, hogy 
segíti majd Bözsit, hogy tanítónő lehessen, de csak akkor, ha előbb szolgálni jön. Ha az 
Úrnak tetszenek szolgálataid, foglalatosságaid, a hozzá való hűséged, majd akkor, 
leányom, mondja a perjelnő. 

Kap egy szakadt apáca ruhát Bözsi, de porszürke, bütykös lábfeje marad mint 
volt, meztelen. 

Számos épületes életkép rajzolódik ki Bözsiről, például, mikor a rendház több 
holdas kertjére ólomszürkeség telepszik, zuhog az eső, Bözsi mégis kapál, már átázik 
bőrig, már szólnak neki, hagyja abba, mit képzel, ki ápolja, ha meghűl, ő azonban kapál 
tovább, csak néha áll meg letérdelni a sárba az Úrhoz való fohászkodáshoz. Máskor meg 
perzsel a nap, és Bözsi a disznóólakat takarítja, az ötven disznó trágyáját lapátolja, izzadt 
teste átveszi a bűzlő, bomló ürülék szagát. Az ügyeletes apáca ráripakodik, elég volt, mit 
kezdjenek vele, ha napszúrást kap, ám ő dagonyázza tovább a trágyát, és beletérdel 
időnként a disznószarba imádkozni. Ömlik a hó, már combig ér, kis ösvényeket vág bele 
lapáttal Bözsi, miközben hóemberré változik, és hiába figyelmeztetik, hogy ha átfázik, 
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napokra kieshet a munkából, elég már, de ő csak lapátol és belehull a hóba az égiek 
kegyeiért esedezni. 

Ez így megy négy esztendeig, Bözsi napi tizenhat órákat munkálkodik az Úrnak 
állítólag tetsző, mások alá rendelt állapota szerint. 

Öt társa, hozzá hasonlatos parasztlányok, akikkel egy alagsori, vizes, fekete cellát, 
tüdőgyulladásaik okozóját, miket lábon hordanak ki, kell megosztania, hibbantnak 
tartják. Mondják neki, ide figyelj, Bözsi, te, ha neked semmi sem sok, semmi sem nehéz, 
megrokkanunk miattad, te féleszű. Ezek a lányok nem törekszenek semmire, mondja 
Bözsi nagynéni. És figyelmezteti őket, ne szólítsák Bözsinek, ő már, novíciává avatása 
alkalmából, Gizella nővér. 

Várja, mikor tanulhat végre tanítónőnek, egyszer meg is kérdezi Remígia 
magisztrától, a novíciák főnöknőjétől, aki felháborodik. Hát így állunk, Gizella nővér, 
leányom, megtéveszted Istent, becsapsz bennünket, téged nem a Mindenható önzetlen 
szolgálata vezérel, hanem önös érdek, ám ha az Úr hozzánk irányít, akkor azt is 
parancsolja, apáca legyél és ne tanítónő, punktum. Bözsi feljajdul, ha nem lehetek 
tanítónő, Remígia magisztra, kérem, akkor nekem sem a földi élet, sem a mennyország 
nem kell. A magisztra elborzad és kiközösíti, azontúl nem tárgyal vele, csak dolgoztatja. 

Csontsovánnyá fogy Bözsi, kacarászása eltemetődik, betegségek támadják meg, 
ezekről számot adni az orvos sem tud, keresztet is vet rá, mert úgy gondolja, hogy Bözsi 
menthetetlen.  

Ez még csak hagyján, viszont nem fér a fejembe, hogy ha, ezek szerint, halálán 
van, mégis találkozhat, ahogy elmeséli, a kormányzóval.  

Ugyanis Horthy Miklós, a kormányzó, különben dzsentri birtokos, tengerésztiszt, 
Ferenc József császár szárnysegéde, a Monarchia hadiflottájának utolsó parancsnoka, 
altengernagy, az elbukott világháború után a nagy területeket elvesztett, kis országgá lett 
ország fehér ellenforradalmának fővezére, a (szélső)jobboldali tekintélyuralom 
letéteményese, átruccan birtokáról, a közeli Kenderesről, vallásos felesége kívánságára, a 
rendházba. Fehér tengernagyi egyenruhát visel, nem zavartatva, hogy nincs a honnak  
már tengere; felesége fehér-fekete, földet súroló, királynői csipkeruhát hord, olyat, amely 
koronát kívánna, holott csak kormányzóné. Illik festői megjelenésükhöz a nekik ácsolt 
nagyszabású emelvény, piros szőnyeggel alul, vakító fehér drapériával bevonva oldalt és 
hátul, felül pedig zölddel, hogy kiadja a magyar zászló színeit; és a Nagyalföldre 
jellemző, forró nyári nap  aranysugarakkal sugározza be mindezt. 

Horthy rövid beszédben üdvözli a rendházat, mint az erkölcsi tisztaság szigetét, 
mint a magyarság egyik nemzetfenntartó talpkövét az egyre erkölcstelenebbé, 
tisztátalanabbá és talpkőnélkülibbé váló világban, majd kezet fog egyenként kegyesen, 
felesége szintén, a felsorakozott apácákkal, a laikusokkal is, miközben kedves mosoly 
ömlik el mindkettőjük arcán.  

A sápadt, megviselt Bözsi, a vele való kormányzói kézfogás után, váratlanul 
letérdel az emelvény előtt, hogy elrebegje, kegyelmes uram és úrnőm, ha nem lehetek 
tanítónő, én bizony, kegyelmes uram és úrnőm, megválok az élettől, kérem, segítsenek, 
kegyelmes uram és úrnőm. És egyszeriben kivirul, amint kimondja a tanítónő szót, ezt a 
számára varázslatos szót, és kacarászik, mosolya sugárzik csillagként. A kormányzó 
kelletlenül szemléli a kérincsélő és sugárzó lányt, aki cselédnek látszik, fogalma sincs, 
mit kezdjen egy ilyen szerzettel, erre nem készül, nem készítik fel. A kormányzóné 
mentené a helyzetet, megsimogatná Bözsi fejét, pontosabban az apácafityulát, de már 
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akkor a perjelnő, ki szintén az emelvényen díszeleg, int, és rögtön megragadják és 
elvonszolják Bözsit az udvar hátsó felébe, a magisztra vezetésével, ráncigálják, miközben 
a magisztra vészjóslóan rikácsolja, hogy Gizella nővér, pokolra fogsz jutni, ahol majd 
égő üsztökékkel kergetnek, és mint a veszett kutyák, úgy fogsz vonítani, leányom. Bár a 
kormányzó már nem láthatja a herce-hurcát, de azért hallja, és neki, református lévén, 
szokatlan ez a katolikus kifakadás, mérgesen hallgat, katolikus felesége meg is böki, 
szóljon már valamit, mire kényszeredetten beszélni kezd, de akihez intézné szavait, azt 
már, mint tudható, eltűntetik előle. Gizella nővér, ugye így hívják, leányom, háború van, 
a magyarok legjobbjai, a legderekabb férfiak pusztulnak, sebesülnek, most inkább 
ápolónőkre és nem tanítónőkre volna szüksége a hazának, mondja Horthy. Taps fogadja 
szavait, leginkább a perjelnő kezdeményezésére.  

Másnap Bözsi abban a szürke, már elvásott hacukájában, amiben érkezik évekkel 
ezelőtt, vállán cókmókja, úgy távozik, persze mezítláb. Elkergetik. A rongyos apácaruhát 
viselő kapus nővér régi nevén szólítja és megjegyzi, ide figyelj, Bözsi, te, édesanyád 
kitapossa a beledet, amiért nem tudod megállni a helyed apácának. 

Anyja, akinél istenfélőbb asszony nincs a tanyavilágban, Emma Virágh 
nagymamája, elzavarja Bözsit otthonról. Bözsi nyomtalanul eltűnik egy időre, mondják, 
sose derül ki, hová. 

Nem bírja ki Emma, meg ne jegyezze, maga ellen bőszítve rokonait, vajon miért 
nem lázad fel a rendházban a bánásmód ellen Bözsi. Már nem először okvetetlenkedik 
így, nem csoda, ha mesebeli nagynénje benne sok kivetnivalót talál, például hiányolja az 
úgynevezett kötelességtudatát, szerinte Emma mindig csak a jogairól, amik, ráadásul, 
véltek, papol. Felrója, csupán bírálni tud Emma, de vajon tesz-e azért valamit, hogy 
bírálatai tárgyát ne lehessen többé bírálni.  

Megint élesen összevitatkozik Bözsi nagynénjével Emma. 
Aztán Bözsi nagynéni folytatja az elbeszélést magáról, amint halad útján a 

történelemben, kedves jelenet lehet, mikor beállít K. Kovácsné igazgatónőhöz, az 
úgynevezett dolgozók középiskolájának kollégiuma elhanyagolt, barnás épületébe, 
Kecskemétre, látom magam előtt, mert szemléletesen beszéli el  Bözsi, milyen barnás, 
inkább mint barna. És az igazgatónő is barnás ruhát visel, lompost, és azonnal kitalálja 
Bözsi mezítelen lábáról, rongyos öltözékéről, töredékes bemutatkozásából, hogy bizony 
ki kell tüntetnie legnagyobb figyelmével. Hát végre, hogy ránk találsz, mi az ilyenekre 
várunk, mint te, hogy beiskolázzuk, elvtársnő, te, Böske. 

Az igazgatónő leülteti, feketekávéval kínálja. Csodálkozik ám Bözsi, így még 
nem viszonyulnak hozzá soha, könnyes is lesz a szeme. Felbátorodik és tudakolja, bár 
szégyenlősen, nem ehetne-e inkább egy kis kenyeret, nem ihatna-e inkább egy kis vizet, 
feketekávé helyett, amit nem is ismer, csapvizet végre. Napokig kutyagol étlen, 
pocsolyavizet iszik. Elképzelem porszürkén, útszéli bozótosban hálva. Az a K. Kovácsné 
igazgatónő anyáskodik vele nem is egy szelet kenyérrel, nem is egy pohár jó vízzel. A 
kenyérevés, vízivás, meg a mezítlábasságát eltüntetni igyekezete közben Bözsi elrebegi 
hőn óhajtott vágyát, miszerint szopós korom óta tanítónő szeretnék lenni, igazgató úrnő, 
kérem, segítsen, ha Istent ismer. És megint kivirul, mint mindig, ha a vágyáról vallhat, 
megint sugárzik csillagként, és villogtatja mosolyát. 

K. Kovácsné igazgatónő hevülten szól, hát kiből legyen tanítónő, ha nem belőled, 
elvtársnő, te, Böske, az évszázados kisemmizettek sarjadékából, és megkéri Bözsit, 
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elvtársnőnek szólítsa, nem úrnő ő, isten mentsen meg attól. Kötelességének is érzi vállát 
átölelni Bözsinek. Sok ilyen jelenetből állnak a korabeli színdarabok. 

Az örömtől Bözsi nagynéni akkor felhevül, főképpen hogy összetalálkozik 
testvérével, Ambrussal, vagyis Emma leendő apjával, aki akkor szintén Kecskeméten, 
mint kollégiumi titkár tevékenykedik, és Bözsi hóna alá nyúl. 

Bözsinek dolgozó nővé kell válnia, ez hibádzik még nála a jövőjéhez, intézkedik 
is az igazgatónő, és segédmunkásnak helyezi el egy raktárban, hát, mondani sem kell, 
néhány héten belül kitüntetett élmunkás lesz Bözsiből, mint a mesében, és nem engedi 
elvitatni senkitől az úgynevezett élmunka valódiságát, még ha manapság divat is lesz 
elvitatása, és ha Emma el is vitatja. 

És Bözsi mindezen közben tanulhat, két év elég neki az érettségihez, bámulják is 
csodálattal, irigyen, sőt rettenettel nagy eszét, roppant szorgalmát a dolgozók 
gimnáziumának padsoraiban; bámulja anyósom, Anna is, aki szintén Kecskeméten tanul, 
bár egy másik iskolában. Furcsa szerzetnek látszik Bözsi, parasztlánynak mondja magát, 
apácaként viselkedik, a munkások kezeslábasában és bakancsában feszít, viszont, talán 
mindezért, a faliújság az új rendszer hősének, egyúttal leendő értelmiségijének kiáltja ki. 
  Persze kivirul, mosolya fénylik, sugárzik mint csillag, kacag, mikor felveszik, 
nem is a tanító-, hanem egyenesen a tanárképzőbe, Budapestre; hát éppen ideje újabb 
virulásának, már huszonkilenc esztendős. 

Gyönyörködik benne a főiskola vezetősége, lám, nemcsak eszményített írásokban, 
festményeken, fényképeken, hanem a hús-vér valóságban is létezik a jövő embertípusa, 
aki vasakarattal tanul az emeletes ágyakkal zsúfolt, izzadt kipárolgásoktól fülledt 
kollégiumi szobában, hajnali négyig, vagy húsz(!) szobatársa dühöngésére, mert nem 
tudnak tőle aludni; aki pontosan huszonegy órát, azt az adatot közli lelkendezve a 
főiskolai újság, tevékenykedik, tehát három órát alszik, nem tévedés, hármat; aki naponta 
hallatja hangját, ahol hallatni lehet és kell, rendezi a rendezendőket, szervezi a 
szervezendőket; aki példaértékűen gazdálkodik háromszáznegyven forintos 
ösztöndíjával, hírlik, könyvre, színházra, váltás fehérneműre, ruhára, ha ócskapiacira és 
barnásra is, de telik neki; és aki nyaranta nem lézeng és nem napozik vízpartokon, hanem 
proletárnőként dolgozik Dunapentelén. Társai kerülik, röhögik, kiborulnak tőle, és 
sziszegik neki, Böske, te kis szalajtott, hülye, kurva elvtársnő. 

Sűrűn emlegeti Bözsi nagynéni Balogh főigazgatót, egy sötétbarnás, 
gyomorbajgyanús pártmunkást, valamely régi, megbarnult csoportkép közepén látható is, 
aki hitetlenkedik, ilyen nincs, mint ez a Virágh Bözsi, mi lehet mögötte, e jelenség 
mögött; és mi lehet a mögött, hogy egy ilyen Bözsi nem lép be a pártba, az ő esetében ez 
megmagyarázhatatlan; és vallatni kezdi. És mikor Bözsi bevallja, vallásos, nem való ő a 
pártba, nemrég még apácáknál szolgál, hát Balogh főigazgató, eltelve magától, lám, 
mennyire, a korszellem szerint, nyomozza ki, amit kell, hát ítéletet hoz. Szóval ezért 
játszod ki magad ekkora pozitív hősnek, hogy klerikális reakciós mivoltodat elleplezd, 
Bözsi, te kis szalajtott, hülye, kurva apáca, de most leleplezünk! 

Hogy miért nem távolítják el a főiskoláról, ez homályos pont, Bözsi sem tudja, 
vagy nem akarja tudni. Mondom is neki, hogy a sors keze lehet a dologban, mert a sors 
keze, mint ügyes végtag működése nélkül, még ha képzavar is, alig is volna valami 
érthető itt, a Kárpátok övezte történelmünkben. Nevetek, viszont Bözsi értetlenül néz.  

Dunapentelét, ahová a kecsegtető kereset híre vonzza, ez az igazság, ha csúnya is, 
a tanulás nyári szüneteiben, úgy idézi fel Bözsi, mint egy népmesei helyszínt, s ez 
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elismerésre késztet. Ha például elkapják durván sok hetes, esetleg több hónapos 
mosdatlanságtól bűzlő kanok, akik a pentelei prérin az új világot építik, és odavetik neki, 
megbaszlak te, tejcsarnok, te, Bözsi virág, a vezetéknevéből, a Virághból 
származtathatóan, célozva tekintélyes keblére is, és ha leteperik kies, harangvirágos 
mezőn, emberi ürülékek között, vécé még nincs, és ha ártéri szomorúfűzhöz támasztják a 
Duna partján, ahol gyarapodnak a bűzös szeméthegyek, és ha rátörnek szállásán éjjel az 
ötvenfős sátorban, ahová becsorog az eső, munkásszállónak még nincs híre-hamva, 
üzekedni vele, akkor, mindezek ellenére mégis és magához hűen szűz marad, ha hinni 
lehet neki. 

 Komisz helyzetekbe keveredik, ezt elismerem, de mintha erre volna teremtve, 
éppen ezért lesz, gondolom, nevezetes személyiség ott, a hatalmas építkezésen, olyan, 
aki, ha bicskát mártanak egymás testébe sorstársai, nyilvánosan imádkozik a sebesült 
vagy a holt felett, egyedül ő; olyan, aki, ha megerőszakolnak egy asszonyt, lányt, anyát, 
panaszt emel a vezérkarnál írásban; olyan, aki, ha lopást tapasztal, és ez mindennapos, 
maga üldözi a tolvajt; és aki, a női talicskázók között, mert talicskázik, az első helyet 
birtokolja. Ordibálják is neki, él-Böske, te hasznos, szűz virág, a Virághból 
származtathatóan ugyancsak, és tele szájjal röhögik. 

 Magától értetődően növelheti jelenlétével, a kiválasztottak egyikeként, a 
nagyszabású ünnepség fényét, melyet szigorúan műszak után rendeznek, már az 
alkonyatban, hogy tisztelegjenek Rákosi Mátyás előtt, aki kispolgár zsidó származék,  
kereskedelmi oklevéllel, az első honi kommunisták egyike, népbiztos tizenkilencben, a 
vörös rendszer idején, és aztán mint ilyen fennforgót életfogytiglanra Horthy elítéli nagy 
csinnadrattával, viszont hosszú börtönévei után a szovjet megmenekíti szintén 
csinnadrattával, így aztán nagy hírre-névre tesz szert, minek következtében Sztálin 
alkalmasnak találja, hogy pártfőtitkárként térjen vissza, a háborúban vesztes országba, az 
orosz csapatokkal együtt, megteremteni diktátorként az új, szovjethű, kommunista 
rendszert; szóval ő jön átkeresztelni Dunapentelét példaképe, Sztálin nevére.  

Pirossal van bevonva, természetesen tiszta pirossal a félig kész  nagykohó falához 
simuló, frissen felhúzott emelvény, ahonnan a főtitkár  szónokol, megvilágítva 
fényszórókkal, szintén piros fényűekkel, és a színpad előtt lángoló tábortűz még pirosabb 
fényével, emlékezetesen. Rákosi kopasz feje, hordó hasa, szolid, vasszürke öltönye által 
is kiemelt törpe alakja pirosban játszik. Áhított, acélerejű, népi felemelkedésről, 
várbástyaszilárd ország proletárjai által hatalmat gyakorló, teremtő munkájáról, 
harcokban edzett, háborúra készülő, mégis a béke olajágával a csőrükben kecsesen repülő 
békegalambokról példálózik igencsak ok-okozatilag érvelő beszédben.  

Elvegyül, az est fénypontjaként, mikor már egészen besötétedik, a festőien 
világító és szikrázó tábortűz mellett, egy csomó szürkeruhás, villogó szemű férfi 
kíséretében, a kijelölt élmunkások képviselői között, és bizony beszédbe elegyedik 
fesztelenül velük, mármint azokkal, kiket a közelébe engednek, bemutatva, hogy egy 
húron pendül a nép eme kiváló fiaival meg lányaival. A hangulat kiváló. 

Rákosi természetesen kiszúrja Bözsit is, aki szintén kiválasztott, valószínűleg 
Bözsi sötétbarnás bakancsa, világosbarnás kezeslábasa és középbarnás fejkendője, esetleg 
még hatalmas melle hívhatja fel rá a figyelmét, no meg persze azok a villogó szemű, 
szürkeruhások. Rákosi nyomban a nevén szólítja, mondván, tudja mit, Böske elvtársnő, 
agitálja meg csak szépen nőismerőseit, ugye maga a Virágh Böske elvtársnő, jöjjenek a 
mi nagykohónkba, ahol igazi férfiakkal, a mi kohászainkkal találkozhatnak, akiknek, úgy 
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hallom, Böske elvtársnő, a szociálizmus (így ejti), építése férfiúi képességeit is növeli, és 
kópésan felröhhent, ez a röhhentés történelmi. Hogy az ország első embere tudja a nevét, 
nem csodálkozik Bözsi, és kivágja a rezet, ahogy persze mindig is. A nők, Rákosi elvtárs, 
mondja Bözsi, mindenre képesek ebben a szociálizmusban, én például, Rákosi elvtárs, 
már számtalan dolgon átmegyek sikeresen, mégis érintetlen vagyok, Rákosi elvtárs. 
Rákosi megint felröhhent, szó szót követ, senki sem tudja a részleteket, de annyi 
megerősíttetik Bözsi által, hogy miközben Rákosi bizalmasan társalog vele, a körülötte 
állókat utasítja, hogy Böske elvtársnőt, mint szüzet, erkölcsi példaképnek kell állítani az 
ország elé. Ám Bözsi kiböki, Rákosi elvtárs, még valamit, Rákosi elvtárs, szóval Rákosi 
elvtárssal jobban szót tudok érteni, mint Horthy kormányzó kegyelmes úrral anno, Rákosi 
elvtárs. 

Idegeim felborzolódnak, amikor ehhez a részlethez ér. 
A szürkeruhás, villogó szeműek közül néhányan, vagy féltucatnyian Bözsi 

nagynénihez ugranak, elráncigálják a színről, a piros fényből a puszta fekete sötétségbe, a 
fényszórókon kívülre, körülveszik, zseblámpával világítanak szemébe, felbőszülten 
ordibálnak rá. És miután kiderül számukra, hogy Bözsi egy rendházban, mint világi apáca 
látja Horthyt, ingerültségük a mennyeket csapkodja, egyik a másikára kiabál, mi az, hogy 
Bözsi klerikális reakciós múltjáról nincs tudomásuk, és csaknem egymásnak esnek. 
Azonnal kitiltják Sztálinvárosból Bözsit, nehogy mint volt apáca zavart keltsen ott és a 
környéken.  

Ilyen könnyen megússza, hogyan lehet ez?  Emma mindig megkérdezi, a tisztázás 
szándékával. Biztosan van még valami enyhítő körülmény, erősködik. Nagynénje nem 
tud vagy nem akar tudni semmi ilyesmiről. Na jó, hát akkor tényleg burokban születik, 
így Emma.  

Ellenségesen tekint is Emmára mindenki a mi Klauzál utcai nagyszobánkban, 
mindenki, Emma vérszerinti nagynénéi, mint Ilma, a csodagyerek, és rátartilány Sári, 
meg nem vérszerinti nagybátyái, Béla, az örökfickós,  kissrácos Illés, és Samu a 
tömörfiús, még unokatestvérei is, hatan, furcsálkodnak rajta, persze anyja is, Anna 
ugyancsak, némileg Kisöcsi is. Emmának szögezik, mit akar már megint, nyilván, mint 
mindenben, Bözsi nagynénje sorsában is, és ezzel együtt a rendszerben, amelyben van 
szerencsénk élni, kivetnivalókat találni, szokásához híven.  

Feszültség keletkezik, és Anna anyósom, mivel nem bírja a feszültséget, kisiet a 
konyhába, segíteni anyjának, Kerek nagymamának a fánkot sütni. 

Bözsi, a mesebeli felhasználja Anna sógornője távollétét, hogy felvilágosítsa 
Emmát, nem kell messzebb mennie az ő sorsához hasonló sorsért, csak a szülőanyjáig, 
reméli, tudja Emma, hogy élete anyjának, akitől származik, egyáltalán nem bizonyul 
fáklyásmenetnek, legfeljebb egy kissé kevésbé göröngyös úton válhat tanult emberré, 
mint ő, Bözsi. Erkölcsi fölényének teljes tudatában tekint Emmára ez a nagynénje.  
Tudja, tudja, tud mindent, mondja Emma. És mérhetetlenül unja az erkölcsi fölény 
ilyetén való, sőt szerinte  hiteltelen megnyilvánítását, és odavágja, létezik Európában az 
alacsony sorból való felemelkedésnek, a társadalom átrendeződésének másfajta, jól 
bevált gyakorlata, amelynek az árát nem parancsuralomban kell megfizetni. 

Izzik a levegő az Emmára zúduló szóáradattól. Összevesznek. Hiába próbálok 
Emma védelmére kelni és békíteni. 

Szóval, felgyorsulnak az események Bözsi nagynéni körül azokban az időkben, 
meg le is lassulnak. 
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Gyorsan kivirul egymás után kétszer, először, mikor tanári diplomáját kézhez 
veszi, s mintha látnám, mosolya ragyogóbb, sugárzása fénylőbb, mint bármikor, és éppen 
ideje, gondolom, hogy viruljon egy kicsit megint, immár harmincegy éves, és még 
mindig csak a harmadik kivirulásánál tart. 

A negyedikre sem kell sokáig várnia, hamarosan, hirdetés útján, összeismerkedik 
leendő férjével, Fekete Bélával, akinek egyszerű és gyakorlatias a jeligéje, a boldog 
családi otthon. 

Béla nagybácsi átveszi a szót, néhány  fánkot még legyűrve, és előadja 
sokadszorra, hogy Bözsi nagynénivel való első találkozásuk alkalmával cementszürke 
pufajkában jelenik meg, nincs más ruhája, viszont nyomban elárulja Bözsinek a 
leglényegesebbet magáról, nevezetesen, hogy kétszer kell kielégülnie naponta, ilyen a 
természete, valószínűleg az öröklés a ludas, apjának is kétszer kellett elsülnie, mint 
kifejezi, és aznap még csak egyszer sikerült neki, Bélának, így nincs más hátra, Bözsivel 
kell elérnie a másodikat, és már leheli is, megbaszlak, te, Bözsi virág, ugye a Virághból 
származtathatóan, minden restelkedés nélkül mondja ki ezt a szót nekünk, a férfiak  
vihogása, a nők rezzenéstelen hallgatása közepette. És már dönti is le azon nyomban 
akkor ott, a Népligetben, ahol találkoznak, egy bokor aljába Bözsit a leendő Béla 
nagybácsi, akit aztán örökfickósnak nevez el Emma. Gyorsan felhajtja Bözsi ünneplő, 
szürkéslila, zsibpiaci ruháját, fényképen látom később ezt a nevezetes ruhát. És csoda 
történik, Bözsi nem ellenkezik. Ott, a már ősziesen szürke fényű Népligetben esik meg 
Bözsi negyedik kivirulása, amely ragyogóbb, csengőbb, fénylőbb, mint az előzőek, és 
éppen ideje, hiszen harminchárom éves. Nevezetes esemény ez ebben a rokonságban. 

Miután kiderül, milyen ritkaságértékű nővel, akinek még megvan az a bizonyos 
hártyája, hozza össze a sors leendő Béla nagybácsit, nyomban házassági ajánlatot tesz, 
mint a mesében, s nénémet, Feketéné oldalbordának becézi azonnal. 

Jönne a gyerek, meséli Béla, az örökfickós, a bokor alatt fogant, Emma 
unokatestvére, akit azonban fél megszülni Bözsi, először fél valamitől életében, vallja 
meg, mert fél, hova szüljön, ő ágyrajáró, Béla meg egy szürkésfekete, salétromvirágos 
fészert birtokol, ahol esetleg felfalják a patkányok a csecsemőt. 

Bözsi élvezettel eleveníti fel, milyen lakásokban is laknak azután, leírja azokat 
szépen kiszínezve. 

Az első lakásuk, ahova csak úgy beköltöznek, önkényesen, kőszürke, törmelékes 
udvarról nyílik, kőszürke budisor szomszédságában, olyan kamraszerű, egy helységes, a 
poloskák és a tetvek is kőszürkén mászkálnak a falain, ezeket az élősdieket majd, mint 
tervezik, ciánozással eltüntetik, amin a szomszédok, szintén kőszürkék, röhögnek, 
mondván, tőlük úgyis átmászik majd az utánpótlás. Hogy bejelentkezhessenek 
hivatalosan is, legyen lakcímük, közbenjárásért kell folyamodniuk, hát az ország első 
embere feleségének ír Bözsi, és az bizony hozzásegíti őket, hogy nevükre kerüljön eme 
tetves lakás meg a címe. 

A második lakás, amelyben négy-ötéves korában már Emma is megfordul, 
hagyományos szürke, és gyomoktól felvert, de már téglaköves, ugyancsak hagyományos 
szürke udvarról közelíthető meg, rengeteg hasonló lakás társaságában, már szoba-
konyhás, saját budival, poloskamentes is, viszont teli szürkésfekete, hagyományos 
svábbogarakkal. Béla nagybácsi a rendőrség kötelékében szolgál, sofőrje, 
szakaszvezetőként, egy ezredesnek, aki bizonyos, Bözsi nagynénire rótt munkahelyi 
hangulatjelentések ellenében, intézi el, hogy elcserélhessék az előző kőszürkét ezzel a 
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hagyományos szürkével. Hogy hangulatjelentéseket ír felesége, azt Béla derűsen tálalja, 
berzenkedő elképedésemre, hát például miért is ne tájékoztatná Bözsi, mondja Béla, az 
örökfickós, azt az ezredest arról, szeretik-e a rendszert egy tanári szobában, tudniillik 
akkor már Bözsi tanárnő.  

Bözsi  nagynéni hirtelen megjegyzi, hogy  Ambrus, az öccse, vagyis Emma apja, 
igen szereti a fánkot, bár gyomra általában gyengélkedik, de a fánk mindig rendbe  hozza, 
ámbár új felesége nyilván nem süt fánkot. Aztán felhozza, hogy Ambrus elszakadt a 
szüleitől, testvéreitől már igen régen, sohasem látogatja meg őket a tanyán, miután 
elkerül onnan, talán ha kétszer összesen. Nem hálás szüleinek egyáltalán, pedig tudhatná, 
micsoda kiváltságban részesítik, mikor elengedik tanulni a piaristákhoz, majd a 
papneveldébe. Bözsi szerint Ambrus testvéréből kivesznek a család ősi erényei, az 
állhatatosság, a belső iránytű általi tájékozódás, és ezek helyét az ingatagság veszi át. 
Ellenben ő, Bözsi nem ilyen. És felfedi, hogy Ambrus, vele ellentétben, odavan 
Rákosiért, védelmébe veszi mindig, az neki egy szent tehén, nem beszélve a másik 
szentről, akinek képe az ágya fölött lóg, pipával a bajuszos szájában meg a szovjet 
alkotmánnyal a kezében, és Bözsi rámutat a szoba, Anna és Kisöcsi szobájának egyik 
falrészletére, hogy ott volt felszegezve, ahol persze már régen nincs az a kép. Érdekes, 
erre Emma nem emlékszik, hálát is ad a magasságosnak, hogy nem emlékszik, ennek 
ellenére, látom, a szívébe nyilall, szégyenkezve előttem, pedig úgy teszek, mintha meg 
sem hallanám, amit apósomról  mond Bözsi. 

Emma szerint apja, Ambrus és nővére, Bözsi más-más természet, de nem tudja, 
melyik a rosszabb. Apja hithű és a gyakorlat kárvallottja, testvérével, Bözsivel  
ellentétben, akiben éppen a túlzottan gyakorlatias ösztönét kárhoztatja, amely ellentétben 
áll mindenfajta hittel, akkor is, ha éppen hitnek neveztetik. Böske mint pölöske, szólítja 
így gúnyosan Ambrus Bözsit, senki sem tudja, mi az a pölöske, legkevésbé Ambrus. 
Csak egy a közös a két testvérben, a balladás lélek, egyformán imádják Arany János 
balladáit, ezeket olvassák gyerekeiknek kiskorukban. Hiába, a magyar lélek, mint el van 
terjedve, a sors által vezéreltetve, balladás. 

Amikor kitör a lázadás, mint rendőrt és gépkocsivezetőt küldik Béla  nagybácsit 
egy októbervégi napon az ország akkori első emberéért, a miniszterelnök Nagy Imréért, 
hogy helyettesítse Nagy sofőrjét, aki beteg. Béla, mivel nem szívbajos, megkéri Nagy 
Imrét, hadd szakítsák meg az utat egy kis hazaugrással két percre, napok óta nem látja 
családját a szükséghelyzetből következő huszonnégy órás szolgálatok miatt, hát Nagy 
Imre, amilyen rendes, beleegyezik. 

Bözsi, mikor visszakíséri férjét a kocsihoz, és megpillantja a kisparaszt 
származék, géplakatos, moszkovita kommunista, szovjet emigráns, agrárszakértővé lett, 
Rákosi miniszter, magyar népi kommunista, majd Rákosi meg a személyi kultusz 
ellenfeleként fellépő, többszörös miniszterelnököt, a forradalom első emberét, vagyis 
Nagy Imre terjedelmes, gyűrött ruhás, fáradt tekintetű alakját a testőr mögötti hátsó 
ülésen, hát elmosolyodik, és behajolva az autóba, egy fekete Pobedába, színvallásra 
készteti a miniszterelnököt. Nagy Imre elvtárs vagy úr, bocsánat, nekem mindegy, árulja 
már el, melyik oldalra álljunk, melyik a jó oldal, Nagy Imre elvtárs vagy úr. Nagy Imre 
megvakarja tömött, szürkülő bajuszát, elnéz előre, kifelé a szélvédőn valahová, a 
szemüvegére eső kósza fénytől nem látni a szemét, és dörmög valamit, ha nem 
emelvényről vagy a rádióban beszél, akkor dörmög, alig hallani. Hát, kedves asszonyom, 
úrnő vagy elvtársnő, nekem is mindegy, szóval a jó oldalon áll az, aki védelmezi, ami a 
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kommunizmusban jó, értem, elvtársnő, és elveti, ami abban rossz, értem úrnő, hát így. 
Nagynéném bólogat, egyetért nagyon is, persze nem állja meg, ki ne bökje, hogy egyszer 
beszélt Rákosival, de vele nem volt képes olyan egy húron pendülni, mint most Nagy 
Imre úrral vagy elvtárssal. Nagy Imre arca megvonaglik, előredől az ülésen, merően 
szemléli nénémet, kicsit szúrósan, kicsit villámlóan, kimutat az utcára, ahol sorban állnak 
hatalmas tömegben egy élelmiszerüzlet előtt, és fegyveresek tűnnek fel és el, meg tankok 
dübörögnek közel és távol. Látja, úrnő vagy elvtársnő, és kimutat az autóból, ennyit 
Rákosi országlásának következményeiről, úrnő vagy elvtársnő.  

Ezt és így adja elő Bözsi, hozzátéve, hogy akkor a biztonsági ember kiugrik a 
kocsiból, meghallva Rákosi nevét, és hevesen, pisztollyal tereli távolabbra Bözsit, 
provokációt emlegetve. Béla nagybácsi próbálja csendesíteni kollegiálisan, hogy nem 
látod, te fasz, ez az asszony, Feketéné, az oldalbordám. Nagy Imre is leinti őrzőjét, de az 
továbbra is a különben mosolygó Bözsire szegezi fegyverét. Nem húzza meg a ravaszt, 
ám Emma meggyőződése, hogy a pisztoly úgyis csütörtököt mondana nagynénje, a 
mesebeli előtt. 

Hát ilyesmiről csevegünk akkor nálunk a Klauzál utcában, miközben gyomrunk 
már dugig van málna-, barack-, eper-, szilvalekváros fánkkal, Kerek nagymama-féle 
farsangi fánkkal, az enyém is, főleg málnalekvárossal, mégis esszük, eszem tovább. A 
fánkevés, olvasom egyszer egy híres szakács könyvében, önmagát gerjesztő, végtelen 
folyamat, amelyben sűrítetten fejeződik ki a kivételes, ünnepre szánt ételekhez fűződő 
viszonya az olyan gyomornak, amely különben a sivár, hétköznapi étkekhez van szokva. 

Béla nagybácsi hirtelen felhozza Ambrust megint, mint aki oly rútul 
cserbenhagyja családját egy nő miatt, ez nem fér Béla fejébe, mert ő, ha nem képes 
csillapítani otthon Feketéné oldalbordával nemi vágyát, akkor csillapítja mással, Feketéné 
oldalborda javaslatára is, mert a  közösülésnek, már ne haragudj, Annuskám, hogy a 
baszást hozom fel, fordul Anna anyósom felé Béla, az örökfickós, semmi köze a 
szerelemhez meg a házastársi kapocshoz. Így aztán az ő közösülései más nőkkel, jegyzi 
meg Béla, nem veszélyeztethetik az oldalbordájával, Bözsivel való viszonyukat. Anna 
meg se rezzen, de a többiek sem. Közösülni az állat is tud, mondja még Béla. Érdekes 
okfejtés, mosolygok magamban, főleg, ha Béla magára veszi, de nem mondom ki.  

 Végre ötödik lakáscseréjük alkalmával jutnak Bözsi nagynéniék komforthoz, és 
bizony ez nevezetes esemény, hiszen Bözsi legfontosabb életprogramja valósul meg, 
ugyanis hitvallása, amit milliószor elismétel, a következő: ha nem élhet komfortban, 
akkor őt sem a szocializmus, sem a forradalom, sem az ellenforradalom, sem a 
szocializmusellenesség nem érdekli. Egyáltalán nem zárom ki, hogy nem kevesen 
vélekednek így. 

Sok esztendő kuporgatása után jön össze a kilencezer forintjuk a cserére, ám egy 
középszürke hivatalnoknő a tanácsnál, aki szigorú, ingerült, feszült, kioktatja az akkor 
már kalapot, bár eléggé aprót, ráadásul ősz színű kalapot viselő Bözsit. Nem tud 
megmaradni egy helyen végre, hányszor akar még cserélni, ez abszurdum, értem, 
Feketéné, különben mit képzel, tanárnő létére, nem tudja, hogy a kapitalizmusban sokkal 
rosszabb körülmények között is élnek emberek, mint maguk!? 

Mit tehet Bözsi, hát belép a pártba, mert a hangulatjelentések, amelyeket 
rendületlenül készít, úgy látja, már nem elegendők a komfort eléréséhez, párttagságára 
tehát ne keressünk mindenáron meggyőződést, ha csak a komfort nem meggyőződésbeli 
tényező. 
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Mikor beköltözhet egy másfélszobás, fényszürke lakótelepi lakásba, csillagként 
sugároz, boldogsága határtalan, ötödszörre virul ki,  negyvennégy évesen. 

Hatodik vagy hetedik lakáscseréjük révén, az elsőtől számítva vagy húsz esztendő 
múltán, sikerül Bözsiéknek egy hagyományos, régi, polgáriasan szürke, két szoba hallos 
cselédszobás lakás összkomfortjába kerülniük, miután azt a szigorú, ingerült, feszült 
hivatalnoknőt nyugdíjazzák, és miután kinevezik nénémet igazgatónak. Megkérdezi, 
hogy ebben a pozíciójában is szükséges-e még neki hangulatjelentéseket írnia, mire 
bólintás a válasz. 

 Meglehetősen tarka Bözsi lakása, megtapasztalhatom, komiszan tarka, bordó 
hatású műperzsák, sárga hatású falvédők, világoskék, sötétzöld meg piros csecsebecsék, 
fehér csipkék, sötét huzatok, színes fényképek, kék bársony, piros selyem, zöld bolyhos 
nem tudom mik, láttukra elnyílik a szám. 

 Ha tanít, állítólag szárnyal, ezt sokan állítják Bözsiről, tobzódik a nyelvtanban, 
elsősorban abban, költőien oktatja, azonban senki sem tudja a részleteket, mindenesetre 
szokása elmagyarázni, milyen megnyugtató a nyelvtan, maga a rend és a biztonság, a 
nyelvtanban lehet hinni, a nyelvtanban igen, vallja. Kollégái terheltnek nézik kicsit, 
terheltnek valamennyire, sőt veszélyesnek is némileg, különösen, hogy miután igazgató 
lesz, és jelszavaként terjeszti, meg kell szépíteni az iskolaügy gyakorlatát. Nem értik 
pontosan, mire céloz ezzel Bözsi, azt hiszik változtatni szeretne sok mindenen, mire fel 
megijednek, és  lágyan kezdik szólítani, nevezetesen,  a mi igazgató Bözsikénknek. 

 Az iskola párttitkárnője, akit Bözsi üt el az igazgatói kinevezéstől, mivel Bözsi 
állítólag színvonalasabb hangulatjelentéseket ír, beleköt, ennyit tudunk, semmi mást, szó 
szót követ, összevesznek egy tantestületi ülésen. Bözsi tisztában van azzal, mivel járnak 
az ellenségeskedések, hát csúfságokkal, de utálja a csúfságokat, gondol egyet, és most 
nevezetes epizód következik, bár ráférne egy kis regényes tódítás. Félrehívja párttitkár 
kolléganőjét, hirtelenszőkére festett, begyes, testes nőszemélyt a tanári szoba egyik 
sarkába, a tantestület lélegzetvisszafojtva figyel, és látják, néném megfogja két ujja közé 
amaz vékony arany nyakláncának kis szív alakú díszét, és így, bizalmas közelségbe 
kerülve, megkérdezi, Zsuzsika, kedves, nem volna tizenhatezer ötszáz forintod kölcsön 
telekre, kedves Zsuzsikám. Mire a párttitkárnő, Zsuzsika, megérinti a nyakláncán matató 
kezét Bözsinek, meghitten elmosolyodik, bólogat, Bözsike, kedvesem, ha telekről van 
szó, nem kell sietned visszaadni, különben is neked, kedves Bözsikém, mindig és 
mindent, és mosolyognak egymásra, mindenki láthatja. A hatás nem rossz, sem ott a 
tanáriban, sem itt nálunk, a nagyszobánkban, úgyhogy az anyagiak elembertelenítő 
mivoltáról meg is felejtkezünk  most kivételesen borongani. 

Bözsinek, mint igazgatónak híre megy, annyira, hogy még az ország első embere, 
a párt első titkára is felkeresi őt, mikor ellátogat a kerületbe, név szerint Kádár János, aki 
cselédlány gyereke, írógépműszerész, hazai, földalatti, vezető kommunista, Rákosi 
miniszter, Rákosi börtönének foglya, Nagy Imre szövetségese a forradalomban, hogy 
aztán ellenforradalomnak bélyegezze, Nagy Imrét elárulva, majd ki is végeztesse, 
fellépve a szovjet újabb  szálláscsinálójaként, bár azért puhítva a diktatúrát.    

Kádár világosszürke öltönyt visel, mintha gyári készítésű volna olyan rosszul, 
hanyagul áll is rajta, minden esetre egyszerű ember benyomását kelti, és igen 
közvetlenül, hétköznapiasan nyilvánul meg, meghitten társalogva Bözsi nagynénivel. 
Bözsi közli vele és elfogulatlanul, hogy Kádár elvtárs, magának elárulom, 
megkockáztatva, hogy hízelgő könyökléssel vádoljanak, miszerint roppant jól érzem 



 113 

magamat, Kádár elvtárs, ebben a mostani szocializmusban, Kádár elvtárs, keményen 
dolgozom ugyan, Kádár elvtárs, de van is miért, Kádár elvtárs. Kádár szerényen 
elmosolyodik és kijelenti, látja, Feketéné, igazgató elvtársnő, az ön szavaiban is igazolni 
látom törekvésünk helyességét, Feketéné, igazgató elvtársnő, építsük a szocializmust, de 
olyat, ami értünk van, Feketéné, igazgató elvtársnő, ugye. És kacsint, híres és történelmi 
ez a kacsintása. Szó szót követ, a hangulat egyre melegebb, ámde Bözsi kikottyantja, 
hogy találkozik annak idején Nagy Imrével, sőt még azt is hozzá teszi, hogy szerinte 
Kádár elvtárs és Nagy elvtárs vagy úr, bocsánat az úrért, igen közel állnak egymáshoz, 
úgy bizony, Kádár elvtárs. Kádár elsápad, ingerülten felcsattan, micsoda, összetéveszti a 
szezont a fazonnal, a rohadt életbe, Feketéné, igazgató elvtársnő. Ültéből felugrik, és 
dérrel-dúrral elhagyja az igazgatói irodát, kísérete fut utána.  

 Egy szürkeöltönyös férfi azonban az irodában marad és felelősségre vonja Bözsi 
nagynénit. Meggárgyult, Feketéné, igazgató elvtársnő. Vigyázzon,  mindent tudunk: Ide 
figyelj,  Bözsi, te; Gizella nővér, leányom; elvtársnő, te, Böske; Böske  a kis szalajtott, 
hülye, kurva elvtársnő, illetve apáca; Megbaszlak te, tejcsarnok, te, Bözsi virág; él-
Böske, te hasznos, szűz virág; Böske elvtársnő, maga;  Hát kedves asszonyom, úrnő vagy 
elvtársnő; Böske, mint pölöske; Feketéné, különben mit képzel; A mi igazgató 
Bözsikénk; Neked, kedves Bözsikém, mindig és mindent. Nem árt, ha elgondolkozik a 
jövőjéről, Feketéné, oldalborda.  

Kedves jelenet lehet, mostanában játszódik, és Bözsi várja leváltását. És semmi 
mást nem furcsáll, csupán azt, honnan tudják a pölöskét meg az oldalbordát. Megjegyzek 
valami társaságnak nem tetszőt erről, honnan tudhatják. Na, fel is pattan erre feldúltan  
mindenki, hogy távozzanak.  

Emma  szeretne kibékülni Bözsi nagynénjével, látom, tudja, ha hízelegne neki egy 
kicsit, sikerülne. És hízelgésbe kezd, megdicséri ősz színét nagynénjének, mert tetőtől 
talpig ősz, a haja, a ruhája, a szemszíne, a cipője, a harisnyája, a kesztyűje, a kabátja, a 
sálja, még a bőre is, így aztán mondja neki Emma, ilyen ősz szín nem létezik sehol a 
világon, híres is lehetne hazánk általa. Bözsi elmosolyodik, a feszültség feloldódik, 
megint szent a béke.  

Jómagam cinkosként mosolygok Emmára. 
  
 

24 
 
 
Szemlélni szereti magát Emma, nemcsak tükörben, hanem lelki szemeivel is, 

imád  önszemlélni. 
És közben minduntalan beleütközik a rá vonatkozó kérdésekbe: Miért volna ő 

olyan amilyen? Miért volna alkalmatlan? Miért volna érdekfeszítő? Miért volna 
érdekfeszítő, ha alkalmatlan? Miért volna alkalmatlan, ha érdekfeszítő? Töpreng 
mindezen. 

Az ablakpárkányra ül, hiába figyelmeztetem, ne tegye, ráadásul kitárja az 
ablaktáblákat, még a Klauzál utcában véve fel ezt a szokást, és tovább folytatva a 
Szabados Sándor utcában, mert mit neki a negyedik emelet az egyik házban, illetve a 
hetedik a másikban, ha szemlélődni óhajt. Mint egy, mondjuk, balkáni gerle ül az 
ablakpárkányon .  
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Vegyük talán tüzetesebben szemügyre a helyzetet. Ülni egy keskeny, emeleti 
ablakpárkányon ügyességet és elkötelezettséget kíván, hajlamot a fittyet hányásra, a 
szédülés vagy a kiesés semmibevételére, főképpen, ha egészen kihajol az illető, vagyis 
Emma. Kezdetben az utcát szemléli, azt a keskeny, áporodott, félrenyomott mellékutcát, 
a Klauzált, illetve azt a széles, szellős, előtérbe nyomakodó, ámde alig utcát, a Szabados 
Sándort. Számba veszi a házakat, azokat a pusztuló régieket itt, illetve a megszülető 
újakat ott. Hogy mikor esik ki? Az a jövő zenéje. Már-már kilógatja a lábát a mélybe 
onnan a negyedikről, majd a hetedikről, miközben szemlélődik. 

Később rátér a látóhatár szemlélésére, pontosabban a Klauzálban csak szemlélné, 
de mivel az az utca, meg a hasonló szomszédos utcák mocskos színű házrengetege a 
látóhatár elé tolakszik, ezért nélkülöznie kell a látóhatárt. Így aztán szemlélheti inkább a 
maga látóhatártól való megfosztottságát, amely a végesség, sőt a vég képzetével tölti el, 
miközben, költőien szólván, a végtelenség felé vágyakozik. Hogy jobban lássa azt, amit 
nem láthat, hát kihajol, egyszer az angyalok, kik is mások, mentik meg a kieséstől. A 
Szabados Sándorban viszont elláthat messzire, nincs ami a látóhatár elé tolakodjon, 
széles a távlat. Így aztán azt szemlélheti, hogy miközben nincs akadálya vágyódásának a 
végtelenség felé, legalábbis látványban, mégsem érzi, hogy birtokában volna, mivel, rá 
kell jönnie, az életet a végesség szövi át mégiscsak. És mikor erre rájön, csaknem kiesik. 

Elsősorban azonban önmagát szemléli, gondolván, hogy a vérében hordozza, 
hogy üljön az ablakpárkányon, és önmagát szemlélje, kedvenc foglalatosságaként. 
Szemléli a maga elmosódott figuráját a nyitott ablaktáblák üvegében. Elomlóan szemléli, 
aztán, hogy nyugtáznia kell, semmi változás nála, amióta először szemléli így magát, 
mert az üvegképéből mindig az derül ki számára, hogy egyrészt  ő olyan körvonalazatlan, 
másrészt meg éppen nagyon is körvonalazott. Szemléli mozdulatait az ablaküvegben, 
ülve az ablakpárkányon. És szemléli, pontosabban figyeli például lélegzését is, és attól 
kezdve, hogy szemlélve figyeli, megint hallhatóan, érezhetően, kifejezetten kell 
lélegeznie. Mintha most bukkanna fel a víz alól, akár azok a tengerészek, akik a 
hajótörést szerencsésen megússzák. Szemléli gondolatait, ha egyáltalán ilyet lehet, 
gondolatot szemlélni, elmerülve azokban, meg elmerülve az ő olyan amilyenségében, és 
elfogja a nevetségesség érzése, mert így gondolkozni, így viselkedni, egyáltalán ilyennek 
lenni, mint ő, lehetetlen. Ilyen aztán nincs, és ha van, szemlélni is kockázatos, gondolja. 

  Lentről észreveszik a járókelők, ki csodálkozva, ki megrettenve, ki vidáman 
tekint fel rá. Biztosan úgy tetszhet nekik, gondolja, mintha egy balkáni gerle nővé 
változna. Viszont azt is vélhetnék, hogy társalogni szeretne ott, a magasban valakivel a 
szemközti házból; vizsgálgatják is a járókelők a szemközti ház ablakait, hátha 
megpillantanak ücsörögni szintén valamelyik ablakpárkányán egy hozzá hasonlót, aki 
vele cserél éppen eszmét. Ha a Klauzál utcában ül az ablakpárkányon, elképzelhető az 
eszmecsere, hisz ott természetesen van szemközti ház, és oda, mivel keskeny az utca, 
átbeszélhetne. Rájátszik, higgyék csak, beszélget is valakivel, így aztán mozgatja is a 
száját, működteti a beszédizmait. Ha viszont a Szabados Sándorban ül az 
ablakpárkányon, akkor hiteltelen és nevetséges mindez, legalábbis abban a magasságban, 
ahol szemlélődik, hisz szemben csak alacsony, földszintes, kertes házak vannak, fentről 
mintha nem is lennének.  

Ha megkérdeznék, mégis mit csinál ott a magasban, talányosan mosolyogva 
elárulná, hogy a maga olyan amilyen mivoltával cserél eszmét. 

És elgondolkozik, miért volna ő olyan? Tudniillik olyannak bélyegzik. 
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Elsősorban is hajcihőt csapnak körülötte, azt állítják, hogy érdekfeszítő ő, és 
hozzáteszik, valamilyen titkos bűverőnél fogva. Bámulják. Úgy bámulják egyesek, 
mintha megtestesítené a korszakot, illetve a korszak-ellenességet ugyancsak. Úgy 
bámulják mások, mintha múzeumi tárlóban volna kiállítva letűnt korok múmiájaként. 
Esetleg úgy bámulják, mint akiknek fogalmuk sincs, ki ő, mi ő, és mit bámulnak rajta. 
Kár volna érte, őszintén megmondom, ha divatosként, ha divatjamúltként, ha 
értelmezhetetlenként, mégis egyaránt olyanként könyvelnék el. Mindenesetre abban 
megegyeznek a különböző táborok, lelkiismereti fenntartás nélkül, hogy érdekfeszítő ő, 
amit ki érdemként, ki hibának, ki sehogy sem értékel. Mire görcsösen belétemetkezik a 
műveletbe, egy olyan műveletbe, amelynek eredményeképpen ne illethessék olyan 
érdekfeszítőnek, ugyanakkor maradjon olyan, amilyen, tehát legyen olyan érdekfeszítő, 
ha már olyan, de önmaga megvilágításában. 

Szeretné tulajdonképpen, ha jellemezhetetlen volna, mégis jellemezhető. Olyan is, 
meg nem is olyan. 

Otthonos harcban tehát komfortos frontban él, ahogy egy meg nem jelent 
cikksorozatában állítja. 

Mondom, úgy tesz, mintha a beszédizmai működnének ott, a magasban, de kinek 
beszélhetne az utca felé fordulva a negyedik, később a hetedik emeleti ablakpárkányon, 
hacsak nem a galamboknak. És mindig sikerül valahogy a kiesést elkerülnie.  

Persze szemlélné magát esés közben is, tőle ez sem volna meglepő. Szemlélné, 
vajon miféle tulajdonságokkal bír egy ilyen esés a negyedikről, illetve a hetedikről. 
Látható, szemlél mindent, amit csak szemlélhet. A szemlélés, pontosabban az 
önszemlélés mértékegysége ő volna, pontosabban szeretné, ha ő volna: egy V. Emma.  

Írja egy ábrándjait el nem vesztett leányról szóló a novelláit, írja harci 
otthonosságtól vagyis front komforttól eltelten. 

Vagyis próbálkozik, mérlegelve a dolog szorongató szükségét, egy 
novelláskötettel, bevallja, ez a vesszőparipája. Meghatározza azt is, mi a vesszőparipa, 
semmi más, mint az ember legérzékenyebb pontja.  

Azért is szemléli magát az ablakpárkányon ülve az ablaküvegben, hogy 
megállapítsa, vajon miért alszik többször is a padlón, az én bosszúságomra, mert az 
gyenge magyarázat, hogy unja már a heverőt. Szemléli magát, ahogy elbújik a keze 
mögé, tenyerével takarva el a szemét. Megjegyzem, látni azért szeretne még. Holott 
úgysem a látás számít, gondolja, hanem valami más. De mi számít? Jó volna, ha tudná. 

Közben pedig, már vagy négy éve, állandóan foglalkoztatja egy film, 
természetesen csak kisfilm, mi más is, és mikor végre egy neki való pályázattal is 
találkozik, könnyesen nevet, hogy na, végre, és arra a pályázatra kezd írni egy 
filmforgatókönyvet, filmjátéknak nevezi,  A gödörásó lány címmel ellátva, az első részt 
már befejezi, amelynek témája  a  követés, szereplői a követők, és az a leány vagy fiatal 
asszony, akit követnek, és közrejátszik a gödörásás mint olyan, meg bizonyos furcsa 
fények, mindez Emma idevágó álmai és persze képzelődése alapján.   

Ugyanakkor fél, nem lesz belőle alkotó, sem író, sem filmes, ezt panaszolja 
folyvást magának és nekem, fél, el fog kallódni. Ráadásul sokat vár magától és sokat 
várok tőle jómagam, persze minduntalan kifejezést is ad mohó sóvárgásának, sokat is 
várjon magától és várjak én tőle.  
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 Tájékozódni próbált továbbra is a követés  irodalmában, hogy azon belül 

kutatják-e az utcai követést, és ilyesmikre bukkant, hogy akit követnek az utcán, vagy azt 
hiszi, követik, az nézzen magába, tisztázza,  fél-e attól, miszerint: kárt tesz magában, kárt 
tesz másban; obszcén vagyis sértően káromló megjegyzésekkel él; igen-igen szokatlan, 
feltűnően zavarba ejtő dolgokat követ el rendszeresen; a hibájából rettenetes dolgok 
történnek. Ámde nem emlékezett arra, hogy kárt tett volna magában, arra sem, hogy kárt 
tett volna másban, sértően káromló megjegyzésekkel sem élt, semmi igen szokatlannak 
tetsző, feltűnően zavarba ejtőt dolgot nem követett el, legalábbis így gondolta, és semmi 
rettenetes nem történt a hibájából.  

Hát akkor? 
Egyszer egy téli hóesésben felfedezte Szürke férfit, aki álldogált a Rákóczi út és a 

Klauzál utca sarkán, ugyanott, ahol évekkel ezelőtt ő, Emma lefényképezte, mire aztán a 
férfi követni kezdte akkor, legalábbis Emma szerint. Felkorbácsolódott szorongása 
nyomban, de szorongását legyőzve odalépett a férfihoz, és egyenesen megkérdezte, miért 
követi őt társaival felváltva. Szürke férfi üres szemmel nézett Emmára, látszott nem is 
fogja fel a kérdést, és mikor Emma megismételte, értetlenségének adott hangot és 
kijelentette, Emma egy elmebeteg, és soha sem látta, táguljon tőle. Látszott rajta, tényleg 
fogalma sincs Emmáról.  

Bocsánat, összetévesztettem valakivel, mondta Emma a szürkeruhás férfinek, és 
ellépett tőle.  

És nevetett, harsogva nevetett, életében nem nevetett még így. 
Ép a szelleme, semmi lyukadás rajta. 
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„Hasonmás, ha egyáltalán létezel, honnan származol?” 
  (V., vagyis Virágh Emma.) 
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Kedden történt, egy október végi kedden, amikor Emma a szüleim Jókai téri 

lakása felé haladt, a féléves Ádámot kocsiban tolva, az Andrássy úton, ahogy Emma, 
utánozva engem, a régi nevén nevezte. Gyalog ment, mert a kellemes tavaszias fények 
arra csábították, hogy leszálljon a 49-es villamosról, amelyen bejött Belső-Albertfalváról, 
ahová nemrégiben költöztünk, élvezve a napfényt, miközben azon gondolkodott, amit 
előző nap a hasonmásról olvasott. Sétálva a neoreneszánsz, itt-ott eklektikus, ámde 
elhanyagolt palotákkal teli sugárúton, ahol a hajdani szép üzletek most üresen sorakoztak 
egymás mellett, azon töprengett, hogy leendő, úgymond film-játékában milyen jól 
festene, ha a főszereplő lánynak hasonmása volna, és együtt jelennének meg a vásznon, a 
főszereplő meg a hasonmása, összetéveszthetően, kivételes művészi ötletként. Szóval 
felkeltette érdeklődését a hasonmás.   

Komolyabbra fordult filmkészítési terve, tudniillik egy kísérleti stúdió keretében  
pályázata már két fordulón túljutott, az utolsó fordulót várta, és már csak két másik 
filmtervvel együtt. És mivel ő akarta eljátszani a főszerepet, teljes testi, lelki és szellemi 
valójában, persze csak egy kisfilmét, és erre a pályázat lehetőséget is nyújtott, így 
magának akart hasonmást keresni. Hogyan csinálja?  

Eszébe jutott a hirdetés. Másnap fel is adott egy hasonmást kereső hirdetést, 
mellékelve a fényképét. Nem válaszolt senki. Újabb hirdetést adott fel, arra már vagy 
öten válaszoltak, majd megint egy újabbal kísérletezett, arra aztán jött még két válasz, 
persze mind fényképpel, alapvető követelményként. Kísérletezett még egy harmadik 
hirdetéssel is, de arra már nem válaszoltak. Ezt a hét hasonmás jelentkezőt, akiket a fotók 
alapján ugyan nem igen fogadott el Emma, hogy a hasonmásai volnának, összehívta a 
pályázatot kiíró filmstúdióban, egy sebtében összeállt zsűri tagjai elé. Egyöntetű 
vélemény alapján választottak ki egy Magyar Klári  nevű nőt, aki, ha nem is tökéletesen, 
mint jelezték, de egy kis beavatkozással, arckikészítés stb., elmegy majd Emma 
hasonmásának a filmen.  

Akkor Emma már megbánta, hogy hasonmásra vadászott. Rossz érzése 
keletkezett, nézve Klárit, aki tényleg igen hasonlított rá.  Megrökönyödött. Mi ez? 
Tényleg van hasonmása? Van még egy példány belőle? Most ébredt tudatára, hogy azért 
egy hasonmás kissé megterhelő. Úgy érezte, elveszítette az ellenőrzést önmaga felett. 
Pofákat vágott, hogyan hasonlítana rá ez a Klári. És vigasztalta, hogy aki jól megnézte 
őket, számtalan különbséget talált, a zsűri tagjai is. Hogyan is lehetne Klári az ő 
hasonmása, gondolta Emma, amikor Klári teste tömöttebb, hízásnak indult, a lábszára 
rövidebb, a combja vastagabb, a feneke szélesebb, a csípője terjedelmesebb, a melle 
feltűnőbb, az álla kiugróbb, az ajka keskenyebb, az orra piszébb, az arccsontja 
hegyesebb, a homloka alacsonyabb, a fejformája kerekebb, a haja világosabb, mint az 
övé. Meg aztán, mint kiderült, Klári kozmetikus. Mi köze van neki, háborgott Emma, egy 
kozmetikushoz?  

Megbeszéltek találkozót ezzel a Magyar Klárival a Népköztársaság útján, ahogy  
az Andrássy utat hivatalosan hívták, a Művész cukrászdában. Emma ért korábban oda, 
ebbe a stílbútorokkal, aranyozott, cirádás keretű tükrökkel és velencei csillár utánzatokkal 
berendezett helyre. És mikor Klári megjelent, Emma megborzongott, tudniillik Klári 
kirívóan lépést tartott a divattal, bordó-barna-fekete színű, magas nyakú, szűk pulóvert 
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hordott, amely hagyta mellét feltűnően kidomborodni, hozzá vörös-fekete kockás, igen 
rövid rakott szoknyát, amely a combját szabadon hagyta. Hihetetlenül magas tűsarkú 
cipőben, fenekét riszálva lépegetett. Haja világosszőkére, arca, szája élénk pirosra volt 
festve. Hogyan is hasonlíthatna ő erre a nőre, háborogott magában Emma, mikor például 
annak öltözékét, hogy csak az öltözéknél maradjunk, eszében sem lett volna felvenni, 
sem ilyen kipingált arcot csinálni magának. És így, ilyen riszálva járni? Ez botrány, 
gondolta Emma, aki egyszerű, kopott, világoskék vászonszoknyát viselt, bár nem túl 
hosszút, de nem is túl rövidet, fehér, könnyű blúzt, sötétkék kardigánt, egészen lapos 
sarkú fekete papucscipőt, tüskehajat, és festék nem volt rajta egyáltalán. Magyar Klári 
martinit rendelt, Emma egyszerű kávét. Még ez is, gondolta Emma, martini. Szerencsére 
a számlát a filmre szánt keretből fizetheti.  

Klári azonnal rátért a panaszkodásra, hogy azok a nők érvényesülnek, akik 
bevetik a szoknyájuk alattit. És előadta, hogy ő viszont rendes, példás életet él meghitt 
családban, a férjével, aki kirakatrendező, már van egy kislányuk, nem adták bölcsődébe, 
sem óvodába, azt már nem, a nagymama segít, korszerű házuk van, kertes, saját maguk 
építették, csaknem a két kezükkel, nyírják a gyepet, felemelő ünnepeket tartanak, 
templomba járnak, és persze egy kutyájuk is van,  baltaképű foxit.  

Emma ellenérzéssel hallgatta a hozzá külsőleg hasonlatos nő szövegét, micsoda 
világa van ennek, gondolta. És átfutott rajta, ha a külső megjelenésükben talán 
hasonlítanak is egy kicsit, bensőjükben egyáltalán nem hasonlíthatnak. Mert hát hogyan 
is hasonlíthatnának?! Akkor viszont hasonlíthatnak egymáshoz egyáltalán? A 
valóságérzéke megbetegedett? 

Emma bámulta Klárit, és egyre kevésbé érzett hasonlóságot vele. Mikor Klári 
észrevette, hogy Emma bámulja, nyomban kijelentette, szerinte össze lehetne őket 
téveszteni, elmondta otthon a férjének, és a férje szeretne megismerkedni Emmával. Sőt a 
férje hülyéskedett, jegyezte meg Klári, mondván, mit szólna ahhoz ő, Klári, ha a férje 
összekeverné Emmával? Nevetett. Emma elengedte a füle mellett. Klári locsogott 
mindenféle, Emma szerint, baromságot, úgy hogy Emmának tökéletesen elment a kedve, 
hogy hasonmásaként szerepeltesse a filmjében. És visszatért ahhoz a gondolatához, amit 
már egyszer feltett magának, hogyan lehet ez a nő a hasonmása, ha sem a bensőjében, 
vagyis a gondolataiban, jellemvonásaiban, sem a megjelenésében, tehát ahogy öltözik, 
vagy ahogy a haját hordja, nem egyeznek?!  Különben is, létezhet egyáltalán hasonmás? 
Viszont észrevette, hogy  a cukrászdában úgy bámultak rájuk, mintha ikrek lennének. 

Feldúlva igyekezett haza, elfeledvén, hogy velem a cukrászda közelében, a  Jókai 
téren lakó szüleimnél beszélt meg találkozót. Otthon nyomban Jungot kezdte el 
tanulmányozni, vajon foglalkozott-e az a híres pszichiáter a hasonmással. Valamennyire 
foglalkozott, de nem úgy, ahogy Emma szerette volna. Azt írta Jung, fontos, hogy legyen 
valami titkunk, és hogy sejtsük, számtalan nem tudható, nem felderíthető dolog is lehet 
életünkben. Aki nem tapasztalt ilyesmit, vagy nem akart, az létezésünk egyik lényegéből 
maradt ki, vagy nem vett tudomást arról.  Kell éreznünk, hogy némileg titokzatos 
világban is élünk, amelyben előfordulhatnak soha meg nem magyarázható jelenségek.  A 
megmagyarázhatatlanba beletartozik a hasonmás létezése is. Túlértékelt eszmék, 
gondolta Emma. Habár kissé fellélegzett. Ám átfutott rajta, sokszor került már túlértékelt 
eszmék fogságába, most már szeretné elkerülni. 

Mérgesen érkeztem meg, mert ugye nem találtam a szüleimnél Emmát.  Így aztán 
az apámmal, anyámmal és nagymamámmal való társalgás, Emma nélkül, megint a régi 
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mederben folyt, ami roppant idegesített, jövedelem, előrejutás, ruházkodás, hogy miért 
nem hordok öltönyt, nyakkendőt, hogy nincs semmink, és nem fogok soha érvényesülni. 
Felmérgesedtem, mert gyerekkorom óta ez volt nálunk a téma, és hiába lettem kutató, aki 
könyvet ír, szüleimet, nagymamámat nem hatotta meg, nem változtattak a hozzám való 
viszonyukon. Apám semmit sem olvasott el tőlem, anyám ugyan majdnem mindent, 
viszont sokat közülük nem értett, ellenben nagymamám mindent elolvasott, értette, sőt 
véleménye is volt, tetszett is neki, mégis úgy viszonyult hozzám, mint mondjuk kilenc 
éves koromban.  

Elhűltem azoktól a sorsoktól, amelyeket a terepemen tapasztaltam, ahol a 
témámban kutattam, a megfosztottság és elesettség témájában, elhűltem bizonyos 
munkásemberek sorsától, egyszerűen megrémültem kimerültségüktől, fásultságuktól, 
betegségeiktől, ivászatuktól, tettlegességig fajuló civakodásaiktól, késeléseiktől, elhűltem 
attól, hogyan laknak, sufniban, kamrában, és persze legfőképpen a kényszermunkának is 
beillő robotolásaiktól hűltem el, attól rémültem meg.  

És helykeresőben is voltam, tudniillik nem találtam a helyemet az új lakásunk 
környezetében, Belső-Albertfalván, és ilyesmi még nem történt velem.  

Hiszen gyerekként is volt már helyem, Sátoraljaújhely egyik kietlen terén, ahol 
otthon éreztem magam, igen szélfútta, kopár hely, ahol hónom alatt focilabdával jelentem 
meg, magam voltam az egyik csapat kapitánya, mivel enyém volt a rúgnivaló, igazi 
bőrből, másnak ilyen nem volt, én határoztam  meg tehát, ki játszhat. Elismerést keltett az 
is, hogy igen szép tehetséget mutattam a cselezéshez, és ezt mindenki, meg kell hagyni, 
díjazta, azok a srácok is, akik még novemberben is mezítláb jártak, és már tízéves 
korukban szólongatták le a nőket egy kis kettyintésre. Ezen a grundon tudtam meg, hogy 
az állatok is úgy csinálják, mint az emberek. Kamasz koromban is találtam helyet, bár 
hosszú-hosszú keresés után, az Üllői úton, ahol akkor laktunk. Ott egy ifjúsági házba 
jártam csaknem naponta pingpongozni, szép lecsapásokkal operálva, elhagyatottnak tűnő, 
régi, leromlott villaszerű épületben, amely elvarázsoltnak látszott, omlott benne minden, 
mennyezete beázott, ajtaja nyikorgott, rideg volt és félhomályos, még a levegőjét is 
nehezen lehetett belélegezni. Nagy volt a forgalom, híres előadók jöttek-mentek, a 
közönség hétvégén táncolt, kártyázott és biliárdozott. Nem kurjuk meg minden nap 
felebarátunk feleségét, csak minden másnap, hallottam sokszor. Mikor Zuglóban laktunk, 
nem találtam más helyet errefelé, már egyetemistaként, csak a Rákos pataknak azt a 
gyomos partszakaszát, ahol megismerkedtem egy harmincas nővel, és elképedtem a 
vallomásán, hogy ő, mint állította, férjes asszony, ha érzi, egy férfi nem tud kielégülni 
partner híján, akkor megsajnálja, és adakozik az ilyennek, tőlem viszont megtagadja, 
mert én szerinte nem szorulhatok az ő segítségére, különben pedig mindent meggyón a 
vallási vezetőjének, ahogy a zuglóiak körében szokás. Aztán megtaláltam a helyek helyét, 
a Jókai téren és környékén, megint egy költözéssel, újabb lakásra lelve ott  szüleimmel, 
ahol polgárrá pallérozottan szólítottuk le a lányokat, civilként és civilizáltként, 
megmutatva mennyire független és kifinomult személyiségek is volnánk. A Klauzál 
utcában lakva, házasságom után, nem akadt más helyem, helyünk Emmával arrafelé, csak 
a Hungária, ahol Emmát mindenféle művész, bohém, szélhámos, csellengő figura, 
lecsúszott és feltörekvő, neves és névtelen alak akarta elcsábítani. Albertfalváról azonban 
menekültem, menekültünk, ott nem találtunk helyet, és ha befejeztük otthoni, íróasztal 
melletti munkálkodásunkat, akkor azonnal buszra, villamosra szálltunk, illetve kocsit 
vettünk, bogárhátú fauvét bagóért, húsz évest, és azzal robogtunk el, ha éppen hajlandó 
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volt beindulni, el innen, el innen, gondoltam, hiszen már attól is tartottam, hogy annyira 
lelomboz ez a környék, hogy férji kötelességeimet sem fogom tudni teljesíteni.    

Ma reggel későn vettem észre, mennyire feldúlt Emma. Kérdésemre, mi van vele, 
egyszerűen azt válaszolta, hogy a fenyegető végzet érzése kapta el. Ámde eszében sem 
volt elmesélni nekem az újabb ötletét a filmjéhez, a hasonmást és a hasonmásával való 
találkozást titkolta, annyit mondott, hogy bajlódik a filmmel.  

Én meg megjegyeztem, hogy inkább szorgalmasan írná a novelláskötetét, egy 
ábrándjait el nem vesztett leányról, minthogy bajlódjon egy neki idegen műformával, a 
filmkészítéssel, és akkor semmi baja nem volna. És elolvasva egyik novelláját, 
megdicsértem, felsőfokban beszélve róla. Ez a novella a szeretetről meg a részvétről 
szólt, a főhős lány szeretett szeretni, szenvedélye volt szeretni, és rögeszméje volt 
részvétet gyakorolni, sőt akiknek kimutatta szeretetét, részvétét, azok mérhetetlenül 
kapaszkodtak belé, és engedte, sőt bírta, ha kapaszkodtak belé.   

Nem is figyelt rám, hanem  magában mormogta: hasonmás, ha egyáltalán létezel, 
honnan származol?  
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Felingerli Emmát a séta Párizsban, első úgynevezett nyugati utunk alkalmából, 
éppen a Luxembourg-kertben, tudniillik Emmát valamifajta, itteni kaland iránti vágy 
csábítja, és számára egy egyszerű séta kalandellenes, főleg abban a szerinte közhelyes 
franciakertben, ahol azt a rengeteg fát, bokrot és tarka virágot a mértani rend versailles-i 
nyesett stílusába kényszerítik. Tehát maga a séta, az ugyancsak mértani rendben 
kialakított sétányokon, mint műfaj nyomasztja Emmát kisszerűségével, 
távlattalanságával, legfőképpen itt, Párizsban nyomasztja, mert Párizs neki a távlat és a 
nagyszerűség. Dúl-fúl, ahogy andalgunk abban az öregektől és gyerekektől hemzsegő 
Luxembourg-kertben, mennyi gyerek, mennyi öreg, elképesztő, és mind milyen vidám, 
hát az övék persze ez a kimódolt park, gondolja Emma, azoké, akik már és még 
gyámolításra szorulnak, és nem az övé, nem a miénk, akik, mint utazók, friss energiákkal 
vagyunk teli, bár el kell ismernie, sok a szerelmespár is, és azt is el kell ismernie, 
mennyire festői és nagyvonalú ez a környezet. Viszont mégis lehangolja, és annál 
lehangolóbb lesz számára, minél inkább árnyékba borítja a késő délutáni lemenő nap.  

Jobb kezemmel átkarolom Emma vállát, ez a szokásom, ha andalgunk, és Emma 
általában imádja ezt a szokásomat, de nem most berzenkedik ellene. Hát itt volnánk végre 
Párizsban, és akkor egyszerűen csak sétálunk, mérgelődik Emma, holott ő nem egy 
biztonságos keretek közé szorított séta városába jön, hanem, kitágult kebellel, mert így 
jön, a szerelem határtalanságának szertelen kalandozásra serkentő városába. Indulatosan 
kitör, mondván, nem azért utazik Párizsba, hogy egy ilyen Medici Mária féle királynői 
ízlést tükröző, kérlelhetetlenül téglalap alakú palota árnyékában andalogjon, és rámutat a 
Luxembourg-palotára. Micsoda egy tucat-reneszánsz, zúgolódik, ha toszkánai is, teszi 
hozzá.  

Mi baja van, csattanok fel ingerülten, itt vagyunk Párizs egyik legszebb helyén, 
mit akar?  Ha pedig untatom, hát csatlakozzon  a hippikhez, csak tessék, fakadok ki. Mert 
nézze csak, mondom, több hippi-csapat is tanyázik itt, lám, nekik megfelel ez a park, 



 6 

álljon közéjük, mondom Emmának, hátha jót tenne a feltűnési viszketegségének, 
hajlandó vagyok fedezni a költségeket, gúnyolódom. 

Hippik valóban tanyáznak a képes-levelezőlapok által igen közkedveltnek 
ábrázolt, nehézkesnek látszó, szintén Medici Mária-féle vízköpő kútjának medencéjében 
és partján. Pedig nem divat egyáltalán hippinek lenni már. Egymás hegyén-hátán 
üldögélnek, esznek, isznak, röhögnek,  ölelkeznek, kergetőznek, csókolóznak, tapogatják 
egymást, a fiúk a lányok mellét birizgálják, a lányok a fiúk hímtagját simogatják. Elfogja 
Emmát az irigység, ezek azt csinálják, amit éppen jónak látnak, nem zavarja őket semmi, 
nem zavartatják magukat senkitől, hát mi ez, gondolja, ha nem maga a kaland. Elképzeli, 
ha lebukik a nap, biztosan szeretkezni is fognak nyilvánosan.  

Elege van, mondja ingerülten nekem Emma, és arra gondol, miért ne 
egyesülhetnénk itt, a sétány fölé magasodó, roppant termetű királynői szobrok tövében, a 
járókelők szeme láttára, mindegyik tövében sorra, van vagy hatvan belőlük. Különben 
rájuk se nézünk, elég, ha egyet megtekintünk, mindegyik egyforma. Szembeállít Emma 
bennünket a hippikkel, íme mi jó nyárspolgárként viselkedünk, ahogy kell, ahogy elő van 
írva.  

Például a Champs Élysées-n bámultuk a kirakatokat, képesek voltunk erre, 
mondja vádlón Emma. Itt mások a kirakatok, mondom, mint otthon. De hát nem a 
kirakatok miatt jövünk Párizsba, mondja Emma. De nem is a Mona Lisa miatt, mondom. 
Azt meg se néztük, mondja Emma. Csukott szemmel mentünk el mellette, mondom. 
Hahaha, nevet Emma. Na végre, gondolom, nevet. És akkor rátérek arra, hogy elhűltünk 
a Salótól, Pasolini filmjétől, a diktatúra tömény rajzától. Nálunk nyilván azért tiltották be, 
mert nem akarták, hogy lássuk, hogyan kényszerítik a diktátori hatalommal 
szembeszegülőket szart enni, mondja Emma. Valószínűleg a film betiltói is szart etettek a 
foglyaikkal nem is olyan régen, mondom. Emma megjegyezi, juj, az itteni rokonaid, 
Gyula, jobb nem beszélni róluk. Akkor ne is beszéljünk, mondom. El tudtak képedni, 
mikor újságoltuk, hogy vettünk jegyeket színházba, mondja Emma. Ilyesmire költeni a 
kis pénzeteket, jegyezték meg, mondom. Hüledeztek, mondja Emma. Mert leigázzák őket 
a mindennapok, mondom. Hát igen, mondja Emma, bűzlöttek a mindennapiságtól. 
Viszont azért, Gyula, lehetnél vállalkozóbb kedvű, mondja Emma vádlón megint. 
Megkérdezem, mire vállalkozzak, Emma? Kalandokra, Gyula, mondja Emma ismét. 
Kalandokra, kérdezem, miféle kalandokra gondolsz, Emma? Mindenfélére, Gyula, 
mondja Emma. Nem értem, mondom, nekem ez magas. Akkor Emma megvetően néz.  

Bosszantja tartózkodásom, be akar vezetni a könnyed, vidám, felelőtlen kaland 
világába mindenáron. Mióta úton vagyunk, Párizsban vagyunk, úgy véli, félek, tartok az 
ismeretlentől, a szokatlantól, a váratlantól. Számára viszont az utazás kaland. Jómagam 
szeretném levetni kétségtelenül meglévő tartózkodó szorongásomat, igyekszem 
felszabadultnak, könnyednek látszani, de csak mélabús leszek. Csalódom magamban, 
jövök rá, utálom tehetetlen szorongásomat az ismeretlentől, mélabúm ennek szól. 

Egyszer sikerül kibújnom a bőrömből, mikor a St. Michel moziban megnézzük a 
Woodstockot, végre mi is láthatjuk azt az otthon be nem mutatott dokumentumfilmet  
arról a pop-ünnepről, amely kifejezi nemcsak a meghívott, körülrajongott együttesek 
zenéje iránti már-már földöntúli rajongást, hanem az általuk is keltett vágyat egy új, 
szabad és méltó életstílus iránt, megtalálva hozzá a helyszínt, egy kies amerikai prérit, 
ahol vagy háromszázezren jönnek össze, az általuk áhított jövőt megélni és bemutatni. 
Tüntetés, tiltakozás ez a javából. Beleéljük magunkat abba a kötetlenségbe, amit a tágas 
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természet nyújt, ahol csak a napfényhez, az esőhöz, meg a szélhez kell alkalmazkodni, 
beleéljük magunkat a szabályozatlan folyóban való tömeges és szertartásos 
megmerítkezések meztelenségébe, beleéljük magunkat a végtelen szövegelések, 
lényegében szómágiák, a parttalan gondolatok laza áradatának világmegváltó szép 
önfeledtségébe, beleéljük magunkat a nem is evilági testbeszédek kavalkádjának 
önkifejező hevületébe, beleéljük magunkat a nyilvános és csoportos szeretkezések 
képzeletet valóra váltó élményébe, beleéljük magunkat a mindezt keretező-felajzó, a 
szabadság vallásosságának hitét árasztó  zenébe, meg  a magától értetődő, varázslatos 
világot idéző kábítószerezésbe. A moziból kijövet könnyes a szemünk, mindkettőnké, de 
Emmánál ez természetes, tőlem furcsa és idegen. Emma elárulja, szívesen elmerülne már 
egyszer valami nem-szokásosban, nem-tudottban, nem-kényszerben, nem-ismétlődőben, 
nem-nemben, legyen az akár kábítószer is, legyen az tömegszex is, ámde tudja, hogy 
sajnos az ilyesmit nem rá, nem ránk szabják. Búsong, mélabús,  szomorkodik, és feszíti a 
légszomj.  

A halálra nyesett növényzetű,  a pétánkot játszók eldobott fémgolyóinak 
huppanásaitól  hangos, hétköznapi  Luxembourg-kertben már nyoma sincs a Woodstock 
keltette vágyakozásomnak, vagy ha van is esetleg, akkor éppen e vágyam ellen török 
erőteljesen, sőt dühödten kelek ki a hippik ellen, akik, mint kifejezem, hazug véglények, 
hiszen ha, mint állítják, az a lényegük, hogy kivonulnak a társadalomból, akkor miért 
tanyáznak itt, Párizs kellős közepén, miért nem húzódnak erdőségbe, barlangba, el a szem 
elől. Eszükben sincs, hanem mutogatják magukat a világ fővárosának egyik kitüntetett 
helyén, hát persze, semmi sincs, ami jobban a társadalomhoz, ezekhez a mai gennyes 
társadalmakhoz tartozna, mint a magamutogatás. És ezek a jómadarak, mondom és 
fulladozom dühömben, szerencsétlen ösztönemberek, a szagukra öklendezem, 
látványukra vértolulást kapok, ha gépfegyverem volna, akkor bum-bum-bum, több 
sorozatot eresztenék beléjük boldogan, tudja meg Emma, a kurva életbe. Gőgösen, 
becsmérlően, hevülten, ész nélkül szidalmazok, azokról nyilatkozom így, tudom, akiket 
irigyelek, akiknek a helyébe szeretnék lenni, viszont átlátom, sohasem volnék rá képes. 

Megsajnál engem Emma, mindig megsajnál, mikor tapasztalja, olyan hangulatba 
kerülök, hogy kényszeresen különbnek kell éreznem magam másoknál, viszont csak 
azoknak a másoknak a leszólása árán sikerül. És megcsókol, komolyan csókol.  

Azon töpreng csókolózás közben is, hogyan adhatná oda magát egy kalandnak, 
hogy felrázzon, és egyúttal féltékennyé tegyen engem. Mindenképpen féltékennyé kell 
tennie, ez az egyetlen módja, tudja, beugrasztani engem egy kalandba, és kaland nélkül 
innen, Párizsból nem akar hazatérni. Érzi, hogy abban a kora őszi langyos 
naplementében, amely búval telíti az embert, ha nem vigyáz, a legpompázatosabb 
alkalom, és főleg itt, a Luxembourg-kertben a féltékenység felszítására.  

A Medici Mária építtette Luxembourg palota lassan már árnyékot vet az 
ugyancsak Medici Mária építtette medencére és annak közepén lévő óriási szökőkútra, 
melynek tövében azok a hippik tanyáznak. A  szökőkút Lédát ábrázolja a hattyúval, az 
álruhát öltött Zeusszal, aki így téveszti meg Lédát, hogy megkaphassa. Azonnal felmerül 
Emmában az ötlet, valamifajta álruhát kell öltenie, persze csak képzeletben, hogy 
kalandra késztethessen engem. Továbbra is langymeleg van, bár benne vagyunk az őszi 
késő délutánban. Nyáriasan könnyed és színes a ruházatunk, farmer és pamuttrikó, 
mindkettőnkön, itteni szerzeményünk. Hasonlítunk ugyan a hippikhez, de  a hasonlóság 
merőben látszólagos, hogy úgy mondjam, hamis. 
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Megérzi Emma, hogy figyeli valaki, észreveszi, egy hippi srác. Égimeszelő, 
hirtelenszőke, haja lófarokba van kötve, derekát verdesi, farmerja csupa rongy meg 
mocsok, trikója, mint egy túl kicsi vállfán, úgy lóg rajta. Emmára mosolyog, és int neki. 
Emma nincs  ettől meglepve,  visszaint. A hippi mutatja az utat, merre, és arra is indul.  

Emma rám pislant, rám, én,  csókolózásunk után, ott folytatom, ahol abbahagyom, 
a hippikre hányom a tüzet, éppen szerencsétlen, magamutogató, torz idegbetegeknek 
nevezem őket, holott nem ez a véleményem, de akikről megérzem, hogy szabadabbak 
nálam, azok nem állhatnak meg előttem. 

Legyek őszinte magamhoz, mondja nekem Emma, és valljam be, nem bírom 
elviselni, hogy kihagyom a hippiséget életem lehetőségei közül. Mégis mit képzel 
magáról, kérdezem felháborodottan, ha nem hagyja abba, hazautazom, mondom neki. 
Csak rajta, feleli nekem Emma, csak rajta, mehetek, meglesz Párizsban nélkülem is, sőt 
jobban.  

Bámulok Emmára, mint az a bizonyos borjú az újkapura, nem ezt várom tőle. 
Emma keményen, szikrázóan néz vissza rám, mert már elhatározza, belevág a kalandba. 
Neki ebből elég, jelenti ki, elég a korlátokból, a korlátozásokból, mégiscsak itt van 
Párizsban, és Párizs neki a képzeleten túli netovábbja.  

Futni kezd az égimeszelő, lófarkas hippi felé, aki a kert legközelebbi kijárata 
irányába indul, hátranéz, Emma követi-e, és mikor észreveszi, földöntúli mosoly látszik 
rajta. No lám, nyugtázza Emma, ez a fickó legalább tudja, hogyan kell rá mosolyogni. 

A kaland közepébe vág tehát Emma, otthagy, és mikor lopva visszanéz, látja, 
mozdulatlanul bámulok utána, lábam földbe gyökerezve, alakomra ama toszkánai tucat 
palota reneszánsz árnyéka vetül. Nem hiszek a szememnek, ezért nem futok Emma után, 
arra számítok, mindjárt visszafordul. Még mindig nem ismerem őt, gondolja Emma, és 
futás közben mosolyog magában. Tapasztaljam meg csak, gondolja, hogy ha ő, Emma 
megun valamit, akkor változtat, ha leláncoltnak érzi magát, el kell szakítania láncait, ha 
azok szerelmi láncok is, és egyre távolodik tőlem. A hippi lassít, hátra-hátratekint, 
vizslatja, mikor éri Emma utol,  mosolyog szüntelenül. 

Emma futás közben viaskodik azért magával. Vajon miért hagy faképnél engem? 
Mi oka van erre? Miért, miért csinálja? Miért kell neki csak úgy, minden ok nélkül, 
hiszen amit felhoz oknak, a kalandvágyat, ok is, meg nem is, cserbenhagyni szerelmét? 
Mit gondolok most róla vajon? Hát lehetséges, hogy ő, Emma ezt csinálja azzal, akit a 
legjobban szeret? Lehetséges, hogy ő egy ilyen ember?! 

Visszanéz megint, látja, tehetetlenül állok, fogalmam sincs, mit csináljak. 
Döbbenten bámulom távolodó alakját. Miért nem eredek, kérdezi magában, nyomban 
utána? Nyilván, mert megsértődöm, árulónak tartom. Ha így van, gondolja Emma, 
emelkedjek ezen fölül. Küzdjek érte. A szerelemért, egymásért, érte. Nem kaphatom meg 
egyszer és mindenkorra, az ilyen állandóságnál lehangolóbb és halálközelibb kapcsolatot 
el sem tud képzelni. Rohanjak utána azonnal, érjem utol és öleljem ziháló mellemhez. 

Az égimeszelő hippi a park egyik kijáratához tart, ahhoz, amely a gyönyörű 
gesztenyefákkal szegélyezett, nyílegyenes sugárúthoz, az Observatoire-hoz kapcsolódik, 
Emma lassít, most már azt szeretné, minél később érjen ahhoz a lófarkas hippihez, mert 
fogalma sincs, mit mondjon majd neki. Mikor odaér, a hippi  azonnal megragadja a kezét, 
magához húzza, átölelné.  Emma mosolyog, ami nehezére esik, és elhúzódik. A fiú meg 
akarja csókolni. Emma azt mondja franciául, még nem ismerik egymást. Emmára ölti 
mosolyát a hippi, fogsorából három fog is hiányzik, és angolul azt mondja, hogy nem ért 
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franciául, és ájlávjúzik egy sort. Emma gyorsan kibontakozik a karjából, és felhasználja 
az alkalmat, hogy azt mondhassa, azért is csak franciául, hogy akkor nem tudnak 
beszélgetni. És megkönnyebbül, mert a nem-beszélés, a nem-szóértés tehermentesít.  

Lopva hátranéz megint, de már nem lát engem, messze kerül tőlem, mivel én még 
mindig mozdulatlanul, egy helyben állok, gyökeret eresztve. Elfutja Emmát a méreg, 
hiszen cserbenhagyom, mert engedem, csinálja a hülyeségeit, mert hülyeség, mint 
ráébred, amit csinál. Gyűlöl most, hisz milyen ember, sőt szerelmes az ilyen, aki elnézi, 
hogyan rohan szerelme a vesztébe. Hát ha én így, akkor ő úgy, és dühöng,  akkor a 
kaland legyen kaland tényleg a javából. 

És megragadja az égimeszelő hippi kezét, húzza maga után, jelezve, futniuk kell, 
most már nincs visszaút, bár a hippi átható bűzétől émelyedik a gyomra. Futnak, húzza 
maga után a hippit Emma az Observatoire sugárúton, taposnak a gyönyörű 
gesztenyefákról lehullott termésre, a zöldhéjú tüskés gesztenyékre, csak el ne csússzanak 
rajtuk.  

Néhány méter futás után már nem csillog a szemébe a nap, meg is pillant engem, 
amint loholok utánuk. Na végre, észbe kapok, gondolja és mosolyog, hát akkor 
kezdődjön tényleg a kaland.  

Valóban keményen futok utánuk, Emma sajnálja, hogy nem látja az arcomat, de 
szeretné szomorúnak és kétségbeesettnek képzelni. Magyaráz valamit a hippinek 
magyarul, csak azért is beszél, hadd lássam én, milyen meghitten társalognak, és csak 
azért is magyarul, mert tök mindegy, franciául vagy magyarul, úgysem érti a hippi. 
Megkérdezi angolul a hippi, futás közben, milyen nyelven beszél Emma. Magyarul, 
mondja a hippinek franciául, aztán magyarul hozzáteszi, mert magyar vagyok. 
Mosolyogva, értetlenül néz a hippi. Emma nevet. Fogalmad sincs, ugye, 
Magyarországról, mondja Emma magyarul.  

Egyre közelebb érek hozzájuk, ezért aztán kényszeríti magát Emma, hogy a 
hippihez simuljon, dacolva viszolygásával. A hippi jeladásnak véli simulását, magához 
szorítja, megint bele akar csókolni szájába. Emma nem engedi, nekiveti öklét a hippi 
mellének, nem elutasítóan, inkább halasztóan, jelezve, most erre nincs idejük, mindjárt itt 
terem az, aki elől futnak. Messzebbről azonban, az én távolságomból úgy látszik mindez, 
mintha ölelkeznének. Döbbenten látom.  

Észreveszi Emma, és örömmel, hogy gyors futásra váltok, jelzi is a hippinek 
hátramutatva, milyen fenyegetően közeledem. A hippi erőteljesebben ragadja meg Emma 
kezét, húzza maga után Emmát egyre nagyobb iramban. Azért egy pillanatra még elkapja 
Emma, a Saint-Michel bulvárra kanyarodóban, fájdalmas tekintetemet. Itt, a Boul’ Mich’-
en, egészen hirtelen, óriási forgalomban találjuk magunkat, a járókelők sűrű forgatagában 
kell átverekedni magunkat. Te jó ég, gondolja Emma, elveszítem őket, elveszít ő engem 
ebben a tömegben. Ráadásul még a hatalmas emlékmű, amely Ney marsallt ábrázolja, 
takarásában vagyok. A szoborból most csak az óriási, csizmás lábait meg a feliratát látja 
Emma, mely szerint a szobor Napóleon legderekabb hadvezérének állít emléket, akit ezen 
a helyen végeztek ki. Emma most azt gondolja, hogy én vagyok a legderekabb, és éppen 
előlem fut, egy számára undorító és ismeretlen férfival. Lassít, rángatja a hippi kezét, 
lassítson ő is. Hátra tekintget, hogy megpillantson, de engem épp akkor  nem lát, elveszek 
a sokaságban. 

Elfutnak a Closerie des Lilas vendéglő előtt, ahová éppen tegnap akartunk beülni, 
persze visszakoztunk, mert drágának találtuk, pedig szeretnénk megtapasztalni, hol 
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üldögélt annak idején Ady, Modigliani, Utrillo meg Lenin. Elröhögi magát Emma, mikor 
az jut eszébe, vajon mit szólna áruló futásához ezzel az egyre izzadóbb, tehát mind 
émelyítőbb szagú hippivel, Lenin. Mikor Ady jut eszébe, új erőre kap, mert Ady egészen 
biztosan díjazná. 

Élesen balra, vissza a Luxembourg-kert irányába fordulnak a hippivel, aki errefelé 
húzza maga után Emmát, a Saint-Michel bulvár egy másik szakaszára, az egyre 
sokasodó, áramló tömegben, ahol mindenféle ember tűnik szembe, tolakodva ezen a 
számunkra  legendás bulváron, Ady kedvenc útján, a Szent Mihályon, ahová most is 
beköszönt az ősz éppen, mint akkor az Ady versben, és hullajtják most is termésüket a 
hatalmas gesztenyefák. Nem fogok rátalálni, gondolja letörten Emma. 

Lassít, szeretné, ha a közelükbe érnék, fékezi a hippit, sőt meg-megáll. Szeretné 
megvárni, hogy megint feltűnjek. Lopva hátra-hátra tekintget, megközelítem-e már végre 
őket az emberáradatban, és egyszer csak megpillant. Futok, éppen egy fekete férfit, aki 
fehér nőbe karolva halad, kerülök ki, de meg kell torpannom, mivel egy csoport fiatal 
nőbe és férfiba ütközöm, fehérbe, feketébe, barnába vegyesen, majd mikor sikerül 
oldalazva elhagynom őket, megpillantom Emmát a hippivel. Emma látja elszántságomat, 
hogy utolérjem, és ez örömmel tölti el, mert lám, nem akarom elveszíteni, de aggódik is, 
mert nem tudja, mi lesz, ha utolérem.  

Én sem tudom,  mit csinálunk, ha utolérem, mi lesz akkor? Hogyan néz ő, Emma 
a szemembe, én meg az övébe? 

Megretten, és most már a félelme miatt szeretné odázni, hogy utolérjem, ezért 
ismét futásra ösztökéli a hippit. Minduntalan megtorpannak a sokaságban, nincs hely 
futni ezen a bulváron, ahol a világ minden népe összesereglik.  

Az a hippi, aki legalább másfél lépéssel Emma előtt szaladva húzza őt maga után 
az áramló járókelők között, mintha a Hair színházi előadásának, amit pár napja látunk, 
színpadáról lépne le. Ugyan fenntartással váltottunk jegyet rá,  mégis egy musical, nem a 
mi műfajunk, de feldobódva jövünk ki, és kicsit szégyenkezünk emiatt. Azonban nem 
tehetjük semmissé elérzékenyülésünket, még ha nem is tudjuk megmagyarázni, miért, mi 
okból érzékenyülünk el. Talán a hippik megtestesítette életforma miatt? A főszereplőt 
játszó színész hasonlít ehhez az Emma-féle hippihez, akivel kézen fogva fut, csak nem 
hiányzik egyetlen foga sem, gondolja Emma, és valószínűleg nem ennyire bűzös, még ha 
a színpadon izzad is. Emma azt akarja érezni, hogy ő most az a darabbeli lány, aki 
áthágja a számára kötelező társadalmi szabályokat, szokásokat. Csakhogy abból a 
darabból tökéletesen kilógok én, gondolja Emma, egy férjnek abban nincs szerepe. 

Vajon meddig bírják? És mi lesz azután?  
Futnak tovább előlem, a Saint-Michel bulváron, most ellenkező irányba,  a Szajna 

irányába, már ritkulnak a járókelők, a csúcsforgalomnak vége, kevesebb akadályt kell 
leküzdenünk, és csakhamar a Place Rostand-on találjuk magunkat, a nap is lemegy már, 
mire befordulnak balra, a Saint-Germain sugárútra, és felmerül Emmában, mikor 
észreveszi a Café  Flore-t, ahová Apollinaire és Sartre is járt, hogy oda beültünk néhány 
nappal ezelőtt, várva, hátha feltűnik Sartre. Összeismerkedtünk néhány Sorbonne-on 
tanuló egyetemistával, akik felvilágosítottak, hogy Sartre már nem ide, hanem a La 
Coupole-ba jár. Szidták Sartre-ot, hogy minduntalan zavart kelt a baloldalon, semmi 
mással nem törődik csak a saját hírnevével, és mindenhez odaadja nevét, bírál mindent, 
tücsköt-bogarat, a kelet-európai diktatúrák kivételével. Nekünk sem kell több, rákezdjük, 
hogy súlyosan bírálni kéne a magyar diktatúrát is. Ám meglepetésben van részünk, mert  
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a diákok furcsán reagálnak, nekünk váratlan és érthetetlen ellenségeskedéssel. Ők nem 
olyan bírálatra gondolnak, mint a miénk, és felteszik a kérdést, talán a jobboldal 
nézeteivel kacérkodunk, mert szavainkból azt veszik ki, sőt, hogy a szélsőjobboldaléval. 
Netán fel szeretnénk támasztani a magyarországi fasizmust? Tudniillik a mi bírálatunk 
nem baloldali, mondják, mint Sartre-é volna, meg mint az övék, és gyanakodva 
méregetnek bennünket. Dühösen kifakadunk, mi közünk volna nekünk a jobboldalhoz, 
főleg mi a fasizmushoz? Szó szót követ, összeveszünk, nem értjük egymást. A 
kapitalizmus ügynökének neveznek minket, mire odavetem bőszülten, ők meg a 
kommunizmus ügynökei. Cseréljünk, javaslom, költözzenek ők a kommunista, 
szovjetizált, függetlenségét elvesztett Magyarországra, mi meg ide, a polgári 
szabadságjogok kapitalizmusának, független, szabad Párizsába. Ők lubickolhatnak egy 
általuk  baloldalinak nevezett hatalomban, mi meg itt akár a jobboldaliságban is, aztán 
három év múltán beszéljük meg tapasztalatainkat. Nevetünk, ők is, mi is, visszatér a jó 
hangulat, jócskán iszunk vörösbort, bordóit, szerencsére a francia diákok fizetik. 

Fut tovább Emma a hippivel, betérnek egy aránylag keskeny utcába, a Bonaparte-
ba, amely a Szajna felé vezet, éppen itt lakik valamikor  Sartre, mielőtt merényletet 
követnek el ellene, az édesanyjával, még középkorú férfiként is, ezen az eléggé gazdag 
környéken. A merénylet után elköltözik, mintegy menekülve a Montparnasse-ra, a 
Raspail bulvárra. Tegnapelőtt, mivel mocorog bennünk a kisördög, üzenetet dobunk be 
Sartre postaládájába, a Hanti-Manysi Felszabadítási Front aláírással, kérjük, álljon eme 
kis finnugor, kihalásra ítélt nép mellé, vesse latba tekintélyét, szervezzen aláírást és 
pénzgyűjtést a szovjet iga lerázása érdekében. Elképzeljük, mit szól majd ehhez a híres 
ember, és a hasunkat fogjuk a röhögéstől.    

Most már teljesen besötétedik, lámpák fénye mellett rohanunk az egyre kihaltabb 
járdán, a hippi vonszolja magával Emmát, én engesztelhetetlenül utánuk. Egyre 
erőteljesebb futásra váltok, mind közelebb kerülök hozzájuk, mikor a Képzőművészeti 
Főiskola hatalmas épülettömbjének háta mögött szaladunk.  

A Szajnához érünk, egy kecses hídhoz, a Carrouselhez, melyet mintha 
kísértethíddá varázsolnák a lámpafények. Emma dühöng, miközben a hippi húzza maga 
után, hogy miért nem érem már utol őket, miért nem kergetem el ezt a  hiányos fogazatú, 
rozoga  alakot, miért nem kapom el már őt és pofozom fel? Akkor minden rendben volna, 
a rohadt életbe, gondolja. Igenis kapjam el, pofozzam fel, kergessem el a hippit, öleljem 
át, és minden rendben lesz.  

Persze tudja, szépen leállhatna és elkergethetné a hippit, majd bevárhatna engem, 
és a mellemre borulva megbeszélhetnénk, hülye ő, nagy hülye, hülyék vagyunk, felejtsük 
el, folytassuk szerelmünket itt Párizsban, aztán Budapesten. És miért nem teszi? Ez a 
nagy kérdés. 

Emma a Szajna alsó rakpartjára rohan le a hippivel, és ott, a gyenge fényben, 
tulajdonképpen csaknem teljes sötétben, elhatározza, hogy na most aztán megadja a 
végső döfést ennek a kalandnak és nekem. Mert, mint már hangsúlyoztam, kalandot 
keres, megviseli a kalandnélküliség. Nem akarja a  biztonságos biztonságot, amire én 
vágyom. Nem akar olyan zárt maradni, ahogy rólam feltételezi. Minden hatásra kész 
megnyílni. És most lázad, a kalandért lázad. Tapasztaljam meg, milyen, ha ő lázad. És az 
ellen lázad, aki a legfontosabb neki, mert csak az ellen érdemes lázadni. Belekapaszkodik 
a hippibe, engedi, hogy az keményen magához vonja, meg akarván csókolni.  
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Úgy tesz Emma, mintha csakugyan csókolni akarná a hippit, főként, mikor meglát 
engem, amint ereszkedem le utánunk a rakpartra. Na, most megcsókolja a hippit,  
gondolja, és elszánja magát, de megint visszahőköl.  A rakpart gyér világításában, és az 
én távolságomból úgy tűnhet azonban, mintha valóban csókolóznának. Üvöltve rohanok 
feléjük. Emma ujjong, eléri, amit akar. Közben gyomra egyre jobban kavarog.   

A folyó túloldalán a Tuileries-kert fényei látszanak, az egykori téglavetőé, ahol az 
első nyilvános illemhelyet felállítják, majd királyi kert lesz, szintén franciakert, szigorúan 
nyesett, szomszédságában meg a földkerekség egykori, legnagyobb királyi palotája, a 
Louvre díszeleg, annyira megvilágítva, hogy fényéből nekünk is jut. 

Elszakítom Emmát a hippitől, felpofozom. Emma hány, minden kijön belőle. 
Fogom a vállát és a fejét. A hippi  eloldalog. 

Letörli Emma a száját zsebkendővel, le a verejtékét az arcáról, rám néz, én meg 
rá. Szótlanul, szomorúan nézzük egymást.  

Emma egyszeriben magához tér, sőt szóáradat kapja el, és ez gyógymód számára, 
sőt ajzószereket helyettesít. Magázódásba kezd, mint kényes helyzetekben, és azt mondja 
nekem, hogy ha jól meggondolom, ön, kedves barátom, Jelzőművész úr, ahogy ugye 
elneveztem önt, nélkülem csak egy hétköznapi fiatalember volna, ésszerű, 
körülbástyázott, persze értelmiségi ugyebár. Én elcsigázottan kijelentem, hogy 
idefigyeljen maga, Díszcserje kisasszony, sok az egy embernek, amit maga művel. 
Kedves barátom, mondja Emma, Jelzőművész úr, ha már egyszer idevetődünk Párizsba, 
akkor elvárnám öntől, hogy javasolja, ugorjunk le az Eiffel-toronyból, kéz a kézben, 
bizonyságot téve stílusérzékünkről, de, ha nem is ugornánk onnan le, mert túl magas, 
elvárnám öntől, fiatalember, hogy naponta szeretkezzünk itt, Párizsban, sőt többször is, 
de maga valahogy ellenáll ennek. Szeretnék én is naponta többször, mondom, de abban a 
szállóban, ahol lakunk, abban a zugszállodában, abban a kétes, közösülési helynek 
szolgáló garni hotelban nekem nem megy sűrűn, zavarnak a vékony falakon átszűrődő, 
mindenfelől áramló üzekedés hangjai, zavar az ócska díszlet, egy századelő kupleráját 
mintázó és utánzó díszlet; tudja meg, maga, Díszcserje kisasszony, zavarnak a recsegő-
ropogó, piszokfoltos bútorok, amelyek távolról hatásosnak tetszenek, közelről azonban 
mélységesen hamisnak, lehangolónak. Mintha nem tudná maga, Jelzőművész úr, hogy 
erre van pénzünk, mondja Emma, keressen többet, ha nem tetszik, kedves barátom. Ne 
terelje el a figyelmet, Díszcserje, mondom, a felháborító kalandjáról, amely jól mutatja, 
hogy maga egy önimádó, öngörcsben fetrengő, kis hülye hatásvadász. És megígérem, 
kaphat még egy pofont tőlem, sőt többet is éppen. Mire kijelenti, majd ha ön is, kedves 
barátom, Jelzőművész, érintve lesz egy látomástól Párizsra vonatkozóan, mint jómagam, 
egy itteni szerelmi vallomás szabadságillatos látomásától, amit csak az iménti 
cselekedetemmel csikarhatok ki önből, akkor másképp beszélne. A rohadt életbe, ordítok 
fel, maga, Díszcserje, egy két lábon járó lila picsa, különben meg egy kibaszott mesebeli 
lény, aki emberfeletti erőfeszítéssel küzdi ki, amit nem is kéne kiküzdenie.  

Állunk egymással szemben az esti rakparton, Emma gyorsan cigarettára gyújt, 
Gauloise-ra, imádja ezt a férfias cigit, arcizmai minden szívásra óriási nyüzsgésbe 
kezdenek, és áthatóan néz engem áthatóan. Elered az eső, mire elneveti magát, odabújik 
hozzám. Magamhoz szorítom, nevetek én is. Ölelkezünk, csókolózunk.  
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Az a cigányasszony, aki ahányszor találkozik Emmával, megjósolja Emmának az 
életimádatot meg a  boldogságérzést,  megint becsönget hozzájuk, a családi mendemonda 
szerint, és megkapja Emma bal tenyerét, belenéz, elmosolyodik és kijelenti, hogy ez a 
nagylány, akinek rózsaszín anyajegy díszeleg a füle tövén, még mindig boldog és imádja 
az életet, az élet császárnője lesz, sajnos megfosztják trónjától majd, de új trónra fog szert 
tenni, és megint boldog lesz, imádva az életet. Koromfekete haja most is rengeteg piros 
szalaggal van átfonva, edényeket, késeket adna el, Emma mosolyog, hogy nincs pénze, 
ellenben kávéval kínálja, és miután egy hajtásra kiissza az asszony, megköszöni, és 
melegen búcsúznak. 

Abban az időben csak elvétve szokás lányoknak, még tizenéveseknek is nadrágot 
hordani, zokniban, férficipőszerűségben, fiúpulóverben, vagy éppen nem rájuk illő 
kölcsön holmikban, és nyújtott, fiús léptekkel járni, ahogy Emma, így megelőzi, merem 
kijelenteni, a korát. Indokai erre azonban nem új keletűek, sokan fejezik ki már korábban  
is bírálatukat az úgynevezett nőies holmikkal kapcsolatban, vagy a hátsó fertály 
riszálásának szégyenletességét tekintve, ami különben igen elterjedt Magyarhonban. 
Emma szerint, a nők semmit sem fejlődtek évszázadok óta, de ő ebbe, mint hangoztatja 
is, nem nyugszik bele. Apja és anyja kárhoztatják viselkedését, és azt hajtogatják, bizony 
szép is, csinos is lehetne, egy ilyen érdekes arcú, százhetvenegy centis, nyúlánk, 
próbababa alkat, de elrondítja magát. Mire aztán felháborodottan a következőket írja 
noteszába, valami olvasmánya hatására: „Szép és ronda, helyes és helytelen, minden 
össze van keveredve mindnyájunkban. Az emberben olykor meg kell halnia valaminek, 
valakinek, hogy egész ember maradhasson”. 

Ilmának, a csodagyerek nagynénjének nagyon szúrja a szemét Emma, az ő 
gyerekei ugyanis, mint büszkén vallja, egészen mások, hála a nevelésének, és azt 
tanácsolja Annának, az anyának, csak neki meri, mert az apával, Ambrussal hadilábon 
áll, csináljon valamit Emmával, amíg nem késő, miközben kissrácos  Illés, a férje, 
helyeslése jeléül, hevesen bólogat. Viszont Emma másik nagynénje, a rátartilány Sári, 
bírja Emmában a lázadót, mondja is Annának, hogy Emma rá, Sárira hasonlít, nem 
Annára, és szeretné, és Samu, a tömörfiús párja szintén, ha gyerekeik olyanok lennének, 
mint Emma. Ugyanakkor mesebeli Bözsi nagynéni a férjével, Bélával, az örökfickóssal 
nagy egyetértésben  nagyokat legyint Emmára. 

És mind kirívóbb lesz Emma, Maja osztályfőnöknő meg is bélyegzi azonnal, 
amint gimnáziumba kerül, kifogásolva Emma külsejét, szerinte a mindenféle gönceivel,  
„mosdatlan, társadalomkívüli hatást kelt”, ahogy jellemzi az újságírók közhelyeivel. 
Behívatja Annát ez az  osztályfőnöknő, útszéli hangot enged meg magának vele, 
gúnyolódva megkérdezi, van-e otthon fürdőszobájuk, mert a lányán, Emmán nem látszik, 
és odamondja, mintha egy televíziós vitából idézne, hogy Emma viszonyulása „idegen a 
mi rendszerünktől, nyilván a napirenden lévő konszolidáció ellen” tüntet. Anna, szegény, 
ahelyett, hogy kikérné magának, megbénul ekkora tanárnői gyűlölet láttán, és nem is 
meri megtárgyalni Ambrussal. 

Bizonyos fényképeket megtekintve Emmáról, rá kell ébrednem, bírálói túloznak, 
rendes leánynak néz ki ő azért a javából, és ugyanarra is vágyik, mint kortársai, ami 
kiderül egy álmodozó, leltárszerű felsorolásából, hát nem üthet el annyira tőlük, ha neki 
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is kéne: saru, igazi bőr; nyári ruha, elomló; tarisznya, szőttesből;  blúz, ingszerű; valami 
cipő, papucscipő;  esetleg csizma is, bár bőrből valóról pénztárcájuk hallani sem akar; 
anorák, vagány; valami ruha, nem tudja, milyen; szoknya, terilén; pulóver, jó lezser; óra, 
pontos; fésű, kék; fogpohár, kék; szőlőzsír, kék tokban; babaszappan, fehér pettyes kék 
csomagolásban; pizsama, nem ám hálóing; polivitaplex, az a vérpiros vitamin tabletta; 
hetijegy, most már buszra is; farmer, haj-haj, egy igazi; Thomas Mann: József és 
testvérei, ilyen drága könyvet, félelmetes, bámul el; Beatles lemez, úgysem lesz neki 
soha, mint megjegyzi; magnetofon, a nagy ábránd; recsegéstől mentes rádió, legalább; és 
bútorok a szobájába, amelyekre rá tud nézni. 

Apja, Ambrus megfeddi, hogy igényei túlzottak, neki annak idején egy klott gatya 
is elég volt, mégis megtanult latinul, persze elismeri, más időket élünk, és rámutat, hogy 
nyilván a lányáéhoz hasonló rengeteg  óhaj jut az ország vezetőinek tudomására, ennek 
következtében, a kor szelleméhez igazodva, illetve azt alakítva, vegye már észre Emma, 
hogy, és kimond Ambrus egy mondatot, amilyet a politikusok ismételgetnek, miszerint  
„a párt és az állam törekvései elébe mennek a személyes javak, a tartós fogyasztási 
cikkek, a divatos áruk birtoklása utáni egyre növekvő igény kielégítése vágyának”. Úgy 
legyen, mondja kissé unottan Emma, mert mindez nem is érdekli már igazán. 

Érzi, szélvész gyorsan közeledik az idő, amikor ki kell derülnie, vajon a mosolya 
vonzóbb-e vagy ami a fejében van, a mondandója érvényesül-e inkább vagy az alakja, 
közeledik az idő, amikor majd napvilágra kerül, hogy az elképzeléseit értékelik-e többre 
vagy  a jellemét, esetleg  a mellét.  

 Felfokozottság, szenvedélyesség, túlfűtöttség, szertelenség, kapja el Emmát az 
idő tájt, épp a rock and roll és a shake egymást váltó és egybejátszó korszakának 
határmezsgyéjén, ha táncolhat. Egy iskolai bál alkalmával történik, amikor Emma, valami 
laza, szabálytalan öltözékben, Zsomborral, első szerelmével összetapadva táncol, mintha 
pengével sem lehetne őket szétfejteni, a felügyelő tanárok és az ifjúsági mozgalom 
túllihegőinek többszöri figyelmeztetése ellenére. Hát hazaküldik mindkettőjüket írásbeli 
figyelmeztetővel, az ellenőrzőbe „az öntudatosan viselkedő fiatalokhoz méltatlan 
erkölcstelenség és rendtartásszegés” vétségét bevésve, amelyet Emma maga ír alá apja 
nevében. 

Nem is egyszer haladnak késő este a már kihalt Rákóczi úton Zsomborral, meg 
egy nyugatnémet gyártmányú hordozható rádióval, amelyet külföldi adókra állítva 
harsogtatnak; aki látja és hallja, elbámul vagy felmérgesedik a csendháborítás miatt. Még 
Beatles-számokat is sikerül fogni ezen az eléggé nehezen cipelhető készüléken. 
Rendőrjárőr állítja meg és igazoltatja őket nem is egyszer, a táskarádiót elkobozza, bár 
visszaszolgáltatják mindig  Zsombor apjának, miközben felvilágosítják, hogy az ilyen 
nyugati határon átcsempészett készülék révén terjedhet a „közbotrányokozásra alkalmas 
zene és tánc, de nem lesz itt Amerika”. 

Zsombor azt találja mondani Emmának egyszer, ezt muszáj elmesélnem, hogy 
hogyan barátkozhat Emma oly meghitten egy zsidó lánnyal, célozva Zsuzsára, Emma 
legjobb barátnőjére, mire Emma ösztönösen ütésre emeli kezét, elhelyezi a fiút a 
világnézeti mezőnyben, és a lelkébe mar egy hazugsággal, mindezt egyszerre és imigyen: 
Pofont érdemel, hogy leessen a feje, egy ilyen „fajgyűlölőnek, aki vissza kívánja a 
Horthy rendszert”, mondja az újságok nyelvén, amilyen te vagy, Zsombor, és 
felvilágosítalak, ha nem tudnád, egy zsidó lányt szeretsz személyemben, hazudta. 
Zsombor arcán piros foltok mutatkoznak és nem kap levegőt. 
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Beleszeret Emma aztán valaki másba, az viszont nem őt szereti, hanem azt, akit 
belőle csinálni akar, valami szagos kisasszonyt, majd Emmába is szeret valaki, sőt több 
valaki, azonban Emma nem szereti meg őket, mert szerinte a nemi szervükkel 
gondolkoznak. Mintha megzavarná a nemiséget övező hivatalos kétesség, mert a 
következőket olvashatja például egy fiatalokat nemileg felvilágosító irományban, hogy 
„sok múlik azon, mi győz, az ösztönerők vagy a tudat”. Aztán, mikor mintha 
megszeretnék egymást valakivel az egyik tavaszon, kiderül, szó sincs szerelemről, inkább 
gyűlöletről van szó.  

Mindennek ellenére boldog és imádja az életet. És, hogy kétségtelenül 
megbizonyosodjon erről, előkap egy Kerek nagymamája padlásáról való szakadt, 
penészes jóskönyvet, amelyben le van fektetve, hogy akinek fültövi anyajegyet ad a sors, 
mint neki, bármi történjék is vele, az bizony boldog és imádja az életet, és megkérdezi 
Kisöcsitől, látható-e még az anyajegye, és Kisöcsi bólogat. És ez nem mendemonda. 

Egyre többször ütközik, megterhelve lelkét, szüleit illető kifogásaiba, és megérik 
benne a vélemény, miszerint anyja és apja egyhangúan tengetik napjaikat, ingerszegény 
és kívülről vezérelt életet élnek. Szülei visszacsapnak sértetten, mondván, aki ennyire 
léhán viszonyul kötelességeihez, mint iskolai eredményei bizonyítják, az nemcsak hogy 
elmulasztja „egyéni és társadalmi adottságait” kihasználni, hanem bizony „erkölcsi bűnt 
is elkövet”, ismételgetik ezt az úgynevezett közérdekű vitákban sokszor elhangzó 
szöveget. Ezen összevesznek. 

Hamar kibékülnek aztán, és a világ folyásáról cserélnek eszmét, elsősorban 
apjával. Emma próbál felnőni apjához, ebben segítségére vannak olvasmányai, rengeteget 
olvas akkoriban. Leszűri, hogy túlságosan is leegyszerűsítetten szemlélte eddig a világot, 
hangzatos jelszavak alapján.  

És nincs film, amit ne nézne meg. Rászokik a kávéházra, a presszókra, azokban 
füstölheti kedvére a Szimfóniákat. Lesz egy törzsasztala a Múzeum kávéházban, amely 
mellett állandó társaság ücsörög, üdvöskeként fogadják maguk közé, legfiatalabbként. 
Máig emlegetik abban a körben azt a heves vitát, amelyben Emma leteszi a garast a 
pénztelenség hitvallása mellé, mondván, legfrissebb olvasmányai alapján, hogy „pénzben 
kifejezhetetlen csaknem minden érték”, a többi közt például az önmegvalósítás, a 
társadalom-átalakítás, az emberségesség. Hogy ne kelljen annyira meglepődniük rajta 
ezeknek a meglett, kávéházi törzstagoknak, akiknek szenvedélye a pletyka és a szájtépés, 
bizonyos értelemben különös, partra vetett figuráknak, mert bizony ilyenek, hát 
csúfolódnak Emmával, kinevezik szépelgő ábrándkergetőnek, fensőbbséges 
kinyilatkoztatónak, pici kis kékharisnyának, hatalmat vágyó fiókának, önjelölt 
erkölcscsősznek, veszélyes törtetőnek. Figyelmeztetik, még felfedezi  az uralkodó csoport 
némely tagja a társadalom-átalakítgató hevületét, az ő önmegvalósításaként is akár, és 
keblükre ölelik, vigyázzon, mert az aztán a pénztelensége, egyúttal az emberségessége 
ellen hatna. És nevetnek. Emma visszautasítja rosszindulatukat, és végleg 
összebarátkoznak.  

Egy úgymond házibulin, amely azért nevezetes, mert amellett, hogy tizenkét órán 
át táncol, megkéri a jelenlevőket, vizsgálják meg végtagjait, nem rövidek-e feltűnően, 
mint Dosztojevszkijnek és Széchenyinek, akiket hevesnek és ingerlékenynek tartanak a 
történészek, sőt akiknek idegrendszere kóros rémképekkel is telítve van, mert bizony ő, 
Emma is hajlamos rémeket látni, bár körvonalazatlanokat, sőt ő is heves meg 
ingerlékeny. Leintik, ne tolja fel személyét olyan magasságokba, ahol Dosztojevszkij 
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vagy Széchenyi tanyázik, és oktalanul, mert végtagjai tudvalevően feltűnően hosszúak, 
heves ingerlékenysége egészséges tünet, rémképei meg túlfűtött, hülye képzeletéből 
fakadnak.  

Tehát boldog, imádja az életet, amit mindig megerősít a cigányasszony, akivel 
néha napján találkozik véletlenül. 

Apja és anyja nem bírja, ha miniszoknyát vesz fel, azt állítják, hogy „a mi 
társadalmunk természetes erkölcsi érzékébe” ütközik, nyilván ezt olvassák valami 
újságban, hát Emma megkérdezi, ki az a „mi”. Melltartót továbbra sem hord, ezt is 
helytelenítik szülei, mert hiánya, szerintük, megütközésre és találgatásra ad alkalmat. 

Miután kitudódik egy jóval idősebb férfival, Leventével való járkálása, aki 
ráadásul filmoperatőr, apja felhorkan, a filmesek romlottak, vigyázzon, mire Emma nagy 
hangon gúnyolódik, romlott a tej, ha megsavanyodik,  ellenben ők nem savanyodnak 
Leventével,  nem az apjához hasonló nyárspolgárok. Persze apja megbántódik, és élesen 
visszautasítja a kritikát. Miután szakít Leventével, magába száll, és be kell vallania, hogy, 
úgy látszik, tényleg vigyáznia kell, egyrészt arra, hogy az „érzések egészségesek és 
erősek legyenek”, amit sok helyen olvas kívánalomként, hozzátéve, hogy másrészt ez 
önmagában azért kevés, mert mi van akkor „ha nélkülözik az ízlést”, amint egy másik 
olvasmánya felveti, és rájön, milyen igaz, hiszen ha az ízlése jól működne, akkor nem 
okozhatna neki Levente oly maradandó sérülést. 

Miközben felejt, felejti Leventével való kalandját, egyedül érzi magát, pedig 
ritkán van egyedül, inkább hemzsegnek körülötte, és maga is rájön, különleges 
vonzerővel bír. De mit ér ez, füstölög, semmit, eláshatja magát. És ez a késztetése, az 
elásási, mélyen gyökerezhet benne, s ahogy közeledik az érettségi, mind mélyebben.  

Már egy ideje nem sok időt tölt otthon,  nem öröm neki otthon lenni, vágja szülei 
fejéhez, nem viseli el a tanulással való nyaggatásukat, fenyegetésüket az érettségi 
rémével, és nem viseli el azt sem, hogy még mindig meg kell osztania szobáját a 
kiskamaszság hazai típusát megtestesítő, tehát mindenért morgolódó, viszont 
alkalmazkodásra képtelen öccsével, Kisöcsivel. 

Egyre sűrűbben hangoztatja, itt hagyna csapot-papot, elmenne valahová, mondjuk 
New Yorkba, ellenne a hidak alatt is, az volna egy ifjúhoz méltó igazi élet, ráadásul meg 
is írhatná regényben, amelynek mozgatórugója „az örök fiatalság világot sarkaiból 
kimozdító ereje” volna, ahogy egyik kedvenc idézete mondja. Máskor színésznő szeretne 
lenni, olyan, mint a régiek, nem olyan, mint ez a mostani habkönnyű fajta, hogy mindazt, 
ami a lelke legmélyén el van temetve, felszínre hozhassa. Még a tévériporterséggel is 
kiegyezne talán, no nem az alantasabb fajtájával, hozzátéve, ő bizony felhívná a 
közfigyelmet, amire kéne, nem fogná be a száját. 

Bizony nem nyugszik, örökösen valamilyen beismerésre szeretne indítani 
másokat. Zsombort, már eltaszított szerelmét arra késztetné, hogy ne kövesse valaha 
gazdag családja ellenszenvét az új világgal szemben, inkább ismerje fel a régi világ 
szemétségeit; Gábriel padtársát arra a felismerésre indítaná, hogy hajlamos a pénz 
szemüvegén át tekinteni mindenre és mindenkire, és az bizony megvetendő.  Így aztán 
vele,  Emmával kapcsolatot tartani, látható, lelkierőt igényel. 

Ellentmondásokkal van telítve, ezzel ostorozza őt a gimnáziumban Maja 
osztályfőnöknő, aki minduntalan lecsap rá, mivel Emma szereti elvenni a tanárnő 
kenyerét az óráin, állandó közbeszólásaival, kritikáival, politikai értelemben, hát 
megelégeli ez a tanárnő, és egyszer kijelenti, hogy rátalált valami fontos könyvben egy 
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igen érdekes gondolatra, ami Emmára vonatkozik. V. kisasszony, ahogy szólítja, képes 
bizony a vakmerő és hoteltelen magatartásra, lám, lám,  úgy mint  „a kritikának mind a 
pártos, mind a  pártatlan válfaját egyaránt és egyszerre képviselni, ámde aki ilyen, az 
semmi más, csak manipulátor”, mondja, mintha egy lapból olvasná. Érzékenyen érinti 
Emmát, és visszavág, hogy nyilván a tanárnő szeretné megvalósítani, amit neki 
tulajdonít, hát irigykedik rá. Na, ki is vívja Maja osztályfőnöknő örök gyűlöletét. Legjobb 
barátnője, Zsuzsa persze megvédi, és figyelmébe ajánlja Maja osztályfőnöknőnek, még 
nagyobb gyűlöletet keltve Emmával szemben, hogy mennyire nyílt, kedves, 
együttműködő, derűs, sőt viháncoló Emma magatartása, inkább ezekből vonjon le 
következtetéseket a tanárnő, és ne Emma hülye, világmegváltó szövegeiből, amelyeket ő, 
Zsuzsa sem értékel túlságosan. 

Meg is sértődik Emma Zsuzsára, és köznaplelkűnek bélyegzi, követelve, formálja 
át eme lelkületét. Mindezek ellenére vagy éppen ezek miatt ütközik minduntalan Zsuzsa 
barátnője mérhetetlen ragaszkodásába. Persze ő, Emma is ragaszkodik Zsuzsához, 
naponta láthatni őket a Múzeum körúton lassított filmfelvételként haladni iskola után, 
vihogva. Nemcsak vihognak, hanem ömlesztik szavaikat a világról, amely akkori 
véleményük szerint, képmutató világ. Ez van, kislányom, ez is marad, áramlik a 
belenyugvás reménytelensége Zsuzsából. Emma viszont a bele-nem-nyugvás 
apostolaként süvíti, meglásd, Zsuzsa, „majd valamit szítok, esetleg forradalmat”, jön több 
friss olvasmánya hősének szavaival.  

Apja, Ambrus  nem bírja az ilyen megnyilvánulásait, főleg nem a forradalomra 
való hivatkozást, leszidja, csitítja és rámutat, más korszakot élünk mostanság, 
reménykedésre okot adót, és olyat, amihez nem kell forradalom, mert az lényegében már 
lezajlott, mivel a jelen évek levegőjének bizonyos fuvallatai, amelyeket viharokká erősít 
a gondolkodó emberek jobbik része, és eme viharokra fent, a vezetők nagyon is 
figyelnek, ugyanis szeretnék, ha a vihar elfújná, ami most a legfőbb kivetnivaló,  „a 
nyárspolgári torzulást, a kispolgári lelkületet, a közösségellenes szerzésvágy terjedését”, 
így apja,  mintha egy pártos röpiratból idézné. Mindenhol ilyesmiket lehet olvasni persze, 
és ők ketten, apjával élvezettel értelmezik, szabad időjükben, az ehhez hasonló 
kifejezéseket, felfokozott hangulatba kerülve. Apjának, aki az eszméktől szárnyra kap, 
gyerekjáték tudatosítani Emmában az egyik leginkább hangoztatott elvet, „felelősen 
gondolkodó embernek kell lenni”, és Emma akkor azt hiszi, tudja, mi az.   

Amikor az apa, Ambrus megcsalja az anyát, Annát, Emma úgy érzi, hogy 
mindnyájukat megcsalja, és vadul reagál, kijelentve, apa, te egy rohadt áruló vagy, aki 
nagy dumát tartasz mindig az erkölcsről, különben meg… és legyint. Sír, nem tudja 
elképzelni, hogy apja nem az övék többé. Tüzeli Annát, ne tűrje, dobja ki Ambrust, és 
példát mutat, kiutasítja a lakásból, neki nincs többé apja, és zokog. 

Harmincegy oldalas dolgozata címoldalára vigyorgó lányfejet rajzol, hisz ugye 
továbbra is boldog és imádja az életet. Az országos tanulmányi versenyre a legújabb kori 
magyar filmművészetről írja ezt a dolgozatot, „Emma le fou” jeligével, magát bohócnak 
titulálva, de egy nappal a határidő után adja le, kizárva magát a versenyből, amiért szülei, 
tanárai, de még barátnője, Zsuzsa és Zsombor, első szerelme is elmarasztalják. Pedig 
azzal a törekvéssel ír, hogy megújítsa a filmről való beszédmódot. Íme egy mondat a 
dolgozatából: A film akkor tartozhat, bárki bármit mondjon is, a művészet közegéhez, ha 
változtat valamit, és élményszerűen, a nézőben, főképpen, mikor ez az élmény oly nagy 
hatású, hogy tudatosan vagy öntudatlanul tetté formálódik. Találomra másolom ki, csak 
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úgy felütve valamelyik tetszőleges oldalon dolgozatát, és mégis a legjellegzetesebb 
mondatai egyikére bukkanok, hiszen akkoriban a tett a vezérlő csillaga, mint a rádió 
vitaműsorainak is, nyilván, mert nem igen tesz semmit, csak beszél arról, beszél és 
beszél, hogy tenni kell.  

Meg kell állapítanom, szenved, minden roppant nehezére esik, nehezére az iskola 
mellé járás, nehezére önmaga kihúzása a csávákból, nehezére  az érettségire való készülés 
is, sőt, hogy életre való legyen. Még az egyetemre jelentkezés is nehezére esik, de 
kényszeríti magát valahogy, mondván erkölcsi kötelessége, és jelentkezését sikerül 
beadnia az utolsó napon. 

Aztán fogadást köt a felvételére, a tét, hogy ha felveszik az egyetemre, akkor 
beugrik a Dunába a kecsesen ívelő, nemrég újjáépített Erzsébet hídról, és szerencsére be 
kell váltania, legalábbis a mendemonda szerint. Felmászik a híd pilléreinek tetejére, 
lenéz, szédül, mosolyog, élete filmként pereg le előtte, elugrik, zuhan, vele zuhannak 
emlékei, csobban, lemerül, de hamar feljön, hisz nemrég még versenyző, kiúszik vidáman 
versenystílusában. Csődület fogadja, egy jó szimatú rendőrjárőr időben érkezik, és 
„társadalomellenes cselekedettel” vádolja. Emma csodálkozik ezen, és elmeséli a 
járőrnek, csupán csak ki akarja próbálni, vajon a fültövi, egy díszcserje virágjához 
hasonlatos színű anyajegye, a hídról való leugrása közben is boldogságot és életimádatot 
sugall-e neki, mint különben, ahogy nagymamája jóskönyve meg egy cigányasszony is 
jósolja, hát mondhatja, sugall bizony, így aztán továbbra is boldog, és imádja az életet. A 
járőr hümmög, és bámulja Emmának a vizes ruhából kibontakozó, hűlő-fázó, arányos női 
testét. Emma megereszt egy mosolyt, erre megenyhül a járőr, és megkérdezi, mi akar 
lenni Emma, ha nagy lesz. Madár akarok lenni, lehetőleg griff, ugye az a félig sas, félig 
oroszlán, válaszolja, mendemondájuk szerint.  
 
 
29 
 
 

Tizenhat éves korában Emma novellát ír az osztályfőnöknőről, Maja néniről, egy 
házi dolgozatban, melyet ráadásul még a faliújságra is kitesz, engedély nélkül, hadd 
olvassa, aki akarja. Íme, tessék: 

Egy eperkrémszínű öltözékben tetszelgő hölgy, aki erősen dohányzik, arcát 
cigarettafüst takarja, vállon ragad engem az iskola félhomályos folyosóján, kis 
körömollóval hirtelen lenyisszantja ruhám legfelső gombját, majd diadalmasan 
felmutatja, mint most már a sajátját. Ekkor a nap, amelyről nem lehet tudni, hol van 
eddig, kivilágosítja a folyosót, és ennél a mondhatni ragyogó napfénynél az a levágott 
gomb is ragyogni kezd. Ahol a gomb ragyog, nem tudom, pontosan hol, de éppen 
odakapok és felkiáltok, jaj, hát ez az én talizmánom, amely megvédelmez minden bajtól, 
mire a gomb azonnal eltűnik. Az eperkrémszínű hölgy, arca még mindig cigarettafüstben, 
mint akinek a legtermészetesebb, odanyújtja nekem a gombot ártatlanul, és furcsa, 
gépszerű hangon megszólal, tessék, vegyem csak vissza, ha az enyém, isten ments, hogy 
eltulajdonítsa. Azonban nem a kezembe, hanem egy ügyes mozdulattal inkább a számba 
helyezi a gombot, illetve a talizmánt. Se kiköpni, se kivenni nem tudom számból, sőt 
összezárni sem vagyok képes többé. Az eperkrémszínű hölgy egykedvűen figyeli  
igyekezetemet. Hirtelen felpattannak sorra az osztálytermek ajtói, kitódulnak a naptól 
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kivilágosodott folyosóra tanárok és diákok, megvizsgálni azt a számban ragyogó 
talizmánt. Az arcát cigarettafüstbe burkoló, eperkrémszínű hölgy szónokiasan harsogni 
kezd egy gombnak álcázott, veszélyes talizmánról és egy leányzóról, kinek hátsó 
szándékai lehetnek az iskolával szemben. Körülvesznek tanárok és diákok fenyegetően, 
követelik, adjam át a veszélyes talizmánomat, és akkor az eperkrémszínű hölgy arca elől 
ellebben a cigarettafüst, kibontakozik Maja osztályfőnöknő arca, meg is szólal, most már 
a saját hangján, mondván, kislányom, talizmánodat éppen ideje varázstalanítani, mert 
annak révén megtévesztesz mindenkit. 

Maja osztályfőnöknő, sötét eperkrémszínű kiskosztümben, fenyegető hangon 
olvassa fel az osztály színe előtt Emma fogalmazványát, amit leszed a faliújságról. 
Közben arca is sötét eperkrémszínűre változik, sajnálja is Emma, hogy most, amikor 
Maja néni arcszíne is úgy megy ruházatához, mint soha, nem készül róla kép, festmény. 
Intőt ad Emmának és leváltja osztálytitkári tisztségéből. 

 V. kisasszony veszélyes elem…, mondta Maja osztályfőnöknő. … Olyan… aki 
egy nem létező világban érzi magát otthon… mint dolgozata tanúsítja… szemben iskolája 
és tanárai valódi… tényszerű… felelős világával… Ráadásul még eme förmedvényét a 
tanintézet közvéleménye elé is tárja… engedély nélkül kitéve a faliújságra… elvetemült 
önkényeskedéssel… Álságos egy leányzó… 

Emma nem álságos… Zsonglőr inkább… a szavak és mondatok zsonglőrje…, 
mondja Zsuzsa, Emma legjobb barátnője. … Író… már most író… Az igaz… hogy szeret 
izgágáskodni… hebehurgyán is néha…  

Még csókolózás közben is…, mondja Zsombor, Emma szerelme. 
Zsombor… ejnye… fogd a szád…, mondja Gábriel, Emma padtársa. … Szóval 

Emma máris író… és mint ilyen modellekkel… ahogy a tanárnő is tanítja nekünk… 
dolgozik… És hát a modellnek nem szabad megsértődnie… 

 Sőt büszkének kéne lennie a tanárnőnek… hogy modell lehet…, mondja Zsuzsa, 
Emma legjobb barátnője. … Igen… a tanárnőnek kéne büszkének lennie… 

Azonkívül meg forradalmár az Emma… bizony forradalmár… legalábbis az 
szeretne lenni… ahogy nekem elárulja… tanárnő… kérem…, mondja Zsombor, Emma 
szerelme. … Unja magát… mert nincs forradalom…  

Igen… így van… ez pontos jellemzés… Nem tud magával mit kezdeni Emma 
forradalom nélkül…, mondja Zsuzsa, Emma legjobb barátnője:    

Elképesztő… mintha nem vívtuk volna már meg a forradalmunkat…, mondja 
Maja osztályfőnöknő.  

Én még nem vívtam meg… tanárnő kérem… a magam forradalmát…, mondja 
Emma mint veszélyes elem.  

Hát majd leverjük V. kisasszony forradalmát…, mondta Maja osztályfőnöknő.  
Ja igen… ha táncolhat… akkor elfelejtkezik mindenféle forradalomról…  

mármint az Emma… szóval… ha táncol…, mondja Zsombor, Emma szerelme. 
Hát igen… az iskolai bálunkon… felháborodásra… szemet szúróan… akár egy 

kuplerájban… úgy táncol V. kisasszony… éppen veled… Zsombor…, mondja Maja 
osztályfőnöknő. … Mintha teste összeragadna a tiéddel… ugye… Zsombor… 
forradalmian ragadtok össze…  

Hááát… mondja Zsombor, Emma szerelme. 
Pedig semmilyen ragasztót nem használunk… Zsombor is bizonyíthatja… tessék 

elhinni… tanárnő… kérem… semmilyen ragasztót… mondja Emma mint veszélyes elem. 
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Az osztály felröhög.  
 Másnap vagy harmadnap az igazgató hívatja Emma apját, Ambrust Emmával 
együtt, és felelősségre von, Maja osztályfőnöknő jelenlétében. Akkor látja át először 
Emma, micsoda hatásuk van a szenvedélyeknek és kedélyhangulatoknak a másik 
ellehetetlenítésére. 

Kötelességem tájékoztatni… apuka…, mondja Gimnáziumigazgató…, hogy 
leánya… Virágh Emma… második d. osztályos tanuló… akit eddig… valami tévedés 
folytán… tanintézetünk szeme fényének tekintettünk… osztálytitkári befolyását arra 
használja… hogy lejárassa fogalmazványokkal… a faliújságra is kitéve… engedély 
nélkül… osztályfőnöknőjét és… ezzel együtt… az iskoláját…    

Tévedés… igazgató úr… sőt hazugság és lejáratás… éppen ellenkezőleg… az 
iskola meg a gyerekek érdekében írom…, mondja V. Emma, második d. osztályos 
gimnazista. … Érzékeltetem az iskolánk légkörét… és csak egyetlen fogalmazásról van 
szó… 

Égbekiáltó… meddig kell még tűrnöm… igazgató elvtárs…, kérdezi Maja 
osztályfőnöknő.  

Nem értem… miféle fogalmazvány…,  kérdezi V. Ambrus, az apa.  
A maga Emmája… apuka… azt hiszi… zálogaként különben általam is értékelt 

magas intelligenciahányadosának… csak ez nem előremutató irányultságú nála… hogy 
azt fogalmazhat sokat bizonyított és megbízható osztályfőnökéről a szocializmusban… 
amit akar… és ráadásul még engedély nélkül nyilvánosságra is hozhatja…, mondja 
Gimnáziumigazgató.  

Kirakat per… igazgató úr… ellenem… Javaslom olvassák el a koncepciós 
perekről szóló irodalmat…, mondja V. Emma, második d. osztályos gimnazista. 

Ejnye… kislányom… észnél légy már az istenért…, mondja V. Ambrus, az apa.  
Hát ez aztán már… ilyet… Szóval rólam azt meri fogalmazni V. kisasszony… 

hogy eperszínű és hitvány szellem vagyok… aki kísértek…, mondja Maja 
osztályfőnöknő.   

Vannak szellemek… tessék idefigyelni… Maja néni… a világirodalom 
tanúsítja…, mondja V. Emma, második d. osztályos gimnazista  

Már nem bírom soká… Micsoda elvetemültség…  Szellemekben csak az  hisz… 
aki nem a mi világunkban él…, mondja Maja osztályfőnöknő. 

Emma… jól tudod… hogy a családunk sem hisz a szellemekben… De nekem 
még mindig nem világos semmi…, mondja V. Ambrus, az apa.  

Szellemek… apuka… Felháborító… hogy ilyen idealista leány is található még 
mindig  a mi materialista irányultságú iskolánkban… mint a maga lánya…, mondja 
Gimnáziumigazgató. 

Nálunk az otthoni szellem velejéig anyagelvű… igazgató elvtárs…, mondja V. 
Ambrus, az apa. 

Én csak a tapasztalataimat mondhatom…, jelenti ki Gimnáziumigazgató. … Ez a 
maga Emmája… brrr…  micsoda nemzetieskedő név… apuka… Emmaköz…,   

Az az Etel… és Etelköz… igazgató elvtárs…, mondja V. Ambrus, az apa. 
Mindegy… Különben is én nem történelem… hanem kémia szakos vagyok… 

mondja Gimnáziumigazgató. … Szóval a maga Emmája sztrájkra buzdít nemrég… ha 
nem tudná… Virágh apuka… úgymond egyes tanárok  igazságtalanságait 
megtorolandó… Ez  bizony elképesztő…,  
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Szóval az osztály rossz szelleme…, mondta Maja osztályfőnöknő. 
Hogyan lehetek én rossz szellem… ha nincs szellem…, kérdezi V. Emma, 

második d. osztályos gimnazista. 
Ejnye… Emma… fogd a szád…, mondja V. Ambrus, az apa. 
A szája akkora… a maga lányának… apuka… hogy az elképesztő…, mondja 

Maja osztályfőnöknő. … A becsületes tanulókat befolyásolja … Sőt mást is mondok… az 
igazgató elvtárs ellen szövetkező tanárok mellé szeretné felsorakoztatni az osztályt… a 
visszahúzó erők mellé …  

Mondom… kirakat per… és ellenem…, mondja V. Emma, második d. osztályos 
gimnazista.  

Emma… elment az eszed… kislányom…, emeli fel hangját V. Ambrus, az apa.   
Amíg a Virágh Emma által vezetett klikk… apuka… uralmát nem sikerül 

megtörni a második d.-ben… és megnevezni azokat a tanárokat… akik őt támogatják… 
kezdi  Gimnáziumigazgató…  

…Addig lehetetlen az oktató-nevelő munka pártszerű lényegének 
kibontakoztatása…, folytatja Maja osztályfőnöknő.  

… Holott vészesen közeledik a kilencedik kongresszus…, veszi vissza a szót 
Gimnáziumigazgató.  

Egyetértek… a kongresszusig rendet kell teremteni… Ezt én magam is így 
csinálom a vállalatomnál… És hát majd otthon is… ígérem…, mondja V. Ambrus, az 
apa.  

Én meg csak annyit szeretnék elérni… igazgató úr… hogy Maja néni úgy 
ismerjen… amilyen vagyok…, mondja V. Emma, második d. osztályos gimnazista.  

Nem bírom… igazgató elvtárs… nem bírom tovább…, kiabálja Maja 
osztályfőnöknő. … És apuka… most láthatja… micsoda hétpróbás kis szaros a maga 
lánya… 

Emma figyelmeztetést kap, utolsó figyelmeztetést, a következő alkalommal pedig 
már nem fog figyelmeztetést kapni, fenyegetőznek, hanem kicsapják. 
  
 
30 

 
 
Sűrűn találkozott Emma a hasonmásának tartott Magyar Klárival, hogy leendő 

együttműködésükről ejtsenek szót Emma filmjében. Találkozásaik után Emma nem tudott 
elaludni éjjel, forgolódott, és minduntalan Klári alakja tűnt fel előtte. Próbálta 
elhessegetni, nem sikerült. Kárhoztatta magát, miért kellett neki kitalálni egy hasonmást a 
filmjéhez. Úgy érezte, elveszítette az ellenőrzést önmaga felett.  

Kiment az előszobába az egyik éjjel a zsebrádiójával, mert nem tudott aludni, 
zenét akart hallgatni, bekapcsolta, örömére Mozart zenéje szólt, és miközben hallgatta, 
felgyújtotta a villanyt, hogy nézegethesse magát az előszoba tükrében. Vajon ő az még, 
aki eddig volt, Virágh Emma? Vagy talán Magyar Klárivá változott? Arcizmait mozgatva 
fintorgott. Ki hasonlít inkább a másikra, kérdezgette magában, ő Klárira, vagy Klári rá, ő 
vagy a másik? Szerette volna arcát annyira egyedivé varázsolni, hogy senkiével se 
lehessen összetéveszteni, főleg ne Kláriéval. És nincs ebben semmi különös, gondolta, 
tudniillik minduntalan megpróbálunk egy másodpercnyi, futó kifejezést állandóvá 
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merevíteni magunkon, amellyel vagy külsőnk valamely előnyös vonását szeretnénk 
érvényesíteni, vagy egy hibánkat palástolni, de úgy, hogy kiabáljon rólunk, senki más 
nem olyan, mint mi vagyunk.  
 Az előszobából beszűrődő fényre felriadtam, és megkérdeztem, vajon mit keres az 
előszobában ilyenkor  Emma. Szomorúság tükröződött rajta, és azonnal szeretkezni akart. 
Szeretkeztünk. 
 Közben Ádám felsírt. Bámulta kitartóan, miközben háton feküdt, a kezét és az 
aranyszőrű, bársonyból készült perzsa macskáját. Minden áron hasra akart fordulni már 
két hónapos korában, mindkét kezével erőlködött. Kúszni szépen kúszott, például egy 
nagy fehér babához. Sokszor hangosan, hosszan nevetett. És megsimogatott bennünket 
Emmával, és tudatosan, gondoltuk, hogy így, hevesen simogatott. Jókedvet árasztott. 
Hengeredett ide-oda, hangosan rikkantgatott. Nézte a kezét nagy figyelemmel, ütögette a 
játékait, csörgette a csörgőket. Szopni kezdte az ujját. Új haja nőtt a csecsemőhaj helyett.  

Mikor december közepe lett, hó helyett  apró szemű, csendes eső esett, amelynek 
szürkesége, nyirkossága őszies hangulatot keltett, őszi szagok terjengtek  a levegőben, 
tölgyfalevél illat például. Ám az eső egyszer csak átváltott a szemem láttára havazásba, 
és egyszeriben télies hangulatom támadt. Sőt a hópelyheket nagyobbaknak érzékeltem 
ezen a szombaton, a szokásosnál sokkal nagyobbaknak, egészen nagyoknak, és vakítóan 
fehérnek, már-már káprázatosan fehérnek. De nem sokáig élvezhettem a fehérséget, a 
télies hangulatot, mert a hó visszaváltozott esővé, apró szemű, csendes, szürke, 
piszkosszürke, lehangoló esővé, és visszatért egyúttal az őszies hangulatom is.  

Emmát szomorúnak láttam azokban a napokban, mire megkérdeztem, hova tűnt az 
életimádata, a boldogságérzése, amit azelőtt mindig tapasztaltam nála. Átadta nekem, 
válaszolta, és most szeretné, ha visszaadnám. Megígértem.    

Én meg hol elvágyódtam, hol belső béke köszöntött rám. Felrémlett bennem, 
mennyire elvágyódtam, amikor képesítés nélküli tanárnak kellett állnom, mert nem 
mehettem egyetemre, és Vecsés külterületén tanítottam, olyan gyerekeket, akik, 
döbbenetemre, még késő ősszel is mezítláb jártak. Hát elvágyódtam. Nem érdekelte 
tanítványaimat olyasmi mint történelem, irodalom, ezért, hogy lekössem őket, és ne a 
fejemen ugráljanak,  a vagány fickót adtam elő, aki, mint valami vadnyugati hős, 
felülkerekedik, mindig és minduntalan felülkerekedik, így aztán megnyertem tetszésüket. 
El is töltött a belső béke, hisz kiderült számomra, hogy képes vagyok belehelyezkedni 
mások világába, tőlem egészen idegen világokba is.  
 

  
31 
 

 
Szóval boldog Emma, imádja az életet.  
Mikor elindul, vállán térképtáska, a kedvenc táskája, világosbarna, vastag, jó 

tapintású bőrből készül, hű kísérője útjain, belefér minden, majdnem minden, ami kell 
neki egy napra, aznapra, le is húzza vállát; ridikültől, aktatáskától kirázza a hideg. Hurcol 
a térképtáskában legalább egy regényt, például Kafkától vagy Joseph Conradtól, egy 
verseskönyvet, mondjuk Pilinszkytől, egy filozófiai művet, akkortájt a nem kis súlyt 
képviselő, háromkötetes esztétikát Hegeltől, antikváriumban szerzi meg, és el van telve 
Az absztrakt forma szépsége című alfejezet egyik alfejezetétől; aztán tollakat hurcol,  
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hármat, kéket, lilát, kékeszöldet; könyvtári igazolványt, négyet, az Egyetemibe, a 
Széchenyibe, az Akadémiaiba, a Parlamentibe szólót; öt-hat egyetemi jegyzetet, ezeket 
megveti; kisebb és nagyobb alakú kockás noteszokat, ezeket teleírja; diák villamos 
hetijegyet, vigyáz arra, hogy csak kétszer használja, ennyiszer lehet egy nap, nem igen 
van pénze plusz jegyre, így aztán meg kell gondolnia az autóbuszon utazást is, mert arra 
nem érvényes  a kedvezményes jegy. 

Úton van általában, állomásai napról-napra ismétlődnek: egyetemi előadók és 
folyosók, könyvtári olvasóterem és büfé, a menza és előtere, Duna-parti lépcsősor, 
Puskin mozi és előcsarnoka, kávéházi asztalsarok a Hungáriában vagy a  Múzeumban, az 
Egyetemi Színpad és  társalgója, meg a Nárcisz eszpresszó. Hol moziba rohan, hol 
kiállításra, hol színházi bemutatóra, hol hangversenyre, hol táncolni. Szoknyája combig 
ér, nadrágja éppen ott feszül neki is, ahol kell, erre nem szeretnék sok szót vesztegetni, 
csupán a teljesség kedvéért említem. Szemeznek vele, bámulnak utána, miközben hol úgy 
véli, nőszámba sem vehető, „annyira elvont, szigorú, konok és elvarázsolt” volna, 
tanúsága szerint noteszbejegyzésének, amely egy híres író megállapítása egy művész-
értelmiségi asszonyról. Máskor meg úgy gondolja, nagyon is nő, persze csak jelzőnélküli 
nő, „annyira játékos, felszabadult, laza és persze csábító”, ahogy egy másik író, hosszú 
élete tapasztalatai alapján, csokorba gyűjti, milyennek is kéne lennie a nőnek. Micsoda 
hülye hímek lehetnek ezek az írók, gondolja Emma.  

Viták nyelik el, mondhatni állandó viták, amelyek veszélyesen robbanhatnak 
akkoriban az egyetemen, és ha robbannak, akkor persze Emma az, akit eltalálnak 
szilánkjai, fel is sebzik, a sebei pedig gyanússá teszik. A „szabadság és osztályharc” című 
vita hullámai közé, amit a saskeselyű vijjogású, mégis kenetteljes Mátra professzor kelt, 
nagy magaslatról zuhan alá Emma, miután elmagyarázza, miszerint a szabadságnak 
semmi köze az osztályharchoz, különösen nincs köze a mi „osztályharcos viszonyaink” 
között, hozza fel ezt a régi, de még élő jelszót, inkább volna köze az „életstílus 
forradalmához”, ami egy terjedőben lévő kifejezés, és ami persze nálunk elutasításra 
talál. Ízzé-porrá zúzza is, hát persze, az ellene felvonuló gépezet, megcímkézik 
„avantgardista ellenségnek”,  mint az előadók, „a magamutogatás non plusz ultrájának”, 
mint több évfolyamtársa, „naiv utópistának”, mint egyes mozgalmár fennforgók. 
Miközben mindezen Emmát érintő címkékkel egyetért Mátra professzor, megjegyzi, 
figyelemfelkeltő azért Virágh kollegina „vívódó kiútkeresése”, amely hol „pozitív”, hol 
„negatív”. Attól kezdve figyelemmel kíséri Emmát ez a Mátra professzor, és hol barátian, 
hol ellenségesen viszonyul hozzá; Emma, nem is érti mindig egészen, csak sejti, éppen 
miért így vagy éppen miért úgy. A viták ébresztik rá Emmát, hogy mintha másképp 
viszonyulna mindenhez, mint a társai, súlyosabban, kirívóbban, úgy, mintha az élete 
függne a viszonyulásaitól, ráadásul arra biztatja magát, amit bizonyos jelszavak annyira 
ismételgetnek is, hogy tessék, „el lehet menni a falakig”, és úgy érzi, ha nem megy el, 
akkor a lelkiismeretével nem képes elszámolni, majd észreveszi, hogy az csak egy jelszó, 
nem kell komolyan venni. Aztán meg, mikor visszanéz a hajcihőre, főleg a szerepléseire, 
nevetségesnek és rangján alulinak tartja az egész felhajtást. 

A viták révén azonban két új barátra lel, felháborodó kedvű Boldizsárra és 
Mátéra, az igazságosztóra, ámde ők ketten együtt nem mutatkozhatnak Emmával sem 
kedvenc helyükön, a Duna-part lépcsőin, sem szeretett mozijukban, a Filmmúzeumban, 
sem törzshelyükön, a Nárcisz eszpresszóban, de még az egyetem folyosóin sem, mert 
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Boldizsár és Máté egy idő után megutálják egymást, beszélő viszonyt sem tartanak fent, 
Emmához azonban egyformán vonzódnak.  

Boldizsár  templomba jár és felfedezi magyarságát, hite és azonosságérzése 
élmény számára, ezért folyamatosan lázban ég, amit  Emma  hol irigyel, hol elutasít.  

Máté beadványokkal bombázza az egyetem vezetőségét, hogy elérje, küzdjön az 
egyetemet megillető önállóság visszaszerzéséért, pedig tudja, ha ilyesmivel hívja fel 
magára a figyelmet, nem kerülheti el kirúgását. Csodálja is Emma kellőképpen ezért, de 
nem szereti állandó politizálgatásait. Miután megfenyegetik, el fogják távolítani, változtat 
magatartásán Máté, de csak ideig-óráig és, mint elárulja,  taktikából. 

Növeli Emma önbizalmát, hogy két ilyen fiúra, ennyire ritka példányokra lel, és  
hatással van rájuk, holott egyik útját sem követi, emeli önbizalmát. A két fiatalember, az 
egyik tűz, a másik víz, ugyanazt látják Emmában, hasonlókat állítanak róla, ha csak 
körülbelül is, mégpedig, hogy méltó életre törekszik, hogy gondolkodásmódja és érvei 
különlegessé teszik, aminek tudatában is van. 

Számon tartják Emmát mindenhol, ahol megfordul, tudják, ő, V. Emma, aki a 
jövő nőjét testesíti meg, ez fel is villanyozza meg terhére is van. Viszont kétségtelenül 
megvalósítja elképzelését, mutatkozzon úgy, amilyen, torzítatlan valóságában, mert „az 
őszinte valóság egyenlő erkölcs”, olvassa egy kortárs német filozófusnál, ezt gyakran 
hangoztatja is, bár a fordítást elég gyengének tartja. Rajzanak a férfiak körülötte. Már 
csak legyint Zsomborra, akit melldöngetőnek, és Leventére, akit hímhangsúlyozónak 
nevez, és beleszeret Jónásba, akit meg gallérmarkolászónak hív. Barát nélkül sincs soha, 
barátnője ellenben nem igen van, Zitát, az öntudathiányost, aki nyolc éves korától 
barátnője, már régen leépíti, és kezd  Zsuzsától  is, akivel bakfis korukban barátkoznak 
össze, köznaplelkűségét nem bírva már, eltávolodni.   

Ugyanahhoz az asztalhoz ülnek mindig Jónással, a gallérmarkolászóval a 
Hungária kávéházban, a pincérek már tudják, melyikhez. Jónás azért lesz 
gallérmarkolászó, Emma elnevezésében, mert, ha meg akar győzni valakit, elkapja a 
gallérjánál, és úgy beszél hozzá. Már szinte ehhez a kávéházhoz tartoznak, ahhoz a 
békebeli stílszerűséghez, amely bár kissé giccses álbarokkossággal, viszont csaknem 
világhíres nagyvonalúsággal tükröz, elég sok tükörrel, egy igazi kávéházat. 
Tulajdonképpen meglepetés, hogy az uralmon lévők, miután „mint polgári csökevényt” 
raktárrá változtatják, ahogy sok hasonló társát, megkegyelmeznek neki és felújítják. Eme 
kávéházi térnek, amely egy nagyoperett díszlete lehetne, sértenie kellene Emma és Jónás 
ízlését, Jónás szerint mindenképpen, hisz „ami az ízlés ellen van, az nem számíthat az 
érzés kellemességére”, magyarázza a leendő építész, egészen friss olvasmánya alapján. 
Emma meg mosolyog, mert látja, milyen jól érzi magát mégis ebben a környezetben 
Jónás. Hát ennyit a dogmákról, melyeket kikezd, ismeri fel Emma, az ösztön, a lélek, a 
szenvedély, és sok minden más. Igen, a Hungáriában fedezi fel Emma a szenvedélyek 
hatalmát, hogy ilyen elvontan fejezzem ki magam. Már nem tud meglenni nyálkahártyája 
nikotintól való folytonos izgatása nélkül, két és fél doboz Szimfóniát szív el naponta, 
nem létezhet a nélkül az izgalmi állapot nélkül sem, amit a vérnyomás-emelkedés által a 
koffein okoz, vagy öt-hat kávét is megiszik estig. Ebbe a sorba illeszkedik, szégyen, nem 
szégyen, bizonyos, mindenképpen különleges, legalábbis így tartják ők, hírforrások, 
amiket itt, a Hungáriában megforduló nevezetes alakok testesítenek meg, hiszen az 
általuk közöltek is izgalmat meg élvezetet váltanak ki. Ezekből, a még ritkaságértékűnek 
is vélt értesülésekből, hívhatom pletykának is, tovább következtethetnek Emmáék, 
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helyzetet értékelhetnek, ami aztán még élvezetesebb nekik, mert lám, mikre jöhetnek rá, 
például ilyesmikre, kissé talányosan  fogalmazva, de mindenképpen bizonyos hírek 
hallatán, miszerint „mennyi a fehér folt az emberiség felelősségének erkölcsi térképén, 
hát még a mi körülményeink és határaink között mennyi”; persze ez a mondat nem 
teljesen tőlük, inkább olvasmányaikból származik. 

Ráadásul még vár rájuk a szeretkezés, amit mindezen közben már jó előre, nemde 
bár, élveznek. Jónás az első igazi szeretője Emmának. Innen, a Hungáriából indulnak a 
Klauzál utcai lakásba, és szerencséjük van ebben a korabeli magyar lakáshelyzetben, 
mert ha nem tudná valaki, „Budapesten négy és negyed ember jut egy átlagban két szobás 
lakásra”, mint olvasni lehet a statisztikákban, de nemhogy négy és negyed, de egyetlen 
sem tartózkodik otthon Emmáéknál délelőtt, kora délután, még Kisöcsi sem, akivel 
Emmának meg kell osztania szobáját. Elsősorban a nyelvészeti órák helyett élvezi Emma 
a Jónással való szeretkezést. Azonban nem is mindig élvezi, mert Jónás bizonyítani 
szeretné a behatolásban és a hüvelyben való mozgásban páratlan férfiasságát, és Emmát 
erőszakossága megijeszti. Nem tud lazítani Jónás, szegény, még szeretkezéskor sem, neki 
a vártán kell állnia mindig, harcolnia kell sok mindennel szemben, ahogy sorolni szokta, 
„az önzéssel, az anyagiassággal, a gennyes karrierizmussal, a közönnyel, az importált 
cinizmussal, a szar tehetetlenséggel” szemben, amit persze sok újság is hangoztat. 
Jónásból azonban hiányzik az érzék, hogy mindent a maga helyén és idején tegyen vagy 
mondjon, bár e tekintetben a korszaknak és Emmának is volna tanulnivalója. 

Viszont, ha valaki annyira nincstelen, mint Jónás, a gallérmarkolászó, mert 
tényleg nincs semmije, az könnyen válhat oly engesztelhetetlenné, mint ő. Kellene 
számára: nejloning, garbó, zokni, farmer, hamissal is kiegyezne; cipő, öltöny esetleg; 
gatya, anorák, sporttáska, télikabát vagy valamilyen kabát, kardigán. Szívesen 
megajándékozná Emma ezekkel, és kifizetné kétezer-ötszáz forintos, tulajdonképpen 
szóra sem érdemes adósságát, kiváltaná a zálogházból az óráját, egy szovjet gyártmányt, 
csakúgy mint a fényképezőgépét, szintén szovjetet, de nincs Emmának sem miből. 
Szerencséjére, teszem hozzá, mert ha kisegítené Emma, Jónás célpontjává válna, ugyanis 
megveti azt, aki segíteni szeretne neki.  

Latolgatják, hogy összeköltöznek egy albérletbe, más lehetőség híján, hiszen 
ezáltal „jövőbe vezető, helykereső nyugtalanságuknak közös formát adhatnának”, amint 
olvassák egy értekezésben. Ám az albérletbe is kéne, ahogy összeírják: valami asztal, 
némi szék, esetleg függöny, valami edény, evőeszköz, talán szőnyeg, olvasólámpák 
mindenképpen, lemezjátszó, lemezek, írógép, kávéfőző, hamutartó, ágynemű 
hovatovább, netalántán takarók, vagy csak hálózsák, ja meg valami habszivacs, no, meg 
pénz a bérleti díjra. 

Meztelenül, cigarettázva ücsörögnek a szeretkezések szüneteiben, Jónás  Emma 
mellét szemléli, szép formás alma, mondja, kicsit laza, de éppen annyira, teszi hozzá, 
hogy ne egy felfújt léggömbhöz hasonlítson. Füstölögnek általában azon ilyenkor, miért 
nem lehet nálunk kapni nyugati antibébi pirulát, holott az „mélyen hozzátartozna a 
szabadsághoz, meg a szabad választáshoz”, olvassák egy angol lapban, amely eljut 
hozzájuk. 

Ilyenkor kibeszélnek mindenkit, nem tudom, a kor tulajdonsága vagy a 
természetük teszi, de mindenkiben csak kivetnivalót találnak. Kárhoztatják Zsuzsát, 
Emma legjobb barátnőjét, köznaplelkűsége, és korai férjhezmenetele, meg férje nevének, 
egy neki idegen névnek felvétele miatt, mintha önmaga, mint sajátos egyed, már nem is 
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létezne. Elítélik Zitát, az öntudathiányost, Emma gyerekkori barátnőjét, mint tipikus 
vértörtetőt, ki szerintük bárkibe beletapos, ha érdeke úgy kívánja. Féltik  Gábrielt, Emma 
üzlethívő gimnáziumi padtársát, a beléje kódolt, mint kifejezik, felhőtlen jólétre 
törekvéstől, nehogy leépüljön. Leírják Zsombort, Emma első szerelmét, a melldöngetőt, 
aki magába sűríti, véleményük szerint, a múltba révedező avíttság nevetségességét. Óvják 
a divatos elidegenedéstől az operatőr Leventét, az első igazi szeretőt Emma életében, őt 
egyenesen megvetik, mint hímhangsúlyozó aranyifjút, aki azonban nélkülözi mind az 
arany minőséget, mind az ifjú ígéretességét. Nem kegyelmeznek Boldizsárnak, a 
felháborodókedvűnek sem, Emma első számú egyetemi barátjának, akit valami vidéki 
igazgató-tanítónak állítanak be, eléggé oktalanul. És nem titkolják, mennyire az 
ellenszegülés túllihegő túllihegése túllihegőjének tartják Emma második számú egyetemi 
barátját, Mátét, az igazságosztót. Önmagukról jólesően megállapítják, hogy egyikükhöz 
sem hasonlítanak, hiszen ők, magukra rótt követelményként “az élet mindenfajta 
formájának megismerésére törekszenek”, mint írva vagyon több divatos szövegben. 
Valami rossz érzés kínozza Emmát ilyenkor, ha másokat elítélnek, bár nem mutatja, 
különben is kezdi unni a kettőjük, Jónás és jómaga minden más általuk ismert mércénél 
magasabban díszelgő mércéjét, amely egyrészt, mint Emma felismeri, a gőgös 
önelégültség, másrészt a magukban való kétkedés következménye. 

Ennek ellenére boldog Emma, imádja az életet, és ez tényleg nem mendemonda, 
bár a cigányasszony nem erősíti meg akkoriban, nem is teheti, hisz nem találkoznak 
hosszú idő óta. 

Ha anyja, Anna, aki  már osztályvezető-helyettes a tanácsi panaszirodán, éppen 
otthon tartózkodik, Emma hamarosan meglép, nem bírja testközelből érezni anyja 
szorongását amiatt, hátha az apa, Ambrus  után ő, Emma is elköltözik. Lakásuk 
megváltozik, az apanélküli lakást idegennek, otthontalannak érzi Emma, de ahogy múlik 
az idő, és ráébred, nem gyerekként lakik már benne, hát egyre otthonosabb lesz számára. 
Sűrűbben és érzelgősebben öleli át anyját, mint ahogyan szeretné, mutatva ragaszkodását 
hozzá, holott inkább az apjához ragaszkodna. Próbálja rávenni anyját, teremtsen magának 
úgymond magánéletet, ami csak a sajátja, rámutatva, hogy mostanában már új szelek 
fújnak, és kissé gúnyosan hivatkozik az újságokra, hogy nagyobb nyomatékot adjon 
javaslatának, mondván, azokban is olvasható, miszerint „a magánélet, oly sok kiátkozás 
után, megint követeli önmagát”, ami anyja esetében magyarul azt jelenti, keressen végre 
magának egy férfit. 

Lakásukat anyja szobája jellemzi, és kevésbé Emma és Kisöcsi szobájának 
berendezése, amelyet kicserélnek, és egy íróasztal meg a rengeteg könyv válik benne 
uralkodóvá. Anyja szobáját, amelyben viszont nincs könyv, a legsemmitmondóbb 
bútorok jellemezik, mint két egyszerű heverő mélysárga műszőrme takaróval, mögöttük a 
falon sárgás-barnás bolyhos faliszőnyeg, két mindennapi, szürkés-sárgás huzatú fotel, 
fényesre lakkozott közönséges dohányzóasztal, még közönségesebb  kétajtós szekrény, 
egy teljesen felesleges úgynevezett toalett-tükör, ami elé soha sem ül Anna, minek is 
ülne, hisz nem kozmetikázza magát. A padlón szürkés-barnás-sárgás spárgaszőnyeg, két 
olajfestmény a falon, mindkettő elnagyolt, tehetségtelenséget tükröző, ómodern,  sárgás-
szürkés-barna színekkel, fehér, egyszerű, a legegyszerűbb keretben. Persze a 
legfontosabb a Kisöcsi oltáraként elhelyezett nagyképernyős, új tévékészülék, amelyet 
Kisöcsi minden este bámul, közben pörköltet zabál nokedlival, ölébe helyezett tányérból. 
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Na, most itt van a magnetofon, Emma felháborodásának tárgya, mert Kisöcsi 
kapja egyedül ezt a ritkán tulajdonolható szerkezetet, kimondottan Annától, ám legyen, 
de akkor a lemezjátszó, mint Emma kijelenti, egyedül az övé, ugyanis, mint közli, létezik 
igazságosság is. És azt tervezi, mikor Kisöcsi átmegy  az anyjuk szobájába tévézni, akkor 
Emma besötétít és Mozart-lemezeket hallgat  újjászületése végett. Persze elüldözi 
otthonról  néhány pop-együttes, amelyeket  Kisöcsi szüntelen  harsogtat. 

Mégis  boldog és imádja az életet, legalábbis a mendemonda alapján. 
Egyik évfolyamdolgozatában, amely Miért forradalmár Petőfi? címet viseli, 

dédelgeti a forradalom eszméjét, mint örök kívánalmat, tilalomfák, értéktelenségek, 
igazságtalanságok, avíttságok lerombolását, az emberi cselekvés kiteljesedéseként, „a tett 
és a szerelem héroszainak, félisteneinek otthonos találkozását”, ahogy fogalmazza, átvéve 
egy neves, francia történésztől. Minden szerelme és barátja el van ragadtatva 
dolgozatától, ugyanis mindegyik kötődik a forradalomhoz, azok is, akik Petőfihez 
kevésbé, bár a szerelem félisteneit nem sorolják feltétlenül a forradalom ismérveihez. Én 
viszont, évek múltán, amikor elolvastatja velem Emma ezt a dolgozatát, leszúrom, amiért 
összekeveri a szerelmet a forradalommal, sőt Petőfit és önmagát(!) Lenin előfutáraként 
jeleníti meg, és már csak az hiányzik, hogy ő, Emma is válasszon magának konspirációs, 
tehát titkos összeesküvő nevet, egyúttal egy másik önazonosságot, és versenyezzen  a 
manipulálásban, vagyis a fondorkodásban, átverésben. Tiltakozik, hogy félreértem, bár 
magában mosolyog, mert tetszik neki, amit állítok, lám: Petrovics-Petőfi, Uljanov-Lenin 
és V. Emma-(?), így kérdőjelesen,  nyitva hagyván, milyen álnevet választ majd.  

Nem rendítik meg a párizsi diákok barikádharcai, az onnan származó jelszavak, 
hiszen már régen vallja ezeket, hogy bizony „nemet kell mondani minden fennállóra”, 
mert az gennyes, hogy bizony „a képzeletet szükséges ültetni a politika trónjára”, mert 
abban leledzik az alkotó energia, és bizony „a tömegek spontaneitására”, vagyis a milliók 
élményéből kiinduló ösztönösségre, öntevékenységre, azok szabad elhatározására kell 
építeni, történjen már végre valami. Nem újság neki annak világgá kiabálása sem, 
miszerint „a kapitalizmus aggkori demokrácia-szklerózisban”, vagyis meszesedésben 
szenved, és „a szocializmus a totális elnyomás koncentrációs táborait létrehozva” 
haldoklik, vagyis a tökéletes, sőt halált hozó elnyomás által semmisül majd meg. „Ne 
másoknak, magadnak csináld a forradalmat”, olvassa és legyint, mert rájön, no nézd csak, 
magánforradalom. Ha egyetért is ezekkel a jelszavakkal, akkor is igen távol állnak tőle  a 
nyugati lázadó diákok, jó dolgukból már csak az utcai harcok hiányoznak nekik, 
gondolja, élnének csak nálunk. Azon még jobban röhög, nem is kell mondanom, és 
keserűbben, mikor a fennállót itthon uralók sokfajta bőrt lehúznak erről a lázadásról, 
miközben félnek nehogy, szóhasználatuk szerint, „begyűrűzzön”. Egyszer „a hosszú hajú, 
mosdatlan hippibanda huligán típusú”  garázdaságainak bélyegzik, máskor azt szeretnék 
látni, hogy lám „a diákok felkelése a munkásokkal való összefogásról szól, a 
kizsákmányolás ellen”. Aztán felhozzák „a nyugati világ értékvesztését”, amit ugye 
kifejez a diákok „rombolása”, és persze „a kapitalizmus kiérdemel”, másrészt belelátnak 
„egy új világra való törekvést”, amely viszont, ha nem a „szocializmus irányába mutat”, 
megvalósíthatatlan „téveszme”. Micsoda katyvasz és hazudozás, gondolja Emma, és 
felháborodásának gyakran hangot is ad különböző társaságokban. 

A prágai tavasz sokkal inkább felcsigázza érdeklődését, de hibásnak tartja az 
„emberarcú szocializmus” megnevezést, hisz az igaz emberi és a létező szocializmus 
összekapcsolása szerinte lehetetlen. És elárulja, hogy számára semmilyen 



 28 

nagypolitikának, nincs emberarculata. Az azért érdekes, amit apja mesél, hogy 
végigparolázza, egyetlen puskalövés nélkül, alakulatával Szlovákiát, a magyar és a 
szlovák nép barátságát éltető, szlovákok készítette táblák alatt, ugyanis, mint tartalékos 
főhadnagyot behívják, vonuljon be Csehszlovákiába, adjon a magyar csapatokkal „baráti 
segítséget” az ottani „munkásosztálynak”.   

Che Guevara fotókkal és plakátokkal sem díszíti szobáját, utálja a Guevara-
jelenséget, pedig egy lány, aki ad magára, azonnal lefeküdne Chevel, ha fiú, ritmizálja a 
gerillaharc hiszekegyét, ha entellektüel-fióka, vagyis ha hozzá szeretne járulni értékek, 
ismeretek, eszmék létrehozásához, akkor cseverészik a társadalom állandó 
mozgósításának ethosszal átitatott, vagyis a jó és igaz iránti feltétlen elkötelezettség 
szükségességéről. Azt hiszik sokan, Emmának mindez testére szabott, ám úgy látszik, 
félreértik, ezért tudatja, ahol csak tudathatja, hogy őt elborzasztja mindenféle erőszak, 
képviselje azt Trockij, Mao, Guevara vagy Kádár, ő az erőszakmentes forradalom híve, 
és imádja az életet, sőt boldog, ellentétben az előbbi négy úrral. 

Egyenesen kiütést kap a „gazdasági mechanizmus reformról” való állandó, fentről 
való szavalásról, minden percben, minden helyzetben, és a hasát fogja nevettében, mikor  
keresik az összefüggést a „reform”, mondjuk a megújítás, valamint az összes létező 
„mechanizmus”, mondjuk folyamat és eljárás között, egyaránt vonatkoztatva például a 
festészetre, a szoba- meg az olajfestészetre, a sertéstenyésztésre, a könyvkiadásra, az 
autóvásárlásra, a vadászatra, nagy- és kisvadra, a versírásra, vagy a patkányirtásra,  sőt 
csótányirtásra, és így tovább. Ha ekkora csinnadrattát csapnak, akkor, gondolja, semmi 
más az egész, mint propaganda, vagyis erőszakos népszerűsítés, pontosabban átverés, és 
az ilyesmiből elege van. 

Mégis eltölti a napfényes boldogság és a gyémántszikrázású életimádat, minden 
földszürkeségű körülmény ellenére, és ez nem mendemonda. 

Akkortájt merül el Füst Milán regényében, A feleségem történetében, hát erről is 
írja következő évfolyamdolgozatát, címe  szerint: Semmi sincs egészen úgy. Egyik 
kulcsmondatát, bár az idő múlásával megfakul, idemásolom: Véletlen, mondja Füst 
Milán, hogy mi történik az emberrel, mert nem a világ, hanem a róla alkotott 
vélekedésünk, képünk határozza meg életünket, és ezáltal valóban azzá válhat életünk, 
amilyennek elgondoljuk, válhat elviselhetetlenné, ha különben elviselhető is, és válhat 
elviselhetővé, ha elviselhetetlen. Mindehhez persze el is kell gondoljuk a világot, meg az 
életünket, és ez az elgondolás a lényeg. Nagy vitát kavar ez a mondat közte és 
professzora között, aki támadja, téves, „idealista” eszmének tartja, Emma meg hevesen 
védi, mostanság azonban már nem védené annyira. 

Néhány házibulit rendez, hátha feltűnik valami férfi, akire felfigyelhet, mert 
szerelmei elkopnak mellőle, szakít Jónással is. Vörösbort, cseresznyepálinkát isznak, 
táncolnak hajnalig, szeszélyesen, csapongóan szövegelnek. Például arról, hogy az élet 
minden formáját és tartalmát meg kell ismerni, a szentét, a lelki betegét, az 
elmegyógyintézeti ápoltét is. Megbeszélik, hogy az állandó, ismételt, meg-megújuló 
önnevelés az egyedüli orvosság az elfajult technika nyomásának kivédésére, és a 
borzalmas szabadidős szokások átalakítására. Számba veszik a sorsot, az úgynevezett 
sorsot, mint megvalósítható és megvalósíthatatlan összhangot magukkal és másokkal, és 
úgy is, mint újmódi fohászt. Megkérdezik, elvont képlet vagyunk-e mi emberek, vagy 
igazán tényszerű valóságban gyökerezünk. Elhatározzák a boldogtalan tudat legyőzését, 
az erkölcsi érzékkel szemben álló vágyak kielégítésének megvetését, az ösztönjellegű 
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energiáink magasabb rendű társadalmi célra fordítását; és eltöprengenek azon, mi a 
szabadság.  

Egy ilyen bulin ismerkedik meg Fülöppel, egy festővel, akit később 
önmegtévesztőnek nevez. Fülöp megkéri nyomban Emma kezét, bár jóval idősebb nála, 
és még házas is Emma kacag, kacagja, hogy Fülöp volna a sokadik, aki ilyesmire 
vetemedik vele kapcsolatban, csakhogy ő alkalmatlan vasárnapi ebédek főzésére, utálja a 
rántott húst vastag bundában, a pörköltet tocsogó, vérvörös lében, hogy majd utána 
következzék a haja borzolása, na, szóval így. Mégis tetszhet Emmának  a lánykérés, hisz 
sűrűn látogatja ezután Fülöpöt. 

Ingereket keres az egyetemen még mindig és állandóan, ezt nem adja fel, 
szabadságingert, tájékozottságingert, véleményingert, tudásingert, kalandingert, fiúingert, 
barátnőingert és barátingert, egyáltalán emberingert, még tanárt is keres, akire 
felnézhetne, tehát mesteringert, nemkülönben izgalomingert. Várakozik, hátha történik 
vele valami, és történik is mindig, leginkább sajnos csak a gondolataiban. Különben nem 
történik semmi, vagy csak neki nem elég semmi, esetleg még mindig gyerekesen 
vágyakozik, hogy olyan legyen az élete, mint bizonyos mozgalmas regények és filmek 
hőseinek. Véleményei helyettesítik a történéseket, bizakodásai szintén, mert bizakodik, 
hátha bizonyos tilalomfák eltűnnek végre, és nem lesz papolás majd annyira a politikáról.  

Egyszer arról vitáznak a hatalmi mosolyát állandóan villogtató Kaba professzor 
szemináriumán, hogy „megelőzte-e a munka a tudatot”. Emma, bár nincs megfelelő 
tények birtokában, odamondja, baromság a kérdés maga, mert mi van akkor, ha megelőzi, 
és mi van akkor, ha nem? Majd hozzáteszi, villogtatva a legmodernebb áramlatokhoz 
fűződő bensőséges viszonyát, ez a kérdés csak arra jó, hogy bezárulhasson előttünk a 
„beszéd-univerzum”, a mindent magába foglaló és elnyelő szövegvilág, vagyis arra jó, 
hogy ne lehessen válaszolni a kérdésre. Éppen, hogy nagyon is lehet válaszolni, szól 
Emma ellenében Kaba professzor, hiszen kinyílik a szövegvilág a mi körülményeink 
között, igenis kinyílik, nálunk kinyílik. Parázs vita kerekedik erről, Emma magára marad, 
barátaival, felháborodókedvű Boldizsárral, és Mátéval, az igazságosztóval együtt.  

Minden porcikája tiltakozik Kaba professzor ellen, mégis jár a nem kötelező 
óráira is, persze azért, és ezt magának sem akarja bevallani, mivel divat járni Kabához, 
vagyis ő, Emma is követi a divatot, ha szégyelli, ha nem. A korszak egyik nevezetes 
színhelye ez a szeminárium; tekintély, sőt mohó sóvárgások dicsfénye övezi; sikamlós 
érdekesség, nagyzási hóbort, sikeres pályafutás lehetősége lengi körül; gyűjtőpont, 
gyűjtőhelye a legkülönbözőbb törekvéseknek, a tökéletesen alkalmazkodóknak, a 
szabványos, szabályos alakokénak, ugyanakkor tücskökének, bogarakénak is, az 
Emmához hasonló kivételeknek ugyancsak, akik nem alkalmazkodnak vagy nem 
szeretnének, illetve nem szabványosak, nem szabályosak. Az ok egyszerű, Kaba 
professzor a hatalom megtestesülése maga. És a hozzá áramlók kiteszik magukat a Kaba-
féle uralkodó mosoly felügyeletének. Ámde miért teszik ki? Előrejutásuk, jövőjük 
érdekében. Kabának pedig mindegy, kit felügyel, csak felügyelhessen, akár olyanokat is, 
mint Emma, hisz akkor rendszabályozhat. Hogy legyen mit rendszabályoznia, Emma 
olyasmiket is megjegyez ezen az órán, mint: nem látunk a sötétben, mert egypárti neon 
világít, csak azt nem érti, miért nem látunk világosban sem? Ez a kérdő mondata terjed az 
egyetem lépcsőházában, az olvasótermekben és azok mellékhelyiségeiben, az Egyetemi 
Színpad színfalai mögött, a Múzeum-kert lépcsőin.  
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Kivívja Emma Kaba professzor és barátja, egyben vetélytársa, a keselyű 
vijjogású, az ugyancsak hatalmi fondorkodó, Mátra professzor érdeklődését mind jó, 
mind rossz értelemben. Barátai, Boldizsár és Máté egyként bírálják Emmát a két 
professzor óráin való szereplése miatt. Olyasmiket mondogatnak Emmának, mint: figyelj 
jól, te a kényszeres bírálat, a túlfeszített észlelet, a hétköznapi csalódottság, és a 
különleges eszmények négyessége között tévelyegsz. Szerintük nem a helyzeteknek 
megfelelően viselkedik, belebonyolódik minden hülyeségbe, ezért kénytelen hol 
túlértékelni, hol alulértékelni, és hogy eme bizonytalanságait kiegyenlítse, elragadtatja 
magát.  Miért volna ez baj, kérdezi Emma, például az elragadtatásból erőt lehet meríteni, 
révén új utakra lehet találni. És miért ne bosszankodhatna? 

És felhozza példának Lukács György magyarságszemlélete címet viselő 
évfolyamdolgozatát hozza fel példának, amelyet azért ír, mert bosszantja Lukács 
szereplése. Tévhitnek tartja, hogy egy filozófus részt vegyen a napi politikai játszmákban, 
sőt részt vegyen a hatalmi játszmában, hatalmi törekvésekben, küldetésére hivatkozva, , 
ami, Emma szerint, mármint a küldetés, Lukács gyötrő lelkifurdalásán meg az ebből 
fakadó szellemi elszigeteltség és félelem érzésén alapszik, ráadásul erkölcsi öntudattal is 
párosul, miközben pedig az éppen hatalmon lévőkkel parolázik, ha úgy is tesz, mintha 
nem parolázna. Még azt is leszögezi Emma, hogy a saját lelkét szeretné menteni Lukács, 
ám tegye, de ez a magánügye a filozófus gurunak. Mesterkedés, mesterkedés, 
mesterkedés az egész Lukács, vallja Emma. 

Katonai térképtáskájába új könyvek kerülnek, mint Kanttól A gyakorlati ész 
kritikája, W. Benjamintól Kommentár és prófécia, Hauser Arnoldtól A művészet és az 
irodalom társadalomtörténete, Althussertól Marx - az elmélet forradalma. 

Vágyódik sok minden után, neki is kéne: feketelistás könyv; találomra: 
Swedenborg, Hamvas, Spengler, Bibó, Milosz, Márai, Jung, felvérteződése érdekében; 
hálózsák, hogy bárhol letanyázhasson; táskamagnó, legyen saját zaja, a külvilág zaja 
helyett; anorák, beburkolózása végett; no meg írógép, nyugati utazás, önálló lakás, igazi 
farmer. Viszont hogyan is érhetné el mindezt, hogyan is teremthetne szépséggel átszőtt 
igazi életet, ha eleve lemond a pénzről. Igen, a pénz, az neki nem létező, nem érzi 
valódiságát, az számára képzet és ábránd, és tudja, ez a legkényesebb, legsebezhetőbb  
oldala. 

Anyja egyre gyanakvóbban vizsgálgatja, mert Emma mind többször zárja be, 
sötétíti el szobáját, és hallgat Mozartot, főképpen, miután elvégzi az egyetemet, és 
tanárként kell folytatnia. Óvatossága, tapintata időnként elhagyja  anyját, és kifakad lánya 
ellen, mivel, amint kifejezi, nem tudja, mire számíthat Emmával kapcsolatban, és unja 
lánya különös megnyilvánulásait, amik hasonlítanak novellái, amiket éppen írni kezd, 
hőseinek megnyilvánulásaihoz, akik, legalábbis a szerkesztők visszautasításai szerint, 
„jellemhős formába csomagolt tétova, kesze-kusza alakok”. Emma meg unja anyja  
szenvedésre való mértéktelen hajlamát. Furdalja a lelkiismeret anyja magányossága 
miatt, de legfeljebb éjszaka találkozhatnának, akkor tartózkodik Emma otthon, bár 
ilyenkor már nem rázhatja fel álmából anyját, még ha szeretné is néha. Képletesen 
azonban mindig felrázza és szónokol neki, mondván, megérdemled, anya, a sorsodat, 
mert kiszolgáltad apát, mint valami mucsai maharadzsát, ebből lesz elege apának, 
mostanság meg töröd magad, hogy a mindennapok megpróbáltatásainak, vásárlás, főzés, 
takarítás stb. tökéletes áldozata legyél.  
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Apja meg, mikor néhanapján találkoznak, minduntalan arra tereli a szót, amit az 
újságban olvas, miszerint „a felnőttoktatás nagy jövő előtt áll”, vagy „az az igazi és 
fejlődő társadalom, amelyet tudományosan irányítanak”.  

Akkoriban jelenik meg a zacskós kakaó, amit nagyon szeret Emma, feltépi 
fogával az egyik sarkán, és a keletkező kis nyíláson szépen kiszívja gyakorlottan 
reggelente, többé bögrét sem kell használnia. Eszébe sem jut tiltakozni ez ellen a 
képtelen, gusztustalan és alkalmatlan nejlonzacskós megoldás ellen, sőt egy idő óta 
hiányolná, ha nem gyártanák, az igazi kakaónak már az ízét sem bírja. Hát az ilyesmi 
kritikátlan, sőt kritikus elfogadásán is alapulhat, gondolja aztán, a kritika és önkritika 
megbénulása, az életérzés elsekélyesedése. 

Mindezek ellenére boldog, imádja az életet, és ezt megerősíti ismét a 
cigányasszony, akivel összefut néha, a mendemonda szerint.  
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Nem tudott szabadulni hasonmása meglététől.  
Agyrém, gondolta, merő hülyeség, mégis foglalkoztatta, és kényszerűen, 

főképpen, ha találkoznia kellett vele, hasonmásával, vagyis Magyar Klárival, beszélgetni 
a leendő filmről, amelyben Klári Emma hasonmását játszaná. A valóság érzéke 
megbetegedett, gondolta Emma ilyenkor.  

Vegyük csak az ízlést, gondolta, hát a Klárié és az övé nemhogy nem hasonlít, 
hanem ég és föld, hiszen ennek a Klárinak ki van mindene a ruhájából rendszerint, ki a 
melle, amelynek annyira nincs tartása, hogy a melltartó formáját kell felvennie, különben 
a térdéig lógna, ellenben az ő, Emma melle éppen fordítva, megformázná a melltartót, 
gondolta büszkén, ha hordana ilyet. És kilátszik Klári feneke partja a szoknyájából, hát 
mikor venne fel ő, Emma, ilyen szoknyát, nem is beszélve arról, mennyire egy 
nevetségesen csontos fenékpartot mintáz Klári hátsó fertálya.  

Ámde az is felmerült Emmában, hogy kinevezheti a hasonmását a rosszabb 
énjének, akire ráfoghatja mindazt, amit nem szeret magában, vagy mások nem szeretnek 
benne, és az esetben csupán a jó, a kedvező tulajdonságaival villoghatna, így aztán 
gyógyír lehetne megoldhatatlan egyéni gondjaira. Hát nem? Emma arra gondolt, ha ez 
ilyen egyszerű volna.  

Bezártság érzés kínozza, panaszolta Emma nekem egy piszkosszürke, lehangoló 
napon, össze vagyunk zárva a közös szobánkban, mondta, amely még kicsi is, roppant 
kicsi, elszívjuk egymás elől a levegőt, mennyire szeretné, hogy ne lássa, mit csinálok, és 
ne lássam, mit csinál ő, azonban ez a kívánsága nem látszik túl közelinek. Meg különben 
is, neki nincs jövője. 

Gyakran mondogatott ilyeneket, sűrűn támadt saját maga ellen, és én ilyenkor 
próbáltam megvédeni őt önmagától. Különben megszoktam, hogy mindig védenem 
kellett. 
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Védenem kellett a szüleimmel szemben is, mert szerintük Emmával nem illünk 
egymáshoz, mivel származásunk és családtörténetünk, a Virágh családé és az Újhely 
családé  elválaszt egymástól. Ráadásul Emma egyéniségét sem bírta elfogadni sem 
anyám, sem apám, ilyennek lenni, ismételgették, mint Emma, ehhez nincsenek 
hozzászokva, még rajtam is túltesz, ami nagy szó. Azt válaszoltam, hogy sokáig kerestem 
azt a feleségnek valót, aki rajtam is túltesz, és lám, nemhiába. Mire apám is anyám is 
csúnyán nézett rám.   

Ilyenkor elvágyódtam, de aztán hamarosan megint eltöltött a belső béke, de hogy 
eltölthessen, valami szerencsés fejleményre kellett gondolnom. Például sokat töprengtem 
azon a szerencsémen, amit el sem akartam hinni, hogy felvettek az egyetemre. No persze, 
ahhoz némi protekció, befolyásos közbenjárás is szükségeltetett, a rossznak tartott 
származásom miatt, hogy felvételi vizsgát tehessek. Éljen a szerencse és a közbenjárás, 
gondoltam, tudniillik sikerült osztályidegen származásomtól, ami egyáltalán nem is illett 
a családunkra, megszabadulni. Azt a boldogságot leírni sem tudom, hogy azok lehettünk 
hivatalosan is, akik különben is voltunk. A szerencsémet és a befolyásos személy 
megszerzését az égieknek tulajdonítottam, hát kinek is másnak. Ekkora hatalmas belső 
békét sosem éltem át azelőtt. Ámde nemsokára megint az elvágyódás kerített hatalmába, 
tudniillik évfolyamtársaim és tanáraim csalódást okoztak, mélységes csalódást 
műveletlenségükkel, tudatlanságukkal, szemellenzős világnézeti pártosságukkal. Belső 
béke csak akkor köszöntött rám megint, mikor függetlenítettem magam az egyetemtől, 
nem az órákra, inkább könyvtárba jártam, angolul írt műveket olvastam, és Palával 
kötöttem barátságot. Azon töprengtem, vajon önmagam vagyok-e, vagy még azzá kell 
valahogy válnom. És, ha úgy tűnt számomra, hogy nem vagyok önmagam, akkor 
dühöngtem és elvágyódtam. Határtalanabb terekre vágyódtam, tágasabb látóhatár felé, 
mindenfajta új hullámban próbálva úszni. Megrendítő, gyászos, végzetes kifejezésekkel 
éltem, mikor a lehetőségeimen töprengtem, elsősorban azon, hogyan is válhatnék le 
szüleimről, hogyan tehetnék szert már végre önállóságra.  

Palával mindig jól elszórakoztattuk egymást, élveztük a szóváltást. A fő témánk a 
tudományos élmezőny csepülése volt. Legutóbb újságolta, hogy elhalálozott az egyik fő-
főemberré lett pályatársunk, egy drámai eposzba illő hír ez. Majd hozzátette, hogy 
különben rendes ember volt, mindig abban hitt, ami hatalmat és pénzt hozott, persze 
családszerető, ugyanakkor szellemi tolvaj, csak azt nem lehet tudni, ki fogja fenntartani  
azt az állandóan revolverező, feljelentgető, másokat ellehetetlenítő sereget, amelyet maga 
köré fegyverhordozókból szervezett. Hát vegyük át azt sereget mi ketten, Pala, 
javasoltam, adjunk nekik meg magunknak is kalasnyikovokat, jelöljük ki a célpontokat, 
és össztűz, szakítsunk erre egy kis időt, nem kevesen volnának hálásak. Jót nevettünk, 
még ha keserűséggel is.  
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Az egyik éjjel csörgött a telefon, vagy csak úgy képzelte Emma, mindenesetre 

felriadt és felkapta gyorsan a kagylót, nehogy felébredjek. Megijedt, mert rögtön arra 
gondolt, talán Magyar Klári hívja, tudniillik, ha valami rendellenes dolog történt, mint 
most ez az éjjeli telefon, azonnal hasonmásának tulajdonította. Felkapta a kagylót, az 
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viszont csak a jól ismert búgását hallatta. Képzelődik, gondolta, a kurva életbe, és elsírta 
magát. A valóságérzéke megbetegedett? 

Felébredtem, és látva feldúltságát, hogy eltereljem gondolatait, megkérdeztem, 
tud-e a dobolásomról, mert doboltam valamikor, á la Shelley Mann, tehát mint az a 
valamikor híres amerikai dzsesszdobos, dobolnék most is, tettem hozzá, például asztalon, 
csak régen eladtam már szantálfa dobverőimet. Még szerencse, hogy eladtad, mondta 
Emma, és már mosolygott. Pingpongütőn gyakoroltam annak idején,  folytattam, régi, 
parafa ütőn, a fürdőszoba nagy toalett tükre előtt ülve. Szegény, Gyula, mondta Emma, a 
szüleid nem vettek dobfelszerelést. Elég hangos lehetett a gyakorlásom, mondtam, mert 
egyszer, képzeld, Emma, a szomszédunk becsöngetett, és megfenyegetett, hogy leönt 
sósavval. Te jó ég, mondta Emma, ezt eddig nem is mesélted, és megsimogatott. 
Rengeteg dolgot nem meséltem el még neked Emma, mondtam, ha belegondolok, nem is 
akarok belegondolni.   

Emma másnap reggel Kiskunfélegyházára utazott, Kerek nagyszülei városába, 
kutatni az anyakönyvi hivatalban anyai lemenőit és felmenőit, hátha rábukkan 
hasonmására utaló nyomnak, elég feszült volt, mert félt, hogy rábukkan.  

Az állomásról gyalog ment a város felé, és mikor haladt a fő utcán, amelyet 
gyönyörű gesztenyefák szegélyezte. Egyszer csak egy alacsony, köpcös, világosbarna 
hajú fiatalember, köszönt mosolyogva rá, szervusz, Emma. Fogalma sem volt Emmának, 
kicsoda, meg is kérdezte, honnan ismeri. Hát nem emlékszik, kérdezte a fiatalember 
Emmától, hogy gyerekkorukban együtt játszottak nyaranta Emma nagyszüleinek 
utcájában, a Csáki utcában, meg a hozzá közeli réten, amit nyomásnak neveztek? Emma 
nyilván azért nem ismerte meg őt, mondta a fiatalember, mert sokat öregedett, viszont 
Emma semmit, olyan, mint tizennégy évesen. Örül, hogy eltalálta a nevét Emmának, tette 
hozzá még a fiatalember, mert először Klárit akart mondani. Emma megütődött. Csúnyán 
nézett a fiatalemberre. Meg is kérdezte, honnan veszi a Klárit, pont a Klárit?!  És a 
fenyegető végzet érzése kapta el. Idegesen kérdezte, mire a fiatalember zavarba jött, 
látva, milyen kellemetlenül érinti megjegyzése Emmát. Hát csak úgy, fogalma sincs, 
miért éppen a Klári név jutott az eszébe, mondta visszakozva a fiatalember. Talán ismer 
Klárit, kérdezte Emma, aki rá hasonlít? Nem, egyáltalán nem, válaszolta hárítóan a 
fiatalember.  

Emma zaklatottan haladt tovább városi tanács épületéhez, amely a magyar, Duna-
Tisza közi szecessziós beütésű eklektika kiskunsági változatának  tetszetős, több tornyos, 
igen tekintélyes példányaként uralta a fő teret, fürödve a bágyadt őszies napsugarakban, 
itt kapott helyet az anyakönyvi hivatal is. Csak azért tekinthetett bele az anyakönyvekbe, 
mert az egyik tisztviselő, nagyszülei távoli rokonaként, hivatalos papír nélkül is 
engedélyt adott rá. Lapozgatta a rossz szagú anyakönyveket a Virágh, a Kerek meg a 
Magyar neveknél, de nem talált semmit, ami neki kellett volna, bosszúsan távozott.  

Tehát nem rokon, bizonyára nem rokon a hasonmása, persze, hogy nem, gondolta, 
miért is lenne  rokon. 

Délibábot hajkurász, vélekedett, amikor olyasmit keres, mint hasonmás, mert 
vannak ugyan férfiak és nők, akikről tudjuk, hogy rokonok, de sosem gondolnánk, hogy  
lenne bármilyen közös vonásuk, a hasonmás meg fel sem merül.  

Aztán ellátogatott Kerek nagyszüleihez, faggatta nagyapját meg nagyanyját, 
tudnak-e Magyar nevű rokonokról, de csalódására, nem tudtak. Ellenben kiderült, hogy 
nagyapja családjának neve, a Kerek kezdetben ragadványnévként szerepelt, mégpedig a 
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Kun név előtt, eredetileg Kunnak hívták az őseiket, és a Kerek elnevezést a roppant 
szabályos, kerek fejformájuknak köszönhették, Kerek-Kunnak nevezve őket.  

Eszébe jutott Emmának, hogy gyerekkorában mindig azzal jött nagyapja, hogy 
mennyire kerek a feje, és mondogatta ilyen kerek fej nincs is több, legalábbis a 
környéken nincs. Anyja meg a nagynénjei is minduntalan emlegették a nagyapa kerek 
fejét, ám Emma egyáltalán nem látta annyira kereknek gyerekként sem,  most sem.  

Milyen érdekes gondolta, hogy családjukban, mennyire rögzült a legenda Kerek 
nagyapja kerek koponyájáról. A kerek koponya kultusza, gondolta.  

Az anyakönyveket lapozva felmerült Emmában ugyanakkor, hátha voltak Kerek-
Magyar nevű rokonaik is, miért ne, és megkérdezte, de nagyszülei nem tudtak erről. 

 Arra gondolt, talán az egyházi anyakönyvek többet elárulnak, és ellátogatott a 
katolikus anyakönyvi hivatalba, ahol meglepődésükben, hogy hozzájuk is betéved 
mostanában valaki, igen szívélyesen fogadták. Egy öregedő hölgy neki szegezte, tartja-e 
a vallást, mire Emma rávágta, persze, tartva attól, ha az igazat mondja, nem kapja meg, 
amit kér. Talált a már szétmenőben lévő régi, dohos anyakönyvekben Kerek-Kunokat, ám 
Kerek-Magyarokat nem. 

Hazatérve nézegette Ádám koponyáját, mennyire kerek. És ha Ádámmal 
foglalkozott, mindenről megfeledkezett, a hasonmásáról is. Ádám a játszótéren könnyen 
barátkozott a gyerekekkel, szólongatta valami sajátos nyelven azt, aki mosolygott rá. 
Belekapaszkodott, ha tehette, a hosszú hajú kislányok hajába. Rendszeresen belénk 
harapott. Mikor Emma énekelt, ő is énekelt, pontosabban gajdolt. Ügyesen mozgott, 
valósággal tornázott, szépen mászott, hátrafelé is. Nagyon korán próbálkozott a 
felállással, hát segítettünk neki, és egyszer csak állt, megállt a saját lábán, és ez annyira 
megörvendeztette, hogy nevetve sivalkodni kezdett.  
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Emma anyját, Kerek Annát bántja, hogy  Emma mindig a fejéhez vágja, hogy 

sohasem történik vele semmi, halálos unalom veszi körül, reggel elmegy dolgozni, késő 
délután hazajön, és kész.  

Hát minek kellene történnie, kislányom, kérdezi mindig Anna, azonkívül ami 
megtörténik? 

Például megtörtént, meséli, jól emlékszik erre, pedig még csak négyéves, ez az 
első emléke, amit el tud mesélni, mikor áll a tanyájuk melletti kis dombon, nővérével, 
Ilmával, és várják az orvost a hathetes öccsükhöz, aki fulladozik már órák óta, és mikor 
megjön az orvos, egyből lecsukja a baba szemét, mert az már mereven fekszik, és Anna 
azóta is maga előtt  látja a halott kis babát, testvérét, akit a kelevény, ahogy akkor 
mondják, megfojt. Azt sem felejti el soha, amikor neki, ötévesen, a hatéves Ilmával 
együtt, hajtania kell a libáikat a város felé, tudniillik ősszel visszaköltöznek a városi 
házba, zuhog az eső, átáznak, mezítláb lépegetnek a pocsolyákban és a sárban, hosszú 
kilométereken át. Mire Félegyházára érnek, jártányi erejük sincs, szerencsére a libák 
közül egy sem hiányzik, így megússzák verés nélkül. Annát anyja, Emma mostani Kerek 
nagymamája vigasztalja, hogy neki is ugyanígy kellett hajtani a libákat be a városba 
gyerekkorában.  
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A kamrában alszik Anna, egy ágyban nővérével, anyjuk meg a sokkal fiatalabb 
húgukkal, Sárival együtt egy másik ágyban alszik. Jól emlékszik Anna a húgának, 
Sárinak születésére is, akkor ugyanis, a szülés ünnepi alkalmából, hisz az ünnep, kap egy 
egész kiflit egyedül. Később az lesz a vágya, hogy az iskolába kiflit vigyen uzsonnára, de 
ez nem teljesdül. Viszont, szerencsére, iskoláztatják, zárdába járatják, áldozva például az 
egyenruhára, a kék-fehér csíkos blúzra, a világoskék vászonnal beszegett sötétkék matróz 
gallérra, a sötétkék szoknyára, a fekete köpenyre, a kerek, sötétkék kalapra, fekete 
harisnyára és fekete cipőre, ámde cipője nem  pántos lakkcipő, arra nem telt, hanem 
valami otromba. Egyszer csinál neki egy szép cipőt húsvétra a cipész nagybátyja, 
azonban kicsi lesz. És a fehérneműje nagyon idegesíti, házilag varrt csúnya flanel bugyi 
meg kombiné, azt nagyon szégyelli, főleg hogy ritkán moshatja ki, tudniillik egyetlen  
van neki. Jó tornász, rettenetesen hajlékony a dereka, de a tornatanárnő az úri lányokat 
hívja ki, mutassák be, mit tudnak, őt sosem. 

Én csak egy szolga voltam gyerekként, kislányom, jegyzi meg Anna Emmának.  
Fél háromkor kel hajnalban, és fél hétig libát töm, mielőtt a zárdába indul, a libák 

csőrének apró kis fogai felsértetik a kezét, csupa vér az, és fáj neki, be kell kötözni, 
állandóan bekötözött kézzel jár, a gyóntató papjának is feltűnik. 

Tizenöt évesen, miután elvégezte a zárda után a gép-és gyorsíró iskolát is, már 
dolgozik egy szeszfőzdében, gépel. Mikor a tulajdonos gyerekeit kell vinnie a strandra, 
örömmel teszi, nagy fehér kenyereket kapnak vajjal, a gyerekek nem eszik meg, hát Anna 
befalja, az neki különlegességnek számít, náluk otthon nincs  vaj, csak disznózsír. 

Sokat éhezik a háború alatt és után, főleg mikor Kecskeméten jár kereskedelmibe, 
amit kierőszakolt a szüleitől, harcok és könnyek árán, kosztos diák lett, ámde kevés 
kosztot kapott.    

Annyira alul lenni, kislányom, megvetetten, mint én voltam akkoriban, arról 
neked nem is lehet fogalmad, Emma, de ne is legyen, mondja Anna. 

Történt egyszer, meséli, hogy ott, Kecskeméten, amikor már népi kollégista, és 
ezért neki, mint népi származéknak nem kell fizetni, felkéri a tánciskolában egy 
fiatalember, hirtelenszőke és sovány, csetlik-botlik vele félszegen. Olyan elesettnek 
találja őt Anna. Furcsa, merev mozdulatokkal próbálja elsajátítani a figurákat az a fiú. 
Látszik rajta, az ilyen hívságos foglalatosság, mint a tánc, távol áll tőle. Ez megnyugtató 
érzéseket kelt Annában, biztosan nagyon megbízható az a fiatalember, gondolja. Amikor 
Anna mással táncol, észreveszi, hogy az a fiatalember féltékenyen bámulja világoskék 
szemével, sőt követelőzően, ugyanakkor szégyenlősen is, és rejtetten. Erre figyel fel 
Anna, erre a bámulásra.  

Pár nap múlva viszontlátta azt a fiatalembert egy vitaesten. Elfelejtette már, mi a 
téma. Vita vita hátán tornyosult akkoriban. Talán a vallás, mint az emberiség ópiuma. 
Csodálkozik Anna, ki lehet ez a fiú, aki külsejében egy szegény, ágrólszakadt valaki, 
belsőleg meg egy tudós ember, mert úgy beszél az, mintha aranyszájú volna. Ekkora 
műveltséggel korábban nem találkozott. Könnyedén a többi fölé kerekedett. Kiderült, 
abban a kollégiumban titkár, ahol ő, Anna is lakik, a Katona Józsefben. 

Néha találkoznak, alig beszélnek néhány szót, csak sétálnak egymás mellett.  
Nem ismertem egyáltalán a férfiakat még akkoriban, Emma, mondja Anna, 

egyébként most sem ismerem, teszi hozzá. 
Mikor tél lesz, hoz Annának egy pokrócot az a fiatalember, ne fázzon éjjelente, 

Anna nem akarja elfogadni, mert ha egyáltalán marad a fiatalembernek  pokróca, akkor is 
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megveszi az isten hidege, hiszen a kollégium épületén még szépen látszott a háborús 
pusztítás, az ablaktáblák például továbbra is be voltak törve. Anna ezzel a plusz 
pokróccal is majd odafagy a vaságyhoz. Pedig mindenét, amije van, ugyan nem sok, 
magára szedi. De hát az az akkori, fűtés nélküli tél, a háború után, kifogott minden 
pokrócon és meleg holmin. Egyszer azt álmodja Anna, hogy az a fiatalember biztosan a 
pokróca által szeretne rajta feküdni.  

Ilyesmit tőlem még nem hallhattál eddig, Emma, hát most hallasz, mondja Anna.  
Almát is hoz aztán a fiatalember, két darabot, eléggé ráncosakat. Csodálkozik is 

Anna az önfeláldozásán, hiszen almát nem lehet csak úgy, még ráncost se szerezni. 
Mintha kitalálná a fiatalember, hogy éppen almákról, melyeknek az ízét is elfelejti már, 
képzelődött Anna. 

Hangversenyjegyet is szerez a fiatalember. Elfogja Annát a pánik. Mit vegyen 
fel? Ijedten visszautasítja a jegyet, hogy nem ér rá. A fiatalember mélyen megbántódik. 
Komor, sötét, magába forduló lesz. És azontúl nem is tudná megszámolni, hányszor látja 
Anna ilyennek. Bűntudatot keltve Annában, kérdezi, talán nem akar vele mutatkozni? 
Dehogynem, válaszolja Anna, csak… És nem tudta folytatni. Hát most számoljon be a 
fiúnak egyetlen szakadt kombinéjáról, egyetlen agyonmosott bugyijáról, egyetlen lyukas 
harisnyájáról, egyetlen kifoszlott ruhájáról? Inkább azt mondta, haza kell utaznia a drága 
szüleihez este. Ám meghátrálásra készteti Annát az a fiatalember egyszerűen csak a 
nézésével. Kényszerítve érzi magát Anna és visszakozik, jó, elmegy a hangversenyre. 
Egész nap futkos blúz után, szoknya után, harisnya után kölcsön. Szerez is. A blúz szűk 
lett, a szoknyát a korcánál be kellett gyűrni, és kiderült, az a kölcsön harisnya is lyukas. 
Ahol kilátszott a fekete lyukas harisnyából a bőre, ott bekente szénporral. Azt lesi a 
hangverseny alatt lopva, nem mozdul-e el az a lyuk a helyéről. Pillantása irányát 
észreveszi az a fiatalember, mire olyan furcsán jelenti ki, bizony azzal foglalkozna 
szívesen, a lyukkal. És Anna csak jóval később érti meg, mire célzott ezzel. 

Így kezdődött  hát a mi kettőnk kapcsolata apáddal, Emma, mondja Anna. 
Leendő apja Emmának, Ambrus azt állította, legalábbis a leendő anya, Anna 

szerint, hogy akkor még nem volt dolga nővel egyáltalán. Már betöltötte pedig a 
huszonötöt is. Ezt olyan tárgyilagosan, de olyan tompán  mondta Ambrus. Persze azért 
igencsak mellékesen mondtsa, mert éppen politizáltak. Ad Annának egy verset, maga írja 
a kollégium házi indulójának. Bár szívesebben foglalkozna szerelmes tárgyú lírával, 
jegyezte meg, de nem tudja, mi az a szerelem. Ezt tompán mondta, és nyomban 
hozzátette, jobban otthon érzi magát a politizálásban és a filozofálásban, mint a 
szerelemben. Íme a vers,  Anna megőrizte, íme: Új élet hajnalán született ember/ nézz föl 
az égre, ott felírva, mit látsz?/ Lángbetűkkel áll ott, a népért mindent,/ segítsd a népet, a 
népet, a sziklát./ Lerázva láncát, szabadság körötte,/ kötelességed, légy útmutatója,/ a 
Holnap komoly, felelős felkentje./ Népnek a sarja, népi kollégista,/ rád vár a Rom, hogy 
eltakarítsd./ Holnap is vár rád, hívj magadhoz tudást,/ képezd magad, jellemed alakítsd,/ 
hogy a Nép lásson új rendet, új csodát. 

Ez a vers úgy megkapott, Emma, mondja Anna, sugárzik belőle a természetes 
romlatlanság és hiszékenység, vagyis a naivitás, hát akkor még nem ismertem ezt a szót, 
naivitás, holott a naivitás belőlem is sugárzott, tehát együtt sugároztuk, leendő apád meg 
én. 
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Sok mindent képzelt Anna Ambrusba. Az vette le a lábáról Ambrussal   
kapcsolatban, hogy képzelhetett belé mondjuk helyénvalóságot, tisztaságot, és  azt a 
valamit is, amiről nem tudta, micsoda.  

Ambrust kinevezték Pécsre igazgatónak a  kommunista irányítású Batsányi János 
népi kollégiumba, mivel Ambrus tevékenysége, szervezői készsége és műveltsége, amit a 
piaristáknál meg a ferenceseknél szerzett, nemkülönben verse igen megtetszik a 
kommunista vezetésnek, és megbízzák, bizonyítsa be, hazugság és választási fogás a 
szociáldemokraták állítása, miszerint abban a kollégiumban szabad szerelem dívik, 
tivornyák folynak. Hát Ambrus megdicsőült, hisz szép jövővel biztatták, olyan állásba 
helyezték, amiről nem is álmodott. Abban a szabad szerelem ügyben a maga és Anna 
bőrét is vásárra viszi. Tudniillik példának állítja Annát és magát, mint akik jelképezik a 
tisztaságot, mivel ők érintetlenek még. Mindezt a nyilvánosság elé tárja, orvosi 
vizsgálatot is kilátásba helyez Annával kapcsolatban. És sajnálja, még nem olyan fejlett 
az orvostudomány, hogy önmagáról is, mint férfiről, megállapíthassák a szüzességet. El 
is halmozzák Ambrust dicséretekkel a pártból. Háta mögött meg kiröhögték. 

Hát jól van, mondja Anna. 
Büszke voltam Ambrusra, büszke magunkra, mondja Anna, azt gondoltam, hogy  

tiszták vagyunk, helyénvalóan viselkedünk a párt, a közvélemény és önmagunk előtt. 
Esküvőjükön két kollégista fiú a násznagy, és minden ceremónia, vagyis 

felesleges formaság nélkül szép csendben folyt le a nagy esemény. Sötétkék szoknyát és  
fehér blúzt viselt Anna, Ambruson pedig valami nagyon szép sötétkék öltöny feszült, 
Anna nem is tudta, honnan és hogyan szerezte Ambrus. Kalapot, fátyolt sem tett Anna a 
fejére. A közönséget, a rokonságot is nélkülözték. Csendes esküvő volt. Ambrus neveltjei 
és alkalmazottai két csokor szegfűvel, fehérrel és pirossal kívántak nagyon sok 
boldogságot. Nászajándéknak egy tálcát kaptak a kollégium személyzetétől, és egy 
vizespohár készletet, hat darabost, kancsóval, igen mutatósnak gondolták. Ünnepi 
vacsorának disznópörköltet tálaltak. Anna végtelenül aranyosnak látta Ambrust, aki 
nagyon szereti őt. Ékkor egy fénykép is készült róluk.   

 Képzeld, Emma, mondja Anna, nagyságos asszonynak szólított a személyzet, alig 
bírtam rábeszélni a szakácsnőt és a takarítónőket, hívjanak csak Annuskának, ma már 
nincs nagyságos asszony, ámde ők ellenkeztek, hogyan nevezhetnék az igazgató úr 
feleségét holmi Annuskának. 

Szép kis lakásuk is lesz, pontosabban egy szobájuk a kollégiumban. Volt benne 
két szekrény, ezek, ahogy Anna visszaemlékszik, a legegyszerűbbek, aztán van egy 
vaságy, amelyet később kétszemélyes sezlonra cserélt ki a személyzet, ami nagy 
kitüntetésnek számított. Volt két éjjeli szekrény is, meg egy nagyon tekintélyes íróasztal 
Ambrusnak. És egy kisebb rendes asztal is van, meg négy szék. A szoba parkettás és 
gyönyörűen fel van fényesítve. Terítők, függönyök, szőnyegek, dísztárgyak még 
hiányoztak. Képek a falakról szintén. Anna kapott Ambrustól egy, Anna szerint, 
gyönyörű fürdőruhát, tiszta pamutot, százhatvan forintost, az föltétlenül szükséges, szép 
strand van Pécsett, meg ha minden jól megy, elmennek a Balatonra, valami tanfolyamra. 

Lesz Annának állása is, a kommunisták megyei szervezeténél alkalmazták, kellett 
ott a csinos, fiatal nő, nehogy azt higgye az ellenség, jegyezték meg a vezetők, hogy a 
párt impotens. Ezt a szót meg kellett Annának kérdeznie Ambrustól, mit jelent, és mikor 
megtudja, elpirul. Hogy mennyi lesz a fizetése, nem is kérdezte. Figyelmezteti levélben a 
szüleit, ne szidják többé a Pártot (nagybetűvel). És szeressék Ambrust, szülei helyett 
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legyenek szülei, ugyanis Ambrust kitagadta a családja, miután kibújt a reverendából, és 
őt, Annát  nem is akarják látni, mert nem vitt a házhoz hozományt.  

Az első csalódás Ambrus tekintetében a nászéjszakán éri Annát. Közönségesen 
viselkedik Ambrus. Részleteket erről nem akar Emmának  mondani, mégis a kislánya 
volna. Még csak annyit, hogy a nászi ágyukban megcsípte valami, és ez felháborítja. 
Nem érzi egyáltalán helyénvalónak egy bolha vagy poloska jelenlétét ilyenkor. Hogy 
megértse Emma, Anna elmagyarázza, bizony a háború után nagyon elszaporodtak a 
bolhák meg a poloskák. 

Csak magáról ne kelljen beszélnie, jegyzi meg Anna. 
Néhány héttel egybekelésük után, tanfolyamon, a Balaton mellett, egy üdülőben, 

Ambrust, aki az egyik előadó, meghívja lakomára a hallgatóság. Elmegy Anna nélkül, 
mert Annát nem hívják. Egyszer csak hallja Anna, mert véletlenül a szomszédos 
szobában rendezik, és áthallatszik, mit beszélnek, hogy hogyan tudott elvenni Virágh 
elvtárs egy olyan kis jelentéktelen, színvonaltalan, sőt ágrólszakadt nőt, mint  Anna. 
Ambrus ötöl-hatol. Akkor Anna kiszalad a szobából, nem akarja hallani a továbbiakat. 
Sírva fakad a tó partján, ahol életében először jár. Vöröseskék naplementét lát. Ambrus 
ott marad a társaságban, nem érzi, hogy ott kéne hagyni őket.  

Aznap éjjel úgy esik Annának Ambrus, mintha meg akarná erőszakolni. Lassan 
ébred rá Anna, évekkel később, hogy ennek az oka, az ellene való vétség.  A 
későbbiekben is, mikor erőszakosan neki esik Ambrus,  Anna már tudja, Ambrus éppen 
vétett ellene vagy cserben hagyta.  

Miután lejátszódott még néhány nagyon hasonló esemény, kislányom, meséli 
Anna Emmának, vagyis mikor apád elárult engem, mindig gyönyörű, vöröseskék 
naplementét álmodtam, amilyet a Balaton partján láttam Ambrus első árulása után.  

Nem tudta eldönteni, álom, félálom vagy valóság volt-e az első hivatalos 
vacsorájuk a Szabadságharcos Szövetségben. Hatalmas csillárokat látott, amelyek fénye 
megvilágította élesen a borjúpörköltet krumplival és rizzsel. Mindkét köretből egyszerre 
és egymás után is lehetett venni. És többször is. Sajnos a húsból nem. Krémesből kettőt 
szolgáltak fel, sőt rétest is, mákost és meggyest, meg almát, hármat is vehetett  Anna, irtó 
jól lakott. A második hasonló alkalom is homályos emlék csupán, a pártbizottságra hívták 
meg őket, világoskék damaszt terítőre emlékszik, damaszt szalvétákra, rántott 
disznókarajra, petrezselymes krumplira, párolt káposztára, meg csokoládétortára, két 
szelet is jutott egy embernek.  

Most már tudod, Emma, ugye, kérdezi Anna, miért ezek a kedvenc ételeim? 
Ambrus ehhez hasonló  lakomákat követel rajta. Mindig mást követelt, mint ami 

volt. Úgy nekiállt az evésnek, habzsolt. Általában tojással laktak jól, az volt a legolcsóbb 
aránylag. Rántottát szeretett csinálni Anna, mert abból Ambrus három tojásosnál nagyobb 
adaggal nem bírt megenni. Viszont Ambrus lágy tojást követelt, abból ugyanis hat-nyolc 
darabot is be tudott kebelezni. Szinte dédelgetve ette  a tojásokat. És éjszaka meg akarta 
mutatni, hogyan hasznosul a tojás.  

Mindent bevetett, amiről nem szeretnék neked mesélni, Emma, mondja Anna. 
Egyszer uzsonnára hívják meg őket új ismerősök, már Budapesten. Attól fogva 

Budapest úgy jelent meg Anna álmaimban, mint a gazdag uzsonnák városa. Habos 
kávéval, kakaós kaláccsal, süteményekkel, jonatán almával várják őket, mint azokban az 
operettes, háború előtti magyar filmekben. Ambrus az uzsonna emberfelemelő 
mibenlétéről, amiben neki nincs sok része eddigi életében, elmélkedik a társaságban. 
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Nevezetes eseménnyé emelkedik egy ebédmeghívásuk, mivel Újházi 
tyúklevessel, melynek létezéséről tudomásuk sincs, kínálták őket. Hát Ambrus valósággal 
zabál, holott nem is szereti igazán a tyúkot. Mindenki megáll az evésben, meséli Anna, 
úgy nézik Ambrust, hogyan rágja le a csontokról nagy figyelemmel azt a finom húst. 
Mindent elpusztít. Kér még egy tányérral, ami Annának nagyon kínos. A háziak zavarban 
vannak, nincs több, mondják. Akkor Ambrus látványosan magába roskadt, kiváltva a 
többiek megütközését. 

A gyomrához való viszonya apádnak tisztátalan, kislányom, mondja Anna, nem 
helyénvaló, talán ezért is lett beteg a gyomra, állandóan fájt neki, mégis erőltette az evést; 
persze az én viszonyom sem helyénvaló a gyomromhoz. 

Az öltözködéssel sokat vesződik Anna, arra senki sem tanítja, magától meg nem 
tud rájönni, hogyan is kéne megfelelően ruházkodnia. Ambrust sem képezi ki az 
öltözködés tárgyában senki, nem is képezhette, addigi életükben alig volt mit felvenniük. 
Amikor az első igazi szép ruháját megcsináltatta Ambrus, sötétszürke öltönyt, kétsorost, 
színtiszta angol szövetből, ami többe került a havi fizetésénél, hát annyira felizgult, hogy 
éppen ahol voltak, valami ünnepségen, ott akart élni Annával nemi életet, keresett valami 
félreeső zugot, Anna  előre hajolt stb. Ez gyakran  megismétlődött a továbbiakban, mikor 
Ambrus az elegáns ruháit viselte. Hazatérve meg, úgy teljes díszben, feldobódottan a 
szép öltönyeitől, még a zakóját sem levéve, szerette ölelni Annát. Anna meg vergődött, 
szégyenkezett, tisztátalannak tartorra. 

Így van ez, néha elnémul az ember, kislányom, jegyzi meg Anna. 
Úgy benne van Annában az az egy-két bál, ahová hivatalosak, mikor az egyik 

alkalomkor felveheti azt a máig emlékezetes középkék kisestélyijét. Aztán mikorra lenne 
néhány jobb ruhája, úgy alakult, hogy már nem hívták meg sehová őket. Annának az a 
kevés szép öltözéke is ott porosodik a szekrényben. Talán ezért is kívánta, látogassa csak 
meg az anyósa sűrűbben, mert az anyósa, Emma Virágh nagymamája roppant jó 
közönség volt. Amikor néhányszor látogatóba jött, megmutathatta neki Anna az új ruháit, 
például egy feketét fehér melldísszel, aztán  a pepita kiskosztümöt, a fekete rakott 
szoknyát fehér redőzött blúzzal, meg a bordó bársony pongyoláját. Meg is jegyezte 
Virágh nagymama, érdekes, úgy néz ki ebben Anna, mintha még mindig lány volna. 
Ambrus is felvette a sötétszürke, egysoros ruháját, fehér inggel, sötétpiros nyakkendővel, 
villogni anyja előtt, aztán a világosszürke, kétsoros öltönyét, halványkék inggel, bordó 
hatású nyakravalóval. Virágh nagymama folyamatosan csodálkozott, és kijelenti, nem 
érti, a parasztokon miért nem áll így a ruha, mint a fián meg a menyén. Ilyenkor elfogta 
Annát a bűntudat. Nem helyénvalónak érezte a divatosságát. Szégyellte a szép ruháit, 
mert neki volt, anyósának, sőt anyjának sem volt. Le is mondott aztán a választékos 
öltözködésről egy életre, nem való az neki. 

Mindez persze zavaros, ugye, Emma, mondja Anna. 
Elmeséli, hogy mikor egyenruhába bújtatják Ambrust, durvábban közeledik 

éjszakánként hozzá. Mintha az a katonai mundér eldurvítaná Ambrust. Persze keménynek 
kellett lennie akkoriban egy tisztnek, az biztos. Kérlelhetetlenséget követeltek Ambrustól, 
nem babra ment a játék állítólag. Anna viszont tényleg játéknak gondolta először, mikor 
rá fogta pisztolyát Ambrus, vetkőzzön, parancsolta meg. Aztán, mikor Anna ráébred, nem 
játékosan csinálja Ambrus, hanem véresen komolyan, halálra ijedt. Különben Ambrus 
ilyenkor alig tudott Annával csinálni valamit, ki volt merülve. Hullaként feküdt és aludt 



 40 

Anna mellett. Néha Anna megnézte, van-e még pulzusa. Légzési zavarai támadtak 
Ambrusnak. Igen kimeríti a helytállás. Kórházba is került.  

Akkor éreztem először, Emma, mondja Anna, hogy apád távolléte pihenést jelent 
nekem, sőt megkönnyebbülést.  

Egyik napról a másikra leveszik Ambrusról az egyenruhát. Ezt Anna nem érti és 
félelemmel tölti el. Ambrus tehetetlennek, gyengének, divatjamúlt jelenségnek látszik 
régi civil ruháiban. Gyakoribbak lesznek légzési zavarai, gyomorpanaszai támadnak, 
illetve kiújulnak. Csak ha Annába bújhat, nyugszik meg. Védettnek képzeli magát 
ilyenkor. Órákig fekszik Annában mozdulatlanul. És azt ismételgeti, csak ilyenkor érzi 
magát biztonságban. De Anna fél ettől. 

Figyelmezteti Ambrus Annát, aki titkárnő maradt az államvédelmi hatóságnál, 
vigyázzon, mert manipuláló és vulgáris az a szervezet, így fejezte ki, miután már elbántak 
vele, Anna nem is értette azokat a szavakat még. Hát Ambrus megmagyarázta, hogy 
átverő, mesterkedő, hazudozó, alantas meg talán még durva is. Hozzátette, nincs tisztában 
azzal, mi van az ávéhások lelkének helyén. A helyén szót különösképpen  hangsúlyozza.  

Miután összelőtték a házukat, azt a nagy bérházat a Klauzál utcában, Mindenük 
tönkrement, bár a meggyőződésük meg a hitük, ha sérült is, megmaradt.  A lövedékek 
nyomán tűz és víz pusztította el a lakást. Néhány nappal azelőtt, hogy rommá lőtték, 
festetették ki, még ki sem fizették.  

Emlékszel arra Emma, kérdezi Anna, mikor a ruháinkat, hogy mentsük, kivisszük 
a vécébe, mert azt védettebbnek gondoltuk, szögekre akasztottuk, a tűz meg éppen a 
világítóudvaron át jött fel, a lángok becsaptak a vécébe, minden ruhaneműnk elégett, ami 
meg nem, az elázott, tudniillik meg kellett nyitni a ház összes csapját a tüzet oltandó, és 
újra elkezdődött az éhezés, a ruhanélküliség, a bútorozatlanság, a jövőtől való félelem.  

Mondhatnád, kislányom, hogy jobban tisztában vagy a történelemmel mint én, 
jegyzi meg Anna, hogy ez és ilyen Magyarország, állandó szükséghelyzetben van, de a  
szükséghelyzeteknek lehetnek általad nem ismert vonatkozásai is, kislányom. 

És elmeséli, hogy Ambrus kitalálta a szükséghelyzetnek és a szorongásnak 
megfelelő házaséletet. Nem szívesen meséli el  Emmának, de most elkezdte. Minden 
hacukát magukra szedtek például akkor télen, az ellenforradalom, ahogy Anna hívja, 
leverése után, ami nem ég el, a hideg elleni védekezésül, és valami kis nyílást ókumlált ki 
Ambrus mindkettőjük ruházatán. Az ezen a kis nyíláson való áthatolás, ami rémálmaiban 
mindig előjön aztán Annának, okoz Ambrusnak akkora örömet, hogy elűzte félelmét. 

Csak dolgoztunk és dolgoztunk aztán megint, amit te, Emma, kárhoztatsz, jegyzi 
meg Anna, hogy a munkán kívül semmi más nincs az életünkben.  

A sok házimunka miatti kínjában Anna venni szeretett volna  egy mosógépet, de 
erről Ambrus hallani sem akart. Azt beszélte, hogy a nemi szervét majd laposra hengerli 
az a mosógép, mikor a gatyáit mossa, ha csak a képzelete szerint is. A tévékészülék ellen 
is tiltakozott, mert kéretlenül behozza otthonába az undorító külvilágot, ráadásul úgy érzi, 
elmegy férfiúi ereje azoktól a hideg-kék sugaraktól. Minden eszközre, amely Anna 
számára megkönnyítené a házi munkát, vagy kikapcsolódást nyújthatna neki, Ambrus 
tulajdonképpen féltékeny. 

Derült égből villámcsapásként éri Annát, amikor elkezdett Ambrus kimaradozni. 
Kérdezte Ambrustól, mi van, hol van, mit csinál? Ambrus bevallotta, egy húszéves 
lánnyal van viszonya. Szégyelli, de ez van, majd csak elmúlik, higgye el Anna.  Anna 
meg csak olyan maflán mondta, azért mégsem állapot, hogy ne tudja, hol van 
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éjszakánként. Na, aztán fel is hívja az a leányzó hajnaltájt többször Annát, és bejelenti, a 
férje jó helyen van, nála van, ne aggódjon. 

Elmesél nekem apád mindent,  Emma, mondja Anna, töviről-hegyire, mintha egy 
barátja lennék, hogyan csinálják,  hogyan élvezik.  

Mintha kést forgatna Anna szívében Ambrus, és nem akarta észrevenni. Mikor 
szakított azzal a húszévessel, cinikusan jelentette ki, kutyaharapást szőrivel. És tényleg, 
jött egy új nő, Erzsi. Erzsihez fűződő viszonyát is elmesélte töviről-hegyire Ambrus. 
Hogy az Erzsi nem akar vele lefeküdni, csak ha ő, Ambrus otthagyja a családját és 
elveszi feleségül. És persze Ambrus megígérte, így aztán Erzsi közösült vele, és Ambrus 
előadta, milyen jó nő az ágyban az Erzsi. Részletesen beszámolt arról is, hogyan esett 
teherbe az Erzsi, és arról is, hogy a lelkük, az Erzsié meg Ambrusé hasogatott, mikor 
elvetették a magzatot, mert nem akart új családot Ambrus, mert még mindig a régi 
családjához húzott, mint állította. Anna elcsodálkozott ezen, mert semmi jelét nem látta. 

Szörnyű idők voltak azok, Emma, de ebben már te is valamennyire felnőttként 
vettél  részt, jól tudhatod, mondja Anna.  

Éppen akkor rendezték át a lakásukat, végre megvették a korábban vágyott 
bútorokat, a falakra festmény is került, iparművész tervezte puha faliszőnyeg, sőt meleg 
víz is lett korlátlanul a villanymelegítő köszönhetően, de már nem tudták élvezni. már 
elkésnek, nem bírják élvezni. Bár Ambrus kijelentette, szép ez az otthon, visszavágyik 
ide. Anna örült, pontosabban azt hitte, hogy örül. Új nászéjszakát, így mondta Ambrus, 
akar tartani, ám Anna fadarabként viselkedett, pedig másként akart. Ambrus ordított vele. 
Anna sírt.  

A bánat azontúl, bár nem akarta, kiült Anna arcára. Ha tükörbe nézett, még 
bánatosabb lett a bánatos arcától. 

Mégsem költözött el Ambrus, és ki is jelentette, soha nem is költözik el.  
Pedig te, kislányom, mindent megteszel, hogy apádat kiutáld, mondja Anna, 

mégis azt hajtogatta Ambrus, mi vagyunk a családja.  
Ambrus kéri, legyen Anna türelemmel, mert szabadulni szeretne Erzsitől. 

Őrlődik, tépelődik, ki van fordulva magából, lelkifurdalás gyötri. Inni kezd, és Anna nem 
bírja a részegségét. Meg a sírását sem bírja, mert Ambrus sír, könyörög, bocsásson meg 
neki Anna. Minden másképp lesz, szakítani fog, nem iszik majd többé. De már aznap a 
kollégáinak kell hazasegíteniük, részegségében nem bír lábra állni. Kijózanodva 
nyomban telefonál az Erzsinek, és Anna füle hallatára taglalja, mit csinálna vele, ha most 
ott volna nála. És továbbra is ígérget Annának, de minden megy a maga útján. Anna 
várja, mikor szedi össze a motyóját és tűnik el végleg Ambrus, miközben nem tudja 
Anna, ellenségként vagy barátként válnak-e el, Ambrusnál semmit sem lehet tudni. 

Hülyén eltűrök apádtól mindent, Emma, mondja Anna, tőled, kislányom, meg is 
kapom, hogy  tehetetlen, gyenge ember vagyok, megkapom, aki ilyen, mint én, aki fölött 
csak átlépnek, mint valami pocsolyán, ezekkel a szavakkal mondod, az megérdemli a 
sorsát. 

A nők tíz kilométerről megszimatolnak egy álló falloszt, akkoriban ez volt 
Ambrus szavajárása. Gyakran került olyan állapotba, amikor teljesen mindegy volt neki 
mi van, hogyan van, él-e, hal-e. Különféle rögeszmék fészkelték be magukat agyába, az 
egyik például, hogy Anna sohasem szereti, mert amit Anna nyújt neki, az nem szerelem.  

Hát azt nyújtottam neki, kislányom, mondja Anna, ami tőlem telt, nyugodt, 
biztonságos életet, két szép gyereket. 
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 Ambrus ismét visszament Erzsihez, majd összevesztek újra, és hazaállított sírva. 
Minden rossznak elmondta azt a nőt, és közben vedelte a bort. A következő pillanatban 
meg kijelentette, szereti Erzsit, nem szabadulhat tőle, csak ha megöli. Aztán megtörtént 
az a szörnyűség Ambrussal, a kísérlet a maga elveszítésére. Hol kibékülnek Erzsivel, hol 
összevesznek. Ambrus ivott, sírt, fogadkozott, átkozódott. Szörnyű idők voltak azok, 
minden Annán csattant. 

Egyszer csak elege lett Annának, és beadta a válópert. Nem szerette volna 
megvárni hites feleségként, amíg újból öngyilkos lesz a férje. Ambrus nem akart válni, 
rejtély miért. A bíróság folyosóján odasúgta Annának könnyezve, őt szereti. Elsírta magát 
Anna is, és arra gondolt, visszavonja a válóperi beadványt. El tudná képzelni, hogy 
Ambrus élné függetlenül tőle az életét, őt békén hagyná, viszont őket tekintené 
családjának. A tárgyaláson mondják azt, javasolja Ambrus, hogy nem válnak mégsem. 
Anna beleegyezett. Azonban a bíróság előtt Ambrus egy más emberré változott, válni 
akart, és szinte ujjongott, mikor kimondták a válásukat, rohant az első telefonfülkéhez, 
hogy mosolyogva, vidáman, Anna látta az üvegen keresztül, mesélje, nyilván Erzsinek, 
hogy szabad ember. 

Mikor egyedül marad Anna, azt gondolja, az életének vége, ellenben, 
meglepetésére, fellélegzik.  

Egy röpke kis levélben, amit Emma íróasztalán hagy egyszer, Anna a 
következőket írja: 

Kislányom, Emma! 
Egész életemben keresek valamit, de nem nyíltan és nem tudatosan, mindenesetre   

a valamit keresés állapotában élek, hogy így mondjam. Erre, hogy valamit keresek, ami 
nem tudom, micsoda,  mostanában jöttem rá, elég későn, ez szomorúvá tesz. Sokáig apád 
oldalán kerestem megszokásból, tehetetlenségből, bárgyúságból azt a valamit. Hogy mit 
keresek, azzal most sem vagyok tisztában, de még most is keresem. E szerint a valami 
szerint szeretnék élni. Hogy kiderítsem, mi is az, ebben segíthetnél nekem Emma. 

Rosszul kezdem, másképpen kellene kezdeni, és folytatni is másképpen, de erre 
most képtelen vagyok.  

Sok szeretettel csókollak, 
Anya. 
Utóiratban oda kell még írnom neked, hogy valószínűleg most fogok úgy élni, 

ahogy világ életemben szerettem volna, pár nélkül, apád nélkül. A munkámat szeretem, 
nekem a munkahelyem mindig felüdülésnek számított. Még annyit, úgy szeretnék élni, 
hogy irigyeljem magamat. Sok szeretettel csókolom a drága kislányomat, 

Anna, az édesanyád. 
 
 

35 
 

 
Jobb kezében pisztolyt tartott Emma, nem a legjobb márkájút, csak egy 

közönségest, mutatóujját rátette a ravaszra, megcélozta Magyar Klárit, akit ugye 
hasonmásának tartott, és mielőtt még Klári tiltakozhatott volna, Emma meghúzta, és a 
golyó egyenesen Klári szája nyílásába fúródott, Klári elvágódott, koponyája szanaszét 
hasadva, véres cafatokban csapódott a földnek. Gyakran képzelt Emma hasonlóakat. 
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Szeretett volna nem képzelegni ilyesmikről, mert ha megtette, eléggé megviselte. 
Elveszítette az ellenőrzést önmaga felett?   

Véletlenül rábukkant egy misztikus, vagyis különös, kiismerhetetlen, titokzatos 
szerző könyvére véletlenül, tudniillik a főiskolai tanszék, ahol akkoriban dolgozott, 
könyvtára rendelkezett néhány ilyen kötettel. Titus Burckhardt, ez a német nevű svájci 
írta franciául, Symboles címen. Elsősorban a szakrális maszkok, vagyis az áldozati  
maszkról írottak keltették fel Emma érdeklődését, mivel megtudta a könyvből, hogy az 
ilyen maszk, nem más, mint mesterséges ábrázat, amely elfedi viselőjének nemcsak az 
arcát, de valódi jellemét is; sőt bármilyen formát felvehet, mégsem azonosítható egyetlen 
formával sem; ráadásul egyszerre szerep és jelkép, az egyéniséget elhomályosító szerep, 
a személyiséget felbomlasztó jelkép; hovatovább sötét, démonikus, ördögi, csábító erők 
szolgálatába is szegődhet, így hát spirituális vagyis lelki-szellemi befolyással lehet 
viselőjére. Túlértékelt eszmék, gondolta, és a fenyegető végzet érzése kapta el ismét.  

A tanszéken olvasta a könyvet, az íróasztalánál ülve, és nehogy észrevegyék a 
kollégái, mit tanulmányoz, egy filmtörténeti kötettel álcázta. Lehetséges, hogy Magyar 
Klári az ő, Virágh Emma áldozati maszkját viseli? Esetleg fordítva, amit még 
rettenetesebbnek gondolt, hogy ő viseli Klári áldozati maszkját? A valóságérzéke 
megbetegedett? Kollégái arcát fürkészte, hátha felfedez rajtuk valami maszkot. 
Észrevették, és talán ennek is betudható, gondolta, hogy tartózkodóbban viszonyultak 
hozzá, mint szerette volna.  

Nekem csak úgy mellékesen adta elő az áldozati maszkokról olvasottakat, mire 
félvállról vetettem oda, közhely az egész. Csodálkozva és felháborodva kérdezett vissza, 
közhely? Igen, mondtam, Goethe óta közhely, hisz mindenki tudja, hogy Goethe lovaglás 
közben látta önmagát szemben lovagolni saját magával, és úgy értelmezte, hogy aki 
szemben lovagolt vele, az az ő áldozati maszkját viseli. Ha esetleg netán vele, Emmával 
is előfordult már lovaglás közben ilyesmi, mondtam, akkor esélye van rá, hogy 
nemsokára Goethe legyen, nem is volna rossz, minden anyagi problémánk megoldódna, 
mondtam és nevettem. Majd hozzátettem, ideje lenne megtanulnia lovagolni. 
Legszívesebben felpofozott volna akkor Emma. Mindenesetre megmerevedett, mint egy 
szobor, a sértettségtől, úgy érezte, hogy kigúnyoltam.  

Rossz hatással volt rá, a több napja tartó köd is, köszöntött be, ami átváltozott 
nyirkos nyirokká, sajátosan budapesti nyirkos nyirokká, átjárt mindent, Emmát is.  

 Sokszor átfutott akkoriban Emmán, vajon anyósa, Ilona, az én anyám, mit szólna, 
mint lélekbúvár, hogy ő, Emma milyen nehezen békül ki hasonmásmása létezésével, de 
eszében sem volt elmondani Ilonának. 

Én meg szégyelltem magam, mert minduntalan eszembe jutott, hogy anyámmal 
eléggé érzéketlenül viselkedem. Mennyire megbántottam a múltkor is, panaszolta is 
anyám,  mikor felkerestem  a munkahelyén, csak úgy, a nevelőintézetben, ahol mint 
pszichológus dolgozott, nyilván azért, hogy felrójam neki, így anyám, amit meg is tettem, 
miszerint hanyagolja, illetve nem is ismeri a legkorszerűbb lelki-nevelési módszereket. 
Persze igyekeztem burkoltan utalni rá, de értett a szóból, megértette, hogy bizony 
botcsinálta pszichológusnak tartom. És mindezt hallották, jegyezte meg anyám, a 
szomszédos szobában a kollégák. Nem mintha különösebben számítana, mert ő népszerű 
a kollégái körében, megfelel, bizony megfelel, nagyon is megfelel, és a megfelelésért, ha 
tetszik a fiának, vagyis nekem, ha nem tetszik, mindent meg is tesz, szóval megfelel a 
kollégáinak, a főnökének, meg azoknak a fiúknak és lányoknak, akiknek a nevelése rá 



 44 

van bízva, sőt megfelel azoknak is, akik kinevezték. Rendíthetetlen és sziklaszilárd, már 
ami a megfelelést illeti, jelentette ki anyám, világéletében mindenhol megfelelt, mert meg 
akart felelni. Az összes határon túlléptél, Gyulám, mondta anyám, nem ismered el 
semmilyen szempontból anyádat, nem törődsz azzal, hogy fájdalmat okozol, mert ki ha te 
nem. És vegyem tudomásul, tette hozzá ingerülten, jól ismeri a korszerű lelki-nevelési 
módszereket, legfeljebb nem azokat, amelyeket jómagam előnyben részesítek. Mikor 
eszembe jutott az összezördülésünkre, sóhajtottam.  

Anyám úrilánynak született, Alfréd nagyapám gazdag családjában, rózsaszínű 
bútorok vették körül gramofonnal, zongorázni tanult, teniszezett, korcsolyázott, a módi 
szerint öltözködött, majd tanítónőképzőben tanult, reformátusban, ahová a tehetősebb 
lányok csak azért iratkoznak, mert tekintélye volt, és divat lett oda járni. Aztán történt 
vele egy baleset, legalábbis a szülei szerint, hogy egy szegény fiúba lett szerelmes, akihez 
ragaszkodott, nagy botrányok közepette is, kicsikarta, hogy férjhez mehessen hozzá. A 
hozománya jó megélhetést biztosított számukra. Azonban a háborúnak és az ország belső 
viszonyainak hatására tökéletesen számkivetettek lettek, anyám igen meg- és 
felsebződött, és hogy túlélt, azon mindig csodálkozott. Mindenesetre úgy festett 
akkoriban, mint egy rab, majd úgy, ahogy hajdani cselédlányaik. Mikor boltot nyitott, 
apám távollétében, aki, mint már szó volt róla, fogságban sínylődött, igyekezett 
üzletasszony külsőt ölteni, nem sok sikerrel. Miután kiformálódott az új rendszer, és 
elvették az üzletet, hát szőlőt művelt és kertet gondozott, gazdálkodó asszonynak is 
látszott. Majd eszébe jutva, van tanítói diplomája, hát hasznosítani próbálta. Igazi 
tanítónőnek festett, a tanítványai szerették, becsülték. Alkalmazkodott, az alkalmazkodás 
nagymestereként, eltanulhattam volna tőle, jól tudom, az alkalmazkodást. Égett benne 
tanulási vágy, fiatal lány korától kezdve, hogy pszichológus diplomát szerezzen, szerzett 
is. Úgymond értelmiségi lett, de csak korlátozott mértékig, nem olyan életet élt, mint az 
értelmiségiek. Mondogatta is nekem, hogy ő nem fulladhat bele az értelmiségi létbe, 
ahogy jómagam.  

 
  

36 
 
 
Egyszer, mikor Emma Zsomboréknál teázik, tizenhat éves korában, délután öt 

órakor, mintha a századelő hajdani nagypolgárainak teaivási szertartását gyakoroltatnák 
Emmával Zsomborék, vagyis Zsombor, Emma osztálytársa és szerelme, meg Zsombor 
anyja. Ez az asszony lassú mozdulattal, hosszan emeli szájához az áttetsző, fehér, bordó-
fekete szegélyes porceláncsészét, és  belekortyol. Látva ezt a kortyolást Emma, azonkívül 
hogy csaknem felröhög, színházban érzi magát, egy feltűnően világosbarna nappali szoba 
stíl-bútor díszletei között, amint belesüpped egy bordó-fekete csíkos, ami illik a 
porceláncsészéhez, bársonyhuzattal bevont óriási fotelba. Úgy érzi mintha színésznő 
volna, akivel a nagykönyvben lefektetett teakortyolási stílust eleveníttetik fel, miközben a 
környezethez illő édeskés udvariaskodást játszatnak el vele. Emmának azonban eszében 
sincs finoman kortyolgatni, édeskésen viselkedni, Zsombort meg az anyját utánozva, és 
azért sem a fülénél ragadja meg azt a csészét, és azért is egyszerre, nagy kortyokban, 
szürcsölve hörpinti ki a teát, bár forró és égeti nyelvét. Zsombor anyja, aki mintha az 
imént lépett volna ki egy divatszalonból kortalanná megcsinálva, az ilyenek korát lehet 
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aztán pontosan megállapítani, nevet magában Emma, gyanakodva figyeli Emma 
teaivását, és minden művi beavatkozástól mentes, természettől borzas haját. Meg is 
érdeklődi tárgyilagosan, éppen így, és ennek azért jelentőséget tulajdonít Emma, miért 
nincs Emmának frizurája egyáltalán. Honnan jut eszébe Emmának az a válasz, fogalma 
sincs, miszerint jobban tud fára mászni frizura nélkül. Zsombor anyja elkomorul, 
Zsombor meg Emmára tekeint bosszúsan, egyedül csak Emma mosolyog kedvesen, 
miközben beletúr hajába, legyen még kísértetiesebben természetes. 

Szemét alaknak tartja, mikor megismeri Zsombort, mert gyakran tapasztalja, hogy 
Zsombor valamiféle előkelőnek tartott származása miatt magasabbrendűnek érzi magát. 
Nem szégyell dicsekedni szembeszökően jó anyagi lehetőségeivel sem, a gimnázium és 
az élet császári címére igényt tartva. De még ennyi sem elegendő neki, hanem 
minduntalan belemar lebecsült osztálytársai lelkébe, éreztetve velük, hogy ő hazulról 
hozott intelligenciával rendelkezik. Úgy viselkedik, azt jelképezi, amit Emma megvet, 
tehát nem is csinálhat mást, mint szembeszáll, kötözködik Zsomborral gorombán, sőt 
trágár módon.  

Zsombor azonban tudomást sem akar venni Emma hatványozott ellenszenvéről, 
eltűr tőle mindent, vele kivételez, sőt mintha egyenesen kedvelné gyűlölködését, szerinte 
jól áll az Emmának, holott másokra semmiért céloz és azonnal lő. Emma neki szóló 
szavait, amelyek felérnek egy pofonnal, kedélyesen veszi, ráadásul erősen példálózik 
olyan úgymond bakfisokkal, mint szerinte Emma is, akik zavarukban, ha beleesnek 
valakibe, akkor, mivel igen gyerekesek, érzelmeiket támadásokkal palástolják. 
Elvörösödik Emma, pedig nem jellemző rá, és bosszúságában, emberi vonásoktól mentes, 
elfuserált alaknak titulálja Zsombort. Felfigyel azonban elvörösödésére, mint fontos 
mozzanatra, hiszen az dús érzelmeket jelez, és ha ilyenek szakadnak ki belőle, azok igen 
veszélyesek, mert jelzik, lám az érzelmeire való Zsombor-féle övön aluli célozgatás 
igazolódhat. 

Látja a veszélyt, amely Zsombor képében jelentkezik, mozgósítja erőit, tiltakozik 
a fiú ellen. A hangulat felforrósodik, ha vívni kezdenek egymással. Egész valóját áthatja 
a Zsombor elleni remegő tiltakozás. 

Tanítás után, mikor hazafelé mennek Zsuzsával, legjobb barátnőjével, Zsombor 
előszeretettel csatlakozik hozzájuk, csinálhatnak ők Zsuzsával bármit, mondhatják 
Zsombornak, menjen a fenébe, a srácnak nem számít. Makacsul kitart, és Emma érzékeli, 
minél jobban elhalmozza Zsombort a megvetésével, annál inkább vonzódik hozzá 
Zsombor. Hát ez érdekes, Emma nem tagadhatja. 

Egyszer aztán képtelen kihúzni kezét Zsombor kezéből, mikor az megfogja és 
simogatja, és nem tudja, miért képtelen. Szeretné kihúzni kezét, mégsem húzza ki, 
szeretne ezen megdöbbenni, hát sikerrel jár, megdöbben, azonban a megdöbbenés sem 
elegendő indíték kezének a srác kezéből való kihúzásához. Fogdossa, simogatja Emma 
tenyerét, kézfejét Zsombor, és ez Emma szemében botrányos. Még súlyosabb botrány, 
mikor rájön, hogy keze Zsombor általi simogatása közben akadozva veszi a levegőt, 
emiatt aztán megvetéssel sújtja magát. A legkínosabb botrány számára azonban 
gyönyörűségérzése, mivel, úgy tudja, undort kéne éreznie. 

Dühöng, mi a fenéért nem sikerül levegőnek néznie Zsombort. Találgat, esetleg 
azért nem, mert őt arcátlanul megkülönbözteti a többitől, vagy azért nem, mivel 
mindketten annyira kivetkőznek önmagukból, Zsombor a vonzódása, ő, Emma a 
megvetése miatt, hogy már nem is azonosak saját magukkal. 
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És elkövetkezik, hogy mikor Zsombor testüket is érintkezésbe hozza egymással 
átkarolás révén, akkor Emma elszédül. Elítéli magát szédülése miatt, és ostorozza 
érzékszerveit, amelyek szerinte  elárulják. 

Bűntudata támad, hiszen nem fogad el, sőt megvet egy fiút, mégis ölelkezik, 
csókolózik vele. Mit mondhat erre, hát a kurva életbe, azt és annyit. Ezenkívül semmi 
olyan nem jut eszébe, ami felvilágosíthatná, mi is fűzi őt Zsomborhoz. Szóval így, ilyen 
zűrzavarosan és önmarcangolóan kezdődik minden Emmával és Zsomborral. 

Teáznak, mint már említettem, Zsomborék fekete-bordó, világosbarna színű 
nappalijában, nevetségesnek tartja Emma ezt a szertartást, ő csak akkor iszik teát, ha 
beteg, akkor sem ilyen sűrűt és keserűt. Torznak véli ezt a hivalkodó, az övékétől élesen 
elütő környezetet, ahol halmozódnak a blondelkeretes olajfestmények, a 
perzsaszőnyegek, keletiek, halmozódnak a porcelán és ezüst dísztárgyak, halmozódnak a 
halmozandók, melyek csak halmozásra alkalmasak. Az illedelmesség kényszerű 
hangulata telepszik rájuk, amit álságosnak vél Emma és kínosan érinti. Illedelmeskedésük 
persze különböző, az Emmáé, ha annak nevezhetni egyáltalán, csodálkozó és gunyoros, 
Zsombor anyjáé erőszakos és egyenes, Zsomboré megalkuvó és álszent.  

Sikamlós témaként, lényegre törően kérdezi a fiú anyja, ami jókedvre hangolja 
Emmát, miért hord Emma ennyire férfi nadrágot. Rávágja csengőn-bongón Emma, 
csupán a rendhagyó esetek kedvéért, kevés az ilyen eset, szaporítani szeretné, és igen 
élvezi dumáját. Zsombor anyja dühödten pillant fiára, aki mosolyogni próbál, de, mint 
Emma megállapítja, vicsorgás lesz belőle, miközben kezdi magyarázni, hogy Emma 
csupán csak be akarja mutatni, hogyan is szövegelnek a suliban, ha hülyülnek. Szemléli 
Emma Zsombort vígan, milyen szarban van, mennyire szeretne kievickélni a szarból, és 
úgy, akár egy szar, hahaha. 

Akkoriban kétségek között gyötrődik Emma, jelezhetném eme tényt úgy is, hogy 
önismeretében komoly zavarok támadnak, mivel mintha szerelmes volna egy olyan 
srácba, akit viszont nem bír elviselni. Furcsa tünet ez, és a tünet utal ölelkezésre, 
csókolózásra, simogatásra köztük, és egyre végzetesebb meghittséggel. Történik mindez 
így a továbbiakban is Emma önmegvetésétől kísérve. Minekutána a fiú, az a melldöngető, 
mert olyan, nyomban azt képzeli, megengedheti magának most már Emmával szemben 
is, amit másokkal, a szemétkedést, a melldöngetést. 

Megrökönyödik Emma, mikor Zsombor harsogva kinyilvánítja az osztályban, 
nem lehet más Emma a farsangi jelmezbálon, csak bohóc, mert Emma tisztára bohóclány  
még kukoricahaj, piros szemöldök, buggyos nadrág nélkül is, rendszeresíthetne 
csörgősipkát a fejére. Ellenben ő, Zsombor úriember jelmezt, szmokingot 
csokornyakkendővel képzel el magának, ami ugyebár nem is jelmez, ha ő viseli. Tudatja, 
hogy lenyűgöző lesz a röhejt kiváltó bohócleányzó és a tekintélyt sugárzó úri fiú együtt. 
Az osztály csodálkozik, hogyan tűrhet el Emma egy ilyen megaláztatást, és éppen ő, a 
büszkeség szobra, mert tűri. Ő is csodálkozik magán, mi történhet vele, csak nem valami 
képtelen betegség kezdi ki? 

Szégyenkezik az osztály előtt, szégyenkezik Zsomborral szembeni védtelensége 
miatt, szégyenkezik Zsombor helyett is, aki aljas kegyetlenséggel használja ki, mint 
gondolja Emma, az ő tehetetlenségét, szóval szégyenkezik, de ennyi szégyenkezést már-
már túlzásnak is tart. 

Összeomlik, utcákon kóborol, magában mormolja, íme bekövetkezik, amitől 
mindig is fél, szerelmét méltatlanra pazarolja. Sulykolja magának, hogy ezt a Zsombort 
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egyszer és mindenkorra ki kell vetnie szívéből, lelkéből, gyomrából, ha csak úgy 
egyszerűen kihányhatná, juj, mennyire megkönnyebbülne. 

Teáznak tehát, jobban mondva a teaivás szépelgő szertartásának ürügyén 
Zsombor anyja és Zsombor eljátsszák, milyen finom a lelkük, milyen korszerű a testük, 
milyen helyénvalók a gondolataik, egyáltalán a helyzet magaslatára tornázzák fel 
magukat, amíg Emma ingerültséggel telítődik, ehhez a kellemességet árasztó stíl-
lakáshoz nem illően, ebben a bordó-fekete, világosbarna díszletben, mert az nem lehet, 
töpreng, hogy ez a berendezés ne díszlet legyen. 

Zsombor anyja, félretéve most már az udvariaskodást, egyenesen sértegetni akarja 
Emmát, miután az illő viselkedésbe vetett hite Emmával kapcsolatban összeomlik, és 
felhozza, árulná el Emma, hányszor fürdik egy héten. Emma nyugtázza, javára írva 
Zsombor anyjának, hogy azért ez a kérdése meghazudtol egy ilyen előkelősködő hölgyet, 
meg aztán Emmát formába hozza az érdeklődésnek ez a fajtája, hát ki is jelenti, egyszer 
sem fürdik, nem szükséges neki, mert lemossák tűzoltó fecskendővel minden éjjel, hiszen 
ő egy szobor, ráadásul ismert szobor, akit meg is koszorúznak a születése napján. És 
mielőtt Zsombor is meg az anyja is magához térne, Emma felpattan és elköszön azzal, 
hogy reméli, a néni, és röhög magában, hogy néninek nevezi ezt az  úri nőt,  amint éppen 
divatot diktálva, és trónolva a néni-ellenes kortalanság ábrándjában, néninek neveztetve 
piros foltokat mutat be orcáján, szóval, hogy a néni talán mégsem kap majd valódi 
székrekedést a beszélgetésüktől. És futólépésben, a tőle elvárható stílusban távozik. 

Még ez előtt az összeütközés előtt közli Zsomborral, hogy szakít vele, nem lesz 
köze többé egy ilyen melldöngető szemétládához. Ám öröme, hogy lám képes elhagyni a 
fiút, korainak tetszik, mert mikor az visszavon minden sértést, bocsánatot kér, simogat a 
szemével, kezével, szájával, akkor bizony megint elárulják Emmát az érzékei. Ez így 
megy Zsomborral minduntalan, mivel, ha biztosan érzi magát a nyeregben Zsombor, 
megint próbálkozik Emma megalázásával, ám mindig visszavonul meg ígérget, ha ellene 
Emma fellázad. 

Az érzékei engedetlensége miatt, tehetetlenségében Emma megveti magát. 
Biztosan elveszíti már az akaratát, vélekedik, nyilván zöld az arca és üveges a szeme, és 
tapos rajta, mint képzeli, Zsombor, ez a helyzet velük, kettőjükkel, gondolja Emma, s 
fohászkodik az akaratáért. 

A teázás, a formális, a szépelgő, az idegtépő, a komikus, kinek mi tetszik, Emma 
által való felrúgása után, felpattanva és kisietve Zsomborék előszobájába, amely, lássunk 
csodát, szintén bordó-fekete és csillogó barna és stíl, szóval ott útját állja Zsombor, 
sorompóként széttárja karját, Emma viszont ügyesen elsodorja. Máskor, ha érintkeznek, 
Emma elgyengül, most viszont megerősödik. Eltaszítja Zsombor kezét, és odamondja 
neki, szánja őket, őt meg az anyját, és legyen szíves, ezentúl élje ki máson szadista 
hajlamait, mert, felvilágosíthatja, egy undorító szadista, ilyen késztetésekkel veri meg a 
sors. És belejön, és ha Emma belejön, akkor elméje kiélesedik, veszélyes újításokra 
vetemedik, íme, ahogy most is, hiszen a srác fejéhez vágja, hogy tudja meg, hogy 
családja lelki vesztegzárjában sínylődik, és azért van szüksége rá, Emmára, hogy, mint 
eddig is tette, kiszabadítsa onnan időnként, de ezentúl erre ne számítson, sínylődjön csak 
továbbra is ott, abban a vesztegzárban, mert megérdemli. 

Mintha kábulatból ébredne Emma, tényleg így, ugrándozva halad az utcán, régóta 
nem tapasztalt megkönnyebbülést, felszabadultságot érez, miközben csodálkozik, hogyan 
foszlanak szét nagy érzések másodpercek alatt. 
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Ha akarja, ezután levegőnek tudja nézni Zsombort, és akarja, holott a fiú nem 
szűnik meg ígérgetni, miszerint megváltozik, mi több, Emma miatt változna meg, sőt 
elvenné feleségül is egyenesen, mondogatja, még azon az áron is, ha szakítania kéne  
anyjával. Fügét mutat neki Emma, és élvezi, mennyire nincs hatással rá többé Zsombor,  
a melldöngető, a mások gyötrésében kielégülő, a saját vesztegzárjában tengődő. 

Telik-múlik az idő, és nyáron, az iskolai táborban, egy éjjel Zsombor hívására 
kimegy Emma a vízpartra, nem akar menni, mégis megy, úgy gondolja, 
nagyvonalúságból teszi, megengedheti magának. A parton csak azt veszi észre, hogy 
bizony a fiú nyelve már az ő szájában forgolódik, az övé meg a  fiúéban hosszabb idő 
után megint. Meglepődik, megijed, szeretné ellökni magától Zsombort, de újra mesebeli 
zsibbadtságot érez, amely elernyeszti ellenállóképességét. 

Trágár szavakkal illeti magát, ahányszor csak csókolóznak, ölelkeznek a 
továbbiakban, hiszen ha nem így tesznek, akkor a fiú látásától is émelyeg a gyomra. Az 
egyik percben, ha egyáltalán tudomást vesz Zsomborról, ostorozza őt, mondván, elszárad 
a lelke még fiatalon, megmaradt vonásai is lassanként eltörlődnek, így beszél vele, hallja 
csak meg illetékes és illetéktelen. A másik percben a nyelve megint a srác szájában 
mozog le-föl, jobbra-balra, és elvarázsolódik. A harmadik percben, mikor kihúzza 
nyelvét, nyomban eltölti megint a viszolygás ettől a melldöngető fiútól. De hát hogyan 
van ez? Tanácstalanságában valami gonosz varázslóra gyanakszik. 

Egyszer másféle ízt, idegen ízt érez Zsombor csókjában, mint addig, hát 
megundorodik, neki ez az íz nem kell. És csoda történik, az az ismeretlen, neki undorító 
íz hozza a csodát, mert többé a szagát és a látványát sem bírja Zsombornak. Az íz és a 
szag nagy úr, kétségtelenül nagy, bólogatok magamban. 

A későbbiekben elegendő, ha csak egyetlen másodpercre pillantja is meg Emma  
Zsombort, a melldöngetőt, hogy elveszítse nyugalmát. 

A fiúnélküliség csendjének burka zárja körül hosszabb ideig aztán Emmát, 
panaszolja is Zsuzsának, a köznaplelkű barátnőjének. Zsuzsa leinti, nem marad ő, Emma 
sokáig fiú nélkül. Igaza lesz, talál fiút hamarosan, de észreveszi olyan melldöngető-féle 
az is, és Emma fel van vértezve egyszer és mindenkorra, vélekedik, a kényüket-kedvüket 
kiélő, gyötrésben kielégülő, saját vesztegzárukat mások köré kiterjesztő alakokkal 
szemben, és szakít gyorsan, mert nem akar megint úgy járni, mint egyszer.  

Miután nekem beszámol eme első szerelméről, amely egyáltalán nem a szerelmi 
teljesség még, szeretkezésről szó sincs, hát csak annyit jegyzek meg, de azt a 
későbbiekben is többször, hogy érdekes furcsaság, hogy mást ne mondjak, ez a  
kapcsolata.  

Mikor Leventével, az operatőrrel, akivel egy filmklubban ismerkedik meg, 
mászkál, már az első alkalommal is és attól kezdve mindig, jólesően kihúzza magát, és 
igen büszke, mert úgy képzeli, és a képzelet nagy úr, hogy végre egy igazi férfi oldalán 
halad. Két utcasarok után mámoros lesz a fiatalemberből áradó úgymond férfiasságtól. 
Felszegett fejjel, mosolyogva, a fiatalember ritmusát átvéve lépked Emma. Ünnepélyes 
érzések kerítik hatalmukba, jelentős dolgok, nevezetes események előszele, hiszen íme 
férfiutánzatú fiúcskák után egy valóságos felnőtt férfi teszi vállára kezét, hisz tíz évvel 
idősebb Levente, ezért Emma  bizonyítva érzi igazi nő voltát.  

De hát mi ez a férfiasság, amit Levente oly sikeresen hangsúlyoz és hitet el vele, 
töpreng, mi ennek a lényege? És annyit tud csak megállapítani, hogy modor. Levente 
kétségtelenül modorosan viselkedik, például előadja, mennyire is férfias, szórakoztatóan, 
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könnyeden, idézőjelbe téve mondja, mégis halálosan komolyan, rátartian, elkötelezetten, 
fogsorát ragadozóan villogtatva. Ugyanakkor igyekszik homályba borítani ezt a 
férfiasságot, mindenesetre titkokkal övezni, és Emmára bízni, fejtse meg.  

Nagyokat kacag rajta Emma, ez a kacagás határozza meg együttlétét Leventével. 
Kacag Emma, amikor magáról, mint veszélyforrásról regél Levente, nevezetesen: mivel 
személyében az ördög férfimezt ölt, tehát nem is létezhet semmifajta szigorúan őrzött 
angyali-női tisztaság, ami ellenállhatna neki, legyen csak résen Emma, mert aki 
ellenszegül egy ilyen ördögi férfinak, annak hasogatni kezd a feje, Belzebubbal álmodik, 
és a meredten maga elé tekintésen kívül nem jut másra ereje többé. Mindig kacagási inger 
keríti hatalmába Emmát, ha ezt hallja, és szeretné, ha úgy hasogatna a feje, úgy álmodna 
Belzebubbal, és úgy meredne maga elé, ahogy a fiatalember jósolja. 

Miután meggyőződik arról Levente, hogy ha megérinti Emmát, Emma 
áttüzesedik, ha átöleli, Emma úgy érzi, mintha Levente magába nyelné, a szagával meg 
mintha elbódítaná, hát akkor nyomban keverni-kavarni kezd Levente, például elhinti, 
hogy benne megbízni egy nőnek öngyilkosság, hát még egy ilyen kiscsajnak, mint 
Emma, akinek a szüzessége, amit feltételez Levente, igencsak veszélyben van, és általa 
van veszélyben, csak vigyázzon. 

Emma nyomban felkacag, mégpedig jólesően, ugyanakkor furcsállja kacagását, 
hiszen más hasonló ilyen figurát, mint Levente, csúnya kijelentésekkel illetne és faképnél 
hagyna, mert tökéletesen nyilvánvaló Levente megbízhatatlansága, komolytalansága, 
kétessége, sőt szélhámossága. Rá kell azonban ébrednie Emmának, hogy mégis vonzza 
Leventéhez a jelentős korkülönbség, és ami ezzel együtt jár, elvontan kifejezve, vonzza 
életszervező elveik gyökeres eltérése. Nemkülönben izgatja Levente szokatlan, 
felfedezésre váró világa, egy más világ, és ebben nem is a másság maga, hanem az ilyen 
más elleni kitűnő lázadási lehetőség érdekli. 

Ezért aztán a kacagás szüneteiben próbálja kilendíteni Leventét, ahogy a régiek 
mondanák, botra beszéléséből, fellázadni ellene, kifogásolni, hogy nem lehet megtudni 
semmit tőle saját magáról, lényegesebb dolgokat egyáltalán nem, azt sem, miért 
találkozik vele, Emmával. Erre vonatkozóan a csillagok járásával hozakodik elő Levente, 
amit Emma kifogásol. És kifogásolja, hogy azt sem lehet kiszedni Leventéből, mivel tölti 
napjait, azonkívül, hogy forgat, rendszerint ennyit árul el, és mi mást, hát a kamerát 
forgatja, tudniillik rengeteg filmhez hívják operatőrnek. És azt sem hajlandó közölni 
soha, hogyan érzi magát a bőrében, hiszen amit emleget oly papagáj módra, miszerint 
bizony a bőrében felségesen, mert a bőre eleve biztosíték, egyedülállóan hatékony 
védőrétegként, megóvni magát bárkivel szemben, még Emmával szemben is, Hát ezek  a 
dumák hülye szövegek, jelenti ki Emma heves lázadással. Tényleg nem lehet Leventével 
kezdeni semmit, látja be Emma, és bár ezen is kacag, aztán meg lázadozik emiatt, mégis 
hatással van rá az ilyenfajta viselkedés.  

Eltűri tehát Leventétől ezt a semmit, mert, ismétlem, hogy miközben egy ilyen 
úgynevezett férfias férfiún kacaghat, egyúttal kitűnően lázadozhat semmit sem akarása 
ellen, és ez tetszik neki. Kacagása és lázadása azonban csak megtévesztő kifejeződése 
felajzódásának, hát bizony így van, be kell ismernie, tudniillik a felajzódásnak nyilván 
sokféle forrása lehetséges, azt hiszem a legtöbb még feltáratlan. A férfiasság mezébe 
bújtatott semmi, mondhatni hímhangsúlyozásnak is, úgy látszik, bármennyire is furcsa, 
felajzódást válthat ki, legalábbis Emma esetében mindenképpen. 
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Azokban a hetekben, amíg Levente oldalán a férfiasságot ízlelgetve jókat 
kacarászik Emma, és jókat lázadozik, miközben ugye felajzódik mindig, addig Levente, 
kedvenc témájaként, lebeszéli magáról Emmát, és ezzel, az idősebb testvéri, sőt apai 
viszonyulással, mint utólag rájön Emma, bizalmat, összetartozás érzést, melegséget kelt  
maga iránt Emmában. Aztán, egyszer csak, lám, az éppen soron következő magáról való 
lebeszélése után, megtörténtté teszi, mert így cselekszik tényleg, elégé falmellékien. 
Hogy áttörheti Emma szűzhártyáját, azt Levente, mint Emma érzékeli aztán, az ő csőbe 
húzása férfias taktikai sikerének, no és persze a maga ellenállhatatlan voltának hiszi. Nem 
tudja Levente, hogy Emma mindenáron meg akar már szabadulni szüzességétől, ennyire 
már nem futja Leventének Emma megismeréséből.   

Mikor Levente áporodott, piszkos szobájában, egy tipikus legénylakásban 
ostromolja Emma hüvelyét egy földre leterített habszivacson, és miután néhány rekedt 
horkantást hallat, és kihúzza Emmából hímtagját, lehemperedve róla, történetesen a 
hátára, akkor némi hallgatás után, miközben a cigarettafüsttől megbarnult mennyezetet 
vizsgálgatja, és továbbra is meztelenül, betakaratlanul, elemezni kezdi, mintha 
ismeretterjesztő előadást tartana, a többi hímtől való saját különbözőségét. Ugyanis neki, 
adja elő, még egy ilyen szűzhártya áttöréses szertartás után sincs eszében duruzsolni 
olyasmit, milyen tündéri édes-aranyos csaj is volna Emma, sem nyalni-falni őt, amit 
minden más hím megtenne ilyenkor. Különben sem vált ki Emma belőle effajta 
késztetéseket, tudja meg Emma, mert túlságosan is rátarti öntudatossággal adja elő magát, 
egyenesen nőietlenül és megmosolyogtatóan. 

Emma, a fiatalember leereszkedő kinyilatkoztatása közben, meztelen testére 
borítja a gyanús tisztaságú és szagú takarót, beléburkolózik abba, ne látsszon ki semmi 
belőle, és azon gondolkozik, mennyi vért veszthet, meg azon, hogyan adja tudtára 
Leventének viselkedése ridegségét, férfiassága csődjét. Nézeget széjjel a fiatalember 
cigarettafüsttől bűzlő, homályos szobájában, ahol minden a padlón terjeszkedik, könyvek, 
újságok, hamutartók, üres és félig üres üvegek, lemezjátszó, lemezek, kávéscsészék, 
elmosatlan tányérok, evőeszközök, ételmaradékok, cipők, tollak, zoknik, televízió, 
szennyes és tiszta ruhák és így tovább. A mély rendetlenség, az otthontalanság honol itt.  

Ebben a visszataszító szobában jár benne, életében először, egy hímtag, le-föl, 
Levente hímvesszője, egy eléggé érzéketlen hímtag, gondolja Emma keserűen. Arra 
összpontosít, vajon az a fájdalom, amely eltölti, tényleg szűz nevű hártyája átszakítását 
jelzi-e? Csodálkozik is, zavarban is van, mert semmi különöset sem érez, mikor 
hüvelyében le-föl jár az a hímtag, szóval semmit, a fiatalember rá nehezedő súlyán kívül. 

Csalódik, és a nem akármilyen alkalomból bekövetkező csalódása tapintata 
feladására készteti Leventével szemben, érthetően, tehát felcsattan, pergeti a nyelvét, 
melyet megélesít, hogy egyre nehezebben viseli az imént bekövetkező nagy eseménybe 
vetett hitéből való kiábrándítottságát. Szavait nagy darab nehéz kövekként szándékozza 
zúdítani Leventére, olyan szavakat, mint üres alak, primitíven viszonyul, máris 
elkallódik, egy nagy nulla, szánandó figura, ide-oda sodródik, ő hozzá is csak úgy 
odasodródik, huszonhét éve és filmoperatőrsége ellenére dedós marad, szakmája által be 
van falazva egy torz, undorító, külsődleges életstílus szokásaiba, modorosságába, 
előítéleteibe, egyéniség helyett divatos és közhelyes életérzések szerencsétlen 
keverékéből van összekotyvasztva, egyszerűen csak egy átlagos filmes kotyvalék, és 
nyilván nem is képes felmérni, mekkora nagy szerencsétlenség is mindez a számára. 
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Levente azonban csak nevet Emma szavain, és nyújtózkodik meztelenül a földre 
vetett habszivacson, amely, egy rozoga tükrös szekrényen kívül, a szoba egyetlen 
bútordarabja.  

És miközben elmondja mindennek Leventét, felajzódik ismét Emma, nyilván 
Levente meztelensége okozza, újból meredező hímtagja, mert hiába csalódik az imént 
Emma, hiába tiltakozik Levente ellen, mert, ha a fiatalember akarná, másodszor is a 
hüvelyébe helyezhetné hímvesszőjét. Ámde mikor Levente jön azzal, hogy nincs 
mindenkinek olyan szerencséje az országban, mint Emmának, akinek az áttörendőjét egy 
hivatott szakember, mint ő, törheti át, Emma felajzódása nyomban szertefoszlik, minden 
ábrándjával  együtt, amit Leventéről sző. 

Ledobja magáról a takarót, felugrik a földre vetett habszivacsról, kapkodná 
magára a ruháit, ha megtalálná a padlóra hányt holmik között, és ezen a kis bosszantó 
mozzanaton, hogy nem találja, minden keserűsége kirobban. Elbőgi magát, hisz azért 
nem hétköznapi nap ez a mai számára. Könnyek között jelenti ki, nem ilyen férfira, mint 
Levente, volna szüksége. Nem egy ilyenre, aki vagy érzéketlen, vagy öncsaló, vagy 
tehetségtelen férfi, és az egyik rosszabb, mint a másik. Nem egy ilyenre, aki ráadásul 
semmit sem vesz észre az ő női természetű csalódásából, és most már zokog Emma. És 
folytatja zokogás közben, hogy felvilágosíthatja Leventét, semmi sem okoz Leventének 
örömet, tehát fogalma sincs arról, hogyan okozzon másnak. Tájékoztathatja arról is, hogy 
egyáltalán nem ismeri a boldogság érzésének halvány töredékét sem, így persze másokat 
is csak boldogtalansággal halmozhat el. Azt is tudathatja vele, miszerint arra van 
beprogramozva, ha nem tudná, hogy ne legyen számára senki és semmi fontos. Éppen 
ideje ráébrednie végre, milyen földhözragadt, kishitű, távlatnélküli, elcseszett figura. 

 Levente szórakozik, egyszerűen szórakozik Emma szavain, és elégedetten, 
derűsen szemléli Emma kiborulását. 

Közben Emma magára kapkodja megtalált ruháit, indul kifelé Levente lerobbant 
szobájából, botladozva a lába alatt halmozódó holmik között. Az ajtóban még 
visszafordul, hosszan, megsemmisítően nézi a fiatalembert, és elképedve tapasztalja, 
hogy  Levente továbbra is kilendíthetetlen derűsségéből, mosolygásából. 

Odaveti Emmának, mintegy kötelességszerűen, és meztelenségének teljes 
tudatában, mert még mindig meztelenkedik, hogy ígérheti, majd egy kicsit később, 
valamikor, ha akkor is még ilyen klassz lesz a kapcsolatuk, esetleg elveszi feleségül 
Emmát, de ezt azért nem mondhatja száz százalékig. Emmának fékeznie kell magát 
ennek a szövegnek hallatán, nehogy megdobálja a földön heverő tárgyakkal Leventét. 
Ráripakodik Leventére, hogy kikéri magának ezt a szöveget, mit képzel, idióta, ne 
tévessze össze egy hülye kis nőcskével, egy szánandó, öntudatlan, akármilyen 
nőneművel, és ne ringassa magát abban a hitben, miután bizonyos elengedhetetlen 
aktusban, eljárásban  első lesz, az mindjárt feljogosítja lánykérésre.  

És Emma elrohan, az ajtót bevágja maga után, de néhány pillanat múlva kinyitja 
résnyire, és visszaszól a hímhangsúlyozó fiatalembernek, hogy nézzen magába, 
számoljon le egyetlen hitével, ami még van neki, és ha nem tudná, mi az az egyetlen, 
akkor felvilágosíthatja, hát a férfiassága. 

Egészen az utolsó szóig rezzenéstelenül fekszik hátán a mezítelen Levente, a 
férfiasság elhangzása után azonban felugrik, elkapja Emmát az ajtóban, megrázza, és 
valami végtelen távolságból, szánakozva kijelenti, vigyázzon magára, kis hülye, nehogy a 
víznek menjen. 
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Akkor ott Levente szobájának ajtajában, a fiatalember leereszkedő, léha 
megnyilvánulása ellenére, minden az ellenkezőjére fordul Emmában, ott maradna 
szívesen, látja, nem bánná Levente sem, hímtagja továbbra is erősen meredezik, mégsem 
tartóztatja. Felméri Emma, hogy hát nyilván taszítja Leventét az ő úgynevezett 
bonyolultsága, amire nem szán energiát, vagy már túl van az ilyesmiken rég. Akkor 
Emma bevágja maga után az ajtót végképp. 

Ha egyszer hirdetne, akkor úgy fogalmazna, mint gondolja, hogy olyan férfit 
keres, aki nem érzelmi nyomorék. Ezt jegyzi fel noteszába, meg azt, hogy fecséreli fiatal 
hónapjait egyedül, mivel új kapcsolatra ezek után képtelen. 

Néha feltárcsázza hímhangsúlyozó Levente számát, ha egyedüllétével nem bír, de 
egy csöngetés után lecsapja a kagylót. 

Eléggé elnézően nyilatkozom Leventéről, és Emmának hozzá való viszonyáról, 
ami meglep engem is. Ez a divat, mondom, az ilyen férfiú, mint Levente, egy bájgúnár, 
nehéz nem belebotlani, ámde milyen szép, hogy felismered, Emma, mennyire hülyén 
hímhangsúlyozó egy ilyen. Azért még hozzá teszem kissé gonoszul, hogy az ilyen 
férfiúknak valószínűleg még jóval idő előtt megszűnik, bizony, bizony, a nemi vágyuk.   
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Ősz lett megint, madárrajok vonultak délre, követték a vonatot, mellyel 

Kecskemétre utazott Emma, kutatni újra anyakönyvekben, mivel ez a város volt az 
igazgatási központja a tanyavilágnak, ahol apja született, kutatni hasonmása után, most 
az apja családjának, a Virágh család adatai alapján. 

A vonaton szemben ült vele két férfi, két középkorú értelmiség-forma, élénken 
beszélgettek. Minden szavukat hallotta. Azt mondták, hogy lesújtja őket az a konok 
eldurvulás, az a sivár fásultság, az a csúnya bizalmatlanság és düh, amely marja a magyar 
közszellemet. Marakodás mindenütt, testvéri együttérzés helyett, rágalmak burjánoznak, 
téves eszmék, hazug, erőszakos uralom, ráadásul semmi sugárzása nincs a nemzeti 
erőnek. Bellum omnium contra omnes, fejezték ki latinos műveltséggel. 

Egyenesen az egyházi anyakönyvi hivatalba sietett Emma, a katolikusba,  
fellapozta a Virágh vezetékneveket, rengetegre lelt, próbálta kitalálni, melyiket 
azonosíthatja a maga családjával, elsősorban apai nagyapja révén próbálta, a 
tanyaközpont neve, Méntelekpuszta alapján, és annak alapján, hogy apjáék heten voltak 
testvérek. Egy nyolcgyerekes Virágh családot talált, amelynek minden adata, kivéve a 
gyerekszámot, egyezett a nagyapja családjának minden adatával. Hogyan lehet a 
gyerekszámban a különbség, töprengett, persze az elírás sem lehetetlen, de érezte, 
valaminek kell lennie a háttérben. A véletlen segítette, hogy megtudja.  

Kecskemét főterén sétálgatott vonatindulásig, tetszett neki ez a parkosított, nagy 
tér, tele az itteni futóhomokon honos akácfákkal, és újból megcsodálta a cifra palotát, a 
városházát, amely nagy és arányosan tagolt tömbjével, majolika virág díszítéseivel, 
csinos tornyocskáival, tényleg igen cifrának mutatkozott, a szecesszió Duna-Tisza közi 
magyaros változatának.  Nézelődött, és összetalálkozott egyik nagybátyjával, akiről meg 
is felejtkezett. Nyomban megkérdezte tőle, tud-e arról, hogy nyolcgyerekesként szerepel 
az apai családja az anyakönyvben. Tudja, hogyne, és megmondta, azért, mert örökbe 
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fogadtak a szüleik, Emmának ugye nagyszülők, egy árva lányt, aki nagyon hasonlított a 
többi Virágh gyerekre, gyanakodtak is az ismerősök, hogy bizonyára a családfő, tehát 
Emma nagyapjának a zabigyereke. Sajnos meghalt korán az az örökbefogadott lány, 
belehalt a szülésébe. Leányáról, aki hasonló idős lehet mint Emma, semmit sem tudnak.  

Ezt a lányt nyomban összehozta Emma a hasonmásának tartott nővel, Magyar 
Klárival, hogy az biztosan a lánya annak az örökbefogadott nőnek, aki meg nyilván 
Kerek nagyapja törvénytelen gyereke lehet.  

Persze nem beszélt nekem  kecskeméti útjáról. 
Mikor hazaért, azonnal Ádám szobájába rontott, Ádám mindig örömmel töltötte 

el, Ádám, aki éppen megőrült a színes képekért, fújtatott a gyönyörűségtől. Lapozta a 
meséskönyveket tökéletesen egyedül, mikor még nem is beszélt. Szeretett újsággal 
babrálni, papírokkal. Mindent utánozott. Hosszasan töprengett.  Hintázott előre, hintázott 
hátra. Négykézlábra állt, gyors ütemben mászott, ki akart kapaszkodni a kádból is.  

Tulajdonképpen eléggé zaklatottan éltünk, talán ezért vettünk részt egy Utópia 
nevet viselő nem hivatalos pályázaton, hogy elképzeljünk a mienktől gyökeresen eltérő, 
sőt eszményinek tekintett életet, társadalmat. Felvázoltuk pályázatunkban a mi 
utópiánkat: robotoljanak majd, a jövőre nézvést, csak a robotok, vagyis kivetítettük 
vágyunkat,  hogy aki alkotni akar, annak mást se kelljen csinálnia; tűnjön el a politika, 
legalábbis a régmúlt, a múlt meg a jelen politikája, mert akkor élhetünk csak élhető életet; 
tartson tovább a törzsfejlődés, más ember kell ugyanis, mint mi vagyunk, vagyis fűtött  
bennünket egy eszményi ember iránt való vágy. Persze nem tetszett magunknak, amit 
leírtunk, egyáltalán nem, zavarba is jöttünk és ráébredtünk, hogy nem vagyunk tisztában 
mi is az ember, mi is a lét, a létünk, az élet, az életünk, ezért aztán létfilozófiával, 
életfilozófiával foglalkozó körbe kezdtünk járni, egy titkos magánkörbe, ahol előadták 
nekünk, mit mondott Kierkegaard, Husserl, Dilthey, Heidegger, Sartre a létről, a 
létezésről, ámde kérdéseinkre  tőlük sem kaptunk választ.  

Emma már hetek óta roppant nyugtalanul aludt, sőt alig aludt, ennek ellenére 
kijelentette, hogy semmi baja. Szóval úgy gondolod, Emma, hogy lényegében, 
kérdeztem, és itt a lényegében a hangsúlyos, semmi bajod?  Semmi bajom, lényegében, 
Gyula, mondta Emma. Hovatovább, és itt lényegében a hovatovább a lényeges, szóval 
hovatovább sincs, kérdeztem, semmi bajod? Hovatovább sincs, Gyula, mondta Emma, 
semmi bajom. Ámbátor, megkérdezhetem, kérdeztem, hogy ámbátor, és most tekintsünk 
el a lényegébentől meg a  hovatovábbtól,  semmi bajod? Ámbátor sincs semmi bajom, 
Gyula, mondta Emma, és mégis van rengeteg bajom. Nem szokott vigyázni, 
magyaráztam neki, vigyázzon, ha nehezére esik is, mert folyton összeütközik, így az 
ütközéseiből balesetek származnak, minduntalan sérül, kiszolgáltatja  magát, a 
legmegalázóbb módon, és alig épül fel az egyik balesetéből, máris retteghetek, a mi 
körülményeinket és az ő természetét tekintve, a következő balesettől. Persze sebaj, mert 
itt vagyok én, mondtam, hogy megakadályozzam a baleseteit, ennek egyik módja, hogy 
elcsábítsam, és  elcsábítottam. Majd dicsértem, mennyire  át van itatódva élettel, mert át 
van, az biztos, és kicsattanó élettel, ragyog is, csillog a szeme, mosolyog az ajka, fénylik 
a foga, kecses a járása, ring a feneke. Viszont mivel az élet nem fenékig, ahogy mondani 
szokták, tejfel, mondtam és nevettem, hát a kicsattanó élet minduntalan beleütközik az 
élet búbánatos oldalába, kissé rosszul kifejezve nyelvileg.  

  És micsoda novellákat ír, tettem hozzá, ilyet nem ír senki, ilyen hőst nem formál 
meg senki,  mint egy ábrándjait el nem vesztett leányt, ilyet nem képzelt el senki, 
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mondtam, ilyet, akinek ábrándos tekintete megadásra bírja ellenségeit is, és ha éppen 
elmarasztalják, mondván a társadalom természete nem bírja el az olyat, mint ő, ez a 
leány, aki furcsának tűnő, jobbító ábrándjaival ostromol istent és embert, valami 
szenvedés és fájdalom nélküli világról, és eközben  mosolyog, és kijelenti, de hát csak 
élni akar, semmi mást  

Jómagam meg írtam a tanulmánykötetemet a megfosztottságról és az 
elesettségről, olyan szerencsétlen munkásemberekről, kiknek sorsa, elképesztően 
kegyetlen körülményeik következtében, betegségbe, öngyilkosságba, ideggyógyintézetbe, 
alkoholfüggőségbe, börtönbe, illetve korai halálba vezetett.  

 
 

38 
 

 
Általában tajtékoznak Jónással, Emma és Jónás tajtékoznak, ha szabad így 

mondanom egyáltalán, miközben egy virágzó, napfényes, tavaszodó park pázsitján 
csókolózva ücsörögnek, mint valami kirakatban, amely a szabad csókolózáshoz meg a 
szabad levegőhöz való ragaszkodásukat jelképezi, ám szerényen, füvön és leterített 
kabáton, szóval szerényen, de felszabadultan, így élvezve a távlatot, meg a színeket, a 
levegőt, a fényt, mindezeket a magasztos, ugyanakkor alapvető és egyszerű dolgokat. 
Mégis háborognak, vagy ha nem, hát fanyalognak. 

A füvek, fák, bokrok és egyéb növények már egyáltalán nem a természetet idézik, 
háborog Jónás szenvedéllyel, sőt még a természet utánzásában sem igyekeznek  
tetszelegni manapság, hanem valami más, hamis dolgot jelképeznek. Fakóbb lesz 
minden, sápadtabb, egyúttal sötétebb, mondja Emma, csatlakozva Jónás háborgásához, és 
jósolja, hogy a természet kihuny nemsokára, gyászos feketeség uralma alatt nyög majd a 
föld. Jónás, miközben beszél, egy fűszálat forgat a szájában gyakorlottan, Emma 
utánozná, azonban a fűszál minduntalan kihullik szavakat formázó szájából. 

Valami egyetemi bulin kelti fel Emma figyelmét Jónás, amint éppen Emma bőre 
alá hatol delejes tekintettel. A fiú alacsonyságához, szemüveges voltához nem illik ugyan 
erős testalkata, ám mivel arányos és ívelt nyakkal bír, és ennek nem tud Emma ellenállni, 
szégyen, nem szégyen, összeismerkednek. Leveszi Jónás Emmát a lábáról azért is, mert 
Jónás semmi mással nem törődik, csupán építészi hivatására való felkészülésének 
erkölcsi töltetével, és világfelfogásának ugyancsak erkölcsi szempontú csiszolgatásával. 
Azt is szereti Jónásban Emma, amit különben sokan nem szeretnek, vagyis Jónás 
elképzeléseinek kirívóságát, melyek következtében elkülönül a társaitól, akik 
megmosolyogják akadékoskodó, sőt bogaras, hovatovább megszállott kritizálgatásait. 
Megbocsátja Jónásnak Emma taszító gőgjét is, amely, mint Emma véli, önbizalmát 
serkentő, kisebbrendűségi érzését gátló viselkedés, szüksége is van erre, gondolja Emma, 
hiszen nem tartozik abba a körbe, ahonnan az építészek verbuválódnak, hanem távolról 
jön, az alsó rétegekből szemléli eddigelé a világot. Szüleivel már nem fér össze, nincs 
mondandójuk egymásnak, el is költözik egy számára elérhető bérleménybe, mert a 
kollégium, mint tömegintézmény, szóba sem jöhet számára, inkább egy mocskos, büdös 
lépcsőház ötödik emeletének cselédszobájába húzódik. Hogy kifizethesse, dolgoznia kell, 
pincérséget vállal éjszakai presszóban, egy, ahogy jellemzi, hínáros, barnásszürke, 
törvényen túli helyen, és Emma hősies tettnek minősíti. 
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Jónás szerint a park, ahol fűszálat rágcsálva heverésznek, megtestesíti a modern 
ember természethez való viszonyát, amennyiben miután megsemmisíti a természetet, fel 
akarja támasztani mesterségesen, esztétikusi igyekezettel, amely csupán egy 
műtermészetet eredményez, ám éppen a természet lényege, és most felemeli hangját az 
ítélkezéshez, tehát a lényeg hiányzik az ebbéli törekvésből, vagyis a természet iránti 
erkölcsi elkötelezettség, ami ebből a parkból is hiányzik. Emma sóhajt, hát igen, helyesel, 
mindez olyan, mondja, mint mikor az ember ösztönösen rágja bőrét a körme mentén, 
amíg az egész keze fájni nem kezd. És meglepődik azon, hogy lám milyen 
következtetésekre készteti ez a Jónás iránti szerelem.  

Újabb fűszálakat vesz szájába Jónás és elmagyarázza, hogy szerencsére a zöld 
szín, ha egyáltalán még zöldnek tartható a növények esetében is, felidéz egy több 
évmilliós emberi ösztönt, az ősi otthonhoz, tehát a zöld erdőhöz, mezőhöz, cserjéshez stb. 
való ősi kötődést, sajnos manapság minden ez ellen az ősi érzelmi, érzéki és zöld iránti 
ösztön ellen hat. Elgondolkozik Emma, milyen igaz, és fennen kijelenti, hát persze, az 
úgynevezett élet minduntalan mesterségesen előállított helyszíneken folyik, ahol nem jut 
hely az ősinek, egyáltalán az ösztönnek, csak az ijedtség és a védtelenség hív elő még 
valami ősrégi ellenhatást önkéntelenül. És elcsodálkozik, hisz mielőtt Jónást megismeri, 
nem igen jött ki ilyesmi a száján. Mosolyognak, elégedettek magukkal meg a járókelők 
furcsállkodásával, szokatlan heverészésük láttán. 

Egyedülállónak véli Emma azt a szerinte vagány kiadású bölcsek köve modort, 
amit Jónás, kinek létformája a vita, vitatkozásaihoz használ, mégpedig gallérjánál 
markolászva vitapartnerét hevesen, miközben annak mondandóját elengedi füle mellett, a 
maga érveit pedig szenvedélyesen, indulatszavakkal megtűzdelve, eleve győztesen 
hajtogatja. Ez a stílus, a győztes gallérmarkolászás, Emma értelmezésében, a Jónás-
jelenség lenyűgöző és elengedhetetlen kelléke. Sokszor viszont éppen ellenkezőképpen 
cselekszik Jónás, csak mosolyog, néma marad, vagy még csak nem is mosolyog, és akkor 
hallgatása úgy megsúlyosbodik, bizonyos tehetségre vallóan, hogy ember legyen a talpán, 
aki elviseli. Néha meg előveszi a csínytevő, esetleg a gonoszkodó, vagy a pajkos-kölyök 
modorát, ami Emma kevésbé szeret.  

Akár így, akár úgy, Jónásból árad a szenvedély az emberiesség és az erkökcs 
szolgálata iránt, mértéktelenül harcra kész mindezek érdekében. Kivirul Emma, mikor 
végre talál valakit, aki ilyen, és mily epedve és régóta vár erre, hogy mellé harcostársnak 
szegődjön. Akad bőven tennivalója Jónás mellett, mert bizony meg kell védenie 
keményen a mindenfelől rázúduló ellenszenvtől, és teljesíti is lelkesen ezt az önként 
vállalt kötelességét. Megpróbálja kialakítani Jónás egészséges önképét, amit másokkal is 
szeretne elfogadtatni. Így aztán áradozik Jónásról, hogy Jónás nemcsak ábrándozik a 
végrehajtandó feladatról, nemcsak elképzeli a megoldás dicsőségét, mint az szokásos, 
hanem azt is mérlegeli, mint bizonygatja Emma, hogy szolgál-e emberi célt a feladat, és 
hol a szerepe ezenközben a tisztességnek, becsületnek, ráadásul azt is meg akarja 
mutatni, milyen ember az, aki ily módon vállal és cselekszik, és ez utóbbin van végül is a 
hangsúly. 

Jónás, amíg nem ismeri Emmát, társtalanul vergődik, és egyedül képviselni egy 
ilyen ritka szemléletet, mint az övé, maga az istenkísértés. Kettőjüknek együtt könnyebb, 
egymásnak vetik vállukat. Szemet szúrnak, nem mondom.  

Magától értetődően fogadja el Emmától Jónás, a szellemi testőrséget, sőt követeli, 
Emma nélkül már nem létezhet, nyilvánítja ki, és Emmát ez a viszonyulás végképp 
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leveszi lábáról. Cserébe engedi Emma, terelgesse csak hóbortjai felé őt Jónás. Boldogan 
teszi magáévá Jónás rögeszméit, mint mondjuk a mesterséges környezet szembeállítását a 
természetessel, és ha erről vall Jónás, akkor mint valami próféta körbemutogat, és van mit 
mutogatnia kétségtelen. Kijelenti, hogy ezen a halálraítélt bolygón megfullad, 
megsüketül, megvakul, és persze háborogni kezd.  

Tajtékoznak továbbra is szájukban fűszálakkal abban a tavaszodó, levegős 
parkban, Jónás szájában négy fűszál, Emmáéban  kettő, de ezek nem akadályozzák őket a 
csókolózásban, miközben egyikük szájából a másikéba tolják át a fűszálakat, 
játszadoznak azzal, kinek sikerül eredményesebben. Jónás megpendíti, akár szeretkezne 
is nyilvánosan itt a parkban, miért ne, hiszen annál, vagyis a kúrásnál, nevezi meg így, 
ami valamikor a természethez kötődött, nincs is annál természetesebb dolog, miért is ne 
lehetne egy természethez kötődő természetes szertartást a természetben művelni?! Emma 
helyesel és felnevet, mondván, vajon mitől húgyoznának be jobban a járókelők, és maga 
is elcsodálkozik a szóhasználatán, ha fejünk négyszögletesre változna, vagy ha 
nyilvánosan szeretkeznénk? Jónás is nevet, magához vonja Emmát, hosszan csókolóznak, 
miközben elringatják őket felajzott érzékeik. Emma odasúgja a fiúnak, hogy elborítja a 
születés mámora, mivel újjászületik Jónás oldalán. Feldobódik Jónás, önelégülten jegyzi 
meg, ilyen lány kell neki, mint Emma, ilyen fegyverhordozó, és elégedetten rágcsálja, 
amint egy fénykép is bizonyítja  azt a négy fűszálat. 

Emma hálás Jónásnak, tudniillik megtalálja Jónásban azt a valakit, aki szintén 
akkor kapcsolja be a tiltakozás motorját, amikor ő kapcsolja be, ráadásul ennek a 
motornak a folyton-járásában reménykednek aztán mindketten. Néha azonban ki kell 
kapcsolniuk és kapcsolódniuk, mert, de ezt nem vallják be, mintha kifárasztaná, 
megbénítaná őket a szüntelen tiltakozás. Jónás azonban nem ismer el semmi 
kikapcsolódást, akkor sem, ha éppen kikapcsolódik, és nem akar engedni, akkor sem, ha 
belerokkan is.  Így aztán Emmának meg kell nyugtatnia lelkiismeretét, ha történetesen 
kikapcsol, hogy nem áruló, csak egyszerűen szüksége van némi  pihenésre.  

És tényleg, szünet, kihagyás nélkül igyekszik ostorozni Jónás a számára 
őszintétlen, hatásvadász, kiszámított, alávaló világot, arra törekedve, hogy egy másik, 
érdemesebb világba helyezze át magát, ha csak az értelmével és az érzékeivel is, de 
mindenképpen, és természetesen Emmával együtt. És Emma, bár kimerült, és az idő 
múlásával mind gyakrabban szeretné Jónás ölébe hajtani a fejét ernyedten, mégis erőt 
vesz magán, és kötelességének érzi a vártán állást, holott már alig képes erre, érzi, 
kimerül tökéletesen Jónás mellett. 

Úgy látja Emma, kitikkad Jónás is, egyre inkább elmerevültnek és elcsigázottnak 
látszanak hanyag, mozgékony vonásai. Ennek tudja be hirtelen feltámadó panaszait 
önmaga kizsigereléséről, szétzilálódásáról, megnyomorodásáról, mert ilyesmiket 
nyilvánít ki egyszer csak. Tisztában van azzal, jelenti ki váratlanul Jónás, hogy 
lehetetlenre vállalkozik, amikor éjszakai melót vállal, emiatt nappal semmire sem 
alkalmas már. Elszomorodik Emma, a Jónástól szokatlan, gyakorlatias magyarázkodás 
miatt. Ráadásul felfedez benne valami zavart, melyet eltorzult arckifejezéssel próbál 
palástolni, mesterkélten felvetve a fejét. És Emma gyanakodni kezd. 

Tajtékoznak még mindig és egyre erőteljesebben abban a tavasziasan színes 
parkban, és akkor ott és hirtelen Jónás, szájában most már öt fűszállal, felcsattan és 
elárulja, abbahagyja az egyetemet, már meg is tette, tudja meg Emma, az éjszakai meló 
ebben nem is olyan érdekes, mint inkább Emma. Megretten Emma és nem érti. Emma 
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miatt hagyja abba a tanulmányait, adja elő Jónás, hiszen csak iránta érez elhivatottságot, 
ezért áldozatot akar érte, Emmáért hozni, áldozatot akar bemutatni, mint a régiek, és 
bemutatja az egyetem otthagyásával. Megdöbben Emma, és egyre kevésbé érti Jónást,  
próbál Jónás lelkére beszélni, ne csináljon hülyeséget. Elutasítja hevesen Jónás, mert, 
mint kifejezi, minden porcikája tiltakozik az egyetem ellen, le kellene varrni szerinte 
azoknak a gennyes, úgynevezett tudós alakoknak a szemét. Értetlenkedik Emma, mit 
nevez tulajdonképpen  Jónás az érte hozott áldozatnak? Hát ha nem tudja Emma, ő nem 
fogja megmagyarázni, így Jónás, és megsértődik.  

És akkor egyszeriben tudatosodik Emmában Jónás álságos mivolta. És tudatosítja, 
mennyire kifárad ebben a kapcsolatban. Mégis megrökönyödik, és eltölti a fájdalom is, 
mikor látja, milyen vad kétségbeeséssel tekint rá Jónás. Emma már-már visszakozna, de 
észreveszi, hogy Jónás ragyogtatja a szemét tőle szokatlan színpadiassággal. Arcátlanság, 
förmed Jónásra Emma, és elszáll minden fájdalma, sőt megrendítő felhangokkal kiáltja, 
ne ragyogtassa a szemét, mint valami színpadon a színészek, hiszen nagyszerűségét 
éppen most vonja ő, Emma kétségbe, és ilyenkor illetlenség színpadiaskodni. Jónás  
ütésre emeli a kezét Jónás, Emma megretten, de leplezi, és folytatja a leszámolást, meg is 
lepődik, milyen keményen. Az ő megkérdezése nélkül nem hozhat érte áldozatokat, 
támad Jónásra, amik persze inkább álságok és baromságok!  

És egyszeriben ráébred Emma mindenre, amire kell Jónással kapcsolatosan. 
Felvilágosítja hát Jónást, hogy ha még nem tudná, akkor tudja meg, milyen betegesen 
élvezi, ha szenvedhet, ha megvethet másokat, ha sajnáltathatja magát, ha régi örökölt és 
új megszerzett sebeit kéjesen felszakíthatja és kivéreztetheti. El fog sebesedni egész 
lénye, el fog fekélyesedni, jósolja Jónásnak Emma. Tudja meg Jónás, hogy egyszerűen 
egy hazudozó, gyenge, puhány, önáltató alak, aki vacog, didereg saját hülyeségétől, 
önmaga megtévesztésétől, sekélyes előítéleteitől. És azt képzeli, csatasorba állíthatja őt, 
Emmát a világ ellen kénye-kedve szerint?! 

Hogyan is dőlhet be, gondolja egy ilyennek?! Akinek az élet pokol, és csak arra 
törekszik, hogy Emma osztozzon ebben. teremtsenek együtt maguknak kis, pici poklokat 
itt a földön, és abban szerelemtől égve, hősiesen, az emberiességtől meg az erkölcstől 
áthatva égjenek hamuvá.  

Észreveszi most már Emma, amire eddig vak, hogy Jónás egy ideje csak fal 
mellett, annak nekitámaszkodva, így araszolva képes közlekedni, annyit iszik, szeme 
dagadt, ajka megfonnyadt, arcán dudorok. Mikor ezt felhozza, és éppen abban a 
napfényes parkban, Jónás ismét ütésre emeli kezét, de gyorsan leengedi, viszont 
ordítozik, oda is kapják a fejüket a parkban sétálók. Tudja meg Emma, ordítja Jónás, 
hogy ő, Emma is olyan, mint mindenki más, éppen olyan az erkölcse, mint a gennyes 
másoké, és Emma is azt kárhoztatja, aki a pokol tüzében ég. 

Szégyenkezik Emma, hogyan is szerethette ezt a hordószónokot valaha. Rászól, 
kuss, csak ennyit, aztán szedelőzködni kezd abban a virágait éppen nyitogató parkban, 
hogy faképnél hagyja Jónást. Jónás megijed, le akarja venni lábáról Emmát, nyomban 
visszavonja, amit előzőleg mond, és kijelenti, tudja meg Emma, ő az egyetlen, aki mellett 
meg tudná őrizni éles látását, még élesebb hallását meg sajátos lelkületét. 

Mintha meg se hallaná Emma, felugrik leterített kabátjáról, felkapja azt a kabátot, 
indulna, vissza se nézve, azonban Jónás ültében lábába kapaszkodik, csimpaszkodik, mint 
egy gyerek az anyjába, mászik Emma után, és könyörgésre fogja. Ha otthagyja Emma, 



 58 

mondja, és suttogásra veszi, akkor homály telepszik majd látóterébe is, hallóterébe is, 
lélekterébe is, és elsírja magát.  

Megütődik Emma ettől a sírástól, és megszánja Jónást, hinni szeretne Jónásban, 
mint a létezés egyik változatában, és mint a maga választásának igazolható, elsősorban 
önigazolást nyújtó voltában. Lelkiismeretfurdalása támad, mert ráébred, hogy Jónás 
mellette sodródik a tönk szélére, amit észre sem vesz ő, Emma. Lelkiismeretének 
háborgása miatt belenyugszik, hogy maradjon minden a régiben, és visszaül Jónás mellé 
annak a távlatos parknak serkenő füvére.  

Percek múlva azonban elborzad, meglátja jövőjét Jónás oldalán, egy kiégett, 
kiszámíthatatlan, mindenre képes és semmire sem alkalmas terrorlegény oldalán, amint 
elpusztítja őt, és amint elpusztítja magát. 

Felugrik megint, egyetlen fűszál sincs már a szájában, és rohanni kezd abban a 
napfényes parkban. Jónás Emma után veti magát, beéri, elkapja, nem engedi. Könyörög, 
sóhajtozik, megalázkodik, és miközben fogja Emma kezét, bevallja, halálfélelmei 
támadnak, ám persze köp a halálra, mondja és kiköp. Akkor Emma megsimogatja Jónás 
fejét szánalomból, és kijelenti, nyugodjon meg, újjá fog születni hamarosan, és az 
újjászületés mámora, amire törekednie kell, elűzi majd a halálfélelmét. Együtt mi nagy 
erő vagyunk, suttogja Jónás, és kapaszkodik Emma karjába, dacolhatunk a halállal is, és 
hangja elcsuklik. Csuklik és sír. És Emma vele marad. 

Azontúl Emmának kell tartania Jónás  fejét a nyakán, bámulni, ahogy Jónás 
belemerevedik az ő, Emma segítségével feltartott fejének izmaiba.  

Nem bírja Emma sokáig a terhet, és nem viseli el a látványt. Pillekönnyűre fogy. 
Elhagyja Jónást. Jónás könyörög, minden ismétlődik. Visszamegy Jónáshoz, ám erői 
megint felmondják a szolgálatot. Ismét elhagyja Jónást, újra visszakényszerül, és ez így 
megy. Át van itatva dohányfüsttel, a Jónás Munkás cigarettájának és a maga 
Szimfóniájának füstjével, napi három-három dobozéval, meg alkoholbűzzel, ami Jónás  
leheletével áramlik felé, és át van itatva a Jónás szájából kihulló szörnyűségekkel. Elfut 
visszavonhatatlanul, csakhogy Jónás zokog, kitárja karját Emma felé, és Emma 
visszabotorkál hozzá. Romhalmaz  már Emma, nehezen kel ki az ágyából, heverni 
szeretne egész nap egy sötét szobában, másra úgysem volna alkalmas. 

És aztán, a pusztulástól való félelmétől támogatva, valóban otthagyja Jónást, nem 
is olyan sokára már, hiába rendez jelenetet. Összeszedi magát Emma, mert tudja, ez az 
utolsó kísérlete a Jónáshoz fűződő kötelék elszakítására, ha nem sikerül, erőtlenül hullik a 
semmibe. 

Hosszabb ideig tart, amíg próbálok megbékélni Emmának ezzel a szerelmével, de  
nem vagyok képes erre, és ezt el is mondom Emmának, aki a levegőbe bámul.  

Csatlakoznának Emmához férfiak bőven, de nem adja be a derekát. A férfiakban 
kizsigerelő gépeket lát, ezt hangoztatja is, miközben azért próbál mosolyogni. Inkább a 
magányt választja, pedig tart attól, hogy egyszer csak vénkisasszony lesz belőle. 

Nem sokáig marad férfi nélkül azonban, hamarosan révedezni kezd egy koszlott 
fotel mélyén Fülöppel és festőállványával szemközt, Fülöp tetőtéri műtermében, egy 
hodályban, amely, szerencsére, meg van törve oszlopokkal. Fülöp, a festő, aki fekete 
svájcisapkát hord mindig, mikor fest, híres festőket utánozva nevetségesen, és aki 
felhevülten bizonygatja, miközben szemével Emmára tapad és kezével vezeti ecsetét, 
hogy felmagasztosul, ha festheti Emmát. Csodálkozó arcot vág Emma, és ezt az arcát 
láthatja viszont Fülöp vásznain, tudniillik az az ötlete támad Fülöpnek, hogy kiállítást 
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rendez Emma arcmásaiból, ahogy kifejezi: Emma drága kicsi arcát, édes kisfiús hajzatát, 
szép nagy égő barna szemét, megfejthetetlen belső világát állítja ki majd.  

Furcsák Emmának ezek a szavak, ha akarja hízelgésre alkalmasak, ha akarja 
érzelgősek, különben meg eléggé ostobának tartja, de hát egy festő nem a szavak embere, 
ahogy gondolja. Tetszik neki mégis, ahogyan eszményíti őt Fülöp, sőt miután festeni 
kezdi, Emma megkedveli képeit is, amelyeket eleinte tehetségteleneknek tart, és amelyek 
egymásra rétegzett festékhalmazok színes foltjaiból bontakoznak ki. Bár mélyen a 
bensőjében, nem tudja hol, de valahol figyelmezteti magát, ne legyen ennyire önös 
érdekeitől vezéreltetve. 

Furcsán érinti, ugyanakkor leveszi lábáról Fülöp vele szembeni kisfiús 
viselkedése, holott meglett férfi, úgy húsz esztendővel idősebb nála. Fülöp, állítása 
szerint,  gyereknek érzi magát Emma mellett, mikor szembesül Emma műveltségével, 
elképesztő kifejezőkészségével, ritkaságszámba menő gondolkodásmódjával, és érzelmi 
intelligenciájával. 

Révedezik tehát Emma a Fülöp-féle műterem ócska foteljában ülve, melynek 
rugói hangot is hallatnak, és egyre otthonosabban fészkelődik benne, mivel ez a fotel, 
körülötte a festő sárgás, zöldes, pirosas foltok uralta képeivel, színhelye 
mennybemenetelének, festménybe való megörökítésének, nemkülönben hosszan tartó 
szeretkezéseiknek, miket még emlékezetesebbé tesz, hogy közben sem veszi le Fülöp a 
fekete svájcisapkáját. 

Melegséggel van eltelve Emma a festő iránt, aki nyugalommal szolgál neki, mert 
nem kíván semmi mást tőle, csak azt, hogy kétszer egy héten jöjjön el a műtermébe, üljön 
neki modellt az arcával, és adakozzanak egymásnak a testükkel, Fülöp kifejezésével élve. 
És magasztalhassa Emmát mindezen közben. Emmának szüksége van erre, mert 
akkoriban valami állandóra és biztosra vágyódik, nyugalomra, csodálkozik is magán 
emiatt, de hát neki is meg kell pihennie, ebben nem érez semmi rendkívülit.  

Egyszer, mikor a tető vonalát követő ferdenyílású ablakokon át hószállingózás 
látszik, és néhány ablaktáblát kinyit a festő, essen csak be a friss hó, Emma mintha 
megunná ezt az egyszerű és békés állapotot, sőt mintha meg is elégelné a festő hangzatos 
szavait, de a maga szokatlanul langyos viselkedését is, mert váratlanul élesen jelenti ki, 
nem is egészen odavalóan, hogy nem bírja elviselni azokat, akik megtévesztik 
önmagukat.  

És érdekes, célba talál, a langyosság szertefoszlik, mert Fülöp azonnal lecsapja az 
ecsetet, letépi fekete svájcisapkáját, igen fel lehet dúlva, ha ezt teszi, kikel magából, mit 
képzel Emma, tudja meg, kijelentése arról, hogy ő, Fülöp megtéveszti magát, csak hülye 
gőgből fakadhat, élettapasztalat híján, lévén Emma csupán egy egyetemista hölgyemény 
még. 

Emma megsértődik, és most már csak azért is megátalkodottan ismételgeti, nála 
erkölcsi parancs, hogy az önmagukat megtévesztők figyelmét, mint  Fülöpét is, felhívja, 
miszerint megtévesztik önmagukat. A festő dühöng, és kinyilvánítja, hogy Emma éretlen 
kis csaj, semmit sem él még át, ezért szövege csak valami  hamis elméletieskedés 
posványos szóvirágjait idézi. 

Emma felugrik a fotelból Emma, és kihúzott derékkal, magasra tartott fejjel, 
szikrázó szemekkel, tagoltan, szinte szótagolva, mintha egy túlfűtött, jelentékeny 
asszonyi hőst alakítana, jelenti ki, bosszantani akarva, hogy  Fülöpöt elkerüli a szerencse, 
és birtokba veszi a kiszámítottság, amit festészetének jelentéktelensége is bizonyít. Fülöp 
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elsápad. Emma kegyetlenül és hangzatosan folytatja, kijelenve, hogy ő, Emma szeretné 
példázni, létezik az életben jó választás is a rengeteg rossz és aljas között, hát elhagyja 
Fülöpöt. És tényleg, felugrik és távozik. Az ajtóból még visszaszól, mondván, Fülöp egy 
önmegtévesztő, és hogy miért éppen ezt mondja, nem igen van fogalma. 

Biztos benne Emma, Fülöp hívni fogja nyomban, amint hazaér, feszülten várja a 
telefonját, hallani akarja ömlengéseit újra, az ilyeneket például: mindent helyrehozhat 
Emma oldalán, amit elront a művészetében és az életében egyaránt. 

Fülöp azonban nem telefonál, hanem levelet ír, amelyben hülye talányossággal 
fogalmazgat, fejtegetve, hogy félti Emmát az élet romlottságától, sekélyességétől, és 
szeretné felvilágosítani arról, miszerint az ember bizonyos életkoron túl már nem 
nyávogó macska, a vesztőhelyen is csak befelé átkozódik és befelé sír, viszont a sorsát 
elfogadja. Ha másból nem, ebből megtudhatja Emma, Fülöp visszament a feleségéhez. 

Eltépi a levelet, bőg, holott feleslegesnek gondolja a bőgést, hiszen mindenképpen 
szakítani akar Fülöppel, miután kiesik a száján az önmegtévesztő szócska. A sírást 
azonban nem úszhatja meg. 

Én nem hagyom ki, hogy oda ne mondjam Emmának,  van neki apja, minek még 
egy másik is, persze  az igazi apja is egy önmegtévesztő.  

Hónapok telnek-múlnak, lát egyszer Emma egy férfit a buszon, tudja, hogy 
ismeri, mégsem képes azonosítani. Mikor leszáll, rájön, Fülöpöt látta, csak nem viselte 
fekete svájcisapkáját. 

Férfifejeket rajzolgat Emma akkoriban, neki tetszőket, és alájuk írja, ilyen fejek 
azok, akik nem akarnak megtéveszteni.  
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Emlékeszem arra, mikor meséli Emma, hogy a Belső-Erzsébetvárosban, akkor, 

amikor ott lakik, sokszor véli úgy,  mintha a nap állandó napfogyatkozást mutatna, és 
egyáltalán nem a holdtól való takarása következtében, hanem, mert hol egy cifra 
eklektikus tornyocska, hol egy égig érő kémény, hol egy nagyra törő tűzfal, hol egy 
undok csúcsíves tető, hol egy stílustalan magas épület lóg belé, vagy csak egyszerűen elé 
türemkedik a sötétszürke kosz. Ebben nő fel Emma, a Klauzál utcában, amely keskeny 
mélyedés a házrengetegben, innen nézve a nap olyan, mintha kihasítanának belőle 
szeleteket, mintha megcsonkítanák. Ezért tűnik úgy, mintha állandóan napfogyatkozás 
lenne. Ebben a tulajdonképpen nem is igazi napfogyatkozásos napfogyatkozásban él 
huszonhat évig, az utolsó öt évben már velem.  

Ha az ilyen napfogyatkozás beköszönt a Belső-Erzsébetváros utcáiba, akkor a 
Klauzál utca sötétszürke lesz, a Dohány utca füstszürke, a Kazinczy galambszürke, a 
Wesselényi árnyékszürke, az Akácfa acélszürke, a Dob utca meg szürkén szürke. Ha 
népszerűsítenék ezt a nem napfogyatkozásos napfogyatkozást, akkor révén egyúttal 
rendszerünk csodáiba is bepillantást engedhetnénk, gondolja Emma alsó tagozatosan, 
kommunistasága tobzódása idején, mert csak a mi rendszerünkben lehet ilyesmi, vagyis 
olyan napfogyatkozás, ami mégsem az, tehát világcsoda lehetne bizony. Majd a felső 
tagozatban, már csak visszafogott kommunistaként, úgy vélekedik, hogy bizony itt, a 
Belső-Erzsébetvárosban, amely ráadásul kitűnő helyen is fekszik, a Kiskörút meg a 
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Nagykörút között, idegenforgalmi látványosságnak számíthatna eme mértéktelenül 
erőteljes szürke légtér, ha megfelelően ajánlanák a kötelességtudó és a hivatásos 
népszerűsítők, és sokkal eredményesebben, hitelesebben tehetnék, mint sok mást, amit 
népszerűsítenek.  

Azt is megállapítja, hogy környékük, bár igen-igen leromlik, okvetlenül 
otthonosan lakályos, de csak annyira, és itt tér rá a történelemre, amennyire az elmaradott 
múltban egy kispolgári környék, ahogy apja tájékoztatta, egyáltalán az lehet. Mindenfajta 
vezeték be van építve, az igaz, nem tagadhatja, ami csak feltaláltatik, egy-két kivétellel, 
az aszfalt alá, tehát aszfalt is van, bár töredezett, azonban eme vezetékek sűrűn 
bedugulnak, kiöntenek, elszakadnak, elrozsdásodnak, elfáradnak, sőt eltörnek. A házak, 
évtizedekkel ezelőtt épültek, és itt megint a történelemre utal Emma, valamint a 
társadalomra. Eléggé nagy bérházak, és annyira kevert stílusúak, hogy már-már 
stílustalanok, amilyenek persze mindenhol előfordulnak Kelet-Közép-Európa 
nagyvárosaiban, viszont nálunk a feltűnési viszketegségben szenvedő, látványos magyar 
eklektika jegyeit is magukon viselik, ha csak némileg is. Sajnos már megöregednek, 
betegeskednek is, és mivel nem gyógyítják őket, a halálukon vannak. Mégis elismeri 
Emma, már gimnazistaként, mikor kommunista még ugyan, de hevült bírálónak 
felcsapva, hogy látványuk, még romjaikban is, elringatja szemét, kellemesen hat rá, 
egyszóval lakályosan otthonos érzésekkel jutalmazza meg. 

Sorra ismerkedik meg érdekes alakokkal a környékük legkülönbözőbb helyein, 
elsősorban Kis-Kalmükkel, mikor tizenhárom évesek, aztán később az igen öreg, ám 
egészséges szent Sunyóval, no meg az utcájuk, ötvenes éveiben járó trafikos nőjével,  
majd Ancsával és Margóval, akik akkor töltik be, Emmával együtt, a tizenhetedik évüket. 
Régóta ismeri viszont  Klariszt, volt osztálytársát, sűrűn látja bizonyos sarkokon. 

Szeret megemlékezni Emma a Klauzál térről, gyerekkora varázslatos teréről, 
amely maga a nagyvilág, így gondolja még késő csitri lány korában is, hiszen azon a 
téren találkozik az ország minden rendű és rangú embere. Szereti a piac hatalmas, 
látványos csarnokát, amit valamikor építészeti remekműnek értékeltek sokan, és persze 
fokozatosan  tönkre ment, és ahol összekeveredik a régi és az új világ. Élvezi Emma a 
szagok  hullámát, az eladók, vásárlók nyüzsgését, élvezi, mert észreveszi, ahogy az 
árusok megnyerik a rendőröket ajándékkal, pénzzel, és résen vannak mindig emlékeztetni 
a zsarukat, ha azok elfelejtik, hogy le vannak kenyerezve. 

Odajön Emmához ezen a téren egy srác, úgy hetedikesnek nézi Emma, vele 
egykorúnak, tudniillik a srác észreveszi, hogy Emma csúzliból lövöldözik. Magasabb fél 
fejjel nála az a fiú, hegyeseket köp, kimérten, ringón jár, könyékig van zsebre dugva a 
keze, nagy neki a zseb, valószínűleg az apja kopott, foltozott nadrágját viseli. 
Megvizsgálja Emma csúzliját, és egykedvűen kijelenti, a lányok védelemre szorulnak. De 
nem ő, vágja oda neki Emma. Mivel látja a srác, nem akárkivel van dolga, hát 
megszervezik ketten azonnal csak úgy, minden duma, összebeszélés nélkül a lézengő 
kölköket, lődözzék le vezényletükkel a kalaposok kalapját csúzlival, de arra vigyázzanak, 
nehogy az ország mindenféle embere közül bizonyos fajtákba belekössenek. Süt az 
erőszak Kis-Kalmük, így hívják a srácot, tekintetéből, nyilván ferdevágású szeme miatt, 
meg apja beceneve, a Nagy-Kalmük után. Keze szilárdan ragad meg karokat, lábakat, 
mellkasokat, nyakakat, fejeket. Egyenrangúnak akkor fogadja el Emmát, amikor Emma 
beleharap a téri hentes fatörzsvastagságú karjának csuklójába, hogy felordítson a 
fájdalomtól, tapogassa vérző sebét, és elszabadulhasson az a kiskamasz, akit tolvajláson 
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ér a hentes és csépel, miközben az ott összegyűlt mindenfajta ember közönyösen nézi 
végig a jelenetet. Emmára támad a hentes, persze Emma elugrik kecsesen, Kis-Kalmük 
meg, aki eddig csak néz szórakozottan fütyörészve, gáncsot vet a hentesnek, de a csődület 
még ettől sem hatódik meg. 

Gyakran telepedik le Emma Kis-Kalmükkel a tér egyik sarkában, rejtetten a 
bozótos mögött, érezve a föld, a fű szelíd illatát, meg a szemét szúrós szagát. Oldalt 
fekszenek egymásnak, kezével Emma megigazítja Kis-Kalmük haját, de nehogy 
félreértse, egyúttal belekapaszkodik, húzza, fájhat a fiúnak, ám az egy szóval sem árulja 
el. Cserébe Kis-Kalmük végigsimítja Emma lebarnult lábszárát. Hallgatnak, hosszan 
hallgatnak. Hirtelen felszólítja Kis-Kalmük Emmát, mondja meg, mikor lesz már neki 
olyan, mint a tehénnek, és odanyúl, ahol Emmának még nincs semmi olyan. Nem 
szeretném, ha odanőne, válaszolja Emma, miközben eltolja Kis-Kalmük kezét. 
Kellemetlenül érinti a fiú kérdése és tapogatózása, meg szeretné mutatni, vele nem lehet 
ezt csinálni, és elújságolja, hogy nagymamájának ki kell nyomni a szemét, kívánságára, 
mivel nem akar többé látni semmit ebből a kurva világból. Kis-Kalmük lenézően 
kinyilvánítja, ilyesmit nem árul el az ember a családjáról, látszik, hogy Emma csak egy 
lány. Emma megsértődik, mindketten hallgatnak. Egy pók indul felfelé éppen a barna, 
heges lábszárán Emmának, ennyi heg egyetlen másik lány-lábszáron sem lehet 
környékükön, jaj, egy rohadt pók, kiáltja undorodva, mire Kis-Kalmük férfiasan lesöpri 
egy apád faszát, nem takarodsz felkiáltással, és nem akarja többé elengedni Emma lábát. 
Akkor Emma felhozza a napfogyatkozást, a sötétszürke sugarakat, amelyek környéküket 
oly kivételessé teszik, és most is, nézzen csak szét Kis-Kalmük sejtelmes fénytelenségbe 
takarják. Kis-Kalmük elvigyorodik, eléggé undokul, fel is röhög, és azt mondja, hogy 
Emma, a kis kibaszott fogyatkozásos.  

Egyszer igen véreresnek látja Emma Kis-Kalmük szemét, rákérdez, hát el is 
magyarázza tanárosan a srác, hogy aki már tizenkét éves kora előtt kezdi a kúrást, annak 
bizony véreres lesz. Faképnél hagyja azonnal Emma, mert neki ilyeneket nem lehet 
mondani, és nem áll Kis-Kalmükkel többé szóba. 

Nemsokára látja a téren, hogy vér jön Kis-Kalmük szájából, véres köpeteit 
közömbösen szemléli az ország-világ mindenfajta embere, aki ott nyüzsög. Azonnal 
megbocsát Kis-Kalmüknek, és rákérdez, mi történik vele. Ugyan mit értene meg ő, 
mondja megvetően Kis-Kalmük, legyen annyi elég Emmának, hogy az apja, Nagy-
Kalmük a napokban nem hajlandó igazolni magát, éppen nincs munkaviszonya, erre 
apjára támadnak a zsaruk, mire ő, Kis-Kalmük nekik ugrik, hát beviszik mindkettőjüket 
és véresre verik. Az anyja hozza ki őket, engedi magát a zsaruktól megkúrni, ezért 
cserébe, az ilyen ügyek így mennek, viszont éppen az imént azok a zsaruk észreveszik őt, 
megint rátámadnak, ezért köp vért. Javasolja Emma, menjen orvoshoz a fiú, mert rossz 
előérzete van. Persze lehülyepicsázza Emmát Kis-Kalmük, és még büszkén megmutatja a 
koponyáját, milyen sebes, aztán peckesen elindul zsebre dugott kézzel, néhány lépés után 
elesik, nem kel fel többé. 

Emma ráébred, hogy két rejtéllyel is, ha nem többel, találkozik itt, Belső-
Erzsébetváros utcáiban. 

Házaik például morgolódnak, hallja, igen zajosan morgolódnak, ez az egyik 
rejtély. Verset ír erről, hogy milyen idegesek a házaik, dührohamot kapnak, amiért csak 
málladozik le róluk minden díszük, szerinte így adnak hírt halálfélelmükről. És terjeszti 
Emma, szavalja a házmorgolódást, bizalmasan meséli, persze hülyéskedve; hát többektől 
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meg is kapja, Emma, milyen  kis kibaszott házmorgolódó. Káráljanak csak, amit akarnak, 
gondolja, a szerencsétlenek, és éppen azok, akik felett beázik a tető. Az ilyenek 
panaszkodni járnak, kilincselni, intézkedni, nemcsak a tető miatt, hanem mert a 
körfolyosó megroggyan, a födém mozog, mire az illetékesek hivatkoznak történelemre, 
társadalomra, erkölcsre, ki mire, de nem történik semmi, és az illető kárvallottak 
hamarosan becsavarodnak.  

Egy másik rejtélyről, az üres telekről is sokat töpreng. Deszkakerítés őrzi, és 
annak a kerítésnek a tövében ül Klarisz, tizenöt éves akkor, és jön belőle a vér. Egy 
osztályba járnak még tavaly is, de az idén már nem megy iskolába Klarisz, szőkére van 
festve a haja, cseresznyepirosra az ajka meg a körme. Meséli, mennyit keres, elég szépen, 
az anyja mutatja be az első férfit, kell a pénz. Emma látja, hogy Klarisz mindjárt elájul. 
Kiderül, éppen egy öregasszonytól jön, aki magzatelhajtásból él. Egyre folyik a vér 
Klariszból. Leszidja Emma, miért nem orvoshoz megy. Na, miért, te hülye, kérdez vissza. 
Berohan Emma a legközelebbi üzletbe mentőkért telefonálni, de nem engedik meg neki 
használni a telefont, szerencsére Klarisz megússza.  

Az üres telek kerítésének tetejére egyszer felmásznak Margóval vagy Ancsával, 
nem tudja már melyikükkel, akik a szomszédos házban laknak, csak így leshetnek be, 
nincs bejárata. Nem illik már hozzájuk ez a mászás, mégis felmásznak és lenéznek a 
sötétbe, este van már, mert csak ilyenkor mernek belesni, ne csináljanak feltűnést. 
Ugorjanak, ne ugorjanak? Visszariadnak, a fű mellükig érne, a bokrok áthatolhatatlan 
bozótos szövevényt alkotnak. És megszólal egy hang, Margó vagy Ancsa kétségbe vonja, 
de Emma hallja,  huuuvaaaajúúúúú. Észrevesz kereszteket, sírhalmokat Emma. Temető?! 
Margó vagy Ancsa ezeket sem látja. Érdeklődik aztán Emma a deszkakerítés mögötti 
világról itt, ott, amott, emitt, de senki sem tud semmiféle hangról és temetőről. Meg is 
kapja, Emma, mennyire kis kibaszott huuuvaaaajúúúúú ő. Teri illetve Terus házmesternő 
arca elé kapja a kezét és figyelmeztet, nehogy emlegesd, eszedbe ne jusson, Emma, meg 
van tiltva, ha megszeged, elvisznek vagy megerőszakolnak. Mindezt Emmának egy 
kezdetleges novellájában lehet olvasni.  

Környékük nemcsak rejtélyekkel van átitatva, hanem kemény, feszült, éles, durva 
viszonyokkal is, errefelé a szél kegyetlenül huzatosan fúj, és a férfiembertől származó 
vizelés nyoma, és a barna különböző árnyalataiban pompázó nem fajtiszta kutyaszar 
szegélyezi a járdákat. 

A házak falai feliratokban is tobzódnak, amelyeknek jelentőségére vagy 
jelentéktelenségére, tartalmukon kívül, a megjelenésükből vagy eltűnésükből is 
következtetni lehet, Emma legalábbis így tesz, persze ehhez azért már az érettségi 
közelébe kell érnie, és bírálnia kell a rendszert, a gyakorlatát, bár még a szépen hangzó 
kommunista elvek szerint. Ha mondjuk a „Le az Újpesttel, geci zsernyákok” feliratot 
levakarják gondosan, akkor, Emma értelmezésében, fokozottabb rendőri jelenlétre lehet 
számítani. Ha az „Imádlak Piros, szívd meg a faszom”,  és hasonlóak elburjánzását senki 
sem akadályozza, reformkorszak következik. Ha az „Engem basszon meg, akire 
gondolok” viríthat bármeddig, valószínűleg valami tévésorozat megy óriási férfi 
hírességekkel. Ha a „Fúj te geci Kádár, hajrá egyedül”-t vagy a „Csóró gyerek vagy te 
János”-t percek múltán eltűntetik, esetleg ellenkezőleg, hetekig lehet olvasni, akkor harc 
folyik a hatalom csúcsain, és hol ez győz, hol az. Ha „Ez itt a szar temetője, szegény 
melós pihenője” jelenik meg, és nem meszelik le, hát valami nincs rendjén. 
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A pincékből áramló hideg bűzt is szívesen letüdőzi Emma, mint egy 
szenvedélybeteg. A szeméttartályokat, hiába illatoznak erjedten és fenyegetnek 
kiömléssel, kedvtelve számolgatja, és ha páratlan jön ki a kapujukig, akkor szeretve van. 
Köszön az ablakok párkányán nevelt piros muskátliknak, csenevészek szegények, mégis, 
hallja, visszaköszönnek neki. Ismer és számon tart minden golyónyomot, világháborúst, 
ötvenhatost a vedlő házak falában. És rácsodálkozik az idegenre úgy, mint egy 
bennszülött, hogyan kerül ide, na persze, csak egy vétlen járókelő lehet valahonnan. 

Sokszor nem nyughat, és körülnézni indul a szomszédos házbeli Ancsával vagy 
Margóval, nem emlékszik melyikükkel. Észreveszik a csarnok mögött egyszer, ahol 
nyolc-tíz büdös kuka is egymáshoz van tolva szorosan, hogy a kukák tetején egy férfi és 
egy nő összegabalyodva kegyetlenül liheg, furcsa hangokat hallat, ütemesen mozog 
egymáson. Éppen mire odaérnek, előpattan egy kis öreg, ősz szakálla a hasát verdesi, és 
rámordul a párra, de azért szelíden, mondván, megszentségtelenítitek magatokat, ha így 
nyilvánosan csináljátok, szegény párák, imádkozom értetek. Mire a férfi, miközben 
csinálja tovább, odaszól az öregnek, azt a nagyokos agyadat, ahogy a protézisedet is, 
éppen úgy, áztasd ki egy pohár vízben, a kibaszott szentségedet, öreg. Meredten bámul 
Emma a párra, a párzásra, pedig már egyetemista. Ancsa vagy Margó vihogva rángatná el 
onnan, de ő nem mozdul. Az az ősz szakállas öreg szomorúan suttogja, ha látná Jézus 
Krisztus. A férfi, miközben csinálja tovább a nővel, odaveti az öregnek, hát látja, azért 
Jézus Krisztus, hogy mindent lásson, az a kibaszott. És röhög, és liheg és olyan hangot 
ad. Ancsa vagy Margó már fut, de Emma földbegyökerezetten áll. Az öreg felordít, mit 
merészelsz! Ám a férfi, miközben csinálja tovább a nővel, csak ismételgeti, az a kibaszott 
Jézus. Az öreg hangja hörgésre változik, karját az ég felé tárja, összeesik.  Emma elrohan 
segítségért, illetve, hogy telefonáljon a mentőknek, és még hallja a nőt, akin a férfi 
lovagol, amint megjegyzi, ez a Sunyó, te, hülye fasz, a környék szentje, kikészíted 
szegényt.  

Mikor utcájuk trafikos nénijét, már nagymamát, aki boltja ajtófélfáját támasztva 
odaszól Emmának mindig valamit kedvesen, vallatja Emma a Sunyó szentről, a néni 
kijelenti, ismerem, szép kis szent az olyan, aki cigizik, az bizony, kislányom, nemcsak 
nikotinista, hanem szadista, bigámista, sőt kommunista is. Jókor mondja, mert Emma 
akkor már egyáltalán nem kommunista, és tényleg jókor, hisz megjelenik az öreg Sunyó, 
nem látszik rajta semmifajta ájulás, és Munkás cigarettát vesz.  

Kedvenc helye Emmának utcájukban az a lejtős, mélyedéses járdaszakasz, a trafik 
után két házzal, ahol pocsolyába gyűlik az esővíz, és nézegetheti magát benne. Ha 
szárazság köszönt be, akkor a pocsolyából visszamaradt sárral, porral teli mélyedésbe 
rajzolja cipője orrával a pocsolyaképét utánzó fizimiskáját. Egyszer az arcképe alá írja 
valaki a porba, „még megkúrlak”. Azóta inkább Ancsa vagy Margó, egyikük, már nem 
tudja Emma, melyikük portréja kerekedik ki cipője orra alól. 

Miután feleségül jön hozzám Emma, bemutatja nekem, mennyire nem változik 
utcájukban semmi, a többi környékbeli utcákban meg a Klauzál téren sem. Felhívja a 
figyelmemet a csarnok mindenfajta emberének érdekes ténykedésére, a házak ideges 
felbolydulására, a deszkakerítéses üres telek rejtélyére, az aszfalt sarába, porába rajzolt 
leány arcképek aláírására, a falfeliratokra.  

Aztán elköltözünk Albertfalvára, a már néhány hónapos Ádámmal,  ahol 
szokatlan élményben van részünk, mert a nap akadálytalanul áraszthatja sugarait a 
házunkra meg a környező utcákra, napsütötte környék az,  magja a Csorbai út, a Csurgói 
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út, a Latinka Sándor utca, a Szabados Sándor utca, ahol lakunk, és a Fehérvári meg a 
Tétényi út hozzánk közel eső szakasza, amelyek tényleg fényes, napsárga utcák, 
határosak Kelenfölddel, az ottani, korábban felépült lakóteleppel. Emma megírja egy 
rövid kis cikkben, mennyire napsárga utcák ezek, sőt mennyire levegősek és nyitottak, 
megírja, mert nem hagyja nyugton, hogy olyan környéken lakunk, amely nincs a 
köztudatban, hát legyen, gondolja. 

Nem tudjuk igazán, hová jövünk, és gondolom, hasonlóképpen nem tudják mások 
sem, akik pedig törekszenek ebbe az óriásház negyedbe, elsősorban Pest belső, lerobbant 
kerületeiből, nem tudják, hogy bizony ez itt, Albertfalva, a hagyományos értelemben nem 
városias, mégis lakályos némileg és magyarországi viszonylatban, legalábbis ott, ahol a 
lakótelep felépült. Nagy a tülekedés, hogy ide kerüljenek, nem is sikerülhet összeköttetés 
nélkül, vagy érdemnek nevezett kivételezettség nélkül.  

Ezt a frissen épült, hatalmas szalagházakkal teli lakótelepet a falusiasság meg a 
kisvárosiasság keverékét magán viselő környezetbe tervezik, amely inkább azért falusi, 
lerombolva az itteni, régi, kertes, földszintes, egy-egy családnak maga által épített házát, 
eltelepítve lakóikat, ki tudja, hová. Ami megmarad belőle, ebből a régi kisvárosiból és 
falusiasból, nem is illeszkedik az újhoz. Az új, olyan mint egy gyarmat, benépesítve 
gyarmatosítókkal, közéjük tartozunk mi is. És ez már ugye a társadalomról szól, 
némiképpen a történelemről, na meg esetleg az erkölcsről is. A gyarmatosítás révén a 
csatornázás kiterjesztődik, az utak és járdák aszfaltozást kapnak, hozzátéve, hogy 
vigyázat, csatorna és aszfaltozás csak a gyarmatosítóknak jut, a bennszülötteknek 
maradnak az emésztőgödrök meg az elkopott köves vagy földes utak. A közvilágítás is 
inkább csak az új negyedben sűrűbb meg fényesebb, máshol továbbra is gyér. Így látjuk, 
ezt írja meg Emma egy következő cikkében, amit nem közölnek.  

A villamosok meg a buszok utasai, akik külső-Albertfalváról, meg Budafokról, 
Nagytétényről, esetleg még távolabbról jönnek, átutazóban a központ irányába, fakó, 
fáradt tekintetükkel tükrözik az idegenkedést ettől a betontengertől, mikor elhalad velük a 
jármű a betonépítmények mellett, ahol lakunk. Némelyikük meg is jegyzi, micsoda 
kibaszott házak, nem lakna bennük, ha kényszerítenék, akkor sem, inkább a szabadban. 

Sok a fenntartásunk nekünk is ezzel a városrésszel kapcsolatban, hisz Emma sem 
tud már helyeselni semmit, amit valaha tudott, kommunista-ellenes korszakába lép, 
azonban értékeljük a már említett napsárga utcákat, a tágas teret, sőt az aránylag jó 
levegőjű környéket, ahol majd sétálhatunk Ádámmal. Ám hamar megunjuk a sétát, a 
tízszintes meg a földszintes házak között, rájövünk, kevés jófajta inger ér itt, egyhangú és 
unalmas erre minden, amit észlelhetünk. Rejtélyek sincsenek, hiába keres-kutat utánuk 
Emma. 

És ahogy múlnak az évek, egyre kevésbé bírjuk az ittlétet, mert rájövünk, hogy az 
egész lakótelep a mindennapi tapasztalatnak, sőt életnek ellentmondó, képtelen 
képződmény, a tervezők tévedése, túlkapása, hatalmukkal visszaélő megnyilvánulás, mert 
önkényesen véget vetnek mindannak, amit megszokunk és méltán szokunk meg.  

Emma, felválta velem, miután Ádám is megérik rá, kiköt, kikötünk a 
betonrengeteg közötti játszótéren, amely homokozóból, farönkvárból, néhány hintából és 
csúszdából áll, kissé szemetes is. Máshol nem is igen köthetnénk ki, ez lesz az itteni 
központ nekünk, meg az élelmiszeráruház, amely olyan mint egy valahai raktár, csak 
persze fényesebben van kivilágítva sötétedés után. Mellette kinyit egy tisztító, egy 
üveges, egy bisztró, amely lényegében kocsma, meg egy optikus. A Fehérvári úton van 



 66 

még néhány más üzlet is, de azokban, a trafikon kívül, nem vásárolunk, kis, poros boltok, 
ha kell valami, beljebb megyünk, a Móricz Zsigmond tér környékére.   

Sokfajta ember megfordul a játszótéren, anyukák, apukák, nagyszülők fiaikkal, 
lányaikkal, unokáikkal, de valahogy nem lehet velük beszélgetni, takarják magukat, nem 
nyílnak meg. Látja Emma, kíváncsiskodásnak veszik, ha szóba szeretne állni velük. 

Beszélő viszonyba kerül azért Ádám bölcsődei barátjának, Jóskának anyjával, akit 
Jóska-anyukának nevez, alacsony, gömbölyű, egyszerűen öltözött, barna nővel, betanított 
munkással; a közelben, anyósa kis rozzant családi házában laknak. Csipőficammal 
születik, évekig nem tud lábra állni, négykézláb mászik gyerekként, a szomszédok 
átkiabálnak a kerítésen, nyomorék, nyomorék. A többi gyerek meg gúnyolja. Anyja 
megsértődik, soha többé nem áll szoba egyetlen szomszéddal sem, még egy köszönés 
erejéig sem. Apja legalább köszön, és a kislányt, a későbbi Jóska-anyukát  is arra 
ösztönzi, köszönjön. Jóska-anyuka aztán meggyógyul, több műtét segítségével. Népszerű 
lesz a fiúknál, szeretne divatosan öltözködni, ám apjával nem mehet végig az utcán 
nadrágban, kifestett szemmel. És mikor férjhez megy, a férjének hozzájuk kell költöznie, 
a szüleivel szomszédos szobában kell lakniuk, áthallatszik minden, hisz a két szobát 
elválasztó falba épített cserépkályha fölött egy sor tégla hiányzik, széles rés tátong, és 
megkapja a férj az anyósától, hogy nem kell azt minden nap csinálni, elég egy héten 
egyszer is, mire Jóska-anyuka férje  ingerülten morog, és durván megjegyzi, ünnepi 
dolog lehet ugye, mikor az anyósa odatartja az apósnak; hát így élnek. Emma 
megkérdezi, nem lehetne-e a cserépkályha fölötti széles rést eltüntetni? Nem lehet, 
válaszolja Jóska-anyuka, az úgy van, mióta a házat felépítették, és úgy is kell maradnia.  

Másodmagával jön általában ez a Jóska-anyuka, a barátnőjével, aki fekete, 
csontsovány, magas nő, egy kislánya van, és a szavajárása, hogy kérem szépen, már 
engedtessék meg. Szeret beszélni, ő kivételesen szeret, és ahogy leül a padra Emma 
mellé, már mondja is, hogy például a férje, kérem szépen, az anyja fényképének 
közelségétől lesz allergiás, és ez borzalmas, már engedtessék meg, és az orvos 
elmagyarázza, hogy ez olyan, mint mikor valaki  megszagolva egy rózsát, allergiás lesz, 
és ha ezután egy papírrózsát szagol meg, attól is allergiás lesz. El kell tüntetni az 
édesanyja fotóját, mondja Emma. Nem lehet, kérem szépen, mondja Jóska-anyuka 
barátnője, és már engedtessék meg, hogy, az anyjára való figyelemmel, ne is lehessen. 

Néha megjelenik a játszótéren egy tizenévesekből álló pop-zenekar, ott próbálnak 
a rönkvár, a hinták körül, óriási a hangzavar, amit keltenek. Sokan szóvá teszik, főleg 
nagypapák és nagymamák, hogy hát ez rémes, ez az undorító zenének nevezett valami, 
főleg egy ősz hajú, igen tekintélyes hasú nagypapa kel ki mindig ellenük. Hangosan 
megjegyzi, nagyon jól ismeri ezeket a nyikhajokat, ezt a társaságot, az utcájukban lakik 
az egyik gitáros, az minden osztályt kétszer, háromszor végez. Emma megjegyzi, hát jobb 
többször, mint soha. A nagypapa csúnyán néz Emmára, és kijelenti, az olyanok miatt, 
mint maga, fiatalasszony, fajulnak el a fiatalok. Többször kihívja ez a nagypapa a 
rendőröket, akik aztán véget vetnek ennek a zenekari cécónak. 

Sosem felejti el azt az asszonyt Emma, a csínosan öltözött szőkét, aki az egyik 
napon sírva érkezik ikerfiaival a játszótérre, és mikor megkérdezik tőle az ismerősei, hát 
mi van, elmeséli, hogy tegnap szíven vágta az anyját a második férje, az anyja elájult, vér 
jött ki a szájából, sosem kelt fel többé.  

Barátságba keveredünk a szomszéd utcában lakó elektromérnökkel, Alföldi 
nevezetűvel, aki felfigyel munkáinkra, és aki kötelességének érzi, figyelem(!), a 
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munkások érdekeit képviselni, elsősorban elméletben, de a gyakorlatban is, hiszen 
munkás művelődési kört alakít a közeli kultúrházban, előadásokat szervez ott, bennünket 
is felkér, ami persze rosszul sül el, mert feljelentenek. Töprengünk, kik lehetnek ugyan a 
feljelentők? Titkos rendőrök? Megbízható állampolgárok? Az előadók többsége azonban 
vigyáz, óvatos, pedig azért Alföldi próbálja gondosan megszűrni, ne pártos, kincstári 
alakokat kérjen fel. Nem bírjuk megállni Emmával, hogy ne vitatkozzunk az ilyen 
előadókkal, fel is figyelnek ránk ezért.  

Alföldi a barátaival ír egy színdarabot, mérnökökkel, közgazdákkal, akik szintén 
itt, ebben a szalagház-rendszerben laknak. A színmű erkölcsi kérdésekkel foglalkozik, és 
az ehhez hasonló fordulatok tarkítják: vissza kell állítani a pozitív tartalmú cselekvés  
értékét;  szeretni, részvéttel lenni, barátkozni, tisztelni a másikat, egyenlőséget követelni; 
legyen mértékadó a testvériség, a politikai bátorság, áldozatkészség. A szöveghez 
biggyesztik, hogy mindennek bizony itt Belső-Albertfalván különös jelentősége van. Alig 
bírjuk fékezni magunkat, Emma és én morogjuk, micsoda esztétika, és csak 
udvariasságból nem hagyjuk ott az előadást.  

Minden távol esik innen, Belső-Albertfalva hagyománytalan betondzsungelétől, 
messze minden, ami nekünk fontos. Mintha be lennénk zárva valahová, úgy érezzük. 
Rossz hatással van ránk ez a vidék, ráadásul, ha egyszer hazajövünk, már nem 
kívánkozunk elmenni, mert akkor megint villamosra kell szállni vagy buszra, ajjaj. Hogy 
könnyebben mozogjunk, veszünk egy kocsit, régi bogárhátút, amit meg tudunk fizetni. 
Micsoda csotrogány, hallom másoktól, mikor beszállunk vagy kiszállunk a parkolóban. 
Emma viszont mosolyogva megjegyzi, jó hangosan, amit tőlem hall, hogy ilyen egy 
egyszerű kultuszkocsi. 

Jóban leszek a közeli autószerelővel, Miki úrral, aki csak bogárhátúval 
foglalkozik, három sarokra van tőlünk a műhelye, amely az emeletes háza földszintjén és 
udvarán működik, szerencsénkre közel, mert meglehetősen sűrűn kell oda vinni a kocsit, 
hisz elhasznált. Feldobottan jövök haza általában a szerelőtől, mert Miki úr mindig képes 
mondani olyasmit, ami szórakoztat. Például nemrég bejelentem, rossz a kocsi dudája, 
mire Miki úr, hogy Újhely úr, a kocsinak kürtje van, és remélem tudja, kiknek van 
dudájuk.   

Emma meg a Fehérvári úton járó villamosokon utazva szórakozik bizonyos 
szövegeken. Az egyik, sokszor Emmával utazó férfi, bajuszos, széles ajkú, aránylag még 
fiatal, mindig bőrkabátban jár, hol hosszúban, hol rövidben, és bőrmellényben nyáron, azt 
szokta mesélni hangosan az ismerőseinek, hogy ha későn ér haza, az apósa nem akarja 
beengedni már a kertkapun sem, mire ő kijelenti, a cuccaimat hozza ki ide nekem, öreg, 
aztán probléma egy se, már itt sem vagyok, aztán  beszélje meg a lányával. Ha meg 
máskor a kerítésen lopva átmászik, és mégsem jut be, mert az előszoba ajtó zárva és 
benne a kulcs belülről, akkor a verandán álló szekrény ajtaját leveszi, ráfekszik, ne a 
kövezeten aludjon, és mikor a felesége mégiscsak beengedné, nemet mond, és 
megmutatja neki a nagyerest, amiből nem jut neki ma éjjelre. 

Egy öregedő nőt is emleget Emma, aki igen feltűnően öltözködik, haja vörösre 
van festve, és magában beszél, de hangosan, és állandóan arról, miszerint kurvának 
születni kell, ő például nem tudja elképzelni, mi a jó abban, ha belé teszi valaki a farkát, 
akár a férje is, tudomásul veszi ugyan, hogy a házassággal együtt jár, és ha nem akar 
vénlány maradni, nincs más választása, de azért nem helyesli ezt a dolgot.  
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A Tétényi úton közlekedő buszokon, ahol én utazom gyakrabban, finomabbnak 
látszik a társaság, ezt már a ruházatokról észre kell vennem, valószínűleg abban a néhány 
közeli utcában laknak, ahol szerényebb villaházak is emelkednek. Sűrűn látok egy drágán 
öltözködő fiatal lányt, aki a társaságában lévő barátnőinek minduntalan beszámol arról, 
hogyan áll most a dereka bőségével, meg a melle terjedelmével, el akarja érni a hetven 
centis derekat, meg a nyolcvannyolc centis mellbőséget, ezek az adatok érvényesek most, 
szerinte, Párizsban, meg az újból divatba jövő Bardot-popó. 

Megfordulnak a buszon igen komoly, öltönyös férfiak is, akik nagyon 
felelősségteljes beszélgetést folytatnak, nemrégiben például az egyik széles karimájú, 
szürke, igen jó  minőségű puha kalapban kijelenti egy jól szabott fekete kabátosnak, hogy 
igen bonyolult korszakban élünk, miután, az adatokból is láthatóan, hibát hibára 
halmozunk, ráadásul ezt nem is titkoljuk, túl nyíltnak mutatkozunk, és a  nyíltság 
nagyobb bajt okoz mint a hiba, ezt képtelenek vagyunk felismerni,  hát majd 
megnézhetjük magunkat.   

Hűha, fut át rajtam, úgy látszik, hogy az ilyen kalaposok be vannak mostanság 
ijedve, biztosan olvassák azt a festékszóróval, mint újdonsággal, elkövetett falfeliratot 
éppen a mi házunkon, miszerint: „Felkutatjuk azokat, akik szarnak ránk, és orrukat a 
szarukba nyomjuk.” 

  
 
40 

 
 
Álmában busszal kimerészkedett Emma a Budai hegyekbe, ahhoz a kies 

domboldali bozótoshoz, ahol egy korábbi álmában utcai követői ástak egy gödröt, majd 
ráparancsoltak Emmára, ássa tovább ő, úgyis neki készül az a gödör. Ismét tavasz volt 
álmában, gyönyörű tavasz, azok a szép sárga virágok, amelyek már az egyik előző 
álmában is megjelentek, mutatták az utat a gödörhöz. Mikor odaért, meglepődve látta, 
hogy most hasonmása, Magyar Klári ássa azt a gödröt. Azonban nem a maga testi 
valódiságában ásta, hanem egy tükörben tükröződve ásta, mint valami tükörkép. 
Gödörásó ruhát viselt, pufajkaszerűt, és szorgalmasan ásott. Emma elbújt egy bokor 
mögé, gyönyörű piros virágok pompáztak rajta, onnan leste, ahogy Klári, mint tükörkép, 
lendületesen ás. Amikor pedig Klári belemászott a gödörbe, még mindig tükörképként, 
tovább mélyíteni, már csak a feje látszott ki belőle, annyira mély lett, hát megcsapta 
Emmát az elmúlás szele. Mit csináljon, menjen oda Klárihoz és beszéljen a lelkére? Vagy 
épp ellenkezőleg, fenyegesse meg, hogy a neki, Emmának ásott gödrébe, őt magát, Klárit 
fogja beleejteni? Akkor Klári ráparancsolt Emmára, ássa ő ezt a gödröt. És miközben 
Emma ásta a gödröt álmában, rárivallt Klárira, mint tükörképére, hogy biztos ő, Klári volt 
az az ellenőrnő, aki őt, Emmát a múltkor megverte a 12-es buszon, miután 
összevitatkoztak azon, hogy érvényes vagy érvénytelen-e a jegye, vele volt a kisfia is, az 
is kapott egy fülest, és az utasok mintha észre sem vették volna, maguk elé bámultak 
vagy kifelé az ablakon, persze szokás szerint, és mikor az ellenőrnő rendőrt hívott, a 
rendőr bevitte őt, Emmát a kisfiával együtt, és másnapig, tehát éjszaka is fogva tartották 
őket, azt sem  megengedve, hogy a férj, az apa legalább a kisfiút haza vigye. Hol élünk, 
kérdezte Emma Kláritól, mint tükörképétől, kérdezgette álmában, hol élünk, ahol ilyenek, 
mint Klári az ellenőrnők, hol a picsába élünk? Aztán hirtelen tél lett álmában, gyönyörű 
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tél, mindent vakítóan fehér hó borított. Klári ásta azt a gödröt, továbbra is  tükörképként. 
Szorgalmasan ásott, és a férje segítségével, ahogy Emma álmodta. És mikor Klári férje 
megpillantotta őt, Emmát, felkiáltott, de jó, két feleségem van, mire Klári felháborodott, 
és kijelentette férjének, neked csak én vagyok a feleséged, ez a nő csupán a rontott 
változatom, és odakiabált Emmának, na, ásd a gödrödet te, úgyis neked lesz, és Emma 
kezébe nyomta, még mindig tükörképként, a lapátot és az ásót. Megcsapta Emmát megint 
az elmúlás szele. És elképzelte álmában, hogy egyszerűen belelöki Klárit a gödörbe, 
hányja rá a földet, nem törődve jajveszékelésével, ordításával, kétségbeesésével, hányja 
rá, amíg teljesen be nem temeti, vagyis élve temeti el, és semmivel sem fogja megjelölni 
a sírját. Azonban elképzelését nemhogy megvalósította volna, inkább elmenekült, azt 
álmodva,  hogy lopva, a fák között, toronyiránt surran vissza a buszvégállomáshoz, 
miközben egy kiránduló család rádiója lágy hangon szólt, világgá kürtölve, hogy aki 
gyerekkorában megtanult látni a természetben, az sok-sok év múlva, ha rosszkedvűen is 
vagy bánattól sújtottan jár erdei ösvényeken, meglátja a zöld fűben a sárga kankalin  
ragyogását vagy a levegőben a fecske röptének eleganciáját, és máris szebbnek látja a 
világot. És aztán egy tükör elé állt álmában, amelyben nem ő, hanem Klári tükröződött, 
dús, sötétszőke, derekáig érő hajzuhatagával. Emmának is hasonló volt a haja, ezért 
álmában óriási ollót vett kezébe, vágni kezdte a haját, nyiszálta erőteljesen, nyiszálta, 
nyiszálta, vagdosta a haját megmásíthatatlanul, ne legyen Kláriéhoz hasonlatos, nyiszálta, 
amíg a hajkorona a földre nem hullt. Egy tükör tükrözte a kopasszá vált Emmát álmában, 
és halott hajkoronáját, amelyet egy szélroham felkapott és az ég felé repített. Na, most 
már szép kopasz vagyok, mondogatta Emma álmában, nem hasonlítok hasonmásomra.  

Erre ébredt fel. Öntörvényű álom, gondolta.  
Miket álmodik. keseredett el Emma, nyilván a valóságérzete megbetegedett, 

gondolta. Nekem viszont azt adta elő, hogy nyugodt  álmai vannak mostanában.  
Mire egyszeriben felhoztam, hogy az álomban érzékelésünk mintegy kitágul, 

megtáltosodik, olyan világokkal lépünk érintkezésbe, melyek az ébrenlétben 
felfoghatatlanok, aki tehát álmodik, az értesülhet a valóságosnál is valóságosabbról, 
illetve az ellenkezőjéről, a valószerűtlenségekről, és Emma is ráébredhetett nyilván erre. 
Nahát, Gyula, kiáltott fel Emma, hogy ennyire el legyél telve az álomvilág hitével, 
mondta, nem gondolta volna. Ne csodálkozzon, mondtam, az álomvilág sokkal 
érdekesebb, sokkal izgalmasabb, sokkal élménydúsabb, mint ez az álomtalan világ, 
amiben élnünk adatott, ráadásul ez  az álmon kívüli világ, igen megterhelő. 

Előadtam Emmának, hogy szeretnék álmodni a szüleimről, szépet és jókat 
álmodni róluk, de sosem sikerül, és ez lelkiismeret-furdalással tölt el. Szeretném álmodni 
róluk, hogy ha nevetnek, akkor nem kínosan nevetnek, végre nem kínosan, nevetésük 
megterhelt mindig, és rám is átragadt a kínos nevetésük. Szeretném álmodni róluk, 
mondtam, hogy lelkükből kivetik a fájdalmat és a félelmet, amely általában eltöltötte 
őket, és engem elszomorított. Szeretném álmodni róluk, hogy jól megvagyunk egymással, 
legalább álmunkban. 

Emma folytatta filmjátékának forgatókönyvét, amelynek a Gödörásó lány címet 
adta, beleírta ezt az iménti álmát gyorsan, a gödörásással, hasonmása tükörképével, a 
tükörképpel, mint valami filmes leleménnyel.  

Ha Emmát elkapta a szomorúság, rögtön vágyott a szeretkezésre, tudniillik a 
szeretkezés után, mintha elsöpörték volna szomorúságát, sőt még a magában való 
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kételkedést is, és az éppen sajgó sebei is begyógyultak. Többször jelentette ki, isten óvjon 
engem attól, hogy őt takaréklángon hagyjam. 

Gondoltuk, kikapcsolódhatunk kissé, lazíthatunk, lazítottunk is, többet 
foglalkoztunk Ádámmal, aki gyakrabban kezdte szopni az ujját, a bal kezének 
hüvelykujját, és hozzá egy flanel pizsamanadrágot morzsolgatott, amely fehér volt és 
rajta mintaként aranyszőrű perzsa macskák díszelegtek. Egyszerűen magához vette és 
nem engedte többé pizsamanadrágnak használni, ha elvettük tőle, követelte vissza. 
Mondogatott hozzá valami szót, nem tudtuk kivenni pontosan, mit is, de mintha azt 
ismételgette volna, hogy cicamica, majd felmutatta és hozzá tette, mama, ezt sem annyira 
érthetően, és nézett Emmára, vagyis tájékoztatta, hogy neki van egy ilyen rongya, amihez 
szenvedélyesen ragaszkodik. És mondta Emmának: mama, cicamica. 

   
 

41 
 
 
Emma régi, Múzeum kávéházi társaságában, ahová még időnként eljárt, 

minduntalan szó esett arról, mennyire eltorzultak  a mindennapok, azt mondogatták, hogy 
ahová mennek, utcán, üzletben, hivatalban, ott haragos arcok, eltorzult szájak, károgó 
szidalmak, gorombaságok fogadják őket.  

El akarta terelni erről a témáról a figyelmet Emma, már unta, és inkább felhozta a 
hasonmást, ami, mint újságolta, sokat foglalkoztatja, és összezagyvált sok mindent, 
kitette magát nevetségességnek, értetlenségnek, gúnynak. Tudja-e, kérdezte Emmától az 
egyik törzsasztaltársa, egy angol kandalló mellé illő, kockás ruhákat viselő, pipázó, 
kopasz úr, hogy meg szoktuk semmisíteni hasonmásunkat? Emma nem válaszolt, de 
eltöltötte az ijedtség. Izzadni kezdett, ráadásul vastag pulóvert viselt, egy téglapiros, 
magasnyakú pulóvert, amelytől az akkori télen nem vált meg szinte sosem.  

Az a kockás ruhát viselő, pipázó, kopasz úr komolyan vette, hogy Emmát érdekli  
a hasonmás, és hozott egy könyvecskét a következő alkalommal, igen elnyúzottat, az 
alter-egóról, így kötőjellel, sajnos a szerzőjét, a címét, a kiadót, a kiadás helyét és évét 
nem lehetett megállapítani, mert külső és belső címlapja leszakadt róla, csak a hátsó 
borítójából maradt meg valami, és rögtön a szövegnél kezdődött. A könyvből, mivel 
talányosan, sőt zavarosan fogalmazott fordítás volt, még azt sem lehetett tudni, milyen 
nyelvből, úgy kellett kihámozni a mondandót, Emma olvasatában a következőt: Az alter-
egó, tehát a hozzánk hasonló másik létezése mindennapos, nem is okoz semmi galibát 
egy ilyen, egy másik-én, kötőjellel, csak akkor, ha az ego, tehát az én önmagába záródik, 
és még saját maga előtt sem nyílik meg, ezáltal az a kényszerképzetünk támad, miszerint 
létezésünk teljesen egyéni és egyedi, tökéletesen egy alter vagyis másik nélküli. Tehát 
nem hiszünk alter-egóban vagyis abban, hogy létezhet egy másik-énünk is, mert 
átvesszük a korszellem minden ésszel megmagyarázhatatlan jelenségben való 
hitetlenségét. Ha így gondoljuk, akkor egy idő után megcsappan hitünk a saját 
létezésünkben is, mivel az én csak egy másik-én viszonylatában létezhet. Hogy létezzen 
az én, tudomásul kell tehát vennünk a másik-én létezését, sőt magunkba kell 
olvasztanunk azt. Hogyan lehetséges ez? A szerző, Emma számára érthetetlen, oda nem 
illő magyarázattal szolgált, mert azt írta, miszerint az önmagunkba olvasztás teljesen 
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természetes, ha az illető ego vagyis az illető én tiszteli az ősök szellemét, hisz a túlvilági 
életben, és tisztában van azzal, mi a jó és mi a rossz.  

Elképesztő, gondolta, micsoda felfogás, minden ok-okozati összefüggés és 
magyarázat nélkül.  

Forgatta még azért továbbra is azt a címlapnélküli, szakadt könyvecskét Emma, és 
észrevett egy mondattöredéket a hátsó borítójának maradványán: „…tehát egyetlen 
ember sem tudja, kicsoda, ha nem leli fel a mását, mondja Jonathan Braine, és…”  
Nyilván ez a Braine a könyv szerzője, gondolta Emma, de ki lehet; keresgélte 
lexikonokban, rá is bukkant egy régi Encyclopaedia Britannicában, azt írták róla, hogy 
megtalálni vélte alter-egóját és megölte, majd eltűnt. A fenyegető végzet érzése kapta el 
Emmát. Megborzongott, félni kezdett, mert annak a Braine-nek a  megoldása hatással 
volt rá. Úgy érezte, elveszítette ellenőrzését önmaga felett.  

Miután elolvasta azt a könyvet, éjszaka nem tudott aludni, megfogta a  kezemet. 
Különben én is álmatlanul hánykolódtam, mert éppen be akartak kényszeríteni az 
állampártba, szóval azt mondtam, hogy, na jó, akkor szeretkezzünk, hajlandó vagyok 
feláldozni éjszakám egy részét, mit szól hozzá, Emma, micsoda férfi vagyok. Azt 
gondolta, nem lesz neki jó, de természetesen nagyon is jó lett neki. Aztán szépen, 
nyugodtan aludt. 

Akkor éjjel éppen egy megterhelő, keserű álmot láttam, ugyanis megjelent 
álmomban a Rozália nagymamám ágya fölé szögezett kép Alfréd nagyapámról, egy barna 
árnyalatú kép róla, aki puha, világosbarna kalapban, visszafogott mosollyal szája 
szegletében, határozott tekintettel nézett a világba, egy sírgödörből. Vékonycsontúnak, 
középmagasnak látszott, éles metszésű arcvonásokkal, középszőke hajjal, kék szemmel, 
így jelent meg álmomban ez a nagyapám, éppen úgy, ahogy a képen. Nekem ez a fénykép 
volt a nagyapám, mert meghalt, mikor még nem emlékezhettem rá koromnál fogva. 
Hasonlított rám, csak a haja meg a szeme színe volt más.  

Ez a különben anyai nagyapám, Alfréd, eredetileg szegény cipész volt, 
mérhetetlenül sanyarú gyerekkorral a háta mögött, de törekvőnek, ügyesnek, 
szorgalmasnak, kitartónak született. A tízéves Rozáliával, nem tévedés a tízévessel 
jegyezte el magát, mert hitt a jövő megtervezésében, az öt évig tartó orosz fogsága idején 
is hitt, az első vesztett háború után. Nem szívesen beszélt a háborúról meg a fogságról, ha 
igen, mindig hozzátette, megjárta a hadak útját. És hitt az állandóságban, a hűségben, 
imába is foglalta aztán minduntalan házasságát, mert imába foglalhatta valóban. Boltot 
nyitott Rozália kis hozományával és jókora hitellel a sátoraljaújhelyi főutcán, a 
hagyománytól eltérőt, mert cipő- és ruhaboltot együtt. Hangolódni úgy tudott a vevőkre, 
hogy az közmondásos lett. Igen elegánsan járt, úgy festett az újhelyi utcákon, mint egy 
nyugatról származó külföldi, jól megbámulták. Szépen gyarapodtak, meseszerűen, 
korszerű házat építettek a központban, de évekig nem költöztek bele, hanem kiadták, és a 
kertjük melléképületében húzódtak meg. Csak akkor vették birtokba a szép házat, amikor 
nagyapám úgy ítélte meg, hogy megtehetik, mikor már a kintlévőségük és nyereségük 
nagyobbnak tetszett az adósságuknál, hisz adóssága mindig volt bőven nagyapámnak, 
mint afféle igazi üzletembernek, akivé  kinőtte magát, és aki minduntalan fejlődni, 
terjeszkedni akart, és ehhez hitel kellett, és a hitel kamatos visszafizetése. De nagyapám 
is hitelezett, lehetett nála vásárolni felírásra, sokkal tartoztak neki, a polgármester is, a 
helyőrség parancsnoka szintén. Házuk berendezésén maguk is csodálkoztak, honnan lett 
ízlésük olyan környezetet teremteni, blondel keretes olajfestmények, perzsaszőnyegek, 
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ezüst holmik, márkás porcelánok, stílbútorok képében, amilyen környezetben sohasem 
laktak addig. Elcsábult, és szőlőbirtokot is vett, borházzal. No persze irigységet keltett, 
túl élelmesnek tartották. Különben szerzett népszerűséget is, mert adakozott, és igen 
kedvesen meg méltányosan viselkedett. Az a hír járta róla a családunkban, hogy mindig 
tartotta magát a mértékhez, törvényhez, illendőséghez, és hihetetlenül tettre késznek 
mutatkozott.      

Azonban nagyapám nem volt ennyire egyszerű jellem, ugyanis nagymamám, 
Rozália elárulta, hogy nagyapám  küzdött és küszködött a világgal és önmagával, ahogy, 
nagymamám szerint, jómagam is, és berzenkedett nagyapám is keserűn és keservesen, 
hogy aztán elővegye a humorizálását, eléggé feketén, ahogy én is, mindenkit 
megdöbbentve. Gyulus, mondta nagymamám, ha megszólalsz, mintha a nagyapád 
beszélne belőled, és ha eleged lesz, akkor is úgy lesz eleged, ahogy nagyapádnak. Mikor 
lángban állt egész Európa, akkor abban a lángban pusztult el, tette hozzá nagymamám.  

Mostanában, hetek óta mindenütt az erőszakot tapasztaltam, hiába álltam meg egy 
békés téren, elnézve az ottani szökőkutat, a galambokat bámulva, vagy a homokozóban 
játszó gyerekeket szemlélve, nem tudtam megfeledkezni az erőszakról, mintha bensőmbe 
hatolt volna a külvilágból az erőszak, ezt éreztem.  

Sokat vitatkoztunk néhanapján Emma és jómagam, és ingerülten, például azon, 
fújt-e akkora szél, hogy csaknem elvitt engem, mint állítottam, vagy egyáltalán nem is 
fújt, ahogy Emma állította, és vitánk következtében a gyilkos kedvünk fokozódott. Ne 
nézzem hülyének, jelentette ki Emma, unja a hülyítő szövegemet.  

Ezek után hirtelen nevetésre váltott, és az ölembe erőltette magát, kérlelve engem, 
nevetése ellenére komolyan és komoran kérlelve, tegyek csodát, hassak oda, hogy ne 
fordítsák már végre az előnyeit hátrányaira, sőt hassak oda, hogy legyen védve legalább a 
saját, szerencsétlen megnyilatkozásaitól. Csak tőlem kérhet és várhat ilyesmi csodát, 
folytatta, kitől mástól, ha nem tőlem, a szerelmesétől, és megcsókolt. Meghatódtam, és 
kijelentettem, miszerint holnaptól, sőt ettől a perctől kezdve csodát teszek vele, 
megvédem jellegzetes értékgőgösségét, nyíltsisakosságát, nemes érzéseit, sőt a 
világmegváltásra való késztetését is.  

És javasolta, kerékpározzuk végig Pestet és Budát, és közben vásároljunk is egy 
jót, és sorolta, mik a vágyai: Kant némely olyan műve,  ami roppant régi kiadású 
könyveket árusító boltokban is ritka; egy fekete kosztűm, fehér blúzzal, bár persze, tudja, 
soha nem venné fel; az egész országban fellelhetetlen hímzett pamuttrikó, bármilyen 
színben; néhány új bútordarab, egyedi, például egy érdekes vonalú, új íróasztal neki, 
nyilván iparművésztől, olyan, amilyenre pénzünk nincs; vagy éppen eldobható 
papírtányérok. Legjobban persze arra vágyik, ami nekünk sosem lesz, vagyis önálló 
lakásra vágyik, no, persze tudja, egy közönséges vásárlás alkalmával lehetetlen is 
beszerezni.  

 
 

42 
 
 

Egyetlen levelet kap összesen Kerek nagyapjától Emma, évekkel ezelőtt, a 
gyakorlatlan, girbe-gurba betűket igen nehezen olvassa ki (a vesszőket meg a három 
pontokat pedig én tettem ki utólag). 
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Kedves leányunokám, Emma! 
Ez a levél talán ha a második vagy harmadik, tudja Isten, nagyapád életében. 

Azért írom, mert kötelességemnek tartom tájékoztatni téged, kisunokám, hogy nagyapád 
sok mindent összehord neked az évek folyamán, Kerek Bálint nevezetű nagyapád, aki, 
nem mutatkozik soha, nehogy azt hidd, gyenge idegzetű katonának, a rosseb belé, 
legfeljebb nem szeretne meghalni idő előtt. Mikor fogoly lesz nagyapád Oroszországban, 
akkor bizony, mivel sokat szenved, hát félreérti az oroszokat, azoknak különben a 
szemük sem áll jól, főleg a forradalmukat érti félre, meg úgy általában a forradalmat, a 
Magasságos bocsássa meg nagyapádnak. No meg aztán a kormányzó seregébe besorozva, 
ott egye meg a fene, nem lesz nagyapád ám azért gonosz, nehogy azt gondold, se 
fosztogató, se verőlegény nem lesz, nehogy ilyesmi gondolatokra vetemedj. Nem gyűlöli 
nagyapád se a zsidókat, se később a négereket, sőt nagyon tetszik nagyapádnak némely 
zsidó lány és a négerek fehér foga, a kutyafáját.   

Élj, boldogulj, Emma, és tartsd meg jó emlékezetedben nagyapádat, 
Nagyapád. 
Utóiratként vagy mifeneként még odaírom, hogy nem nőnek való, még megtudni 

sem, ami nagyapáddal megesik. Nem élmények azok, kisunokám, azt a sárgalábú 
antikrisztusát,  hanem… Csak nem mondom el és nem is írom ide, hogy szerintem 
micsodák. Kijelented, Emma, emlékszem, hogy magad előtt látsz mindent, amit átélek, 
mintha ott volnál úgy, hát ha így van, akkor felesleges is, hogy kérdéseidre kimerítően 
válaszoljak, bassza szent, úgyis tudsz mindent, legalábbis szerinted.  

Ismét Nagyapád, Kerek Bálint nevezetű. 
Szóval, mikor egy erdő szélén fekszik Emma nagyapja, Kerek Bálint egész éjjel 

az alakulatával, várva az ellenséget, eljegesedik benne a vér is, olyan hideg van, hát 
éppen kezdődik a tél arrafelé, az orosz fronton, minden porcikája nagyapának megfagy, 
és mikor hajnaltájt jön a parancs, felkelni, akkor észreveszi, a zubbonya gombjai 
belefagynak a földbe, és hát persze le is pattogzanak. 

Hajnalodáskor látja, nagyon ragyog valami, furcsa ragyogás a napfelkeltében. 
Látod-e cimbora, ott ragyog valami, ezt mondja nagyapa cimborájának, Mudri Laci 
nevezetűnek. Nézi, nézi Mudri Laci, elsápad, és elkiáltja magát, tudod-e mi az, te, Kerek, 
mert csak így hívja a cimborája, a vezetéknevén, kettő is ragyog, bassza szent, mondja 
így Mudri. Rengeteg szuronyok azok, és ragyognak, biztosan a muszkáké, te, Kerek, 
mondja Mudri, egészen idelopakodnak a sötétség leple alatt, a fene beléjük. Jaj, cimbora, 
mondja nagyapa Mudrinak, hát itt vannak, megközelítenek, azoknak a szemük sem áll 
jól.  És kis híja már, hogy a hólyagja el nem engedi a vizeletét, majdnem behúgyoz. A 
tisztek is felidegesednek attól a csillogástól, és kiadják a parancsot oda kell sturmolni, 
ennyi a tudományuk a tiszteknek, semmi más, ezt ismételgetik mindig, mert ha nem ők, 
akkor majd azok. Csak nyomja a masingever gombját nagyapa, mert ő géppuskás, csak 
nyomja, egészen elfehérednek az ujjai, bizony. De azok is nyomják, a muszkák. Nagyapa 
agyából kikapcsolódik minden, olyan dühös erővel nyomja a géppuska ravaszát, és 
amikor észhez tér később, akkor jön rá, hogy az előbb nincs észnél, ha kis időre is, de 
nincs. Mert mikor ilyen sturm van, nem lehet már észnél lenni. És egyre több orosz 
szurony ragyog, egyre több, és nem messzebb most már, mint húsz-huszonöt méterre, a 
kurva anyjukat, kiabálja nagyapa. Parancsnokuk egy cseh őrnagy, valami Hricorik vagy 
mi, olyan testes ember, kopasz, azt rikácsolja németül, hogy ennek a totojázásnak véget 
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kell vetni, gyerünk, kiugrani hirtelen az árkainkból, pillanatok alatt ott teremni az ő 
árkaikban, és szuronyhegyre hányni őket, mert ha nem mi, akkor ők.  

Ez olyan balsors, Emma, kisunokám, mondja nagyapa. 
Kiugrálnak, igen ám, de amazok is kiugrálnak abban a szent pillanatban,  

rohannak egymásnak, nagyapa is neki a muszkáknak.  Na, szalad előre szegzett 
szuronnyal, hát az egész életében mindig előtte van, ahogy egy orosz viszont ő neki 
szalad, meg akarja szúrni, nagyapa elkapja a szuronyát, azonban nagy erős az a muszka, 
megcsavarja nagyapa puskáját, a kezét is kicsavarva. Úgy megroggyan, és kapaszkodna 
az orosz szuronyába, de az elrántja és szúr, nagyapa felordít, elterül, az a beste 
végighasítja a karját csontig, aztán semmi… 

Örül pedig, mikor behívják, pihen egy kicsit katonáéknál, azt gondolja, ráférne 
már egy kis pihenés, úgy megdagad a keze, bassza szent, mondja, meg a lába a 
robotolástól, mint senki másnak. Ugyanis még fiatal gyerekként annyit kívánnak tőle, 
mint meglett férfiaktól, és a Jóisten elnézi. Már mutogatnak is rá ujjal, ez az a Bálint 
gyerek, akinek olyan dagadt végtagjai vannak, mintha meghizlalnák. Aludni sem bír, 
annyira fáj a keze is, a lába is, kérleli nagyon édesapját, hogy hagyja eljönni a méltóságos 
úr majorjából, mert ott még megrokkan. Édesapja azonban, Emma dédnagyapja csak 
végigvág rajta az ostorral. 

Rendbe is jön minden végtagja a honvédseregben, viszont egy százados, 
Turánszky nevezetű, az ördög nyomja bele a faszát, mondja nagyapa, felpofozza, mikor 
megjön a felmentése, tudniillik a méltóságos úr felmenteti,  kell neki nagyon ez a Bálint 
gyerek, közeledik már az ellés, nagyapa meg, fiatal kölökként is, érti a dolgát mint 
kanász, a száz anyakoca nevét mind tudja kívülről. Ranzenberger százados már gratulál a 
hazameneteléhez, osztrák fain ember, jegyzi meg nagyapa, viszont az a Turánszky, aki 
egy sanda magyar, lobogtatja nagyapa papírját mindenki előtt és ordítozik, te, Kerek, te, 
te túrósfaszú paraszt, te akarsz meglépni, hát majd én megmutatom neked, és kettétépi a 
felmentő papírt.  

Hát az állam leesik, kisunokám, Emma, mondja nagyapa, ekkora, hát ekkora 
gonoszság láttán. 

Fekszik a jéghideg földön, állapítja meg egyszer csak, karját mozdítani nem tudja, 
és sehol senki, egyedül fekszik azon a nagy mezőn, a karja hasogat, de rettentően. 
Mekkora az a mező, végtelen és fehér, be van fedve dérrel. Azt gondolja, egyedül van, 
mígnem meglát egy oroszt, aki amott hasal, vele szemben, egészen közel, és a puskájával 
őt célozza. Hű, az apja faszát, gondolja nagyapa. És ahelyett, hogy belebújna a földbe, 
vagy elkúszna onnan, felugrik, maga se tudja miért, és olyan indulatosan, pedig nem 
ilyen ám különben, nem ilyen természet, az oroszra fogja fegyverét, bár majd leszakad a 
sebesült karja. Az orosz felkiált, összecsapja kezét, jajgatva félrefordul, mutogat az oldala 
felé, hát meglátja nagyapa, hogy buzog belőle a vér, de úgy buzog, a fegyvere meg… 
Dehogy célozza  nagyapát, a puskája csak úgy ki van támasztva a gödréből, ahol  fekszik, 
és bizony tehetetlenül fekszik. Megkönnyebbül nagyapa, leereszti puskáját, de hát mit 
csináljon, oda merjen-e menni ahhoz az oroszhoz? Olyan érdekes, fut át rajta, mert azt az 
oroszt éppen olyannak látja, mint saját magát, tudja Isten, olyan fiatal, szőke gyereknek. 
Sír az orosz, motyog valamit, mutatja a lábát nagy erőfeszítéssel, az is el van lőve neki, 
az is csupa vér, hát nagyapának ettől a látványtól, véres húscafatoktól, csak úgy reszket a 
belső része. Annyi ereje még van, mert ő is igen vérzik, hogy összeszedje magát, és 
egészen megközelítse, sőt megsimogassa a szegény orosz szőke haját. Majd 
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visszaoldalog a rajvonalukba, és jelenti az őrmesternek, az valóságos szerb származású 
ember, mit lát. Hát szépen be is húzzák, vonszolják magukkal az orosz gyereket, és, 
szegény, mikor megismeri nagyapát, int neki a fejével hálásan, amiért nem öli meg, és 
mintha próbálna mosolyogni is az orosz, de nem sikerül neki.  

Közben el is felejtkezik a vérző karjáról nagyapa, bár jobban elfelejtkezne róla, 
mert amint eszébe jut, nem tudja megmozdítani többé. Le akarják vágni, nem engedi, 
fenyegetik, hogy elrohad és elüszkösödik majd az egész teste, ám ő bízik a 
szerencséjében. 

Nem a Jóistenben bízom, Emma, mondja nagyapa, mert abban aztán nem. 
Megint hajnalodik, beszorítják őket az oroszok abba a rohadt erődítménybe, ott 

egye meg a fészkes fene, Premislibe, ahogy nagyapa nevezi. Azt nem lehet elmondani, 
mekkora az a vár vagy erődítmény, jönnek-mennek oda ki-be vonatok meg beletartoznak 
faluk, iskolák, irodák, laktanyák, alagutak, minden van ott, csak ennivaló meg innivaló 
már semmi. Arra nincsenek is szavak, ahogy reszket az éhségtől, a szomjúságtól nagyapa. 
Na, innen ugyan nem menekülhetsz Kerek Bálint, mondogatja magának, közeledik a 
túlvilág. Körül vannak zárva, és annyira közel érzi a halált, hogy már csak ettől kiveri a 
veríték, pedig igen hideg van, és szerencsére bizony, mert így a hullák körülöttük csonttá 
fagynak, elejét véve járványoknak. Ha betörnek a muszkák, akkor elvégeztetett, ezt tudja, 
és az erődítmény külső kapuin már özönlenek is, a rosseb egye ki a szemüket, mondja 
cimborájának, Mudrinak. Turánszky százados, az a sovány, ronda gyerek, úgy utálják, 
mert egy barom, az a sanda  magyar, annyira beszarik, hogy elkezdi a tüzelést, a felsőbb 
parancsot meg se várva, hát elég szégyen egy magyartól ennyire betojni. Ranzenberger 
százados, az osztrák, ráordít, elég, ha a második kapuig érnek a muszkák, majd csak 
akkor. Na, a megfelelő pillanatban a négy masingever, az övéké, rákezdi, ők is a 
cimborával, Mudri Lacival, tututututu, nyomja a gombot nagyapa,  tutututu, de sűrűn, a 
kurva anyjukat, gyerünk, ordítja Mudrinak. Mint mikor felépítenek kártyából egy várat, 
és az egyik kártyalapot meglökik, és az meg sorra a többit, hát úgy dőlnek össze az orosz 
sorok, tengert leszed nagyapa. Kiabálnak a tisztek, teríts, teríts, hát nyomja is veszettül a 
gombot nagyapa, terít, nincs észnél akkor. Néhány orosz, a rosseb beléjük, gondolja 
nagyapa, mégis ott terem a masingever előtt, hallja nagyapa a lihegésüket, mint a 
vadállatoké olyan a szemük, és elképzeli, az ő szeme is biztosan ilyen vadállatias. Azokat 
gyorsan leteríti. 

Inni szeretne, kiszárad mindene, a szája, a gégéje, a nyelőcsöve, a belei, a gyomra, 
mindene. Mintha még a vér is száradóban lenne az ereiben. Nincs mit inni, bassza isten, 
így nagyapa, nincs, mert a víz megfertőződik. Meg akar fulladni, annyira kiszárad a 
torka. Úgy érzi, rögtön kihányja a száraz gyomrát meg az epéjét is, meg mindenét, így 
telik az éjszaka. Ott hever a masingever mellett a földön, és azt álmodja, hogy vízágyúval 
lövik őt, azonban minden vágya ellenére célt tévesztenek a marhák, pedig rohan a 
vízágyú sugarai felé ordítva, hogy vizet, vizet.  Az ordítására ébred.  

Akkor a Jóistenhez fohászkodom, kisunokám, Emma, mondja nagyapa, életemben 
először, kérlelem, adjon nekem egy kis vizet, ha ad, elhiszem, hogy létezik, bassza szent. 

Reggel ismét támadnak a muszkák, azok olyanok, nem hagynak abba semmit, ha 
egyszer elkezdik, nagyapáék akkor már vetik a keresztet. Nincs annyi lövedékük, hogy 
jutna mindegyik muszkába, annyian vannak azok. Jön is a parancs, tűzzék ki a fehér 
zászlót, és amíg a megadás feltételeiről tárgyal az orosszal Kuzmanik, így nevezi nagyapa 
továbbra is, vagy hogy a rossebbe hívják a főparancsnokukat, addig nekik gödröket kell 
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ásni a milliónyi halottnak. Kevesen maradnak életben, de azok is csak azt várják, mikor 
lesznek ők is hullák. A dögcédulákat össze kell gyűjteni, ilyenkor jó alkalom  kutakodni a 
halottak zsebeiben, nagyapa is kutakodik, és nyugtatgatja magát, a hulláknak már 
úgysincs szükségük arra, amit elvesz tőlük. Szerez ezt-azt, de leginkább jegygyűrűket, 
száraz kenyeret, családi fényképeket, azokat mindjárt el is dobja, nem tud velük mit 
kezdeni. A tetemeket leöntik aztán mésszel, nehogy kiüssön a kolera. Kerül rengeteg 
fakoporsó is, nem tudja honnan, igen ám, de kicsik, a holttestek nem férnek beléjük, 
takarékoskodni kell ugye a faanyaggal.  Nagyapa egyszerű megoldást választ, csak 
belerúg a hulla koponyájába, hogy a térde feljöjjön, bassza szent, gondolja, így már 
belefér a koporsóba, le lehet csukni a tetejét. Igen ingerli az a holttest, akibe kettőt is kell 
rúgni a cél érdekében, Isten bocsássa meg neki a rúgásokat, ismételgeti magában, no meg 
a hullának is bocsásson meg a Magasságos, hogy annyira nagyra tudott nőni.  

A halott nem érezheti már azt a rúgást, Emma, mondja nagyapa, hidd el, 
kisunokám, nem vagyok én gonosz, egyáltalán nem, de meg kell oldani, amit meg kell. 

A gazdátlan fegyvereket is összehordják, úgy szól a parancs, törjék szét őket, és 
hajigálják el, ne kerüljenek az ellenség kezébe.  

Na aztán a lovak…  A lovak miatt nagyapa sír, neki a lovak a gyengéi, a lovak a 
lovak… A szép, tiszta, egészséges lovakat már megeszik, finom, édes a lóhús, a többit, a 
piszkosakat, betegeket, rondákat meg belehajtják  a folyóba, nem is tudja a folyó nevét. 
És lövik a lovakat, szegény párákat, ne kerüljenek az oroszhoz. Sír, mikor lövi a lovakat, 
zokog. Szaglik is a folyó a lóvértől, csaknem elhányja magát, de nem képes erre, mivel 
semmi sincs a gyomrában. És jönnek a kóbor kutyák, a fene egye ki a szemüket, mondja 
cimborájának, Mudrinak, mikor csapatostul rohannak a folyóba marcangolni a sebesült 
lovakat és habzsolni a lóvéres vizet.  

Aki ilyet nem lát, az ne is lásson soha, Emma, mondja nagyapa. 
Na, akkor felsorakoznak fegyver nélkül, fehér zászlókkal, várják a muszkát. 

Bassza szent, gondolja nagyapa, nem tudja, mi következik, mit csinálnak majd velük a 
muszkák, csak az jár a fejében, haza kerül-e még valaha is. Meg hát fél a haláltól. Az 
oroszok azt csinálnak majd velük, amit akarnak, majd inkább lelődözik őket, jut erre, 
mint foglyul ejtsék, mert minek azoknak az élő ember, azt etetni kell. Várnak, várnak, de 
a muszka csak nem jön. Mi a fenét akarhatnak a muszkák, találgatják nagyapáék, talán 
csak nem eszelnek ki valamilyen cselt, mondjuk idesettenkednek, pergőtüzet nyitnak, 
aztán kész, elvetik  nagyapáék gondját! 

Elrendeli az a Kuzmanik,  vagy hogy nevezik a főparancsnokot, oda kell menni az 
oroszhoz megkérdezni, hát mi van, megy is egy küldöttség,  na, az orosz meg azt 
válaszolja,  azért nem jön, mert fél, becsapják őket, az osztricikban, így hívják 
nagyapáékat, mintha mindnyájan osztrákok lennének, nem lehet megbízni. Végre aztán a 
vezérek itt is, ott is valahogy meggyőzik egymást, és sikerül a megadás. Na, özönlenek is 
a muszkák, mind  hurrázik, fülsiketítően, hurrá, hurrá, hát  basszák szájba, akit akarnak, 
minek hurráznak, mondja nagyapa a cimborának, Mudrinak, minek, mikor az osztricik, 
benne a magyarok engedelmesen megadják magukat.  

Kész, elvégeztetett, foglyok lesznek, de nem kezdődik rosszul, mert vizet 
osztanak nekik, vizet, annyi vize van az orosznak, hihetetlen sok, mindenkinek jut, hű hát 
ez igen. Egy teljes vödör vizet kap nagyapa, nagyon megszívja magát, majdnem 
belefullad a vödörbe, levegőt se vesz, szívja magát vízzel, szívja, szívja, egészen addig 
szívja, amíg azt nem érzi, hogy ömlene ki belőle, és mikor már tényleg ömlik is vissza, 
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akkor abbahagyja, de csak akkor. Na, majd kenyeret dobál közéjük az orosz, nagyapának 
se kell több, elkap egy nagy darab cipót, csakhogy tépik is ki a kezéből, vagy tízen 
dulakodnak azért a cipóért, és nagyapa elesik, el kell engednie a kenyeret, éppen a hátára 
esik, a hasára, mellére  taposnak, az arcába rúgnak. Sikerül a hasára fordulnia, próbálja  
védeni a bakancsok taposásától a fejét,  próbál arrébb kúszni, kijjebb a tömegből, hogy 
talpra állhasson. Majdnem széttapossák, rosszabb mint a lövészárokban. Fél, mi lesz, ha 
elfogy a kenyér, ha nem bírja ki élve addig, míg ő is tud szerezni. Nem kell a kenyérért 
tolakodni, mint kiderül, mert annyi a kenyér, hogy megint jut neki, és még leves is elég 
hamar.  Egy muszka, aki belevág nagyapa csajkájába egy nagy adag bablevest, 
mosolyogva kérdezi, nincs-e még egy másik csajkája az almalevesnek. Megérti oroszul is 
nagyapa, nem tudja hogyan, de megérti, és int, sajnos nincs két csajkája, de vágja bele 
nyugodtan a paszulyba az almát is, mutatja a muszkának. Ilyen levest, hát ilyet még nem 
eszik, és azóta sem, ha otthon adna ilyet neki az édesanyja, menten kihányná, de akkor ott 
csak zabálja, és még kér, és még és még és még, a gyomra azonban csak nem akar 
megtelni. Aztán meglátja, amint összeesik a cimborája, a Mudri Laci, és összeesik egy 
másik is meg egy harmadik is, és így tovább, tízesével esnek össze, a hasukhoz kapnak és 
összeesnek. A gyomruk táját, ami kidagad, mint egy kisebb domb, tapogatják, ordítanak, 
és összeesnek, olyan furcsa az egész. Mi van veled Mudri, kérdezi nagyapa, a muszkák 
mérget tesznek a levesbe vagy mi? A cimbora fetreng a földön, a hasát fogja és ordít, 
hogy kireped a gyomra, és mindegyik azt ordítja, aki fetreng a földön, hogy kireped a 
gyomra. Hiába ordítják, nagyapának eszében sincs abbahagyni az evést, jól akar végre 
már lakni, hát kanalazza a  sokadik adag  levest, és nagy darab kenyereket fal hozzá. 
Egyszer csak megérzi, hogy megtelik a gyomra, na végre, gondolja, mégis zabál tovább. 
Eszik, pedig látja is, ahogy dagad ki, neki is dagad ki a gyomra, kis dombként, majd nagy 
dombként, érzi, fújódik fel, mint egy léggömb. Mudri Laci meg a többi a földön fetreng 
és továbbra is ordít a gyomra kirepedéséről. A tisztek, meglátva, mi van, azt kiabálják, 
emberek, marhák maguk, barmok maguk, hát kireped a pucájuk! Akkor már hatalmas 
fájdalmai vannak nagyapának is, az ő gyomra is repedezik. Mégsem akarja abbahagyni az 
evést, fal tovább, ész nélkül, hiába érzi, már felfelé száll a gyomrából az étel és ki akar 
törni onnan, ám hiába látja heggyé nőni a gyomrát, nagyokat nyel, nagyokat fújtat és tömi 
magát. Hagyja abba ember, förmed rá, Ranzenberger százados, megdöglik, maga barom, 
ordítja, és kiveri a csajkát nagyapa kezéből. De már késő, nagyapa leroskad a földre 
cimborája, Mudri Laci mellé, és ő is kiáltozni kezd, hogy kireped a pucája, jaj, jaj! Érzi, 
vége van, nincs tovább. Órák múlva tér magához. 

Kisunokám, hát tudjad meg, ilyen az ember, egy állat, mondja nagyapa. 
Egyszer azt álmodja, úgy három év múlva, a fogolytáborban, valahol Ufa 

környékén, ahol olyan, de olyan hőség van, bassza akinek kedve van, mondogatja 
nagyapa cimborájának, Mudrinak, hogy megjelenik előtte édesanyja, és arra biztatja, 
szökjön meg, ha nem akar végleg ott maradni és elpusztulni azon a furcsa helyen. Hát 
nem akar még huszonhárom éves korára, és miután felébred, megszökik.  

Megy, megy toronyiránt. Alkonyodik, mikor egy nagy darab, sima, gyepes rétre 
jut, végtelennek tetszik, a szélét nem látja, a határa ott lehet, ahol lemegy a nap. 
Lehetetlen belátni meg felfogni, akkora térségek vannak arrafelé, félelmetes az. Megy, 
megy és megy, már besötétedik, éppen beér egy tanyára, amely lakatlannak látszik, leveri 
a lakatot, bemegy. Kis, rozzant épület, nincs semmi abban, csak a falán három nagy lyuk, 
egy közepes kutya nyugodtan szaladozhatna ki-be rajtuk. Az anyja úristállóját, üt szöget 
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nagyapa fejében, nyilván egy állat műve lehet, de milyen állat az, aki ilyen nagy lyukat 
fúr, hát csak nem fog egy ilyennel éjszakázni egy fedél alatt, és inkább megfészkel kint 
egy szalmakazalban, ahol jóízűt alszik.  

Már melegen, sőt forrón süt a nap, mikor felébred, van szárított kenyere, szuhari, 
és szárított hala is, enni kezdi a szalmakazal tetején. Egyszer csak észreveszi, amint  vele 
szemben, egészen közel,  megmozdul a kazal. Hát, kérem szépen, kérdezi magában, mi 
ez? Egyszer mozog, másszor nem mozog. De mikor mozog, akkor felé tart. Néha megáll, 
néha mozog az a kazal-rész vagy akármicsoda, és felé tart, ott egye meg a fene. Figyeli, 
résen van, miközben azért eszi a halat meg a szuharit. Egyszer csak a kazalból kidugja a 
fejét valami élőlény. Hát attól be is csinál nagyapa majdnem. És siklik felé, sssssss, és 
ilyen hangot ad, hogy pill-pill, és meg-megcsúsztatja magát, a szeme kidülled, de még 
mennyire, nyújtogatja a nyelvét, azt a hosszú keskeny nyelvét, és szól a nyelve így, hogy 
pill-pill-pill csak így, hogy pill. Lassan-lassan meglátja nagyapa, mekkora az a kígyó, 
mert egy óriási, nagyfejű kígyó az, az ördög nyomja bele a faszát, gondolja nagyapa. 
Vannak ilyen óriáskígyók, olvassa egyszer, de nem tudja könyvből vagy újságból 
olvassa-e, és bizony ezeknek egy ember semmi. Te, jóisten, ez mindjárt ráveti magát és 
körültekeredik rajta, aztán megfojtja. Igen, igen. És csak siklik felé. Nagyapa  szíve meg 
kihagy. Hát mit csináljon? És akkor önkéntelenül odadob a kígyónak egy darab szuharit. 
Úgy látszik, mintha nem találna célba, elmenne a kígyó mellett, de nem, hát az 
félelmetes, ahogy egyszerűen belefordul a szájába. Még egyet dob, az is belefordul, 
akkora huzatot csinál a kígyó, beszippantja csak úgy. Kinyújtja a nyelvét, pill-pill, és a 
száraz kenyér belésuhan. Dob a kígyónak nagyapa még, sorozatosan dob, az mind 
beszippantja, és nagyapa látja, milyen nagyon tetszik a kígyónak. Közben imádkozik, ne 
engedje a Jóisten, hogy a szíve kihagyjon, mert sokszor kihagy, bassza szent. Próbál 
lefelé mászni a szalmakazalról, a kígyóval ellenkező oldalon, óvatosan, nehogy 
észrevegye a kígyó, miben sántikál nagyapa. Kúszik hátrafelé és lefelé centinként, és 
közben dobálja a kígyónak a szárított kenyeret. Ha rosszul dobja, és a kígyó nem bírja 
beszippantani, mindig nagyapába nyilall, mert látni véli, ahogy bosszúból az az állat 
ráveti magát. Amelyik kenyérdarab a kígyó orra elé száll, beszalad csak úgy, sssssss meg 
pill-pill, a száján. Mikor már annyira lecsúszik nagyapa a kazalról, a kígyóval ellentétes 
oldalon, hogy nem látja a kígyót, és azt gondolja, a kígyó sem látja őt, nosza rohanni 
kezd. Rohan, de hallja maga mögött a kígyó pattogását, pill-pill, borzasztó vége lesz neki, 
Kerek Bálintnak, gondolja, mindjárt utoléri a kígyó, a mindenit, és a szíve kihagy. Egyre 
jobban megközelíti a kígyó, mint gondolja nagyapa, már a sarkában érzi nagyapa, pill-
pill, sssssss, hallja, és megcsapja a lehelete. Tudja, hipp-hopp, utolérik az embert az ilyen 
kígyók, körülkanyarodnak rajta többször és agyonszorítják. Érzi, a kígyó elkapja, 
rátekeredik. Védekezni próbál, kapálózik, ordít, a hímvesszője tájékán minden izma 
elernyed, és mintha elveszítené a hímtagját, lebukik a földre. Elvégeztetett… 

Emma, kisunokám, ilyen érzést te ne élj át soha, mondja nagyapa. 
Amikor magához tér, merő lucskos izzadtságban és húgyban fetreng, és hát 

abban, amit a férfiak szoktak kiengedni magukból közösüléskor. Idő kell, amíg rájön, 
hogy él, és a kígyó sehol. Elsírja magát, sőt zokog, taknya-nyála összefolyik az örömtől. 
Szívesen feküdne, pihenne még a földön, de nem mer, mert a kígyó odaérhet.  

Vándorol tovább nagyapa a pusztaságban, esteledik, és látja, ismerős helyre kerül. 
Csodálkozik, aztán rájön, körbe-körbe járt, ott van, ahonnan elindult, a fogolytábornál. 
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Akkor beoldalog, mert hová menjen. Inkább vissza a cimborához, Mudri Lacihoz, mint 
hogy egy óriáskígyóval találkozzon megint. 

Nagy nyüzsgést tapasztal, nyüzsög a város, Ufa városa, elképesztően nyüzsög, 
nem lesz ennek jó vége, bassza szent. Kérdezi is Mudritól, cimbora, mi ez a nagy 
nyüzsgés? Tudniillik mindenfelől rohannak és mindenfelé civil népek meg katona népek, 
mintha meg lennének kergülve. Tudja Isten, honnan szaladnak, hová tartanak. Közben 
meg lőnek, mindenki mindenkire és mindenre lő, ami mozog meg ami nem mozog, a fene 
beléjük, hát mi ez? 

Egy tisztféle, aki fehér egyenruhát visel piros, ötágú csillaggal, beront kíséretével 
a táborba, a foglyok közé, és kihirdeti, ők győznek, a többség, valami bolsevikok, szóról-
szóra ezt mondja, hogy bolsevik. Új világ jön, harsogja az a tiszt, minden az övék, a népé, 
és kihirdeti, fel van szabadítva általuk, a bolsevikok által a tábor, mivel hogy ők, a 
foglyok is hozzájuk, a többséghez meg a néphez tartoznak, sőt, már nem is foglyok többé, 
csak menjenek el nyugodtan a táborból, békével, nem lesz semmi bántódásuk. Örülnek 
nagyapáék, milyen rendes az a tiszt, de amint áramlanak elfelé, körülfogja őket a 
csapatával, és felszólít, önként kell csatlakozni hozzájuk, hálából a felszabadításért, és 
szépen betereli őket egy másik táborba, a vörösökébe, ha akarják, ha nem, mert ha nem, 
sortüzet vezényel rájuk. Mudri Laci, a cimbora remeg a felindulástól, az ördög nyomja 
bele a faszát, mondja, itt rohadunk el, te, Kerek, ebben az Oroszországban, és kijelenti, ő 
bizony megy haza, akármi lesz. És indul, erre csak úgy belelőnek, elbukik nagyapa szeme 
láttára, fel se kel többé. Így hal meg  nagyapa  legjobb cimborája, áldott legyen a neve. 
Nagyapa sír, a vörös csillagos katonák meg nevetnek, hát a forradalom, magyarázzák, 
ilyen.  

A kurva anyját a forradalomnak, Emma, mondja nagyapa, azt gondoltam akkor 
bizony. 

Támadják a fehéreket, már a Volga folyónál, pergőtűzbe kerülnek, mire nagyapa 
gondol egyet, hát lófaszt, nem fog megdögleni semmilyen vörösökért, és visszamarad, 
elszakad a csapattól, elballag szépen. Akad pénze, hisz három évig éppen eleget gürcöl 
különböző gazdáknál, mikor kiadják őket, foglyokat, faluba, földekre dolgozni, és kap 
egy kis pénzt. Ideje már szépen hazamenni Magyarhonba, gondolja. Jegyet vált és felszáll 
egy hajóra a Volgán, de rossz irányba, és Nyizsnyij Novgorodban köt ki, az végállomás, 
ott mindenki kiszáll, neki is ki kell. Hallja, és milyen nagy örömmel, bizony egy magyar 
a komisszár a városban, de nem sokáig örül, mert kiderül, hogy kiadja parancsba az a 
magyar, bassza meg az anyját a ravatalán, gondolja nagyapa, hogy aki osztrici és magyar 
és nem vörös katona, azzal gyerünk a kóterba. Elkapják nagyapát, bevágják a börtönbe, 
és győzködik, hogy a burzsujok ellen kell neki is menni, nem haza. És ne féljen, a Vörös 
Hadseregben alig esik el valaki, és ha elesik, az csupán szép áldozat a proletárhatalom 
oltárán, így mondják, ahogy nagyapa megjegyzi, pontosan így, tud ő akkor már jól 
oroszul. És ha kivívják a győzelmet itt, Oroszországban, akkor majd mehet haza nagyapa, 
kiharcolni a proletárhatalmat a saját hazájában is. Na, el van ő keseredve, mint a 
gazdátlan kutya. Hát most már neki mindig csak harc és gyilkolás fog jutni?! 

Minden pénzét odaadja egy vörös tisztnek, mivel felvilágosítják, így kell csinálni, 
hogy kikerüljön a börtönből, és kapjon hazatérési engedélyt. Hát szabadon is bocsátják, 
és adnak egy igazolványt neki, három nyelven van kiállítva, ahogy magyarázza és 
mutatja a lefizetett tiszt, nézze csak meg nagyapa, itt van kínaiul, aztán svédül, és, ami 
neki érdekes, osztrákul. Örül ám nagyon nagyapa, igazolja is magát a vonaton büszkén,  
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na erre jót röhög a kalauz, aki párban egy vörös tiszttel igazoltat, nézegetik azt az 
igazolványt, és a homlokukra mutogatnak, meg nagyapára, hogy süsü, van róla papírja, és 
majd kipukkadnak a röhögéstől, és leparancsolják. 

Elkapják aztán persze rögtön nagyapát megint, rajta kívül még rengeteget a 
magyar foglyok közül, akik mind szöknének, összeterelik és ismét bezárják őket. 
Nagyapa kártyás ember, beáll huszonegyezni, és összemelegszik két honfitárs kártyással, 
akik duruzsolni kezdik, pénzt kell szerezni, pénz nélkül nem juthatnak haza, mindenáron 
pénz kell, szökjenek meg és menjenek lopni. Ő jó ember, jelenti ki azoknak nagyapa, 
ráadásul katolikus ember, ő nem lop. Na, de azok kiröhögik, és mivel nagyapa tartozik is 
nekik, mivel minden pénzét elnyerik, meg még azon fölül is jócskán, kénytelen engedni, 
hogy az adósság fejében magukkal rángassák. Pénztelenül tényleg mit csinálhat az 
ember, gondolja nagyapa.  

Elszöknek és rögtön az első faluban, amely két sor házból áll, megvárják, míg 
beesteledik, aztán a sötétben az a két rosszemlékű, ahogy nagyapa nevezi őket, 
belopakodik a házakba, azokba, amelyek elhagyatottnak látszanak, ahol nincsenek 
otthon, könnyen megy, kerítések híján, és összeszednek mindent, amit találnak. 
Nagyapának azt parancsolják, álljon kint a gyalogúton és füttyentsen, ha jön valaki. Amit 
kilopnak, főleg ruhaneműt, azt, mint egy ruhafogasra, nagyapa vállára aggatják, és 
mennek a következő portához.  

Úrjézus, mondogatom magamban, kisunokám, Emma, mondja nagyapa, ha az 
édesanyám  ezt látná. 

 Rettentő rosszul érzi magát azzal a sok lopott holmival a vállán meg a kezében, 
keresztény ember létére, hát fohászkodik a Magasságoshoz. Nem tehet semmit, mert ha 
tenne, az a két gazember őt legyilkolja, semmi sem szent azoknak. Egyszer csak jönnek 
szembe helyi oroszok, jól megnézik nagyapát, de a koromsötétben nem veszik észre, 
mennyi sok holmival van megrakodva, nagyapa meg úgy tesz, mintha nem is látná őket. 
Mégis gyanút fognak, az egyik odaszól nagyapának, mit csinál itt a sötétben? Egy lovat 
keres, válaszolja nagyapa hidegvérrel. De éppen akkor nagyot csattan valami az egyik 
közeli házban, lábdobogás hallatszik, kiáltozások, és mintha az egész falu felbolydulna. 
A nagyapát megszólító jövevények megugranak, rohannak a zaj irányába, nagyapának se 
kell több, lebillenti válláról, eldobja kezéből azt a sok lopott holmit, és a kiáltozásokkal 
ellenkező irányba rohan. Még hall ütéseket, hörgéseket. Fut egy erdőben, fut és fut, az 
erdőnek csak nem akar vége szakadni, szalad sokáig, amíg a földre nem rogy… 

Nem gondoltam, Emma, kisunokám, mondja nagyapa, hogy én még egyszer az 
életben  leszállhatok a félegyházi vasútállomáson.  

Ilyen boldognak még sosem érzi magát, mint amikor megpillantja városát. Ám  
boldogságának rögtön vége szakad, mert olyan rendetlenséget lát, mint Oroszországban. 
Látják, hogy szedett-vedett, vörös csillagos egyenruhások kicipelnek hordókat egy 
borpincéből, és lövöldöznek rájuk, folyik ki a vörös meg a fehér bor szépen, isznak és 
üvöltöznek, röhögnek, fegyverekkel hadonásznak. Forradalom van itt is, a kurva életbe, 
gondolja nagyapa, és gyorsítja a lépteit, de nagyon. Ahogy a városházához ér, észrevesz 
az épület tetején, a tornyok tövében két fegyverest, akik másznak, kapaszkodnak, lentről 
meg célozzák őket, lőnek rájuk más fegyveresek. Az egyik le is bukfencezik, a másik 
eltűnik a tornyok között. Egy tiszt megállítja nagyapát, mivel látja, katona, pedig eléggé 
nem szabványos, összevissza a viselete, meg igen szakadt, piszkos, és megparancsolja, 
gyorsan kövesse, kap fegyvert, aztán gyerünk. Sehova, tiszt úr, mondja nagyapa, csak 
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úgy, hogy tiszt, mivel nincs rajta rangjelzés, neki kijut öt év a fegyverekből, frontból és 
fogságból, és halad tovább nyugodtságot színlelve, persze fülel és hátra-hátra pillant, nem 
fog-e rá fegyvert az a tiszt. Szerencséje van, mert egy olyan csavargóforma fegyveres 
bukkan elő és rálő a tisztre, aki összeesik. Nagyapa úgy tesz, mintha nem látna semmit, 
ballag tovább, és fohászkodik, csak ne most küldjék a másvilágra, bassza szent, mikor 
már itthon volna. A szíve megint kihagy, a hímtagja környékén elernyednek az izmok, 
kicsit be is húgyoz. Próbál azért szépen, kimérten ballagni. Amikor úgy gondolja, már 
nem láthatják fegyveresek, futásnak ered. Emlékszik, nagyon vörös az ég alja, mire haza, 
a tanyára ér. 

És nem ismer meg az édesanyám, Emma, mondja nagyapa, képzeld, nem ismer 
meg a szülőanyám, azt a sárgalábú antikrisztusát. 

 Két hét se telik el, jön egy behívó, valami nemzeti hadsereg hívja be, jelenjen 
meg Szegedében. Az anyja erre-arráját, hát meddig lesz még katona?! Mindig eztán így 
lesz?! De hát nem mer ő szólni egy szót sem. Parancsnokuk nagy, magas, csúnya ember, 
ronda és furcsa sapkában, valami Prónay báró. Szónokol nemzetiszínű szalagokkal 
feldíszített emelvényről, legyenek büszkék, mint hosszú idő óta az első önálló és magyar 
hadsereg vitézei, ez aztán a valami. 

Budán, a Vérmezőre járnak gyakorlatozni, semmit se csinálnak azon kívül 
hetekig, ámde egyszer csak beosztják nagyapát egy csoportba, menniük kell címekre, hát 
mennek, autóval mennek. Bezörgetnek, és ha nem nyitnak nekik ajtót, akkor egy késszerű 
fegyverrel, a bajonett-tel, ki kell feszíteni, ezt a parancsot kapják, aztán bemenni, és 
elhurcolni azt az embert, aki fel van jelentve. Betuszkolják őket az autóba, beviszik 
kihallgatni, tisztek a kihallgatók, altisztek a verőlegények. A legtöbbet nagyon megverik, 
általában egy borzasztóan erős ember, aki bajtársa nagyapának, a lába közé veszi az illető 
fejét, egy másik meg, az is bajtárs, adja a seggére neki a botot, huszonötöt, ami a 
legkevesebb, teljes erőből. Hát teleszarják a nadrágot. Nagyapa szeretné elkerülni, de 
aztán őt is beosztják, és botoznia kell. 

Egyszer elkapnak egy kis embert, nem tudja nagyapa, ki az,  mi a bűne, de már az 
autóban kezelésbe veszi az a két bajtársa, akik a legnagyobb verők, és verik, de hogy az 
milyen szívós, nem jajgat. Na, az istenit, azt mondja az a behemót erős bajtárs, a 
legnagyobb verő, hát akkor jöjjön a bajonett, és azzal belevág a kis ember csontjaiba, 
hallatszik is a csontok sercegése, viszont az nem jajgat akkor sem. Nagyapa nem győz 
ezen álmélkodni, és, mivel nem bírja tovább a csontok sercegését, rászól arra a behemót 
emberre, valami Lajosra, hagyja abba, erre nem kapott parancsot, de az csak csinálja 
tovább. Fogalmuk sincs, mi a bűne annak a szívós kis embernek, ha csak az nem, hogy 
vörös. 

Másszor egy kastélyba irányítják, egy bárónőhöz, aki a vörösöknek, mikor 
áthaladtak ott, ételt adott. Ő csak annyit tud, válaszolja a bárónő, hogy katonák, de hogy 
kik, mik, azt nem, meg azt látja, hogy éhesek. Na, huszonöt botot neki, lefogják, kezdik 
ütni, de az se nem szarik, se nem jajgat, ejnye az istenit, gondolja, így nagyapa, ez aztán 
nő, és micsoda bugyija van, hát ilyet férfiember, magafajta, még nem látott. 

Bemennek egy zsidó boltba, csak úgy, hátha van abban olyasmi, ami kellhet 
nekik, de nincs abban semmi a világon, már kirabolták mások, üres, csak két zsidó lány 
tartózkodik ott, elsápadnak, de nagyon jól fogadják nagyapáékat, tessék leülni, mondják, 
és kérdik, mivel kínálhatják őket. Leülnek nagyapáék, és kezdenek beszélgetni. A zsidó 
lányok igen mutatósak, megkérdezik félénken, miért bántják a zsidókat? Mert hát ugye 
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igencsak bántják meg kifosztják. Ez van előírva, mondja nagyapa. Ha viszont ad a két 
lány valami kis pénzt, akkor nem lesz bajuk, mondja nagyapa bajtársa. Hát a zsidó lányok 
adnak, nem is verik meg őket nagyapáék, meg nem is viszik be. Pár nap múlva aztán 
előállítják azokat más bajtársak, hát bizony elég szemrehányóan néznek azok a lányok 
nagyapára, aki szégyelli is magát. A verés közben beszarnak és elájulnak, és mikor 
fellocsolják őket, feltöröltetik velük a szart, becsomagoltatják, vigyék innen. A bajtársak 
röhögnek rajtuk, hogy viszik a szart, a sajátjukat, de nagyapa nem röhög.  

Megrohannak egy kisvárost a századukkal, kézigránátokkal és gépfegyverekkel 
támadnak a zsidó boltokra és zsidó házakra, nagyapának is gépfegyverezni kell és 
kézigránátokat dobálni, nem maradhat ki; de abból már kimarad és borzadva nézi, mikor 
némely társa négyéves meg tizenegyéves zsidó lányokat erőszakol meg, egymás után 
mennek rájuk, majd kútba dobják őket, kézigránátot is hajigálnak utánuk. Ezt nézni sem 
bírja, elfordul, hánynia kell felindulásában, mikor a már említett Lajos nevezetű bajtársa, 
az a behemót ember, levágja több  zsidó asszony orrát és emlőit.   

Hidd el, kisunokám, én nem csinálok semmit, mondja nagyapa, mert az a néhány 
lövés semmi; és semmi, ha egy kis pénzt elfogadok, meg néhányszor megpaskolok 
seggeket, hát kényszerítve vagyok, nem térhetek ki… 

Aztán megint háború éri el az országot, de vagy huszonöt évvel később, jönnek a 
repülők rajokban, ellenséges repülők, na, gyorsan le az útról, mert éppen Pestre igyekszik 
föl, fuvarba nagyapa.  Mondja magának, hogy Kerek Bálint, ha obsitos is vagy már, attól 
még megölhetnek, bassza szent. Az út mellett éppen egy nagyon árkos rész húzódik, hát 
oda ostorozza le a lovakat, az egyik szürke, a másik koromfekete, imádja őket nagyapa. 
Talál egy mélyebb és nagyobb gödörszerű árkot, bebújtatja az aljára azokat a szegény 
párákat, bebújik ő is hozzájuk, és reménykedik, hogy a Magasságos megvédi őket. 
Kiszúrja a rejtekhelyet egy repülőgép, feje fölé repül nagyapának, egészen leereszkedik, 
nincs az magasabban mint ötven méter, és még lejjebb jön egészen közel. És kinéz a 
gépből a pilóta és nevet nagyapára. Milyen fehér fogai vannak, a rosseb egye ki a szemét, 
gondolja nagyapa, és milyen fekete a feje, ja, persze, amerikai gép biztosan, mert a pilóta 
néger, hihetetlen milyen fehérek a fogai, de olyan fehérek.  

Elképesztően fehér foga van egy négernek, Emma, kisunokám, ha nem tudnád, 
mondja  nagyapa. 

Két német katona rohan a gödör felé, beugranak, az egyik még nagyapa mellé fér, 
de annyira szorosan, hogy nagyapa érzi a szíve dobogását, a másiknak már nincs hely, hát 
nagyapára fekszik. Arra gondol nagyapa, szégyen nem szégyen, hogy majd ez a két 
német elfogja előle a bombát. Az első bomba pár méterre esik le tőlük, beszórja teljesen 
földdel őket, tele a szájuk, a szemük, mindenük. Aztán csend. De jön ám a másik bomba, 
zúg már föntről, aztán egyre jobban zúg, ahogy esik le, mint az istennyila. Na, ennyi neki, 
nagyapának az élet, gondolja nagyapa, elvégeztetik, vége, és behugyozik meg lövell ki 
belőle az, ami közösüléskor. Így még sose félt, még a kígyótól sem annak idején. Az a 
bomba is, mint a kígyó, sssssssss, jön így, ilyen hanggal, az úristállóját. A felette fekvő 
németből csöpög nagyapára valami, hát az is behugyozik, csupa húgy nagyapa feje és 
arca. És bumm, becsattan éppen a gödör mellé a bomba, teljesen betemeti őket. A 
nagyapán  fekvő német ordít, jajgat, ömlik belőle  nagyapára a vér. 

Egy idő után, mikor ki meri ásni magát nagyapa, épp ideje, már csaknem 
megfullad, látja, hogy a két német meghalt. Kikászálódik a gödörből, csöpög a ruhájáról 
a húgy meg a vér, nézi, mi történik a lovakkal, hát az egyik, a szürke, ott hever holtan, 
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abból is ömlik a vér, a másik, a fekete térdel, vicsorít, nyerít a fájdalomtól, tele 
bombaszilánkkal, mint a tűlevelek a fenyőből, úgy állnak ki belőle a szilánkok. 
Megtapogatja nagyapa, jóisten, hát a csontjai morzsolódnak szét. Egy német tiszt nézi a 
lovat, aus, mondja, és kérdezi nagyapától, agyonlője-e? Nagyapa bólint, hát a német tiszt 
fejbe is lövi a szegény paripát. Nagyapa zokog, nem sír, hanem zokog.  

És akkor megint repülőgépzúgás hallatszik, egy gép közeledik ismét. Úrjézus, 
gondolja nagyapa, jönnek újra a bombák, meg a halál. Ismét az az előző gép jön 
zuhanórepülésben, és mintha egészen nagyapára akarna repülni, ereszkedik lefelé, 
egészen le, a pilóta kihajol, de már bombát nem dob, csak mosolyog nagyapára. 

Emma, mondja nagyapa, egész életemben aztán mindig előttem van, milyen fehér 
foga van a négernek. 
 
 
43 
 

  
Azokon az egyetemi előadásokon, ahol önti Emmáékba, tudományos köntösbe 

bújtatva, az uralmi világnézetet szolgáló és teremtő igéket az állandóan hatalmi 
mosolygásba temetkező Kaba Kálmán  professzor, vagy a keselyű vijjogású Mátra 
Menyhért professzor, hát Emma álla leesik tömjénes mesterkedéseiktől, viszont 
vérnyomása felszökik. Hessegeti is el a szavaikat, hárítja is vissza rájuk. Olyan mosoly, 
amelyet Kaba megereszt, csak a hatalom mosolya lehet, és úgy nyilvánulni  meg, mint 
Mátra, csak egy uralmi  ragadozó tudhat,  mégpedig védett példányként, gondolja Emma, 
miközben szítják az eszmei harcokat bölcseleti köntösbe burkolva. 

Emmának is van tehetsége, bevallja, a bölcseleti háborúságokhoz, vonzalma is, 
beszáll a vérre menő vitákba, azonban észleli, hogy, szinte akaratán kívül, világnézeti 
sebeket osztogat és kapogat, és ettől valahogy rossz lesz a szájíze. Már az ötödévet 
tapossa, amikor rájön, védelmet kell találnia a maga gyilkos, hovatovább öngyilkos 
vitázó szenvedélye ellen. Tényleg, micsoda szájtépő volna is ő, bizonyos értelemben 
udvari bolond, vagy inkább bohóc, csak nincs hozzá udvar vagy sipka. Kényszeríti is 
magát, meneküljön el a frontvonalból, akkor is, ha az csupán korosztálya frontvonala. 
Azonban nem sikerül lemondania a nézetek harca gerjesztésének kábító erejéről, arról 
nehezebb, tapasztalja, mint a nikotinélvezetről, így hát hevületei továbbra is elragadják. 
Ilyenkor a szánalom, máskor a vigalom könnyeit hullajtja maga iránt. Gyakran felpattan 
mind Mátra, mind Kaba professzorok óráin, és mondja a magáét, szembeszegülve velük.  

Rossz a lelkiismerete, amiért mégis vonzza Kaba professzor szemináriuma, éppen 
egy olyan professzoré, kinek hatalma határtalan. Azzal ámítja és igazolja magát Emma, 
hogy szeretné kitapasztalni, min alapszik ez a határtalanság, másrészt kitudni akarja, mit 
takarhat Kaba témája, amin Emma a hasát fogja nevettében: A kortárs magyar irodalom 
útja a csak szűk körben érvényes, lejárt, az emberi nem értéktelen nézőpontjából ábrázolt 
egyéni hőstől az értékeket felmutató, az ember nembeli lényegét ábrázoló, újfajta érvényt 
kereső, tágas világba helyezett közösségi hős eszménykeresésén át szocialista öntudata 
kifejeződéséig; ha jól jegyzi meg, tudniillik nem oly egyszerű. 

Merőben megváltozik Emma, mihelyt ebbe a terembe lép, és megpillantja azt a 
professzort, Kabát, meghallja nevetését, nyomban veszélyérzet tölti el, védekező ösztöne 
éber lesz, felmereszti tüskéit a sündisznóhoz hasonlóan, jó előre, ugyanakkor támadó 
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hevülete felkorbácsolódik. Egyszeriben ellenségnek tekint mindenkit, társait is, akiket 
néhány pillanattal ezelőtt a folyosón még meghitten köszönt, mit csináljon, így hat rá a 
légkör, amint helyet foglal itt. 

Egyszer Kaba professzor, meglepetésre, elhozza magával azt az írót, akinek egyik 
színdarabját házi elemzésre adja fel. Az író, dús, ősz haja a tévéből is ismerős, úgy 
mosolyog, mintha tükör előtt szerepelne; Emma meg bízvást él a gyanúperrel, hogy 
ehhez a mosolyhoz ők feleslegesek. 

Említésre méltó még, sőt baljós, hogy váratlanul belejt a terembe, ahol most 
semmi keresnivalója sem volna, a keselyű vijjogású másik hatalmi ragadozó, Mátra 
professzor, nyilván összebeszélnek Kabával, leül az író mellé, és mint haverok üdvözlik 
egymást. 

Na, most mi lesz? Ezt látja Emma, a szemináriumot hallgató társai tekintetében. 
Hogy feszültségét levezesse, firkál egy papírlapra. 

Kaba professzor azt kéri tőlük, persze nevetgélve, játsszanak el azzal a 
gondolattal, mit tennének, ha történetesen rajtuk állna megítélni, előadható-e az író, aki itt 
van körükben, darabja, amelyet elemezniük kell ugye házi feladatként, vagy nem 
előadható. Fogják fel játékos, azonban mégis hasznos helyzetgyakorlatnak, mert nem árt 
ám készséget, sőt jártasságot szerezni, hogyan tennének eleget kényes és felelősségteljes 
megbízatásoknak, hiszen néhány hónap múlva diploma lesz a kezükben. Reméli, 
pályafutásuk során hasznát vehetik majd, nem is kevesen, ezt is reméli, eme kísérletnek, 
az ebből származó tapasztalatnak. Döntsenek tehát a darab sorsáról, ha csak játékból is, 
de őszintén, bátran, nyíltan, tehetik, hiszen egyelőre létgondoktól és érdekektől mentesek, 
ha nem is teljesen.  

Szép szöveg, kábító szöveg, gondolja Emma. Ajka, szeme, orra, homlokráncai, 
arcizma, talán még fülkagylója is mind-mind megmozdul Emmának, hát ha így vagyunk, 
mondja halkan barátainak, a mellette ülő Boldizsárnak és Máténak, akkor talán 
gondolkozniuk kéne, ne hagyják-e el a szemináriumot. Feláll és hangot is ad  ennek. 

Kitör a zsivaj a teremben. Tekintetek szegeződnek Emmára hitetlenkedőn, 
vigyorian, kárörvendve, bámészan, kétkedőn, ellenszenvezve, rokonszenvezve. Tudja, 
egyszerre árad belől színpadias hangoltság, hétköznapi derű, szorongató kérdéshalmaz, 
biztató válaszcsokor, és valami bohócos öntudat. Társai többsége, érzi, elítéli és szánja őt. 
Ő is elítéli és szánja magát, hogy elbódítja és elcsábítja minduntalan egy pőre gyengeség, 
a vágy, megmutatni, milyen éles elméjű, milyen harcos, milyen szép, milyen jó, milyen 
igazságos, és legfőképpen milyen más. Hát, aki ilyen, azzal vigyázni kell, jön rá éppen 
akkor, vigyáznia kell azzal, aki ő, de már későn jön rá.   

Megkérdezi, végzetesre hangoltan, hogy, a rohadt életbe, talán itt és most azt 
fogják elsajátítani, hogyan kell az esztétikai érdekű véleményt összemosni a közönség elé 
bocsáthatóság rendészeti kívánalmaival? Egy cenzúrahivatal számára képez kádereket a 
professzor úr? Ne legyünk bábok, gyerekek, meg hülyék, heveskedik. Például neki 
magának kéne elsőnek kijelenteni, jegyzi meg, hogy ezt a darabot nem is tartja 
érdemesnek bemutatni, mivel, mikor olvassa, elalszik rajta, annak ellenére, hogy 
szorongató kérdésekkel foglalkozik, de az újságok színvonalán, esztétikai mércével 
értékelhetetlenül, viszont ilyen véleményt, Kaba professzor úr indítványa után, nem 
engedhet meg magának, elkerülendő a merőben  magánvélemény meg magánízlés 
egybeesését, amely véletlenül bekövetkezhet, balesetként, a cenzúra, ha van, ha nincs, 
képviselői által sulykolt, perdöntően uralmi ízléssel, véleményekkel, esetleg tiltással, és 
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kész. Ráadásul nem olyan rendszerben élünk, gyerekek, mondja, ahol játékosan 
kísérletezhetnénk ilyesmivel. Ötleteket adni egy rendészeti széptan gyakorlati 
működéséhez nem nekünk kell. 

Felbolydul a terem, zsivaj, kiáltozás, nevetés, zúgolódás támad. Helyeslés csupán 
Mátétól, az igazságosztótól érezni. Boldizsár, a felháborodókedvű most  mélyen hallgat.  

A tükör előtt szereplő író, bár látszik rajta, hogy meg van lepve, kijelenti, hogy 
kíváncsian várja a jövő irodalmi reménységeinek véleményét, és nyugodjon meg, 
személy szerint az imént felszólaló hallgatónő,  meg a mellette ülő fiú, mert a professzor 
elvtársak, ahogy ő, az író ismeri őket, nem fognak visszaélni a véleményekkel, sőt ezt a 
mostani szemináriumi órát fogja fel a hallgatóság a demokratizmus, hangsúlyozza az író, 
szélesítése gyakorlati terepének.  

Emma és Máté nem hagyják annyiban, próbálják felvilágosítani társaikat továbbra 
is, hogy értsék már meg, ha nem tetszik nekik a darab, merőben esztétikai okokból, akkor 
faltörő kosként használják majd fel őket azok, viszont merőben politikai okokból, akik a 
darab bemutatása ellen lesznek, ha meg tetszik nekik, vagyis a szemináriumnak, annak 
különösebb jelentősége nem lesz. Társaik többsége vitázik velük, a fejükhöz vágják, no 
lám, hát ellene vannak az őszinte véleménynyilvánításnak. Ha pedig tényleg kivívná a 
darab a szeminárium nemtetszését, és ha ezt az ítéletet nemtelen célra használják fel 
valakik valahol, arról a szeminárium nem tehet. És társai sorra jelentkeznek elemezni a 
darabot. A túlnyomó többség átdolgoztatná, elsősorban azért, hogy az odamondogatás, 
mert ez ugye a darab legfontosabb erénye, ne legyen annyira irodalmiatlan, 
megérdemelne áttételesebb kifejezést, árnyaltabb dramaturgiát, jobb technikát, egyáltalán 
tehetségesebb megvalósítást, és ha az átdolgozás sikerül, ezt persze még meg kell majd 
hányni-vetni, akkor kapjon zöld utat, hisz fontos mondandó hordozója. 

A professzorok felragyognak, dicsérik a hallgatók véleményét, hasonlóképpen 
gondolják ők  is, bizony át kéne dolgozni.  

Hogy-hogy… Kaba elvtárs… Mátra elvtárs… Hisz önöknek tetszik a darabom… 
legalábbis eddig ezt hangoztatták…, mondja a tükör előtt szereplő Író. … Mi történt… 
Mátra elvtárs meg egyenesen  az új magyar dráma felröppenő csillagának nevezi…  

Jaj… hát mit számít… ha nekem tetszik…, mondja a keselyű vijjogású  Mátra 
professzor. … Az a szubjektum tetszése… és létezik ám objektív tetszés vagy nem tetszés 
is… Mint magánembernek most is tetszik…  

Vívódunk és vívódunk…, mondja a hatalmi mosolygásba temetkező Kaba 
professzor. … Hiszen barátai vagyunk a szerző tehetségének… de bizony ott van például 
az a jelenet… Inkább hagyjuk…  

Talán be van tiltva a darabom… árulják el… legyenek szívesek…, veti fel a tükör 
előtt szereplő  Író.  

Felpattan, tegezésre vált.  
Mondjátok meg már… az istenit… Menyhért… Kálmán…, emeli fel a hangját a 

tükör előtt szereplő  Író. 
Ugyan Bandi… miért éppen tőlem kérdezed… és micsoda szóval élsz… 

betiltás… Egy író válogassa meg a szavait…, mondja a hatalmi mosolygásba temetkező  
Kaba professzor.  

Sok minden más kifejezéssel is élhetnél… Bandikám…, mondja a keselyű 
vijjogású  Mátra professzor.   

Van… amivel nem akarok élni…, mondja a tükör előtt szereplő  Író.  
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Jaj… Bandi… Pletykálnak a darabodról… meg kell mondanom… , mondja a 
hatalmi mosolygásba temetkező Kaba professzor. … Például azt pletykálják… hogy 
partikulárisan mitizált a főhősöd… és ragyogóan…  épp ez a baj vele… főképpen… 
hogy… mint ismételgetik… még messze áll az emberi nem szocialista öntudata 
kifejeződésétől…  

És a pletyka…  Bandikám… sokat árt…, mondja a keselyű vijjogású Mátra 
professzor. … Például hallok valamit… nem mondhatom meg… honnan… miszerint az 
áthumanizált… objektivizáló… közösségi… cselekvő eszménykeresés hiányzik a 
különben igen szépen megírt darabodból… És ezt a mi fiataljaink is kifejtették az 
imént…  

Köszönöm a szemináriumnak… nagy élmény nekünk hallani bátor… őszinte 
véleményeket… , mondja a hatalmi mosolygásba temetkező Kaba professzor. … 
Köszönöm és elárulhatom… megerősítik észrevételeinket… hisz a szeminárium 
átdolgozásra javasolja a darabot… fellélegzünk Mátra professzor úrral…  

Semmi megerősítésről nincsen szó… professzor urak…, kiáltja Emma mint 
ötödéves hallgató. … Mi egészen mást hangsúlyoztunk mint a professzor urak… mások 
voltak a kifogásaink a rohadt életbe… Lám… felhasználnak bennünket egy rendészeti 
döntés alátámasztására… Tessék… átvernek … Tiltakozom… Tiltakozzunk… írjunk 
kiáltványt… a fenébe…  

Hangzavar tör ki, kiáltozás.  
Már megint V. Emmiádák tömkelege…, mondja Első hang.  
Igaza van… viszont igen izgékony picsa…, mondja Második hang.  
Nincs igaza… van valami érzete… ámde érzetének tárgya csupán  

magamutogatás…, mondja Harmadik hang.  
Igen… igen… tiltakozzunk… Ki kell még találnunk… hogyan…, mondja Máté, 

ötödéves hallgató, Emma második számú barátja. 
De hát mi nem tehetünk semmiről… Mi ez az önostorozás… Emma… Máté… , 

mondja Boldizsár, ötödéves hallgató, Emma első számú barátja. … Ha van betiltó döntés 
egyáltalán… nélkülünk hozzák meg… még mielőtt a véleményünket kifejtenénk…  

Te is fiam… Boldizsár… milyen érdekes… Besároznak bennünket… Én 
távozom…, mondja Emma mint ötödéves hallgató.  

Siet kifelé a teremből, nagy lendülettel, és közben odaszól a tükör előtt szereplő  
Írónak.  

Ha van önbecsülése… önnek… akkor most szakítania kell rögtön professzor 
haverjaival…, jegyzi meg Emma mint ötödéves hallgató.   

A tükör előtt szereplő Író bámul Emmára, mint borjú az újkapura.  
Emma becsapja maga mögött az ajtót, a folyosóra azonban kiszűrődnek a hangok. 
Ez a Virágh kollegina veszélyes vizekre evez… Mátra professzor úr… 

Menyhért… hát nem…, mondja a hatalmi mosolygásba temetkező Kaba professzor. … 
Másképpen kifejezve… lehet… hogy a kirúgás szélén áll… 

Na de… Kálmán… Kaba professzor úr… Virágh kollegina igazi tehetség… nem 
látod… Ilyen tömeghatást elérni pro vagy kontra csak tehetségek képesek…, mondja a 
keselyű vijjogású Mátra professzor. … Veszélyes kollegina… de ilyenek kellenek 
nekünk… nélkülük nem volna a feladatunk oly szép…  

Ebben tökéletesen igazad van… Menyhért… Az ember nem élhet szép… sőt 
felemelő feladatok megoldása nélkül… ámde éppen most játszani a tűzzel… amikor 
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fenik ránk a fogukat egyesek… hát nem tudom…, mondja a hatalmi mosolygásba 
temetkező  Kaba professzor.  

Kálmán… ejnye… ne itt… a hallgatóság előtt mond… amit mondasz… ejnye…, 
mondja  a keselyű vijjogású  Mátra professzor.  

Több hallgató kirohan Emma után, Máté és Boldizsár vezetésével, elkapják, 
erőszakkal visszavonszolják a terembe, tiltakozása ellenére, és kérlelik, kérjen bocsánatot 
a professzoroktól, megéri, a jövőjéről van szó. Kaba professzort többen körülveszik, nem 
engedik távozni, ígéretet szeretnének kicsikarni tőle, hogy nem rúgatja ki Emmát.  

Kálmán… hallgass a tanítványaidra… Virágh kolleginát meg kell mentenünk… 
Be kell sorolnunk az utánpótlás tagjai közé…, mondja a keselyű vijjogású  Mátra 
professzor.  

Hát nem bánom… legyen… de te vállalj érte felelősséget … Menyhért… legyen a 
te gondod… én mosom kezeimet…, mondja a hatalmi mosolygásba temetkező  Kaba 
professzor.   

Hurrá… lám célt ér… a kis aktivista karrierista… megindul a lejtőn felfelé a V. 
Emma…, mondja Negyedik hang.  

Vigyázz… Emma… ezzel az utánpótlásosdival…, mondja Máté, ötödéves 
hallgató, Emma második számú barátja.  

Te is lányom… Emma…, mondta Boldizsár, ötödéves hallgató, Emma első számú 
barátja.  

Most már elég… vége az órának… Még egyszer köszönjük a szemináriumnak az 
élményt…, mondja a keselyű vijjogású  Mátra professzor.  

Áramlanak ki a teremből, Emmát azonban a két professzor marasztalja, hát 
sugároznak is rá a többiek gúnyos, szánakozó, féltékeny, elismerő pillantásai, még Máté 
és Boldizsáré is.  

Elhatározzuk Kaba professzorral… hogy megmentjük magát… Virágh 
kollegina…, mondja a keselyű vijjogású  Mátra professzor.  

Azért megkérdezhetnék… szorulok-e a megmentésükre…, jegyzi meg Emma. 
mint ötödéves hallgató. 

Micsoda… nem hiszek a fülemnek…, mondja a hatalmi mosolygásba temetkező  
Kaba professzor. 

Meggyőződésem… Virágh kollegina… hogy maga a mi általunk képviselt eszmei 
magot elfogadja… ha sokszor ellenségességet mutat is… ha felül is kerekedik  magában  
a negatív a pozitívval szemben…, mondja a keselyű vijjogású  Mátra professzor.   

Még egy létdrámát is kibontakoztatnak körülöttem… ez igen…, mondja Emma 
mint ötödéves hallgató.  

Köszönje meg… nyugodtan… köszönje csak meg Virágh kollegina… hogy 
drámaian… tehát stílusosan… tulajdonképpen a létével is foglalkozunk önnek…, mondja 
a hatalmi mosolygásba temetkező  Kaba professzor. 

Csak egyet felejtenek el… akarok-e a professzor urak által kreált  utánpótlás… 
tehát valami utánpótlás… ahogy az előbb kifejezik… tagja lenni…, mondja Emma mint 
ötödéves  hallgató.   

Ha nem akar… akkor ez volna az utolsó dobása…  Virágh kollegina…, mondja a 
keselyű vijjogású Mátra professzor és a hatalmi mosolygásba temetkező  Kaba professzor 
egyszerre. 
 Emma néma marad, és a szánalom könnyeit hullajtja magáért titkon. 
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Jól emlékszik Emma arra a napra, egy szeptemberire, az erős szélre, a sötét 
fellegekre, amelyek akkor túlságosan is korán vetnek véget a nyárnak, mikor elfoglalja 
tanársegédi állását egy főiskola művészetelméleti tanszékén. Az előző napon még 
izzasztóan sütött a nap, és erre gondolva a könnyű fehér-sárga-kék virágmintás, egy 
londoni ócskapiacról származó ruháját veszi fel, úgy festhet, mint egy elsőbálos leányzó. 
A könnyed és vidám külseje nem is illik a komoly épület komor tanszékének ködösen 
szürke környezetéhez és hangulatához, többé nem is vesz fel színes ruhákat, ha ide jön.  

Közömbösen fogadják, mire a cingár tanszékvezető, Keresztély József professzor, 
irodalomtudós, akinek idekerülését köszönheti, és akiről elterjed, hogy öregkori 
betegsége, nevezetesen feje rázkódása miatt nehezen olvas, betűt téveszt, kötelességének 
tartja, érzékelve az Emma iránt való érdektelenséget, Emmára irányítani a figyelmet. 
Nevetve meséli a többieknek, hogy Emma kolleganő, képzeljétek, nem kevesebbet állít 
egyszer, nagy feltűnésre, a szemináriumomon, mert ugye a tanítványom, akkor még az 
egyetemen adok elő, mint hogy Lukács egy Káin, megöli a szépet, hát engem szíven is üt 
ez az új megközelítési mód, mondja nevetve, hogy Lukács öl. Szóval nevet, a többiek 
viszont nem nevetnek, inkább savanyúan bámulnak a levegőbe. Nemsokára megpillant 
Emma egy Lukács-képet díszelegni a professzor szobájában, az íróasztalával szemben a 
falon.  

Indíthat filmelméleti előadást, fel-alá járkál nagy előadótermekben, kis 
szemináriumi szobákban, pereg a nyelve, hisz magyarázni, beszélni imád, és mintha 
mutogatná is magát előszeretettel laza öltözékeiben, kopott nadrágot, kinyúlt pulóvert 
viselve, összetéveszthetően a hallgatókkal. 

A hagyományoktól eltérően magyarázza a film mibenlétét, a következőképpen: A 
film sajátos hangoskép-nyelv, amit a felvevőgép és a vetítőgép által beszél, azt a hitet 
keltve, mintha leképezné, és ráadásul igen hűen, persze különböző stílusokban, a világ 
látványát. Szóval hangoskép-nyelv és világlátvány. Ámde, miközben a leképezés hitét 
kelti, azonközben, mint mesterséges látvány- és hangképző, újraalkot, elsősorban is újra 
alkotja a világ látványát, illeszkedve az adott film témájához, mondandójához, és persze 
mindenekelőtt a rendező elképzeléseihez. Vagyis hangoskép-nyelv és világlátvány, 
pontosabban újra alkotott világlátvány, sajátos rendező elképzelés szerint. Abban az 
összjátékban, amit a leképezés mint technika, és az újraalkotás mint esztétika között 
létrejön, rejtőzik a film  hajtóereje. Vagyis hangoskép-nyelv és világlátvány, pontosabban 
a rendező által újraalkotott világlátvány, melynek lényege az esztétika és a technika 
összjátékában rejtőzik. Miközben becsapja  szemünket,  fülünket a technikájával, mert 
becsapja, azonközben más látásra és látásmódra késztet bennünket az esztétikájával. 
Vagyis hangoskép-nyelv és világlátvány, pontosabban újraalkotott világlátvány, melynek 
lényege az esztétika és a technika összjátékában rejtőzik, elsősorban a más látásban és 
látásmódban, mint a köznapok látásmódja. Mindez pedig semmi más, mint egy mozis 
csinálmány.   

Ezt magyarázza átszellemülten, ám a hallgatók meresztik a szemüket, vagy 
heherésznek, nem igen értik, mit is akar  Emma.  
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Próbálja aztán érthetőbben előadni mondandóját, és elmagyarázza, hogy a filmet 
mint művészetet fogja fel, és csak bizonyos filmek, és példálózik  híres nevekkel meg 
azok alkotásaival, teljesítik be a film titkát, a mozis csinálmányt, az igazit, mert ezek 
késztetnek, a filmek többségével ellentétben, más látásmódra, egyúttal megváltoztatva a 
világról alkotott fogalmainkat is;  erre persze kevés film képes.  

Elregéli egyik megrögzött véleményét is, miszerint, ha egy film az igazi művészet 
szellemében fogant, akkor eme alkotás, mint a valóságban nem létező, bár a valóságból 
táplálkozó kitaláció, mégis a valóság jobb megismeréséhez vezet, sőt, és egyik utolsó 
reménysugárként, visszaadja a valóságosnak az értékeket, amelyektől különben meg 
vagyunk fosztva manapság. Jelentőségteljesen néz és jelentőségteljesen hangsúlyoz. 
Hogy csak egyet mondjon, mondja, a szépségtől mindenképpen meg vagyunk fosztva, 
ezért igen fontosnak tartja, hogy a filmelmélet olyan filmekkel foglalkozzon, amelyek 
visszaadják  a szépet, hiszen a széptől elvarázsolódunk, repülünk tőle, járásunk 
megbicsaklik, elszédülünk, a földön mennyországot látunk, új világ születik bennünk, sőt 
a szép leteper és magáévá tesz, így aztán, bár nem is tudjuk, vágyódunk utána, és úgy 
élvezzük, mint amikor a szerelmesünkkel szerelmeskedünk. Na, erre a hallgatók 
kacarásznak, sőt röhögnek meg zsivajognak. Emma ugyanakkor elvarázsolódik szavaitól, 
és már-már repül. A hallgatók észre is veszik állapotát, és, hogy csökkentsék 
lelkesedését, felteszik az egyszerű kérdést, hogy mi a szép? Na, ezzel megfogják Emmát, 
azonban, ha nehezen is, mégiscsak válaszol.  

Sok mindent mond, beszél és beszél, elragadtatottan, hogy a szép az érzékek 
öröme, nem a felszín, hanem a mélység, inkább rejtett, mint nyilvánvaló, vigasztaló, 
lélekemelő. Sikerül elmagyaráznia, és milyen hevülten, hogy szerinte a szép, 
pontosabban a művészi szép révén vagyunk képesek kilépni önmagunk meg a világ 
megszokásaiból, a hétköznapokból; a szép révén vagyunk képesek rálelni önmagunkra, 
sőt megújulni és megváltozni, újítani és megváltoztatni; a szép által tudunk rálelni új 
világokra is, amelyeknek tájai ugyanolyan ismeretlenek maradnának a szép nélkül, mint 
azok a tájak, amelyek a hold túlsó felén vannak. A szép megteremtése következtében 
tudhatjuk meg, hogy a világ nem azonos a mi világunkkal. Annyi világ van, ahányféle 
szépség. Ha ilyeneket mond, átszellemül és végtelenben száguldó színes, mozgalmas 
képeket lát maga előtt. Bizonyára látszik rajta, mert hallgatók elnevezik az átszellemült 
V. Emmának. 

A filmelméletcsoport vezetője, Rábcai Elemér, docens, aki tornatanárra 
emlékeztet, belátogatva Emma óráira, rosszkedvűen elmarasztalja. Virágh kolleganő,    
maga egyrészt az érthetetlenségben fulladozik, jelenti ki, másrészt vulgáris, mindennapi 
színvonalú magyarázatokkal szolgál, amit maga művel, az nem tudomány, hanem 
önkényes magyarázat. Isten az égben, mondja így Rábcai, hát ő mindent elolvas és 
értelmez, ami értelmezhető, és ha kivetnivalót talál benne, sőt, ha nem érti meg esetleg, 
akkor, önkritikus mozzanatként, magában keresi a hibát, hogy talán nem neki van igaza, 
hanem elveszíti valóságunk lényegi összefüggéseinek magyarázó fonalát, viszont Virágh 
kolléganőt tényleg nem érti. Alig bírja visszafojtani Emma a röhögését, és arra gondol, 
mi köze lehet, isten az égben, egy ilyen Rábcainak, akinek inkább tornát kéne tanítania, a 
filmelmélethez, és akinek egy kis Lenin-szobor díszeleg az íróasztalán. 

Egyetlen szobában zsúfolódnak össze, a tanszékvezetőnek és helyettesének van 
csak külön szobája, egymás hegyén-hátán helyezkednek el az íróasztalok, a mozgást 
akadályozva. Csupán óvatosan, megfontoltan, és az íróasztalok közötti keskeny 
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ösvényeken lehet közlekedni, vontatottan lépegetve, kitérve egymás elől.  A hangulatra 
az egymás előli kitérés meg az óvatoskodás nyomja rá bélyegét. Mindez igen furcsán hat 
Emmára, nincs felkészülve a kínosan udvariaskodó modorra, a másikhoz intézett kínlódó, 
üres szavakra, a kimért távolságtartásra, vagy a merev, oly gyakori halotti csendességre. 
Hát ilyen itt a légkör, ilyen a viszonyuk egymáshoz, az okát nem tudja Emma, legfeljebb 
sejti. És egyre inkább sejti az idő múltával, hogy veszélyes itt megnyilvánulni őszintén. 
Csak a legszükségesebb idő eltöltésére törekszenek tanszéki közös szobájukban, 
odaszegezve íróasztalukhoz, tekintetüket valami olvasnivalóra vetve. 

Igen ellenséges vele, valószínűleg versenytársnak gondolja, egy hozzá hasonlóan 
fiatal kolléga, a nyúlánk, ceruzavékony Bük András, aki már adjunktus, és ugyancsak a 
filmelméletcsoport tagja, és magát mozgóképkutatónak nevezi. Igyekszik Emmával 
elkerülni az érintkezést, viszont igen jóban van a közvetlen főnökükkel, Rábcai 
docenssel, és nem osztja meg Emmával a Rábcaitól származó, Emmát is érintő  
értesüléseket. A megbeszélések alkalmával próbálja ez a Bük András kikezdeni Emmát, 
igen sunyi módon, például az egyik alkalommal felhozza, miszerint Emma filmmel 
foglalkozó tanulmányaiból úgy értesül, hogy mintha elkerülné  figyelmét Emmának az az 
irányzat, amely minden más irányzatnál hívebben, kegyetlenebbül, 
megvesztegethetetlenebb módon mutat rá az ember sorsának ragyogó távlataira, mint 
például Csuhraj Emberi sors című filmje, miközben nem felejtkezik meg  kárhozatos 
voltunkról sem, és a bennünket fenyegető roppant veszélyekről sem, mert bizony 
szolgálni szeretné az embert, meg tanítani szeretné, a megfelelő irányba terelni, terelgetni 
szeretné, megmutatva a kivezető utat.  Emma viszont uszályába szegődik az ezzel 
ellentétesnek, a veszélyek és kárhozatosságok előtti fegyverletételnek, a ragyogó távlatok 
megkérdőjelezésének, hanyagolva a szolgálat, a tanítás, a terelés szempontjait, mindezt 
igen jól tükrözi fejet hajtása a Nagyítás, Antonioni filmje előtt, amelyet úgy állít be egy 
kritikájában, mint a filmművészet egyik csúcsát, holott az zsákutca.  
 Nem bírja tartani a száját Emma,  és vitatkozik Bük adjunktussal, sőt gúnyolódik 
is vele, magában kis hülye törtetőnek gondolva. Kifejti, hogy meglepetéssel hallja 
dicsőítését annak az irányzatnak, amelyről már azt gondolhatni, hogy, hála istennek, a 
múlté, mert ugye a múltról van szó, egy parancs-elméletről, ámde lehet hogy itt, ezen a 
tanszéken még van jelene, pedig az az elmélet már rég bebizonyítja, hogy amit magáénak 
vall, az képtelenség és hazugság, mesterkedések halmozása, bebizonyítja, hogy a 
kendőzetlen valóságnak  kendőzött jelentést szeretne tulajdonítani, és ha még mással is 
jellemezni szeretné, akkor  egy gondolatkísérlettel élne, mégpedig Goethe megidézése 
révén, mert Goethe szerint a művészeti alkotások formatartalmait csak akkor érezhetjük 
magunkénak, ha azokat felerészben már tartalmazza tudatunk, és hát akkor  az a tudat, 
amely ezt a parancs-elméletet magáénak tudhatja, ha csak felerészben is, legfeljebb papé 
vagy párttitkáré lehet. 

Megdöbbentően és igen súlyosan hangzik, amit Emma állít, rögtön megbánja, de 
késő, hát nyomban ellenségnek tekinti is mind Rábcai docens, mind Bük adjunktus. 
Rábcai kijelenti, isten az égben, igen, ezt mondja megint, miket beszél maga, Virágh 
kolléganő. Felállnak és otthagyják, ebből látja, egyedül van nézeteivel a 
filmelméletcsoportban. 
 Mikor elmeséli nekem, jól letolom, hogy megtanulhatná már, bizonyos esetekben 
nem kell a vártán állni, inkább be kéne fogni a száját. 
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Mintha senki sem olvasná a tanszéken Emma folyóiratokban megjelent filmről 
szóló tanulmányait Bük adjunktuson, a versenytárson kívül, többek között Bergmanról, 
Bogdanovichról, Jancsóról, Viscontiról. Senki sincs, akivel eszmét cserélhetne, csend,  
közömbösség, érdektelenség telepszik köré, kollégái, nemcsak a filmmel foglalkozók, 
távol tartják magukat tőle, és ezt nem tudja mire vélni, ha csak Rábcai és Bük kartársai 
aknamunkájának nem, és csodálkozással, szomorúan, meg haragvással veszi tudomásul.  
Gondolkozik, közreadja-e kéziratban, mivel nem közlik sehol, egy különös alkotó, Erdély 
M. filmjeiről szóló írását, ám úgy dönt, jobb, ha nem feszíti tovább a húrt, és inkább 
titokban tartja. 

 Ám, hogy az Andrej Rubljovról, Tarkovszkij filmjéről szóló esszéje sem kelt 
visszhangot a tanszéken, váratlanul éri. Már a film első jelenete, írja Emma, amelyben a 
templom tornyából kiugró, kezdetleges repülőszerkezethez szíjazott, repülni kívánó 
muzsik zuhanását mutatják a képsorok, mellesleg megrázóan, örök kérdéseket sugall 
nekünk. Vajon törvényszerű és megmásíthatatlan az ember égből való zuhanása a 
magához rántó földön? Vajon az ember hitetlenséget gerjesztő mindennapi 
tevékenységének és végtelen hittel telített alkotóerejének örökös harca a hit vagy a 
hitetlenség győzelmét hozza-e meg? Nem nyerhetünk földi nyugalmat, ha hitünket 
elveszítjük, ugyanakkor azonban az a hit, amely a természetfölöttivel összekapcsol 
bennünket, nem állja ki a valóság próbáját, fejezi ki Tarkovszkij, írja Emma. Sem hit, 
sem hitetlenség nem hozhat megváltást, ezek miatt szenvedünk, és a szenvedés, írja 
Emma, az egyedüli igazság, legalábbis amint a film sugallja. Ámde azt is sugallja, hogy a 
szenvedés megváltható a jóság és szeretet által, azonban, hogy létezik-e egyáltalán jóság 
és szeretet, azt Tarkovszkij kétségbe vonja. Hát akkor? Ezzel, a szerinte 
megválaszolhatatlan kérdéssel, a film nyitva hagyott kérdésével fejezi be írását Emma. 

Minden egyes napon, hazatérve a tanszékről, szomorú, panaszkodik nekem, hogy 
nem tud kibontakozni, furcsa akadályok, átláthatatlanok tornyosulnak előtte. Leszúrom, 
hagyja már abba az állandó öngyötrést. 

Egyetlen egy kollégája értékeli, éppen a legöregebb, a tanszékvezető-helyettes, a 
festészetelmélettel foglalkozó Czink Margit docens, aki sokáig hallgat arról, hogy olvassa 
Emma tanulmányait, aztán megvallja, hogy olvassa, pedig tizenhármas lencsét visel, 
majdnem vak. Egyáltalán nem öregasszonyosan, hanem éppen fiatalos szellemi 
vértezetben lepődik meg Emmán, megdicséri. Barátságot kötnek és sokat beszélgetnek. 

Hosszú hónapok múltán az is kiderül, hogy van még egy kollégája, aki, hozzá, 
Emmához hasonlóan, igen rosszul érzi magát a tanszéken, egy Ördögh Ferenc nevezetű 
adjunktus, magas, hízásra hajlamos, és kissé mackós mozgású, sűrű hajzattal bíró, még 
fiatal férfiú, aki  zenetudós. Nem híve egyetlen elméletnek sem, mindegyikben talál 
kivetnivalót, nem csatlakozik csoportokhoz, egyedül van ő is, Emmához hasonlóan. 
Mielőtt nagy nehezen a tanszékre kerül, zongorázni tanít, képzett zongorajátékosként, 
zeneiskolában, és zenekritikákat ír zenei szaklapokba, mindig egyéni véleménnyel.  

Ördögh adjunktus szerint a művészet az ember igazi átváltozását jelenti. Ez jelek 
révén történhet meg. A jelek egyrészt anyagiak, mint az élet jelei, vagyis a valóságot 
mintázzák, és eme anyagi jeleket, vagyis a valóságot lényegíti át a művész anyagtalan 
jelekké, a művészet jeleivé, amelyek tisztán szellemi természetűek, és eme jelek teremtik 
meg, illetve csalogatják elő a művész szívében, lelkében, agyában rejtőző stílust. A stílus 
egy rejtett világ. A rejtett világ, vagyis a stílus visszahat  a teremtőjére, a művészre, így 
miután a művész felszínre hozza önmagából a stílust, a stílus megteremti a művészt, hogy 



 92 

a rejtett világokat el-nem-rejtettként bemutathassa. A művész nélkül a rejtett világok 
örökre titkok maradnának.   

 Megtetszik ez az újszerűnek tűnő, bár egyáltalán nem új magyarázat Emmának, 
és összebarátkozik Ördögh adjunktussal. Sokat beszélgetnek, Emma remgeteget tanul 
Örödghtől. Őszintétlen ezen a tanszéken mindenki, meséli Emmának Ördögh, és tart a 
másiktól, a többség képzetlen és hülye, esetleg professzor Keresztély és Czink docens 
azok, akik egyáltalán rendelkeznek a hivatásukkal járó kötelező tudással, a többi törtető, 
tudatlan, számító, összeköttetések révén kerültek ide.  

Mesél nekem Ördöghről, és az elméletéről, mire mosolyogva ingatom fejemet, 
majd kijelentem, nem is olyan rossz Ördögh felfogása a művészetről, mindenesetre 
mostanság egyedülálló nálunk, és mint ilyen értékelendő, bár kissé zavaros, és minden 
állításába bele lehet kötni.      

A szavak veszélyesek, ezt tapasztalja Emma a tanszéken, mivel érzi, nemcsak a 
fülében, agyában visszhangozva, hanem a bőrén, izmaiban, idegeiben is. És ugyanígy, 
ugyanezt érezheti más is, érezheti a szavakból áradó veszélyt, így aztán  nem is szóban, 
inkább testbeszéddel fejezik ki magukat. A szavak elválasztják őket, ellenségeskedést 
szülnek köztük, a testbeszéd viszont összeköt, és lehetőséget ad színlelésre. Ez, vagyis a 
testbeszéd, amely nem egyértelmű, alkalmas egyedül kifejezni bonyolult viszonyaikat, 
amelyet így, testbeszéddel mindenki a saját szájíze szerint értelmezhet, ezáltal 
meglehetnek egymással, kiegyezhetnek, ha akarnak. Amint azonban felhangzanak a 
szavak, bekövetkezik az egyértelműsítésre törekvés, a meg nem értéssel, az elutasítással 
együtt, és vége a békének. 

Tanszékük léte függ, állapítja meg Emma, a testbeszéd szavak fölötti uralmától, 
és úgy tűnik, a többiek is így látják. Ugyanis mindegyikük, mint Emma ráébred, 
valamilyen testbeszédhez fűződő szerepjátékot mondhat magáénak; és mikor felvázolja 
nekem, jól szórakozom, ugyanakkor sajnálom is Emmát, hogy ilyen környezetbe kerül. 

Például az irodalomtudós, betűtévesztő Keresztély tanszékvezető a fejének 
reszketegségét használja a veszély jelzésére. Emmáéknak  meg a tudás a veszélyről, 
mikor látják professzoruk reszketegsége vulkánszerű kitörését, szeme vibrálását, nyaka 
ingaóra szerinti csavarintásait, lába roggyantságát, akkor rögtön tudják, hogy nekik meg 
elő kell hívni a veszélyérzetüket, és merev,  kifejezéstelen arcot és testet kell ölteniük, és 
persze fogni a szájukat. Emmának nehezére esik mindez, állandóan ellazul, bemozdul, és 
mond valamit.  

Keresztély professzor múltja igen sajátságos, pályája jellegzetesen a hazai tudós 
sorsát testesíti meg, tehát a kényszerű alkalmazkodást. A szellemtörténet 
elkötelezettjeként kezdi pályáját, folytatja az anyagelvű tükrözéselmélet híveként, majd 
átáll a parancsuralmat megtestesítő szocreálra, hogy visszatérjen, mikor már lehet, a 
tükrözéselmélethez, amit viszont most már próbál a filozófiai értelemben vett anyagtól 
függetleníteni. Mindennek ellenére is csak rövid ideig taníthat egyetemen, félreteszik 
főiskolára, miközben állandóan retteg, mi következhet még, mihez kell majd 
csatlakoznia, hogy ne távolítsák el még a főiskoláról is.    

A majdnem vak, festészetelmélettel foglalkozó Czink Margit, tanszékvezető-
helyettes testbeszéde is igen sajátos. Miközben alig látva, a fal mellett tapogatózva halad,  
gyakorlottan, eredményesen, és mindaddig, amíg ellenségességet nem észlel, akkor 
viszont megtorpan, rájátszva majdnem vakságára, és segítségre várva, a többiek keze felé 
kap, hogy csoszogva beleütközzön minduntalan valakibe, majd hajladozzon erre-arra, 
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megérintve még arcukat is, cirógatást utánozva. Szereti Emma, ha őt cirógatja, 
pontosabban, ha úgy tesz, mintha cirógatna, mert akkor Emma azonnal megnyugszik.  

A tornatanári mozgásával operáló Rábcai, filmelméletcsoport vezetője, 
testbeszéde katonás, vigyázzba merevedő lábizmaival, törzsizmaival, karizmaival, 
nyakizmaival, arcizmaival, azt szeretné elérni, hogy haptákba vágják kollégái is magukat. 
Ezt megteszik néhányan, de Emma nem hajlandó erre.  

Keveset tudni Rábcairól, rebesgetik, hogy egészen ijesztő helyen kezdi pályáját, 
de már ott is a filmmel, a filmgyártással, pontosabban film-elhárítással foglalkozik, majd 
később a külkereskedelemben film adás-vételt irányít, elsősorban, hogy milyen külföldi 
filmet lehet behozni és milyet nem. A főiskolára nyomban docensként kerül, és úgy néz 
rá mindenki, mint egy fentről kinyúló meghosszabbított kézre.  

A ceruzavékony Bük adjunktus, az úgymond mozgóképkutató, ugyanazt a 
mozdulatsort játssza el mindig, a vigyázzba merevedést, ha kell, ha nem, ha van veszély, 
ha nincs, ha van ellenségeskedés, ha nincs, izmai kidudorodnak, hasonlóan mint 
főnökének, Rábcai docensnek, azt érzékeltetve, mennyire hűséges fegyverhordozó. 
Röhejesnek tartja Emma.  

A mackós zenetudós, Ördögh adjunktus viszont lazán jön-megy, ahogy  puha és 
nagy teste kívánja, elengedve magát, arcán például olyan mosoly ül, mint egy mesebeli 
medvének, aki mézre talál és éppen hozzákezd befalni, nem zavartatja magát a többiek 
semmilyen testbeszédétől. Már hosszú ideje vár docensi kinevezésre, ami egyre késik, bár 
a tudományos előírásoknak eleget tesz, ám hiába, tudniillik az óráin hangoztatott nézetei 
miatt, amelyekre fény derül, megkapja, hogy mellékvágányon halad.  

Na és Emma? Az arcizmaira, a teste minden egyes porcikájára van vésve, hogy 
bizony oly hajlékonyan hajlíthatatlan, oly mozgékonyan sokmozgásos, mint ahogyan illik 
egy több melléksodorban lubickolóhoz, akiről feltételezhető, hogy nemsokára megfullad. 

Aggódva figyelmeztetem, hogy most is kirívó, a testbeszéde is, a szavai is, és ha 
nem változtat, kirúgják. 

Czink Margit igyekszik a háttérben maradni, meghúzódni, próbálja elkerülni, 
hogy letegye a garast valami, valaki mellett, nem vesz részt vitákban, nem is jelentet meg 
írásokat, csak pedagógusnak adja ki magát, mégis borotvaélen táncol, mert gyanakodnak 
rá, főképpen, hogy valamikor, pályája elején feljelentik, és egy csúnya per alanya lesz. 
Nem is nevezik ki sosem professzornak, de hogy tanszékvezetőhelyettesnek kinevezik, az 
hamaros nyugdíjazása miatt lehet.   

Nevezetes év az, amelyben beidézik a Mosonyi utcai rendőrségre Czink Margitot, 
sok-sok esztendővel ezelőtt, egy félhomályos szobában hallgatják ki. Tavaszias 
sugarakban süt a nap éppen, pedig még csak március első hetének vége van; mellbe vágja 
a kinti fény és a benti fénytelenség közti ellentét. No meg aztán kétszázas villanykörtét 
irányítanak az arcába. Egy őrnagy ráripakodik, elvtársnő, azonnal vallja be, hogy 
nagyobb összeget sikkaszt, éppen a tanszékvezetője pénzét, meg bűnös nemi viszonyt tart 
fenn művészekkel, nemcsak férfiakkal, nőkkel is, akik ráadásul hanyatlást, romlást 
hirdetnek, és vallja be, hogy híve, terjesztője a mindszentyzmusnak. Számos hasonló 
életképről tudunk. 

Czink Margit, aki akkor egyetemen tanít, elképed, és amikor észrevesz egy  
kiterített levelet az őrnagy előtt, felismerve, még jó a szeme akkor, egyik főnökének, a 
tanszékvezető-helyettesnek kézírását, eltölti a félelem, hiszen tapasztaltból tudja, aki köré 
ez a tanszékvezető-helyettes hálót sző, az abból nem szabadul. 
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Eszébe jut a tanszékvezető-helyettes vizslató tekintete, amint bámulja az ő, Czink 
Margit barátait, a költőnőt meg a festőt, akik feljárnak Czink Margithoz, a tanszékre is, és 
igen ágrólszakadtak, csaknem rongyosak, majdnem piszkosak, véres az ínyük a száraz 
kenyértől, ami a legfőbb táplálékuk, mint nem is keveseknek akkoriban, és naponta más 
lakásban húzzák meg magukat éjszakára. Amikor a tanszékvezető-helyettes megtudja, 
kik ezek, kész az ítélete, dekadens, hanyatlást, romlást, pusztulást igenlő művészek, és 
figyelmezteti Czink Margitot, szakítsa meg velük kapcsolatát, abban ugyanis még 
ráadásul látszik, erre is célozgat a tanszékvezető-helyettes, valami természetellenesség, 
mivel üdvözlésképpen összeborulnak, ölelik, csókolják egymást, nemcsak férfi a nőt, nő 
is a nőt. Egyszer könnyelműen, és ez is átfut Czink Margit fejében, a tanszékvezető-
helyettes  szeme láttára kölcsönöz pénzt a két barátjának, éppen aznap, mikor átveszi, a 
tanszékvezető távollétében, mint megbízott, annak tiszteletdíját a kiadójától, innen lehet a 
sikkasztás vádjának ötlete. Kitudódhat az is a tanszékvezető-helyettes számára, gondolja 
Czink Margit, hogy karácsonykor éjféli misére látogatnak a barátaival, nyilván ebből 
meríti a tanszékvezető-helyettes a másik ötletet, hogy őket kapcsolatba hozza Mindszenty 
bíboros hercegprímással, aki különben börtönbe van vetve éppen.  

Nevezetes epizód következik. Az őrnagy felveti, ha Czink Margit elvtársnő 
elismeri a vádakat, különben nem is hajlandó meghallgatni védekezését, akkor enyhébb 
büntetést kaphat, sőt bebörtönzéséig, mert hát arra számíthat, minden színházi 
bemutatóra, mivel tudják, nemcsak a festészetet imádja, hanem  a színházat is, szereznek 
neki ingyen jegyet a hatodik, esetleg a hetedik sorba, és egy papírlapról olvassa, hogy 
Szophoklész, Arisztophanész, Shakespeare, Moliére, Victor Hugo, Lope de Vega, 
Csehov, Hauptman, Ibsen, Goldoni, Gorkij elvtársak bemutatóira. Czink Margit elképed, 
tanakodik magában, mitévő legyen, szerencséjére azonban egy főhadnagy beront és 
idegesen hadarja az őrnagynak, most kapják a hírt, meghalt Sztálin elvtárs. Az őrnagy 
felugrik, Czink Margitra ripakodik, takarodjon, de kezébe nyom egy csomó 
színházjegyet, vigye. És Czink Margit naponta bemutatóra jár. 

Néhány hét múlva ismét beidézik, az őrnagy most igen szívélyes, még Czink 
Margit feljelentéssel kapcsolatos kifogásait is hajlandó meghallgatni. Czink Margit a 
következőképpen válaszol a vádakra: a tiszteletdíját a tanszékvezető hiánytalanul 
megkapta, kérdezzék meg tőle; a költőnő és a festő munkásságáról vita van, 
elmarasztalják őket ugyan, de nem dekadenciában, vagyis nem  emberellenes 
művészetben, hanem túlzott forradalmiságban; a két művésszel való viszonyukat, 
barátságukat egymáshoz a gyerekkor világa határozza meg, mikor hasonlóképpen 
összeborulva üdvözölték egymást, de ennek semmi köze nemi dolgokhoz, főleg 
eltévelyedettekhez nem, erre bizonyíték lehet éppen az ő, Czink Margit férjétől való 
jelenlegi terhessége, amely még ugyan alig látszik, de igaz; ráadásul mindhárman, a 
festőnő, a költő és ő, Czink Margit sem rajonganak Mindszentyért, sőt úgy vélik, hogy 
Mindszenty rossz szolgálatokat tesz a magyar katolikusoknak. 

Az őrnagy haragra gyullad, felugrik, ordítozik, ne hazudozzon neki Czink Margit 
elvtársnő, és felpofozza. Majd megereszt egy mosolyt és váratlanul kijelenti, ha Czink 
Margit elvtársnő bizonyítja, miszerint mondjuk az őt feljelentő tanszékvezető-helyettes 
elvtárs az, aki nemi viszonyt kezd mind a festővel, mind a költőnővel, és a tanszékvezető-
helyettes  elvtárs az, aki elsikkasztja a tanszékvezető elvtárs pénzét, hogy támogassa a 
festőt és a költőnőt, mint  persze a szeretőit, és pártolja emberellenes művészetüket, és 
éppen, mert a festő mindszentysta képeket fest, a költőnő mindszentysta verseket költ, és 
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ha Czink Margit elvtársnő megvádolja a tanszékvezető-helyettes elvtársat, hogy a 
tanszékvezető-helyettes elvtárs azért jelenti fel Czink Margit elvtársnőt, mert ugye ő 
jelenti fel, hogy elterelje magáról a gyanút, akkor cserébe elvetik a Czink Margit 
elvtársnő elleni vádakat, sőt jutalomképpen benyújthat egy listát tiltott könyvekről, 
amelyekhez hozzá szeretne jutni, és ők hozzájuttatják. Kedves jelenet. 

Czink Margit elképed, visszautasítja az ajánlatot, mire az őrnagy három civil 
ruhást hív be, akik körülveszik Czink Margitot, jobbról és balról felpofozzák, leesik a 
székről a három erős ember pofonjától, miközben igyekszik védeni a hasát, hiszen terhes. 
Kaphat még többet is, dörgi az őrnagy, a gyerekét is kitapossák a hasából, ha nem vall 
magára, vagy ha nem vall a tanszékvezető-helyettes  elvtársra. Hát Czink Margit magára 
vall, mindent bevall szépen, úgy, ahogy kívánják, vagyis ahogy a tanszékvezető-helyettes  
feljelentésében szerepel.  

Az őrnagy ellágyul, gyengéden mosolyog Czink Margitra, és biztatja, írja csak le, 
milyen tiltott könyveket szeretne, hát Czink Margit engedelmesen írja: Hamvas B., 
Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, Dilthey, Trockij;  festészeti albumokat is említ, 
hiszen ugye elsősorban az érdekli: Picasso, Dalí, Chirico, Klee, Miró, Kandinszkij, 
Chagall. Éppen befejezi a lista összeállítását, amikor feltépi az ajtót az a három civil 
ruhás, aki felpofozza, és sápadtan közli, Berija elvtársat letartóztatták, nem lehet tudni, 
mi van vele. Az őrnagy felugrik, elzavarja Czink Margitot, aki azonban megkapja néhány 
nap múlva a tiltott könyveket és albumokat. Próbáljuk meg elképzelni. 

Pár hónap elteltével sor kerül a Czink Margit elleni perre. A tanszékvezető, aki 
tanúnak jelentkezik, a vádakat hazugságnak, sőt hülyeségnek tartja, megteheti, ismerik a 
nevét szerte Európában, igazi híresség, ezért aztán csak egy év felfüggesztett elzárást kap 
Czink Margit, viszont a tanszékről kirúgják, a tanszékvezető, bármennyire nevezetes 
személy is, tiltakozása ellenére, tehát eltávolítják az egyetemről, ahová aztán sohasem 
veszik vissza, hiába ismerik el később a vádak koholtságát. 

Ami a nehezen elviselhető testbeszédes  hangulatban még elviselhető a tanszéken, 
az a közös szobájuk falára szögezett művészeti, irodalmi események sokaságáról való 
tájékozódás  lehetősége, színházak, mozik, kiállítóhelyek, hangversenytermek műsorai, 
kiadók könyvkínálatai. Ha éppen nem foglalja le Emmáékat az órára készülés, vagy ha 
nem telefonálnak, hiszen megragadják a telefonálás lehetőségét, mert vagy nincs 
telefonjuk otthon, vagy kevesebb telefondíjat akarnak fizetni, akkor, jobb híján ezeket a 
programokat tanulmányozzák, inkább, mint semmitmondó bájcsevellyel, amely nemhogy 
közelítene, de távolít egymástól, vagy sokatmondó testbeszéddel, ami viszont megterhel, 
töltsék az időt.  

Mondhatja Emma, hogy elmerülnek a művészetek minden ágában és ágazatában, 
jómaga elsősorban a filmben. Közben persze elmerül az irodalomban is, ám, mint író, 
finnyás, neki csak a  dél-amerikai varázslatos próza számít, kevésbé a francia úgynevezett 
új regény, és miközben irigyli az észak-amerikai naplószerű önelemzést, jobban szereti a 
nyugat-német önkritikát, már azt a keveset, amit ezekből lefordítanak. Elmerül a kortárs 
zenében, például a svéd, francia-kanadai, angol-kanadai, belga, francia, skót elektronikus 
zenében, ilyeneket előadnak bizonyos elzárt helyeken; és elmerül a festészetben, 
szobrászatban, a baj csak az, hogy  nem juthat csak ahhoz, ami már lejárt, de még az is 
újdonság nálunk.  

Tolonganak a régi, híres, muzeális filmek tárlatára, oktatók és hallgatók, 
tolonganak bizonyos szokatlan színházi alkalmakra, és akiknek nem sikerül jegyet 
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szerezni, belógnak a nézőtérre, falnak támaszkodnak, leülnek a padlóra, a jegyszedő 
nénik nem bírnak akadályt állítani a mozi meg a színház iránti szomjúság oltása elé; és 
sorban állnak, ha véletlenül nyit egy olyan tárlat, amely a betiltás határán áll. Ilyenkor 
feldobódnak, megrészegülnek, ha nem is  mindenki. 

Mikor Ördögh Ferenc zenetudós adjunktussal, akinek az az érdekes elmélete van 
a művészetről, és akivel igen sok helyre együtt jár el Emma, egymás mellett ülve nézik 
meg Bunuel filmjét, Az andalúziai kutyát az Egyetemi Színpadon, eléggé meredten, 
bizonyos képsoroknál, például, mikor a főszereplő elvágja keresztbe a szemgolyóját és az 
kifolyik, miközben a kettőjük karja, válla önkéntelenül is érintkezik, majd, nyomakodva 
ki a teremből, váratlanul odasóhajtja Emmának Ördögh, szokatlan, Emmát gyanakvásra 
késztető szomorúsággal, hogy tudod, Emma, csodálatos, ha az ember meri kifolyatni a 
szembogarát. Nevet, de oly furcsán nevet, hogy Emma rosszat sejt, és bejön, mert Ördögh 
odafurakszik az áramló tömegben a folyosó egyik tükre elé, bicskáját előkapja, nahát, 
gondolja Emma, egy ilyen finom esztéta bicsakot hord, emlékszik, zöld színűt, Ördögh 
kinyitja, és élével a szemgolyója felé fordítja, ámde Emma mellette terem és kiüti a 
bicskát a kezéből.  Felesleges, mondja nyugodtan Ördögh, lehajolva a bicskájáért a 
földre, csak ad egy jelzést, jelet. És a bicskáját szépen zsebre vágja. Bámulják, 
tolonganak körülötte, de ő még csak el sem mosolyodik.  

Kérdezi  Ördögh aztán, értesülsz-e róla, Emma, hogy többé nem adhatok elő, nem 
taníthatok? Szerencsére nem rúgják ki, teszi hozzá, meghagyják a kutatási lehetőségét, 
kész, ennyi. Váratlanul éri Emmát, szomorú lesz, elkeseredett, vigasztalhatatlan. 

 
 

45 
  

 
Bújta az antikváriumokat Emma, bújta, bújta, de nem talált hasonmásról szóló 

könyveket egyáltalán nem talált. Ismerték már minden antikváriumban. Az egyikben 
segíteni akarták és felvilágosították, hogy bizonyos, nálunk nem bevett jelenségekkel 
foglalkozó irodalmat, mint a hasonmásról szólókat is, ki kellett selejtezni valamikor, vagy 
száműzni kies raktárakba. Ha van kedve, vándoroljon el Soroksárra a régi, használt 
könyvek központi raktárába, forduljon a szakma legöregebbjéhez, akit szintén száműztek 
abba a raktárba, és ha éppen kedve van az öregnek, akkor ad neki, Emmának néhány 
általa keresett könyvet, persze ha nem semmisültek meg azok.  

Az a legöregebb antikvárius, aki az arcán nagy bibircsókokat viselt, méregette 
Emmát és elutasította, nincs semmi anyag az alter-egóról, mondta, és hozzátette, 
kötőjellel írva, pontosabban valami még van, de zárolt. Emma látta, csak úgy boldogul, 
ha őszinte lesz, és bevallotta, van egy hasonmása, ezért szeretné tanulmányozni, mit írnak 
a szakkönyvek eme jelenségről. Az öregnek a szeme sem rebbent, viszont kedvesebb lett, 
és egyszerűen azt mondta, na, ha így van, akkor jöjjön, fiatalasszony, és a romos, huzatos 
raktár egy kis zugába vezette, ahol számtalan igen régi meg nem is olyan régi könyv 
penészedett, nedvesedett egymásra hányva. Az öreg keresett, kutatott a 
könyvkupacokban, majd Emma kezébe nyomott egy szakadt kötetet, amelyet a múlt 
század végén adtak ki és a Szomnambulizmus, spiritizmus, mesmerizmus címet viselte, 
nem tükrözve pontosan az Untersuchungen über das Lebensmagnetismus eredeti német 
címét. Feketébe kötötték, piros címbetűkkel látták el, de ahová a szerző és a kiadó neve 
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került, az a rész már leszakadt róla. Emma félve vette kézbe. Nem viheti el, mondta az 
öreg, és bevezette egy fülkébe, amely a raktárból nyílt, és ahol, tél lévén, kis 
vaskályhában tűz égett, a levegő nehéz volt és állott. Ijesztő környezet és furcsa helyzet, 
futott át Emmán. Az öreg leültette egy rozoga, támlanélküli székre tanulmányozni a 
könyvet.  

Emma forgatta egész nap, görnyedve fölötte, másnap és harmadnap is, kiírta az őt 
érdeklő részeket, például: „Grass doktor meséli el Müllnerné esetét; egy éjjel Müllnerné 
hatéves gyermeke felriadt,  felkeltette anyját, Müllnernét, akinek sógornője, ugyancsak a 
szobában aludva szintén felriadt, nem véletlenül, mert látták, és mind a hárman, 
Müllnernét fekete ruhában az ablaknál állva, ugyanakkor, mikor az ágyban feküdt, mire a 
két felnőtt megrémült, csak a gyerek nem ijedt meg, sőt nevetett”; „Crowe szerint, miután 
Péter apostol meghalt a fogságban, megjelent barátainál, azok eleinte nem hittek a 
szemüknek, majd azt gondolták, Péter angyala áll előttük”; „A pozsonyi egyetem 
matematika tanára, Becker professzor néhány barátjával teológiai kérdésekről vitatkozott, 
majd felment a könyvtárszobába, hogy lehozzon egy könyvet, amiből idézni akart, és 
mikor belépett oda, megdöbbenéssel vette észre saját magát, amint egy könyv 
tanulmányozásába merül, bele is pillantott ama alak, illetve saját maga válla fölött a 
könyvbe, és azt olvasta, «ne gondold, hogy én a szellemed vagyok, én valóságosan is te 
vagyok», mire a professzor szívszélhűdést kapott.”; „A hasonmás többféle lehet, úgy 
mint szellem, még ha élő ember szelleme is, amely azonban anyagtalan; aztán lehet  
kísértet, amely a szellem utánzata, szintén anyagtalan; és valóságos ember is lehet, amely 
ugye nem anyagtalan; és e három kategória tekintetében az úgynevezett kísértet filológia 
igazít el.”  

Túlértékelt eszmék, gondolta Emma. Mégis feszültség járta át, szívéig hatoló. Az 
öreg antikvárius észrevehette, és megkérdezte, mi van magával, fiatalasszony? Semmi, 
semmi, hárította el Emma. Mikor kissé jobban lett, megkérdezte az öregtől, tud-e 
könyvről a szellem meg a kísértet tárgykörében. Sajnos nincs, rázta a fejét az öreg, azokat 
meg kellett már régen semmisíteni. Rokonszenve jeléül azért megajándékozta Emmát egy 
ritka könyvvel, amely arról szólt, hogyan lehet megszabadulni a szellemektől, 
kísértetektől, hasonmásoktól. Miközben tanulmányozta Emma, már otthon, rejtegetve 
előlem, érezte, megtenné azt, amit abban a könyvecskében tanácsoltak, hogy akit érint, az 
az illető égő üsztökével sújtson a szellem, a kísértet, a hasonmás koponyájára.  

Érezte a lendületet, ahogy egy égő, vastag fadarabbal Magyar Klári koponyájára 
sújt, érezte az égett hús, a csont és haj szagát, érezte a koponyacsontszilánkokat és 
törmelékeket, érezte, amint kiszedi Klári agyvelejét, a könyvecske feltétlenül javasolta, 
hogy így kell egy hasonmással bánni, érezte, hogy a földre dobja és széttapossa, és a velő 
csúnyán szanaszét fröcsköl. Rosszullét fogta el. Elveszítette ellenőrzését önmaga felett?  

Rohant haza hozzám és Ádámhoz, akitől mindig megvigasztalódott, felragyogott, 
felragyogtunk, mikor berontott a szobánkba, mindig felragyogtunk, ha Ádám volt 
terítéken. Ádám megőrült a rádióért, a tévéért, a macskákért. Akaratos volt és makacs. 
Sok mindent egyedül evett már kézzel és kanállal. Bilizni nem akart, pedig értette, miről 
volna szó, ám tudatta, hogy nem szeretne a bilibe, felugrott róla, és eldobta, akármi volt 
benne.   

Emma mégis zokogott aztán, és azzal magyarázta, hogy hiába ment el a 
valutakérő lapot beadni, nem vette át a rendőrtisztviselő hölgy, mivel az egyik 
másodpéldányon halványan látszott csak az aláírása. Valutakérő lap. Hát megint 
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ráripakodtam, hogy elég volt, ember legyen a talpán, aki követni tudja őt, mikor és 
milyen okból borul ki, vegye tudomásul, hogy nem is vagyok hajlandó követni. 
Valutakérő lap, kiborulás. Hát Emmának sem kellett több, felkelt az ágyból, kivonult a 
konyhába. Valutakérő lap, kiborulás, kivonulás. Utána mentem, és azt mondtam neki, 
hogy derű, fölény, nyugodtság, fiatalság, elhivatottság, állóképesség, a fondorkodások 
elhárításának megtanulása, és kitartás, kitartás, bizony ez kell, szóval ez és ennyi, semmi 
más nem is kell mostanság nálunk, csak ennyi kellene, de ennyi úgy kellene, mint a 
levegő. Levegő, levegő, levegő. És fogalmam sem volt, miért éppen ezt mondom. 

Emma nekem támadt, hogy hagyjam ezt a dumát. 
Azt kérdezgettem magamban, most már Emmával mindig így lesz?  
 
 

 
46 

 
  
Emma Az irodalom mint gépezet címen ír egy tanulmányt, amelyben a következő 

elképzelését adja elő:  
A jelenben az irodalom mint gépezet működik, mert termel tücsköt és bogarat, 

műfajai meghatározhatatlanok, lehet politikai gúnyirat, rejtjelezett levél, bolondos 
eszmefuttatás, ilyen-olyan intés, olyan-ilyen jóslat, költészet is akár, meg dal, komédia, 
tréfa, álöltözék, sőt katedrális, társasági kézikönyv, filozófiai értekezés, nevelésre 
szolgáló elmélet, indulatos röpirat, mélázó önfeltárás stb., mindez együtt is esetleg, 
különböző keverékekben és arányokban. Tehát az irodalom mint gépezet egyfajta 
technikaként termel, ezáltal fogja át, fejti meg és alkotja újra emberi voltunkat, 
viszonyulásainkat, elképzeléseinket, nyelvünket és így tovább. Termeli az ábrázolást, 
termeli az alakokat, még az értelmezést és a megfejtést is termeli, melynek eredménye 
egy termék. Az  irodalmi alkotás nem más tehát napjainkban, mint  az irodalom mint 
gépezet terméke, és mint ilyen nem azonos azzal a műalkotással, a régebbi korokéival, 
amelyet még nem a termelés folyamataiban állítottak elő, és amely még a széppel volt 
azonos. Mert az irodalom mint gépezet terméke ma már nem a széppel, hanem a 
használattal, felhasználással, alkalmazással jellemezhető, ezekben mutatkozik meg, és ha 
nem használják, nem alkalmazzák, nem alkalmazható, akkor felesleges, mert a műalkotás 
sem egyéb, mint a termelés egyfajta tárgya, termelési tárgy. Miért is ne? Hiszen a 
gondolkodást is megtermeljük a gondolkodás folyamatában, a képzeletet is a képzelet 
műveleteiben. A mai korban, amikor az irodalomról mint gépezetről beszélünk, az általa 
megtermelt termékről és annak használatáról beszélünk, akkor a műnek az 
alkalmazhatósággal  kell jellemezhetőnek lennie. Az alkalmazást termeli az író, az 
irodalom mint gépezet folyamatában, és adja át egy műben. A jelen kor irodalma, amely 
a gépezet és az alkalmazás szolgálatában áll, azt célozza, ami mindennél fontosabb lett az 
életünkben, a hasznosságot. A szép már nem fontos, arra már keresztet vethetünk, mert 
annak hasznossága kétségbe vonható, viszont a hasznosság hasznossága nem vonható 
kétségbe, így aztán az irodalom mint gépezet megtermeli az alkalmazhatósággal együtt a 
hasznosságot. És hogy eme hasznosság, a szép híján, elmerül esetleg a csúnyaság 
mocsarában?  Ugyan, ami hasznos, az szép! Ez  az irodalom mint gépezet jelszava. 
Szóval  az irodalom mint gépezet, a jelen művészeteként termel, termeli az alkotást, 
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termeli az értelmezést, a megfejtést ugyancsak, terméket állít elő, és ha termékről van 
szó, akkor használatról van szó, ezáltal az alkalmazhatóságról, az alkalmazás 
termeléséről, egyúttal a hasznosságról, mint az egyik legfontosabb dologról, és ami  
hasznos, az szép.  

Nem szereti Emma a tanulmányában kifejtetteket, be kell vallania, sőt utálja, 
csakhogy kénytelen megtermelni, hogy stílusosan fejezze ki,  mivel ez az írása mutatja 
meg, micsoda változás szerinte zajlik manapság a művészetben, irodalomban. Viszont azt 
állítja, hogy ő nem a tanulmánya szerint alkot, és soha nem is fog a szerint.  

Révedezve tekintenek Emmára a tanszéken, tulajdonképpen elhűlnek, Ördögh 
adjunktus kivételével, miután a fenti eszmefuttatását megismerik, és azt tanácsolják, 
atyaian Keresztély professzor, anyaian Czink Margit docens, hogy ne hangoztassa, és ne 
jelentesse meg, persze nem közölnék sehol. Rábcai docens tökéletesen bevadul és 
követeli, Bük adjunktus társaságában, hogy tanszéki értekezleten tisztázzák a Virágh 
Emma úgymond eltévelyedése következményeit.  

Isten az égben… Mi ez a tanulmány… az irodalom mint gépezet… Virágh 
kolleganő…,, mondja Rábcai Elemér, csoportvezető, docens. … Létünk ontológiai 
alapjait aknázza alá… A mi objektiválódott norma preferenciánk ellen… a nyavalya törje 
ki… fenekedik…  

Hahaha… Micsoda meredek a szöveged… Rábcai... ez igen… és milyen 
szakszerű szavakat használsz… elismerésem…, mondja Ördögh Ferenc, adjunktus. 

 Játék…  játék ez az eszmefuttatás  Emmától… ne félj… Rábcai kolléga… nem 
szentségtörés…, mondja Czink Margit, tanszékvezető-helyettes, docens. … És a te 
megnyilatkozásod is… Rábcai elvtárs…  merem remélni… nyelvjáték…  

Isten az égben… csak nem azt akarja  állítani… Czink kolleganő… hogy a 
szocializmus építése jelen időszakában egy ilyen elmélet megállhat  a lábán…, emeli fel 
hangját Rábcai Elemér, csoportvezető, docens.  

Hagyjuk… térjünk a lényegre…, veszi át a szót Keresztély József, tanszékvezető 
professzor. … Elárulom… felhívtak nemrég egy bizonyos helyről… és faggatóztak 
Emmáról… Hát kell az nekem ugye… És kérdik… hogyan lehetséges… hogy egy ilyen 
csaj… ezzel a szóval élnek… egy ilyen V. Emma taníthatja az ifjúságot … Mert ha 
taníthatja… akkor ne csodálkozzak… mondják… mikor esetleg vizsgálatot indítanak… 
mi folyhat vajon a tanszéken… Erre azt hazudtam…  hogy későn ismertem meg az 
Emma szárnyaló… ilyen pozitíve szép jelzőt használok… radikalizmusát … és 
meakulpázok egy sort… amiért magát… Emma… ideveszem… És aztán még mondok 
magáról… Emma… egy-két csúnyát… de az nem érdekes… rosszabbat tennék 
magának… ha nem mondanék… Mégis gyanakodva… rosszindulatúan… ellenségesen 
beszéltek velem… köszönhetően magának… Emma… és félek… rászabadulnak a 
tanszékre… maga miatt… Emma… 

Bocsánatot kérek… professzor úr… No… de kikről van szó… kik faggatóznak…, 
kérdezi Virágh Emma, tanársegéd. 

Kikről… ezt komolyan kérdezi…, kérdez vissza Keresztély József, tanszékvezető 
professzor.  

Szerencséje van annak… aki nem tudja… irigylem…, mondja Czink Margit, 
tanszékvezető-helyettes, docens.  

Akkor én szerencsés vagyok… ki gondolná rólam…, mondja Ördögh Ferenc, 
adjunktus. 
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Nem értem… hogyan tudódhat ki ez a tanulmányom…, mondja Virágh Emma, 
tanársegéd. … Hisz nem jelenik meg sehol… ezért aztán igen érdekes… hogy 
kitudódik…  Ja igen… az óráimon hangoztatom… Juj… csak nem…  

Ennyire nem lehet naiv… Emma…, mondja Czink Margit, tanszékvezető-
helyettes, docens.   

Nagyon helyeslem… hogy érdeklődnek azok után… akik… isten az égben… 
explicite és implicite… a mi speciális és… mondhatom… funkcionális rendszerünktől 
idegenkednek..., mondja Rábcai Elemér, csoportvezető, docens. … Virágh kolléganő 
például… meglátásom szerint… minden félórában ellenvonatot indít ellenünk 
Rákosrendezőből… metaforikusan persze… menetrenden kívül… hogy a mi 
menetrendszerűen a Keletiből indított szerelvényünkkel összeütközzön… és sebesültek… 
halottak legyenek... Kifejezhetném úgy is… miszerint Virágh kolléganő mind a 
konkrét…  mind a releváns… mind az alternatív szerkezetű aktivista mezőnkön kívülről 
próbál torpedózni... 

 Igen… igen… így van…, mondja Bük András, adjunktus. … Hozzátehetném… 
hogy Emma… igen… te… Emma… a szubjektum szerepét… elsősorban a saját 
magadét…  a valóság epifenonja mindenekfelettiségére emeled fel… és ez szemet szúr itt 
a tanszéken is… ezt meg kellene kérdőjelezni… főként  a munka világában tevékenykedő 
minden szubjektum nevében... 

Miről beszélsz… András… micsoda faszság ez…, kérdezi Ördögh Ferenc, 
adjunktus. 

Nana… Ördögh kolléga… nagyon véded te a Virágh kolléganőt…  érdekes… 
rokonlelkek lennétek… talán te is dicsekvően vallod… hogy az irodalom  egy gépezet… 
Isten az égben…, mondja Rábcai Elemér, csoportvezető, docens. 

Ördögh Ferenc, adjunktus mosolyog. 
Nem dicsekszem a tanulmányommal egyáltalán… Rábcai úr… egyáltalán nem 

dicsekszem ezzel…, mondja Virágh Emma, tanársegéd. … Sőt a gyakorlatban nem is 
alkalmazom… mikor novellát írok… akkor elvetem a tanulmányom téziseit… 

Ne térjünk el… kollégák… a lényegtől…, mondja Keresztély József, 
tanszékvezető  professzor. … Itt most mindenki előtt feltárom… mire számíthatunk… 
Először is megkeresik  Emmát… és próbálják majd színvallásra késztetni… Emma… 
felkészítem magát… miszerint rólam érdekes dolgokat fog tőlük hallani… hogy 
hitelemet… mint pártfogójáét… rontsák a maga szemében… kígyót-békát fognak rám 
kiabálni... Ha azt mondják majd magának… hogy én csúnyán elhatárolódtam legutóbb 
megjelent könyvem szellemiségétől… akkor tudjon róla… hogy éppen a nyomásukra 
voltam kénytelen ezt megtenni...  Ha azt pusmognák magának… gyáva vagyok… tudnia 
kell… ha nem volnék gyáva… nem is kellenék nekik… és akkor maga szóba sem 
kerülhetett volna a tanszéken… Esetleg célozgatnak majd zsidóságomra… ezért hadd 
világosítsam fel… hogy eredetileg is evangélikus… vidéki… cseh gyökerű családból 
származom… Ha meg éppen ellenkezőleg… mert mindent nem lehet tudni előre… 
példaképnek állítanának engem maga elé… nehogy dicsérni kezdjen… a maga dicsérete 
az ellehetetlenülésemmel járna... sőt jobb volna… ha megvádolna olyasmikkel… amik 
különben sem állnak távol magától… hogy  úgy változtatom életem során az 
álláspontomat… mint más az alsóneműjét… ezt… mint hírlik… már elhintette rólam… 
mostanság nem is jönne nekem rosszul a maga  szájából… hahaha…  
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Ezt nem úgy mondtam… professzor úr… ha egyáltalán mondtam… bocsánat… 
hanem egészen másképp… bocsánat…, mondja Virágh Emma, tanársegéd. 

Jaj… Emma… miket csinál maga…, mondja Czink Margit, tanszékvezető-
helyettes, docens. …Különben pedig most a professzor úrnak mondom…  Józsi… 
kérlek… Emmát ne vidd bele olyasmibe… amit nem vállalhat… Emma már nem részese 
a mi múltunknak… Ne vigyük bele manipulációkba… 

Hát azért… Margit… a fene vigye el… Emma köztünk él… talán ő nem 
manipulál… dehogynem… a fenébe…, mondja Keresztély József, tanszékvezető  
professzor. …Úgy véded… Margit… hogy azért az már kicsit sok a jóból… ezt kikérem 
magamnak… főként… hogy hát azért a tanszék létét veszélyezteti azzal a hülye 
eszmefuttatásával vagy micsodájával… Elképzelése az irodalomról  mint gépezetről nagy 
marhaság… már engedjen meg… Emma… 

Ha a professzor úr is úgy gondolja… hogy Virágh kolleganő megkérdőjelezi 
eszméinket… mert…  ki merem mondani… megkérdőjelezi……akkor nem dolgozhat a 
tanszéken…, mondja  Rábcai Elemér, csoportvezető, docens. … Hogyan képzeli Virágh 
kolléganő… és most térjünk valóban a lényegre… hogyan képzeli… hogy a mi normáink 
szerint preferált… kiemelkedően fontos munkahelyet foglaljon el… esetleg a híveink 
elől… a mi értékeink által meghatározott aktivitás-passzivitás mezőben… ahol ő ugyan 
aktív… de annak irányultságáról jobb nem beszélni…  

Igen… igen…, helyesel Bük András, adjunktus. … És nem biztos…  hogy Emma 
azon a helyen van… ahol szükség lenne rá… Nem tudom… hol tehetné magát 
hasznossá… determináció kérdése… És minden ember sokoldalúan determinált…,  

Aha… András… értem… szóval Emma dolgozzon csak mondjuk egy általános 
suliban… aha…, mondja Ördögh Ferenc, adjunktus. 

Jaj… jaj… nem szeretem én az ilyen vágányt… ilyenre nem szabad térni… 
kollégák… jaj…, mondja Czink Margit, tanszékvezető-helyettes, docens.  

Azt még nem meséltem… kollégák… hogy kifehérítettem ám aztán Emmát 
nagyon nekik… azoknak… akikről már beszéltem…, mondja Keresztély József, 
tanszékvezető professzor. … Szóval… Emma… képzelje… kénytelen voltam 
hangsúlyozni nekik…  hogy olyan maga mint az áprilisi időjárás...  bolond… és későn 
vettem észre… mondtam nekik… miszerint maga  bolond... Így védem meg magát… 
Emma… és magunkat... kénytelen vagyok erre… ne haragudjon… És a maga bolondsága 
az idén meg fog hatványozódni… mondtam nekik… ezt vegyék figyelembe… mert ez az 
idei április kivételesen bolond... Úgy… hogy várjuk meg a jövő áprilist… javasoltam 
nekik… hátha az az április eredeti és ritka hőfokon tükrözi majd vissza egy áhított és 
rendes tavasz bennünk élő képzetének formatartalmát… ami magára is… Emma… 
mondtam nekik… majd normalitást kényszerít… Hogy sikerül-e jövő áprilisig kihúzni 
magával… Emma… az persze a jövő titka...  

Köszönöm… professzor úr… nem is ártana nekem egy diliflepni…, mondja 
Virágh Emma, tanársegéd. 

Ha egészen jövő áprilisig… akkor megkérdezem…, kérdezi Rábcai Elemér, 
csoportvezető docens, … vajon az ország népének pénzét… amelynek révén a 
tanszékünket is fenntartják… és Virágh kolleganőt is  foglalkoztatjuk…  nem szemétség-
e egyszerűen eme nép alaptörekvései ellen… ahogy Virágh kolleganő teszi… 
használni…  
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Igen… igen… Nem dolgozhat mindenki ott… még ha teljes foglalkoztatás is 
van… ahol szeretne…, mondja Bük András, adjunktus.  

Ne rúgjátok ki Emmát…, mondja Ördögh Ferenc, adjunktus. … Állítsuk be 
inkább úgy az ügyet… hogy lám a demokrácia felé haladunk itt a tanszéken… hiszen 
ilyen bátran és végletesen… ahogyan Virágh Emma… egy kis tanársegéd… szembe 
megy az egész tanszék véleményével… azt egy igazi demokráciában sem volna tanácsos 
megtenni... 
 Igazi demokrácia… ejnye… hol élsz… te… Ördögh kolléga…, kérdezi Rábcai 
Elemér, csoportvezető, docens. … Ott aztán… abban az általad igazinak titulált 
demokráciában Virágh kolleganő alsó tagozatban sem taníthatna… isten az égben…  

Elég… hagyjuk az undorító mesterkedéseket… minden oldalról hagyjuk… 
kollégák… Törődjünk az egészségünkkel…, mondja Czink Margit, tanszékvezető-
helyettes, docens. 

Hát jól mondod… Margit… egészség… Hol van már az én egészségem…, jegyzi 
meg Keresztély József, tanszékvezető professzor. … És hol lesz… hisz megint… úgy 
látszik… kénytelen leszek letenni a fegyvert… milliomodszorra… és védtelenül… 
kikészítve… így aztán  újra járhatom az orvosokat…  

Mikor áramlanak ki az értekezletről, Emma tapasztalja, hogy kollégái  
testbeszéde, kivéve Czink Margitét és Ördögh Feriét, ellene irányul. 

Nemsokára együtt ülnek a zenetudós Ördögh Ferivel egy klubban, ahová fiatal 
művészek járnak, élvezve Stockhausen Telemusik és Mixtur című műveit, sajnos csak 
lemezről. Néha Emmára mosolyog Ördögh. Hirtelen odasúgja aztán Emmának, hogy az 
igazi zenének, nem gondolod, Emma, a halálhoz van köze, az élethez semmiképpen, és 
nevet. Persze nem akarva megzavarni a zenét, hangtalanul nevet. Éppen egy mozgalmas, 
dobhártya szaggató dobszóló következik, hosszan, percekig tart, betölti Emmát, 
felkavarja, de meg is nyugtatja, viszont Ördöghre, úgy látja Emma, másként hat, hiszen, 
mint valami holdkóros, felpattan Emma mellől, indul a dobszóló ritmusára, kifelé indul, 
felállítva székeikről a velük egy sorban ülőket. Nyomakodik utána azonnal Emma, 
rosszat sejtve. A kis előcsarnokban Ördögh elővarázsol egy dobverőt, hogy hogyan, 
honnan és miként, Emmának fogalma sincs, és dobolni kezd a fején, dobol, üti a fejét a 
Stockhausen dobszóló, ami kihallatszik a teremből, ritmusára, egyre jobban üti a fejét, 
már fel is sérti, már a vére is kiserken. Emmának nem sikerül kikapni kezéből a dobverőt, 
viszont egy férfinak sikerül, szerencsére. Akkor tudja meg Emma, hogy Ördögh már 
nemcsak, hogy nem adhat elő, de nem is kutathat, elbocsátják a tanszékről, mint 
megbízhatatlant.  

És azután nem újítják meg, lejárta után, Emma szerződését, okot nem mondanak, 
miért. Biggyeszti száját Keresztély professzor, tanszékvezető, az irodalomtudós, 
sajnálkozik, és dicséri Emmát. Hát biggyeszti a száját Emma is, sőt még mosolyog is. 
Belül fájdalmat érez.  

Elcsukló hangon kérdezi tőlem, miből fogunk megélni. Persze jól tudom, 
egyáltalán nem ez, vagyis a megélhetés foglalkoztatja, hanem a kudarc. Legyintek, 
nekünk nem kell pénz, mi nem olyanok vagyunk, akik pénzből élünk, mondom. Átölelem 
Emmát, vígasztalom, csókolom, és a fülébe susogom, majd kiadatjuk azt a tanulmányát, 
ami miatt kirúgják, más égtájakon, lássák itthon, mekkora port fog felverni a világban.  
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47 
 

 
Formában voltunk egy baráti összejövetelen, ahol hevülten beszélgettünk, 

barátok, barátnők, majdnem-barátok, társak és eszmetársak, siralmasságról, 
lepusztultságról beszéltünk. Emma vitte a szót, és erre büszke voltam. Ez a lepusztultság, 
azt tartottuk, felülről áramlott, az uralmi rangsort tekintve, és reménytelenséget árasztott 
lefelé, mert szerintünk a fenti közeg volt lepusztulva elsősorban, hála az égnek, a fenti 
bizony, az volt reménytelenül lepusztulva, és ez a fenti reménytelen lepusztultság 
reménnyel töltött el bennünket. Azonban ez a fajta reményünk is, éreztük, siralmas, annál 
is inkább, mivel a lenti közeg sem látszott reményteljesnek, mert a lent, véltük, alázatos 
vagy kevésbé alázatos szolgákból áll. Az effajta reménytelen és siralmas remény, egy 
nekünk sajátos remény, azért mégiscsak reménynek látszott, amely remény az uralom, a 
jelen uralmának képtelen elnyűttségében, idejemúltságában rejtőzött szerintünk. 
Emmával együtt hangsúlyoztuk, hogy közröhejszámba megy a fent, mégis úgy tesznek a 
fentiek, mintha képesek lettek volna még mindig mindenre hatni, holott nyomorultaknak, 
rokkantaknak bizonyultak, haldokoltak, és még egy kis vacak mosolyt sem, sőt 
műmosolyt sem voltak képesek magukra varázsolni már, viszont fogyatékosan, 
mozgásképtelenül, utolsó erejükkel is kapaszkodtak az uralmukba, holott a fenti közeget 
tulajdonképpen már csak a lenti tartja, ismételgettük, a szolgai lent, a szolgák tartják, és 
ez a véleményünk egyúttal a szolgák iránti keserédes jókedvet sajtolta ki belőlünk, ámde, 
uram bocsá’, anyázásukat-apázásukat is kiváltotta.  

Hát igen, ránk telepedett a változatlanság.  
A kutatási terepem, ahol a megfosztottságot és elesettséget kutattam, változatlanul 

kimerített, szótlanná, merevvé váltam ott, főleg mikor mesélték nekem egymás után,  
hogy először egy kamrában laktak albérletben, ott született az első gyerekük, majd 
felépítettek egy sufnit, oda még két gyerekük született, és aztán kilenc év alatt  
megteremtettek  két vakolatlan falú, földes helyiséget, és a sufni lett az előszoba, és most 
boldogok.  

Emma is változatlanul írta az egy ábrándjait el nem vesztett leányról szóló 
novelláit, éppen befejezte az egyiket, amely a leány álomból és valóságból egyaránt 
fakadó látomásairól szólt, hogyan lesz szerelmes a napba, szerelmes az üstökös csillagba, 
hogyan futkos pillék után meg az igazság után, miközben a jövőt keresi, és útra kel, lelki 
útra, a sejtelem társaságában, útra, függetlenként mindentől,  szembe menve mindenkivel.   

Egy fillér nélkül rohangáltunk, pedig tartozott nekem több ezerrel egy folyóirat, 
napok óta hívtam őket, senki nem vette fel, micsoda egy kafkai kastély, gondoltam, holott 
az a szerkesztőség a Nagykörúton volt található. Kafkai kastély. Nagy nehezen kiderült, 
nincs aki aláírja a kifizetést, az illetékes szabadságra ment, ugye nyár  van, és az 
illetékesek szabadságra mentek. Kafkai kastély, illetékesek szabadságon. Üres zsebbel 
járkáltunk továbbra is, anyósomtól kellett kölcsönkérni. Kafkai kastély, illetékes 
szabadságon, anyósom kölcsönpénze. Olajat sem tudtam cserélni a bogárhátúban, holott 
már napok óta jelzett az olajlámpám. Kafkai kastély, stb., gondoltam. 

Emma leszaladt visszaváltani üvegeket a közeli élelmiszer áruházba, amely 
nemrég épült, de már tönkrement és elpiszkosodott, leszaladt egy csomó üveggel, legyen 
egy kis pénzünk. Mit képzel, dörrent rá az üvegvisszaváltó nő, nincs náluk hely egyetlen 
egy személytől származó ennyi üvegnek, és aki ennyi rengeteg üveget, melyek 
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többségében alkohol volt, üresít ki, az nem érdemli meg, hogy üvegeit visszaváltsák. 
Több hónapos üvegtermés, mondta Emma. Erkölcstelen, tudja meg, hölgyem, mondta az 
üvegvisszaváltó nő, ennyi sörös, vodkás satöbbi üveget kiüresíteni. Ment Emma az 
üzletvezetőhöz, aki kijelentette, érteni kell a viccet, kisasszony vagy asszonyom, a 
kolléganő csak viccelt. Nem viccelt, mondta az üvegvisszaváltó hölgy, erkölcstelen 
dolgokban nem vesz részt. Ne hülyéskedj, Manci, mondta az üzletvezető. Nem 
hülyéskedek, meg kell hallgatni a televízióban, ott azt mondták, aki feltűnően sok 
alkoholt tartalmazó üveget akar visszaváltani, azt úgy kell büntetni, hogy az üvegeit nem 
váltjuk vissza, mondta. Jöjjön holnap, mondta az üzletvezető Emmának, akkor más 
kolléganő lesz az üvegvisszaváltóban. Felgyújtja ezt az egész elcseszett kócerájt, mondta 
Emma. Legalább újjáépíthetjük, mondta az üzletvezető, és nevetett, de dühödten, 
gyilkosan nevetett.  

Különben az említett élelmiszeráruház előtt lengyelek árultak, érdekes 
fejleményként, pornóképeket, ez volt a legújabb, így próbáltak valami kis pénzhez jutni, 
értékelve a magyar pénzt, a forintot. És a rendőrök nem tudták őket rajtakapni, mert 
figyelőhálózatot építettek ki. Egy csínos szőke tört angolsággal elárulta nekem, hogy 
Katowicéből való, és megkérdezte egyenesen, miközben mutogatta a különböző 
közösülési jeleneteket, és űzött-vad tekintetet vetett rám, nem akarok-e hasonló képeket 
vele csináltatni, vele, aki nem kurva, hanem tanítónő, hát elmenekültem.  

 Beültünk Emmával a Hungária kávéházba, és az asztalomtól balra eső asztalnál 
egy kezdő író, Emma jó ismerőse, aludt és horkolt, valószínűleg részegen, egy lány meg, 
aki hullafáradtnak, de inkább hullának látszott, próbálta élesztgetni, tökéletesen hiába, ám 
mikor egyszer az író felébredt, néhány másodpercre, odamondta a lánynak, tűnj már el a 
picsába, közben egy pillanatra felvillant kegyetlen és tompa tekintete, majd horkolt 
tovább. A jobbra eső asztalnál egy kimerült tekintetű nő, aki ugyancsak hullának látszott, 
sírva panaszolta egy másik, szintén kimerült nőnek, hogy a férjét elvitték 
ideggyógyintézetbe, feljelentésre vitték el, és hiába szeretné kimenteni onnan, lehetetlen.  
És a tekintetét le sem tudtuk volna írni. 
   A változatlanság nyomasztott bennünket. 

Az elmúlt napokban csupa megalázó kudarc érte Emmát, és kitálalta kudarcait 
szépen, sorra: hétfőn, egy üzletben, ahol azon dohogott, miért nincs eldobható 
papírpelenka fiunknak, Ádámnak, a vezető kijelentette, vegye tudomásul, minden 
eldobható dolog pazarlás, nem a mi kereskedelmünk sajátja; kedden meg, mikor jelezte 
telefonon a tanszékvezetőnek, nem tud bemenni a főiskolára, és mielőtt még 
megmondhatta volna, hogy Ádám megfázása miatt nem tud, megkapta, igen-igen érdekes 
jelenség ő, de már sok van a rovásán; szerdán tőlem, igen, szögezte nekem, tőlem készült 
ki, ugyanis megvigasztalása helyett gúnyolódtam vele; csütörtökön valami filmrendező 
felhívta, hogy megfilmesítené egy novelláját, ha az nem olyan komor szomorújáték 
volna, de manapság, mikor tényleg annyira szomorúan rosszra fordult minden, egy 
ilyenre nem adnak pénzt, viszont, ha vígjátékot faragna belőle, akkor rendben lenne, mire 
Emma kinevette, de már bánja; pénteken nem is tudja, mi volt, mindenesetre sírt, a 
kudarcaitól sírt, mert kudarcos kudarcaitól szenved mélységesen.  

Felhozta, hogy másképp képzeli el az életünket, másképpen, mondta és sóhajtott, 
nem ilyen száraznak, merevnek és fülledtnek, minek következtében mintha lázas betegek 
is volnánk állandóan. Be vagyunk zárva, túlságosan is be vagyunk zárva egy lakásba, 
magyarázta, egy városba, meg egymásba, nyitottságra volna pedig szükségünk, tengerre, 
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hegyekre, nevezetes városokra, érdekes emberekre. Mire kijelentettem, voltunk a 
tengeren, az Adrián, ha nem tévedek, meg Londonban is, sőt Párizsban is voltunk, és 
érintkezünk eleget érdekes figurákkal, különleges életet élőkkel, érdekes pályákat 
bejárókkal, jártunk és járunk, ahova csak lehet, mindenhol megfordulunk, ahol érdemes, 
nyitottan élünk, már-már túlságosan is. Van egy javaslata, mondta Emma, utazzunk el  
megint. Aha, szórakozni szeretne, szögeztem neki kissé indulatosan, szórakozni, és nem 
alkotni, jellemző, és felcsattantam, hát szórakozzon, de én nem érek rá, fontosabb dolgom 
is van, különben pedig nincs pénzünk újabb utazásra. Szóval és ámbátor nincs pénz, 
tettem hozzá, tehát ámbátor, ha tetszik, ha nem, ámbátor.  

Örülne, ha nem beszélnék így, ilyen szavakkal, és nem csattannék fel örökké, 
mondta Emma, ráadásul a felcsattanásaim, tudjam meg, borzalmasok, kibírhatatlanok, és 
reméli, hogy a fiúnk, Ádám, nem rám hasonlít. És megvádolt, hogy sokszor 
kibírhatatlanok a megnyilvánulásaim, mert ami nem tetszik nekem, arra felcsattanok, 
azon kiborulok, és rajta verem le; minden kis jelentéktelen, nekem nem tetsző dologra 
ugrom, ilyenkor benne megáll az ütő, már nem bírja, fél tőlem, elsősorban a hihetetlen, 
váratlan, megokolatlan felcsattanásaimtól fél. Ingerülten néztük egymást.  

És unja, ahogyan velem él, ismételgette, szűk határok között mozgunk, neki 
tágasabb világra volna szüksége. Kifejtette, végtelenül unja az életünket. Mindenki és 
minden korlátozza, nem viseli már el. Még az alkotás meg a szerelem is kevés, jegyezte 
meg. Tudatosítanunk kell, mennyire határok közé vagyunk szorítva, jelentette ki. És 
elsősorban, mert nem vállaljuk a határtalant, pedig a határtalan a lényeg, csak nem az a 
határtalan, hanem éppen az ellenkezője, amit mi határtalannak céloztunk meg. Ezt 
fejtegette.   

Aztán ölelkeztünk és szeretkeztünk. 
Minden változatlan volt körülöttünk. 
Vitatkoztam Emmával, mondván, úgy gondolom, mi ketten tágas világot 

teremtettünk  magunknak, a körülmények szűkössége ellenére, ha nem is határtalant, mert 
olyat nem lehet, határtalanságról szó sem lehet, olyan nincs. Ugyanakkor szenvedélyesen 
csináljuk a magunk dolgát, és csinálhatjuk, mivel megteremtettük a lehetőséget, hogy 
csinálhassuk, és a szépírás, amit ő, Emma művel, nyilván kölcsönöz neki tágas világot, 
határtalanságot, ebben biztos vagyok, és az én kutatásaim meg nekem kölcsönöznek egy 
hasonlóan tágas világot.  

És szeretjük egymást, gyönyörű gyerekünk van, mondtam, mi kell ennél több? 
Bár azért persze minduntalan új életet kell kezdenem, vallottam be, hisz egyáltalán nem 
vagyok elégedett magammal, nehogy azt higgye. És bejelentettem, új életet kezdek.  

Ádám egész nap beszélt a játékaihoz. Kiáltozott az utcán a járókelőknek. A mi 
szobánkban minden polcot, amit elért, letakarított, kihúzta a fiókokat, kiszedte belőlük a 
tárgyakat, szerencsére eddig még mindig időben észrevettük, mielőtt még kárt tehetett 
volna magában ollóval, lázmérővel, gyógyszerekkel. 

Miután Ádámot elvittem az óvodába, megint ölelkeztünk, és egymáshoz 
kucorogva ültünk a kanapén, Emma a vállamra hajtotta fejét, mosolygott, és én 
áradoztam az arca két kis gödröcskéjéről, több mellékgödröcskével együtt. Ismételgettük, 
szép pár vagyunk, irigyeljük magunkat. 

Ilyenkor örültünk a változatlanságnak.    
Azután én borultam ki. Tudniillik ügyeket kellett intéznem. Elindultam. Tilosban 

tudtam csak parkolni, történetesen az Erzsébet híd pesti hídfője alatt, félig a járdán, hát a 
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rendőr meg akart büntetni, mire pénzt adtam neki, a zsaru szépen elrakta, majd 
mosolyogva megbüntetett, mire azt mondtam neki, tizedes elvtárs, össze kéne fognunk, 
neki és nekem, szép pénzeket kereshetnénk. Csúnyán nézett rám. Játékgitárt vettem volna 
Ádámnak, de a Rákóczi úti játékboltban éppen leltároztak, és hiába mondtam az 
eladóknak, eggyel kevesebb leltári darabot kéne lajstromba venniük, ha eladnának most 
nekem egy gitárt. Ezek is csúnyán néztek rám. Magnókazettát nem kaptam, elfogyott, 
pedig becserkésztem érte, görcsbe rándult gyomorral, türelmemet vesztve a Nagykörút 
egy részét; javasoltam mindegyik boltban, hogy csempésszenek kintről, nyugatról, nem 
volna rossz üzlet. Ezek is mind csúnyán néztek rám. A magnóm mikrofonját sem tudtam 
megjavíttatni, nem volt hol, ajánlották a Budaörsi utat, hogy ott, de hiába autókáztam 
oda, a mikrofonos szakember éppen beteget jelentett; pedig sok-sok egészséges 
mikrofonos szakemberre volna szüksége a hazának, mondtam. Ott is csúnyán néztek rám. 
Közben ordítoztam magamban veszettül, veszélyesen nyomtam a gázt a bogárhátúban. A 
Bartók Béla út és a Vásárhelyi Pál utca sarkán lévő bankfiókban, ahová egyik 
járandóságomat utalták, sorba kellett volna állni, egészen az utcáig ért a sor, de, 
miközben már izzottam az utálkozástól, meghátráltam, dehogy állok be egy ekkora sorba, 
inkább nem veszem fel a pénzt, viszont felhívtam a sorállók figyelmét, hogy ha felveszi 
valaki a pénzemet meghatalmazással, tíz százalék az övé. Csúnyán néztek rám. Az 
Ibusznál, a Párizsi udvarban nem váltották vissza a síelés során megmaradt csehszlovák 
koronánkat, mondván az árfolyamváltozás miatt nekik veszteség volna, és aztán az 
Expressznél, a Szabadság téren hasonlóképpen tettek; sugárzott is rólam a gyilkolási 
vágy, és elkapott valami hullává lényegítő kór, de azért még kijelentettem az ügyintéző 
kisasszonyoknak, hogy megadom a telefonszámomat, hívjanak fel, mikor a forint javít 
pozícióján a koronával szemben, és a hasznon osztozunk. Hát ők is csúnyán néztek rám.  

Gyakran kerültünk Emmával rossz, keserves állapotba, sokféle bajunk támadt 
mindig. Fájdalmas tekintet sugárzott róla és rólam. Megkérdeztem, fáj valamije? Nemet 
intett. És elsírta magát. 
 Ilyenkor beszélni kezdtem, elterelő hadműveletként, az intézetről, mondván, 
rájöttem az intézettel kapcsolatban valamire, hogy ez az intézet tulajdonképpen egy 
kávéház is. Aztán előadtam, amit már sokszor előadtam Emmának. Előadtam, hogy 
létezik egy tágas előtere az intézetnek, a vezető meg a helyettes szobájának előtere, 
tulajdonképpen a folyosó igen öblös kiszélesedéseként, ablaknélküli, égetni kell a villanyt 
állandóan, érdekes hangulatot ad is, mintha nappal is este lett volna, pontosabban mintha 
dohányzóasztalával és foteljeivel, kávéillatával egy esti, félhomályos kávéházat testesített 
volna meg, annál is inkább, mert állandó vendégek, törzsvendégek ücsörögtek itt. Észre 
kellett vennem, hogy ezek a vendégek, akiknek engem is bemutattak, és akik csak úgy 
felszaladtak kávézni és eszmét cserélni, nem mindennapi alakok és nevek. Hallottam már 
őket elégszer emlegetni, láttam is egyeseket sokat szereplőként, másokról meg tudtam, el 
vannak zárva a szerepléstől, és hogy társaloghattam velük, kivételezettnek tartottam 
magam. Megismertem egykori urakat, akiket megfosztottak ebbéli minőségüktől, és 
egykori szolgákat, akik úrrá lettek; találkoztam a forradalom leverése után börtönbe 
csukottakkal, meg olyanokkal, akik azokat börtönbe zárták, majd kiengedték, illetve 
ellenezték  kiengedésüket; beszélgettem az előző rendszer meg a mai néhány fennforgó 
meg mellőzött tudósával; társalogtam kitüntetett és elmarasztalt művészekkel, neves 
írókkal, kiknek minden sora napvilágot látott, és névtelenekkel, akiknek az íróasztalfiók 
jutott, mégis nagyobb figyelmet váltottak  ki itt, ebben az előtérben. Megfigyelhettem, 
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milyen egy lebukott, és milyen egy frissen kinevezett politikus; bemutatkozhattam 
azoknak, akik bevésődtek már a köztudatba, és akik nem vésődhettek be, de úgy 
emlegették őket szűk körökben, mint a legnagyobbakat. Üldögéltem és élvezettel 
kávézgattam mindenféle sorból kilógóval, illetve minden sorban menetelővel, és 
olyanokkal is, akik hol kilógtak, hol meneteltek, egyszer így, egyszer úgy. Megjelent itt 
sok termékeny és terméketlen lángész, vagy majdnem lángész és önjelölt lángész, sőt már 
bizonyított lángész, az egyiktől elvitatták, a másikról elismerték. Szóval tiszteletét tette az 
intézet előterében mindenki, aki számított, számítani fog, és aki számíthatott volna, és 
sosem fog számítani.  

Különben meglepetés ért, mert azzal fogadott nemrég a főnököm, hogy 
feljelentettek téged, Gyula, persze várható volt. Vajon miért, kérdeztem, liliomtiprásért? 
Az nem volna érdekes, Gyula, mondta intézetem igazgatója, egy kis liliomtiprás, ámde a 
kérdőívedet jelentették fel. Szegény kérdőív, mondtam, és megkérdeztem, vajon lehet 
mellé ügyvédet fogadni? Gyula, te szerencsétlen, ez nem játék, mondta intézetem 
igazgatója, hisz a kérdőíved olyasmiket kérdez, hogy például, tessék mondani, mi a 
véleménye a megélhetésről. Azért kérdezem, mert szeretném tudni, mondtam. Szeretnéd 
tudni, mondta az intézetem igazgatója, elképesztő, és nevetett. Megkérdeztem, miért 
olyan nevetséges? Te hülye vagy, Gyula, mondta az intézetem igazgatója. Valamit 
csinálnunk kell, folytatta, van egy ötletem, feljelentjük a feljelentőket. Ismét nevetett. 
Muszáj feljelenteni, kérdeztem, még nem jelentettem fel soha senkit. Éppen ideje 
elkezdeni, Gyula, figyelj, egy kérdőíveket ellenőrző bizottságnál van az ügy, erről a 
bizottságról senkinek sem szabad tudni, az titkos, ellene hadmozdulatokba kezdünk. Ha 
titkos, kérdeztem, mégis honnan tudod? Ne komolytalankodj, Gyula, mondta intézetem 
igazgatója, szóval ellentámadásba lendülünk, feljelentjük a feljelentőket ott, ahol szokás 
feljelenteni, a szinte mindent felügyelő helyen, a legfelsőbb helyen. Aha, értem, 
mondtam, egy egyáltalán nem titkos helyen jelentjük fel a titkost, persze az a hely 
nemcsak arról nevezetes ugye, tettem hozzá, hogy nem-titkos, hanem... Ne ragozd, 
Gyula, szólt közbe intézetem igazgatója, szóval hátha összeugrik a titkos a nem-titkossal, 
mondta. Meg a nem-titkos a titkossal, mondtam. És, kérdeztem, össze fognak ugrani, 
vagy éppen össze fognak fogni? Ez a jövő titka, Gyula, mondta intézetem igazgatója, 
viszont a feljelentésünkben érzékeltetjük, hogy egy titkos könnyen kicsúszhat egy nem-
titkos ellenőrzése alól. Értem, de hát ezzel feljelentjük magunkat is, mondtam, vagy talán 
nem? Feljelentjük magunkat, az igaz, az viszont jó pont, és nem árt az intézetnek egy-két 
jó pont, mondta az intézetvezető. Szóval a görbe utat választjuk, mondtam. Miért, 
kérdezte intézetem igazgatója, talán van egyenes utunk is, Gyula?  

Az utunk változatlan, gondoltam.  
Általában méltatlankodtunk a társaságunkban, jó ismerőseim körében, soroltunk 

szívfájdalmakat, a mind-mind felháborítót. Arról beszéltünk, hisz ezért gyűltünk össze, 
ami keserített, ami bőszített, ami meggondolásra késztetett, ami szembeállított, és persze 
nemcsak az eszünktől, hanem az ösztöneiktől vezéreltetve is, és ez az ösztönösség, sőt 
önkéntelenség, elsősorban ez, a napos oldalt fedeztette fel velünk. Nem szerettünk volna 
felfordulást valószínűleg, bár lelkünk és szellemünk erre serkentette a társaságot, viszont 
az értelmünkben reménykedtünk, hátha visszariadnánk bizonyos dolgok megtételétől. 
Nem akartunk megszerveződni, persze akartunk, de fogalmunk sem volt, hogyan kellene 
hozzákezdeni. Cseréltünk eszmét ugyan célokról, ám hogy mi a célunk, nem tudtuk, 
illetve tudtuk, ha nem is tudtuk, vagy éppen nagyon is tudtuk, tudniillik csak az ne 



 108 

legyen, ami most van, elég a változatlanságból. Nem akartunk senkit felrobbantani, bár 
akadt kedvenc célpontunk néhány, a szerintünk romlott, tehetségtelen, undok, elhízott 
fejesek. Ugyan, gyerekek, nincs ezeknek fejük, mondogattuk Emmával. Aztán 
megkérdeztük, hát mit csinálnánk a felrobbantásuk után? Válasz nem érkezett, hisz erről 
nem volt elképzelésünk, és ez bizony igen zavarba ejtőnek tetszett. Szögezzük le, 
mondtuk, hogy dicséretünkre válik, mennyire szemérmesen, józanul, komolyan és 
meggondoltan, sőt visszafogottan viselkedünk, kész csoda. Latolgattuk, hogy a 
bennünket uraló birodalom a háború kirobbantására kényszerülhet esetleg, miután 
teljesen kiaknázta olajkincseit, hiszen akkor semmije sem lesz, kenyere sem, és kérdően 
tekintettünk egymásra. Mindezzel persze Amerika is tisztában van, mondtuk Emmával, 
olyannyira, hogy fontolgatja felújítani ama bennünket uraló birodalomnak a 
gabonaszállítmányokat, nehogy az képes legyen, éhínség esetén ugye, bevetni az atomot. 
Na jó, Emma, Gyula, de megkérdezném, kérdezte egy majdnem-barátunk, honnan 
veszitek? Valami ilyen hír jutott el hozzánk, mondtuk titokzatosan. Persze hús is kéne 
annak a birodalomnak, tettük hozzá, ezért aztán az összes magyar disznó húsára is, 
elképzelhető, szemet vethet az, és akkor jöhetne a magyar találékonyság, elterjeszteni, 
hogy emberre is veszélyes vírusokkal vannak teli a disznóink, mondtuk és nevettünk. Azt 
hiszitek, Emma, Gyula, érdekelné azokat holmi vírus? Ha bizonygatnánk, hogy 
kapitalista vírusokról van szó, akkor érdekelné őket igenis, mondtuk. Nevettünk. 
Különben elviselhetetlennek tűnt számunkra, hogy olyan alakok csoportját vonja be 
szellemi dicsfény, akiknek semmi a szellemük, mégis nap-nap után hallgatnunk, 
olvasnunk kellett őket, sőt a mennybemenetelüket is elő kellett segítenünk. Micsoda 
értelmetlen szenvedés, gyerekek, mondta Emma. Lehetnénk óvatosabbak, rémlett fel 
bennem néha. 

Rossz kedvem kerekedett az ilyen társasági együttlét után, és bekapcsoltam a 
nyugatról sugárzott, tiltott rádióadásokat, ezekből tájékozódtam, persze ezek az adások 
sem vidítottak fel.  

Ha felugrottam a szüleimhez enni valami finomat, akkor nem tudtam leszokni 
arról, ne rémítsem meg őket kijelentéseimmel, meg is róttak, hogy nekem semmi sem jó, 
nem is volt nekem soha semmi sem jó, soha semmi, így születtem. No persze félnek 
szegények, gondoltam, régi dolog, pedig attól már nem kell félniük, hogy elvehetnek 
tőlük értékeket, mert semmijük sem maradt néhány nevetséges képen, porcelánon, 
ezüstön, perzsaszőnyegen kívül, hát nyilván ezeket féltik, meg attól tartanak, hogy 
meghurcolják esetleg őket a fiacskájuk miatt, ha kiderül, hogyan gondolkozik. Jó szülők, 
féltő szülők, és az ilyen féltő, jó szülőket inkább megnyugtatni kéne, ismertem be, mint 
megijeszteni, főképpen, mivel ugye zsigereikben érzik, csak nem vallják be, hogy 
bármikor kinevezhetik őket, oly helyen és oly időben élünk, akárminek, bárkinek.  

 Mikor időnként ők látogattak meg bennünket, belebonyolódtunk a háztartás 
ügyeibe. Ilyen gáztűzhelyen, amilyen nektek van, tényleg művészet főzni, Gyulám, 
mondta Ilona anya, és hozzátette, hogy ez az új mosógépetek egy igen selejtes  változata 
egy nyugatnémetnek, hamar el fog romlani. Na, na, anyuka, mondtam, ez keletnémet, és 
a keletnémet máris fölénybe került, mint tudhatjuk, a nyugatnémettel szemben. És 
micsoda szárítótok van, fiacskám, állandóan összecsuklik, mint egy részeg, mondta 
Frigyes apa. Igazad van, apuka, mondtam, de direkt ilyen, hasonul a környezetéhez, az 
országhoz. Látom, vásároltatok egy Philips porszívót is, mondta Ilona anya, viszont 
annak a márkának csak a hamisítványa került hozzánk, ezt hallottam. Azért vettük ezt a 
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porszívót, mondtam, mert a takarító asszonyunk imádja a nyugati márkákat, ha 
hamisítvány, ha nem, ráadásul ez a takarítónőnk fényképész laboráns volt valamikor, 
csak kevés a nyugdíja, így segítünk neki a megélhetésben. Hát nagyon érthet a 
takarításhoz, mondta Frigyes apa.  

És mindig ugyanígy beszélgettünk. 
Minduntalan előjöttek nálam különböző betegségek. Például hosszabb ideje 

gyötört székrekedés, és nemrég hallottam, hogy egyik ismerősömnek már a hashajtó sem 
használt, be kellett feküdnie kórházba, állandó beöntésekre. Beöntések, brrr. Meg aztán a 
szemem, a bal szemem látóterében nemrég egy csíkot fedeztem fel, meg fogok vakulni? 
Brrr, brrr, vakság. És a szívem újabban mintha össze-vissza és hangosabban vert volna. 
Olvastam, hogy úgy nyitják meg a szívburkot, hogy a szívcsúcs közelében egy kis 
bemetszést végeznek. Brrr, brrr, brrr, beöntések, vakság, szívbemetszés.  

Próbáltuk felidézni a kedvezőt, az emelkedést, a siker ragyogását, az ilyesmiben 
tanúsított buzgóságot és tevékenységet, ám ebben nem volt tapasztalatunk, változatlanul 
nem volt, illetve kevés volt, és szomorúak  lettünk.  

Hát igen, szörnyülködtünk az állóvízen, amelyben éltünk, illetve fuldokoltunk. 
Tetszelegtünk az uralkodó alakulat elutasításában, élcelődünk hatalmi 
megnyilvánulásokon. Reform kell, reform, hallottuk mindenhonnan. Azonban jómagam  
sosem ejtettem ki a reform szót, a reform állandó emlegetésétől felidegesedtem, ne 
sértődjön meg senki, mondogattam, de ideges leszek, ha meghallom a reform szót. Elég, 
gondoltam dühödten, a kurva életbe a reformmal, főleg egy olyan közegben, amely 
reformálhatatlan, szerintem reformálhatatlan, legalábbis úgy gondoltam, és itt-ott ki is 
mondtam, mivel ugye már egy kis változás is ebben a változatlanban a változatlan 
bukását eredményezné, és ezt a változatlanságot uralók nem viselnék el. 

Sosem lehet tudni ki az ellenség, idéztem fel, mit hallottam egy ellenséget elemző 
és jellemző tévéműsorban. Mint elhintették onnan, felülről, sokfajta ellenség létezik, de 
alapvetően kétféle, az ismert meg az ismeretlen. Az ismeretlen jelenti a nagyobb veszélyt, 
ezért az ismeretlen ellen kell elsősorban harcolni. Nevettünk kitörően.  

Különben loholtunk engedélyért, kivinni Angliába, ahová útlevelet kértünk ismét, 
némely kéziratunkat. Kérdezték, miért akarjuk? Dolgozni rajtuk. Összenéztek azok ott, 
látszott, azt gondolják, hülyék vagyunk, esetleg őket nézzük hülyének. Megtagadták, 
tekintetükben visszautasító kárörvendést láttam. Erre fel kijelentettem, ha baj, kérem 
szépen, hogy dolgozni szeretnénk a kéziratainkon külföldön is, illetve, ha baj, hogy 
szorgalmunkból ne engedjünk utazásaink alkalmával sem, akkor megígérem, nem fogunk 
rajtuk dolgozni. Na, erre paprikavörösen kiutasítottak.  

Le szerettünk volna Emmával hatolni a titokig, hogyan lehetséges a lehetetlen, 
hogyan válik természetessé a természetellenes, hogyan lesz képes a képtelen, egyáltalán a 
képtelenség hogyan válthat át a mindennapok vezérelvévé, rámutatva egy bizonyos és 
szörnyű változatlanságra. Tudniillik a társadalmi tér, mint vallottuk, leegyszerűsödött egy 
laboratórium terévé nálunk, ráadásul egy életidegen, művi térré, ahol a szereplőknek, 
mindennapjaikat tekintve és természetes körülmények között, soha fel sem merülő 
kérdésekkel kell foglalkozniuk, vagyis gondolkodniuk kell olyasmiken, melyeken 
sohasem gondolkodnának, sőt érezniük kell soha nem érezhető dolgokat, ráadásul el kell 
fogadniuk, és az élet vezérfonalául a legelvontabb, életidegen fogalmakat, miközben 
mélységesen meg kell vetniük a józan ész szabályait. Ebben a laboratóriumban az 
ideológia, vagyis a hatalmi nézet az úr, a változatlansággal tüntető hatalmi nézet és érdek, 



 110 

és ebben a hatalmi nézet képviselői, a hatalmi eszmegyártók és kiszolgálóik uralkodnak, 
akik minden tevékenységnek és gondolatnak és érzésnek a hatalomhoz való kapcsolásán 
munkálkodnak, legyen szó akár a szerelemről is, a szerelem sem lehet mentes a 
hatalomhoz fűződő viszonytól. Alapvető baja ennek a laboratóriumnak, amelyben élünk, 
gondoltuk Emmával, hogy a hatalmi nézettel kell táplálkoznunk, attól kell berúgnunk, 
azzal kell járnunk-kelnünk, nemkülönben azzal közösülnünk. Ki van jelölve a helyünk és 
a viszonyunk a hatalmi eszmegyártókhoz, vagyis a hatalom erőterében kell leélni 
életünket, ahhoz hűségesként vagy ellenségesként, pro vagy kontra  gondoltuk. 

És változatlanul ezt gondoltuk. 
Sokat csellengtünk Emmával és csellengésünk közben, el ne felejtsem, rengeteg  

zsarut láttunk az utcákon, egyszer csak rengeteget, sokkal többet mint eddig, mint 
korábban, és új egyenruhában feszítettek, erre van pénz, gondoltam, zsarura meg új 
zsaruruhára, miközben semmire sincs pénz.  

Éjszakánként odabújt hozzám Emma és közölte velem, mennyire szeret, és 
egyáltalán nem vagyok tisztában azzal, mennyire, és ha fel tudná tárni egy töredékét is, 
mit érez irántam, hát megszédülnék, mondta, annyira szeret és változatlanul szeret. 

No ez a fajta változatlanság  igen-igen jólesett nekem. 
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Lélekölő tél köszöntött be, mikor az évente, Emma szűkebb rokonságának 

szokásaként megrendezett farsangi fánksütésre a Mező család háromszobás, mégsem 
tágas, Üllői úti lakásában jöttünk össze. A házigazda, Mező család igazán kedves 
vendéglátó, metszően kedves Mezőné, rátartilány, Kerek Sári nagynéni, Emma anyjának, 
Annának húga, könnyedén kedves a férje, Mező Samu, a tömörfiús, és darabosan 
kedvesek a gyerekeik, Mező kis-Sári, a biológus és az egyetemista Mező kis-Samu. A 
Baglyas család meg egyenesen szívélyes, mondhatom, ők aztán a lelkesedésig és kissé 
színpadiasan, mint Baglyasné, a csodagyerek Ilma nagynéni, Anna nővére, és férje, a 
kissrácos Baglyas Illés, meg gyerekeik, a matektanár Baglyas kis-Illés és Baglyas kis-
Ilma, a még főiskolás. Nemkülönben kedvesek és szívélyesek vagyunk mi, csak 
visszafogottabban, némileg kényszeredettebben is, a Virágh-Újhely család, apósom, 
Ambrus híján csonkán. Ugyanakkor külön szám Ádám, a legújabb nemzedék képviselője, 
a három és fél éves forma, hirtelenszőke fiunk. Kevesebb az ellenfele Emmának most, 
hiányzik rokonságunk az apai ágról, a Fekete család, Feketéné, mesebeli Virágh Bözsi 
nagynéni, és férje, az örökfickós Fekete Béla, meg gyerekeik az angol tanár és a 
közgazda. 

Mezőék egyenbútorokkal berendezett, egyhangú nagyszobájának eléggé 
kényelmetlen, ráadásul kisméretű karszékeiben faljuk a fánkot, amelyet most is Kerek 
nagymama állít elő, azt a mennyeien foszlós és páratlan ízű fánkot, elkészítése miatt 
utazik fel Kiskunfélegyházáról nagyszerű lekvárjaival, miközben csodálkozunk, miért 
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zsúfolódik össze körülöttünk két tévé, három rádió, két magnó, meg egy lemezjátszós 
zeneszekrény is. 

Emma rokonai most is papolják a régit, szerintem egészen ósdi beidegződések 
szerint, úgymond küzdelmes pályájukról, amely azonban persze, ezt el kell ismernem, 
tényleg küzdelmes. Emmában tiszteletet és büszkeséget is ébreszt lét alóli 
felemelkedésük, hisz az Emma létét is érinti bőven, mégis szeretné Emma megsérteni a 
sérthetetlent, kikezdeni a kikezdhetetlent. Nyersen kifejezve, Emmának visszatetsző, 
nekem még inkább, ahogyan a hatalommal paroláznak vérszerinti nagynénéi és nem-
vérszerinti nagybácsijai, ahogy táplálják magukat az uralkodó hittel, ahogy ragaszkodnak 
az egyetlen eszméhez és elvhez, mint amely útjukat eleve megszabja. 

Valami sugallatra merően kutakodni kezd Emma, fánkevés közben, a házigazda, 
Samu nagybácsi arcán, mivel Samu az, aki most, ezredszerre hozakodik elő sorsával 
éppen, és igen jó ötlete támad Emmának, ugyanis mintha felfedezne néhány sötétebb 
pontot Samu homlokán és állán, hát miért ne operálhatna ezzel, gondolja. És már 
készülőben is van elképzelése, amely négy tintapacaszerű, mert olyan szerinte, bár alig 
látható foltra alapozódik, amit felfedez Samun. Hogy miért négyre, még nem tudja, 
reméli, majd csak kiderül menet közben számára is. 

Tanulmányozzák csak figyelmesen Samu, a tömörfiús nagybácsi arcát, dobja be 
Emma a társaságnak, mikor ez a nagybácsi szünetet tart a maga pályáját taglaló 
elbeszélésében, az tudniillik négyfoltos arc, mondja Emma. Találják csak meg azt a négy 
sötétebb foltot rajta, javasolja, amelyek jól láthatóan rajzolódnak ki, kettő a szeme fölött, 
homloka jobb és bal oldalán, kettő az állcsúcsán jobbra és balra, mintha pici tintapacák 
körvonalazódnának azokon a pontokon, mondja Emma, imígyen négy fejtörést okozó 
gondról tanúskodik Samu esetében, Emma véleménye szerint. Valahol olvassa, hozza fel 
Emma, a szerző méltatlanul elfeledett, hogy léteznek ilyen két, három, négy, sőt több 
fejtörést okozó gondot foltként magukon viselő arcok, amelyeken a foltok mindaddig 
virítanak, bár eléggé haloványan, ahogy most is Samunál, amíg az arc gazdájának 
fejtörést okozó gondjai megoldatlanok. Hadd tolmácsolja ő, ajánlotta magát Emma, a 
tömörfiús Samu nagybátyja pályáját a maga értelmezésében, mert akkor Samu fejtörést 
okozó gondjait, ezáltal arcfoltjainak titkát is megfejthetik talán.  

Ingerülten és tanácstalanul fogadja a társaság a Samu nagybácsi négyfoltos 
arcáról szóló Emma-féle véleményt, sőt mély ellenérzéssel, ugyanakkor kíváncsi 
várakozással is, és ezt a kíváncsiságot lovagolja meg Emma. Jómagam azonnal Emmára 
hangolódom, megdicsérem és hézagpótlónak nevezem felfedezését azokról a bizonyos 
arcfoltokról, amelyek elemzése önértékelésben elfogult életutak, mint fogalmazom, 
leleményes és izgalmas, sőt mindenképpen más megvilágítását segítik majd elő.  

Sajnos nem tudok Emma mellett állni a vártán folyamatosan, figyelnem kell, 
Emma helyett is, aki ugye szerepel, fiunkra Ádámra, aki rohangál. 

Mező Samut nagyanyja neveli fel, kezd bele elbeszélésébe Emma, a nagyanya, 
aki, mint Emma előtt nem marad rejtve, különleges egyéniség, sőt személyiség. Samu, 
tudjuk, zabigyerek, akit anyja, róla bővebben lesz szó még, elhagy, ráadásul Samu nem 
ismeri apját sem, fogalma sincs, vajon családneve, a Mező igazi-e vagy sem. 

Ez a nagyanya, sajnos egyetlen fénykép sem marad róla, pótol anyát, pótol apát 
meséli Emma, merész feltevés, de igazolódni látszik majd. Hajléka eme nagyanyának, 
ahol Samu otthonra lel, egy kis viskó, amely Visegrádon, jó szagú tölgyes szélén 
nekitámaszkodik egy meredek, kopasz hegyoldalnak, teteje lyukas, látszanak belőle a 



 112 

csillagok. Kemencéje éjjel-nappal, télen-nyáron füstöl, és aki ezt a füstöt beszívja, 
elbódul, ilyesmiket suttognak a faluban. Itt és így nevelkedik Samu, persze forrásainkban 
sok a hézag, mondja Emma. 

Samu nagyanyja derűs, élénk, jó beszédű, vesébe látó, minden munkát megfog, 
hiába öreg és nő, nem marad le a fiatal férfiak mögött sem, ha néha adódik dolog az 
erdőgazdaságban. Különben mosónő, egy közeli forrás táplálta átlátszó, sebes patak a 
munkahelye télen is, ha az nincs befagyva, és mindez századunknak csaknem közepén. A 
kép népmesei. 

Együtt él egy öregedő, rokkant férfival, nevezzük mostoha nagyapának, aki sánta, 
és el ne felejtse Emma, hogy, mikor bejönnek az oroszok Visegrádra, ez a sánta alakítja 
meg a kommunista párt helyi szervezetét éppen hét taggal, mire nagyanya dühösen 
kizárja a viskóból, hát meg is hal pár napon belül az öreg pártalapító, állítólagos 
tizenkilences vöröskatona, egy évszázados tölgyfa alatt, a részleteket senki sem tudja. 
Temetésre nem emlékeznek a faluban, és mikor kérdezgetik, mi van a holttesttel, Samu 
nagyanyja elárulja, a viskó mellé temeti el egy maga ásta gödörbe, így ingyen van, 
azonkívül közel maradnak egymáshoz, beszélgethetnek. Erre mindenki megborzong. 
Boszorkányság lehet a dologban, mondják. 

Szó ami szó, Samu nagyanyja boszorkány hírében áll Visegrádon és környékén, 
annyi bizonyos, látják seprűn repülni, mindenesetre valakik hallják valakiktől, meséli 
Emma. 

Térjünk vissza Samuhoz, folytatja Emma, akinek gyerekkora komisz és még 
komiszabb volna, ha boszorkányosan gyanús dolgok nem történnének vele. Kétségtelenül 
lyukas a cipője sok helyen, le is kéne fagynia a lábának télen, mondják, kik látják azt a 
lábbelit, mégsem fagy le, és ez feltűnést kelt. Aztán meg elmegy a leventékkel nyugatra, 
mikor tizenöt éves, és a második nagy háború dúlása eléri Magyarországot, az oroszok 
elől menekülnek, ám pár hónap elteltével visszajön, azonban, figyelem, egyedül ő, a 
társairól, és ez sem marad suttogás nélkül, semmi hír nincs. 

És szaporodnak a furcsaságok, és ezeket nem ő, Emma találja ki, mondja Emma, 
hanem egyszerűen a Samu nagybátyja szájából, amint a jelenlévők is tanúsíthatják, az 
imént és már sokadszor elhangzottakból merít.  

Rongyos ruhában, batyu nélkül utazik el Samu Kecskemétre tanulni, nagyanyja ad 
neki egy húszast, az már jó forint, ellátja szegénységi bizonyítvánnyal, aztán egy irattal, 
miszerint nagyapja, nem említve, hogy csak mostoha, kiszolgált vörös katona és 
pártalapító, jótékonyan elfelejtkezve, hogy a pártalapítás miatt űzi el és éppen a nagyanya 
otthonról a halálba. Samu rögtön kollégiumot kap, ingyen kaját, ruhaneműt, átengedik az 
érettségin a piaristáknál, holott fogalma sincs a latinról és az ógörögről; rengeteg 
igazolványt szerez be, igen élelmesen, beiratkozik mindenhová, elsősorban a népi 
kollégistákhoz, majd a szabadságharcos szövetségbe, a szovjet–magyar baráti társaságba, 
az ifjúmunkásokhoz, a parasztfiatalokhoz, a szakszervezetbe, többfélébe is, sőt még a 
kommunista pártba is. Hovatovább, el ne felejtse, mondja Emma, megismerkedik 
jövendőbelijével, a hasonlóan ágrólszakadt Kerek Sárival, és vőlegényként meg nadrágos 
emberként, ha csak egyetlen és ócska nadrág tulajdonosaként is, tér vissza Visegrádra egy 
kis időre. 

És akkor, figyelem, figyelem, meséli Emma, előkerül Samu anyja, Samu 
nagyanyjának lánya, aki cselédlány hajdan, meg szövőnő itt, ott, amott, emitt, és akiről 
rebesgetik, szül még néhány féltestvért Samunak. Nevezetes epizód következik. Autóval 
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érkezik Samu anyja Visegrádra, világosszürkével, sofőr vezette Pobedával a viskóhoz, 
amelynek kéménye most is, bár nyár van, bódítóan füstöl. Már nem cseléd és nem 
szövőnő, kiemelik személyzeti vezetőnek abba a minisztériumba, ahol aztán az egész 
magyar textilipar személyügyi gondja nyomhatja vállát. Ez egyszerű tény, viszont a lapos 
általánosítások, amiktől most eltekint, mondja így Emma, ilyen tényekből táplálkoznak. 
Ezek után, hogy a lányából az lesz, ami, már senki sem kételkedik nagyanya 
boszorkányságában. 

Az események gyorsan peregnek, Samu és Sári egybekel, gyereket csinál Samu 
nagyanyja javaslatára, mert nagyanya szerint, ha gyerek van, és a szülők nincstelenek, és 
pártkatonák, és jó származásúak, és ha tanulni szeretnének, és felvételt nyernek 
egyetemre, akkor nemcsak a kollégium, a könyvek, a jegyzetek, a füzetek, az írószerek, 
meg a menza, sőt némi ruhanemű is  ingyen jár, hanem plusz pénztámogatás is 
kicsikarható, meg lakásra is jogosultságot lehet szerezni. Mégis abba akarják hagyni 
Samuék az egyetemet, Samu a gépészmérnökit, Sári a történelem-tudományos 
szocializmus szakot, mert az előbb felsorolt támogatások megszerzése ellenére éheznek, 
fáznak, ruhátlanok, cipőtlenek, aztán nehéz nekik a tananyag, akadályozza vizsgára 
készülésüket a gyerek, házaséletüket meg a kollégium. Megjegyzi Emma még azt is, 
hogy Samu felkapaszkodott anyja Samuélra sem hederít, valami férfit tart ki. Próbáljuk 
meg elképzelni, jegyzi meg Emma. 

És akkor Samu nagyanyját, hogy-hogy nem, hívatják a honvédelmi 
minisztériumba, faggatják egy éppen a falujából, Visegrádról származó, a régi rendszer 
egyik tábornokáról, annak múltjáról, hát Samu nagyanyja tanúsítja, jóravaló ember az, 
például őt felfogadja, mosson neki a patakban, és szépen fizet. A hatás nem rossz. Annak 
a tábornoknak, holott ugye a rangját még az előző rendszerben kapja, nem is történik 
baja, és hálája jeléül valamit megsúghat Samu nagyanyjának, mert a nagyanya rögtön 
Samuhoz fut, hogy pályázzon gyorsan katonai ösztöndíjra. Megkapja Samu, lesz neki 
pénze, és mikor végez, alhadnagyként rögtön a mérnökkarban helyezkedhet el, kap 
lakást, bizony ám, lakást, és úgy tűnik, szép jövő előtt áll. 

Persze az a lakás hármas társbérlet, mindegy, Samu nagyanyja dicsekszik vele. És 
telik-múlik az idő, Samu már mérnök-hadnagy, egyenruhában látogatja nagyanyját a 
viskóban, feleségével, Sárival, aki egyetemi tanársegéd, és úgy öltözködik, mint az 
úriasszonyok, és mellettük kis-Samu kimosdva, kiöltözve, csokoládét vagy fagylaltot 
majszolva jelenik meg. Sári szereti hangoztatni, hogy sok mindent kell bepótolnia, amire 
azelőtt, és ez az azelőtt jelentős szó, nincs alkalma, például azelőtt, és most figyelem, a 
rántott húst sem ismeri, hát a boszorkányos nagyanya rántott hússal, rejtély, honnan veszi 
rá a pénzt, várja őket. Annak a nevezetes eseménynek a körülményeiről, mikor Sári 
nagynéni először ízleli meg a rántott húst, sajnos nem szól fáma, mondja Emma. 

És Samu  nagyanyja halála után, lám, a boszorkányok sem halhatatlanok, mondja 
és nevet eléggé illetlenül Emma, csapások érik Samuékat, igazi csapások. 

Samu személyzeti vezető anyját szabotázzsal vádolják, mert mikor úgymond 
ésszerűsíteni kezdenek a textiliparban, és ennek vezényléséből Samu anyjára is hárulna 
egy kicsi, beteget jelent, tudniillik az az általa kitartott férfi otthagyja, mire Samu 
anyjának idegei felmondják a szolgálatot. Na, rögtön jön is a kételkedés írni-olvasni 
tudásában, visszaminősítik, és valami titkos ügykezeléssel, ami még mindig eléggé 
bizalmi állás, bízzák meg, hát titkosít is szépen. Számos ilyen életkép van, mondja 
Emma. 
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Ráadásul, amikor Samunak egy altisztképző iskolában, már főhadnagyként, 
mechanikát kell oktatnia, kiderül, nem ért hozzá, sőt hebehurgyán még szeretné is 
felhívni a figyelmet az altisztképző gyenge színvonalára, amely a maga tanári 
tudatlanságából is következik, és, mintegy riadót fújva, a tanítványainak háromnegyedét 
elvágja a vizsgán. Na, a tanintézet tiszti gyűlésén kitör a botrány, lemarják, mondván, 
nem az a baj, hogy nem ért ahhoz, amihez kéne, hanem az, hogy még kirakatba is teszi 
hebehurgyán, hülyén, sőt lerontja a tanintézet kitűnő vizsgastatisztikáját, mert jegyezze 
meg, ez az altisztképző remekül működött addig, amíg ő be nem tette  ide a lábát. 

A botrány, senki sem tudja a részleteket, mondja Emma, a honvédelmi miniszterig 
gyűrűzik fel, aki kíváncsi, ki az a különben jó származású tiszt, ráadásul már a népi 
hadsereg neveltje, aki balfácánságával már-már a diverzáns, alattomosan kártevő 
minősítést érdemelné, és kihallgatásra rendeli Samut. 

A honvédelmi miniszter éppen egy hadseregtábornok, Farkas Mihály, botcsinálta 
katona, hajdani nyomdász, Moszkvában kiképzett kommunista, középmagas, barnás, 
kiugró szemű férfi, aki hétköznap is parádézik a mellére aggatott rengeteg kitüntetésével.  

Amint Samu belép, a honvédelmi miniszter felpattan erődszerű íróasztala mögül, 
fényes bútorokkal berendezett, teremnagyságú szobája közepére sétál csizmásan és 
tempósan, kényes léptekkel körüljárja Samu nagybácsit, aki cövekként áll. Többször 
körüljárja Farkas hadseregtábornok, kitüntetései csörgésének közepette, Samut, majd 
megáll előtte, unottan bámul arcába, addig, amíg rákvörös nem lesz Samu arca, akkor 
végre megszólal. Főhadnagy elvtárs, vajon mi az, amiért magának megbaszatás jár, erre 
felelj, te, kibaszott marha, értem! Samut verejték önti el, fejhang préselődik ki a száján. 
Igenis, hadseregtábornok elvtárs, megbaszás jár nekem a buktatásokért, és kibaszott 
marha vagyok, értettem, hadseregtábornok elvtárs. Farkas hadseregtábornok nevet. Nem 
megbaszás, főhadnagy elvtárs, megbaszatás, na, ki vele, te kibaszott seggfej, mi a 
különbség a két kifejezés között, értem! Samu fürdik az izzadtságában, hangja rekedtre 
fátyolozódik. Igenis, megbaszatás, hadseregtábornok elvtárs, de a megbaszás és a 
megbaszatás közti különbséget nem értem, hadseregtábornok elvtárs, mert seggfej 
vagyok, értettem. Farkas hadseregtábornok sóhajtozik, kiugró szemét forgatja. Majd a 
gyakorlatban bemutatjuk önnek, főhadnagy elvtárs a megbaszás és a megbaszatás közti 
különbséget, jelenti ki a hadseregtábornok, hozzá téve, miszerint a szocialista 
humanizmus működésének eredményeképpen mutatjuk be, te kibaszott kártevő, baszd 
meg, értem, és most mars kifelé, baszd meg! Azonban még kedélyesen megpaskolja 
Samu arcát. Kedves jelenet. 

Ezek után arra szeretne rátérni, mondja Emma, amiért elmeséli az előbbieket, 
ugyanis miközben az imént a tömörfiús Samu nagybátyja előadja a hadseregtábornokkal 
történő találkozását, észreveszi Emma, mint mondja, hogy igen sűrűn tapogatja 
homlokának jobb felét, és ekkor fedezi fel ő, Emma azt az első tintapacaszerű foltját 
Samunak, hiszen azt tapogatja Samu, és ekkor fog gyanút Emma. Tudjuk, a lélek 
működése, még akkor is, ha nem hiszünk lélekben, bizonyos események, 
megrázkódtatások hatására látható nyomot hagy a test érzékeny pontjain, amint ezt 
bizonyos, mára méltatlanul elfeledett lélekbúvároknál lehet olvasni, magyarázza Emma. 

Amíg Samu nagyanyja él, addig Samu sorsának alakulását, egyszerűen kifejezve, 
boszorkányosnak, vagy nagyobb feneket kerítve neki, varázslat hatása alatt lévőnek 
lehetne tartani, mondja Emma. Ez persze csak feltevés a részéről, teszi hozzá. Ám miután 
Samu nagyanyja meghal, a varázslat is megszűnik, ennek jele, hogy Samunak egyre több 
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fejtörést okozó gondja akad, közülük mind több hatol a lelkéig, jeleket hagyva testén, 
olyanokat, mint például homlokán az a folt a jobb oldalon. Aki bővebben szeretne 
tájékozódni, fűzi hozzá Emma, annak ajánlja a mágiával, pontosabban a mágia és a 
forradalmas változások, meg a mágia és a diktatúra összefüggéseiről szóló irodalmat, 
amely persze az országhatárainkon belül tiltva van, így csak titkos tevékenység révén 
szerezhető meg. 

Emmára merednek döbbenten rokonai, még a fánkevést is abbahagyják. És az a 
mélységes csönd, ami ránk telepszik, idegborzoló. Tulajdonképpen megnémul a társaság. 
Csak jómagam beszélgetek elég hangosan Ádámmal. És Emma négy unokatestvére meg 
Kisöcsi csevegnek egymással, nem törődve Emma szereplésével. 

Büszkén nevetek magamban, hogy ilyen feleségem van mint Emma, bár azért 
keletkezik némi lelkiismeretfurdalásom. 

Baglyasék ocsúdnak fel elsőnek, valószínűleg, mert nem róluk szól Emma 
meséje, és a csodagyerek Ilma nagynéni tényeket aljasul kigúnyoló szemtelen 
szélhámoskodással vádolja Emmát; férje, Illés, a kissrácos meg Emma szemére veti, 
miért nézi őket gyengeelméjűnek.  

Anna anyósom zavart értetlenséggel arcán bámul a levegőbe, látom, nem kapja 
vissza beszédkészségét egyhamar.  

Mezőék, kiket kitüntet Emma sorsuk értelmezésével, le is merevednek, fel is 
hördülnek. Sári nagynéni, a rátartilány nemes egyszerűséggel hülyének nevezi Emmát és 
felelősségre vonja, miért csúfolja ki őket, miért veti meg őket, miért figurázza ki őket, süt 
hangjából a megbántottság. Csalódik Emmában, mondja, mert azt gondolja balgán, hogy 
Emma, a hülye lázadásai ellenére, nem kérdőjelez meg alappilléreket, amik, ha nem is 
szentek, de azért sérthetetlenek, és mindaddig azok, amíg újabb hasonlóan sérthetetlen 
alappillérek nem váltják fel, és vegye tudomásul Emma, ő, Sári ilyenekkel nem 
szolgálhat. 

A tömörfiús Samu, Sári férje meg úgy tekint Emmára, mint ellenségre, és 
kijelenti, Emma az iménti hasalásával, így fejezi ki, elveti a sulykot, és most már 
másképpen látja Emmát, mint eddig, mert eddig olyannak látta, aki nem akarja 
megsemmisíteni az igazságos eszméken alapuló értékrendet, ámde téved, mert meg 
akarja, de hát minek, kinek a nevében.  

Emma, mint látom, kissé felsebződik, sebe sajoghat, mert, lám, megbántja azokat, 
akik becsülik, és akiket ő is becsül. Nehéz a szíve, de nem visszakozhat, nem is akar, 
tehát vitatkozik, és igyekszik megmagyarázni, hogy egyetlen dolog vezeti, a tanmeséktől 
meg akar szabadulni végre, és szeretne megszabadítani másokat is. Biztos benne, 
folytatja makacsul, hogy mire befejezi Samu sorsáról szóló eszmefuttatását, mindenki 
látni fogja Samu arcán azt a négy fejtörést okozó gondból származó foltot. S dacolva a 
társasággal tovább szövi Samu nagybátyja körül a maga fonalát. 

Kellemes langymeleg szellő fúj, meséli, bár már októbert mutat a naptár, amikor 
két teherautó érkezik tele fiatalemberrel a tüzértiszteket képző főiskola 
laktanyaépületéhez, ahol Samu nagybácsi, már mint százados, főelőadóként tanít. Azok a 
fiatalok, miközben a népköztársaság címerétől megfosztott lyukas zászlókat lengetnek, 
leugrálnak a kocsikról, nyomulnak a laktanya kapujához, be szeretnének hatolni, mint 
kiderül, fegyvert zsákmányolni. Azonban a laktanyaparancsnok meg Samu, aki éppen 
ügyeletes, megmagyarázza nekik, hogy civileknek nem adhatnak fegyvert, az tiltva van, 
azért büntetés jár. Azok a lyukas zászlókat lengető fiatalok nem akarják megérteni, 
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kijelentik, nem hétköznapokat élünk, forradalom van, semmi nem érvényes, ami eddig, és 
félrelökik a parancsnokot és Samut, miközben a „rabok tovább nem leszünk”-et 
szavalják. Édesbús jelenet. 

A parancsnoknak nincs sok ideje mérlegelésre, kiadja a tűzparancsot azzal, hogy 
okvetlenül a támadók feje fölé lőjenek, csak elriasztásképpen. A tisztiiskolás növendékek 
megzavarodnak, még ugye tanulják a katonai mesterséget, képtelenek betartani a 
parancsot gyakorlatlanságból, akad aki esetleg persze eszmei megfontolásból nem is 
akarja,  hanem egyenesen a lyukas zászlót lengetőkbe lő. Azok megfutamodnak, ám, akit 
golyó ér, és mégsem esik össze, és nem is sebesül meg igazán, csodálkozik, hogyan lehet 
ez, hát kitalálják, nyilván vaktölténnyel céloznak rájuk. Erre felbátorodnak, újabb 
támadásra indulnak, ám a parancsnok, látva fele sem tréfa, ami történik, éles töltényeket 
osztat ki közben, és bár továbbra is a fej fölé célzást parancsolja, most már tudjuk, hiába, 
és jobb, ha nem hallgatjuk el, mondja Emma, Samu iménti elbeszélése után szabadon, 
hogy halottak és sebesültek is vannak szép számmal. 

Közben a laktanyaparancsnok a minisztériumból kér eligazítást, ahonnan azt az 
utasítást kapja, ne lőjenek, de ne is engedjenek be idegent. A parancsnok kételkedik az 
utasítás megvalósíthatóságában, szó szót követ, veszekednek a telefonban, nem jutnak 
semmire. Intik őket a minisztériumból, legyenek óvatosak, még nem lehet tudni, kinek az 
oldalán áll úgymond az igazság. Nem is olyan merész feltevés. 

Akkor már betörik a kaput a támadó, lyukas zászlókat lengető fiatalok, a védő 
tisztiiskolás fiatalok meg lőnek rájuk, nem tehetnek mást, ha be akarják tartani a 
szolgálati szabályzatot. Szaporodnak a sebesültek, a halottak. Samu rosszul érzi magát a 
bőrében, kiül arcára a boldogtalanság. A parancsnok meg is szólja, szedje össze magát. 

A lyukas zászlókat lengető fiatalok megsegítésére fegyveresek érkeznek, civil 
fegyveresek erősítésnek, most már a támadók is lőni tudnak, tűzharc alakul ki. A 
minisztérium álláspontja időközben változik, parancsba adják telefonon, védjék meg a 
laktanyát, ahogy tudják, vagyis szentesítik, ami már megtörténik, a szabályos tűzharcot. 
Samu úgy gondolja, akkor jár el helyesen, ha katonai esküje szerint cselekszik, akkor 
lehet tiszta a lelkiismerete. Különben rejtélyes és megmagyarázhatatlan számára a 
városban zajló fegyveres felkelés. Azonban, amikor értesül a rádióból, miszerint a 
felkelők, az éppen elterjedt felfogás szerint, forradalmárok, az ellenük harcolók 
ellenforradalmárok, görcsös idegesség keríti hatalmába, mert ha a rádió mondja, akkor az 
úgy van. És mintha valami kóros elváltozást is tapasztalna magán, mondja Emma, odakap 
a bal szeme fölötti homlokához, és azontúl egyre gyakrabban tapogatja, mintha találna ott 
valamit. 

És akkor megérkezik a laktanyához az új honvédelmi miniszter, név szerint, 
Maléter Pál, akit a laktanya köré vont szoros gyűrűjükön átengednek a felkelők, sőt meg 
is éljeneznek. A fiatalnak számító Maléter, akit még az előző rendszer akadémiáján 
avatnak tisztté és pár napja léptetnek elő vezérőrnaggyá, miniszteri kinevezése 
alkalmából, és aki feltűnően magas, filmcsillag kinézésű is, katonai küllemű is, több híve, 
tisztek és felkelők társaságában jelenik meg. Ráparancsol Samuékra, adjanak fegyvert és 
lőszert a felkelőknek, és akkor azok cserébe, ígérheti, elvonulnak nyomban. Samu 
csodálkozik ezen a parancson, és nem állja meg vitatkozás nélkül. Vezérőrnagy elvtárs, 
jelentem, ha fegyvereket adnánk civileknek, hova jutnánk, akkor megszegnénk katonai 
eskünket, vezérőrnagy elvtárs, jelentem. Maléter vezérőrnagy áthatóan tekint Samura és 
bosszúságát takarva magyarázza. Nem érti, százados úr, a francba, forradalom van, amely 



 117 

a haza függetlenségét és a nép jogaiba helyezését célozza, a katonai eskü nem irányulhat 
ezen érdekek és értékek ellen, a francba, százados úr. A laktanyaparancsnok felhívja a 
minisztériumot, majd tájékoztatja Maléter vezérőrnagyot, hogy őt a minisztériumban nem 
fogadják el miniszterüknek. Erre az új honvédelmi miniszter letartóztatja a laktanya 
parancsnokságát, Samut is persze. Samu, miközben megfosztják fegyverétől, makacsul 
értetlenségének ad hangot. Vezérőrnagy elvtárs, már ne haragudjon, nekem és sokunknak 
az ön által dicsért forradalom rosszat jelent, az elmarasztalt  szovjet csapatok viszont csak 
jót jelentenek, vezérőrnagy elvtárs, jelentem. Maléter vezérőrnagy metszően válaszol, 
igen ingerült. Maga ne jelentsen nekem többé, volt százados úr, megvonom tiszti rangját, 
és tudja meg, a maga és a maguk egyéni érdeke, volt százados úr, a francba is, nem 
kerekedhet a magyarság és a haza közérdeke fölé, a francba is, volt százados úr. 
Nevezetes epizód. 

Akkor rajzolódik ki, magyarázza Emma, az a második tintapacaszerű folt Samu  
szeme fölött véglegesen, egy ilyen sorsszerűen végzetes esemény hatására, a bal szeme 
fölött, és ő,  Emma látja is ott, ahol mondja.  

Samu feltartott kézzel hagyja el a saját laktanyáját, és mikor kiér a kapun, futni 
kezd, fél, rálőnek, de szerencsésen hazajut, holott az utcákon mindenfelől zúgnak a 
lövedékek, vágódnak erre-arra. Otthonról telefonál a minisztériumba, elmondja a 
történteket, kérdezi, most mi a teendője. Ráparancsolnak, amíg a bevonuló szovjet 
alakulatok nem foglalják el vagy nem rombolják le a laktanyát, amely ugye átáll, Maléter 
tábornok hatására, a felkelők oldalára, addig maradjon otthon a seggén, mert a szovjetek 
nem bíznak meg egyetlen magyar tisztben sem. Samu egyre jobban kuszálódik össze, 
furcsállja, miért, hogy benne egyik fél sem bízik meg, és most már egyre gyakrabban 
tapogatja a bal szeme feletti homlokrészt, számos ilyen mozdulatát ismerem, higgyék el, 
mondja Emma. 

Peregnek az események, Samu egyik társa géppisztolyt és kézigránátokat ad 
Samunak, kicsempészi ezeket a laktanyából, hogy meg tudják magukat védeni. Majd 
Samuék elfoglalnak, látva, hogy mások is így tesznek, egy elegáns villalakást, ahonnan a 
bérlők eltávoznak, valószínűleg nyugati irányba. Így szabadulnak meg a hármas 
társbérletből. Kedves jelenet, amikor feltörik azt a villalakást és behatolnak a 
géppisztollyal és kézigránátokkal. Jól is jönnek a fegyverek, el kell riasztaniuk a 
vetélytársakat ettől az értékes lakástól, amelyből aztán pár hónap múlva kiebrudalják 
őket, mint nem elég nagykutyákat, de megkapják helyette ezt az Üllői útit, ahol most 
összegyűltünk, mondja Emma, és ideje volna már tudatosítaniuk, a forradalomnak 
köszönhetik lakásukat, hívja fel Emma a figyelmüket erre is. 

Törik a fejüket Samuék, folytatja Emma, mitévők legyenek, hová álljanak, mit 
gondoljanak, és arra a következtetésre jutnak, hogy bizony az úgynevezett népi 
demokratikus rendszer sok ellenséget szerez magának hülyeségével és gorombaságával, 
tehát, érdekes, érzékelik a hülyeséget és a gorombaságot, jegyzi meg Emma, javukra 
legyen írva. A gorombaságnak ők nem lesznek szenvedő alanyai,  legfeljebb Sári szülei, a 
Kerek szülők részesülnek benne, mondja Emma, de hát Samuék úgy vélik, azt a szüleik 
maguknak köszönhetik. A hülyeség azonban őket, Samuékat is érinti tagadhatatlanul, 
vallják be, mert ha szóvá teszik, miért nem lehet kapni cipőt, azt válaszolják nekik, nem a 
cipő a lényeges, hanem a párt. Senki sem tudja a részleteket, hogyan és mint füstölögnek 
ezen, de füstölögnek. Az a fontos és kellemetlen kérdés fel sem merül bennük, hozza fel 
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Emma, vajon egy ilyen hülye és goromba rendszer, hogy Samuék szóhasználatánál 
maradjon, kedvezményezettjének lenni nem szégyen és sorscsapás-e? 

Megjegyzem, folytatja Emma, hogy Sári néném, életében először, az általa elítélt 
forradalom napjaiban ízlelheti meg a vastaghúsú császárszalonnát, hát komisz élet azért 
az ilyen. Az úgy van, hogy szükséghelyzetekben, mikor már csak a ritkaságszámba menő 
finomságok maradnak a raktárakban, az uralkodó csoport tartalékának ugye, kénytelen-
kelletlen azokat kell odadobni a tömegnek, kenyér helyett is, magyarázza Emma. 

Aztán még előadja, miszerint köszönhetnek ők, Mező Samuék a forradalomnak  
nemcsak  császárhúst, nemcsak  lakást, hanem egy hazug legenda elvesztését is. Mert a 
kommunista rendszer legendája, amely egykor befészkeli magát lelkükbe, eltűnik onnan, 
bár ezt nem szeretik bevallani maguknak. Lelküknek egy bizonyos rekesze kiüresedik, 
második fejtörést okozó gondjukat előidézve egy életre, és ennek jeleként az a második 
sötét folt Samu bal oldali homlokán egyre kifejezőbbé válik, mondja Emma. 

Némaság üli meg a szobát, legfeljebb a fánkevés hagy némi zajt. Ez a csend 
indulatokkal telíti a levegőt. Úgy bámulják Emmát és dühödten, mintha most látnák 
először. 

Mikor kitör a hangzavar, mert kitör, kihámozható a szófolyamból az egyöntetű 
vélemény, jobb volna, ha nem folytatná Emma a Mező család sorsának úgymond 
elemzését, ezt kívánná elsősorban a Mező, de a Baglyas, sőt a Virágh család üdve is. 

Jómagam kifejezem, Emmának hódolva, és gúnyos éllel, hogy a jelenlévők 
igencsak épülhetnének Emma révén, itt a jó alkalom, megújítani magukat. 

Legszívesebben kigolyóznának bennünket, látom.  
És sajnálkozva, ugyanakkor meleg pillantásokkal övezik anyósomat, Annát, 

szerencsétlenként, akinek, szegénynek, ilyen lánya és ilyen veje van. Köztudott, Annát 
szeretik, csodálják is, mint jóságos jellemet, aki rendre mások érdekei szerint, háttérbe 
szorítva a magáét, cselekszik. Húga, a rátartilány Sári egyenesen mártír léleknek tartja, 
Samu, a tömörfiús meg úgy véli, hogy Anna áldozat, férje, Ambrus áldozata, és most már 
a lányáé meg a vejéé is. Anna, híven önmagához, könyörögve szól Emmára, hagyja már 
abba a kötözködést. 

Nem kötözködik ő, mondja Emma, miközben eszi a sokadik fánkot 
málnalekvárral, távol álljon tőle, hanem éppen hogy kutat, értsék meg, kutatja, mi lehet 
Samu nagybátyja sorsában az a négy fejtörést okozó gond, amely miatt még 
tintapacaszerű foltok is, amiket tapogat, rajzolódnak ki homlokán, állán, mert így van, ha 
tapasztalják, ha nem tapasztalják. Íme most is, emeli fel hangját Emma, tapogatja 
nagybátyja a harmadik foltját a baloldali állcsúcsán, figyelem, és éppen jókor, ugyanis 
eme harmadik fejtörést okozó gondjáról szeretne beszélni, mondja Emma. 

Kinevezik ugye Samut műszaki parancsnoknak, most már őrnagyként, egy 
csúcstechnikával felszerelt felderítő zászlóaljba, valahová a hegyekbe, egy tökéletesen 
titkos alakulatba, azzal, hogy biztosan ért az elektronikához, hiszen mérnök. Samu meg 
abban bízik, nyilván akad ott, aki ért, ám hamarosan kiderül, senki sem tud eligazodni az 
itt használatos eszközök között. Kedves jelenet lehet, mikor elromlik az egyik fontos 
készülék, amelynek jeleznie kéne minden másodpercben, ha betör vagy betéved a magyar 
légi és földi térbe ellenség, futkosnak összevissza, ám képtelenek megjavítani. Samut a 
hideg rázza, a meleg önti el, mert mi lesz, ha az ellenség éppen most fog támadni. 
Számos hasonló életképről számolhatnék be, mondja Emma. Áthelyezését kéri Samu 
rögtön, alkalmatlanságára hivatkozva, mire felelősségre vonják, miért nem ért ahhoz, 
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amihez szerintük értenie kéne. Nem is helyeznék át, ha egy ellenséges gép, a nyugati 
szövetségeseké, be nem hatol a honi légtérbe, ami csak hetek múltán, és a szovjetek révén 
derül ki. Akkor leváltják Samut, nagy megkönnyebbülésére, még a fegyelmit is, amit kap, 
megköszöni. 

És akkor, hosszabb idő múltán megint szerencse éri, megbízható forrásból 
tudható, tőle magától, ugyanis a minisztériumba kerül, ő sem tudja a részleteket, hogyan, 
valószínűleg, mivel hithűnek számít, a forradalmat ellenforradalomnak tartja, származása 
kitűnő, és mert hiány van mérnöki képzettségű, megbízható tisztben.  

Hirtelen angolt kezd tanulni, rohamlépésben, meg még mást is tanul, de az már 
titkosabb a titkosnál is. És jár ki nyugati országokba hivatalosan. Ne töprengjünk el azon, 
hogyan érheti ezt el, mondja Emma. 

Nemkülönben említésre méltó Sári nagynéni sikeressége is az egyetemen, 
adjunktus lesz, tehetséges előadónak tartják, elsősorban, mert ő az egyetlen a tudományos 
szocializmus tanszéken, aki, ráadásul nő létére, mikrofon nélkül mer előadni óriási 
termekben, és másodsorban ama képessége miatt, hogy úgy olvassa az előre megírt 
előadásai szövegét, mintha kívülről mondaná. 

Hadd térjen ki arra, folytatja Emma, amivel sok újdonságot nem mond, hogy 
alezredessé is előléptetik Samut, beosztása előkelő lesz, fizetése magas, szolgálati kocsi 
jár neki, A maguk családi használatára is vesznek kocsit, kék-fehér Wartburgot, új, 
tükörfényes bútorokat, mosógépet, félautomata keletnémetet, tévét, hazait, magnókat, 
rádiókat, lemezjátszókat, fényképezőgépeket, ezek, mint most is látható, halmozódnak a 
szobában egymás mellett. Elmennek a jugoszláv tengerpartra, a szlovák hegyekbe, a cseh 
kulturközpontokba, Erdély magyarlakta, népművész vidékeire, még a Fekete tenger 
bolgár részére is eljutnak, és sorban állnak Lenin mauzóleuma előtt a Vörös téren, csak 
valahogy a lengyeleket hanyagolják, ami persze jellemző rájuk. Mennének nyugatra is, de 
csak Samu mehet, ám magánemberként nem, csupán hivatalosan, és többedmagával, 
küldöttségben, fegyvereket tanulmányozó útra, miközben árgus szemekkel figyelik 
egymást a küldöttség tagjai. Sári drágán öltözködik, varrónője is van, és sokat költ 
élelmiszerre. Mindezek ellenére nem elégedett most sem; sejtem, mondja Emma, hogy 
Sári ilyen, elégedetlen fajta. Azonkívül nyomot hagy benne  komisz gyerekkora, nehéz 
fiatalsága, ezért mindent adj uramisten de azonnal szeretne, és az nem megy még neki 
sem. Ráadásul valami olyasmit érezhet Sári, merész feltevés, de mintha kisszerű volna az 
életvitelük. Úgy véli, gyerekei születésén kívül nem történik velük semmi említésre 
méltó, és ezt fájlalja. Természetesen azt a hiedelmet, hogy minden jól és boldogan alakul 
az országban, Samu is, Sári is dédelgetik. 

Telnek-múlnak az évek, Samu kandidátus szeretne lenni, mivel értelmiséginek 
tartja magát, és ez kötelezi. A tudományos fokozat érdekében az angol mellett tanul 
németül és oroszul, és megszerzi második diplomáját, a műszermérnökit. Értekezésében 
kifejti, ahogy tőle hallom, mondja Emma, miszerint a harckocsikra alapozott háborús 
úgymond doktrínák, vagyis elvek, rendszerek, mint a Varsói Szerződésé is, elavulttá 
válnak az új technika, a lézer beköszöntével. A lézerfegyverek, amelyekkel az ellenség, a 
nyugati szövetségesek rendelkeznek, azonnal megsemmisítik harckocsijainkat, írja, még 
mielőtt támadhatnánk vagy védekezhetnénk. Bizony végzetes volna, véli, ha nem 
változtatnánk gyorsan a katonai elveinken, ami persze, teszem hozzá, mondja Emma, 
titkos, így részletekkel Samu nagybácsi sem szolgálhat. 
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Be is gorombul az egyik opponens, hivatalos bíráló, vitaellenfél, Samu 
kandidátusi vizsgáján, történetesen a harckocsizó főnök, mivel Samu az ő pozícióját 
érinti azzal, amit pedz, a harckocsik harcászati elavultságával, és dühödten kijelenti ez a 
főnök, hogy lézer ide vagy oda, nem számít, mert van atombombánk, majd bevetjük, és 
akkor annyi a lézernek. A másik hivatalos bíráló vitatkozik, történetesen a lézertechnikai 
főnök vagy kicsoda, akinek van ugyan szervezete, csak fegyvere nincs, az inkább 
Samunak helyesel, mert neki ez az érdeke. Azonban a harckocsizó főnök diadalmaskodik, 
az atombomba lobbitól, érdekcsoporttól is megtámogatva nyilván.  Fuccs is Samu 
tudományos fokozatának.  

Persze port ver fel az ügy, annyi bizonyos, mert Samut, aki különben csaknem 
megsemmisül, kihallgatásra hívja a honvédelmi miniszter, név szerint, Czinege Lajos, 
rang szerint, vezérezredes, köpcös, testes, ravasz pillantású férfi, előző életében 
mezőgazdasági munkás, aki, érdekes megjegyezni, tányérsapkáját fejére helyezi azonnal, 
amint Samu belép koloniál bútorokkal és hatalmas pálmákkal berendezett szobájába. 
Czinege Lajos nem áll fel takarosan rendben tartott íróasztala mögül, Samut meg nem 
ülteti le, így Samu álldogál, miközben a miniszter üldögél. Czinege vezérezredes harapós 
kedvében van. Ide figyeljen ales elvtárs, bassza meg, magának miért követendő példa az 
imperialisták hadserege, mondja, hát mi történt magával, elmentek otthonról, bassza meg 
magát a szent, Mező, értem?! Samu felhúzza, ahogy szokta, a jobb vállát. Értettem, 
vezérezredes elvtárs, de nekem nem példaképeim azok, én csak figyelmeztetni szerettem 
volna, hogy utol kell érni őket, jelentem, vezérezredes elvtárs. Czinege vezérezredes 
komor marad. Nem ez a lényeg, ales elvtárs, bassza szent, hát érjenek utol ők bennünket, 
ha tudnak, a mi szövetségünket, és most térjünk a lényegre, na, ki vele, bassza meg, 
Mező, értem, mi a lényeg?! Samu gondolkozik, de nem jut eredményre. Értettem, 
vezérezredes elvtárs, de nem tudom, mi a lényeg, jelentem, vezérezredes elvtárs. Czinege 
vezérezredes elmosolyodik. A hőbörgés magánál a lényeg, ales elvtárs, bassza meg magát 
a szent, Mező, értem, na tünés! Samu mondana még valamit, de látja, Czinege 
vezérezredes leveszi tányérsapkáját, és mint hírlik, ez azt jelenti, már egy szót sem 
szólhat, ki kell oldalogni a szobából. 

Kioson, miközben tapogatja azt a harmadik tintapacaszerű foltját, ami éppen 
akkor egyre kifejezettebbé válik, mikor ez a jelenet lejátszódik, és amit, lám, most is 
tapogat a jobb állcsúcsán. Ezt meséli Emma, hozzátéve, hogy egyre többször tapogatja 
ezt a foltot Samu, és nem hiába, ugyanis Samut nyugdíjazzák igen korán. Ez a harmadik 
folt egyre kifejezettebb lesz, alvászavarai támadnak, lába dagad, nemi problémákkal 
küszködik, szíve rendetlenkedik, gyomorfekélye lesz, mondja Emma. Hát itt tart most 
Samu ötvenévesen, mondja Emma. 

A hatás nem rossz. 
Felbolydulnak a rokonok még inkább, mint az előbb, támadnak, hogyan lesz 

Emma ilyen, ilyen, szavak sincsenek rá, milyen, elképzelni sem tudják. Látom, sajgó 
fájdalmat okoz nekik Emma, és tudom, feleslegesen teszi Emma, persze nyomban Emma 
mellé állok. 

Ráadásul Emma, lendületétől hajtva, a tömörfiús Samu bal állcsúcsán lévő 
negyedik foltjának keletkezéstörténetét is taglalni szeretné, mert ugye, mint nyomban 
emlékeztet rá, Samu arca szerinte négyfoltos, és még csak három foltjáról beszél. Aztán 
elgondolkozik, én meg intek neki, ne, ne, ne folytassa, mire Emma közli, az a negyedik 
foltja Samunak számára rejtély. És széttárja karját. 
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A hangulat igen feszült.  
Még egy kicsit téblábolunk mi hárman, Emma, Ádám meg jómagam a kihűlt 

Kerek nagymám-féle farsangi fánkmaradványok mellett, Mezőék nagyszobájában, aztán 
nehéz szívvel próbálunk elbúcsúzni, de Emma hozzátartozói levegőnek néznek 
bennünket. Szeretne Emma enyhíteni, látom, szereplésén, ezért kijelenti, már az ajtóban, 
hogy az ilyen négyfoltos arcokat, mint Samué, létezésünk érdekességeként kéne a világ 
elé tárni, sőt az ilyen négyfoltos arc jelképe is lehetne országunknak, legalább jobban 
megismernék belföldön, külföldön egyaránt. 

Elnéznek mellettünk Emma rokonai, miközben magam, Ádámmal a nyakamban, 
megsimogatom Emmát, jelezve, semmi baj, én az ő híve és támasza vagyok. 
Ellenségesen méregetnek bennünket, ki vagyunk közösítve, látom. 
  

  
49 
 

 
Szemlélni szereti magát Emma, nemcsak tükörben, hanem lelki szemeivel is, 

imád önszemlélni. 
A rá vonatkozó kérdés a továbbiakban is minduntalan felmerül benne, 

nevezetesen: miért volna ő olyan amilyen?  
Értékgőgös lénynek állítják be. Megkérdezi, mit jelent ez a kifejezés?  Azt jelenti, 

kapja a választ általában, hogy légüres térben mozgó, és nem is mozoghat csak légüres 
térben, aki hozzá  hasonló. 

Aha, gondolja; különben dúdol, dúdolgat. 
Esténként, néha sűrűn, néha ritkán, felül dúdolgatva a nagykörúti villamosra, a 6-

osra, nem száll le sehol, a végállomáson sem, oda-vissza utazik megszakítás nélkül, 
végtelenül utazik ugyanazokon a vágányokon. Este villamosozik, amikor, vegyük talán 
tüzetesebben szemügyre a helyzetet, kevesebb az utas, és kigyúlnak a Nagykörút 
neonfényei, kivilágosodnak kirakatai, és ő a villamosból rögzítheti a látványt, mint 
valami moziban, miközben dúdolgat, fel tudná sorolni az üzleteket, ahogy jönnek egymás 
után, meg a színes reklámokat. Bámulja a sötétségből kiugró fényeket meg a kirakatokat 
a villamosból, akárha filmet nézne, csak nem a látvány mozog, hanem ő. Szóval dúdol 
mindig, ha villamosozik, azt dúdolja, közkeletű dologként és gyengéjeként, hogy bizony 
tud ő vágányokon is haladni, vagy legalábbis tudna, nemcsak mellette, ha akarna. 

Dúdolja, hogy bántóan nagyok a csillagok, hisz villamosozása közben már 
megjelennek a csillagok, ha éppen felhő nem takarja őket, és dúdolja, tényleg el kéne 
utazni célzottan valahová, dúdolja, és hanyagolni a körbe-körbe, a sehová se tartó 
villamosozást. Elutazni, dúdolja, akkor utazni el, amikor a legvilágosabb a hajnal, a 
remény meg éppen, ahogy dúdolja reménykedve, mintha vele szállna fel a vonatra. El 
kéne utaznia végre, dúdolja, és beletemetkezik eme vágyott cselekvésbe. És meg kell 
érkeznie, dúdolja, hogy abbahagyhassa a dúdolást, dúdolja, és ne dúdoljon semmit, amire 
válaszképpen dúdolni lehet valamit. 

Furcsa, nem furcsa, ha utazik ezeken a nagykörúti villamosokon oda-vissza, 
rendszerint feltámad a szél. Nem lehet tudni, azért fúj-e a szél, mert ő villamosozik, vagy 
azért villamosozik, mert fúj a szél. Megfigyeli, ha felszáll egy villamosra, tényleg 
feltámad a szél és orkánszerűen. Szeretné, ha a szél behatolhatna a kocsiba, persze 
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lehetetlen, mert ha fúj, az ablakok gondosan be vannak reteszelve, még nyáron is. 
Bárkinek a pártjára állna, a többséggel szemben is természetesen, az ablaknyitás 
tekintetében, ha szorgalmazná valaki. De ilyen bárkivel sohasem találkozik. Két kézzel 
csimpaszkodik mindig egy fogantyúba, lóg rajta, és úgy hajladozik, ahogy a kinti szél 
fújásának ritmusa megkívánja, pontosan úgy, mintha a szél befújna a villamosba. Föl-le, 
balra-jobbra, oda-ide hajladozik a szél elképzelt ritmusára. A fogantyún csimpaszkodni, 
mondhatja, igen élvezetes neki. Az utasoknak, mint észleli, azonban sehogyan sincs 
ínyére a ritmusos csimpaszkodása a fogantyún, és ez újfent dúdolásra készteti, holott 
dúdolása még kevésbé van ínyükre. 

Az értékgőgös lény, akinek őt nevezik, és amitől megborzong, mert jellemzése azt 
jelenti, mint rá kell ébrednie, hogy önmagával való hülye elteltséget néznek ki belőle, aki, 
úgy hiszi, hogy a világot majd ő váltja meg, hogy nemes érzéseket egyedül tőle 
várhatnak, a nyíltsisakosság képviseletével együtt. Egyszerűbben kifejezve, gyanús ő 
általában, mivel sejthető, miszerint megveti ő, ahogy élünk, létezünk, és aki ilyen, azt 
tehát amolyan lénynek nevezik ki. Ezzel, a lény szócskával talán azt akarják értésére 
adni, hogy nem erre a világra való, ugyanis bizonyos lénynek nevezett lények nem 
evilágiak. És mit keres az érték az elnevezésében? Tulajdonképpen semmit, az értékeket 
szívesen elvitatnák tőle. Azt is duruzsolják neki, vigyázzon, lassan a testtel, jámbor, ne 
ártsa bele magát abba, amihez semmi köze, ami tiltva van. Hagyja abba a görcsös 
lobogását, az tudniillik életidegen. És vegye tudomásul, hogy az olyan mint ő okozza a 
világmegváltások lejáratódását, a nemes érzések elkorszerűtlenedését, nem is beszélve az 
állandó nyiltsisakoskodás iránti vágyáról, amely egyenesen elmegyógyintézeti beutalás 
után kiált. Elismerik ugyan, jó, ha kéznél van egy olyan is, mint ő, áldozati bárányként, 
de tudja a helyét, ama illető bárányét. Maradjon veszteg, gyakorolja szakadatlanul az 
előzékenység bizonyos nemét. 

Dúdol, dúdolja, hogy ha elutazik és megérkezik valahová, többé nem szeretne 
dúdolni.  

Ha megáll a villamos, amelyen utazik, és kinyílik az önműködő ajtó, rendszerint 
besüvít a szél, és ha ő villamosozik, akkor az bizony orkánszerű szél. Odatartja arcát, 
fejét a szélnek, felborzolandó a haját, miközben boldogan csimpaszkodik a fogantyúba és 
forog rajta körbe, mint középpont körül, ilyenkor a szél is segíti kicsit. De csak egyedül 
élvezi, és szorongás tölti el, vajon az utasok, akik ellenségesen figyelik, meddig tűrik. 
Mert ahelyett, hogy megbecsülné a kellemes, széltől védett villamost, szél után vágyódik, 
a fogantyún lógva lazán, és a szél ritmusára hajladozik, ha nem is érheti szél a zárt térben. 
Felkelti persze fogantyún lógásával a többi utas ellenszenvét, várja is, melyikük förmed 
majd rá ingerülten, ne rongálja a fogantyút, abba még mások is szeretnének kapaszkodni. 
Elhatározza, ha szólnak neki, elárulja, nem igazán nehezedik a fogantyúra. Közben 
persze arra gondol, és keserűen, hogy villamosozni sem másokhoz hasonlóan 
villamosozik,  rendreutasítaná is magát, de nem meri, nehogy ilyen semmi kis dologért is 
elmérgesítse a magával való viszonyát. 

Dúdol, állandóan dúdol, szeretné, ha a dúdolás mértékegysége ő volna, 
számszerűen kifejezve: egy V. Emma. 

Írja novelláit, amelyeknek minden darabja egy ábrándjait el nem vesztett leányról 
szól, ráébred, át kell írnia és átírja, ámde nem elképzelése, az irodalom mint gépezet 
igézetében írja, ezt kikérné magának, hogy szerzőként gépezet volna, így ellentétbe kerül 
a gyakorlata az elméletével.  
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És hiába várja filmpályázatra beadott forgatókönyvének, címe szerint A gödörásó 
lánynak elbírálását, mert a stúdió, amely kiírja, egyre csak halasztja, már csaknem három 
év óta. Sok feszültséget okoz neki ez is, viszont van ideje kidolgozni filmjátékát, így 
hívja, hogy filmjáték, hiszen hat vagy hét esztendővel ezelőtt kezd foglalkozni vele. A 
második részét írja, amelynek témája a hasonmás mint tükörkép, no meg a gödörásás, 
felhasználva erről szóló álmait és álomszerűen működő képzeletét.  

 Ugyanakkor fél, nem váltja be egyáltalán, költőietlenül szólva, a hozzá fűzött 
reményeket. Valahogy kicsúszik a kezéből minden, gondolja, hiába temetkezik belé 
elszántan a kedvelt műveleteibe. A legnagyobb baja, amit érez, a maga csalódása 
önmagában. Mintha le volna béklyózva. Holott mindig azt képzeli, ő maga a fergeteg.  

Azt ismételgetem kissé bonyolultan neki, én, a szerelmese és férje, hogy 
képességei túlzó mértékű megléte és sokfélesége akadályozza az éppen magára kirótt 
feladattal és szereppel való azonosulásban.  
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Lehet az embernek hasonmása, miért is ne lehetne, gondolta Emma. És, hogy 

honnan származhat?  Ki tudja? 
Kell éreznünk, hogy nemcsak én vagyok, hanem van a másik is, egy másik-én, 

vélekedett, és egyáltalán nem szükséges egy rosszabb én-re gondolni, sem szellemekre, 
kiváltképp nem kísértetekre, vagy áldozati maszkokra, hanem gondolhatunk egy 
közönséges emberre, aki összetéveszthető velünk, legalábbis külsőleg, belsőleg nyilván 
egyáltalán nem. És ha egy ilyennel találkozik az ember, akkor nem kell arra gondolni 
rögtön, gondolta, hogy elveszítette ellenőrzését önmaga felett, hogy a valóságérzéke 
megbetegedett, hogy túlértékelt eszmék fogságába került.  A hasonmás létezésében nincs 
semmi fenyegető végzet, gondolta, sőt érdekfeszítő jelenség, nem mindennapi adomány. 
Miért ne élhetnénk egy némileg titokzatos világban, gondolta ezt is, amelyben 
előfordulhatnak soha meg nem magyarázható jelenségek, és beletartozhat ebbe, a 
megmagyarázhatatlanba, miért ne, a hasonmás létezése is.  

És Emma egyszeriben büszke lett a hasonmására, hogy neki egyáltalán 
hasonmása lehet, kivételezett ő, gondolta. 
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„Árnyak  árnyéka, mit akartok?” 
(V. vagyis Virágh Emma)  
 

 
 
 
 

 
 
   
 
 

  
III. fejezet 

 
            MEDDIG LEHET MÉG? 

 
 
   

  
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

51 
 

  
Micsoda egy nő, a civilizáció neki semmi, esetleg talán idegbeteg.  
Egy vén tekintélyes járókelő jegyezte meg Emmával kapcsolatban, ősz hajú, ősz 

szakállú, öltönyös, jólöltözöttnek tetsző férfiú, mikor Emma alól kiszaladt a bal lába, 
éppen lelépni szándékozván a Szent István körút Pannónia utca sarkán, a zebrára, és 
elesett, a földre zúgott, kirepültek táskájából az imént vásárolt élelmiszercsomagok, 
elborították a zebrát, és ő a földön kúszva próbálta azokat összeszedni. Több járókelő, 
akik részvét nélkül, egykedvűen igyekeztek kikerülni Emma földön kúszó alakját és 
csomagjait, helyeselt a vén, tekintélyes, idegbetegséggel dobálózó járókelőnek, aki 
mondogatta, egy civilizált nő nem kúszik az aszfalton nyilvánosan. A közlekedési lámpa 
közben zöldre váltott, Emma azonban a csomagjait szedegetve, továbbra is a földön 
kúszva akadályozta a körút felé igyekvő autókat megindulásukban, vezetőik persze 
dühödten, ugrásra készen dudáltak, támadóan, és akadt, aki kihajolt az ablakon és 
Emmára ordított, hülye picsa, részeg lotyó, megérdemelnéd, hogy  rád menjek!   

Miután az eséstől felhorzsolt lábával, összepiszkolódott, szakadt nadrágjában 
bicegett tova Emma, az árnyéka, mint észrevette, óriásira növekedett, valószínűleg az 
éppen lemenő nap révén. Mondta is Emma félhangosan, nehogy meghallja valaki a körúti 
forgatagban, hogy nyilván a felbukkanó árnyéka vetett neki gáncsot az imént, elesésre 
késztetve, hát üdvözletét küldi árnyékának.  

Az árnyék jelensége foglalkoztatni kezdte Emmát, ama árnyéké, amelyet a rossz 
fenyegetésével, nyomasztó hatásával azonosítottak, és amelyet bánatnak, komor emlék 
kifejeződésének, árnynak véltek, vagy annak, ami valakinek, valaminek eredeti mivoltát 
megcsúfoló alakjára emlékeztetett, illetve ami nem létező dolgot, sőt látszatot testesített 
meg, esetleg még veszélyforrást is. Talán eme árnyéka miatt látszott nem civilizáltnak 
vagy idegbetegnek, kérdezte magában? 

Megütődtem, látva Emma szakadt, piszkos nadrágját, és megszidtam, mondván, 
nem olyan öreg még, hogy csak úgy elessen az utcán. Nem tehet róla, mondta sértetten, 
valami fenyegető, nyomasztó hatás érte, valami furcsa hatás, valóságon túli hatás. De az 
árnyékról hallgatott. Felpaprikázódtam, mondván, micsoda hülyeség ez. Figyelj, Emma, 
mondtam, ha úgymond a valóságon túli motoszkál bennünk, vagyis elrugaszkodunk a 
valóságtól, akkor gyorsan vissza kell térnünk hozzá, a hétköznapi, megfontolt, 
gondolkodó, mértéktartó, óvatos, tisztafejű voltunkhoz, még neked is, ha író vagy, akkor 
is, és mindnyájunknak, mert életrevalóan kell gondolkozni, hogy egyáltalán élhessünk. 
Hülyéskedsz, Gyula, kérdezte Emma, nem szoktál, ha komolyan beszélsz, ilyen 
életrevaló dolgokkal jönni, egyáltalán nem, ilyen kifejezést, hogy életrevaló soha nem 
ejtesz ki, ha igen, akkor végtelenül gúnyosan. És hozzátette, nem szereti, ha ilyesmiket 
vágok a fejéhez, ilyesmiket, miszerint életrevalóan kell gondolkozni, akár komolyan, akár 
hülyéskedve hagyja el a számat; te sem vagy ilyen, úgymond életrevaló, Gyula, mondta, 
és ha ilyen akarsz lenni, még belebetegszel. Hát elnevettem magam. 

Aztán mondogattam Emmának, hogy igenis, életrevalók vagyunk mindketten, 
hiszen nemrég adtuk le kéziratban köteteinket kiadónak.  

Emma a novelláskötetét adta oda, bizony ám, oh, oh, amelynek minden egyes 
darabja a már sokszor emlegetett egy ábrándjait el nem vesztett leányról szólt, és ez a 
főhős lány vonzó, ritka és kedves jelenségnek volt ábrázolva, azonban igen 
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sérülékenynek, minduntalan csapdába esett, mivel bízva az emberekben könnyen, 
felhőtlenül, szabadon és persze ábrándjainak engedve teremtett  kapcsolatokat, nyíltnak 
mutatkozott, talán túlságosan is, ezáltal kiadta magát, amit aztán megtorlás követett, 
azonban a lány állta a sarat, ábrándjairól egyáltalán nem mondott le. Emma könnyezve 
búcsúzott teremtményétől, attól az ábrándos leánytól, aki nem erre a világra való volt. 

Én a tanulmánykötetemet adtam le, a megfosztottságról és elesettségről szólót, 
melyben elemeztem a hazai munkásság kisemmizését. Kikészültem 
elnyomorodottságuktól, elnyomottságuktól. Hihetetlenül sok megsemmisült vagy 
megsemmisülőben lévő alakkal találkoztam, akik mintha semmit sem értettek volna 
abból, ami velük történik és történt, szenvtelenül próbálták palástolni a szakadatlan és 
kínzó megpróbáltatásaikat. Szegény szerencsétlenek, mindig kényszerítették őket 
valamire, ez volt a sorsuk. Búcsúztam a tereptől, búcsúztam nehéz szívvel, arra  
gondolva, miért voltak velem szolgálatkészek, azt se kérdezték, ki vagyok,  mi járatban 
vagyok, mégis feltárták életüket nekem, és ez a szolgálatkészség végképp kiborított. 
Miért nem küldtek el melegebb  éghajlatra?  

Azokban a napokban áthatóan tekintettem mindenkire, figyelmes pillantásokkal, 
mintha, ahogy mondani szokás, a vesékbe láttam volna. Anyám, Ilona furcsállt, mikor 
belépve a lakásba, nem köszöntem, hanem, fürkészően széttekintettem, és nyomban azzal 
jöttem, mire gondolsz most, anyuka, ki vele azonnal. Anyám felbőszült, hülye vagy, 
Gyulám, mondta, micsoda manírokat vettél fel. Nagyanyám, Rozália nevetett és 
kijelentette, te, Gyulus, azt hiszed, filmen szerepelsz, vigyázz, a téveszme betegség ám. 
Apám, Frigyes meg csak legyintett elhárítón és bosszúsan. Anyósom, Anna nem reagált, 
úgy fogadott el, amilyen voltam.   

Ádám továbbra is mindig megvigasztalt, érdekesen működött, például, ha valamit 
nem jól csinált és megkérdeztük, miért csinálod így, rávágta, mert rossz vagyok. Mikor 
azt mondtuk neki, hogy táncoljunk, sokszor ellenkezett, inkább énekeljünk. Máskor 
éneklés helyett akart táncolni. Azt is mondta, apu kelj fel, lusta vagy, és azt is, anyu, 
gyere be a szobámba, mert ha nem jössz, nem tudom, mit csinálok. Sőt megjegyezte, 
hogy azt a rézfütyülőt.    

Viszont nem tűnt fel nekem, hogy Emma az utcán az árnyékát vizsgálgatta, 
miközben ismételgette magában, árnyak árnyéka mit akartok? 
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Igen boldog napokat élünk, repesünk, mert úgy számoljuk, öt milliméteres a kicsi 
Emma hasában, a második gyerekünk,  persze  én azt mondom, hogy legalább hat 
milliméteres. Blankának nevezzük, mert lányt akarunk. És aztán, derült égből 
villámcsapásként, akár gömbvillámcsapásként is, kiderül, tíz hét után, hogy Emma csak 
képzeli a terhességet, magába képzeli, álterhesség, úgynevezett álterhesség, vagyis nincs 
benne magzat. Azt mondja az orvos, van ilyen. 

Micsoda képzelete van, hihetetlen képzelete, ezt nevezem, mondom Emmának, 
mintegy vigasztalásképpen, és komédiára véve a tragédiát. És komolyan, a 
legkomolyabban próbálom elmagyarázni Emmának, hogy nem szükséges  bánkódnia, 
mert miután kiderül, hogy terhessége ál, csak képzeli, akkor az tényleg semmi más, mint 



 4 

egy jellegzetességének megnyilvánulása, nevezetesen a képzelés és beképzelés 
tehetségéé, és örüljön, hisz olyan elhitető erővel képes képzelődni, hogy önmagát is 
megcsalja. Nem árt az ilyesmi persze egy szépírónak, mondom, nem árt, ha úgy működik 
a képzelete, mint nagynak tartott írótársai  képzelete is, akik elképzelnek minden ál 
dolgot és minden valódit, egyenest is, görbét is, elképesztő gazdag szavakkal, sajátos 
mondatokban leírva ahogy ő, Emma is, aprólékosan elemző megjelenítéssel, amely a 
tájak, a tárgyak, az emberek pontos és árnyalatos rögzítésében, az élet valóságának 
sajátos megjelenítésével mindent az érzékek, az érzékelés világának légkörébe burkolnak; 
és ehhez, mint kiviláglik, neki is van tehetsége, mondom, és simogatom.    
 Ne haragudjak, jegyzi meg, most nem tud az írói mivoltára gondolni, csak az 
anyaira. És felmérgesedik a szavaimtól, ne hozzam fel neki a képzeletét, éppen most, 
micsoda otrombaság, a rohadt életbe. És sír.  

Hülyén vigasztalom, gondolja, a leghülyébben, éppen a képzeletével, amelyre 
most nem képes düh nélkül gondolni, ritka hülye a képzelete, a hülyébbnél is hülyébb, ha 
azt képzeli hogy a méhében van egy Blanka, mikor nincs is benne. Ilyen képzelettel a 
falnak mehet, mert ez megtévesztő képzelet. És reméli, írói képzelete nem ilyen 
megtévesztő, mert ha ilyen, akkor nem ér semmit. 

Vigasztalan marad, sőt képtelen elképzelni, hogy képes legyek megvigasztalni, 
hiába érintem meg lágyan és simogatom is, hiába.  

Simogatom és lágyan érintem.  
Ám megkérdezi felháborodva, vajon felfogom-e az iménti érintésem, 

simogatásom ellenére, mi történik vele, velünk, sőt érdekel-e egyáltalán?!  
Most én sértődöm meg. Átérzem, nem szabadna megsértődnöm, semmi okom rá, 

küzdök is sértődöttségem ellen, de eredmény  nélkül. 
Hát igen, Emma is azt gondolja, hogy nem volna szabad megsértődnöm, most 

nem a sértődés pillanatát éljük, és még inkább dühös lesz rám. 
Ellep bennünket a csend, a mélységes csend, és ebben a vészjósló csendben 

bámuljuk egymást. 
Emmának ez a képzelt terhessége őrületes, legalábbis így éli meg, és jól tudom, 

hogy ez természetes, hisz magam is hasonlóképpen élem át, őrületesnek. Viszont Emma 
túlzottan is felnagyítja, mint gondolom, jómagam meg próbálom kicsinyíteni, ahogy 
gondolja ő.  

Borzalmas álszaporának lenni, mondja Emma, igazán átérezhetném, és megtelik 
könnyel a szeme. 

Ezt látva az én szemem is megtelik könnyel, a nem létező Blankára gondolva, és 
bocsánatot kérek Emmától.  

A bocsánat nem elég, gondolja Emma, mert át kéne éreznem a tragédiát teljes 
mivoltában, és úgy gondolja, hogy nem érzem át. 

És akkor felszakad belőlem, mintha egyenesen ő, Emma vezényelné, valami 
furcsa rekedt torokhang, rövid, száraz zokogás, hogy aztán nyüszítve jöjjön elő a 
bensőmből az elfojtott rettenet.   

Hozzám simul. Én meg átölelem. 
Azt gondolja, biztosítanom kéne feltétlenül őt valamiről, valamiről biztosítani, 

amiről eddig nem biztosítottam, nyüszítő zokogásom ellenére sem. De miről? Arról, 
amivel tartozom neki, gondolja, mert tartozom neki valami biztosítékkal, most 
mindenképpen tartozom, ellensúlyozni a tragédiánkat. Nem szabadna, hogy békén 
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hagyjon engem ez az érzés, mert nehogy azt higgyem, fut át rajta, hogy  miután kiderül 
az álterhessége, az semmissé van már téve, el van temetve, akár simogatásom, ölelésem 
révén is. Nincs eltemetve, mert nekem a fülébe kéne súgnom, gondolja, hogy biztosítom 
arról, ha őt bántják, én sérülök meg, ha ő eszik, én lakom jól, ha ő fárad el, én csuklom 
össze.  

És most hirtelen szinte szóról-szóra azt súgom a fülébe, amit az előbb elgondol. 
Magához szorít.  
Közben azt is gondolja, hogy most még azt is el kéne suttognom, miszerint 

szeretem az illatát, az ízét, a szagát; és hát mikor megteszem, mert, szinte 
gondolatolvasóként megteszem,  tekintetét az enyémbe fúrja sugárzón.  

Nézzük egymást, aztán felpattanunk, és egymásba akaszkodunk, öleljük egymást 
megfeszített erővel.  

Langymeleg áramlik be a nyitott ablakon.  
Emma egyre szorosabban ölel, én meg ölelem őt.  Nehogy azt mondd most Gyula, 

hogy megfulladsz, és nevet. Öleljük, szorítjuk egymást.  
A nyitott ablakon keresztül továbbra is áramlik be, közvetlenül ránk, a 

vénasszonyok nyarának fülledt, délutáni levegője.  
Kezemet, a bal kezemet csiklójához vezeti, mert a jobbal karolom, hogy 

simogassam azt az érzékeny testrészt, és én simogatom. Lágyan, selymesen, Gyula, 
mondja. És izgulok, hogy sikerüljön, mintha először tenném. Gyengéden, mondja. És 
tudom, hogy ennyire gyengédnek sosem voltam még vele. Meg is jegyzi, jaj, ennyire 
gyengéd még sosem vagy velem. Hatolj belém, mondja.   

Még inkább meg akar mártózni most a szerelmünkben, érzem, jobban mint eddig, 
a szerelem édességében, örvényében, vágyban és elragadtatásban, hát nyilván, hogy 
felejtsük el, felejtse el azt az álterhességet. Örvénylik benne minden, sóhajtozás, elmúlás, 
kegyelmi állapot, újjászületés; szív és szellem nagyszerű békéje is örvénylik, ha van 
értelme, ha nincs; sőt érez egy kis halálközeliséget is, egy mákszemnyit biztosan, 
főképpen, ha felrémlik benne  a képzelt Blankánk  elvesztése.   

Aztán eltol magától, felkönyököl, felkönyökölök én is, és bámuljuk egymást, úgy, 
mint első látásra.  

Kezdődik a naplemente, az ég alja rózsaszín.  
Elragadtatom magam, Gyula, amit büszkén azonosítok valami soha nem volttal, 

mondja.  
Én meg azt mondom, hogy meríthet belőlem, és hogy szeretném, ha merítene is. 

Kijelentem, hogy összeszorul a szívem, ha valami baját észlelem, hogy aggódom miatta, 
vajon milyen a kedve, és ha bántás éri, nem bírok magammal. És gyöngéd, érző, megértő, 
túlcsorduló, neki virágot szedő, végzetes szerető szeretnék lenni, hozzá sóvárgó, őt rabul 
ejtő, megragadni vágyó.   

Mikor már szétválva egymás mellett fekszünk, hát csendbe burkolózunk, 
miközben elmerengünk, nyilván figyelemelterelésből, hogyan is rendezzük majd be a 
közös lakrészünket itt, a Szabados Sándor utcában, mert most még csak ideiglenes 
bútorokkal van tele. 

Szó esik faragott íróasztalról neki, Emmának, nekem egy sajátságos, régies 
írószekrényről, üvegezett könyvszekrényről, mindenképpen üvegezettről; és olyan 
ülőalkalmatosságokról, fotelokról, kanapékról, amelyek egy-egy mértani testet, 
elsősorban kockát,  téglalapot mintáznak, roppant alacsonyak, lábuk szinte nem látszik, 
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és kordbársony huzattal vannak behúzva, lehetőleg valamilyen csíkossal; szó esik 
különleges bőrszékről, még különlegesebb forgószékről; pávás mintázatú, világos 
szőnyegről,  fehér, egyszerű, átlátszó függönyökről, no és rengeteg ilyen-olyan fényesen 
világító, gömböt utánzó lámpáról; meg a számunkra legtehetségesebb, újító festők 
kiállításainak plakátjairól.  

Aztán Emma betakarva magát úgy helyezkedik el a heverőn, amelyet majd ki 
akarunk cserélni,  hogy hátát a szintén kicserélendő faliszőnyegnek támaszthassa, rágyújt 
egy cigarettára, és ha rágyújt, összefut szájában a nyál, ha meg összefut, beszédkényszer 
ragadja el, mint már szóltam erről többször, mélyen leszívja a füstöt, az arca összes izma, 
a legparányibb is, minden szippantásra páratlan mozgásba, nyüzsgésbe kezd. Tudom, 
mindjárt önteni kezdi magából, ahogy ilyenkor szokása, a szót, ám, kitüntetett 
alkalmakkor magázódva, és most az alkalom kitüntetett. Én egy fotelba vetem magam, 
fürdőköpenyben, pipára gyújtva.   

Azonnal felvilágosítom önt, Jelzőművész uraság, mondja Emma, hogy dúskál  
bizonyos érzékelő szervekben, ami nekem nem újdonság, mégis meglep minden 
alkalommal. Hát milyenek legyenek az érzékelő szerveim, Díszcserje asszony, most már 
asszony, kérdezem, mikor magát érzékelve tisztában vagyok azzal, hogy maga az én 
menedékem, és tudom, rám vár, kibékíteni magát önmagával, ugyanakkor tudja meg, én 
meg magára várok, hogy kibékítsen magammal. Kibékít egyből ön, Jelzőművész uraság, 
mondja Emma, akkor is kibékít, ha egy elemésztő gond az életemben, és maga is kibékít, 
tudatom, kibékít önmagammal engem, pedig én is egy elemésztő gond vagyok a maga 
életében. Emésztő, elemésztő gondok ide vagy oda, Díszcserje asszony, elárulhatom, 
mondom, hogy el vagyok telve a maga társaként a lét őrjítő szédületétől, hogy így 
fejezzem ki, ilyen hülyén, kapcsolatunk hevétől is el vagyok telve, sőt ránk szabott 
különösségétől is el vagyok telve, és el vagyok telve attól, milyen irigylésre méltó 
vagyok én, mint a maga szerelmese. Én meg azt árulhatom el önnek, Jelzőművész uraság, 
mondja Emma, hogy nem elég nekem, ha jól érzem magam a bőrömben, ha mindent 
rendben lévőnek látok magam körül, az is szükséges számomra, érezzen ön is 
hasonlóképpen. Néha félek attól, Díszcserje asszony, mondom, hogy elsodorja áradásom, 
hát félhet is tulajdonképpen, még akkor is, ha áradásban is jól tud úszni, hisz 
úszóversenyző volt valamikor, állítólag, jól tud  az én áradásomban is, pedig az nem 
akármilyen áradás. Nem állítólag vagyok úszóversenyző, Jelzőművész uraság, hanem 
tényleg, mondja Emma, így aztán nyugodtan árasszon csak el, és ha nem tudnék kiúszni 
az ön által keltett árból, akkor bízom benne, hogy kiment.  

Megint összekapaszkodunk.  
  
 
53 

 
 
Különben tényleg boldog Emma, imádja az életet, és bár a cigányasszonnyal, aki 

ezt sulykolja neki, régen nem találkozik, viszont, ha rá emlékszik, nyomban eltölti a 
napfényes boldogság és a gyémántszikrázású élet imádata, és ez nem mendemonda. 

Felfigyel valamelyik társasága közül az egyikben, ahová igen kritikus elmék 
járnak, egy fiatalemberre, és elkönyveli magában, milyen feltűnően jólöltözött, 
sötétszürke, mellényes öltönyben, fehér ingben, fekete nyakkendőben, fekete antilop 
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cipőben, és ez a fiú számára nyomban megállapodottságot sugall, meg szép jövőt sejtet, 
tetszenek neki az ilyen vékony, magas, arányos, barna fiúk, mint ez a fiatalember is, 
annak ellenére, hogy orra kicsit kiugró, hogy ajka keskenyen ívelő, ugyanakkor azért 
fogsora teljesen szabályos, egyetlen egy fog kivételével. Az sincs ellenére, hogy eléggé 
szabálytalan arcvonásokkal bír, és éles pillantásokkal néz, mégis mintha megbízhatóság 
és nyugalom áradna belőle, legalábbis Emma így érzi. Azonban, mikor megszólal, éppen 
ellentétes lesz azzal, aminek látszik, szűri le Emma, mert kissé zaklatottnak mutatkozik, 
nem tudni, mi várható tőle a következő percben, és oly határtalanul bíráló, amilyennel 
még nem találkozik Emma, ugyanis senki, semmi nem állhat meg előtte. Ugyanakkor 
roppant találóak a kijelentései, legalábbis ahogy Emma felméri, mégis egy ponton túl 
hirtelen a kirívó mindentagadás felé billen, és legyint bármire, és csak gúnyolódik, sőt 
visszavonul magába süppedve. Emmát megragadja a fiatalember szokatlan, szabályszegő 
viselkedése, meg a tökéletesen feltűnő ruhadarabjai, úgy véli, hogy mindez egy igazi 
figurát, egyéniséget takar, és Emma szereti a figurákat, csak azokat szereti.  

Az úgynevezett „magyar modellről” vitatkoznak, és többen hajlamosak magukévá 
tenni bizonyos körök közkeletű vélekedését, miszerint „a magyar modell egy diktatúra 
legbátrabban kísérletező, legkevésbé zsarnoki válfaja”. Emmának tetszik, hogy az a 
figura azonnal kétségbe vonja, meglehetős gúnnyal, mondván, hogy mostanában minden 
hivatalosan engedélyezett vitaműsorban ez hangzik el a képernyőn, no persze a diktatúra 
szavacska kivételével. Sőt, amikor valaki fejtegeti, hogy „Magyarország csendes 
forradalmat él át a reformjai révén, más ország, mint az úgynevezett baráti szomszédai”, 
és ezt egy angol lap írja, egyenesen felröhög az a fiatalember, és mond egy csúnyát, 
hozzátéve, mindez felülről sugallt, előre gyártott, visszaköszönő séma, és átverés, amit, 
úgy látszik, sikerül beadni a nyugati sajtó bizonyos lapjainak, sőt még eme társaság, és 
körbe mutat, igen képzett és kritikus tagjainak is. Azonnal megérzi Emma az elkötelezett 
ellenállót ebben a fiatalemberben. Tájékozódik felőle és kiderül, társadalomkutató egy 
híres intézetben, Újhely Gyulának hívják, mert én voltam az, és akkor rögtön beugrik 
Emmának, hát persze, több tanulmányomat olvassa különböző folyóiratokban.  

Miután Emma néhányszor ellenvéleményt hangoztat, hasonlóan hozzám, látja,  
felfigyelek rá, majd tapasztalhatja is, hogy mellé állok. Észrevételezi megelégedéssel, 
hogy egy idő óta mintha csak neki beszélnék, feltűnően neki. Nemsokára már csak 
egymással beszélgetünk, és annyira elmerülünk ebben, hogy nem is tudjuk abbahagyni, 
és együtt is megyünk el. Miniszoknyát visel Emma, a kedvencét, egy világoskéket, 
combközépig érőt, hosszasan bámulom is a lábát, Emma pedig nyugtázza. Azonban, bár 
volna kedve, és látja, nekem is volna, valahogy mégsem beszélünk meg találkozót, 
magyarázatot nem tud rá Emma, ha csak azt nem, hogy, minden egyetértésünk meg 
rokonszenvünk ellenére, kissé szokatlan volna nekünk a másik, ezt Emma megérzi. Hogy 
mi volna ez a szokatlanság, azt sem Emma, sem jómagam nem vagyunk képesek 
meghatározni pontosan, talán körülírni sem még akkor. Különben nincs ínyemre a 
foglalkozása, ezt észre kell vennie Emmának, mivel újságíró; észre is veszi, hogy 
némiképp gyanakodva tekintek rá emiatt.  

Hogy ne gyanakodjak annyira, Emma elmeséli, hogy nemrég kerül csak oda, egy 
hetilaphoz, rövid tanárkodás után, éppen fiatalítani akartak ott, és úgy gondolta, 
szerencsés csillagzat alatt születik, mert az újságírásban lehetőséget lát bírálatra, 
ostorozásra. Eleinte szeretett bejárni, sikerei voltak. Ezt hallva, még inkább gyanakodva 
szemlélem, és amikor felfedezi ezt, kissé fordít a szón és bevallja, hogy viszont most már 
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szorong, mivel tudja és átlátja, vagy jön, lát és győz, vagy teljes vereséget szenved, és 
valószínűleg az utóbbi következik be. Különben is csalódik az újságírást tekintve, 
főképpen, mikor a rovatszerkesztője elhinti neki, kifogásolva egy-egy írását, vigyázzon, 
ne tévessze meg, hogy „a jelenlegi szakaszt a békés egymás mellett élés jellemzi, mert 
ugyanakkor folytatódik a világméretű harc”, és ezt olvashatni is ama szerkesztő egyik 
cikkében, de ilyen cikkeket ő nem hajlandó írni. És ellenkezik, árulja el, felháborodik, 
vitatkozik a közvetlen főnökével, minek következtében egyre több írását nem közlik, 
emiatt aztán fekete bárány lesz. És most már ott tart, hogy hazatérve lesötétíti szobáját, 
Mozartot hallgat, megnyugvása érdekében. Na erre, mint tapasztalja Emma, másképp 
kezdek ránézni.  

Azonban nem érti Emma, hogy ettől a nézésemtől, miért tölti el bizonyos 
boldogság, sőt életimádat is, holott a cigányasszonyra, aki ilyesmit jósol neki, már alig 
emlékszik, és hogy alig, az  nem mendemonda. 

Hetekkel később megint összefut Emma egy társaságban velem, akkor már 
részéletesebben meséli el, miket ír, mik a tervei, milyen írásait írják át vagy melyeket 
dobják vissza, hogy ne gondoljam szabványos újságírónak, és tudtomra adja 
morgolódásait, mint például, hogy nem engedik tájékozottságát véleménnyé formálni, 
hogy minden tudás holt anyagként benne marad, nem adhatja ki. Nem gyakorolhatja a 
nyilvános gondolkodást, állásfoglalást, erre az újságírás, már ráébred, tökéletesen 
alkalmatlan nálunk. És felvilágosít, hogy átmenetinek tartja a maga számára a sajtót, 
miután megtapasztalja, milyen is az nálunk; ki is lóg a szerkesztőségből, nem olyan 
újságíró ő, mint az újságírók általában. Szégyelli mélységesen a lapja bizonyos írásait, 
például az utolsó számban megjelenő egyik cikket, amelyben rögzítve van, hogy „hazánk 
dolgozói egyöntetűen a szocializmust igenlik, bár persze különböző erősségű hittel, de 
hittel”. Szeretne csak filmekről írni, ír is filmkritikákat néha, ha megengedik neki, és 
esztétikával is foglalkozik, elsősorban filmesztétikával, sőt novellákat is ír, 
tulajdonképpen író akar lenni. Mikor mindezt elhinti, akkor felfigyel arra, mennyivel 
érdeklődőbben fordulok felé. És Emma is nagy odafigyeléssel hallgat engem, és bizonyos 
elismeréssel is, mikor elmesélem, hogy a szegénység és kiszolgáltatottság  mibenlétét 
kutatom.  

Ebből a társaságból is együtt távozunk, de nem jutunk tovább telefonszámaink 
kicserélésénél, nem hívjuk fel egymást, Emma úgy véli, azért, mert mindketten érezzük, 
túl nagy erőbedobást igényelnénk a másiktól, ha szorosabbra fűznénk kapcsolatunkat.  

Aztán egy vitán megint találkozunk, mint résztvevők, és magunkra maradunk 
szemben a többséggel, akik azt vallják, hogy „a szocialista társadalmi gyakorlat a 
permanens reform irányában fejlődik hazánkban”. Üres szólamnak bélyegezzük 
mindketten, és ez az egyetértés most már egy találkozó megbeszélésére ösztönöz 
bennünket.  

Ha csak a  véleményem, szemléletem tetszene Emmának,  akkor persze eszében  
sem volna randevúzni velem, de hát Emmának megtetszem, egyszerűen tetszem neki, 
mint bevallja magának, és madarat lehetne vele fogatni, ahogy aztán jóval később elárulja 
nekem,  hogy végre egy olyan fiúval akad össze, akinek szavait, mondatait is ihatja, és a 
fejformájával, a  hajviseletével is elégedett, meg aztán a szaga, pontosabban az illata is 
elbódítja, mert eddig ilyen férfiúhoz, akinek a bensőjéhez meg a külsejéhez egyszerre 
vonzódjon, nincs szerencséje. Látja, tetszik ő is nekem, tapasztalja például, mennyire 
igyekszem minduntalan hozzá érni, mikor egymás mellett haladunk. 
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Ha Emmához érek, akkor Emma boldog, elfogja a boldogságérzet meg az 
életimádat, és ez nem mendemonda, bár a cigányasszonnyal, aki nyilván megerősítené, 
hogy így van, továbbra sem találkozik; engem meg eltölt a belső béke, ami számomra 
roppant fontos.  

Mégsem járunk együtt, habár találkozgatunk, azonban valahogy még mindig  
kissé idegennek tartjuk a másikat, legalábbis Emma így véli, azt is gondolva, hogy 
másképp viszonyulunk szinte mindenhez, ha gondolataink egyeznek is. Emma 
érzelmesen viszonyul, magam meg, mint Emma felfedezi, éppen ellenkezőleg, sőt 
visszariadok, az ő heves érzelmi megnyilvánulásaitól, mert azokban bőven részesít, ha 
akkor még nem is a szerelem tárgyában, hanem különböző más tárgyakban. Ráadásul 
igen távolságtartónak lát engem, olyannak, aki takarja, sőt vastag páncéllal veszi magát 
körül, nehogy kitetsszen, mennyire érzékeny és mennyire sebezhető. Ugyanakkor meg 
azt gyanítja, hogy én viszont őt tartom sebezhetőnek meg érzékenynek, sőt nyíltságát, 
egyenesen furcsállom, és mintha egészen kellemetlenül érintene. Nyíltság és zártság. Ez a 
köztünk lévő különbség, mint Emma felméri. És úgy látja, mindkettőnket zavar ez a 
különbözőség. Ráadásul még azt is feltételezi Emma, hogy talán nem tartom eléggé 
nőiesnek, mintha másfajta nőkhöz volnék szokva.  

Emma lesz aztán a kezdeményező, találkozókat beszél meg velem presszókban, 
filmklubban, ahol a nyilvánosságtól elzárt, nem kívánatos filmeket vetítenek, 
szobaszínházban, amely tulajdonképpen engedély nélkül működik, kiállításokra hív 
magánlakásokba, és többféle, hevesen vitázó társaságba. Mindig ugyanazok járnak ezekre 
a helyekre, ugyanazok a figurák, ezért aztán aggódnak az uralkodó réteg hangadói, hogy 
„kialakulnak hőzöngő csoportok, amelyek, néhány tagból állva, a maguk önfertőző 
légkörében azt gondolják, ők a jövő, hát ne gondolják”, hangzik el egy rádiós 
vitaműsorban. 

Átszellemülten mutat be Emma az anyjának, annyira, hogy anyja, mint Emma 
megállapítja, tart attól, miszerint már megint azt hiszi a lánya, hogy több, igazinak tartott 
udvarlója után, most meg én leszek az igazi, sőt a legigazibb. Emma anyja megjegyzi, 
érdekes fiú ez az Újhely, nem valami kedves és eléggé furcsa. Emma testvére, Kisöcsi 
meg benyögi, hogy egy ilyen palit, észbontó, hétköznap is úgy fest, mint más 
karácsonykor vagy május elsején, célozva különcködő öltözékeimre. Kissé meg is 
botránkozik rajtam Emma anyja, mikor egyszer Emmáéknál hallom a rádióból, miszerint 
„a jelenlegi évtized a szocializmus évtizede lesz”, hát élcelődöm egy kicsit, mondván, 
akkor megnézhetjük magunkat. Mint Emma megállapítja, tökéletesen idegen vagyok a 
családjának, és azon töpreng, vajon az én családom  milyen lehet.  

Persze kiderül számukra, hogy rendes családból származom, nagyon is rendes az 
Újhely család, állapítják meg Emmáék, csak mindenben különbözik tőlük, a Virágh 
családtól, igen különbözik.  

Azt a napot gondosan felvési noteszába Emma, amikor elutazunk együtt  
Párizsba, mindig erre vágyik, Párizsra, és szerelme ottani kiteljesedésére, bármennyire 
közhelyes is. És boldogsága meg életimádata akkor mennyekig hatol, az én belső békém 
ugyancsak, és ez nem mendemonda.  

Párizsban beleütközünk saját áradozásunkba valamiféle sűrűn emlegetett és 
elkoptatott „szabadság levegőjéről”, ami úgymond megigéz bennünket már nyomban a 
nyugati határt, életünkben először, átlépve. Viszont, amikor ott, Párizsban egy volt 
honfitársunk, valami kivándorolt, firtatja, na hogyan esik „a szabadság a rabság után”, 
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berzenkedni kezdünk, főként Emma, hogy micsoda kirakat kérdés ez, és nyomban 
disszidenssé, rossz értelemben vett hazát elhagyóvá, meg felfújt hólyaggá fokozódik le 
szemünkben. Talányosan válaszol ama kivándoroltnak Emma, miszerint nem mindenki 
rab, aki nálunk él, mert börtönben is lehet az ember szabad, és szabadon is lehet rab. Én 
ezenközben mosolygok, talányosan mosolygok, majd megcsókolom Emmát. Ettől a 
magyar-franciától megkapja Emma, persze csak a háta mögött, amit visszahallunk, hogy 
micsoda kis okoskodó kurva ez a V. Emma.  

Új ruhákban feszít Emma hazajövet, tőlem  kapja, anyjának jóleső 
csodálkozására, Párizs piacain vásárolunk Emmának, aki nem bővelkedik ruhákban, 
például veszünk neki hosszú nadrágot, kettőt, dzsörzét, zöldet és barnát; aztán dzsekit, 
kockás vásznat; sőt őszi-téli kabátot, bokáig érőt, sötétkéket, karcsúsítottat, csuklyásat; 
veszünk blúzokat, többet, például egy virágos selyemblúzt, elomlót; és három pólót, 
pamutból, barnát, kéket, sárgát, melyek mind hímzettek. Hogy ennyit költök rá, illetve, 
hogy ilyen gondoskodó vagyok, Emmának szokatlan.  

Boldog  lesz, imádja az életet, ami nem mendemonda; ahogy nem mendemonda 
az én belső békém sem, és az sem, hogy nincs bennem elvágyódás. 

 
 
54 

 
 
A gimnáziumban, ahol Emma az egyetem elvégzése után tanári állást talál, és 

azonnal osztályfőnöknek is kell lennie, akad egy lány, éppen az osztályában, aki terhes 
lesz a nyári szünetben. Mikor nőni kezd a hasa, ősz táján, nem akar mutatkozni az 
iskolában, nem jár be, mire Emma megbeszéli vele, jelentsen beteget, hozzon orvosi 
papírokat, de ne a terhességéről, hanem más betegségről, és aztán, miután megszül, jöjjön 
vissza, mintha mi sem történne ő, Emma gondoskodik arról, ne tudódjon ki semmi. 
Persze kitudódik az ügy. A lányt kirúgják, Emmát fegyelmi elé állítják. 

Hárman ülnek a tárgyalóasztal mögött az igazgató irodájában, amely még a 
háború előttről megmaradt, komor stílbútorokkal van berendezve, közülük ketten, az 
állampárt gimnáziumi titkára, középkorú férfi,  és az iskola tanári munkaközösségének 
vezetője, egy fiatal  asszony, egykedvűen ülnek, látszik rajtuk, kényelmetlen nekik ez a 
vádló és egyúttal bíró szerep, úgy kell ez a tárgyalás nekik, mint púp a hátukra. Ellenben 
az igazgató, aránylag fiatal férfi, szigorú ábrázatot öltve úgy méregeti Emmát, mintha 
eddig még sosem látta volna. Az igazgató kopasz, az állampárttitkár dús hajú, a tanári 
munkaközösség vezetőnője rövidre vágott, szőkére festett hajzatot visel.  

 A tél kevés fénye alig szűrődik be a vastag falak közé, és kellemetlen áporodott 
szag érződik. A falakon keretbe foglalt grafikonok jelzik, a bútorok jellegétől igen eltérő 
stílusban, az ország oktatásügye fejlődésének állomásait, meg az iskoláztatás jövőjének 
útját, és három óriási fénykép mutatja, mi a legfontosabb a tanügy életében. Az első fotón 
egy óriási kaput tár ki éppen egy tanári kar összes tagja, nekiveselkedve a 
kapuszárnyaknak, a kinyitott kapun keresztül már áramlanak is befelé a fiúk és lányok, és 
a képaláírás megerősíti a látottakat, nevezetesen, hogy „széles kapuk” vannak kitárva a 
fiatalok tanulásra éhes tömegei előtt. A második képen tágas előadóterem látható, ahol 
felnyújtott kezek erdeje jelentkezik szólásra, hogy a katedrán magasodó tanárnő, fehér 
blúzban és sötétkék szoknyában, felszólítsa őket felelésre; aláírása „a társadalom 
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lelkiismerete”. A harmadik fénykép egy töprengő arcú párt mutat, férfit és nőt, 
ünnepélyes öltözékben, mindkettő szemüveges, nyilván tanerők, akik készülnek az 
óráikra, egymás mellett ülve egy könyvtár olvasótermében, az előttük felhalmozott 
könyvekbe temetkezve, mivel hogy „a közösségért való meg-megújuló szellemi készenlét 
állapotában” leledzenek éppen, mint az aláírás jelzi.  

Az erkölcs érzékeny valami ám… ha nem tudná… Emma tanárnő…, mondja 
Állampárttitkára az iskolának. … Ámde… ha kijelenti itt nekünk… hogy tettének 
szempontja… miszerint a szocializmust építő magyarság megújulását  szeretné segíteni…  
mert mint szocialista nemzet magára akar találni a népszaporulat szempontjából is… amit 
eddig elhanyagol… akkor egészen másként lehetne viszonyulni a maga cselekedetéhez… 

Nana… párttitkár tanár úr… magyarság… szocialista nemzet… ejnye… Én 
sokkal kisebb szavakkal élek…, mondja Emma mint osztályfőnök. … Adva egy 
szegény… megesett lány… segíteni kell rajta…  megvédeni őt… ennyi… 

No persze… Virágh kolléganő… magában egy szemernyi erkölcsi  érzés sincs…, 
mondja Igazgató. … És… úgy látszik… a szocialista nemzet iránti… amit párttitkárunk 
felvet… hevület sem… ez megdöbbentő… És minden szabályt és törvényt áthág… ez 
még megdöbbentőbb… És átver bennünket… erre  nincsenek is szavak… A maga 
áldozata az a szegény megesett leány… igen… a maga áldozata… akit tökéletesen és 
felelőtlenül… sőt meg merem kockáztatni… eltévelyedett érzületétől vezettetve 
megakadályoz… osztályfőnökségével visszaélve… hogy úgy viselkedjen… őszintén 
bevallva mindent… ahogy kell… és mi meg úgy járjunk el ellene… ahogy kell…  

Vannak bizonyos előítéletek… igazgató úr… , mondja Emma mint osztályfőnök, 
… amelyek… tetszik vagy nem… vannak… és ezektől akartam megmenteni azt a 
szegény lányt… meg a kiközösítéstől… és attól… hogy ki kelljen maradnia az 
iskolából… 

Képtelenség…  Emma … hát hogyan  juthat eszedbe  neked… egy intelligens 
nőnek… intelligensnek ismerlek  meg… hogy a szeszélyeidnek megfelelően cselekedj 
egy ilyen kényes esetben …, mondja Tanári munkaközösség vezetőnője. … Még azt 
hihetik az osztályodban… hogy te pártolod… mint osztályfőnökük… csináljanak csak 
nyakra-főre gyerekeket… hahaha… majd te megvéded őket… 

Az jó… ha tudsz nevetni… Judit…, mondja Emma mint osztályfőnök.  … 
Különben hadd mondjam el… hogy a szexualitás lett az egyik legfontosabb tétje a 
politikának… mert összekapcsolódik a fegyelmezés formáival… az idomítással… az erő 
hatékony fitogtatásával…  

 Miről beszél… Virágh kolléganő… elképesztő… Ja… persze… maga filozófia 
szakot is végzett…, jegyzi  meg Igazgató. 

Látja… Emma tanárnő… azt a fényképet itt… a falon…  a széles kapukat 
ábrázolót…, kérdezi Állampárttitkára az iskolának. … És akiket a széles kapuinkon 
beengedünk… azok a nép képviselői… És vajon a nép képviselői egyetértenek magával 
vagy sem… felmerül-e ez magában…  kérdezem… mert ez a lényeg… Ha egyetért a nép 
magával… akkor nincs mit tenni… hahaha… de… ha nem ért egyet…  akkor…  

 Ne menjünk vissza egész a népig… János…, mondja Igazgató. … Inkább 
szögezzük le … hogy Virágh kolléganő számára a mi széles kapuinkat 
megkeskenyíteném… hogy ne tudjon bemenni rajtuk…  

Nagyon keskeny kapukon is beférnék… elég sovány vagyok…, mondja Emma 
mint osztályfőnök.  … Ám hadd mondjam azt is el… hogy a nemiség alkalmat ad 
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bizonyos uralkodó csoportoknak a lehető legtüzetesebb ellenőrzésre… az állandó 
felügyelet gyakorlására… homályos célzatú orvosi és pszichológiai vizsgálatokra… a test 
feletti mikrohatalom érvényesítésére… másrészt alkalmat ad a tömegeket érintő 
döntésekre… statisztikai számításokra… illetve olyan beavatkozó intézkedésekre… 
amelyek az egész társadalom vagy egyes csoportjaik életét keserítik meg… 

Hihetetlen… Virágh kolléganő… milyen filozófiát hallgatott maga az 
egyetemen… felettébb érdekes…, mondja Igazgató.  … Mi lehet a maga fejében… Na 
szóval  felhozhatnék egy másik képet is a falról… a társadalom lelkiismeretét ábrázolót… 
és akik képviselik… nem titok…  pedagógusok… ámde Virágh tanárnő… mint 
pedagógus… ezzel a lelkiismerettel szembe megy… és van képe jótevőként tetszelegni…  

 Nyugodtan gyakorolj önkritikát…  Emma…, mondja Tanári munkaközösség 
vezetőnője.  … Mondjuk… kijelented… bal lábbal kelsz fel… szeszélyes vagy éppen… 
megjön a havi vérzésed… mit tudom én… Annál is inkább bánd meg… amit tettél… 
mert mit érezhetnek most a tanítványaid… azok a szegények… Még képesek az 
osztályfőnöki óráid helyett inkább szexelni menni… mivel annyira felkelted az 
érdeklődést a nemiség… a titokban szülés…  meg a leányanyaság iránt…  

 Judit… ne komolytalankodj… mert Virágh kolléganő képes megfogadni a 
viccedet… sőt osztályfőnöki helyett szex-órákat vezetni be tényleg…, mondja Igazgató.   

 Osztályfőnöki órán minden tizenöt évesnél idősebb diákunknak  óvszereket kéne 
osztani…, mondja Emma mint osztályfőnök.  

És megbeszélni ugye az óvszerkínálatot…, mondja Tanári munkaközösség 
vezetőnője.  … És jellemezni a különböző randevúkat… mert minden randevú eltér 
egymástól… miközben érzékletesen átadnád… Emma… a randevúid tapasztalatait… 
nyilván szépen vannak …  úgy tudom… még nem vagy férjnél… hahaha… 

Minden ilyesmit el lehet képzelni Virágh kolleganőről… mondja Igazgató. … Hát 
nem gondoltam soha… hogy Virágh tanárnőhöz hasonló kollégákkal találkozom majd…  

Ez az első ilyen eset Emma tanárnővel…, mondja Állampárttitkára az iskolának. 
Majd… ha még lesz másik… mondjuk… mikor esetleg tényleg óvszereket fog 
osztogatni… hahaha… és ez bekövetkezhet akármikor… hát akkor majd jöhet a fegyelmi 
és a kirúgás… 

 Ejnye… János… párttitkár létedre elengeded a füled mellett… hogy egy tanár 
kollégád  kijelentse… miszerint a szexualitás lett az egyik legfontosabb tétje hatalmunk 
gyakorlásának…, mondja Igazgató. 

Egy ilyen valóságktól elrugaszkodott őrült véleményre nem kell ugrani…, mondja 
Állampárttitkára az iskolának.  … Mert meg vagyok győződve arról… hogy itt… 
nálunk… az iskolánkban senki sem vevő Emma tanárnő agyrémeire… És arról is meg 
vagyok győződve… hogy igenis a társadalom lelkiismerete vagyunk… sőt arról még 
inkább… hogy a  közösségért való meg-megújuló szellemi készenlét állapotában 
leledzünk… mint ahogy a falakon lévő képek aláírásai jelzik… Istenem… van köztünk 
egyetlen kivétel… 

Világéletemben vonzott… hogy  a társadalom lelkiismerete legyek… ezt néha 
nem is szeretem…, mondja Emma mint osztályfőnök. … És mindig kész vagyok a  
közösségért való meg-megújuló szellemi készenlét állapotában  tartani magam… 

Ejnye… pedálozunk… Virágh kolléganő… pedálozunk…, gúnyolódik az 
Igazgató. 
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 Javaslom… ne adjunk most még fegyelmit Emmának…, mondja Tanári 
munkaközösség vezetőnője. … Legfeljebb egy szóbeli intést kapjon… mondjuk intést 
azért… mert pártolja a szocialista erkölcs által elítélt gyerekáldást tanítványai körében….  

 Te viccelsz… Judit… ejnye… szóbeli intés… az semmi…, mondja Igazgató. … 
Komolyabban… már mondom… érezzétek át Virágh kolléganő tettének súlyát… 
Gondoljátok meg… ha Virágh tanárnő által sugallt viselkedéssel engedjük ki szegény 
diákjainkat az életbe…  akkor megnézhetik magukat … 

 Azért arra nem árt figyelni… hogy ha a  közösségért való meg-megújuló szellemi 
készenlét állapotában szeretnénk lenni… akkor nem hagyhatunk figyelmen kívül 
bizonyos áramlatokat… annak terjedő áramlatát… hogy szaporodjon a magyarság…, 
mondja Állampárttitkára az iskolának.  

János… talán a gimnázium legyen egy szaporító gyár…, kérdezi Igazgató.  
Ne térjünk el a tárgytól… és kint süt a nap… visszaveri a hó… jobb volna a 

szabad levegőn…, mondja Tanári munkaközösség vezetőnője. … Szóval fogadjuk el 
Emmától… hogy a meg-megújuló szellemi készenlét állapotában leledzik… miért ne… 
legfeljebb eme állapot előjele kissé… hogy úgy mondjam… problematikus esetében… 
kissé…  

Így van… az előjel nem stimmel… de az még változhat…, mondja 
Állampárttitkára az iskolának. … Ha például megígéri Emma tanárnő… hogy ha megint 
lesz egy vagy több terhes lány az osztályában… nem titkolja el… hanem éppen 
nyilvánosságra hozza… sőt erkölcsi nevelésben részesíti a megesetteket… És ha 
megígéri… akkor még most csak szóbeli intést javaslok neki én is…  

Nem ígérhetek semmit…, mondja Emma mint osztályfőnök. 
Ugyan Emma… Ne legyél önsorsrontó…, mondja Történelem tanári 

munkaközösség vezetőnője. … Különben  akkor is csak szóbeli intést javaslok… ha 
Emma nem ígér meg semmit… Az más kérdés… ha mondjuk előadást tart majd az 
osztályában az általa pátyolgatott leányanya erkölcsi megnemesedéséről…  ugyanis 
kinézem belőle… akkor majd jöhet az írásos megrovás…  

Nem ígérek meg… ismétlem… semmit…, mondja Emma mint osztályfőnök. … 
És kötelességem megjegyezni… hogy a mindenkori nemiséget csak a jelen viszonyaink  
hatalmi technikáiból kiindulva lehet elgondolni… És kötelességünk a szexualitás jogát 
védeni a hatalom minden formájával szemben… 

Virágh tanárnőt fel kell függeszteni az állásából… , mondja Igazgató. … Egy 
ilyen nem oktathatja a jövő nemzedékét… Erre felhívom a figyelmeteket szavazás előtt… 
És most szavazzunk… 

 Emma kijelentései ellenére, kettő egyre, akár hihető, akár hihetetlen, leszavazzák 
az igazgatót. 

 
 

55 
 
 
Szabadulni szeretett volna már Emma, roppant szabadulni szülei árnyékától, talán 

inkább árnyától, amely minduntalan rá vetült, szabadulni, de nem sikerült.  
Apja árnyát viselte nehezebben. Volt egy korszak, mikor hónapokig nem 

találkoztak, és, ha néha összefutottak az utcán, szavuk elállt. Apja megölelte, szeme 
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megtelt könnyel, Emma viszont kiszabadította magát dacosan, és ridegen pillantott 
apjára. Nézték egymást és hallgattak. Aztán Emma kifakadt, mondván, úgy szökött el 
apja, Ambrus, otthonról, akár egy tolvaj, akit rajtakaptak. Ambrus visszavágott, 
megjegyezve, Emma nem érdemesítette egy telefonra sem hónapok óta. Mire Emma 
kiabált, hogy az utódok fellázadnak egyszer, főképpen, ha unják a rojtosra ismételt 
szólamokat, azok sormintáknak valók kisiskolások füzetébe. Kiabált, nem törődött a 
járókelőkkel, senkivel. Már megint összevissza beszél Emma, fölényeskedett apja, 
kinőhetett volna már végre a hőzöngő korszakából. Emma felhergelődött, és 
leszámolásba kezdett apjával megint és sokadszorra, hogy  milyen ember az olyan… Ám, 
mert nem tudta, mivel hozza is kapcsolatba hirtelen apja emberi mivoltát, vakvágányra 
állítódott, és hülyén politizálni kezdett, mert úgy folytatta, hogy  milyen ember az olyan, 
akinek legfőbb apai törekvése az volt, hogy hatalomhoz hű állampolgárokat neveljen 
gyerekeiből, milyen ember az olyan, aki becsukta utódai szemét, nehogy meglássák, mi 
megy az eszme örve alatt, aki irtotta vérei kétségeit, azokat az úgynevezett ellenséges 
elemeknek tartva fent, szóval milyen apa az, aki által csak a hazugságot ismerhette meg. 
Apja, Ambrus mereven és gúnyosan szemlélte Emmát, majd sarkon fordult és faképnél 
hagyta. Emma utána kiabált, ugye nem mer vele vitatkozni, még levegőt sem képes venni 
a jelenlétében! És apja után iramodott, mikor pedig utolértre, egészen közel hajolva az 
arcához suttogta, tudja meg, végzetesen félreismerte a párját, Annát, és őt, Emmát is 
félrevezette Annát illetően, amit sohasem bocsát meg neki, az apának, és jegyezze meg, 
hogy Annánál, az anyánál jobb ember nincs a földön. És most már Emma hagyta ott apját 
az utca közepén.  

Ahogy távolodott apjától, úgy szeretett volna visszarohanni hozzá, átölelni, 
megcsókolni, de hát, figyelmeztette magát, kinőtt már a gyerekkorból. Ha magában 
beszélt, akkor rendszerint apjához beszélt, pedig, mint gondolta, megunhatta volna már. 
Hiába, apja betöltötte őt továbbra is. Még mindig vinnyogott utána. Vinnyogta, hogy apja 
nem apja már, nem ért egyetlen szót sem abból, amit ő, a lánya mond neki, már akkor 
elfelejtette őt, mikor megszületett, aztán elfelejtette magát is, a szép gondolatait szintén, 
csak a szavait, amelyek üresen konganak, azokat nem felejtette el. Így sírt apja után. 
Továbbra is felhánytorgatta apjának alkalomadtán eltorzult viszonyukat, ha éppen nem 
bírt magával, és apja persze szívesen lekent volna neki néhány pofont felháborodása 
teljes tudatában. Néha oda is tartotta az arcát apjának Emma, csak pofozza, ha ezzel 
segíthet magán. Ha apja árnya rátelepedett, sírhatnék kapta el, úgy érezte, apja kivetette a 
szívéből. 

Mikor észrevettem, hogy könnyes a szeme, megkérdeztem, no csak, itatja az 
egereket? Na és, ha itatja, válaszolta bosszúsan Emma.  

Könnyebben viselte anyja árnyát, de az is árnyékként telepedett rá. Le kéne már 
szoknia arról, gondolta, hogy anyjával minduntalan tudassa, élete semmi más, mint 
konyhába be, onnan ki, munkahelyre el, onnan vissza, tévénézés, és csinálja így 
folyamatosan, visszatérően, körkörösen, amióta az eszét tudja Emma, és fogja is csinálni 
kitartóan valamely titkos bűverőnél fogva. Hol torzultak el a dolgok anyja esetében, ha 
egyáltalán torznak lehet nevezni, ez foglalkoztatta, bár figyelmeztette magát, lassan a 
testtel, jámborabban. Anyja megelégelte Emma bírálatait, és megsértődött, végre 
megsértődött, ez is eredmény volt, Emma szerint, hisz anyja béketűrése végtelennek tűnt. 
És anyja kijelentette, hagyja már békén végre őt Emma. Akkor belátta Emma, igaza van 
anyjának, csak rossz hatással lehet anyjára ő, még elrontaná, hiszen anyja jó, elismert, 
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kedvelt, rossz szava sincs rá senkinek, és ennél nagyobb dolog nincs is az életben, 
tüzetesebben szemügyre véve. Anyja alkalmazkodik, türelmesnek, hiszékenynek 
mutatkozik, mindenbe beletörődik, és házias, gondolta Emma. Tíz éve ugyanabban a 
télikabátban jár, és nem panaszkodik. Mindig mosogat, mindig terít, és mindig kedvesen 
szól, kész a vacsora, az ebéd, a reggeli. Ha elfogta a gyengédség Emmát, megcirógatta 
anyja arcát, miközben leszögezte, anyja példázza, létezik jóság is a sok aljasság között. 
Ilyen jótét lélek, mint az anyja, nincs is több. Anyja egyszerűen jóságadakozó, sokszor 
félreérthetően az, főleg akkor félreérthető, mikor egyszerűen értelmetlen az adakozása,  
meg is issza a levét.  

Mikor Emma néhányszor kijelentette, mutatva anyja iránti elismerését, hogy, 
minden fenntartása ellenére olyan szeretne lenni, mint az anyja, de neki nem megy, akkor 
anyja hitetlenkedett, sőt kinyilvánította, hogy tisztában van Emmának apja iránti 
kizárólagos szeretetével. Mit válaszolhatott volna erre Emma, sok mindent, de inkább 
sóhajtott, és, hogy lássa anyja, nincs igaza, Emma javasolta, a furcsának tartott javaslatai 
egyikeként, gyerünk anya, feküdjünk egy ágyba, melegítsük egymást. Anyja idegenkedve 
jegyezte meg, ugyan, ne bohóckodjon Emma, csak bohóckodni tud vele, az anyjával, úgy 
látszik. Nevetett Emma, mit tehetett volna mást, és kényszeredetten tudomásul vette, 
hogy megint egy újabb félreértés van köztük, és szomorú lett. 

Gyakran jártunk társaságba, a minap éppen oda, abba a társaságba, ahol 
megismertem Emmát. Elérzékenyülve idéztem fel magamban ezt az emléket, felidéztem, 
hogy mielőtt Emma megjelent volna a társaságban, az elvágyódás kerített hatalmába, 
kedvetlenül hallgattam a beszélgetést, mert nem tetszett, mire fut ki, szóval elvágyódtam. 
És akkor megjött Emma, és bámulnom kellett, bámultam, és nyomban kiegyeztem a 
társasággal, sőt belső béke töltött el. Ilyen jelenséghez, mint ő még nem volt szerencsém, 
egy ilyenhez, el is csodálkoztam rajta, hogy rövid szoknyákat viselt, mégis 
tájékozottságot árult el a filozófiában. Micsoda feje van és micsoda lába, gondoltam, no 
és az arca meg az alakja, sőt a mosolya. Belefelejtkeztem akkor melegbarna szemébe, 
ovális arca gödröcskéibe, igen fiúsra vágott szőkésbarna hajába, meg vékony, sudár, 
felkiáltójelet mintázó alakjába, és felfigyeltem arra, mennyire ugri-bugri módon 
kislányos, miközben komolykodón, már-már fellegekben járó, bölcselkedő modorban 
fejezte ki magát.  

Imádtuk, ha Ádám megjelent a szobánkban éjszaka, az ujját szopva, imádtuk, ha 
közénk feküdt. Jól beszélt már, még talán az igekötők használatában volt bizonytalan 
olykor, játszott a nyelvvel, például azt mondta a félholdra, hogy eltört, mondókákat talált 
ki, elevennek, élénknek, érdeklődőnek, barátkozónak mutatkozott, ügyes lett, főleg a 
keze, szeretett főzni, mosogatni, söpörni, pakolni, építeni, működött a képzelete, jó volt 
az emlékezete, kitűnően kombinált, sok verset tudott.   

Én meg alig vártam, hogy az első igazi tavaszi meleg megérintsen, mert akkor 
azonnal kitelepedtem a balkonra, szerettem ezt a balkont a Szabados Sándor utcában, bár 
eléggé zárt volt és állandóan galambpiszkos, hiába takarítottuk. Gyengém volt minden 
erkély, balkon, kert, terasz. Visszatérően álmodtam azokról a balkonokról, teraszokról, 
erkélyekről, kertekről, amelyek ahhoz a lakáshoz, ahol éppen éltem, tartoztak. Álmodtam 
a sátoraljaújhelyi házunkban lévő teraszról, gyerekkorom kertre néző, oszlopos 
teraszáról, és álmodtam a budapesti otthonainkban található erkélyekről, mikor még a 
szüleimmel laktam az Üllői úton, a Jókai téren, meg a zuglói, Tallér utcában, ahol egy kis 
kertrészünk volt, de még a Klauzál utcai kis erkélyről is álmodtam. Ezek az álmok 
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megnyugtattak, mert a teraszok, erkélyek, balkonok, kertek megnyugtattak. Ezeken a 
teraszokon, erkélyeken, balkonokon, kertekben lebzseltem volna állandóan, egész évben, 
ha az időjárás engedte volna, vonzódtam ide, és ha éreztem valami feszültséget, 
rosszkedvet, akkor oda, azokra menekültem. Ha ősz vagy tél volt, hát szenvedtem, de 
akkor is kitelepedtem képzeletben, mert tudtam, rögtön megnyugszom, kisimulok. Űzött-
hajtott ki a teraszokra, erkélyekre, kertekbe valami, valami nyugtalanság meg 
kíváncsiság, örültem, ha vakított a nap, vagy éppen elfelhősödött, és ha zúgott a szél, 
simogatott a levegő, és élveztem a szomszédoktól átszűrődő veszekedéseket, történeteket, 
pletykákat. 

  
 

56 
 

 
 Szóval boldog Emma, imádja az életet, és ezt most már nem kell megerősítenie a 

cigányasszonynak sem.  
Az esküvőnkön nem igen érzékel Emma semmit a külvilágból, látja, én sem, 

magunkba vagyunk süppedve, szorongunk, hogyan tudunk majd egymással zöldágra 
vergődni, szorongunk, miközben az anyakönyvvezető mondja és mondja a maga kötelező 
kincstári szövegét, például „az örök házastársi hűség a szocializmusban még nagyobb 
jelentőségre tesz szert, mint más társadalmakban”.  

Nincs lakásunk, és mivel albérletbe nem akarunk menni, hát, más lehetőség híján, 
Emmáékhoz kell költöznöm. Kapóra jön most, hogy Emma apja elköltözik, így aztán, 
miután Emma testvére, Kisöcsi átmehet az anyja szobájába, apja helyébe, amit, 
szerencsére, szívesen tesz is, hisz anyjával ők ketten jól megvannak, anya és fia, tehát 
szabad az utam Emmához. A két szobát elválasztó nagy szárnyas ajtóra egy mutatós, igen 
színpompás batikolt függönyt teszünk. A berendezés marad, csak Emma íróasztala kerül 
Kisöcsihez, kerülhet, mert egy íróasztal nem elég kettőnknek, egy másik íróasztal pedig 
nem férne el, hát felszereltetünk két asztallapot az ablakpárkányhoz, az egyik Emmáé, a 
másik az enyém, rajtuk írógép. Ez a két írólap lesz a szoba kitüntetett helye, sőt, Emma 
szerint, a kettőnk összetartozásának jelképe, hisz mikor egyszerre dolgozunk, még a 
vállunk is összeérhet, ha akarjuk. Kisöcsi volt heverőjét  Emma heverője mellé helyezzük 
a részemre, így a szoba súlypontja áttevődik, kissé bizonytalan lesz, de sebaj. A helyén 
maradhat nagyjából a dohányzóasztal a két fotellal a szoba közepén. Persze ruháimat és 
egyéb holmimat nem tudja befogadni Emma kétajtós ruhásszekrénye, a hozzá szorosan 
kapcsolódó néhány kisebb szekrényke és fiók, amelyek ülőkének vannak kiképezve, és 
be vannak illesztve egy könyvespolc-rendszerbe, de ezen sem férnek el a könyveim, így 
aztán mindenhol, főleg a padlón, könyvek halmozódnak. Tudom, hoznom kell a 
ruháimnak szekrényt, hozok is, a kanyargós, hosszú előszobában elfér. A lámpák új 
szerzeményeink: egy-egy közönséges, piros lámpa az írólapokon, aztán egy 
meglehetősen nagy olvasólámpa, a heverőink mögött a falra szerelve, kerek, 
szalmafonatú, no meg a fotelok között egy állólámpa, amely kiválik, kirí, mivel 
iparművész tervezte, meg is látszik rajta, drága is, pedig egyszerű, ernyője nádfonatú 
félgömb, váza feketére lakkozott fém. Van egy kétpárevezős csónakom is, Emma 
csodálkozására, a Római parton, egy csónakházban, bankkölcsönből vettem, úgynevezett 
gurulóüléses, hamar megtanul vele Emma evezni. Hétvégeken kijárunk a Dunára, 
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tollaslabdázunk is, tudniillik jómagam a szombat-vasárnapokat a sportnak szeretem, 
meggyökeresedett szokásból, szentelni. 
 Emma anyja felajánlja nekem, hogy tegeződjünk, ám igen nehezen áll rá a szám, 
Emma virgonc csodálkozására. Megmagyarázza anyjának, miszerint kissé távolságtartó 
és tartózkodó a természetem, nem könnyen oldódom, ráadásul még gőgös is vagyok 
némileg, ami szintén akadályozza, hogy közvetlen legyek. Akkor kerülök kicsit közelebb 
Emma anyjához, mikor csak állok tanácstalanul a gáztűzhely előtt, nem tudva, miként 
gyújthatnám be, hát anyósom megpukkad a nevetéstől, és aztán, mikor kiderül, hogy a 
begyújtása nem boszorkányság, magam is  jót derülök. Hát persze, engem a szüleim, meg 
a nagymamám, magyarázza Emma, minden házi munkától megkíméltek, például még 
vásárolni sem küldtek soha. Kisöcsi megjegyzi, úgy is festek, mint akinek világ életében 
minden hétköznapi terhet levesznek a válláról.  

Emma később előszeretettel adja elő, hogy én, az anyjával, Annával való oly nagy 
különbözőségünk ellenére, hamar szívembe fogadom Annát, akiben felismerem a szelíd 
alkalmazkodás meg a roppant áldozatkészség csodáját, amit nem győzök, Emma 
örömére, hangoztatni. Emma igen szereti hallani, mennyire becsülöm az anyját, 
mondván, hogy ilyen tapintatos, jó emberrel, a szó szoros értelmében jóval még 
életemben nem találkoztam. Hát igen, anyósom, Anna egyáltalán nem sulykol semmilyen 
politikai nézetet, amitől, megismerve Emma családjának történetét és véleményeit, tartok. 
Persze a legutóbbi magyar lázadást „ellenforradalomnak” nevezi, de még ezt is eltűröm 
tőle, amit Emma nagy engedménynek értékel. Szóval elismeréssel adózom anyósomnak, 
és Emma megnyugszik, nem tart már attól, hogy lehetetlen lesz majd együtt élnünk. 
Anyósom türelmesen, elnézően, megengedően viszonyul  hozzám, holott nem igen osztja 
semmiben álláspontomat, sem a hétköznapi teendőkhöz való viszonyulásomat, de 
mindezt alig nyilvánítja ki, sőt még az élesebbnél is élesebb politikai mondandóimat sem 
kárhoztatja. Becsül engem, mint elárulja Emmának, szorgalmasnak tart, állhatatosnak, 
úgy látja, sokra fogom vinni, hisz egész nap ülök az írólapomnál és verem az írógépet, 
vagy kint vagyok a terepen, ha esik, ha fúj, miközben arra is van energiám, hogy Emmát 
szeressem, karban tartsam a lelkét, anyósom észrevétele szerint, pedig ahhoz igen sok 
energia  szükséges, legalábbis anyósom így tartja.  

Emma apja, aki éppen szakít családjával, mint értelmiségi az értelmiségihez, 
szeretne hozzám viszonyulni, ahogy Emma érzékeli. Emmától megtudom, hogy apja 
szerint egy értelmiséginek, így aztán nekem is, a napi politika ütőerén kell tartania a 
kezét, ezért fog mindig politizálásba velem. Ne csináljak ebből nagy ügyet, javasolja 
Emma, engedjem el a fülem mellett, ha apósom  elemzi, amit az újságokban olvas, 
például, hogy „terjed a rongyrázás, az anyagiasság, az önzés, a harácsolás, az egyéni 
érdek a társadalmi érdek rovására”, nehogy vitatkozni kezdjek, int Emma. Nem alakulhat 
ki apósom és köztem egyetértés, sőt kötelék is alig. Egy idő múlva apósom másképp kezd 
rám nézni, ennek oka az, legalábbis Emma értelmezésében, hogy Emma mutat  
apósomnak egy fényképet, amelyen szegényes, falusi jellegű utcában, fészerszerű ház 
udvarán két férfit kérdezgetek táskamagnóval a kezemben, mindkettő fekete gumicsizmát 
visel, az egyik, ócska svájci sapkával a fején,  kétes tisztaságú atlétatrikót hord, eléggé 
fázhat is, a másik pufajkát vett fel, és vedlett kalapot, annak meg melege lehet, és ez a két 
ember emlékezteti apósomat származására. 

Ahogy nekem a Virágh családba, Emmának is eléggé megpróbáltatást jelent  a mi 
családunkba, az Újhely családba illeszkedni. Valahogy furcsa neki apám és anyám, sőt 
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eléggé homályosnak, ahogy kifejezi, bizonyulnak számára. Mesélem Emmának, hogy a 
szüleim próbálják az életüket kellemesen, lakályosan berendezni, elsősorban is 
biztonságosan, a biztonságra alapozás a fő törekvésük, ámde éppen biztonságban nem 
érezhetik magukat soha, inkább a bizonytalanság bélyegét viselik, bár igyekeznek ezt a 
bélyeget magukról eltűntetni, rendezetten élni, jól öltözködni, a rendesnél is rendesebb 
háztartást vezetni, kávéházi törzshelynek használni egy kopott presszót, itt érintkezve 
ismerőseikkel, nem mulasztják el a színházba járást, próbálják mindennek megadni a 
módját, ugyanakkor persze alkalmazkodni igyekeznek leginkább, alkalmazkodni az 
éppen fennállóhoz, elsősorban kényszerűen. „Soha nem élünk ilyen jól, mint ebben a 
rendszerben, ami most van, nem túloznak az újságok”, hangoztatják például.   

Elcsodálkozik Emma lakásunk berendezésén, ilyet még nem lát, mire én, nehogy 
azt higgye Emma, hogy nekem tetszik, elárulom, milyen szívesen átrendezném. Nálunk 
csaknem mindenféle-fajta bútordarab megtalálható, komód, tálaló, vitrin, kombinált 
szekrény, egy kis világító bárral az italok számára, több ruhásszekrény, persze zsúfoltan 
ruhákkal, különféle stílusokat utánzó fekvőhelyek, székek, fotelok, amelyek huzata a 
paradicsommadár tollazatával összetéveszthető, legalábbis szerintem. Rengeteg a 
csiricsáré dísz, csecse-becse, porcelánból való vázák és figurák, meg kerámiák, sokfajta 
színben, aztán ezüst tálcák, gyertyatartók a legkülönbözőbb formában. Feltűnő a rengeteg 
olajkép a falakon, mind-mind hullámos szélű, sarkaiban és felezőpontjaiban faragott 
díszítésekkel ellátott, aranyozott hatást keltő keretben. Micsoda stíl, ütközik meg Emma. 
Örökség, magyarázom, anyám családjának révén, illetve és pontosabban ezek a 
bútordarabok már nem az eredetiek, mert azok odavesztek a háború idején, viszont 
azokhoz hasonlókat, bár rontott formában, silányabb minőségben szereznek be a szüleim. 
És kritizálom a berendezést, hogy hamisságot keltenek, bár a porcelánok meg a képek 
között is van elfogadható számomra is. A többség azonban hivalkodó és közönséges, 
értéktelen is tulajdonképpen, viszont értékesnek akar tűnni. Bár ebben a környezetben 
növök fel, eléggé viszolygok tőle, mint elárulom. Tudtára adom Emmának kesernyésen 
azt is, mennyire szánom szüleimet, akik polgárok szeretnének lenni, de soha sem 
lehetnek azok, csak félig-meddig, nem lehetnek sem a múltban, sem a jelenben, így hozza 
a sorsuk, csak majmolhatják, szegények, az általuk polgárinak gondolt ízlést és 
életformát, ennek eredménye a környezet, amiben laknak. Ráadásul még azt is ismételgeti 
állandóan apám, hogy „gyarapodik és gyarapodik minden háztartás, fokozatosan 
emelkedik az életszínvonalunk”, hát igen, ezt olvassa az újságban, és magára is veszi.  

Keserűen kell érzékelnie Emmának hogy nem szeretik őt a szüleim. Célozgatnak 
minduntalan arra, hogy a jó házassághoz anyagiak szükségesek, nem árt a szép 
hozomány, a szerelem másodlagos, jól tudván, hogy Emmának nincs hozománya, és 
hogy Emma és közöttem dúl a szerelem. Azt sem veszi be a gyomruk, hogy Emma 
újságíró, filmesztéta, sőt író. Nem tudják hová tenni Emmát. Meg aztán képtelenek 
beszélgetni egymással, nincs közös témájuk, nem szereti sem apám, sem anyám, ha 
olyasmivel hozakodunk elő, amihez nem tudnak hozzászólni, és Emma témáihoz 
nemigen tudnak. Emma azonnal ráérez, hogy apám, aki üzletvezető, ad arra, hogy 
elegáns, kimért legyen, tekintélyesen, sőt rátartian viselkedjen, még velem, a fiával is. 
Apámnak meggyökeresedett elvei vannak, amelyekből kimozdíthatatlan, a szokásai rabja, 
szeret kellemesen, kényelmesen élni, és hogy így élhessen, ennek érdekében sok mindent 
megtesz. És elvárja, ismerjék és elismerjék ügyesnek, rátermettnek, olyannak, aki 
érvényesül az életben, a maga keretei között mindenképpen. Emma persze hamar felméri, 
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hogyan kell viselkednie apósa jelenlétében, hát nagyrabecsüléséről biztosítani. Azt 
mindenképpen elismeri azért Emma, hogy apám mindent megtesz anyámért, ha néha meg 
is mutatkoznak ellentéteik. Anyámról, aki egy nevelőintézet pszichológusa, sokkal jobb 
véleménnyel van Emma, mutatós asszony, képes jól kinézni, ha arcát kifesti, haját 
elrendezi, tud öltözni, és igencsak jó családanya, amint Emma azonnal felméri. Azt is 
nyomban átlátja Emma, hogy anyám közelebb áll hozzám, és talán ezért is kedvesebb 
anyám vele, Emmával, mint apám, bár azért meglehetős gyanakvással él házasságommal 
kapcsolatban ő is. Nem tudja elhinni anyám Emmáról, hogy jó családanya lehet; és 
Emma kinézetét, öltözködését, ízlését sem viseli el. Anyámmal mégis könnyebben 
boldogul Emma, mert anyám nyíltabb, megengedőbb, kevésbé vezetik. Nagymamám 
azonban megnyeri Emma tetszését, Emma okosnak és eredetinek tartja, és Emma élvezi, 
ahogy nagymamám megnyilvánul, hogy ami a szívén az a száján, ráadásul telibe talál 
általában, és erőteljesen vezeti, nyolcvanon felül is, Emma csodálkozására, családunk 
háztartását. Különben  nagymamámat nem érdekli, milyen Emma, hát az unokája 
felesége, és kész,  ezért aztán tudja, el kell fogadnia, és, ha tetszik neki Emma, ha nem, el 
is fogadja, ámde ahogy ezt teszi, az nagyon érdekes, Emma szerint mindenképpen 
érdekes, ugyanis mintha nem venné tudomásul őt, mint személyt, személytelenül fogadja 
el, semlegesen, bár kedves természetességgel viszonyul hozzá. Emmának ez a viselkedés, 
bár néha bántja, nincs ellenére.  

  Nem nehéz Emmának átlátnia, hogy apám igen sok fenntartással kezel engem, 
mintha nem fogadna el, illetve mintha szálka lennék a szemében, mivel, úgy véli, nem rá 
hasonlítok. Bár mindent megad nekem, méri fel Emma, amit anyagiakban, a 
lehetőségeihez mérten megadhat. Különben távol állunk egymástól, valószínűleg nem 
egyezik a lelkületünk, szemléletünk még úgysem, az különösen nem. Apám, minduntalan 
ellát tanácsokkal, elvárná, mint Emma érzékeli, hogy kövessem őt, apámat, és még most 
is, felnőtt koromban, szeretné megszabni, hogyan viselkedjek, milyen magatartást 
tanúsítsak, mi legyen a véleményem, mindezt elsősorban és természetesen az én 
érdekemben. És Emma meg is bizonyosodhat minduntalan erről, hiszen Emma 
jelenlétében is kioktat engem apám, mondjuk, hogy nem közkatonának, hanem 
tábornoknak kell lenni; nem okvetlenül úgy kell viselkedni kint, az életben, mint bent, 
otthon, a négy fal között; az élelmesség, ügyesség, simulékonyság pénzt hozhat, és a 
pénzt, az anyagiakat nem kell szégyellni. Emma tapaszthatja, hogy engem ezekkel a 
kitételeivel apám ki tud üldözni a világból. Ehhez képest az már csak alig érdekes, hogy 
minduntalan újságokban olvasott, rádióban, tévében hallható szövegekkel jön,  például, 
hogy „a lojalitás nem feltétlenül lealacsonyító, sőt, ha valaki átlátja, mi az ország érdeke, 
akkor felemelő”. Anyám igyekszik védeni engem, ha sok mindenben igazat ad is 
férjének, mert jobban átérzi, mi mozgat, szűri le Emma, próbál érteni is, ámbár megriad 
tőlem sokszor. Azt is látja Emma, hogy mindezek ellenére meghitt viszonyban vagyok 
anyámmal, de csak egy határig, fontos dolgokat nem igen kötök az orrára.  Anyám is 
szívesen terelget a saját meggyőződései szerint, fő szempontjai az alkalmazkodás, az 
egyetértés mutatása, de elsősorban a megfelelés, és századszor is a megfelelés. 
Nagymamám meg, mint Emma felfedezi, imád engem,  tejben-vajban fürösztene most is, 
ahogy nyilván gyerekkoromban. És felméri Emma azt is, hogy mintha jobban kötődnék 
hozzá, mint a szüleimhez.    
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Különben anyám és apám között, időnkénti súrlódásaik ellenére, igen-igen szoros 
a viszony, sokkal szorosabb, mint kezdetben Emma feltételezné, el sem lehetne képzelni, 
hogy ne a másikért éljenek, és ezt irigyen veszi tudomásul, a saját szüleire gondolva. 

Sajnálják a szüleim Emma anyját, miután ráébrednek, milyen nagyszerű ember, és 
kimondottan megszeretik, holott világok választják el őket egymástól. Ez rendben is 
volna, viszont Emmát mélyen sérti, mikor fülébe jut, hogy apám azt hangoztatja, 
miszerint a fia házasságában az egyetlen jó az anyósa. Megérinti szüleimet anyósom 
jószívűsége, kedvessége, áldozatkészsége.  Anyósom is megszereti szüleimet, rendes, 
jóravaló embereknek tartja őket. Mikor együtt vannak és beszélgetnek, igen helyénvalóan 
viselkednek egymással. Helyénvalóan, ez a legjobb szó rá, mondja Emma. Ilyenkor 
Emma és én visszavonulunk, hagyjuk őket. Apám persze mutatni akarja anyósomnak, 
mennyire érti és helyesli azt, ami manapság van, és igyekszik kinyilatkoztatni, mint 
üzletvezető is, és ahogy az újságok is, miszerint „egyre nagyobb a választék az 
üzletekben, a kirakatok versenyre kelhetnek nyugodtan a bécsiekkel”. Emmát és engem 
bosszant ez a reklámszöveg, viszont anyósom bólogat és komolyan megkérdezi, hogy 
tényleg így látja-e apám, mert ő azért sokszor nem kapja meg, amit szeretne. És akkor 
anyám gyorsan helyesel anyósomnak, mert túl átlátszónak tartja apám igyekezetét, hogy 
anyósom szája íze szerint beszéljen, pontosabban, amit szája ízének gondol.  

Apósomat ellenben nem bírják a szüleim, sőt mondhatni azt is, hogy utálják, amit 
Emma tudomásul vesz, bár nem szívesen. Gyanakszanak rá, akinek pályáját túl 
kacskaringósnak vélik, és gyanakszanak rá, mint olyan férjre, aki feleségével csúnyán 
bánik. Apósom új családalapítását, főleg újabb gyereke születését, igen furcsának, nem 
helyénvalónak gondolja anyám is, apám is. Így aztán apósommal nem jön létre 
semmilyen kapcsolatuk, kétszer-háromszor ha találkoznak, szinte megnémulnak a 
másiktól. Egyaránt hívei a rendszernek, pontosabban Emma apja valóban hithűen, a 
szüleim meg kényszeredetten, illetve magukat is becsapva; és mikor először találkoznak, 
mintha egymástól vennék át a szót, hisz csaknem egyszerre jelentik ki, hogy „végre olyan 
társadalomban élhetünk, amelynek minden egyes tagja megtalálhatja a számítását, ha 
nem viszonyul ellenségesen”; mintha éppen a televíziót kapcsolnák be. Ezt hallva Emmát 
és engem  nevetőgörcs fog el. 
 Mikor először visz el Emma engem a nagyszüleihez Kiskunfélegyházára, kissé 
fél, vajon mit fogok szólni a düledező házhoz, a vizes falakhoz, a szobák dohos 
levegőjéhez, a kimustrált, gyenge bútorokhoz, hogy alig lehet leülni valamire, mit szólok 
majd ahhoz a baromi nagy rendetlenséghez, összevisszasághoz, ahhoz a sok légyhez, 
amelyek ellepik az ételt, és mit nagymamája fekete fejkendőjéhez, nagyapja kucsmájához 
és beszédmódjához, meg a szaghoz, igen, a szaghoz, ám nekem állítólag, és Emma 
szerint, a szemem sem rebben, úgy teszek, Emma örömére, mintha otthon lennék. 
Gondolja Emma, hogy az én számomra az ő nagyszülei, akik nyomban el is fogadnak, 
hasonlítanak azokhoz a féle-fajta emberekhez, akiket kutatok, így aztán feltalálom 
magam. És, hogy ilyen kedvesen és megértően viszonyulok az ő, Emma alacsony sorban 
élő, szeretett nagyszüleihez, a boldogság és az életimádat fokozódik Emmában, nyilván a 
cigányasszony is megerősítené ebben, gondolja. 

Meg aztán élvezi Emma, hogy egyik napról a másikra, hipp-hopp, 
megváltoztatom a külsőmet, alig lehet rám ismerni, így jobban is illek, Emma véleménye 
szerint, hozzá. Amiről nem mondok le, és Emma helyesli ezt, az a nagy, sötét üvegű 
szemüveg, amelyet minden évszakban hordok, ez eléggé felismerhetővé tesz, és az nem 
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baj, vallja Emma. Megjelenésem is követi most már végre, és Emma örömére, mint 
kifejezi, hajlamaimat, beállítottságomat, a bensőmet tükrözi, vagyis, Emma szerint, 
felzárkózom hozzá. És miután Emma a haját megnöveszti kissé, szeretné, ha magam sem 
vágatnám le oly rövidre, hát jó, beleegyezem. Ha elmegyünk valahova tavasszal Emma 
galambszürke trapéznadrághoz fekete pulóvert és fehér-piros pelerint hord, jómagam 
műlakk, sötétbarna dzsekit, gallérját felhajtva, a sötétkék farmeromhoz. Nyáron Emma 
fehér halásznadrágot szeret felvenni különböző színű selyemblúzokkal, nekem ajánlja, 
viseljek  kordbársony nadrágokat, csíkos vászoningekkel, amelyek nyaka legombolható.  
Ősszel Emmáról le nem megy egy világosbarna, kopott szarvasbőr félkabát övvel, fekete 
vászonnadrággal, én meg szerzek kéz alól egy sötétzöld kordbársony rövid kabátot és 
ugyanilyen anyagból zöld nadrágot. Télen Emma sötétkék, bokáig érő, karcsúsított, 
csuklyás szövetkabátot visel legszívesebben, rajtam meg egy vászon, keki színű, 
teveszőrbéléses, térdig érő kabátot szeret látni, ugyancsak csuklyával. Kedvtelve nézegeti 
Emma kettőnket a tükörben, most már lerí rólunk, gondolja, és anélkül, hogy egy szót is 
kiejtenénk, az újító, hát mi más, a vagány persze, az uralkodó értékekkel szakító, naná, a 
megszokott szokásoknak, hagyományoknak fittyet hányó figurák vagyunk. Jót mulat 
Emma a szüleimen, akik kétségbe esnek, rossz néven véve átváltozásomat, és 
megjegyzik, úgy festek, mint egy szegénylegény, nem helyénvalóan, sőt még 
egészségtelenül is, és célozgatnak Emma ebbéli aknamunkájára, hozzátéve, hogy persze 
„akármilyen lehet a divat, de a legfontosabb, hogy harmóniában legyen az egészséggel és 
a helyénvalósággal”, mondják, egymás szavába vágva,  csodálkozásomra, hiszen ezek 
nem az ő szavaik, ki is derül, egy televíziós műsorban hallják.  

Féltenek bennünket mind a Virágh, mint az Újhely szülők, egymással 
mélységesen egyetértve, ebben aztán mélységesen nagy az egyetértés köztük, mondván, 
és ostorozva mindkettőnket, miszerint nem arra törekszünk, hogy valaha is legyen 
valamink. Hülyéskedve vágunk  vissza nekik, egy felülről, a hatalom magaslatából sokat 
hangoztatott szöveggel, kissé átszabva, átalakítva, miszerint „akik nem a szerzésre 
összpontosítanak, akik nem harácsolnak, nem anyagiasak, ráadásul még nem 
foglalkoznak összeesküvéssel sem, azok a fennállóra szavaznak, akkor is, ha nincs 
szándékukban”, hát  mit akarnak még a szüleink, és kuncogunk. 
 A lényeg, hogy Emma boldog, és imádja az életet, és ez nem mendemonda, habár 
azzal a cigányasszonnyal, aki először látja meg Emmában a boldogságra meg az 
életimádatra való képességet, régóta nem találkozik. Nekem meg a legfontosabb, mint 
Emma felfedezi, hogy belső békében éljek, és örömmel látja, hogy tényleg így élek az 
oldalán.  

Egyre hevesebben szeretnénk gyereket, ám hiába, nem sikerül Emmának teherbe 
esnie, tudniillik első gyerekünket nem tartjuk meg, ami nem múlik el következmények 
nélkül. Emma vádolja magát könnyesen, milyen hülye, milyen szerencsétlen döntést hoz, 
illetve hozunk. Kétségbeesünk, mindennel megpróbálkozunk, hogy újból teherbe essen 
Emma, hókuszpókuszokkal, átfújással is kísérletezünk, járjuk az orvosokat, különféle 
csodagyógyszereket szed Emma, eredmény nélkül. Bűnhődünk korábbi kínos döntésünk 
miatt. Keserűen, vádlón nézünk egymásra, hisz tettestársak volnánk, nehezen elviselhető 
tettestársak. Sejtjük, ha nem lesz gyerekünk, elválnak útjaink. 

És amikor végre teherbe esik Emma, ujjongunk, és miután megszüli Ádámot, hát 
a magam belső békéje és Emma boldogsága meg életimádata a mennyekig ér.  
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Ádám, egy egész éjszakán át tartó vajúdás után, három kiló nyolcvannal és 
ötvenhat centivel pottyan a világra, el vagyunk tőle ájulva mindahányan.  

Rám ismét belső béke köszönt, semmi elvágyódás nincs bennem,  és ez nem 
mendemonda.  

 
 
57 

 
 
Bizony árnyékként nehezedett Emmára és persze rám is, az az őszi délután, még a 

házasságunk előtt, sétálva a Dunakorzón, a Vigadónál, karommal karolva Emma vállát, 
mikor bevallotta félénken, akadozva, hogy gyereket hord tőlem. Levettem kezemet a 
válláról, elkomorultam, mit elkomorultam, összeomlottam. Megzavarodtam, hogy úgy 
mondjam. Menekülni szerettem volna rögtön. Akkoriban még abban a korszakomban 
voltam, amikor minden szabályt, mintát, szokást, amiket általában vallottak, 
elutasítottam, a gyereket is. Javasoltam, vetessük el.  

És Emma? Nem volt képes soha magyarázatot adni, miért egyezett bele, elvetetni 
a gyerekünket, az elsőt. Pedig undorodott emiatt magától, és persze tőlem is undorodott. 
Szégyent érzett és keserűséget. Rossz, nagyon rossz állapotba került. Nem találta a 
helyét. Nem tudta, hogyan nyugodjon meg. Nem akart élni. Nincs kiút, úgy érezte. Várta, 
mikor jön meg ismét a kedve az élethez. Szeretett volna mindent elfelejteni, engem is.  

Mégis egymásba kapaszkodtunk rémülten, és kapkodva kötöttük össze sorsunkat 
hivatalosan is, annak ellenére, hogy egy magzatgyilkosság beárnyékolta a kapcsolatunkat, 
és eredményeképpen Emmát dührohamok kínozták, magam meg mélységes hallgatásba 
burkolóztam.  

Megmagyarázhatatlan a számára, amit tett, sírta nekem.  
Előjött a megmagyarázhatatlan énje, gondolta keserűen, hisz képes volt azt 

gondolni, azzal hitegetni magát, hogy egy ilyen kis magzatért nem érdemes szomorkodni, 
mert az még nem számít, még nem valódi ember, valami élőlény ugyan, 
élőlénykezdemény, az igaz, mert mutat élőlényekre jellemző tulajdonságokat, ha nem is 
igazán emberieket, ezt is képes volt bebeszélni magának, hogy nem igazán emberieket, és 
ha így van, akkor szó sincs gyilkosságról, vélte, embergyilkosságról semmiképpen sem; 
és azért is vagyunk emberek, gondolta, mikor vitték a műtőbe kikaparni, hogy 
meghatározzuk, kinek adunk életet. És mikor erre visszagondolt, szerette volna magát 
elpusztítani. Mindenesetre aggasztónak találta az életét.  

Magam is aggasztónak találtam mindent azon az őszön, a ronda időjárást, még a 
madarak csivitelését is aggasztónak, hangjukat szokatlanul élesnek, vészterhesnek és 
nyomasztónak, türelmetlennek, végső soron tehát aggasztónak. Úgy véltem, a hold üres 
tágasságban lebeg, körülötte villódzás látszik, az égbolt villódzása, különben foltos 
villódzása, ezt szerettem, de amikor szélroham jött, amely elfelhősítette a holdat és 
körülötte a villódzást, akkor aggasztónak láttam mindent megint.  

Amikor aztán később többször dührohamok kínozták újból és újból Emmát, 
tudtam, az első gyerekünk elpusztítása rémlik fel benne. Ilyenkor, hogy megnyugtassam, 
előadtam mindig egy-egy feltűnőnek számító, suttogó hírt, kirívó, hihetetlennek látszó 
hírt, legutóbb azt, miszerint fogalma sincs a rendőrségnek, vajon ki nyomott a csepeli 
Lenin szobor kezébe egy nagy karéj zsíros kenyeret, a vörös vezér kezébe a vörösnek 
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nevezett Csepelen, avas zsírost, tömeges csoportosulást és röhögést kiváltva. És mikor 
ezen Emma elnevette magát, azt gondoltam, minden rendben. 

És persze elvarázsolódott Ádámtól, főleg, mikor  Ádám odabújt hozzá, arcára 
fektette az arcát, és beléharapott. Már egyedül mosott fogat, de a fogkrémet gyakran 
lenyelte. És ha megsértődött, odamondta nekünk, mama, papa, végre megmondom a 
magamét, összeszorul a gyomrom, rátok sem bírok nézni. Ádám felülmúlhatatlan, 
gondoltam. 

 Jómagam is felülmúlhatatlan szerettem volna lenni, gyakran folyamodtam 
feltűnő, egyesek által felülmúlhatatlannak, mások által viszont éppen alulmúlhatatlannak 
tetsző eszközökhöz. Be kellett ismernem, hogy én, küzdve és küszködve a világgal és 
önmagammal, azzal, ahogyan engem a világ látott és fogadott, és én ezzel 
szembehelyezkedve, elterelni akarván a figyelmet, berzenkedve, keserűn és keservesen, 
tényleg a felülmúlhatatlanság bizonyos formáihoz folyamodtam. Az első 
felülmúlhatatlanságom idején az öltözködésemmel tündököltem felülmúlhatatlanul, 
ráadásul hétköznap délelőtt, mikor mindenki  lehetetlen külsővel mutatkozott, hát akkor 
voltam én elegáns, és felülmúlhatatlanul, Miután megundorodtam, mert megundorodtam 
az effajta öltözködéstől, megkezdhettem második felülmúlhatatlanságom korszakát, 
rátérve a toprongyosra, éppen arra, persze egy válogatottan egyedi toprongyosra, 
felülmúlhatatlan toprongyosra, hiszen a közönséges toprongyossal nem terelhettem volna 
el a figyelmet arról, amiről el szerettem volna. Természetesen ünnepnapokon, 
hétvégeken, vagy színházba öltöttem fel toprongyosságomat, hogy szabotáljam mind az 
ünnepnapokat, mind mondjuk a színházba járás hamis ünnepélyességét. Harmadik 
felülmúlhatatlanságom idején már nemcsak a külsőmre, hanem a bensőmre is gondoltam, 
a bensőmből próbáltam felülmúlhatatlanságot sugározni, így aztán csaknem filmes 
lettem, illetve majdnem riporter, vonzódtam a margóra szoruláshoz, meg kacérkodtam a 
lelki betegséggel, sőt a szélhámos pénzszerzéssel, de a remeteséggel is, miközben 
felmerült bennem a szektavezérség, csak nem tudtam, milyen szektában is lehetnék vezér. 
És miközben hol erre törekedtem, hol arra, elérkeztem a negyedik 
felülmúlhatatlanságomhoz, mikor is kiderült számomra, hogy az a legjobb nekem, ha 
belekezdhetek egy fordulatba, és belekezdtem, nagy hévvel kezdtem  bele a fordulatba, a 
felülmúlhatatlanságom eltitkolására szolgáló különböző eljárások megtanulásába és 
alkalmazásába, tehát éppen a felülmúlhatatlanságom elrejtését megcélozva, 
természetesen felülmúlhatatlanul, és lettem amolyan mindennapi járókelő, amolyan 
feltűnő csámborgó. Dühödten kerestem azt a bensőt és azt a külsőt, amelynek jellemeznie 
kellett volna engem, és ha nem sikerült megtalálni, elvágyódtam. Viszont belső béke, 
végtelen belső béke kerített hatalmába, mikor figyelem irányult rám és barátomra, Palára, 
dühöngő odamondásainkra, tulajdonképpen felülmúlhatatlan viselkedésünkre. Mertünk 
kilógni a sorból felülmúlhatatlan szemtelenséggel,  meredeken kilógni, ha nem így 
tetettünk volna, ha nem hintettem volna el minduntalan, hogy mene, tekel ufarszin, 
megszámláltatott, megméretett, könnyűnek találtatott, és nyíltan nem hangoztattam volna 
mindenhol, amikor mások befogták a szájukat, és nem mutattam volna 
felülmúlhatatlanságot a szájalásban,  akkor nem figyelt volna fel rám, ránk Palával senki; 
és ez is igazolta, hogy nem hiába nagy a pofánk, megindulhattunk a pályánkon.  
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Javasolta a filmstúdióban Emma, ahol dramaturgként talált helyet magának, hogy 

készítsenek egy filmet az árnyékról, illetve az árnyról, természetesen megszemélyesítve, 
és hivatkozott Jungra, aki szerint az árnyék megidézheti a hősök, a vallásalapítók, a 
különleges személyiségek szellemét, ha az árnyékot úgy kezeljük, ahogy kezelni illik.  

Na ne hülyéskedj, Emma, mondta felpaprikázódva a stúdióvezető,  Emma főnöke,  
Jung nincs a követendő példaképeink között, ezt tudhatnád, különben elég furcsa témát 
javasolsz, hisz nyilván nem arra  az árnyékra gondolsz, amely a nap révén keletkezik, 
hanem, téged ismerve, a gonoszt megtestesítő árnyékra vagy árnyra, de hát a gonosz 
megszemélyesítve, ahogy javaslod, ördöggé lesz ugye, ha jól emlékszem a 
tanulmányaimból, és mit kezdhetünk mi egy ördög témával, hát semmit, hiszen, mint 
tudjuk, ördög nincs.  

Emma akkor elmagyarázta, hogy az árnyék egyrészt a személyiség 
elengedhetetlen alkotórésze, nélküle nem volnánk egész emberek, ugyanakkor magába 
foglalja mindazt, ami kivetendő bennünk meg ami kivetendő a világban, és mindazt 
példázza, ami csúnya, otromba, kiállhatatlan, elkeserítő. És persze belőlünk származik, 
illetve kívülről ránk vetül. A filmben ábrázolni lehetne, magyarázta Emma, hogy az 
árnyék meg az árny előtt letettük a fegyvert, a legcsekélyebb ellenérzést is elfojtva egy 
divatos közmegegyezés oltárán, így aztán vereségre vagyunk ítélve. Mivé lettünk, 
kérdezhetné a film, mivé mi, akik az árnyról tudomást sem veszünk? Roppant 
megfogyatkozott a kétkedő, vitatkozó, ellentmondó erőnk, ábrázolhatnánk a filmben, 
mondta Emma, tökéletesen elpuhultunk, nem tévedés, tökéletesen, elkeserítően 
sebezhetővé váltunk az árny legcsekélyebb támadásával szemben is; már a nyomorékot 
sem nevezzük nyomoréknak, annyira szépítünk, nehogy meg kelljen neveznünk a 
kellemetlent, a veszélyt, a bajt, a leküzdhetetlent. Aki képes szó szerint megnevezni a 
gonoszt, mondjuk Mefisztót emlegetni, azt kigolyózzuk. Igyekszünk letagadni az árnyat, 
nem vagyunk hajlandóak szemügyre venni, elfogadni sem, hogy egyáltalán létezik, pedig 
minduntalan találkozunk vele, találkozunk balesettel, bűnökkel, tévedéssel, 
gyűlölködéssel, átveréssel, gonoszkodással, és találkozunk mindenekelőtt a politikájával, 
vetette fel Emma. Ezt kimondani azonban ma már szentségtörés, el akarunk felejtkezni 
Luciferről. Úgy teszünk, mintha eltűnt volna az árny, az árnyék, és ha megkérdezzük 
óvatosan, tényleg eltűnt-e, akkor összevissza magyarázkodunk. Mindezen közben kísért 
és megfélemlít és mind jobban, minél kevésbé veszünk tudomást róla. Holott felölti 
mindazt a formát, amelyekkel szemben immár tehetetlennek mutatkozunk, mondta 
Emma. Egy ilyen film az árnyékról, az árnyról  kultuszfilm lehetne, tette hozzá.  

A stúdióvezető kulcsra zárta az ajtót, és halkan, figyelmeztetően, miközben a 
telefont is letakarta a levetett pulóverével, azt mondta Emmának, hogy vigyázzon, 
valakinek már beszélhetett az árnyékról, illetve az árnyról, mint a stúdió ördögi 
témájáról, mert máris elindult egy szóbeszéd eléggé vad irányban róla, vagyis Emmáról, 
aminek a témajavaslatához már nem sok köze van, miszerint Emma kiszakította magát a 
filmgyár világának, művészvilágának egyfajta közösségi hálózatából. Árnyékról szóló 
filmjavaslatáról többet  hallani sem akar a stúdióvezető.    
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Akkor gondolta ki Emma, hogy a pályázatra írandó filmforgatókönyvének, 
filmjátékának, A gödörásó lány címűnek,  harmadik része majd az árnyékról vagy árnyról 
fog szólni. 

Miután elmesélte nekem, hogyan utasította el főnöke az árnyékról javasolt  
témáját, leszidtam, hogy kár volt ilyen témával jönnie, kár, hogy velem nem osztotta meg 
szándékát, lebeszéltem volna róla. Emma bosszús lett és kifejezte, nyilván félek a saját 
árnyékomtól is. Rendellenes-beteges dolog az árnyékkal foglalkozni, mondtam, viszont 
van elég rendellenes-beteges, amivel pedig elengedhetetlen foglalkozni, de az nem az 
árnyék.  

Sokszor megkérdeztem vacsora közben, hogy Emma, velem mi van 
tulajdonképpen, velem mi van? Az van veled, válaszolta Emma általában, hogy azt 
szereted, ha mindig rólad van szó, önmagad körül forogsz állandóan. Mire azt szoktam 
mondani, hogy aki önmaga körül forog, az bizonyára nem fél a szédüléstől, még akkor 
sem fél, ha szédül, az ám bátor, ámbátor. Emma nevetett, és megkérdezte, szertartásaink 
szerint, ámbátor, Gyula, és vele mi van, mi újság ő vele kapcsolatban? Virul, virul az 
Emma, nyilatkoztattam ki mindig ilyenkor, mivel hihetetlen jó dolgot biztosítok neki.  

És ott volt nekünk Ádám, aki állandóan mozgott, rohant, aztán lehuppant és 
csinált egy hidat, két sarkát letámasztotta, kezét hátradobta, rátámaszkodott, a testét 
megemelte. Senki sem tanította rá. Hát ilyen az érzék. Mikor Emma bevitte a 
filmstúdióba, Ádám bemutatta ezt a hidat, mindenki csodálatára. 

Mindig vártam a tavaszt, és amikor kitavaszodott, feldobódtam, tavasz van végre, 
mondtam magamban, lila, sőt világoslila illatú tavasz, ahogy meg szoktam jegyezni 
ilyenkor, orgonaillatot éreztem behatolni a lakásba, mélyeket lélegeztem is, beszíva az 
illatokat, majd kitártam karomat  üdvözölni a tavaszt. 

Egyszer Emma íróasztalára tévedt a tekintetem és ott egy kis cetlire a következőt 
láttam felírva: árnyak árnyékai mit akartok? 

  
 

59 
 
 
A vizsgálati terepemen, a megfosztottságot és elesettséget kutatva, egy botrányos 

világ tűnt a szemembe, földes és kietlen utcák, minden irányban szinte végeláthatatlanul, 
és  ezeket hihetetlenül egyforma, igénytelen kis viskók és sufnik és fészerek 
szegélyezték, rengeteg, tulajdonképpen szántóföldre, legelőre, mezőre, erdő aljára, vagy 
egyszerűen parlagra kicsapva. Ha elindultam egy ilyen utcának nem nevezhető utcában, 
elvesztettem a tájékozódási képességemet, nem tudtam merre megyek, hova lyukadok ki; 
vadkelet, gondoltam. Akik itt éltek, koruknál legalább húsz évvel idősebbnek látszottak, 
hát persze, gondoltam, elöregednek hamar, kezük lapáttá nagyobbodik, lábuk meggörbül, 
gerincük sajog, izmaik magas lázban égnek, és mintha egész testük korán megrokkant 
volna.  

Megadó, űzött, megtévesztett, fáradt, reménytelen, elhasznált arcokat és 
tekinteteket találtam itt, fáradtabbakat, reménytelenebbeket, elhasználtabbakat, mint 
eddig bárhol, ahol megfordultam.  

Azon töprengtem, hogyan írjam le ezt a roppant felszín alá nyomott, hihetetlen 
szegénységről, kiszolgáltatottságról tanúskodó világot, amely a fennálló következménye, 
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és amelyről, úgy ahogy van, nem szabad tudni. Tehát be kell emelni a köztudatba, ezen 
kell dolgoznom, gondoltam. 

Kapcsolatba kerültem egy asszonnyal, betanított munkásnővel, aki, elmondván 
életét, kijelentette, ő huszonkilenc éves korára öregasszony, nem akar semmi változást, 
fél az emberektől, már nem bírja, ahogy kifejezte, a nemi dolgot,  attól bizony retteg, öt 
gyereke van, de inkább szereti a kutyákat és a kakasokat, a férfiakat gyűlöli, csak az 
állatokat szereti, egy erdőben kívánna lakni, remete is lenne, szívesen  beszél a 
mókusoknak, az embereknek nem szívesen, azoktól fél, a mókusok becsülik, ha 
hihetetlen, ha nem, egy mókust nevezne ki istennek, akkor szeretné istent, és arra kért 
engem, higgyem el, nem hazudik, ha már egyszer szóba áll valakivel, ráadásul egy 
idegennel, akkor őszinte, különben nem szokott senkivel sem szót váltani, mert elárulná  
magát, mint most nekem, és ha a férje megtudná, miket gondol, belészúrna egy kést, de 
előtte még megerőszakolná, ezért kedveli inkább a hím kutyákat, mert azok nem 
erőszakolnak.  

Sosem felejtem el, mikor egy kies-kietlen település szélén, egy szántóföldekhez 
közeli, apró házacskában lakó cingár, beesett arcú, kék kezeslábast viselő 
segédmunkástól megkérdeztem, mi a legfontosabb az életben, azt a választ kaptam, 
legyen betevő falat, legyen valami ruha, legyen hol aludni, és legyen tiszta, iható víz.    

Kutatásom, mint gondoltam, a csúnyán megalázottakat fényesen felfedező, 
dicsekedtem magamban, munkának sikeredett, amelyben az állandó és aljas, igazságtalan 
szociális állapotok tarthatatlanságának tényezőit elemeztem, és tártam fel, a nálunk 
bolygatni tilos nyomort. 

Hahó! De még hogy megcsináltad, mondta Emma, első osztályú módon, Gyula, 
utálni fognak. 

És amikor megírtam és leadtam az eléggé terjedelmesre sikeredett kéziratomat 
egy kiadónak, legyen belőle könyv, nyomban aggodalom tört rám a lelkem legmélyéről, 
milyen kalandba is bocsátkoztam.  

Azonnal új kutatásba kezdtem, a korszakváltozások, új kezdetek, ahogy 
megfogalmaztam, témájába, és gyorsan elmerültem benne. 

Jól kezdődött a kiadóval, azonnal megajándékoztak egy szerződéssel, 
valószínűleg azért, mert  folyóiratokban több részlet már napvilágot látott, sőt fizettek 
előleget is, amit magas összegnek tartottam, holott semmi volt, és persze szívemben 
mintha tilinkó dalolt volna. Hamar meg is szerkesztődött egy agyon ajnározott, 
bennfentes, férfi és főnök kedvenc, fiatal szerkesztő hölgy révén, aki erőteljes tetszéséről 
biztosított, ám telt-múlt az idő, és könyvalakot ölteni a kézirat nem akart, és hírt, minden 
múlandó ugye, sem adtak sorsáról. A szerkesztő hölggyel csaknem baráti kapcsolatba 
kerültem közben, bátor szerző vagy, Gyula, jelentette ki, kissé csodálkozva, és még a 
lakására is meghívott, Emmával együtt, bemutatva férjét, aki, mint kiderült, Emma révén 
szeretett volna bekerülni abba a szerkesztőségbe, ahol Emma dolgozott korábban, viszont 
miután ebben nem sikerült segítenünk, a szerkesztő hölgy a kéziratról nem igen tudott 
aztán semmit, biztatgatása is lagymatag lett. Pedig tudhatott valamit, ugye főnök 
kedvencként, talán ezért is tartotta magát aztán távol tőlem a továbbiakban, soha nem ért 
rá velem tárgyalni, többé nem is hívott meg bennünket. Hónapok múlva elillanni kezdett 
belőlem a bizakodás. Nemhiába. Körülbelül egy év után felbontották a szerződést, 
hivatkozva kissé durván a mű tudományon kívüli voltára, hát mardosott is ez a durvaság, 
illetve hazugság. Kijelentették, hogy tulajdonképpen hogyan képzelem megjelentetni, 
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mikor a kézirat egy része sufnilakókról tesz említést, holott nálunk éppen a sufni lakások 
felszámolása van előtérben. Próbáltam vitatkozni, ugyanakkor büszkeség is eltöltött, 
hogy, lám, rájöttek, alkotásom nem a nálunk uralkodó tudományosság és mellébeszélés 
terméke, hogyan is merészelnének, láttam be öntudatosan és öntelten, kiadni egy ilyen 
kéziratot. Persze azért azt gondoltam, és minden barátunkkal, akik olvasták, egyetértően, 
hogy ha színvonalat akarnak, akkor kutya kötelességük megjelentetni, bármennyire 
ellenükre van is, szedjék szét, ízzé-porrá, viszont ne kéziratként, és ne úgy, hogy ne 
lehessen tudni róla, hanem nyíltan, nyilvánosan, miután már mint könyv napvilágra 
került. Postán kaptam meg a visszautasítást, nem tárgyalt velem személyesen senki. 
Próbálkoztam a szerkesztő hölgynél, aki elzárkózott, és most már igen hidegen beszélt 
velem. Próbálkoztam a kiadó főnökénél is, eljutottam egészen a titkárságig, ahol a 
titkárságvezető közömbösen tájékoztatott, ne kísérletezzek, a főnök nem fogad. Honnan 
tudja, talán kérdezné meg tőle, javasoltam. Felesleges, válaszolta enyhe, de kissé gúnyos 
fölénnyel. Kísérleteztem aztán a második embernél, a főszerkesztőnél, az is elhárított, és 
mintha nem is tudta volna, miről van szó. Arca lenézést és megvetést tükrözött, azt 
tükrözte, mit akarok én, és tulajdonképpen ki vagyok én.  

A levegőt fojtogatónak éreztem, fojtogatónak, az eget is fojtogatónak, és mikor 
madarak sokaságát láttam elhúzni az égen, összefüggő sorban, és mivel azok a madarak 
átrajzolták, úgy véltem, az eget, megijedtem a madaraktól, a pokolba kívánva őket, azt a 
rengeteg, félelmetesnek tetsző közép-kelet-európai madarat. Tompult, elgyengült, 
mogorva lettem. Kimerülten járkáltam az utcákon, hullának éreztem magam.  

Elkerültem az állatkerthez, nem tudtam, hogyan, bementem, utoljára 
gyerekkoromban jártam itt. Megtorpantam egy gorilla család ketrece eleőtt, amely egy 
hímből, négy nőstényből és egy gyerekből állt. A hímgorilla banánt hozatott magának a 
nőstényekkel meg a gyerekkel. Ha nem elég gyorsan hozták vagy túl sokat ettek meg 
belőle közben, a hím felpofozta őket, és dühében hatalmasakat ütött a mellkasára. Ha 
pedig csúnya kinézetűt hoztak, számára csúnyát, például amit túlérettnek ítélt, akkor meg 
is botozta őket. Nevettem, és nevetve érkeztem haza. És, mint nyugtáztam, a gorillának 
gorilla arckifejezése van, leírhatatlanul gorilla arca.  

Annyit mondhatok, mondtam Emmának, hogy megvetően és lenézően pillantott 
rám a gorilla, akár a főszerkesztő. Előadtam azt is, hogy érdemes volt az állatkertbe 
kimennem, észrevenni a gorillákat, mert rájöttem arra, mennyire emberi módon 
viselkedtek, pedig csak majmok. Nyomban felmerült bennem, hogy én viszont nem 
viselkedhetek hasonlóan, mint az emberhez hasonlóan viselkedő majom, sem úgy, mint a 
majomhoz hasonlóan viselkedő ember. Meg kell őrizzem önuralmamat. És fékeztem 
magam, persze tetemes energia elfogyasztása árán, mérhetetlen vágyam, művem 
megjelenésének vágya ellenében, nehogy vágyamnak alattvalójává váljak, és nehogy, 
kiszolgáltatva kegyetlenül megkínzott lelkemnek, ne legyek képes megfékezni 
indulataimat, mint ahogy nem volt képes erre az emberként viselkedő gorilla. 
Lemondtam arról, hogy egyszerűen a kiadó főnökének, aki a nagyember kaszthoz 
tartozott, túszul ejtésére és megalázására serkentsem magam. Sebaj, mondogattam 
csillapítóan, sebaj, gorillákkal van dolgom, és úgy véltem, a gorilláktól származó 
visszautasítás erőt adhat. Sőt nevet is szerezhetek, gondoltam, persze, ha szerencsém van, 
és ha képes vagyok elbűvölően viszonyulni egy rettenetes helyzethez. Azonban nevet, 
vagyis ismert nevet egyelőre nem szereztem, elbűvölően meg csak hébe-hóba sikerült 
viselkednem.  
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Tovább kell állnunk ebből az országból, Emma, mondtam, meggyökeresedni egy 
új helyen, hihetetlenül elvágyódom innen, és félek, ha maradok, idegronccsá válok. 
Azonban ezt csak mondtam, mert ugyanakkor a kilátástalanság egyenesen 
megkeményített, nemhogy idegronccsá nem váltam, de megújultam, Emmára is 
támaszkodva, aki kijelentette, sokkal jobban szeret mint eddig.  

Kértem, bennfentesebbek biztatására, a szerződés szerinti járandóság még ki nem 
fizetett részét, és meglepődtem, mikor zokszó nélkül, néhány hét elmúltával kiutalta a 
kiadó.  

Elzarándokoltam egy másik kiadóhoz, ahol, bár nem bíztam benne, ugyancsak 
szerződtek velem, ám még tovább fektették kéziratomat, vagy másfél évig, de hát ugye a 
világon, mint gondoltam, minden tévutakon jár-kel. Ez időn belül, amit megtudtam 
művem sorsáról, csak azért, mert a kijelölt szerkesztővel, egy velem egykorú és 
hasonlóan gondolkodó férfiúval, akinek nem adtak a véleményére, egy kimondottan 
gyökeres szembeszegülővel, barátok lettünk, tudniillik ez a szerkesztő kinyilvánította, 
hogy ilyen felforgatóan bíráló művet, mint az enyém, amelynek ráadásul a lényege nem 
egy hangzatos szónokiasságban meg asztalveregetésben érhető tetten, hanem sokkal 
mélyebben, a szövetében. Hasonlót még nem olvasott a társadalomról szóló tudományt 
művelő hazai kutatótól, és magával ragadta a lelkesedés. Hozzám hasonló szerzőt keres 
már évek óta, mondta. Szóval közel kerültünk egymáshoz, eljártunk hozzájuk, ők 
hozzánk, szinte egy időben születtek meg gyerekeink is, éppen, mikor beadtam a 
kéziratot, és már vígan jártak-keltek meg kezdtek beszélni, mire végre kiderült, 
visszadobják. Ugyanis a szerkesztő barát hiába titkolta el, milyen torokszorítóan leleplező 
is ez a mű, hiába emelte ki úgymond mélyen szántó hűségét az uralkodó közeghez, mert 
miután rájöttek az ellenkezőjére, és egy másik kiadó visszautasítására, megbíztak még, 
gondos körültekintésből, bizonyos főértelmiség-féléket is ellenőrzésével, és én csak 
szenvedtem és imádkoztam.  

A kézirat megjelenését élesen ellenezték a főértelmiség-félék, nem tudhattam 
meg, kik, egymást túlharsogva bélyegezték meg, annyira, hogy felkiáltottam magamban, 
jaj, szegény árva én, mint szerző. És ezek nem elégedtek meg a mű tudományon kívüli 
voltának hangoztatásával, mint az előző kiadónál, hanem hozzátették, hogy 
rosszindulattól fűtött, téves eszmékre alapozott, éretlen nyersanyag. Még meg is alázzák 
az embert, dühöngtem tántorogva a sértettségtől meg a bánattól, eszükbe sem jutott 
egyenesen megmondani, hogy a szerző tesz a tilalmakra, merészen megírja, amit nem 
szabad. Felhozták, hogyan képzelem, miszerint a proletárság egy részének elmaradt 
tudatát boncolgassam, és csak azt, amely tükrözi a szűk látókört, mivel csupán a lakhatás, 
a sufni lakás problematikája, a bendő megtömésének kérdésköre, az egyetlen jó ruha 
megszerzése érdekel, és semmi magasabb rendű cél. Hát azon töprengtem, hogyan 
lehetne az ilyen főértelmiség-féléket összegyűjteni, vesztegzár alá venni, és hát, ha már 
vesztegzár, akkor megfertőzni bizonyos halálos kórral őket.  

Próbáltam beszélni ennek a kiadónak a vezetőjével is, ezzel sem sikerült, viszont a 
helyettesével találkozhattam. Nem hívott be a szobájába, a titkárságán váltott velem 
néhány szót csak úgy állva. Gondterheltnek látszott, savanyú embernek, és kimérten 
közölte, hogy ilyesmi művekre, mint az enyém, nincs szükség mostanság, sajnos vagy 
nem sajnos. Kérdésekkel próbálkoztam, hátha ki tudok csikarni valami kis érdemi 
párbeszédet, de nem tudtam, ugyanis a helyettes nem olvasta a kéziratot. Megkérdeztem, 
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kihez fordulhatok? Hogyhogy kihez, kérdezett vissza a helyettes, és pillantása egyenesen 
baltaként hasított belém.  

Dühödten és megalázva rohantam el, és megint az állatkertben találtam magam. A 
gorillák ketrecénél most nem időztem, tovább mentem, és mikor észrevettem a hiénák 
ketrecét, ott horgonyoztam le. A hiénák némileg hasonlítanak a kutyákra, állapítottam 
meg, a mellső lábaik azonban hosszabbak a hátsóknál, ami a hátukat lejtőssé teszi. 
Éreztem valami utálatos szagot áramlani felőlük, és mikor meghallottam a hangjukat, az 
riasztóan ellenszenves, kellemetlen, förtelmes röhejre emlékeztetett. Megjelent egy 
iskolás csoport, kiskamaszok, a tanáruk mutatta be nekik a hiénát: megvárják, amíg egy 
állat döggé változik, akkor nekiesnek, és csaknem  egyenesen álló metszőfogaikkal a 
legkisebb húsmaradványt is képesek lerágni a csontról, a csontokat meg, a hatalmasokat 
is, a rendkívül erős tépőfogaikkal tudják szétmorzsolni; hivatásos hullarablók és 
hullagyalázók; a sérülésekkel szemben igen nagy  ellenállóképességet tanúsítanak, 
például mikor az egyik leharapta egy másik nyelvének felét a berlini állatkertben, 
mindenki azt gondolta, a sérült halálával fog járni, ugyanis egy hiénának kanálszerűen 
kell meggörbítenie nyelvét, hogy ihasson, vagyis, hogy a vizet a szájába juttathassa, és 
azt megcsonkított nyelvvel lehetetlen, mégsem pusztult el, csodálkozásra, hanem 
találékonyan áttért a szürcsölésre. Ez igen, gondoltam, tanulni lehetne a hiénától, csak ne 
lenne olyan visszataszító és büdös, az  arcberendezése meg oly hiéna arcberendezés ne 
volna, és ne hallottam volna annyiszor azt a förtelmes hiéna röhejt mostanság nemcsak 
hiénáktól.  

Tulajdonképpen egy újabb könyvbe kéne belekezdenem, töprengtem, csak azért 
is, bizonyítva életrevalóságomat, találékonyságomat, hátha akkor mértékletesnek tudnék 
maradni, erősebbnek lenni önmagamnál, megtartani  józanságomat, fölébe kerekedni 
szétzilált, megalázott lelkemnek. Csak ne veszítsem el az önuralmat magam felett, 
mondtam Emmának, imádkozzon, hogy ne veszítsem el. Ismét megkaptam a 
szerződésben foglalt pénzt, és ezen jót szórakoztunk Emmával, ami ránk is fért. 

Mély lélegzetet véve, tulajdonképpen hörgő lélegzetet, elvittem kéziratomat egy 
harmadik kiadónak, ahol, még mielőtt a szerződést velem megkötötték volna, eleve azt 
kérte a főszerkesztő, aki nemcsak kiadta lektorálni, hanem, meglepetésre, maga is 
elolvasta, hogy vegyek ki több feketére festő részletet, meg is jelölte ezeket, az éhezésről, 
a halálos kimerültségről, a folytonos robotolásról meg a számkivetettségről szólókat, és 
javasolta, írjak bele fehérebbeket, és akkor majd meglátják, lesz-e szerződés. A kijelölt 
szerkesztő, egy asszony megjegyezte, ehhez hasonló kéziratot még nem volt szerencséje 
olvasni, hihetetlen, óriási kutató vagyok, ezért javasolja, próbáljak eleget tenni 
valamennyire a főszerkesztő kívánalmainak, meg kéne menteni ezt a művet meg engem. 
És kedvesen mosolygott rám, mondani sem kell, barátok lettünk vele, ugyanazokba a 
társaságokba kezdtünk járni gyerekeinkkel együtt.  

Mentem, mendegéltem majdhogynem házfalaknak ütközve, szédülten, egyrészt az 
elismerés örömétől, másrészt úgy, mintha kiütöttek volna a szorítóból, hiszen igen 
jelentős részek kidobását kérték tőlem. Tanakodtam magammal és Emmával, végül 
kiokoskodtuk, megcsinálom, kifehérítek, aztán majd meglátjuk. Miután a szerződés 
megköttetett, titokban visszacsempésztem, szívem rettenetes nyilallásai közepette, a 
kényszerre írottak helyére a kidobottakat, a szerkesztő asszony bátor beleegyezésével, aki 
állásával is játszott. De rájöttek, igen jól volt megszervezve az ellenőrzés. És a szerkesztő 
asszonyt, szegényt, akit szentté kellett volna avatni, kirúgták, és tekintetétől, amely rám 
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tapadt, zokoghatnékom támadt. Ó, azok az órák, napok, keseregtem szépen. A kéziratot 
nemkülönben kirúgták, és mindez aránylag hamar, nem egészen egyetlen év alatt 
játszódott le.  

Azokban a napokban, hetekben, hónapokban a szívem hevesebben dobogott, a 
szívidegek ugye, fejemben sokszor dobolt a vérem, mintha teljesen elöntötte volna, és 
gyakran elkapott a remegés, remegtem, egész testemben remegtem. Az idegek, az idegek, 
már nem tudtam parancsolni az idegeimnek.  

Menetrendszerűen mentem ki az állatkertbe, a gorillák ketrecére egyetlen 
pillantást vetettem, a hiénákéra két pillantást, viszont megálltam a leopárd ketrecénél. 
Nagy, karcsú macska a leopárd tényleg, nyugtáztam, vörhenyes-fekete foltokkal. 
Hosszasan bámultam, és amikor a leopárd észrevett, rám vicsorított. Eszembe jutott egy 
leopárdról látott film, amelyben egy ilyen leopárd rávetette magát egy páviánra, mindkét 
mellső mancsával éppen a szájánál ragadta meg, mély sebeket ejtve rajta, hátsó lábával 
szilárdan megkapaszkodva a pávián hátsó felébe, hurcoltatva magát, mint egy lovas a 
lovon, amíg a pávián földre nem rogyott és el nem vérzett. Én is el fogok vérezni, 
gondoltam. Körülöttem leopárdok mindenhol, gondoltam, leopárdok véres pillantása.  

Csalónak neveztek engem a harmadik kiadóban, és a szerződés szerinti összeget 
sem akarták kifizetni, ám, barátaink biztatására, perre mentünk, és, mivel a lét titkai 
kifürkészhetetlenek, megnyertük, megint lett pénzünk. Irigyeink támadtak, mondván, 
micsoda pénzforrás egy rendszeresen visszautasított kézirat, miközben, és épp a kézirat 
szerint, a nép nyomorog.  

A rohadt életbe, Emma, a kibaszott kurva életbe, kiabáltam naponta többször, 
aláaknázom a kiadókat, mind a három kiadót, ahonnan eddig kirúgtak, és válaszút elé 
állítom a vezetőit. Tomboltam. Ám ha Emma átölelt, egyszeriben lehiggadtam, és 
fogadkoztam, nem adom meg azt az örömet nekik, hogy rámenjek a visszautasításaikra. 
És kijózanodtam, mert felismertem szerencsére azt az önmagamat, aki azt suttogta, se 
vakhitség, se hőstettek, se önsorsrontás.  

Ugyanakkor tisztelet kezdett övezni kétségtelenül bizonyos körökben a 
visszautasított kéziratom miatt, melyekből jelentek meg fejezetek folyóiratokban, és ezek 
igen felcsigázták az érdeklődést a megnemjelent többi fejezet iránt, ámde elsősorban 
azért figyeltek fel rám, mert elterjedt, hogy pénzt kapok a kiadóktól minden egyes 
visszautasítás alkalmából. Kérdezték, hogyan csinálom? Az titok, válaszoltam.  

Azonban mikor átfutott rajtam, mit kezdjek a kéziratommal, amelyet három kiadó 
már visszautasított, elment az életkedvem, csak így egyszerűen. Mit tegyek, elfogytak a 
kiadók, tudományos művel annál a háromnál több nem foglalkozik, hát tépelődtem és 
kiokoskodtam, persze Emmával együtt, hogy elviszem, másik címet adva, az első 
kiadónak megint, ugye ha már megszülettünk, nincs mit tenni, élni kell egy kicsit. Hiába 
ügyeskedtem a címmel, felismerték, és még gyanakvóbban kezelték, mint először. A 
kiadó igazgató, egy felső kaszthoz tartozó nagyember, a művemet rábízta a 
legmegbízhatóbb szerkesztő legényére, egy kidobásra szakosodott, micsoda bonyolult a 
világ ugye, emberére. Ez a kidobó szerkesztő, nálam is fiatalabb fickó, kedvesen, barátian 
viszonyult hozzám, megértően is, szerinte némi kozmetikázás után, ahogy kifejezte, zöld 
utat kaphat a művem, és javasolta, húzzak ki néhány szót, félmondatot, mondatot, 
kifejezést, bekezdést, oldalt, meg is jelölte pontosan ezeket, amelyek mind a tompább, 
enyhébb ábrázolását célozták, néhol egyenesen a problematikusnak ítélt részek 
kiiktatását, és biztatott, legyek csak erre hajlandó, nem bánom meg. És arcából  egy 
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minden lében kanál cenzurális figura bennfentessége tükröződött. Azonban, miután a 
kidobó szerkesztő kéréseit, mert azok nem változtattak szerintem a lényegen, bizony 
nem, csodák csodájára, és Emma szerint sem, végrehajtottam, hiába, mégsem akart a 
kézirat könyv formájában napvilágra kerülni. Ahányszor csak érdeklődtem a kidobó 
szerkesztőtől, az vagy azt mondta, hogy a kézirat éppen a nagyember igazgatónál pihen, 
ugye áldásos gondosságból, aprólékos tanulmányozás céljából, vagy azt, hogy, és az 
őszinteségétől meglepődtem, a kiadókat ellenőrző fő-fő parancshatalmi kultúraszervnél, 
amit persze nem így fejezett ki, és ott, ahelyett amiért lelkem sóvárgott, rajta csücsülnek. 
Emésztik, jegyezte meg a kidobó szerkesztő, emésztik, és ahhoz kell egy bizonyos idő, 
mondta tárgyilagoskodva, ám a mosolyt is megengedvén magának. Micsoda jó kifejezés, 
hogy emésztik, ez igen, gondoltam. Így telt el vagy másfél esztendő, nem sok, a kidobó 
szerkesztő szerint.  

A kiadó vezetőjében, aki a nagyember kaszthoz tartozott, kíváncsiság támadt 
közben, vajon ki ez a szerző, aki nemcsak hogy szembe megy a kötelező főárammal, 
hanem eléggé makacs, sőt pofátlan, legalábbis szerinte pofátlan, hogy még egyszer 
próbálkozik ott, ahol már elutasították, hát meg szeretett volna most már ismerni engem, 
ezért magához hívatott. 

Izgatott voltam, mélységesen, mert ilyen nagy nagyemberrel még soha nem volt  
alkalmam beszélni. Na jó, de majd megmutatom, hogyan is kell az ilyenekkel tárgyalni, 
fogadtam meg, megmutatom a kéziratom feletti vitánkban ennek a  nagyembernek,  amit 
a kéziratom ugyan már megmutatott, hogy másképp gondolkozom, másképp, mint ő, egy 
ilyen igazgató, vagy főigazgató. Felmerült bennem persze, hogy viszont a siker 
érdekében talán éppen azt kéne érzékeltetnem, hogy ugyanúgy gondolkozom, mint ő. De 
én élőszóban is meg szerettem volna mutatni, lenyűgözően és bámulatra méltóan, 
nyomatékosítva a nagyembernek, mennyire mást képviselek, már a szóbeli kifejezési 
készletem eltérő voltával is. Ugyanakkor azt a látszatot keltem majd, határoztam el, 
mintha azt, amit képviselek, azt a mást, már elfogadták volna tőlem abban a híres 
intézetben, ahol dolgozom. Így vetve be egy kis fondorkodást, a cél érdekében. Előre 
örültem, micsoda kockázatosan, legalábbis a magam szempontjából, ámde talpraesetten, 
vagány módon fogok viselkedni, még egy kicsit hízelegve is a nagyembernek, mert 
elhatároztam, hogy egye fene, bizonyos fokig a hízelgést is megengedem magamnak, a 
művem érdekében.  

Azonban amint beléptem a nagyember szobájába szorongás fogott el egyszeriben, 
megpillantva a nagyembert, aki pedig mosolygott, azt érzékeltetve, hogy barátian fogad, 
ámde hiába, azonnal partra vetett halnak éreztem magam. Mint egy súlyos beteg, aki 
operációra vár, ültem le a felkínált helyre. Úgy látszott, nem bírom el a tét nagyságát.  
Hatalmas méretű volt a szoba, mégis meghitt, jó ízléssel, kényelmesen berendezett. A 
falak nem látszottak a könyvektől, a kiadó összes, eddig megjelent könyve, véltem, a 
polcokon feküdt. Az óriási íróasztalon is könyvek halmozódtak, könyv könyv hátán, és 
töménytelen folyóirat. A padlón szintén könyv- és folyóiratkupacok. A dohányzóasztalon 
francia, angol és német lapok tömege.  

A kiadóigazgató szálfa egyenes, dús, göndör hajú, izmosnak látszó, középkorú, 
sportosan öltözött férfi, leültetett egy dohányzóasztal melletti tekintélyes fotelba, ő maga 
az íróasztalánál telefonált, majd egy mellettem lévő  fotelba telepedett, azonban nyomban 
fel kellett ugrania, mert ismét szólt a telefon. És ez így ment: leült a fotelba, és máris fel 
kellett ugrania és a telefonhoz sietnie. Kénytelen volt kiszólni a titkárságára, hogy a 
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telefont a titkárnője kapcsolja magához. Na végre, mondta, és rágyújtott, Benson and 
Hedges cigarettát szívott, egyiket a másik után, engem is megkínált, szabadkozva 
mondtam, nem dohányzom. Nekem kávét hozatott, ő nem ivott, mentegetőzve 
kijelentette, rengeteg koffein van már benne a mai napon. És felvetette, kérek-e Henessey 
konyakot, mire nemet intettem, bár szívesen ittam volna, mert ilyenhez még nem volt  
szerencsém, de megtartóztattam  magam azért is. Kora délelőtt volt, tavasz, a nap szépen 
sütött be a fény felé tájolt szobába, melyet mintha csak azért látott volna el fénnyel a nap, 
hogy kiemelje a könyveket, folyóiratokat, újságokat.  

Ne lepődjek meg azon, ne lepődjek meg, amit hallani fogok tőle, inkább figyeljek 
jól, mondta Nagyember kiadóigazgató; és fiatalembernek nevezett. Szóval hajlandó 
megjelentetni a művemet akkor, ha annak az  általam  központba állított problematikáját, 
a megfosztottságot és elesettséget a múltba helyezem, és megírom inkább azt, hogy a 
jelenben éppen a felemelkedés meg a juttatások rendszere érvényesül.  Jó ötlet, kérdezte, 
ugye? Rögtön nagy nevem is támadna, tenne róla. Értetlenségemnek adtam hangot. Mit 
nem értek, világosan beszél, mondta. Elhűlve ültem, szinte szájzárat kaptam. Szóval 
önmagam meghazudtolására vagyok buzdítva, szögeztem le, no meg hazugságra. 
Sértegetem, jegyezte meg, sértegetem, meghazudtolás, és ő hazudna, miről beszélek én, 
szerencsétlen, éppen az igazság iránti fogékonyságra buzdít, mondta, mert én hazudok, 
nem veszem tudomásul, hogy a rendszer felemel és juttat. Gyomrom felkavarodott, és azt 
mondtam, hogy az ideológia alapján lehetséges, de a valóságban nem éppen. Ki akarom 
sajátítani, úgy látja, az igazságot meg a valóságot, de ez nekem nem fog menni, ahhoz 
nincs hatalmam, mondta, és tudjam meg, ha nem tudnám, hogy az igazság, a valóság meg 
a hatalom ugyanaz. Kétlem, hogy így volna, és akik ezt gondolják, akik ezt hiszik, rossz 
vágányon haladnak, mondtam.  Felvilágosít jó szívvel, mondta,  hogy akik a hatalmat 
meg a valóságot és az igazságot azonosítják, azok a korszerűen haladó embertípus 
megtestesítői, legyenek akár irányítók, akár irányítottak, ezt nekem tudnom kéne, meg azt 
is, hogy ez világtendencia. Gondolataim zavarosan, döbbenten kavarogtak, és 
megjegyeztem, hogy akkor még rosszabb, bár nem hiszem, hogy ez volna a világon az 
irány. Úgy látja, velem nem lehet tárgyalni, mondta, pedig a tárgyalóképesség sokszor, 
tudatja velem ezt is, fontosabb dolog a mi világunkban, itt és most, mint egy kézirat 
irányultsága. Egyetértek-e, kérdezte, ezzel? Nem válaszoltam,  arcom kivörösödött. 
Tájékoztat, mondta, hogy ő forradalmár, a szó igazi jelentése szerint, forradalmár, csak 
most nincs forradalmi helyzet, sajnos, de hát lehet éppen teremteni is. Viszont jómagam 
csak egy kis köldöknéző vagyok, mint kéziratom is bizonyítja, szerencsétlen kispolgár 
vagyok. Gyomrom még jobban kavargott, felhúztam a  vállam, és igyekeztem nem nézni 
a kiadóigazgatóra, miközben azt mondtam, hogy vitatkoznék. Vitának semmi értelme, 
mondta, kettőnk közül ő van abban a helyzetben, hogy győzhet, egyedül csak ő, sőt 
meggyőzhet, és a meggyőzés felelősséggel jár, bizony felelősséggel, amit vállal is. 
Viszont nekem egyáltalán semmi felelősségem sincs, írogathatok, amit akarok, és mint 
látható, írogatok is, nevetséges dolgtokat persze, mondta. Továbbra is hol kivörösödtem, 
hol elfehéredtem, és hallgattam, felháborodva hallgattam. Ha szeretnék felelősségre szert 
tenni, csak tőlem függ, mondta a nagyember,  meg is kérdezi,  szeretnék-e felelősséget? 
Hallgattam, elnéztem valahová a mennyezet felé. Aha, én egy szerencsétlen, elbaszott 
seggfej vagyok, kókadt fasz, emelte fel hangját. Úgy távoztam, mint egy megvert kutya, 
felkavarodott gyomorral, hányingerrel, zihálással, izzadságban úszva, mélységesen 
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szégyenkezve, hogy nem mutatkoztam igazi ellenfélnek, csalódva magamban, mivel 
ennyire alárendelt szerepet játszottam. 

Aztán visszakaptam további fél év multán, a kidobó szerkesztő mélabús 
megjegyezésével a kéziratomat, mondván, hogy egy új gárda került a tudomány 
irányításába, és az rühelli a kiadó felső kasztbeli, érdemdús, nagyember irányítóját, 
keresztbe tettek neki, eltávolították, nincs szerencsém, ugyanis, ha például az a 
nagyember nem pártolta volna  művem kiadását, mert, ha hiszem, ha nem, pártolta, 
meglepetésre pártolta, akkor az új gárda valószínűleg zöld utat adott volna nekem. Át is 
futott rajtam nyomban, ha csak nem vagyok hülye, felhagyok a csodálkozással. És 
megkérdeztem, pártolta?  Igen, mondta a kidobó szerkesztő, mert rá akart mutatni, hogy 
micsoda ellenséges műveket írnak, rá akart mutatni egy új, rendszert fenyegető 
veszélyhelyzetre, ami ellen fel kell lépni, minden eszközzel fellépni, tulajdonképpen egy 
forradalmi helyzetet szeretett volna teremteni az én művemre való hivatkozással is, 
többek között, hát gyorsan leváltották. Elhűltem. Aztán büszke lettem, hogy no lám, a 
művem, egyesek elképzelésében, még forradalom kirobbantását is célozhatta volna.  

Kirohantam az állatkertbe megint, a leopárdot, hiénát, gorillát észre sem vettem, 
hanem az erszényeseket bámultam. Olvastam nemrég, hogy az erszényesek értelmi 
szintje, a kengurué is, elmarad a többi emlősétől. Sem idomítás, sem oktatás, illetve 
tanítás iránt nem fogékony lények. Fogságban, ha évekig tart is, gondozójukat alig 
képesek a többi, ismeretlen embertől megkülönböztetni, nem fogadnak szót neki, nem 
tesznek semmit a kedvére, nem engedelmeskednek a kívánságainak, nem vonzódnak és 
nem ragaszkodnak hozzá, de nem is utálják. Furcsa állatok, futott át rajtam. Közönyösek 
az ember környezete iránt, részvétlenek az ember által teremtett viszonyokkal szemben. 
És tényleg, a kenguruk tekintetében közönyt és részvétlenséget láttam. No lám, milyen 
értelmes állatok, milyen érzékenyek, gondoltam, tudják, hogyan kell viselkedniük 
fogságban. Nem volna rossz, futott át rajtam, ha magam is erszényes lehetnék.  

Ki kéne külföldre csempészni a kéziratomat, gondoltam, ott kapnának rajta, de 
nyomban visszakoztam, Emma hatására is, mert valami furcsa, különös, 
megmagyarázhatatlan oknál fogva a hazámban akartam megjelentetni, egyszerűen a 
hazámban, amit Emma is pártolt. Nem szolgálná, úgy éreztem, önmagam rendjét, ha 
külföldön jelentettem volna meg, akkor sem, ha tapasztaltam, mennyi és mennyi 
értelmetlen szenvedést és gyalázatot kell elszenvednem itthon. Rendben volna szükséges, 
ismételgettem, megőrizni magam, a magam rendjében, ezt rögeszmésen ismételgettem, 
akár az idegeimről, akár egy nagy ember igazgatóról, akár főértelmiség-félékről, vagy 
kidobó szerkesztőről, esetleg fő-fő parancshatalmi kultúraszervről légyen szó, és légyen 
szó leopárdról, hiénáról, gorilláról vagy kengururól, nem is beszélve egy új hatalmi 
gárdáról. 

A járandóságomat megint megkaptam, és nehezen birkózva meg bizonyos 
ellentmondásokkal, ismét el kellett ismernem, milyen jól fizet ez a mindenhonnan 
visszautasított kézirat.  

Emma, jegyeztem meg, már történelmi távlatból szemlélem a hercehurcámat.   
És kettőzött, sőt háromszoros, esetleg négyszeres erővel merültem el új 

kutatásomban, a korszakváltozásokban, új kezdetekben. 
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Súlyosan nehezedett Emmára szüleim árnyéka, hogy ilyen egyszerűen, ámde 

pontosan fejezzem ki magam. 
Anyám, apám képtelenek voltak megemészteni Emmával kötött házasságomat, 

magát Emmát pedig emészthetetlennek gondolták. Fel-alá járkálva indulatosan a fejemhez 
vágták, hogy egy házasságkötés nem pusztán arra való, hogy a pár a testi és érzelmi 
vágyait törvényesen kielégíthesse. A házasság szövetkezés, ámde, ha a felek háttere 
különböző, élesen ellenkező, ráadásul az elválasztó vonal nemzedékek hosszú sora óta ki 
van rajzolva közöttük, akkor meg egyenesen mélyvízbe ugrás. És te, fiacskám, Gyulám, 
beleugrottál. Persze azt véled, szerelemből ugrottál bele. De mi azt tartjuk, fiacskám, 
Gyulám, ha vállalod az ilyen, az elválasztó vonal másik oldaláról való házasságot, akkor 
az egyik legnagyobb szerencsétlenségnek teszed ki magad, sőt hebehurgyán viselkedsz, 
hiszen zsákutcába vivő, ezáltal rendkívül meggondolatlan, sőt tisztességtelen cselekedet 
hajtasz végre, még a becsületed is csorbul. Mert a szerelem nem érdekes, vagyis nem az 
az érdekes. Hanem a különböző szokások, észjárás, életszemlélet az érdekes, a különböző  
magatartás és  viselkedés, a különböző  viszony földiekhez és  égiekhez, az észhez és a 
lélekhez, és ha nem olyan családból származtok mindketten, amelyek hasonlóan 
viszonyulnak mindehhez, akkor hibásan döntöttél Gyulám, fiacskám. A különbözőség 
ugyanis áthidalhatatlan, ebből következően az összeillőség lehetetlen, a megértés 
ilyenkor nem létezik. És hallottál-e arról fiacskám, Gyulám, folytatták a szüleim, 
miszerint a tisztességes ember nem kívánja beleráncigálni a másikat egy olyan 
kapcsolatba, amely kudarcra van ítélve, hogy aki igazán szereti a másikat, az nem 
akarhatja kilátástalan helyzetbe hozni egy pillanatnyi, ráadásul hamarosan elillanó érzés 
miatt; hogy aki ilyen érzéssel viszonyul, vagyis szerelemmel, annak kötelessége megóvni  
szerelmét az elkerülhetetlen katasztrófától! Azoknak kell elsősorban belátni az ilyen 
házasság lehetetlen, sőt tilos voltát, magyarázták szüleim, akik között lángoló szerelem 
dúl, és éppen a szerelem megvesztegethetetlensége okán. Ennek értelmében, ha boldoggá 
akarjuk tenni a másikat, akkor nem léphetjük át, fiacskám, Gyulám, figyelmeztettek 
szüleim, a választóvonalat, mert abból a szerelem megcsúfolása származhat.  

Elképedtünk Emmával, tökéletesen elképedtünk, és Emma sírva fakadt. 
Hogyan osztod be Emma, kérdezte egyszer apám, a pénzt? Hát az csak úgy 

beosztódik, válaszolta Emma. Nem értem, mondta apám, talán csak nem a pénzre van 
bízva, hogy ossza be magát? A regényemre összpontosítok, nem a pénzbeosztásra, 
mondta Emma. Hogyan jutott eszedbe egyáltalán, kérdezte anyám, hogy regényt írjál, 
Emma? Ahogy megtanultam írni, már meséket írtam, mondta Emma. Nem gondoltál arra, 
hogy regényt Jókai írt, legfeljebb Móricz, esetleg Örkény? Még én is lehetek olyan név, 
mint ők, mondta Emma. Apám és anyám összenézett.    

Arra gondoltam, hogy sok mindenki tarthatja Emmát meg a házasságunkat 
emészthetetlennek, de hogy a szüleim is, az sok volt nekem.  

Nagyon megváltoztam, úgy látták, a házasságom után, úgy érezték, elveszítettek, 
úgy vélték, tökéletesen alkalmazkodtam Emmához és a Virágh családhoz, és ebben is 
Emma kezét látták. Izgatta szüleimet, néha bőszítette, hogy szerintük amennyire 
hasonultam Emmához, annyira távolodtam is tőlük. És azt gondolták, hogy Emma igen 
élvezi  mindezt, és még a bosszantásukra rám is erőszakolja, legyek inkább Virágh, 
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mintsem Újhely. Már-már engem is emészthetetlennek gondolt mind apám, mind anyám, 
sőt idegennek is.  

Emma meg én, meg kell vallanom, tápláltuk a feszültséget a szüleimben, 
viszonzásképpen ők meg persze bennünk, és már-már meggyökeresedett szokásként, ha 
kellett, ha nem.  Emma hangot is adott annak, hogy hülyén viselkedünk a szüleimmel, 
minduntalan kiássuk a csatabárdot, feleslegesen, ámde magam nem így fogtam fel, 
hanem szüleimet vádoltam hülye viszonyulással. Emma meg védte őket, pedig neki lett 
volna inkább oka arra, hogy vádoljon.  

Felmerült bennem, mennyivel jobb lett volna a múltkor, ha kirobbanóan nevetek, 
ahelyett, hogy lesült a bőr a pofámról, mert lesült, mikor a vasárnapi családi ebédnél 
apám, Frigyes, azzal a felkiáltással, van elképzelése, hogyan lehet, sőt kell elosztani a 
kacsasültet, hát nekem, a fiának  az egyik kacsacombot tálalta, Emmának, a menyének,  
egy sovány kis szárnyat.  

A szüleim az óvó néniknek adtak igazat, akik szerint Ádám rosszul van nevelve. 
Ugyanis Ádámot akaratosnak tartották az óvónők, mert szerintük általunk nincs büntetve, 
ez kitetszik abból, hogy mikor a sarokba állítják, az szokatlan neki, és nem fojtja el 
sírását, ellentétben a többi gyerekkel, akik visszafojtják, nyilván és biztosan otthon nincs 
sosem sarokba állítva, mondták. És a játékokat, amelyeket birtokba vesz, a fenyítések 
után egyáltalán nem hajlandó többé kiadni a kezéből, és ezt az óvónők kárhoztatták, mert 
egy ekkora gyerek már közösségi lény. Emma megjegyezte, ne állítsák sarokba, és akkor 
kezelhető lesz, vagyis nem lesz dacos, és akkor majd odaadja a játékokat is másnak. Na, 
ezek után Emmára mint valami furcsa lényre tekintettek az óvónők. 

Én meg elkeseredetten képzelődtem magamban arról, hogy semmi hajlandóságot 
nem szabad mutatni a kiegyezésre az uralkodó tényezőkkel, egy kicsit sem szabad 
hasonulni hozzájuk. Jellemnek kell lenni, nagy jellemnek, és akár fel is lépni egyikeként 
a roppant kevés belső menekültnek, hazai hontalannak, még azon az áron is, hogy 
mondjuk, mint segédmunkás kell majd megkeresni a kenyeremet,  mégsem feladni és 
keményen dolgozni életművemen. Küzdeni az ellen, amibe beleszülettem, a mindenfajta 
önkény ellen; a meg nem hazudtolt hazugságok hálóját szétszaggatni; a szépség, jóság 
elpusztítását nem nézni tétlenül; a lépre csalás, beugratás, beszivárgás, átverés, 
kihasználás, visszájára fordítás óriási szervezeteit leleplezni; a művire, amely a valódi 
helyére lépett, rámutatni; és legfőképpen küzdeni egy olyan világ ellen, amelyben többé 
soha semmi fontos, lényeges nem bizonyítható be, legkevésbé az igazság. Nem leszek 
hajlandó beállni, az általam megvetett elit soraiba, és semmilyen rendszerbe, kívül állok, 
félrevonulok.  És gyönyörű szép gondolatfutamok játszódtak le bennem, az, hogy a 
szellem lovagja leszek, ritka és persze pozitív eszmények, érzületek valamiféle szervező 
központja. És az én szellemi lovagságom valóban szellemi lovagság volna. És aztán 
kiröhögtem magam. 

  
 
61 
 

 
Egyszer, Emma alsó tagozatos éveiben, elérkezik az idő, amikor, rengeteg 

mellőzés után, beavatja némely dolgába Zitát, aki mindent megtesz, a megalázkodást is 
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beleértve, Emma kegyei elnyeréséért. Zita kötelességtudó, jó magaviseletű, zárkózott 
kislány, ruházata mindig rendezett. 

Elbeszéli neki Emma, csak úgy, mert ilyen a kedve, hogy apja meghalt, anyja, 
elkeseredésében, itt hagyott csapot-papot, őt, Emmát is, és vidékre költözött, még a címét 
sem hagyta meg. Ezek után egy óriási, rossz szagú teremben találta magát Emma, amely 
tele volt emeletes ágyakkal, lányokkal, zsivajjal. Rögtön rárontottak, elverték, mondván, 
az újaknak ez jár, meg egy kis móresre tanítás. Kisebesedett, vérzett, meséli Zitának, 
mégsem árulkodott a nevelőknek. Ám ez sem, ez a méltányos viselkedés sem számított  
azoknak az elvetemülteknek, mert elvették tőle, Emmától reggelijét, ebédjét, uzsonnáját, 
vacsoráját, éhezésre ítélték. Szóval ilyesmit regél Zitának Emma. 

Zita megsajnálja, uzsonnát hoz Emmának azontúl a suliba, Emma elfogadja 
kegyesen, bár úgy tesz, szemtanúk szerint, mintha nem is tudná, mit kap. Szóval Emma 
kimutatja, nem érdekli egyáltalán Zita továbbra sem. 

Azonban Zita nem tágít, Emmán csüng, még utánozza is. Ha Emma kitalálja, 
hogy az e hangocskát hosszan, eee, elnyújtva ejtse ezentúl bizonyos szavakban, nosza 
Zita is így nyomban, ha sántikálást mutat Emma, akkor Zita szintén, ha Emma piros blúzt 
vesz fel, na akkor másnap piros blúzban pompázik Zita is. Ha indiánszökdelésben halad 
Emma, indiánszökdelésben követi Zita, eleinte elmarad, kifullad, de addig gyakorolja, 
mint kitudódik, délutánonként otthon, amíg sikerül együtt haladnia Emmával. 

Elismeri Emma magában szép teljesítménynek a Zitáét, tetszik neki, ahogy a lány 
felnéz rá, mégsem bírja a Zita-féléket, az ilyen, ahogy elnevezi, öntudathiányosokat. 
Egyre keményebb próbáknak veti alá ezt a vékony, csontos, magas lányt, aki túl fehér 
bőrű is, vajon meddig bírja, és, nem tagadja Emma, élvezetét leli ebben. Zita bírja a 
megpróbáltatásokat,  mert bírni akarja, legfőbb szenvedélye lesz Emma, tulajdonképpen 
a, vállalva a kijelentés merészségét,  kábítószere. 

Értésére adja Emma Zitának, az öntudathiányosnak, hogy nemcsak éhezésre 
ítélték abban az intézetben, hanem az akarata megtörésére is. Párnát nyomtak a fejére 
azok az elvetemült szobatársai, szörnyű az ilyen, meséli, azt érzi az ember, mindjárt 
megfullad. Azonban azért is úgy tett, mintha fel sem venné. Na, erre rá is ültek azok a 
párnára, vagyis az arcára, most tényleg vergődött a levegő hiányától, védekezni próbált, 
de rájött, megfulladni is jobb, mint tovább élni egy ilyen helyen, és hagyta őket, 
csináljanak vele most már, amit akarnak, és fekszik a párna alatt mozdulatlanul. Nosza, 
mindjárt lekapták fejéről a párnát, vizsgálgatták idegesen, él-e még. Ő, Emma pedig, 
mintha mi sem történne, azt a hitet keltette, hogy bizony nyugodtan alszik, mit neki egy 
kis fulladás. 

 Másnap Zita, Emma meséje hatására, üvegcsövet ajándékoz Emmának, hátha 
használni tudja ott, a rá szorított párna alatt, szájába véve, lélegzésre. Emma 
meglepetésében, ahogy visszaemlékszik, megköszöni az üvegcsövet, és bizonyos 
elégedettséggel mosolyog, talán először  Zitára. 

A legközelebbi tavaszon Emma mókusként mászik fel egy nagy, vastagtörzsű fára 
a Klauzál téren, Zita utána, reszket a félelemtől szegény, le is esik, tényleg, agyrázkódást 
szenved, szerencsére csak kisebb fokút, és mikor felgyógyul, azonnal javasolja 
Emmának, másszanak fel együtt arra a fára. Ez az agyrázkódás és ez a javaslat leveszi 
lábáról Emmát, megengedőbb lesz Zita iránt, néha már el is vonul vele egy sarokba 
pusmogni, de, nehogy elkapassa, vág egy csúnya pofát és faképnél hagyja. 
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Elég bizalmasan tudatja azért Zitával, hogy nemcsak éhezésre és fulladásra ítélték 
abban az intézetben, hanem becstelenségre is rá akarták venni. Ugyanis, mivel 
tapasztalták, nem fél, sőt fittyet hány nekik, ezért magukkal egyenrangúnak gondolták az 
erősek, és be szerették volna vonni, mint ugyancsak erőset, a gyengék elleni kitolásokba. 
A vezérük is lehetne, azonban ő, mint magyarázza Zitának, csak a gyengék oldalára 
állhat, és így is tesz. Ezzel a szokatlan viselkedésével tiszteletet keltett, egyre többen 
csatlakoztak hozzá a gonoszok elleni fellépésében, mert gonoszok ám azok. Amikor 
magatartása, vagyis a kötelezően megvetettek melletti kiállása anyja fülébe jutott, anyja 
azonnal visszaköltözött arról az ismeretlen helyről, hogy a karjába zárja. Még apja is 
életjelt adott magáról, hogy megdicsérhesse, de az apa egyelőre, mondja Emma Zitának,  
titok. Szóval ezt adja elő Emma. 

 Zita, az öntudathiányos elámul és elpirul, látja Emma, mondani szeretne valamit, 
ám nem mer, hát biztatja Emma kegyesen, na, ki vele, most éppen jó az alkalom, mert 
kíváncsi a mondandójára, ki tudja, mikor lesz még egyszer így. És végre merészeli Zita 
megkérdezni, dadogva, hogy talán Emma apja feltámadt? Emma nevet és azt válaszolja, 
ezt hagyjuk, Zita nem elég érett ilyesmire. Még megkérdezi Zita, vajon hol lakik most 
Emma, intézetben vagy otthon, ha intézetben, lakhatna-e ő, Zita is ott, mert a gonoszok 
ellen szeretne együtt harcolni Emmával. És vajon, kérdezi tovább félénken Zita, lehetne-e 
a barátnője? Dadogása hebegéssé fajul, és esdekelve néz. Emma elmosolyodik, 
indiánszökdelésbe kezd, Zita utána, szökdelnek, és két szökdelés között Emma faggatja 
Zitát, miért akarja feltornázni magát a barátnőjévé? Mindent megtenne Emmáért, mondja 
elfulladva és szökdelve Emma nyomában Zita. Kérdezi Emma, még áldozatokat is 
hozna?  És szökdel tovább. Mire aztán, és szökdelés közben, könnyek kezdenek peregni 
Zita szeméből. Emma megszánja, abbahagyja a szökdelést, belenéz Zita arcába kedvesen, 
meg is simogatja, nosza Zita arca, ehhez kétség sem férhet, felragyog. Kézen fogja Emma 
Zitát, és párosan szökdelnek tovább, így fogadja barátnőjévé Emma. 

Kikezdik persze Zitát az osztályban, ráfogják, Emmához akar hasonlítani, mivel 
szerelmes belé, de úgysem hasonlíthat, mert, tudja meg, túl fehér bőrű az Emma  bőréhez 
képest. Emma leinti társait, ne merészeljék csúfolni Zitát, mert a barátnője.  Védőszárnya 
alá veszi, nem is csúfolják többé. Zita boldog. 

Elkövetkezik, amikor beavatja Emma a legszentebb, ahogy kifejezi, titkába is 
Zitát, vagyis tudja meg, mondja Zitának, hogy apja, mivel ő, Emma kiérdemli a jók 
melletti és a rosszak elleni harcával, feltámadt  tényleg. 

Zita ámul, persze elmeséli otthon, milyen barátnője is van, azonban anyja, aki 
valami könyvelő, kideríti, hogy Emma, enyhén szólva, lódít, soha nem kellett 
leánynevelő intézetben laknia, ugyanis anyja nem hagyta el, apja nem halt meg, tehát fel 
sem támadhatott. Felháborodik Emma, és odamondja Zitának, ha inkább az anyjának 
hisz, aki valami könyökvédős hivatalnok, ezt a kifejezést éppen olvassa valahol, akkor 
tessék, engedje csak, tegyék szépen cserépbe a szülei, ki az ablakukba, öntözgessék, 
éldegéljen szépen növényként, apja amúgy is egy kertészeti vállalatnál valami főnök, de 
nélküle pergesse napjait. 

Zita lohol Emma után, sír, erről tanúk vannak, és vinnyogja, ha nem lehet Emma 
barátnője, akkor tovább élni sem akar, és ígéri, ezentúl mindent elhisz Emmának. 

Kegyes Emma, visszafogadja Zitát, pedig unja és ásítozik mellette. Hogy ne 
unatkozzon, felvilágosítja a maga apjáról, aki tényleg nem hal meg, de azért, mint 
nyomatékosítja, feltámadhat, és erről majd, ha nagyobb lesz, írni fog. Zita, az 
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öntudathiányos úgy tesz, vagyis jobbnak látja úgy tenni, mintha nem találna ebben semmi 
furcsát, bólogat. 

Történik két-három évvel később, már a felső tagozatban, amikor Zsuzsa első 
számú barátnőjévé lép elő Emmának, hogy Zita könyörög Zsuzsának, mondjon le 
Emmáról. Zsuzsa Zitára csodálkozik, nem lehet csak úgy parancsszóra lemondani 
valakiről, oktatja ki. Zita bőg, Zsuzsa vonogatja vállát, Emma közömbösséget mutat, 
holott tetszik neki a jelenet. 

Azontúl Zita kulloghat utánuk, Zsuzsa és Emma után, ezt a kullogást 
természetesnek, a viszonyokat tükrözőnek, sőt még mintaszerűnek is tartja Emma egy 
termékeny, ámde rosszindulatú pillanatában. 

Összekerül Emma Zitával több év múltán újból, mikor együtt járnak valami 
egyetemi órára, viszont, Emma megkönnyebbülésére, Zita távol tartja magát tőle. 
Egyszer azonban nem bírja megállni Zita, és hatalmas indulattal vágja Emma fejéhez, 
hasonlóképpen elfulladva mint hajdanán, micsoda óriási terheket rakott Emma annak 
idején a vállára, amely még igencsak zsenge volt; ezzel a kiváló szóval él. Emma 
igyekszik felszívódni gyorsan. 

Lassanként azonban  ismét felébred Zitában az Emma iránti tisztelet, tapasztalván 
írói indulásának eredményét. Kezd feljárni Emmához, óvatoskodva dumálnak. Semmiben 
sem értenek egyet. Látja Emma, milyen ösztönösen alkalmazkodik azokhoz Zita, akiktől 
függ, és akik a hivatalos véleményeket irányítják. Zita  minduntalan elhatárolódik 
Emmától, amit Emma természetesnek vesz. Mégis gyakran látogatja meg, sőt keletkezik 
is köztük valami meghittség, nyilván a régmúlt maradványaként, ami felfűti, bár nem oly 
melegen, újabb kapcsolatukat.  

Nem sokkal Emma velem való esküvője után Zita kinyilvánítja, tehetségesebbnek 
tart engem a hivatásomban, mint Emmát az övében. Magam különben mindig a konyhába 
menekülök Zita elől, mondván, nem bírom kezdetleges szemellenzősségét. Férjére 
hivatkozik általában ez a Zita, férje akkor valami üzem kommunista ifjúsági 
szervezetének titkára. Kihez is mehetne férjhez, jegyzem meg, egy ilyen öntudathiányos. 
Aztán Zita éppen annál a kiadónál lesz szerkesztő, ahová első kötetét Emma leadja, és, 
mint megtudja, Zita nem ajánlja megjelentetni. Na, akkor nem tartóztatja meg magát 
többé Emma, és felvilágosítja Zitát, ha akarná, megint zsengévé tehetné bizonyos 
terhekkel a vállát. Szakításuk véglegesnek látszik. 
 Zsuzsa marad akkoriban Emma egyetlen barátnője. 

Szokatlan és idegesítő élmény kezdetben Emmának Zsuzsa, aki új lány az 
osztályban, a hetedikben, mert eszében sincs meghatódni, valami homályos oknál fogva, 
ha Emma keresi a társaságát, holott ettől mindenki meghatódna. Hát akkor lássa, kivel 
van dolga, ha nem látná, gondolja Emma, és előhozakodik az úgynevezett szaglószervi 
nyavalyával, egy bizonyos, maga kitalálta, ritka képességgel, amellyel, mint meséli 
Zsuzsának, a sors megáldja, latinul is tudja, újságolja, de idegen szavakkal nem terheli  
Zsuzsát. Fel is ébreszti kíváncsiságát Zsuzsának, aki  felnőttesen és kioktatóan viselkedik, 
és aki tájékozottnak mutatkozik a mindennapok dolgaiban, viszont az iskolai tárgyak nem 
érdeklik; különben képes vitatkozni a tanárokkal is, és egyáltalán nem gyerekesen. 

Előadja Emma Zsuzsának, amit meg is ír egy kezdetleges novellában, hogy 
egyszer csak százféle szag illatozására ébred reggel, ennyi szagot sohasem érez azelőtt, és 
senki sem érezhet, tudtával. Ez a szagörvénylés, érdekes, nemhogy összezavarná, inkább 
eligazítja, sőt felvilágosítja, mi folyik a szagok származásának helyén, vagyis  a 
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házakban, az utcán, az iskola tanárijában, buszon, moziban, mindenhol, szülei 
szobájában, a szomszéd lakásokban, bárhol. Kezdetben élvezi ezt a mindentudást, de 
egyre terhesebb lesz neki az a számtalan és többségében visszataszító szag révén 
megszerzett értesülés. Szeretne megszabadulni eme undorítóságoktól, meséli Zsuzsának, 
amik, a szó szoros értelmében, az orrára kötődnek. Bár vannak szagok, amelyek révén 
kellemességekkel is elárasztódik, ez azonban eléggé ritka. Az is felötlik benne, 
magyarázza, hogy ha kitudódik titkokat is kiszagoló, sőt kiszimatoló képessége, 
veszélyekkel, támadásokkal kell szembenéznie, esetleg még a boszorkányság vádjával is. 
Ha akarja tudni, mondja Emma Zsuzsának, akkor tudja meg, hogy egy tőle, Zsuzsától 
származó, sajátos szag,  azt tudatja, hogy szeretne az osztály kedvence lenni, és már meg 
is teszi ez irányban a kezdeti lépéseket. És felrója Zsuzsának, hogy őt választja meg az 
osztály egy mesejáték főszerepére, holott mindeddig ő, Emma birtokolja a főszerepeket, 
egyúttal az osztály kedvencének fenntartott helyet, azonban nem fog belenyugodni abba, 
hogy Zsuzsa alamuszin elébe vágjon. Versenyezzenek abban, javasolja Emma, ki az 
osztály kedvence. 

Zsuzsa, ez a szabálytalan arcú és alakú, csúnya, asszonyos ruhákat viselő lány, 
megvonja vállát, bosszúsan, majd közli, nem érdekli, ki az osztály kedvence, és hülye 
beszéddel vádolja Emmát. A hülyét visszautasítja Emma, és a Zsuzsa számlájára írja, 
mert aki őt, Emmát hülyének meri nézni, az a hülye, őt, Emmát hülyének soha senki nem 
nézheti. Tehát Zsuzsa a hülye, és nemcsak hülye, folytatja Emma, hanem hazug is, ha el 
akarja hitetni, nem érdekli, ki a kedvenc. Zsuzsa sóhajt és megerősíti, tényleg nem 
érdekli, és ha ez Emmának magas, akkor szánja, különben legyen Emma a kedvenc a 
továbbiakban is, ha annyira fontos neki, meg is nyugtathatja különben, hogy szerinte 
Emma nem veszti el a kedvenc voltát, több jelből kikövetkeztethető. Akié a főszerep, az a 
kedvenc, duzzog Emma, holott nem szokott duzzogni, mert az a gyengeség jele. Zsuzsa 
azonban kihozza belőle a gyengeséget, pontosabban a Zsuzsával szembeni gyengeséget, 
illetve valami tiszteletfélét, mivel Emma ráébred, különös lány Zsuzsa, kirívóan különös, 
még a kedvencség sem érdekli, attól sem függ, ez aztán Emmának sok. Kinek kell az a 
főszerep, kérdezi Zsuzsa, neki nem, lemond róla, ha akarja Emma, az ő javára, mivel 
látja, mennyire kapaszkodik érte Emma, az a főszerep púp a hátán amúgy is neki. Nagyot 
néz Emma, hát a veszélyesnél is veszélyesebb lány Zsuzsa, versenytárs tényleg, még 
tanulni is lehet tőle. Elutasítja Zsuzsa ajánlatát, mit képzel, senki lemondása árán nem 
kell neki semmilyen főszerep. 

Megint rátér a szaglószervi nyavalyájáról szóló kitalációjára, és előadja 
Zsuzsának, mennyire kell vigyáznia, nehogy szaglószerve többletértesülései révén 
megbántson valakit, akár Zsuzsát is, aki pedig, elárulhatja, közömbösséggel van 
megverve, ennek szagától bűzlik, ezen változtatnia kell, mondja Emma keményen. De 
nehogy maga ellen uszítsa, rögtön hozzáteszi, hogy Zsuzsa viszont tájékozottabb, mint ő, 
Emma, ezt is kiszagolja, tájékozottabb az élet dolgaiban, a felnőttek világában nála. 
Kétségtelenül hízeleg Emma Zsuzsának, ezen meglepődik, hiszen a hízelgés, ha csak nem 
apjáról, anyjáról, nagymamájáról van szó, nem kenyere, nyilván meg akarja nyerni 
Zsuzsát. Tisztában van azzal, mondja Zsuzsának, hogy Zsuzsa otthonosabban, érettebben 
mozog az iskolán kívül, mint jómaga, mert őt, Emmát a szülei igen óvják a szerintük 
csúnya hatásoktól, holott ha tisztában lennének azzal, mennyi csúnyaság kötődik az 
orrára szagok formájában, akkor bizony kikészülnének. Furcsa nyavalya ez nála, ez a 
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szaglószervi, mondogatja állandóan Zsuzsának, ilyen rendellenességgel nem fog tudni 
már sokáig élni. 

Zsuzsa okvetetlenkedik, szerinte Emma nyavalyája nem a szaglószervé, hanem az 
agyé, vigyáznia kell, nehogy kikiáltsák szalajtottnak. Bár az egyáltalán nem szalajtottság 
vagy bolondság, fejti ki Zsuzsa, amit Emma a saját éretlenségéről és az ő érettségéről 
felfedez. És egyszeriben gyengéden kislányomnak nevezi Emmát. Ez a szó, ez a 
szavacska elvarázsolja azonnal Emmát, ez a szó, így ragozva, hogy kislányom. Varázsos 
hatása van mindig, ha meghallja, de csak ha Zsuzsától hallja meg. Mikor valamelyik 
tanár kikezdi Emmát, Zsuzsa vigasztalásképpen azonnal lekislányomozza. És ennek a kis 
szónak Zsuzsa általi hangoztatása fölöttébb elhanyagolhatatlan lesz Emma számára a 
továbbiakban. Hát így kezdődik Zsuzsával, és így is folytatódik. 

 A továbbiakban elég egy néma tekintetváltás köztük, hogy tisztába jöjjenek, mi 
van a másikkal, viszont szavakkal, érdekes, nem értik mindig egymást, minél több szót 
használnak, annál kevésbé, és ez újdonság Emma számára. Tekintetükkel megnyugtatják 
egymást, beszéddel felingerlik. Miközben szavakkal Zsuzsa elküldi Emmát a fenébe, az 
arcára van írva, aggódik Emmáért. Ha pedig Emma szórja vádjait Zsuzsára, és mondja fel 
barátságukat minduntalan, szeméből kiolvasható, hogy nem gondolja így. Majdhogynem 
csak a szaglószervi nyavalyájáról szóló mondatait hallgatja Zsuzsa békésen, sőt 
kíváncsian.  

Előadja azt is Emma, hogy miután kiszagolja a házmesternő gennyes dolgait, 
amik tömény szemétségek, elsősorban a házukbeli kölkökkel szemben, hát nem is bírja 
elviselni, és elmegy orvoshoz, gyógyítsa ki a nyavalyájából. Az orvos, azt gondolván 
hülyének nézi Emma, feldühödik, és mint afféle bőrébe nem férő, szemtelen 
kamaszleányt ki akarja rúgni a rendelőből. Nem hagyhatja magát Emma, tehát érvel, de 
semmi sem használ, legkevésbé a legjobb érvek, na erre indulatba jön, és mondani kezdi, 
hogy szagmintát vesz a rendelő levegőjéből, és már mondja is az eredményt, szaglik az 
orvos a betegek bajának félreismerésétől, szaglik a zsebébe dugott hálapénzektől és így 
tovább. Az orvosnak sem kell több, bosszút áll, levelet ír Emma iskolája igazgatójának, 
amelyben javasolja Emma átirányítását kisegítő iskolába, a fogyatékosok közé, mert ott 
majd szagolgathat kedvére nyugodtan, amit akar. Csak osztályelsősége és szülei ígérete, 
miszerint nem zaklat többé orvosokat, menti meg, meséli Emma Zsuzsának. 

Zsuzsa fékezni próbálja Emmát, józanítani, amihez különben van is képessége. 
Sőt kapóra jön neki, jön rá Emma, hogy megtalálja őt, Emmát a józanító képessége 
csillogtatásához szükséges alanyt. Emmának meg azért nem jön rosszul Zsuzsa, mert 
szüksége van végre egy olyan barátnőre, akit a maga ellentétének tud, miközben pedig 
meg lehet győződve arról, hogy nem úgy az ellentéte, mint mások, akikkel szóba sem 
állna. Imádja, mikor kislányomozva figyelmezteti Elvira minduntalan, például arra, hogy 
senki sem szereti, ha kiszagolják, mit csinál, és félő, ha rájönnek, ki a kiszagoló, fekete 
bárány lesz Emma.  

A véleményeket az osztályban ők ketten irányítják, és némely tanár azon van, 
hogy megmérgezze barátságukat, túl veszélyesnek gondolva őket együtt, két ilyen 
vezéregyéniséget, akik kiegészítik egymást, hiszen az egyik felnőttes, a másik gyerekes, 
az egyik köznapiasan józan, a másik ünnepien hevülő. Mindent bevet az osztályfőnök, 
még Emma szüleit sem átallja befolyásolni azzal, miszerint nem való Emmához ez a 
Zsuzsa, mert Zsuzsa lumpen kispolgár környezetben él, hisz apja valahol ruhatáros, anyja 
jegyszedő egy moziban, bátyja munkakerülő. Hát igen, kissé elcsodálkozik Emma, mikor 
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először jár Zsuzsáéknál, egy Dohány utca közepén lévő, négyemeletes, szegényes bérház 
harmadik emeletének egyik körfolyóra néző, udvari lakásában, amely meglehetősen sötét 
és kicsi, négyen lakják, egy szoba, hall, az utóbbiban, amely levegőtlen és apró, alszik 
Zsuzsa a bátyjával, rajtuk járnak át a szülők. A berendezés lehangolóan ócska, egyetlen 
könyvet sem lát Emma, bár Zsuzsa sokat olvas, kölcsönkönyvtárba jár.  

Az össze nem illőség példájaként borzonganak barátságukon abban a belvárosi, 
mintaadásra szervezett középiskolában, ahová együtt kerülnek, válogatott, a tudás 
elsajátítására kiemelten alkalmasnak gondolt gyerekek társaságába.  Hajmeresztőnek 
találják az osztálytársak, hogy Emma, aki fékezhetetlen, vidám, tizenéves érzésektől 
duzzadó, jellegzetes fruska, ugyanakkor igen-igen műveltnek, és aki ráadásul 
sajátságosan, persze amolyan csitris hévvel szónokol az agyérelmeszesedett világról, 
mint amolyan fiókértelmiségi, hogyan nevezhet a legjobb barátnőjének egy lehangolóan 
és anyásan józan, furcsán koraérett lányt, mint Zsuzsa, aki az élet gyakorlati oldalán 
megszállottan lovagol, és zsémbelődik, ráadásul túlságosan is alulról szemlélve a világot. 
Zsuzsát nem érzik közéjük és közülük valónak. Felingerlődnek, ha Zsuzsa rájuk önti, 
mint valami özvegyasszony, kirívó és kijózanító köznapiságát, ami az évek múlásával 
egyre súlyosbodik. Abban meg egyenesen öreg nénis, néha ugyan gyerekes, ami egyre 
megy, hogy nem színlel egyáltalán, nem mesterkedik, sutba vág minden tapintatot és csak 
kerepeli, ami az agyában vagy a szívében fészkel. Nem kertel, odamondogat, ha kell, ha 
nem, ám azt is a hétköznapok témáiban teszi és ugyancsak a köznapok tapintatlan és 
közönséges módján. Aki leinti, megkapja tőle, a kedvéért nem fogja be a száját, jegyezze 
meg, nem hajlandó játszani az eszét. És tényleg, Zsuzsa őszintén zsémbelődik, persze mit 
tehet az, aki beleszületik a szürke, szegényes hétköznapokba, és nem szakadhat el attól, 
hát semmi mást, mint zsémbelődni, ami a köznapiság köznapiassága.  

Ellenben Emma vagy a mennyországban úszik ragyogva, vagy a pokolban 
tépelődik magába roskadva, sohasem a földön jár, ha pedig véletlenül igen, akkor nem 
úgy viselkedik, ahogy ott illik. Ugyanakkor megpróbálja észrevétetni Zsuzsa értékeit, 
felhívni a figyelmet, mennyi terhet vállal, mint a felnőttes józanságot, akár 
vénasszonyosan is, a mindennapok világának képviseletét, ha kínos, akkor is, és az 
időnkénti tapintatlansága mögött megbúvó, hülye szó, de kikerülhetetlen, becsületességet, 
ha koravén reménytelenséggel is. Nem takargatja Emma, hogy neki szüksége van 
Zsuzsára, és azon van, legyen szüksége rá másoknak is, hiszen Zsuzsa feltűnően 
tisztességes és becsületes, a  köznaplelkűségével együtt is. 

Zsuzsától, a köznaplelkűtől, ha akarna, sem tudna leválni Emma, tudniillik, ha ki 
van borulva, ami gyakorta bekövetkezik, és senki, semmi nem képes megnyugtatni, a 
világ összeomlása benne történik meg, akkor csak Zsuzsának kell jönnie, még mindig 
neki,  és csak annyit mondania, kislányom,  hozzátéve, legyen szíves hagyja már abba az 
unalmas, önismétlő jajongásait, és Emma nyomban, miután meghallja a kislány 
szavacskát, felszabadul, mintha csoda történne vele, melynek magyarázatát homály 
borítja továbbra is. 

Amikor Zsuzsa fülébe jut, mennyire védi és dicséri őt Emma az osztálytársak 
előtt,  miközben elárul róla bizonyos dolgokat, megvádolja, hogy Emma kiadja a háta 
mögött, ráadásul beszél a levegőbe, hiszen nem ismeri őt Emma  sem egyáltalán, fogalma 
sincs, hogyan telnek a napjai, legfeljebb bizonyos tulajdonságaival van tisztában, és 
csupán azokat értékeli, amelyek hasznosak számára, jegyzi meg éles elméjűen, viszont a 
többiről tudomást sem vesz. 
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Ám Zsuzsa bármit mondhat Emmának, mert Emma szereti, félve írom le ezt a 
szót, mint az előbb a becsületest és a tisztességest is, de ide kell írnom az igazság 
kedvéért. 

Ha összekapnak, akkor Emma fenyegetőzik, hogy majd kiszagolja a szaglószervi 
nyavalyája révén, mi készteti Zsuzsát a vele szembeni perpatvarokra. És jön azzal 
Zsuzsának ugyanakkor, hogy ez a nyavalyája most már kínossá válik neki, elsősorban 
otthon, mivel megtud olyasmit apjáról, anyjáról, ami nem rá tartozik, ezért végleg ki 
szeretne gyógyulni eme nyavalyájából. És előadja, hogy megint elmegy az orvoshoz, 
elpanaszolni, mennyire unja már a szagok által kiváltott tudásából fakadó ismereteket, 
segítsen rajta. Az orvos azonban elmegyógyintézetet emleget.  

Zsuzsa megszidja, lám már megint milyen hülyén viselkedik Emma, mi szüksége 
van felhívni a figyelmet magára könnyelműen mindig, ez tényleg betegség. Korholja 
Emmát, és Emma élvezi, mert látja, az aggódás beszél Zsuzsából. Megrója Zsuzsa, hogy 
hülyeséget hülyeségre halmoz Emma, vigyázzon, tényleg be fogják zárni valahová, így-
úgy, végül persze lekislányomozza, Emma örömére, hiszen ezért és csak ezért találja ki a 
szaglószervi meséjét. 

Félti Emmát Zsuzsa, és Emma persze úgy intézi, bizonyosodhasson meg Zsuzsa 
unos-untalan az iránta való féltésének szükségességéről. Elülteti Zsuzsában, a 
köznaplelkűben, hogy képtelen, ellentétben vele, kiegyezni a hétköznapokkal, nem akarja 
tudomásul venni azt az életet, amely csupa hétköznapból áll, csöndesen csörgedezve, 
éppen csak folydogálva kijelölt medrében színtelenül, alantas érzelmektől túltelítetten, 
idegeket feszültségekkel megterhelten, ráadásul unalomtól szenvedve. Zsuzsa sóhajt, mi 
lesz Emmával, ha ilyen marad, és szeretné ráébreszteni, hogy az élet hétköznapokból áll, 
aki ettől kiborul, az az élettől borul ki. Figyelmeztet, az ünnepi lángolás, lelkesedés, 
felsőfok, színesség, érzelemdússág, izgatottság, izgalmasság, boldogság ugyan felemelő, 
gyönyörű, azonban kirakat, amely mögött mindezek ellenkezője rejtőzik. Nem olyan a 
világ, amilyennek Emma szeretné, törődjön bele, és, ha nem veszi tudomásul, 
veszélyeknek teszi ki magát.  

Na és a boldogság, szögezi Emma köznaplelkű Zsuzsának, mit ér az élet, ha nem 
törekszünk boldogságra, és csillogtatja magát ebben a témában, ez az ő témája, libabőrös 
is lesz, annyira eltelik a mindenáron boldogságra való törekvése hangoztatásától. 
Hevesen hadar, lázasan magyaráz, kivörösödik, borzong ilyenkor. Attól is borzongja 
magát libabőrösre, mivel tudja, éppen azt szereti Zsuzsa benne, amit kárhoztat, a 
boldogságra törekvését. Holott szegény Zsuzsa a boldogságnak az emlegetésétől is 
szorongani kezd. Emmát meg mérhetetlen boldogsággal tölti el a kettőjük közötti 
kibékíthetetlen ellentét. Persze Zsuzsa is elismeri, a boldogság bizony boldogság, de az 
igazi boldogság úgyis elérhetetlen, véli, legfeljebb valamifajta boldogság pótlék érhető el, 
az is ritkán, mert sok az akadály, szinte csak akadály van. 

Mindig megütődik Emma Zsuzsa borúlátó voltán, nem tudja megszokni, nyilván 
örökli a szüleitől, szegény. Kórosan kétkedő, betegesen lemondó. Mintha teljesen 
elborítaná a kishitűség az érettségi közeledtével, nem ég lázban, mint a többiek, nem 
törekszik semmire, és egyből, hülye tárgyilagossággal, lemond az egyetemről, mondván, 
nem való ő oda, nyilván a szülei beszélik le, és belenyugszik szépen egy jövendő 
titkárnőségbe.  

Furcsán alakul Zsuzsa sorsa. Keresi az igazi, neki való férfit egy ideig, aztán 
reménytelennek ítéli, hogy megtalálja, és férjhez megy az elsőhöz, aki hajlandó elvenni. 



 43 

Legyint a gyerekre, neki ugyan nem kell, minek erre a világra, megszakítja terhességeit. 
Ahogy telnek az évek, borúlátása végleg ráül lelkére, nem hajlandó jövőt képzelni 
magának, visszafogja terveit, gátolja már-már önsanyargatóan saját kibontakozását, 
ugyanakkor természetes derűvel képes szemlélni önmagát. 

 Emma meg éppen ellenkezőleg, nem mond le semmiről, inkább a lehetetlent is 
megkísérti. Egyre jobban idegesíti Zsuzsa, egyre ritkábban akar vele találkozni. Azonban, 
ha szüksége van Zsuzsa kislányomozására, amitől  hihetetlenül megnyugszik továbbra is, 
akkor, önzésből, keresi a társaságát. 

Ám egyre többször mutatja ki most már Emma nemtetszését Zsuzsa iránt, és 
elválnak útjaik is. Figyelmezteti Emma Zsuzsát, ha finom szellemre és gazdag 
érzelmekre alapozódó életmód helyett, ami méltó volna hozzá, elsüllyed valami 
mérhetetlenül sekélyesben, akkor végképp eltávolodnak egymástól. És tényleg egyre 
távolodnak, ami Emmának szomorúságot és lelkifurdalást okoz. 

Emma velem való szerelme kezdi átformálni a Zsuzsához fűződő kapcsolatát, 
hiszen tőlem várja, hogy pótoljam, legalábbis azt képzelem, Zsuzsa kislányomozását. 

Díjaz engem Zsuzsa, dicsér, az első elfogadható fiú vagyok szerinte Emma 
oldalán, tartásom van, ami a többi férfiúról, aki feltűnik eddig Emma mellett, nem 
mondható el, legalábbis ez a véleménye, és reméli, hogy az irántam való szerelme nem 
fog ellobbanni Emmának szalmalángszerűen. Emma kötelességének érzi felvilágosítani 
Zsuzsát, hiába hozsannázik rólam, mert én bizony nem kedvelem. Zsuzsa felhúzza vállát, 
ez szokása, legyint, na és, tudja, ez ugyan nem befolyásolja.  

Amikor Emma arra kéri Zsuzsát, ne engedje feleségül hozzám, mert erre kéri, 
nem vicc, Zsuzsa kiröhögi. Ekkora baromságot, mondja, mert minek tartsa Emma 
kérését, jópofa szövegnek, megjátszásnak, öntetszelgésnek, Emma hülye, házasságellenes 
elveinek, szarban levése kifejeződésének, nem tudni mit akarása zavarának, na, minek? 
És hogyan teljesíthetné kérését, kérdezi, talán elrabolja, élve eltemesse, hazudozzon 
nekem az ő, Emma kibírhatatlanságáról, puffantsa le? 

Az esküvői vacsoránk közben jókat vihog Zsuzsa, felelősségre is vonja Emma, 
hová tegye viselkedését, talán a frigye Zsuzsa kárörömei közé tartozik, netán az ő, Emma 
befuccsolásaihoz van köze, esetleg humoros ügyeik aktájába könyvelődik el, vagy valami 
megrendítő esemény körébe sorolódik, netán egyszerűen egy jó tréfa? És aggódva néz 
Zsuzsára, aki még jobban vihog, és ilyenkor, ha vihog, szabálytalan teste még 
szabálytalanabbra változik, annyira jellegzetesen húzza fel vállát. Csak vihogni lehet 
azon, vihogja, ha egy V. Emma férjhez megy, erre azért még ő, aki jól ismeri Emmát, 
sem számít, nagy dolgoknak kell lejátszódnia Emmában. Az is meglehet, vihogja, hogy 
jómagam az ok, mert engem sem lehet azért kihagyni, én nyilván megérem Emmának. 

Emma megsértődik, és felhívja Zsuzsa figyelmét, talán inkább ő, Emma éri meg 
nekem, nem gondolja Zsuzsa; és bár ezen jót nevetnek, Emma komolyan gondolja. 

Amikor Zsuzsa bejelenti, utazik rokoni látogatásra Londonba, Emma érzi, nem 
jön vissza, és amit érez, bekövetkezik. Londonban férjhez megy, már másodszor, kissé 
könnyedebb életre vágyva, persze egy odatévedt magyarhoz.  

Mohón várja Emma Zsuzsa leveleit, mohón írja is, persze néhány év múlva 
megcsömörlötten önismétléseiktől, mohósága elmúlik. 

Zsuzsa leveleiből, Emma meglepetésére, egy új Zsuzsa rajzolódik ki, aki 
régebben titkolja egyik énjét, ám most feltárja. Ez az új énje Emmához hasonlatos, 
szintén alkotni vágyó, boldogságra törekvő, miért ne, írja, hiszen ők ketten hasonló 
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anyagból vannak gyúrva. Sokért nem adná, ha egyszer igazolva láthatná azt az önmagát, 
aki Emmát mintázza. Ezen a fordulatán Emma eltöpreng, mert fordulat, sőt pálfordulat, 
nem tudja Emma, mi készteti erre Zsuzsát. Nem tetszik Zsuzsa új törekvése Emmának, ne 
akarjon az ő bőrébe bújni Zsuzsa, maradjon csak a régi önmaga, gondolja Emma. 

Mintha Zsuzsa megérezné Emma nemtetszését, pedig Emma óvatosan elhallgatja, 
mert, egy újabb fordulattal, megnyugtatja Emmát, ne féljen, soha nem lesz belőle 
Emmához hasonlatos jelenség, lustasága, közönye, kishitűsége, józansága miatt. Ő, 
Zsuzsa továbbra is híve a gyakorlatias életvitelnek, ami Emmára nem éppen jellemző, 
még esti, időnkénti elkalandozásait is a gyakorlatiasság jegyében szervezi, írja Zsuzsa 
tőle szokatlan sejtelmességgel, ez persze nem menti meg attól, hogy férje 
féltékenykedését ne váltsa ki. Viszont nem engedi meg magának az ábrándozás 
fényűzését továbbra sem, közli nyomatékosan. 

Későbbi, több oldalas, szószátyár leveleiben azt taglalja, miért nem csinál már 
megint és szokása szerint semmit, viszont, figyelmeztet, nehogy sajnálni kezdje Emma, 
mert egyáltalán nem sajnálatraméltó, eltartja a férje. 

Ahogy telnek az évek, egyre többször céloz arra Zsuzsa, hogy neki jelene és 
jövője nincs, egyedül a múltjába kapaszkodhat, minden érdekli, ami a múltból, a kettőjük 
múltjából megmaradt, minden, amire emlékszik és amire nem, éppen ez utóbbiakra 
szeretné, ha Emma emlékeztetné. Meghatódik Emma, ő is több oldalas, szószátyár 
leveleket kanyarít, melyek tele vannak csapongással, érdekesekkel és érdektelenekkel, de 
főleg érzelmekkel. 

Érzelmes levelezésük korszaka megszűnik, miután a velem való londoni 
utazásunk alkalmával Emma csalódik köznaplelkű Zsuzsában, életében először, talán 
túlságosan is felhergelődik ellene és igazságtalanul, nem is tudom, mindenesetre fáj látnia 
Emmának, ahogy Zsuzsa átveszi férje kicsinyes viselkedését, ugyanis szinte rettegnek, 
hogy kiesszük őket, néhány nap alatt, vagyonukból. És Emma nehezményezi, hogy 
Zsuzsa egyetlen egyszer sem ejti ki a kislányom szavacskát. 

Megbékél Zsuzsával aztán Emma, amikor Zsuzsa, értesülve Ádám születéséről, 
tudatja, hogy hordozgatja Ádám, aki éppen olyan, mint Emma, fényképeit, mutogatni az 
erre érdemesebb londoni ismerőseinek. És Ádámnak angol gyerekholmikat küldözget, 
amelyek csodálatát itt Budapesten elmélyíti, hogy Ádámon jobban mutatnak, mint a 
divatlapokban. Emma meghatódik és megsajnálja Zsuzsát, mert megsejti, hogy, szegény 
a maga gyereke helyett mutogatja az övét. 

Miután egy nagyzási hóbortos pillanatában Emma közli Zsuzsával, legalább 
három gyerekre van hitelesítve, mire Zsuzsa ingerülten megjegyzi, helyben vagyunk, 
mindenben kivételes személyiség akar lenni Emma, álljon már le, hát Emma arra a 
meggyőződésre jut, zavarja Zsuzsát anyai mivolta, és még mennyi sok minden más is 
belőle, és mióta zavarhatja már, te jó ég. Hogyan is lehetnek ők barátok, gondolkozik el 
ezen, furcsa bizony, különben meg nem furcsa egyáltalán. 

Emma szaglószervi nyavalyájáról többször is érdeklődik Zsuzsa, hogyan áll most 
vele, persze erre nem válaszol Emma. Azonban Zsuzsa egyre erősködik, mire felelőtlenül 
elárulja Emma, hogy nincs, soha nem is volt  ilyen nyavalyája. Attól kezdve nem ír több 
levelet Zsuzsa, és nem válaszol Emma leveleire.  

Nem marad egyetlen lánybarátja sem Emmának, vagy hogyan is nevezze őket, a 
nő szó neki borzalmas, a nő undok közhelyeket hív elő benne. Fiúbarátja akad szép 
számmal, de azok nem pótolják köznaplelkű Zsuzsát. 
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Gábriellel is együtt jár Emma gimnáziumba, és nyomban, már  az első napokban 
feltűnik Gábrielnek Emma rugalmas nyúlánksága, szertelen viselkedése. Az első táncos 
összejövetelen, mikor Emma táncol, előszeretettel egyedül, körül veszik, persze nem a 
lépései keltik fel a figyelmet, hisz szabálytalanul csinálja, a szabályos tánctudás nem 
érdekli, hanem mozgásának az egész teret bejátszó önfeledtsége miatt, legalábbis Gábriel 
szerint. Emma tapasztalja milyen nagy hatással van Gábrielre kifejezéseivel, témáival, 
amelyeket szétszór olvasmányai nyomán, rengeteget olvas akkor, és Gábriel igyekszik 
venni a lapot. Ráadásul akkor nyeri meg, Gábriel csodálatára, a kétszáz méteres női 
mellúszás ifjúsági bajnokságát, meglepetésre, és beveszik az ifjúsági válogatott keretbe. 
Ugyanakkor a verseit is lehet olvasni a faliújságon. Hogy valaki válogatott sportoló 
legyen is, meg költőnek készüljön is, hát az különös, és Gábriel, mint bevallja, le van 
ettől nyűgözve. 

 Gyorsan felfedezi Emma, mit vár tőle Gábriel, ez az elég alacsony, busafejű, 
rendezetlen mozgású, ámde okos és vidám fiú, mert vár, hiszen lesi őt, Emmát állandóan 
és folyamatosan, az első másodperctől kezdve, ahogy reggelente átlépik a gimnázium 
küszöbét. Hát bűvöletet vár, meglepetéseket, de nem akármilyet, hanem szinte varázslást 
a szellemi hatáskeltés értelmében, meg ami sokkal nehezebb, kedves megértést. Ha ezt 
várja, kapja meg, gondolja Emma, és alkalmazkodik Gábrielhez, ritka ez nála, de egy 
különlegesen hatáskeltő és megértő lény feladatát betölteni, ha csak középiskolás 
közegben is, szép kihívás, mint gondolja.  

Akkoriban, még az első osztályban verseket ír Emma, és felolvassa Gábrielnek 
azokat. Legjobban az a költemény tetszik Gábrielnek, amelyik a szerző, Emma 
könnyezésre képtelenségéről szól, de nem valami rendellenesség miatt, hanem látószerve 
külső körülményekre való érzékenységéből adódóan. Tudni szeretné azt is Gábriel, vajon 
milyen külső körülményekre gondol Emma, amelyek elviselhetetlenek számára. Gyorsan, 
hadarva sorolja Emma: érzéketlennek mutatkozunk, semmiségekről, sőt hülyeségekről 
fecsegünk, tévét nézünk, undorító kis érdekeink után kajtatunk, nagynénénk lakását 
próbáljuk megkaparintani, pletykálunk és pletykára vágyunk, kirakatok előtt álldogálunk, 
tulajdonképpen hihetetlenül unatkozunk, miközben pedig, a rettentő sok feszültség miatt, 
idegeink felmondják a szolgálatot, agyunkban meg semmi sincs. Ha erre gondol, elmegy 
az életkedve, mondja Emma Gábrielnek, pedig ő, Emma aztán szeret élni, viszont az 
életkedv hiánya meg az életszeretet megléte váltja ki belőle a versírást.  

 Gábriel vitatkozik, ő egészen másképp lát, nemkülönben apja is, aki újságíró, és 
anyja is, aki orvos, mert a tények szerintük mást mutatnak, azt, hogy keményen 
dolgozunk, törekszünk céljaink elérésére, és kevés szabad időnket gondosan beosztjuk. 
Akkor hirtelen nem tud mit mondani Emma, és avval üti el, hogy életérzés is van a 
világon, és a jelen életérzése nem az előbbiekből fakad, éppen ellenkezőleg, és ha erről 
még nem hallott Gábriel, akkor most halljon. És elmeséli minapi esetét, ami életérzésén, 
legyen az bármilyen is, komoly sebet ejt, és nem mindennapi választás elé állítja őt, 
Emmát. 

 Történik, meséli, hogy mivel egyre kimerítőbbek az úszóedzések, hisz válogatott, 
ha csak ifi is, mind hosszadalmasabbak, hát a naponta kötelező több ezer méteres 
edzésadagokat csak úgy képes teljesíteni, ha élményeket hív elő az egyhangú, a medence 
egyik falától a másik faláig való gürcölés közben, vagyis ha fények, árnyékok,  
mozdulatok, alakok rajzolódnak ki előtte a vízben. Ilyenkor mosolyog. Viszont 
észreveszi, hogy az edzője egyre gyanakvóbban szemléli, elkomorodik, ha meglátja 
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mosolyát, elborul kedélye, több adagot ró ki rá, sőt ordít is vele. Hogy felvidámítsa 
Emma, rá, az edzőre is mosolyog, mit sem sejtve, az eltorzult arcába, és akkor kap egy 
pofont. Az előbb még napfényes uszodai világa, fejezi ki így valahogy Gábrielnek, aztán 
meg egy versben is kifejezi, elsötétül. Alig tudja megformálni a kérdést, miért az ütés? 
Az edző ordít, hogyan képzeli Emma, és elővillannak sárgás fogai, edzés közben 
mosolyogni, amikor éppen a legkomolyabban összpontosítva kéne teljesíteni, ráadásul 
vízben, ahol a mosoly közegidegen, és megint ütésre emeli kezét. Mikor megkérdezi tőle 
Emma, csak azért is, nem jobb-e a mosoly az összeszorított fognál, az edző felüvölt, az 
égre üvölt mint a farkasok, hogy szóval Emma semmibe veszi a tanításokat, a 
körülményeket, a szokásost, a közeget, a parancsokat, hát ez nem megy. Tanulja meg, 
hogyan kell viselkedni az élsport, amely a teljesítményen alapul, társadalmában, itt nincs 
helye eltévelyedéseknek. Mire Emma kiszáll a medencéből, és szó nélkül, úszóruhában, 
mezítláb, csuromvizesen futni kezd, eltűnik az öltözőfülkéknél. Az edző dühödten szalad 
utána, betör a fülkéjébe, de Emma jó érzékkel egy másikba húzódik ruháival, felöltözik, 
és többé az uszoda tájára sem néz. Apja felháborodik, mondván, nem hagyhatja ott csak 
úgy a válogatottságot egy kis arculütés miatt. Nagy nyomás nehezedik rá otthon, de  
ellenáll.  

Eszében sincs Gábriel orrára kötni, hogy nem emiatt az eset miatt, amit amúgy is 
csak kitalál, mond le a válogatottságról, egyáltalán a sportolásról, hanem mivel a 
térdében csontritkulás támad, és eltiltja az orvos az edzésektől.   

Gábriel, akinek mosolya parttalanul elömlik mindig egész arcán elterjedve, ha 
valami tetszik neki, most, Emma történetének elbeszélése után, egyáltalán nem áraszt 
mosolyt, hanem felvonja szemöldökét, és csodálkozva rebegi, hogy valaki csak úgy 
kilépjen a válogatottból, az elképesztő; ez az egyik, amit mondhat, a másik, hogy  ő 
bizony megtorolná az edzőn a pofont, és ha engedné Emma,  meglesné az uszoda előtt. 
Hálája jeléül Emma arcon csókolja, és kijelenti, micsoda gyerekességről tesz 
tanúbizonyságot Gábriel. Ám tetszik Emmának az ilyen természetes, önfeláldozó és  
ábrándos gyerekesség, az nagyon helyénvaló, gondolja, és éppen ebben az életkorban, 
mikor még lényegében gyerekek ők, és neki  ilyen gyerekes barátra van szüksége.   

És amikor szakít Gábriellel a lány, akivel Gábriel jár, harmadikban, Emma 
vigasztalásképpen engedi magát megcsókolni Gábrieltől, de csak, mint aztán 
hangsúlyozza is, barátságból. Érzi Gábriel tüzét, ritka szenvedélyes srác, állapítja meg 
Emma, érzelmes lelkű, gondolja, és bár kedveli az ilyeneket, az élethabzsolásra való 
hajlamúakat, mint Gábriel is, ám a következő csókolózásuk után elszomorodik, és aztán 
visszautasítja Gábrielt, magyarázva, és mintegy megkövetve őt, hogy hajlana ugyan felé, 
szeretetreméltó egyed volna Gábriel, csak hát nem úgy, mint férfi. Aztán, nehogy 
megbántsa, gyorsan hozzáteszi, miszerint szívesen meg is siratná kettőjük szerelmének, 
egy nem akármilyen szerelem lehetőségének lehetetlenségét, viszont szerelmes-társnak 
sajnos nem Gábriel kell neki.   

Különben Gábriel, amit magára ró, azt keményen teljesíti, kitűnő tanuló, 
Emmánál sokkal jobb, tehetséges matematikában, fizikában, kémiában. Bejár az iskola 
kémia szertárába szinte naponta, és kísérletezik, olyan műanyagot szeretne előállítani, 
amivel a papírt be lehet vonni, elsősorban a papírzacskót, hogy ne szakadjon ki. És 
sikerül, legalábbis azt meséli, hogy feltalál egy ilyen műanyagot, be is mutatja Emmának, 
vagyis mutat, Emma bámulatára, egy papírzacskót, amelyet bevon a műanyagával. Kézbe 
veszi Emma, de szinte odaragad a kezéhez, mire kérdően néz Gábrielre. Még nem 
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tökéletes, mondja Gábriel, és nem is lesz, csak akkor, ha találmányában annyira hisz 
majd valaki, hogy megveszi, mert akkor, ha vevő van, megsokszorozódik az energiája, és 
azonnal meglesz a kedvező végeredmény. Vevő, kérdezi Emma csodálkozva. Hát persze, 
válaszolja Gábriel, különben miért is csinálná, pénzt kell keresni, üzletet kell kötni, az 
üzlet viszi előre a világot, a nagyapja is, aki nemrég halt meg, és kereskedő volt 
valamikor, ezt vallotta. Nagy szemeket mereszt erre Emma, ilyet még nem hallott, és 
azon túl sokkal érdekesebb srác lesz a szemében Gábriel, és magában ezentúl 
üzlethívőnek nevezi.   

Gábrielnek sikerül Emma mellé ülnie, padtársává emelkednie, és nyomban Emma 
mellé áll, mikor Maja osztályfőnöknő kikezdi. Gábriel felhívja a tanárnő és az osztály 
figyelmét arra, hogy Emma nélkül az osztály a béka segge alatt, mint kifejezte, volna, 
mert Emma ad stílust az osztálynak. És ez a stílus nem más, mint kemény és elvszerű 
összeütközések sorozata, ahogy Gábriel jellemzi, amelynek tétje az igazság és az 
igazságosság utáni olthatatlan vonzódás. Amit kifejt Gábriel, persze csak olaj a tűzre, és 
Maja osztályfőnöknő még inkább kikezdi és megutálja Emmát.  

Egyszer a helyiérdekű vasúton  utazva hülyítenek egy vénembert, aki több 
macskát cipel fonott kosarakban, hogy ők is macskatenyésztők, készülnek a kanadai 
macska-világkiállításra, mondják a vénembernek, sziámi macskáikat bemutatni, és éppen 
most utaznak a macskáikért. És mikor az öreg tamáskodik, hogy kanadai vízumot kelet-
európaiaknak nehezen adnak meg, felrikoltanak, hogy ugyan, nemsokára nyugat lesz az 
ország, és a hasukat fogják röhögtükben. És azontúl rikoltoznak, ez a jel, ha hülyülni 
akarnak, afféle tizenéves rikoltozással, miközben még nagyobb érzelmek, persze 
barátiak, korbácsolódnak fel Gábrielben és Emmában egymás iránt. Holott Gábriel szülei 
óvják Emmától Gábrielt, mivel Emmának nem túl jó a híre az osztály szülői 
munkaközösségének körében; hülye kis kurvának nevezi Gábriel újságszerkesztő apja 
Emmát, aki nem fér a bőrébe, hát erre is csak rikoltoznak. És azontúl, amint 
megpillantják egymást Gábriellel, rikoltoznak mindig egyet, valami egyezményes jelként.  

Érettségi előtt Gábriel, aki egyre inkább azt fejtegeti, hogy mennyire csak az üzlet 
számít, a pénzkereset, miközben továbbra is, nap nap után, folyamatosan vár Emmától 
valami újdonságot, hát Emmának egyszeriben terhes lesz. Már-már nem is vonulhat el az 
óraközi szünetekben a többiektől, a csoportos lefetyelésektől menekülve egy sarokba, 
maga elé meredni látványosan, ahogy szeretne, mert Gábriel átható pillantása ettől 
eltántorítja. Adhatná már alább Gábriel, gondolja Emma. 

Nyomban elszakadnak egymástól az érettségi után, Gábriel kémikusnak tanul. 
Emma töpreng, mi történik vajon a szenvedélyes barátságukkal egyszeriben? Nem tudja a 
választ.   

Ha néha találkozik Gábriellel a későbbiekben, régi beidegződéseik felélednek, és 
rikoltoznak egy jót. A könnye is kicsordul ettől a rikoltozástól Emmának, így aztán 
láthatja Gábriel, elevenek az emlékei barátságukról, mégsem kérdezi meg soha, de  
Emma sem, vajon miért távolodtak el egymástól. Emma másoktól értesül Gábriel szép 
pályafutásáról, elsősorban több találmányáról a vegyészetben, és arról is, hogy önállósítja 
magát, feltaláló céget alapít, és mivel az ilyesmi szokatlan nálunk, az engedélyt nem 
kaphatná meg vezető újságíró apja összeköttetései nélkül, és azontúl, mint hírlik, Gábriel 
elmerül az üzletben.  

Magam nem csodálkozom Gábriel sikerein, szerintem az ilyen kis rikoltozóra, aki 
rikoltozással is erősíti pénzimádó üzletiességét, és akinek apja még bértollnok is, gazdag 
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jövő vár. Már ne haragudjak, mondja Emma nekem, de ő maga is rikoltozik Gábriel 
társaságában, mégsem pénzimádó. Az ő rikoltozása egészen más rikoltozás, intem le 
Emmát. És kijelentem Gábrielről, hogy egy ilyen alak, aki erőszakosan, a barátság 
ürügyén másokra akaszkodik, ahogy Emmára, mindent el fog érni az életben, elsősorban 
az anyagiakat tekintve, gellérthegyi villalakást is, és egyenesen azt a vöröstéglás 
villaházat előlegezem meg Gábrielnek, amely feltűnő látvány, Pest és Buda sok helyéről, 
utolsó házaként a város közepén emelkedő Gellérthegynek, azután már csak a természet 
következik.  
 Boldizsár egészen más.  

A felháborodás életformája lesz Emmának, erre megfelelő alkalmakat is 
nyújtanak egyetemista évei a bölcsészkaron. Boldizsár társul hozzá. Mintha karmester 
vezényelné nekik, háborodjanak fel együtt, egy szólamban, hát így is tesznek szépen, és 
egymáshoz sodródnak. A felháborodásra való késztetés és képesség alkati kérdés az ő 
esetében, világosítja fel Emma Boldizsárt, és elmeséli, hogyan jött rá erre. 

Lázas lett, de egyetlen napnál sem bírta tovább az ápolás címén történő  
nyaggatást anyjától, sőt emiatt a láza az egekig szökött. Meglépett, nagymamájához 
utazott vidékre, persze a nagymama, mint afféle kemény életű asszony, kényeskedésnek 
tartotta lázasságát, és tudatta vele, fiatal még a betegséghez, segítsen neki inkább a kerti 
munkában. Na erre, és nagymamája meg nem értése miatt, még inkább felment a láza, a 
nagymamától is megszökött, autóstoppal igyekezett a Balatonra, pedig az évszak már 
nem csalogatott oda, ősz volt. Egy fekete szakállas férfi vette fel, eszmét cseréltek az 
emberről, mint olyanról, aki tetszeleg magának emberségével, miközben kiirtja társait, 
ebben nagyon egyetértettek, túlságosan is, erre újít Emma, kijelenti, a feltámadó láza 
mondatja vele csupán csak az előbbieket. Lázcsillapítót ajánl a kocsi tulajdonosa, mire 
Emma felvilágosítja, őt nem holmi lázcsillapítóval csillapítható láz gyötri, és ki akar 
szállni, mert a kocsiban, mint érzi, a láza egyre feljebb szökik, rossz hatással van rá az 
autózás, sőt az autótulajdonos is. És kiszállt. Ott állt egyedül a lázával a kihalt 
országúton, amelyet szép nyárfasor szegélyezett. Baktatni kezdett. Mi lesz vele, 
töprengett, még elemészti a láz. Elővettei a lázmérőt, mért vele, hát nem volt  láza semmi. 
Akkor mi fűti, kérdezte magától, mert valami fűti, amit bizonyít, hogy például nem fázik, 
pedig közben, mivel alkonyodott, leszállt a hideg, ráadásul már október volt. És akkor 
döbbent rá, hogy menekül, és valami felháborító elől menekül, csak nem tudja, mi az a 
felháborító, nem képes megnevezni, viszont mégiscsak felháborítja, és ez a 
megnevezhetetlen felháborodás fűti fel annyira, hogy lázat érezzen, ha nincs is láza, és ne 
fázzon az országúti hidegben sem. 

Boldizsár bólint erre a mesére, érti, persze, hogy érti, és hozzáteszi, mindenütt 
gyanakvás és szorongás, még a jóakaratú szavak mögött is lappangó veszély sejlik, és ez 
felháborító. 

Emma meg előadja Boldizsárnak, mennyire nyomasztja, hogy a világ egyre 
hiteltelenebb, a cselekvés kiszámíthatatlan, nincs hiteles élmény, nem tudjuk, mit 
tegyünk; megsemmisült a jellem; és mindez aztán együtt tényleg felháborító. 

Hát valóban fűti kettőjüket a felháborodás láza állandóan, Boldizsárt meg Emmát, 
már-már feltételezik, génjeikben hordozzák, a külvilág szemétségeinek különleges 
érzékelésére. Szítják egymásban az általános lázat, nem fékezik magukat, hagyják 
felszökni, esetek sora bizonyítja, amikor utolérhetetlen magasságokba ér fel a lázuk, 
holott persze nincs hőemelkedésük sem. Azt is képzelik magukról, amit megrendülten 
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meg is beszélnek, hogy önálló csoportot testesítenek meg ők ketten, hiszen olyasmiken 
lázadoznak, amik másoknak nem okoznak lázat. 

Felháborodnak, amiért nem alapíthatnak független folyóiratot a karon; persze csak 
tépik a szájukat, azért ezt el kell árulnom, mert meg sem kísérlik, hanem eleve 
legyintenek, úgysem lehet. Azon is felháborodnak, miért nem utazhatnak nyugatra az 
útlevelükkel, amelyen ráadásul az érvényesség pecsétje is díszeleg, mégis a kiutazást 
külön kérni és engedélyeztetni kell, hát nem útlevél, főleg nem érvényes útlevél az ilyen, 
füstölögnek, hanem annak megcsúfolása; holott az útlevelet ki sem váltják, amit persze 
nem ütnek nagydobra, minek váltanák ki, nincs pénzük utazásra, ami újabb 
felháborodásra készteti őket. És felháborodnak azon, hogy mindenki belép, ami nem is 
kötelező, a kommunista ifjúsági szövetségbe, hát ők ugyan Boldizsárral nem, nekik 
méltóságon aluli, lépjen be a szürke tömeg, a szabványos, biztonságos életre vágyók 
szolgai áradata, ők nem massza, mert az felelőtlen, kiszámíthatatlan, felhasználható, 
elbolondítható; jobban szeretnék, ha megint kötelező lenne mint már egyszer  a belépés  
abba a szervezetbe, akkor tettnek számíthatna a tettük. 

Meg aztán ráébrednek Boldizsárral, talán éppen a Duna-part lépcsőin ülve, egy 
kora tavaszon, hogy minden erkölcstelen, elsősorban az írott és íratlan törvények; 
ráébrednek, hogy a felelősség elvész, ha egyáltalán létezik; és ráébrednek, hogy milyen 
természetességgel nyugszanak bele a rájuk erőltetett rendbe. Ezektől a megállapításoktól 
meg a maguk éleselméjűségétől eltelnek, úgy érzik, gondolataik a kiválasztottak 
gondolatai.  

Egy másik közönséges napon, valószínűleg a nyüzsgő, kopott, élettel teli Nárcisz 
presszóban, ugyancsak kora tavasszal, de talán egy-két esztendővel később, elég 
indulatosan véleményezik Boldizsárral a diktatúrát, amiben élnek. Nevezetes nap az 
nekik, mert bizony komolyan elítélik, és aminek a legjobban örülnek, van rá szavuk, 
olyan szó, amely nem terjed el: parancsuralom. Ámde megemlítem, hogy egyáltalán nem 
politikai értelemben kárhoztatják a parancsuralmat, a politikát ugyanis pillekönnyűnek, 
züllöttnek, értéktelennek gondolják, a politika nekik a bokájukig sem érhet fel. 
Kételkednek is abban, vajon politikailag érdemes-e vádolni egyáltalán bármilyen uralmat, 
hiszen mit vethet egymás szemére, politikai szempontból, például parancsuralmat 
gyakorló és parancsuralmat elszenvedő, közhelyeket, és mit hozhat fel a parancsuralom 
ellenes politikát követelő, ha a politikánál marad, közhelyeket szintén, mert a politika, 
egyik is, másik is, csupán csak közhelygyűjtemény. Ők viszont, elvetve a politikát, az 
erkölcs élével vágnak, így képzavarosan, a parancsuralomba, felfedezik mély 
erkölcstelenségét, és ennél szerintük súlyosabb vád nem is érheti. Elégedettek, 
örvendeznek, jó délutánjuk van, főként hogy nemcsak kávét isznak, hanem 
megpróbálkoznak az unikummal is, életükben először, és megnyeri tetszésüket. 

Gyanítom, hogy Boldizsár imígyen, vagyis az erkölcs általi vértezetben, sűrűbben 
szeretne Emma oldalán mutatkozni annál, mint ahogy egy baráthoz illik, fel is veti, 
menjenek együtt kirándulni, haladjanak együtt például azon a nyárfasorral szegélyezett 
üres országúton, és persze lázas állapotban, amit ugye már említ neki Emma, de Emma 
gyorsan kibújik Boldizsár javaslata alól.   

Telik-múlik az idő, Boldizsár egyszer csak figyelmezteti Emmát bizonyos 
váratlansággal, hogy át kellene értékelnie a lázát felszökkentő körülményeket most már 
végre, futnak az évek, nem maradhatnak gyerekek. És felhozza, nem zárkózhat el a 
politikától az, aki természetes erkölcsiséget hordoz magában, mint Emma, annak 
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feladatai vannak, és ha ezeknek nem tesz eleget, az önsorsrontásnak minősül, és ez utóbbi 
viszont erkölcstelen. Választania kell Emmának, sulykolja Boldizsár, a természetes 
erkölcs kívánta részvétel és az önsorsrontás erkölcstelensége kiváltotta politikától való 
félrevonulás között. 

Megnémul Emma, hát ilyen egyszerűen lehet átértékelni, ilyen magától 
értetődően lesz az erkölcsösségből erkölcstelenség? Ezt jól ismeri, ezzel találja szemben 
mindig magát. Keményen hátat fordít Boldizsárnak, majd lágyan, mert ilyen, és nem 
szeret hirtelen szakítani egy baráttal, Boldizsár felé fordul ismét, de most jobban kinyitja 
a szemét rá. Látja, mennyire megváltozik, egyre sziruposabb, és ez bizony ízléstelenség, 
amely más ízléstelenségekkel társulhat, és íme, látja, társul is, például színpadiasra 
hangolt viselkedéssel, fontoskodással, amely aránytalanság, és ez más 
aránytalanságokhoz vezethet, és vezet is, mert hallja,  hogy hencegni kezd Boldizsár nagy 
nevekkel, akikhez személyes kapcsolat fűzi, és tapasztalja Emma, már egyenest a törtetés 
mezejére lép Boldizsár, kapizsgálja is, hogy Boldizsárt elönti a beérkezettség fölényének 
tudata, amihez elég neki egy tanársegédi állás a bölcsészeten. Jobb keze lesz két, Emma 
által utált professzornak, két nagyhatalomnak, Kaba professzornak, aki mosolyát árasztja, 
meg a keselyű vijjogású Mátra professzornak, eme két kiváló képmutatónak, akik azt 
játsszák, hogy a tudomány emberei csupán, holott hatalomtechnikusok, az uralkodó 
világnézetbe oltott politika a vezérlő csillaguk. Utálják egymást és versengenek az 
elsőségért, táborokat szervezve maguk körül, a másikat megvető táborokat, és, Emma 
bámulatára, Boldizsár mindkét táborban otthonosan mozog.  Hm, hümmög Emma. 
Próbálja kitudni, hogyan lehetséges ez Boldizsárral, mire Boldizsár szélesen mosolyogva, 
tulajdonképpen önelégülten elmagyarázza, hogy járhatná Emma is az ő útját, amely útnak 
csak mellékes járuléka az érvényesülés meg bizonyos rangok, inkább kezdeményező 
élenjárásról beszélhetne a tudományt tekintve, meg szorgalomról, munkáról, ami 
nemcsak rá, hanem Emmára is szabható volna, hiszen azoknak kell élenjárni, akikben 
tehetség lakozik, és akiknek felháborodó kedve jobbítást sugall, mint az övé meg az 
Emmáé, és mivel eme jobbítás csak olyasmit illethet, ami létezik, ami fennáll, hát akkor a 
fennálló érdekében. 

Emma elrémül, hát ez lesz Boldizsárból? És még inkább elborzad, mikor 
megtudja, hogy Boldizsár apja tábornok,. Boldizsár javára írja azonban, hogy nem az apja 
nevelte, mert szülei korán elváltak. Persze megtorpan Emma a Boldizsár-féle jelenség 
előtt, mégis kitart Boldizsár mellett, barátságuk mellett, mivel továbbra is érzi és vallja a 
lelki rokonságukat. Viszont, ha lelki rokonok, akkor, a kurva életbe, talán ő is, kérdi 
magától, Boldizsárhoz hasonló pályát fut majd be?   

És akkor megtud valamit még Boldizsárról, még többet, nevezetesen, miszerint 
Boldizsár tagja a pártnak, amin elámul. És szorongani kezd, ugyanis ha lelki rokonok, 
akkor az ő magatartását is a beérkezettség nagyképűen előkelősködő színpadiasságának 
meg ízléstelenségének módja szabja majd meg, és az ő pályáját is egyszer talán egy 
hirtelenpiros, keményfedelű tagkönyvecske fogja irányítani, hogy aztán megmagyarázza 
magának, miszerint jobbít, és csak ő, V. Emma  képes eme jobbításra?  

Sokat töpreng kétségbeesetten mindezen, megvallja, töpreng feszülten 
Boldizsáron meg a kettőjük barátságán, ezáltal saját magán. Sóhajtozik, torkában 
szorítást érez. Azt gondolja, szeretné gondolni, hogy Boldizsár is érez valamilyen 
szorítást, ezért a reményéért nem szakít vele. Ha összejönnek, a barátot látja Boldizsárban 
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Emma továbbra is, illetve szeretné látni, de egyre kevésbé képes erre, mert bár továbbra 
is felháborodnak,  de felháborodásaik  éppen ellentétes irányúak most már.  

És amikor Emma értesül Boldizsár újabb előmeneteléről, miután tanszékvezető-
helyettes lesz már korán, lényegében pályája elején, hát Emma elhűl, és odamondja 
Boldizsárnak,  képzelje,  hogy sohasem utazott autóstoppal lázasan, és nem járt 
országúton sem lázasan. Mire Boldizsár gúnyosan elmosolyodik és kisziszegi, ez aztán a 
legkevésbé sem érdekes Emma esetében, mert Emma, ha el akar kápráztatni valakit 
nagyszerűségével, nem válogat az eszközökben, és tudja meg, ez különbözteti meg őket. 
Hát igen, megérdemli ezt a hátulról mellbe szúrást, gondolja Emma. És hallja innen, 
onnan, amonnan, hogy Boldizsárnak mennyi mellbeszúrása meg hátbaszúrása ismeretes. 

Ráadásul Boldizsár felháborodik, mikor megtudja, hogy Emma velem jár, szerinte 
én nem vagyok méltó Emmához, és szemérmetlen gátlástalansággal lebeszéli Emmát 
rólam, elég nyersen, mondván, nem néz ki sokat belőlem, őt, Emmát is le fogom húzni a 
magam szintjére. Hogy ez volna-e Boldizsár véleménye rólam akkor is, ha nem 
mutatnám ki, mennyire felfújt hólyagnak tartom, gátlástalan törtetőnek, fogalmam sincs, 
de nem is érdekel. Egyszerűen semmibe veszem. Emma is szemétségnek tartja Boldizsár 
véleményét, mégis ragaszkodik hozzá dacosan, ellenemre, mondván, nekik, kettőjüknek  
szép múltjuk van. 

Figyelmeztetem Emmát, miszerint Boldizsár hozzá való ragaszkodása azon 
alapszik, hogy tudja, rászorulhat Emma valamikor, és alig várja, hogy rászoruljon, vagyis  
támadjon valami baja Emmának, ezáltal a hóna alá nyúlhasson, mintegy  igazolásként 
meg önigazolásképpen, mert akkor mondhatja, hogy lám, mennyire szükséges az ő 
helyzetében lenni, egy kisebbfajta hatalmi helyzetben, hisz segíthet, pártfogolhat, 
mintegy megmutatva, micsoda nagyszerű ember. Beee, nyújtja ki a nyelvét Emma rám, 
és mikor tényleg segítségre szorulna, hát azért sem fordul Boldizsárhoz.  

Viszont esküvői tanújának mégiscsak Boldizsárt kéri fel, hiszen még  mindig első 
számú felnőtt barátjának tartja, ezen röhögök magamban, és rá sem nézek egyetlen 
egyszer sem az esküvői szertartáson Boldizsárra mint tanúra, meg a vacsorán sem, 
jókívánságait éppen csak fogadom.  

No és Máté?  
Mátét, mikor először pillantja meg Emma, elámul, mert Máté bőre lötyög 

csontjain, mintha több számmal nagyobb lenne testénél. Különben eléggé idegenkednek 
egymástól először. Emmának nem tetszik, hogy Máté mindig hőzöng, állandóan vitába 
keveredik, és úgy tesz, mintha a bölcsek kövét birtokolná. Emmának azonban a 
politizálás iránti elkötelezettsége tetszik legkevésbé Mátéban. Ám mikor kiderül, hogy a 
két egyetemi hatalommal, mind Kaba professzorral, a mosolyát folyamatosan árasztóval, 
mind a keselyű módjára vijjogó Mátra professzorral úgy összerúgta a port, hogy azok 
eltanácsolják az óráikról, mondván Mátéval nem lehet egy levegőt szívni,  ellenséges 
elem, akkor Emma némi elismerést kezd érezni Máté iránt. Nem bír magával Emma, és 
felszólal Máté mellett mindkét professzor óráján, mondván, ha valaki olyan, mint Máté, 
vagyis őszintén nyilvánul meg, nyíltan bocsátja közprédára az elveit, és nem érdekes 
neki, ha tudja, majd baja támadhat, az inkább dicsérendő, mint büntetendő, akkor is, ha 
ennek a nyíltságnak a tartalma a professzor urak ellenére van. A professzorok dühödten 
leintik Emmát, és Máté, aki tudomást sem vesz addig Emmáról, most, hálája és 
meglepetése jeléül, Emma bátorságától is megilletődve érdeklődni kezd Emma iránt. 
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 Csodálkozásának ad hangot, vajon miért kockáztatja Emma a jövőjét érte. Az 
egyetemhez közel, a Duna-part lépcsőin ülnek, bár még nincs igazi tavasz, és kellemetlen 
szél is fúj. Mire Emma kijelenti, eszébe sem jut ilyesmi, jövőkockáztatás, ő nem így 
gondolkozik, persze lehet, hogy rosszul teszi. Mosolyognak egymásra elismerően, ennek 
ellenére nem sokat enyhül a köztük továbbra is meglévő kétségtelen idegenkedés. 

 Próbál azért közelebb kerülni Máté Emmához, nehezen megy neki, hisz előzőleg,  
amikor még csak távolról ismeri Emmát, már beskatulyázza egy hebrencs, kis, 
vidámkodó és nagyotmondó leányzónak, feltételezve, hogy Emmát egyáltalán nem 
érdekli önmagán kívül meg az irodalmiaskodáson kívül semmi, főképpen nem a 
társadalom és a valóság. Ez a két igen súlyos szó hagyja el Máté száját, meg aztán rögtön 
egy harmadik, az igazság szócska, hogy az sem izgatja Emmát. Roppant meg van 
tisztelve, érzi így Emma, e szavak által, még ha elmarasztaló értelemben is. Előadja 
Máténak komolykodva, hogy őt is mágnesként vonzzák eme kifejezések, pontosabban a 
tartalmuk, de csak gyerekkorában, még tizenévesen is, azóta viszont óvatosabban 
viszonyul hozzájuk. Megérdeklődi Mátétól, kissé gunyorosan, miközben már gyönyörű 
hóesésben bandukolnak belvárosi utcákban, hogy Máté talán eme szavakkal és 
jelentésükkel tér nyugovóra és pattan ki az ágyból reggelte? Máté kioktatja Emmát kissé 
sértődötten, ha gúnyolódni óhajt, akkor ne az igazságon, a valóságon vagy a társadalmon. 
Ó, magasságos ég, mondja Emma.  

Miután Máté megállapítja, milyen is Emma tulajdonképpen, hogy nagyon is a 
társadalom, a valóság meg az igazság izgatja, hát előáll azzal egy idő múlva, hogy 
félreismerte Emmát, mert most már tapasztalja, hogy ők egyaránt ugyanazt keresik, 
egyúttal a helyüket is, bár különbözőképpen, és egyikük sem találja, és nem is szeretnék, 
úgy gondolja Máté, megtalálni, legalábbis még nem, hiszen az megállapodottsággal járna, 
ez elől pedig mindketten, úgy érzi, menekülnek. Mindezt bizonyos unalommal hallgatja 
Emma a Múzeum-kertben, a nyári vizsgaidőszak kezdetén, mígnem eszébe ötlik valami, 
és nyomban  kirukkol egy számára is érdekes feltevéssel, miszerint nem is menekülnek 
ők, inkább elillannak, és figyelje csak meg Máté, mindig el is illannak tényleg, ha valami 
nekik nem tetszővel találkoznak, az elillanás az ő kettőjük életformája, és hogy egy 
példával éljen: mikor hetekig nem látja Máté őt, Emmát az órákon, és ha Emma sem 
Mátét, akkor azért nem, mivel mindketten elillanóban vannak valószínűleg, és éppen az 
egyetemi közegtől. Nevetnek Mátéval, és ezzel a nevetéssel enged Máté az Emmához 
fűződő előítéleteiből, ami nála nem kis dolog. És Emma is enged a Mátétól való 
tartózkodástól. 

Egyszer Máté elviszi Emmát egy körbe, ahol szerinte politikát csinálnak,  
röpködnek a jól értesült, politikába fulladt szövegek, mire Emma kijelenti ott, ez ugyan 
nem politikacsinálás, csak szájtépés, hát azonnal el is marasztalják, és igen támadóan. 
Erre fel aztán rögtön elillan, és igen felszabadul, mikor eljön onnan, ősz van, zuhog az 
eső, az arcát odatartja az esőcseppeknek, hadd mossanak le mindent róla, mindent, ami 
rátapad abban a társaságban.  

Megvádolja Máté persze, hogy ellenszenve a politizálás iránt nyilván hűségét 
takarja a fennállóhoz, hisz a fennálló olyan rendszer, amelyben el kell fogadni a 
politizálás tiltott voltát, legalábbis az alattvalók számára. Hogy jön ez ide, a csizma az 
asztalra, utasítja vissza Emma. Szó szót követ, és Máté megmagyarázza, miszerint ha 
Emma önként lemond a politizálás jogáról, akkor ezáltal akaratlanul is a hatalmon lévők 
javára teszi, és a fennálló érinthetetlenségét vallja. Ez az igazság, hirdeti ki Máté. 
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Micsoda közhely, emeli fel a hangját Emma, ő nem ezen a nyelven beszél, mondja, és 
egy kemény vonás jelenik meg a szája körül. Osztogasson igazságot Máté a vele egy 
nyelven beszélőknek. És vitatkozik Mátéval, mondván, a politizálás hidegen hagyja, mert 
a politizálás neki a gyerekkorát idézi, amikor még politizált, azóta pedig leszokott erről, a 
politizálást csupán egyéni érdekérvényesítésnek fogja fel, undorító mesterkedések 
sorozatának, színvonaltalan meg vicces háztartásbeli perpatvarhoz hasonlónak, a 
legrémisztőbb családi összeütközésekhez mérhető lépések kiókumlálásának, 
tulajdonképpen széptani értelemben vett  banalitásnak, giccsnek meg a horror 
veszélyesebb fajtájának,  sértve az ízlését. Figyelmezteti Mátét, a politizálás teljesen el 
fogja hülyíteni, ezzel legyen tisztában, és ha valaki, Mátéhoz hasonlóan, az igazság körül 
legyeskedik, akkor számolja fel politika iránti túlfűtöttségét, hisz a politikában csak 
hazudozással, igazságtalansággal találkozhat. 

És elillan Mátétól, akit elnevez igazságosztónak gunyorosan. Azontúl folyamatos 
elillanásban van ettől a csupabőr fiútól. 

Érzéketlennek tartja Mátét, szemellenzősnek, aki csak az eszére hagyatkozik, 
szívét, lelkét, képzeletét meg parlagon heverteti. És mélységes következtetéseket próbál 
levonni abból, hogy Mátét anyja neveli fel, apja külföldre távozik, és azt gondolja, 
anyjához fűződő érzelmei minden más érzelmét elnyomják, másokra, másra már nem jut. 
Különben anyja egy építőipari szövetkezetben technikus, hát persze, az ilyen technikus 
utódokból lesz aztán, mint számtalan példa mutatja, túlhabzó értelmiségi a négyzeten, 
gondolja Emma.  

Érdekes barátság az övéké, inkább ellenségeskedésnek látszik, mindenesetre az 
éles ellentéteiken alapszik, mégis barátság, mert nem bírják ki továbbra sem, hogy ne 
találkozzanak és ne vitatkozzanak. Az idő múlásával azonban megszakad köztük a 
kapcsolat. 

Amikor feltűnök Emma mellett, Máté inkább irántam kezd érdeklődni, olvasván 
folyóiratokban tanulmányaimat. Kérdezgeti, ki ez a pasi? Meg akar ismerkedni velem. 
Hát legyen, ismerjen meg, és eleget teszünk kívánságának.  

Egy tavaszi délután jelenik meg a Szabados Sándor utcában, emlékszem, szinte 
elvakít bennünket a szobánkba áramló lemenő nap sugárzása. Feleségével, Mártával jön, 
aki kövér, magas, fekete hajú,  eléggé jelentéktelen és csúnya nő, mintha idősebb is volna 
Máténál, és azt a hitet kelti, hogy ha akarná, a vézna, csupabőr Mátét a karjában tudná 
hordozni.  

Már az előszobában kijelenti Máté, csak azért jönnek, hogy engem megnézzenek. 
Soha sem felejtem el ezt a mondatot, benne a megnézni szót, annyira jellemző Mátéra, 
meg a sértés is jellemző, az oldalvágás Emma felé, hisz megjegyzésével Emma 
tudomására hozza rögtön, ne tévedjen, nem miatta jön.  És az a lemenő nap továbbra is 
elvakít, erre is élénken emlékszem.  És látom, Emma kikívánkozik a napsütésbe, unja 
hallani Máté fontoskodó, elvont és dagályosan fellengzős, ugyanakkor földhözragadt 
szövegét, már annyiszor hallotta, szeretne szabadulni közelségéből, elillanni, igen, megint 
elillanni Mátétól.   

Tartok Máté látogatásától, miután Emma előadja nekem, hogyan látja Mátét, de 
Máté azonnal, minden bevezetés nélkül, dicsérettel kezdi, mondván, hogy én egy 
furfangos módját találom ki az igazság sokak körében való terjesztésének. Aha, már 
megint és még mindig az igazság, gondoljuk Emmával, Máté továbbra is az igazság körül 
forgolódik. Azonban másképpen reagálunk, Emma tiltakozóan mosolyog magában, én 
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viszont megdicsőülök. Mégis kissé értetlenül nézek, egyáltalán nem tetszik nekem, mint 
Emma is észreveszi rajtam, ez a furfangos jelzővel ellátott rólam való megjegyzés, 
méltán, hisz igen hülye szó, egyáltalán nem illő sem hozzám, sem a tanulmányaimhoz, 
melyeket Máté elhalmoz különben a legkiválóbb jelzőkkel. Ki is jelentem, és tömören, 
hogy nem hinném, hogy furfangos volnék. Máté mintha kissé észbe kapna, és helyesbít, 
hát akkor inkább azt mondaná, mondja, hogy én egy új, sőt egyedi jelenség vagyok, 
mivel megjelentetik írásaimat, holott azok teljesen nyilvánvalóan az uralom által 
megrajzolt határokon kívülre merészkednek, nem tesznek eleget a kötelező 
óvatoskodásnak és igazodásnak, és egyáltalán  nem jellemzik barátságosan a fennálló 
körülményeket. Arra kíváncsi, hogyan csinálom, hogyan vagyok képes azt a hitet kelteni, 
mintha nem sérteném a hatalmi tényezők érdekeit, miközben pedig nagyon is sértem. 
Izgatja Mátét, hogyan maradhatok belül, ha kívül vagyok, szeretné kitudni úgymond a 
titkomat, faggat módszeremről. Tulajdonképpen a mennybe megyek Máté által, ami 
persze a hiúságomnak tetszik, viszont intem magam, nehogy bemenjek Máté utcájába, 
túlzónak tartom ugyanis dicséreteit, meg nem éremeltnek, és ebből a szempontból 
jelképes figyelmeztetésnek is vélem, hogy ahányszor csak dicsér, mindig elvakít 
bennünket a lemenő nap, milyen furcsa, jellegzetes és ismétlődő, gondolom, ez a lemenő 
nap, amely Máté szövegét kíséri, és annak hangulatát ellenpontozza, ebben valami 
figyelmeztetést látok. Emma is ezt lát benne, meg is írja egy novellában.  

Ahányszor csak összejövünk aztán, Máté minduntalan az úgynevezett titkomra tér 
rá velem kapcsolatban. Mosolygok, felhúzom vállamat, és próbálom elmondani, mi az 
alapállásom, miközben Máté összeráncolt homlokkal összpontosít. Ámde Mátét nem 
elégíti ki, amit mondogatok, hogy visszafogottság, tárgyilagosság, tények, csupasz 
tények, indulatmentesen közölt adatok, no és mellőzése a közkeletű szavaknak, 
kifejezéseknek. Máté többet képzel módszerembe, és inkább gyárt egy elméletet, 
miszerint jómagam úgy vagyok képes alkotni, mintha arctalan volnék, mintha tökéletesen 
semleges volnék, nem állok  ide vagy oda vagy amoda, és mintha nem volna bennem 
indulat, tartózkodom az ilyen, olyan előjelű jelzőktől, egyúttal politikai, világnézeti 
megnyilatkozásoktól, tartózkodom bizonyos megfogalmazásoktól, és, lássunk csodát, 
hajtogatja Máté, én mégsem volnék arctalan, sem semleges, indulatmentességem az 
indulat körültekintő kordában tartása, de úgy, hogy mégsem sodródom tisztességtelen 
irányokba, fogalmazásom kínosan tárgyszerű, mindebben pedig kifejeződik világnézet is, 
politika is, miközben tökéletesen az uralkodó tényezőkkel szemben állok, csak éppen 
nem a szokásos módon. Akkor pedig hogyan? A kérdés megválaszolatlan marad, hiába 
igyekszik Máté megválaszolni, illetve megválaszoltatni velem. Fellélegzek, mert 
kellemetlenül hat rám ennyi dicséret, és inkább a lemenő napban merülök el. 

Szeretné követni Máté, amit én csinálok, sikertelenül, írásait visszadobják. Tart 
attól, és elpanaszolja nekem, ha nem tud a magára rótt kötelezettségeknek, a saját 
értékeinek megfelelően szerepelni, a, mint kifejezi, föld felett, akkor esetleg tönkre fog 
menni, illetve a föld alá szorul, és tart attól, hogy egyáltalán elviselné-e azt, egy vakond 
helyzetét, fél, hogy nem marad ép szellemileg, sem lelkileg, sőt talán még testileg sem. 
Széttárom karomat, néma maradok. Emma pedig büszke rám.  

És mindig elborít bennünket a lemenő nap, ismétlem, bárhol beszélgetünk 
Mátéval, mintegy igazolva Emma erről szóló novellájának hitelességét, vagy csak lehet, 
hogy mi ketten Emmával érezzük így, hogy a lemenő nap elborít, mindenesetre, úgy 
látjuk mi ketten, hogy mindig hasonlóan mennek le a napsugarak, mikor Mátéval 
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cserélünk eszmét, és ez lehet, Emma szerint, sorszerű figyelmeztetés is ilyenkor, ilyen 
naplementében. Szeretné kizárni, sőt nem hallani Máté fontoskodó, elvont szövegét 
többé, szeretne elszabadulni közelségéből, ki a napra, a természetbe, elillanni tőle, 
Mátétól, mert tudja, ha nem illanhat el, ha nem illanhatunk el, magamat is beleértve, 
akkor vége Mátéval való barátságunknak.  
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A valaha legjobb barátnőjének, Zsuzsának árnya sokszor kísérti Emmát. 
Mikor egyszer Zsuzsa kislányomnak nevezte Emmát, erről már részletesen  

megemlékeztem, kislányom így, kislányom úgy, akkor támadt fel Emmában egy mély 
érzés Zsuzsa iránt. Emma Zsuzsával való barátsága tehát, mint már kiderült, ezen a 
kislányomozáson alapult. Ha Zsuzsa szomorúnak látta Emmát, vigasztalásképpen azonnal 
lekislányomozta, tulajdonképpen fékezni próbálta, barátnői feladatként, józanítani, 
amihez különben megfelelő képessége is volt. Kapóra is jött Emmának, hogy megtalálta 
azt, aki képes volt őt kijózanítani. És Zsuzsa ezért vonzódott hozzá, ébredt rá Emma, 
hogy ezt, a józanító képességét kamatoztathassa. Emmának meg szükségeltetett végre 
egy olyan barátnő, akit a maga ellentétének tudott, miközben pedig meg lehetett 
győződve arról, hogy nem úgy az ellentéte, mint mások, akikkel szóba sem állt volna. És 
Emma imádta, ha kislányomozva figyelmeztette Zsuzsa minduntalan, térjen észhez. És 
mikor már egyre jobban idegesítette Emmát Zsuzsa, felnőtt korukban, és egyre ritkábban 
akart Emma Zsuzsával találkozni, mégis találkozott vele akkor, ha szükségét érezte 
Zsuzsa kislányomozásának, amitől továbbra is hihetetlenül megnyugodott. Így aztán ettől 
az árnyéktól, a kislányomozás árnyékától nem tudott szabadulni, pedig szeretett volna. 
Beteges dolognak tartotta és szégyellte. Megkönnyebbült, mikor Zsuzsa Londonba 
távozott. 

De mi jött Zsuzsa kislányomozása helyett?  
Valószínűleg jómagam. 
Én, akit kiválasztottak, legyek az, aki a fiatal nemzedéket bevonja, bizony én, az 

intézet, ahol dolgozhattam, a legfontosabb társadalomvizsgáló jelentős kutatásaiba, 
hiszen, amikor oda kerültem, évekkel ezelőtt, rajtam kívül még csupán egyetlen 
huszonéves dolgozott ott, csupa harmincasok között, kiket negyvenesek, ötvenesek 
irányítottak, betöltve a főnöki helyeket. Ezek a főnökök befutott kutatóknak számítottak, 
neveseknek, emlegetetteknek, számos könyvvel és ranggal, és a múltjuk, ahogy 
számomra fokozatosan kiderült, érdekfeszítő volt, mert hát  a múlt maga is, a mi 
tájainkon, gondoltam, érdekfeszítőnek számít, ha nem is mindig értékesnek és 
követendőnek. Elfogódottan viselkedtem eleinte a befutottakkal, bár nem 
panaszkodhattam rájuk, kedvesen viszonyultak hozzám, sőt még, nem túlzás, figyeltek is 
rám. Ugyanakkor láttam azt is, hogy fényévnyi távolság választ el engem tőlük, akik már-
már rangjukba fulladtak, hisz rengeteg rangjuk volt, és gyakran szerepeltek az 
újságokban, a televízióban, a rádióban, naponta hivatkoztak rájuk, összeköttetéseik, 
kapcsolatuk bárhová elért. Ha kellett, csak felvették a telefont, és csodák csodájára, a 
leghatalmasabb hatalmasoknak is, elképedésemre, odaszóltak. Megtestesítették azt a 
tudós kasztot, amelynek tagjai előjogokat élveztek. Az intézetben betöltött vezető 
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szerepükön kívül professzorként szerepeltek egyetemen, társaságok, bizottságok stb. 
elnöki helyeit töltötték be, elmehettek egészen a határokig, ha akartak, meg volt nekik 
engedve, de csak nekik, miközben mások útját elállták. Igen, elállták, mert ami igaz, igaz, 
gondoltam. A legérdekesebb figurának az intézetvezető látszott, aki engem tehetségesnek 
tartva kiválasztott. Nem hasonlított a többi befutottra, és ez igen furcsának tetszett  
nekem, például nem állta el az utat senki előtt, hanem egyengette, miközben a háttérben 
maradt, sosem nyilatkozott, sőt az előjogaival is ritkán élt.  

Ugyanakkor sokszor hevertem órákig, őrlődtem, egyedül őrlődtem mélabúmban, a 
rossznak, a bukásnak, a sikertelenségnek bújában-bajában, elkapott a hiábavalóság 
érzése, tébláboltam  ernyedten, szomorúan.  

Ráébredtem, hogy talán reménytelenségben, szellemi magányban fogok élni és 
meghalni. Sőt biztattam magam, készüljek fel erre. Ha úgy adódik, gondoltam, akkor 
hallgatni fogok, hallgatnom kell, sőt a magam választásaként, tehát szabadon fogok 
hallgatni, és azon leszek, hogy az ilyen hallgatás értékelve legyen, mert jelenleg nincs 
értékelve, senkit nem érdekel, hogy ki hallgat szabadon. Hogy értékeljék, ahhoz oda kell 
hatnom, hogy a hallgatás feltűnőbb legyen, mint a megszólalás, és merészebb 
megnyilvánulás, mint a beszéd, és a szabad hallgatás szabadabbnak tűnjön minden más 
szabadságnál, sőt a legkivételesebb szabadságot a szabad hallgatás jelentené, mert a zaj, 
duma, szöveg most már elviselhetetlen. Eme szabad hallgatásnak felül kell kerekednie a 
zajkeltésen, a megnyilatkozási kényszeren, és főképpen a felesleges dumán, akár a 
szabadság hitétől áthatott duma feleslegességén is, és akkor majd felfigyelünk a hallgatás 
szabadságára, gondoltam, és értéket tulajdonítunk neki. Ráadásul a  szabad hallgatásnak 
nem feszültséggel, rossz kedvvel, reménytelenséggel kéne együtt járnia, mint manapság, 
hanem reménnyel, vidámsággal, jókedvvel, szellemi közösséggel, a szabadon hallgatók 
szellemi közösségével.  

Ádám a koránál fejlettebb, erős, nagy növésű gyerekké fejlődött. Elnéztük, milyen 
szép, szóval hogy gyönyörű, toronymagasan szebb nálunk, és a természete is sokkal jobb 
a miénknél, állapítottuk meg. A feje szabályosan kerek volt, a haja világítóan szőke, a 
bőre hibátlan, télen ragyogó fehér, nyáron szép barna lett, mikor milyen kellett. A nyaka 
erősnek és szélesnek látszott, mondhattam volna nyakasnak is, Emma szerint tőlem 
örökölte. A szempillája külön csodaszámba ment, hosszúra nőtt és olyan kunkorinak, 
hogy rajzolni kellett volna, azt meg, szerintem, Emmától örökölte.  
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Eltölti a jóérzés Emmát, miután úgy véli, barátjává fogadhatja az én legrégebbi 

barátomat, a karmester Csongort, ezt az erős csontozatú, magas fiatalembert, akihez 
gyerekkorom óta eltökélten vonzódom. Még mindig Gyulcinak és Csonginak szólítjuk 
egymást, mint szülővárosunkban, Sátoraljaújhelyen, ez kissé nevetségesen hangzik 
Emmának, bár megható azért számára, akár egy barátságról szóló tanmese.  

Látja, Csongort sikerül meghódítania, tudniillik mesél Csongornak lázas 
állapotairól, belekeverve zenéhez való viszonyát, mondván, hogy bizonyos zenedarabok 
felhevítik, és ha megméri ilyenkor a hőmérsékletét, kiderül, láza lesz, és ebben az 
állapotában szeret egyedül kószálni, forró testtel, egyedül, akár országúton vagy 
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vízparton is. Csongor kíváncsian szemléli Emmát és mosolyog rá, kifejezve, nem árt a 
lázas állapot, főleg, ha értékes zene váltja ki, és kiváltképp nem árt egy írónak.  

Csongor egyetlen fellépését sem hagyjuk ki. Egy téli, havas estén azonban, 
miután meghallgatjuk egyik Bartók vezénylését a Zeneakadémián, majd elmegyünk 
vacsorázni vele, azonban felhúzza az orrát, valószínűleg, mert mintha túl merészen adná 
elő Emma a véleményét Bartókról, még ellent is mond Csongornak, éppen neki, akinek 
kisujjában van Bartók. Elő is kapja hevesen karmesterpálcáját, melyet mindig, 
gyerekkora óta, magával hord, és illusztrálja vezénylésével ott, az étteremben, dúdolással 
kísérve és kiemelve Emmának, magyarázatként, az éppen szóban forgó Bartók-mű 
legfontosabb sajátosságait. Nem érdekli az éttermi közönség, amely gúnyosan szemléli, 
azt gondolván, Csongor egy szalajtott, és miután ennek némely vacsorázó vendég hangot 
is ad, és persze a pincérek megkérik, eléggé durván, fejezze be a vezénylést meg a 
dúdolgatást.  

Nevetek és felhozom, tájékoztatva Emmát, hogy íme Csongor semmit sem 
változik, hisz már gyerekkorában ugyanezt csinálta, mint most itt, az étteremben, ha rájött 
a vezényelhetnék, akárhol, akármikor, iskolában, utcán, téren. Én figyelmeztettem 
minduntalan, ne tegye, visszatetszést kelt, meg aztán magamutogató, hülye viselkedésnek 
számít, de Csongor nem feszélyezte magát, szülei meg még lovat is adtak alá, zseninek 
gondolva fiúkat, azon dolgozva, emelkedjen csak ki az apja könyvelői meg az anyja 
üzletvezetői világából. Szóval, ha Csongor vezényelt a téren, ahol fociztunk, mesélem 
milliószor, nekem a vártán kellett állni, féltettem Csongort a többi gyerek gúnyától meg 
tettlegességétől, és mikor erre tényleg sor került volna, megvédtem, és egy csellel védtem 
meg, úgy mintha én is Csongor ellen volnék, vagyis megelőztem a többit, elsőként 
támadtam Csongornak, kétvállra fektettem, nehogy más tegye meg. Nagyon élvezzük 
visszaemlékezésünket a kétvállra fektetésre, erre a cselre.  

Mikor ezt Emma megtudja, elgondolkozik kettőnk barátságán, miközben felmerül 
benne egy kép, amint Csongor kétvállon fekszik alattam, holott nagyobb termetű, erősebb 
testalkatú, és ez a kép jelképezi Emmának barátságunkat. Tetszik neki ez a kép és jelkép, 
tetszik neki Csongor már gyerekkora óta elhivatott karmestersége, és tetszik neki 
barátságunk, és akarja, nagyon akarja, hogy ő is barátja legyen Csongornak.   

Mi szeretünk Emma nélkül találkozni egymással, és mikor ezt tesszük,  Emma 
nem bírja ki, hogy ne jelenjen meg, akkor is, ha nem hívjuk. Utólag fogja fel, a később 
történtek fényében, mennyire rosszul teszi, hagynia kellene kettőnket elmerülni 
sátoraljaújhelyi múltunkban, a kétvállra fektetésben, amit nem mulasztunk el soha 
felidézni, különben sem igen érti Emma, ha félszavakkal utalunk valami régebbi 
dolgunkra. Bizony ez zavarja is őt, és sérti Csongor közömbössége novellái iránt, nem 
derül ki soha, olvassa-e vagy sem, egyáltalán nem adja tanújelét. Ráadásul Emma 
minduntalan elismétli a maga zenéhez fűződő lázasságát, ami kezd Csongornak terhes 
lenni.  

Egyszer, mikor éppen Klauzál utcai szobánkban ülünk, késő este, félhomályban 
Mozartot hallgatva, és Emma megint jön a zenétől felkorbácsolódó lázával, Csongor 
hirtelen kitör, és odamondja Emmának, hagyjuk már ezt, és idegesen Emmára támad,  
amiért szerinte rátelepszik barátságunkra. Fájdalmasan érinti Emmát, összekapnak 
némileg Csongorral, csillapítanám őket, nem sok sikerrel. Ez az összeveszés aztán 
rányomja Emma és Csongor kapcsolatára a nyomasztó bélyegét, ami számomra igen 
kellemetlen, annál is inkább, mert tudom, értem marakodnak, ha tudják, ha nem.  



 58 

Kamaszkori barátommal, Kornéllal, sem sikerül Emmának szót értenie. Sőt 
erőszakoltnak gondolja a barátkozást vele, terhesnél is terhesebbnek, még inkább a 
feleségével, tulajdonképpen egy kötelező barátságnak fogja fel, szertartásosnak, amit 
utál. Ám nekem kívánságom, hogy barátkozzon Kornélékkal, kifejezett kívánságom, 
holott sem Kornél, sem Emma nem kívánják. Nem tudnak mit kezdeni egymással, Kornél 
Emmával, Emma Kornéllal, aki ugyan igen hasonlít hozzám, vékony, sötétbarna, 
szemüveges, inkább magas mint alacsony, néha még az arckifejezésünk is megegyezik, 
hol merengő, hol gunyoros, ugyanakkor  mindenben különbözünk, tulajdonképpen 
mindenben. Kornél a földön jár, ellentétben velem és főleg ellentétben Emmával, és ha 
nemcsak kettő, hanem több lába volna, azokkal is, mindahánnyal a földön járna. Igen 
távoli világ Emmának Kornél, és Emma csodálkozik rajtam, hogy vagyok képes 
Kornéllal barátkozni, hisz tisztában van azzal, hogy Kornél nekem is távoli világ. Ámde 
én nem engedek, hajtogatom, az igazi barátom Kornél, talán még Csongornál is igazibb, 
és az is marad, szögezem le, az idők végeztéig. Hm, hümmög Emma, érdekes és furcsa, 
nem tudja mire vélni, rejtély neki a kapcsolatunk, hisz Kornélt semmi más nem érdekli 
csak az, ami megfogható, csupán a gyakorlat, ezekben merül el, imádja a pénzt, meg is 
keresi, rajong az utazásért, már-már kényszeresen rajong azért, a lehetőségét tökéletesen 
megteremtve, hisz külkereskedő, és azt magyarázgatja Emmának, miszerint ő 
világpolgár. Emma bosszúsan mosolyog ilyenkor. És rejtélynek tűnik Emmának eleinte, 
miért ismételgetjük mi ketten, csaknem minden mondatunk díszítő elemeként, hogy nézz 
a lelked mélyére, mert ezt ismételgetjük, miközben elérzékenyülten szemléljük egymást. 

Mikor kissé elmélyed Emma ebben a barátságban, kutat, nyomoz, kiderül 
számára, hogy ez a kifejezés, nézz a lelked mélyére, nem hiába lesz szavajárásunk, 
tudniillik azért találunk egymásra középiskolás korunkban, egy osztályban járva, mert 
vigasztalnunk kell a másikat, és éppen a nézz a lelked mélyére kifejezés az, amivel 
megtehetjük, tudniillik árvának érezzük magunkat, lelki árvának mindketten. Kornél 
félárva, bár érzéseiben teljesen az. Apja eléggé fiatalon meghal, éppen akkoriban, mikor 
egy padba kerül velem; én meg, távol a szüleimtől, egy kietlen diákszálláson sínylődöm, 
Soroksáron, elhagyatva mindenkitől, aki kedves nekem. Sülve-főve együtt vagyunk 
Kornéllal, nyalogatjuk az árvaság érzésétől keletkező sebeinket.  

Emma idegeire mennek szertartásaink, amelyek kamaszkorunkból maradnak ránk. 
Az egyik a dzsessz körüli serteperténk, nélkülünk dzsesszesemény nem történhet, Kornél 
hozza a jegyeket,  de csak kettőt, mert a feleségeink nélkül rohanunk azokra, és úgy 
öltözünk ki erre, mintha amerikai dzsesszzenészek lennénk, a lazaság mintapéldájaként, 
még kalapot is veszünk, és angol szavakkal kevert hülye kifejezésekkel dumálunk, meg 
úgy járunk, olyan ringó ütemben, mint a feketék az amerikai filmeken, miközben 
taglaljuk, mennyire, mint kifejezzük, dögösen dögös az a zene, amelyet éppen hallunk. 
Dögösen dögös, nézz a lelked mélyére, Gyula, mondja Kornél, és mondom én neki. 
Persze Emmát felvilágosítjuk arról, miért csináljuk ezt a nagy felhajtást a dzsessz körül, 
hát mert Kornél a dzsesszért kezd, és éppen barátságunk hajnalán, rajongani, az apja 
emléke kísérti ebben, mivel az apja is a dzsesszért van oda. Kevésbé idegesíti Emmát a 
másik szertartásunk, amikor Kornél, minden egyes születésnapomra egy Bauhausszal 
foglalkozó drága albumot ajándékoz, a nézz a lelked mélyére, elmaradhatatlan szöveggel, 
hozzátéve még, milyen oltárian polgári, amit láthatunk  eme albumokban. Leginkább 
külföldön vásárolja Kornél, nálunk kapni nem lehet, rengeteg van már nekünk, mind 
Kornéltól származik, nem fér a polcokra, túlságosan nagy alakúak. Hát persze, Kornél 
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rögeszmésen vonzódik, ugyancsak az apja miatt, a Bauhaus stílushoz, apjától  rengeteg 
ilyen  és hasonló tárgyat örököl, eszközt, bútort, amelyekkel tele van a lakásuk, és Kornél 
újabbakkal gyarapít rendre, hosszú évek óta járva a bizományi áruházakat meg az Ecseri  
bolhapiacot, ugyancsak szenvedélyeként és szüntelen. 

Emmának  Kornél semmi mást nem jelent, mint egy hihetetlenül magabiztos 
férfit, visszataszítóan magabiztost, aki ha jelen van, nem enged szóhoz jutni senkit, és 
kínos, legalábbis Emmának kínos részletességgel meséli a sikereit, elsősorban mint 
külkereskedő, aki vezető állásban van már fiatalon, és büszke rá, hogy beosztottai 
tartanak tőle, mert rendet követel, kemény munkát, és persze a neki gazsulálást, és 
elképzeli Emma, mennyire harsányan szervezhet, dolgoztathat kíméletlenül, fontoskodva 
intézkedhet, veszekedhet, megalázhat, és mennyire utálhatják. Brrr, borzong Emma tőle. 
És Kornél nem veszi észre magát, hisz nem győzi hangzatosan taglalni Emma 
jelenlétében sem, mennyire eredményesen tör előre, és természetesen a maga által 
kiszabott úton. Hétvégeken a kocsiját mossa és javítja, ilyenkor kezeslábast ölt, akár egy 
szerelő, sűrűn cserélgeti is autóit, kintről hozza be, és Emmát megviseli, mikor az 
autókról meg a behozataluk kalandjáról, mert ugye az kaland, kis előadásokat kerekít. És 
ahogy a pénzhez viszonyul, az Emma számára nevetséges, sőt visszataszító, pénz, pénz, 
pénz, és ha ez megvan, akkor, mint vallja Kornél, tulajdonképpen minden megvan. 
Kornél úgy veszi körül magát a családjával, mint valami erőddel, várral, ahol ő a 
várkapitány, ez is visszatetsző Emmának, a kapitányné persze a felesége, akitől még 
távolabb van Emma, néha még a nevét is elfelejti, hisz csupán csak kiszolgáló 
személyzetnek látja, aki három gyereket szül kotlóstyúkként, ugyanakkor azonban 
keményen dolgozik  is, külkereskedő ő is, de erről mintha szó sem esne soha. 

Hogy képes legyen Emma elviselni a társaságukat, és némileg alkalmazkodni  
hozzájuk, többször előjön versenyúszói múltjával, válogatottságával, hátha ezt talán 
értékelik Kornélék, mert különben semmibe sem nézik Emmát, és tényleg, felértékelődik 
a szemükben volt sportolóként. Bosszantja a dolog Emmát, és  példabeszédként adja elő 
azt az esetét, amelyet gimnáziumi padtársának, Gábrielnek, a Kornélhoz hasonlatos 
üzlethívőnek is előad, mikor a jókora adag edzések közben mosolyog, az edzője meg 
felbosszankodik a mosolyán, és pofon vágja, hogy ugye a kemény edzés meg a lágy 
mosoly nem fér össze, mire lemond a válogatottságról, mert neki fontosabb a mosoly 
szabadsága, mint akármilyen előmenetel a versenyben, akár egy úszóbajnokság 
megnyerésénél  is fontosabb. Kíváncsian várja Emma, mit szólnak ehhez Kornélék, hát 
azt, amire jómagam felkészülök, hogy elmarasztalón néznek Emmára, és kijelentik, igaza 
van az edzőjének. Igyekszem meg sem hallani, holott, ha mások hangoztatnának ilyen 
véleményt Emmával szemben, kiosztanám őket. Emma fel is hánytorgatja, miért nem 
állok mellé, és ezen összeveszünk.  

Kornél egyéniség, az kétségtelen, Emmának nyomasztó, és mikor néhányszor 
Emma felveti, persze óvatosan, tartva attól, megorrolok rá, felveti, hogy ugyan, mi köt 
engem Kornélhoz még mindig, hisz semmisnek mondható már régen az a bennünket  
lelkileg összekapcsoló árvaság érzés. Akkor jómagam kimérten csak annyit mondok, 
hogy Emma ezt nem értheti, és ne avatkozzon bele. Emma visszakozik, de néha még 
merészeli előhozni, nem gondolom-e, mennyire egyoldalú a barátságom Kornéllal, 
tudniillik Kornél tőlem semmit sem vesz át, nem érdeklődik, mit is csinálok, el sem 
olvassa tanulmányaimat, persze az ő novelláit sem. Mire ellentmondást nem tűrően, 
keményen tudomására hozom Emmának, nekem örök barátom marad Kornél, majd 
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enyhültebben és tréfálkozva hozzáteszem, ne féltékenykedjen, és szerezzen magának egy 
Kornélhoz hasonló barátnőt, egy Kornéliát, és vele nézzen aztán ő is a lelke mélyére, 
mondom  és nevetek. Emmának viszont egyáltalán nincs kedve nevetni.   

Viszont nevet, amikor bemutatom neki Palát, másik legjobb barátomat, akivel 
hasonló pályán is mozgunk, nevet, mert igen színházszerű megrendezésben teszem, 
széles mosollyal, egy kikiáltó hanghordozásában, öregfiúzva, ahogy szoktuk egymást 
Palával,  íme Pala, az öregfiú, és rámutatok egy mosolyát villogtató, szálfamagas, 
feltűnően szőke, világoskék szemű fiatalemberre, aki végigvizslatja Emmát, eléggé 
mélyrehatón, és úgy is,  mint valami kirakatbábút, és mélyértelműnek szánt 
hangsúlyokkal megjegyzi, nem csalódik a barátjában, az öregfiú Gyulában, helyes kis 
csaj a felesége. Ebből a nézésből és megjegyzésből nyomban felismeri Emma a Palában 
lévő nőcsábászt, és az ilyet rühelli. Rá lehet írva Emma arcára, nevetése ellenére, a 
bosszúság, hát Pala nyomban visszakozik, és egészen másképp, tisztességes hangon, 
minden megjátszás nélkül azt mondja, ilyen jó állapotban engem még nem látott, öregfiú 
Gyulát, és ez a párjának, Emmának köszönhető nyilván.  Kissé megenyhül Emma, 
főképpen amikor Pala kijelenti, hogy nagyra hivatott írónak tartja, ugyanakkor aranyos 
kis asszonynak is látja, aki barátjának, öregfiú Gyulának él, bizony, bizony; hát ezek után 
Emma barátjává fogadja Palát.  

Emma igen bírja, mikor értesül arról, hogy mi ketten Palával az egyetemen szinte 
külön csoportot testesítünk meg, minden esetre nem fogadnak be bennünket 
évfolyamtársaink, kirívóak vagyunk. Különösen arra figyel fel Emma, miszerint furcsa 
hasonlatosságot feltételezünk egymásban Palával, ráébredve, van bennünk egy közös 
lény. Közös lény, érdekes, gondolja Emma, és szeretné felismerni magában is ezt a lényt. 
Hogyne tetszene Emmának ez az úgymond lény, hisz ez a lény nagy életre készül, igen-
igen nagyra, tökéletesre, sokoldalúra, dolgos meg hétpróbás életre, szeretetreméltó és 
kegyetlen életre, irgalmas és dörzsölt életre, bár azért Emma a hétpróbást, a kegyetlent 
meg a dörzsöltet szívesen elhagyná. A szüleinkkel való ellentéteink is közösek bennünk, 
erre is felfigyel Emma, nem akarunk olyan, ahogy kifejezzük, szánalmas életet élni, mint 
apáink és anyáink, például Pala tanár apja, akit Pala pedagógiai cselédnek nevez, és 
kistisztviselő anyja, akit meg aktakukacnak hív. Igen nagyra is leszünk, Emma és én, a 
Palához és családjához fűződő szívbéli barátságunkkal, úgy gondoljuk, hogy a mi 
családunk az övékéhez mindenben hasonlít, ők hárman, Pala, feleségével, Pannival meg 
kisfiával, Tomival és hárman mi. Szóval bizonyos értelemben rokonlelkek vagyunk 
Palával és Pannival, rokonlelkek, tartja így Emma, ha nem is mindig bizonyíthatóan és 
nem is teljesen. És mikor együtt töltjük az időt, minden jót, szépet, igazat, tényleg ezeket, 
nem hazudok, igyekszünk kiadni magunkból, ki is merülünk ebbéli igyekezetünkben. 
Nincs ellenére Emmának, hogy korbácsolja Pala és Panni bennünk, tornázzuk fel 
magunkat mind a véleményirányító, mind a fenegyerek helyzetébe, mi meg gyorsan 
viszonozzuk, és Palában meg Panniban korbácsoljuk ugyanezt. Az azért kevésbé tetszik 
Emmának, hogy amikor együtt vagyunk, és jómagam meg Pala formába lendülünk, és 
tarolunk, ami annyit jelent, hogy senki, semmi nem állhat meg előttünk, mindenkit 
fölülmúlunk nagyszerűségünkkel, tömjénezve magunkat, hát akkor Emmának ez már sok 
és visszatetsző. Hogy ne árulja el a maga rossz érzéseit ilyenkor, hát rikoltozni kezd, 
hasonlóképpen mint tizenévesen, mikor Gábriellel, az üzlethívő padtársával tette 
ugyanezt, mintegy kifejezve, hagyjuk már az önreklámozást.  
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Azonban Emma, mikor megtudja, hogy a barátságom Palával már egy 
felmelegített viszony, hisz évekkel ezelőtt szakítottam vele, hasonló hevességgel, mint 
ahogy összebarátkoztunk, tudniillik roppant elítéltem, mikor Pala azzal kísérletezett, 
hogyan lépjen egy hivatalos és hivatásos politikus útjára, évekig nem érintkeztünk. 
Viszont Pala megégette magát, magyaráztam el Emmának, mivel nem azon az úton járt, 
amelyet kiszabtak neki, hát kirúgták az állásából meg a pártalakulatból is, ahová 
mérhetetlen rosszallásomra belépett. Szóval Pala nagyot esett, és én megszántam. Úgy 
éreztem, méltán fogadhatom újból barátságomba, hisz Pala arra használja fel bukása 
előtti eléggé szép lehetőségeit, hogy megérintsen érinthetetlen dolgokat, tiltakozzon, 
vitairatokat készítsen, és ezt a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tegye, mindezt 
igen kirívóan, így aztán veszélyes elemnek nyilvánítva ellehetetlenítik. Pala megint a 
régi, újságolom Emmának, álmodozó és becsületes, megértő és áldozatkész, okos és 
bátor, újból tisztán lát, sőt most lát csak igazán tisztán. Bár kissé furcsállja Emma, Pala 
pálfordulásait, ahogy azért én magam is furcsállom; azonban egyetért, Palát megismerve, 
barátságunk megújításával, holott gyanakvása Palát illetően soha sem szűnik meg.  

Viszont, ha együtt vagyunk, be kell látnia Emmának, hogy fickándozunk egymás 
légkörében, fickándozunk az állandó ítélkezésre, elítélésre kész irányultságunkban, 
tetszik Emmának, ha magunkra veszünk súlyosan véleményezni mindent, bármit 
hevesen, szívbe, észbe, lélekbe markoló hevességgel. Emma örömmel veti bele magát az 
eszmecserékbe, melyek szinte megdicsőítenek bennünket. És nagyra lesz, mikor 
elmerülünk beavatottnak tetsző létünkben, mikor elképzelhetetlenül harcosak vagyunk, 
mikor senkihez sem vagyunk hasonlatosak, ezt igen szereti Emma. És azt is szereti, ha 
érezheti, és bizony érezheti, mert egyik fő törekvésünk érezni, miszerint nem 
önmagunkért, a saját érdekünkért tesszük  magunkat kirakatba, dehogyis, sőt nem is 
magunkat képviseljük, ha egyáltalán képviselünk, hanem, mint véljük, azokat 
képviseljük, akiket Pala és magam, mint alanyokat kutat, és akikről könyvet írok. Tehát 
harcolunk az elesettekért, így érezzük, bemutatva világukat, véleményt mondva 
helyzetükről, nyilvánosságra szándékozva hozni körülményeiket, mintegy a fennálló 
arculcsapásaként. Emma bírja ezt a felfogásunkat, hogy ilyen a tudatunk és öntudatunk, 
ami ki- és felemel bennünket, és hogy ezen alapul barátságunk Paláékkal.  

Emmának azonban furcsa és kimerítő élmény lesz egy közös nyaralásunk, amitől 
különben aztán hihetetlenül kifáradunk. Napozunk, a két gyerek homokozik, mindez 
Bogláron, a Balatonnak egy sekély, átlátszó vizű partján, éget a nap.  Pala kijelenti, nem 
léteznek korlátok, fogd fel, öregfiú, Gyula, fogd fel Emma, fogd fel Panni, és most 
valami olyat kéne csinálnunk, ahol a siker biztos, és mi lehet az, hát csak a legvégső 
dolog. Panni felvihog és felvilágosít bennünket, hogy Palácska, ahogy nevezi Palát, nem 
másra, csak a jó kis atomra gondol. Nevetünk, illetve röhögünk, pontosabban Pala és én 
röhögünk, Panni vihog, Emma, mivel túl sok neki már ez az atom, rikoltozik egyet nem 
értésében. Magam  meg előadom, hogy mi volna, ha velem történne meg, ami számtalan 
szembeszegülővel a világban, hogy  egyszer, csak úgy, hirtelen bezárnak harminchatod 
magammal egy tizenegy főre méretezett bűzlő cellába, ezek az állandó számaim, a 
tizenegy és a harminchat, így aztán a lábam nem érhet le a földre, arra nincs hely, 
összepréselődve egymás hegyén-hátán próbálunk létezni, taposva a többieken, 
sorstársainkon, sortársaimon, azok meg rajtunk, rajtam, egymásba gabalyodva, és mikor 
pusztulni kezdenek a gyengébbek, a betegebbek, akkor rá kell ébredniük a 
megmaradtaknak, nekünk, hogy bizony örülünk társaink halálának, hisz jobb lesz nekik, 
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és nekünk is jobb lesz, több helyünk marad, ha nem is azonnal, mert a hullákat csak 
néhány nap múlva távolítják el. Szóval szörnyű; és felmerül a kérdés, hogyan lehet 
egyáltalán embernek megmaradva innen kikerülni?! Emma meg hozzáteszi, képzeljétek, 
nekem van egy visszatérő álmom, megyek ugyanazon az úton, állandóan ugyanazon, és a 
végén mindig beleesek egy kútba, eleinte nagyon rossz érzés, később megszokom, és 
ebből a megszokásból ki akarok törni, és török, zúzok. Így szövegelünk a vízparton, a 
gyönyörű napon, észre sem vesszük, mennyire leéget bennünket. Egymást hergeljük 
Paláékkal  azon a kedves kis balatoni üdülőhelyen, két hétig, képtelenek vagyunk 
kikapcsolódni, önmagunk számára is kibírhatatlanok leszünk, főképpen, hogy Pala 
minden nap berúg, és akkor elviselhetetlenül viselkedik. És attól kezdve Emma 
lassanként ezt az elviselhetetlen Palát látja már csak, akitől, úgy érzi, hullává válik, mert 
ebből a nyaralásból hullaként érkezünk haza. Szeretné, ha én is ezt, az elviselhetetlen 
Palát látnám most már. Azonban én nem akarok engedni a barátságunkból.  

Emma rágni kezdi a fülemet, hogy nézzem csak, mi történik Palával. Hát igen, 
ahogy telnek az évek, egyre kevésbé hajlandó dolgozni, csak a száját tépi és iszik, lófrál, 
nőzik, van ugyan néhány feltűnést keltő tanulmánya, de egyáltalán nem teljesíti, amit, 
tehetsége révén, várnak tőle, mégis úgy tartja, ő utolérhetetlen. Hogy ezt tényleg így 
gondolja-e vagy csak szerepet játszik, az mindegy is, legalábbis Emma szemében. Azt 
sem viseli el Emma, és szeretné, ha én sem viselném el, hogy Pala az egyedüli lázadónak 
játssza ki magát, hisz ha  Pala az egyedüli lázadó, akkor Emma és én nem lehetek az, 
pedig Emma és magam is lázadónak tartjuk  magunkat, legfeljebb nem az egyedülinek és 
nem úgy mint Pala, mert mi Emmával reggeltől estig próbálunk dolgozni, a munkára 
összpontosítani feszülten. Ráadásul Pala még féltékenykedő gunyorossággal célozgat is, 
amit Emma nem tud megemészteni, az én szorgalmamra. Magam azonban mégsem 
vagyok hajlandó Paláról lemondani. Így aztán  Emma kényszerül úgy tenni, valószínűleg 
csak a kedvemért, mintha észre sem venné, mennyire más úton járunk Palához képest, 
továbbra is igen nagy egyetértést próbál mutatni Palával, egyedül csak miattam, és ez 
nehezen megy neki.   

Egy idő után azonban Emma belefárad a számára kényszerű barátságba, elege lesz 
Paláékból, el is árulja nekem, én azonban leintem, hogy nekem Pala igaz barátom marad 
továbbra is, bár sok fenntartásom van vele szemben és egyre több lesz. 

 Emma nem rejti véka alá, és tudatja velem, ha nem venném észre, mennyire 
torzul Pala, ne dugjam homokba a fejem. Azért hozzáteszi, tudja ő, milyen nagyszerű 
ember is lehetne, hisz kedves is, segítőkész is, áramlik belőle, mennyire jófiú, mennyire 
okos, sőt érzékeny, válhatna kiválóvá, ha engedné eme tulajdonságai alapján formálni 
magát, de, Emma szerint, nem engedi. Ócsárol az ócsárlásért, hőzöng a hőzöngésért, 
handabandázik, ellenségeskedik, vérét venné ennek, annak, amannak, és kész, mindezt 
igen nehezen emészti meg Emma. Én erre csak legyintek, mondván, szerep az egész. De 
Emma meg akar győzni arról, hogy Pala a pálya szélére kerülve, mert oda kerül, mivel 
sehol sem hajlandó megfelelni, utat téveszt. És, ha tetszik nekem, ha nem, ő, Emma, 
leírja Palát, nem tehet mást, tegyek én is így. Ellenállok, pedig most már elegem van 
nekem is  Palából.  

Emmának a végső lökést az adja meg, hogy szakítson végleg Palával, mikor Pala 
legfőbb tevékenysége lesz  kinyilvánítani, mennyire  pokol neki egy feleség meg egy 
gyerek, erről igen csúnyán nyilatkozik, úgy mint akinek kibírhatatlan a családja, és 
elviselhetetlenek a mindennapok, azok ugyanis megcsúfolják, megalázzák. Attól meg a 
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falnak megy Emma, mikor Pala minduntalan előhozakodik, ha kell, ha nem, az elnyomó 
gépezettel, amelynek terhe alatt kell élnie, felébred reggel és máris a megtorlás, a 
megfélemlítés, sőt az idegen megszállás fuvallatát érzi, ezzel is tér nyugovóra, ha azt 
nyugovónak lehet nevezni. No, hát ez már nevetséges, mondja nekem Emma, és megint 
gúnyos rikoltozásba kezd. 

Azt sem szereti Emma, ha Pala, mondjuk, kétértelműen kijelenti, miközben 
szélesen mosolyog, hogy amikor a két kis család együtt van, a mi két családunk, 
nincsenek szabad vegyértékek, semmi talány, semmi rejtély nincs, minden a helyén van, 
mindenki gyönyörűen viselkedik, ahogy meg van írva, pedig hát akkor kezdődik az 
unalom, ámbár nem kezdődne, ha úgy tartaná az ember, miszerint a barátja feleségével 
barátságon kívül más kapcsolat is lehetne, és Emmára mereszti azt a kék szemét. Emma 
nem veszi a lapot, sőt ingerülten néz, mire Pala kiigazítja magát, mondván, hát persze 
végül is helyes, ha a barátunk neje szent. Panni, a felesége felvihog, és rászól vihogva 
Palára, na de Palácska. Emmát egyenesen dühíti Pala és Panni eme megnyilvánulása, én 
azonban elengedem a fülem mellet, pedig zavar.  

Ráadásul Panninak Emma nem tudja megbocsátani, hogy Palából nem képes 
kihozni a jót, a vonzót, ami benne volna, sőt inkább erősíti benne a rosszat, a 
visszataszítót. És az is igen kellemetlenül hangzik Emmának, mikor Panni kinyilvánítja 
csodálkozását, hogy mi Emma anyjával lakunk, méghozzá kellemesen, amit Panni 
elképzelni sem képes a saját anyjával, mert bár szereti, viszont ha együtt vannak, azonnal 
a kisbaltát, ahogy így megjegyzi, veszik elő. Hát ez az, gondolja Emma, és mondja 
nekem, kisbaltákkal jönni, milyen jellemző Pannira. Roppant csúnyán nyilatkozik Panni a 
szüleiről, akik valami kisemberek, borzalmas életet élnek, Panni szerint, talán ennek 
köszönhető, hogy ő, mint meséli, sokat foglalkozik a halál gondolatával, már tizenhét 
éves kora óta. Ejnye, fut át Emmán, panaszolva nekem, micsoda jellemvonás. Meg aztán 
hajlamos Panni is, Palához hasonlóan, végzetes sorsként szemlélni a maguk helyzetét, 
ezáltal mindent egy halálos szélsőség szemszögéből nézni. Nem győzik hangoztatni, 
hogy szerencsétlenek, mert lakótelepen kényszerülnek lakni, amit ők még nálunk is 
jobban utálnak, és szűkölnek a gondolattól, hogy soha nem lesznek majd képesek 
elszabadulni onnan, hisz pénzük nincs és nincs is tehetségük pénzt keresni. Mikor pedig 
Panni átlátja,  nekünk sincs több pénzünk és lehetőségünk, mégsem úgy élünk, oly 
pocsék módon mint ők, hát azzal jön, elég sértőn, ami Emmát  sokkal jobban kihozza a 
sodrából, mint engem,  hogy azért mi beadjuk a derekunkat és alkalmazkodunk.  

Azt azért Panni kénytelen elismerni, hogy mi sokkal harmonikusabban szervezzük 
meg az életünket, főképpen, mivel szakítunk időt a gyerekünkre, nem tehernek éljük meg, 
iszonyú többletmunkaként, mint ők a maguk gyerekét, miközben a saját dolgainkkal is 
szépen haladunk előre. Milyen jó Emmának, ad hangot ennek Panni, mivel jómagam nem 
nyilvánítom ki, mint Pala, aki kinyilvánítja, hogyan merészel Panni gyereket szülni, mert 
Palának gyerek nem kell, gyűlöli a gyerekét. Fájdalmas ezt nekünk hallgatni, szerencsére 
tudjuk, és Paláék gyereke, Tomi tudja és érzi leginkább, hogy imádja őt az apja. Viszont 
a légkört igen mérgezi, a jellemet meg torzítja egy ilyen kijelentés, gondoljuk. És Emma 
csak azért is kimutatja, mennyire rajong Ádámért, és felszólítja Pannit, hagyja már a 
gyereke körüli elfoglaltságok csepülését.  Próbálja tartani Panniban a lelket, és 
magyarázza neki, állati klassz családod van, Panni, örülj a fiadnak,  szabadulj fel, épp a 
családoddal magad mögött tudnád megcsinálni, amit szeretnél; tudniillik Panninak szép 
törekvése van, színházi rendező akar lenni, feladva a jogászkodást. Ám nincs ereje 
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Panninak az úgynevezett élethez, és csodálkozik Emmán, mint akinek, úgy véli, sokkal 
több ereje van.  Nem akarja kibírni Panni a napi gondokat, és tüzeli Palát, aki mind 
sápadtabb, fáradtabb, egyre fogyóbb erejű, ne bírja ki ő sem, álljon ellen a 
kibírhatóságnak, mert minden undorító; az undorító Panni szavajárása. Tele vannak 
küzdelmekkel, és ez furcsa Emmának, hogy csak küzdelmekkel vannak tele, 
ellenfelekkel, harcokkal, szembenállásokkal, összeütközésekkel, amelyekből kimászni 
képtelenek.   

Emmában észreveszi Panni azt a nála hiányzó vonást, hogy képes magát 
megkedveltetni, azonban otrombán nyilvánítja ki, mondván, hogy Emma  ügyesen tudja 
használni az embereket, persze gyorsan hozzáteszi,  nem rossz értelemben gondolja 
Emmának persze igen rosszul esik, mennyire elmarasztalva dicséri meg Panni.  

Úgy tapasztalja Emma, hogy Pala és Panni igen egyformák, ami nemcsak 
vonzalommal, hanem taszítással is jár, vonzzák is, taszítják is egymást. Döbbenten 
hallgatja Emma például, mikor Panni kijelenti, micsoda dögvészes fickó a Pala, és Pala 
csak egy széles mosolyt villant erre; és meglepi Emmát, mikor Pala kijelenti milyen 
kibírhatatlan picsa a Panni; ki meg cserébe Palácskának szólítja Palát. És Emma 
megkérdezi magától, talán ilyen az igazi szerelem, mint a Paláéké, végzetes szerelem? 
Nem lát bele Emma, nem látunk bele, de hogy végzetes, az biztos.  

Egyre rosszabb kedvvel szemlélem most már én is, Emmához hasonlóan, Pala és 
Panni borzalmas szertartásait, egyre ritkábban találkozunk velük, unjuk eléggé őket, csak 
tessék-lássék ragaszkodunk hozzájuk, terhünkre vannak. Aztán minden marad a régiben, 
mesterségesen szítjuk barátságunk hőfokát, amit Emma fásultan vesz tudomásul.  

Azonban az idő múlásával egyre inkább elrettent bennünket, ahogy Paláék élnek, 
rémesen élnek, rémesen, annyira, hogy most már azt a bennem lévő, Palához hasonlatos 
lényt el szeretném magamból távolítani.  

Nagy megkönnyebbülés, amikor Alberték felbukkannak az életünkben.  
Lenke, Albert felesége, aki szerkesztő abban a kiadóban, ahol Emma a 

novelláskötetét szeretné megjelentetni, felfigyel Emmára, tetszenek neki Emma írásai, és 
mikor azt is megtudja, hogy Emma nemrég szült, hasonlóképpen hozzá, akkor meghívja 
Emmát családostól, vagyis velem és Ádámmal. Albert, Lenke férje, miután 
bemutatkozunk, mintha csak megérezné bennem a rokonlelket, nyomban kijelenti, 
szóval, Gyula, ez van. Elmosolyodom és azt mondom, még jó, hogy van valami, Albert. 
Mire Albert elneveti magát és megjegyzi, nem biztos, Gyula, hogy ami van, az tényleg 
valami. Erre fel azt mondom, hogy mond valamit Albert, és ha viszont valamit mond, az 
valami, ha a valami egyáltalán valami. Ezzel a párbeszéddel megpecsételődik 
barátságunk, sokat járunk hozzájuk, és irigyen szemléljük  lipótvárosi nagy, kényelmes, 
tekintélyes lakásukat, amelyet a szüleiktől örökölnek az értékes, régi bútorokkal meg a 
rengeteg könyvvel együtt. Ők hárman és mi hárman, csak így érvényes a barátságunk, 
hárman és hárman, nem maradhat ki egyikünk sem, családi barátság a mienk. Alberték 
Ildije még alig tud járni, máris puszilja Ádámot, aki meg még állni is csak bizonytalanul 
képes.     

Alberték Albertja jó magas, sovány, seszínű férfi, szabadúszó, úgynevezett  néger, 
aki bedolgozik ide-oda, átír, sőt megír akármit a másik neve alatt, mindenféle műfajban, 
és megél belőle. Ismert személy, akinek nőügyeiről sok a mendemonda, későn nősül, de 
mikor elveszi Lenkét, akkor megállapodik. Alberték Lenkéje apró, szőke nő, aki igen 
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kedves és jószívű, híresen házias, eredményesen tartja össze a családot, holott rengeteg 
kéziratot kap a kiadójától szerkeszteni.     

Összehoz bennünket a kérdés, képesek vagyunk-e a mindennapokon, a gyerek, a 
háztartás, a pénzkereset, az elintéznivalók gondjain úrrá lenni, nem is beszélve az 
alkotásról meg a nyomásáról körülményeknek, amelyekben csak kivetnivalót találunk, és 
megállapodunk abban, hogy igenis képesek vagyunk, ha jókat röhögünk. Leszögezzük, 
röhögve, hogy minden hamisnak látszik, nemcsak a külvilág, hanem a mi gondjaink is 
hamisnak, és főképpen akkor, ha gondjainkat csupán csak a saját világunk szűrőjén 
engedjük át. Persze hülyéskedünk ezzel az úgymond szűrővel. Le a szűrőkkel, Emma, 
Gyula, biztat bennünket Lenke és Albert, le velük, kivéve persze a teaszűrőt meg a 
rákszűrőt illetve szűrést. És jót röhögünk. Ne feledkezzetek meg, Lenke és Albert, 
mondjuk nekik, a tésztaszűrőről meg a hírek szűréséről sem, kéne rendszeresíteni egy 
hírszűrőt. És így tovább. Jókedvünkben félretesszük gondjainkat, és röhögünk.  

Alberték szemében Emma az érdekesebb, jófajta, ráadásul alkotás iránt 
elkötelezett nőnek jellemzik, szemtelennek látják kissé ebben a mivoltában, ami nekik 
többlet, különlegesség, szóval van Emmában szerintük valami pimaszság, főképpen azért, 
mert olyannak látják, aki természetesnek tartja, hogy neki jár az elismerés, sőt ehhez még 
joga is van. Emma a napocska, fejezik ki így valahogy Alberték, aki körül forog a mi 
kettősünk, illetve hármasunk, és bevilágítja az ügyünket, tevékenységünket, 
együttlétünket, szerelmünket, ez nálunk az alapszabály. Miközben pedig az igazi 
eredményt nem Emma éri el a novelláival, hanem jómagam, mint  érzékeltetik Alberték, 
a megjelent tanulmányaimmal. És Emma, ahelyett, hogy megsértődne, szépen eltűri 
tőlük, mint senki mástól, ezt a fajta véleményt, Albertéktól eltűri, sőt helyesel nekik, 
engem előtérbe tolva.   
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Rá kell ébrednie Emmának, hogy az a feszültség, amit  Budapest magából  áraszt, 

igen különös, sajátszerű feszültség. 
Tudniillik már reggelente, kikászálódva az ágyából, amikor az előtte álló napra 

gondol, nyomban kifeszül benne valami, éppen csak letéve a lábát a padlóra, teljesen 
mindegy, hogy a Belső-Erzsébetváros több évtizedes, omladozó, szúrós szagú 
házrengetegének közepén, vagy Belső-Albertfalva városiasodó részének  tériszonyt keltő, 
vadonatúj tízszinteseiben van az az ágy.  

Ha elindul némely főútvonalon, például a Rákóczi úton, Európa valószínűleg 
egyik legforgalmasabb útján, rögtön háromfajta kifeszülést érez a bensőjében, íjként vagy 
húrként, nevezzük húr-íjnak. Az egyik húr-íj a gyomra és szíve között feszül, a másik a 
gyomra és koponyája között, a harmadik az ágyéka és szíve között. Ezzel a hármas 
kifeszültségével  próbálja átfúrni magát a Rákóczi út tömör és képlékeny tömegén, mint 
kukac egy hasonlóan tömör és képlékeny gyümölcsben. Körülzárják a testek 
tapinthatóan, érzi szagukat, látja pórusaikat, hallja lélegzésüket és egyéb zajaikat, ez 
utóbbiakat, ízlésébe ütközvén, nem ismerteti. Ezek a húr-íjak elpattanásra készülődnek 
benne ilyenkor. Mi lesz, ha elpattannak? Hát legalább ellazul, gondolja. Ha elpattan a 
gyomra és szíve közötti húr-íj, akkor szerencsére csak annyi történik vele, hogy késztetést 
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érez csókokat dobálni a sűrű tömegnek, ámde mindig megállja, ne tegye. Ha a gyomra és 
koponyája közötti pattan el, akkor szívesen leülne a járda szélére töprengeni, kitéve 
magát testek rázúdulásának. Ha az ágyéka és a szíve közötti pattan el, akkor szeretne 
fehér zsebkendővel integetni, jelezve, megadja magát az autófolyam fullasztó 
gázködének, rákképző levegőjének, az orrfacsaró testek taposási szándékának, a villamos 
dobhártyaszaggató, fémes csörömpölésének. Ha mindhárom húr-íja egyszerre pattan el 
benne, akkor látja feljönni a bépéemácsét, mert akkor tényleg összekeveri a képzeletet 
meg a valóságot. 

Három pontján a Rákóczi útnak történetesen megszűnik belső kifeszülése, laza 
lesz, nevezetesen: az Emke sarkán, a Vas utca és a Nyár utca közti zebrán, és az árkádok 
alatti harisnyaboltban. Hogy miért pont itt, arra, bármennyire is tájékozódik a budapesti 
térélményt feldolgozó irodalomban, magyarázatra nem lel.  

Az Emke sarkán, a világ egyik legingerültebb pontján, lazán, elnyílt szájjal 
bámulja a mindenfajta fényű tekinteteket, a mindenféle alakú orrokat és szájakat, a 
mindenféle és mindenfajta fejformákat, nyüzsög itt ehhez számtalan modell elég. És 
megírja egy novellában, hogy egyszer, amikor már a napsugarak szemet hunyorogtatóan 
ferdén sütnek, két öltönyös úriember beszélgetése üti meg a fülét, kiderül, témájuk az 
erkölcsbe vág. Azzal kezdi a magasabb, hogy megkérdezi a másiktól, vesz maga 
embereket? Mire az alacsonyabb, hogy jól értem, uram, rabszolgákról van szó? A 
magasabb nevet, dehogy, az öregeimről, persze csak jó pénzért adom el őket, még 
magának is, aki pedig rokonszenves nekem, nem érdemelnék meg az öregeim az 
elkótyavetyélést. Az alacsonyabb szája tátva marad, ellép a magasabbtól gyorsan, 
távolodik tőle hátrálva, mint állítólag a rák, nem mer hátat fordítani amannak, fél, a száját 
némán mozgatja, leolvasható róla, hogy azt mormolja, ez a magas elmebeteg, 
közveszélyes, és szabadon jár, és hátrál ez az alacsony férfi, hátrál egyre, lehátrál az 
úttestre, oly hirtelen hátrál le egy autó elé, hogy még egy jajra sincs ideje. A kocsik 
egymás után haladnak át a testén, írja Emma, és neki kell intézkednie, maradjon még 
valami a hullából, hát szól egy rendőrnek, állítsa le a forgalmat.  

Legkedvesebb zebráján, a Vas utca és a Nyár utca közti zebrán kel át mindig 
Emma a barokk Rókus kápolnához, egy neobarokk szökőkúthoz, a Bauhaus utánzatú 
házban lévő zöldséges maszekhoz, a Bástya étterem eklektikus épületéhez, meg a mór 
stílusú, ha létezik egyáltalán ilyen, Uránia mozihoz. Akkor is átfut ezen a zebrán, ha 
semmi dolga a túloldalon, mert tudja, mire átér, lesz dolga, betér a  moziba jegyet venni a 
legújabb Jancsó-filmre, tökmagot vásárol a zöldségesnél, hogy tenyerébe köpje a héját, 
iszik a kút vizéből szintén a tenyere, pontosabban a marka közreműködésével, majd 
köszön mosolygósan az étterem előtt álldogáló ismerős pincéreknek, lássák, nem 
változik, kedves marad, ha nem is fizet már elő ehetetlen ebédjükre, és dob egy forintot 
vagy kettőt a kápolna bejárata mellett üldögélő féllábú koldusnak, aki valahogy kivívja, 
hogy a magyarok fővárosának koldusa lehessen, a második számú, Emma szerint, pedig 
egyetlen egy sem létezhet akkoriban. 

Ezen a zebrán sok minden történik, csak egyet mesél el Emma egy novellában, ez 
is már történelem. Éppen havazik, a fehér hó szürkévé válik rögtön és közlekedési 
akadállyá, mikor egy hullarészeg, feltűnően öltönyös pali, vannak ilyen feltűnően 
öltönyösek, forgalomirányító rendőrt játszik, ráadásul kabát nélkül, amelyet valahol 
elhagyhat, össze is gabalyítja egy pillanat alatt az autókat, buszokat, villamosokat, meg a 
gyalogosokat, üdvözült mosollyal lengeti karját, tart a dudálás, csengőverés, üvöltözés, 
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mire megjelenik két rendőr, megbilincseli a részeg karlengetőt, az ellenáll, idegen 
nyelven, talán oroszul kiabál, hogy hozzá nem nyúlhatnak, hozzá nem, huzakodik 
rendesen, ám a rendőrök azt hiszik, már beszélni sem képes az alkoholtól emberi vagyis 
magyar nyelven, és cipóra verik. Jön a fordulat, megjelenik egy fekete luxus Volga, 
mintha égből pottyanna, egy ronda sötétszürke Pobeda kíséretében, egyforma 
világosszürke öltönyös emberek ugrálnak ki belőlük, körbeveszik a közrendőröket, 
ordítanak rájuk, de nem magyar nyelven, kiszabadítják a feltűnően öltönyös, véresre vert 
részeget, betuszkolják a luxuskocsiba, miközben rugdossák a rendőröket, az egyik a már 
csaknem fekete hóba huppan, ráugranak, tapossák, már teljesen feleslegesen, a hó 
hihetetlenül vörös lesz. Ezt a novelláját nem közlik. 

Az apró harisnyabolt ellenállhatatlanul vonzza az árkádok alatt, ha van nála pénz, 
betér vidáman és vesz egy pár sötétkék térdzoknit, mindig csak ilyet, már két tucat 
fekszik a szekrényében, pedig nem is gyűjti. Egyszer társa akad, a Rókus kápolna 
koldusa, az általa második számú koldusnak nevezett, aki salétromszagot áraszt, és 
szeretne sötétkék térdzoknit vásárolni lányának. Az eladónők szájalni kezdenek vele, 
minek pazarolná rá a pénzt, hisz a lány, tudtuk szerint, nemrégen tétetik koporsóba, talán 
csak nem a sírjára szándékozik krizantém helyett tenni? A koldus, ezt hallva, összeesik. 
Megragadja Emmát ez az eset, megírja.  

Ha az Emke aluljáróban halad át, bizony kifeszül benne mind a három már 
ismertetett húr-íj, feszesebben, mint bárhol. Jó volna ilyenkor, ha meg tudna kapaszkodni 
valamiben, de nincs miben, a tömeg elragadja. Valamelyik ősszel az a tüntetően oldalra 
fésült hajú, szőke férfi, kék orkánkabátban nyáron is, télen is, aki kisztihanddal üdvözli 
mindig ismeretlenül, mereven veti hátát a földön ülve egy oszlopnak, az aluljáró lilás-
fehér neonfénye keretezi hófehér arcát, zúdul el fölötte a sokaság. Csúszik lefelé az 
oszlop mentén egyre gyorsabban, már kiterülve fekszik a földön tehetetlenül. Áttörekszik 
Emma a járókelők hadán, a férfi felismeri, ismét azt suttogja, kisztihand, majd hozzáteszi, 
gyónni szeretnék, kisasszony, magának, ámde csak sóhajt egyet, nem mozdul többé. 
Senki sem figyel a kiterült testre, lábak százai lépnek át fölötte. Észrevesz Emma egy 
rendőrt, felé indul, mire a kék orkános feléled, rászól, kisztihand, kisasszony, nehogy 
tárgyaljon a zsaruval rólam. Szeretne mosolyogni Emma, ám nincs módjában, mert a kék 
orkánkabátos visszahanyatlik. És ez valóban így történik.  

Az első pesti aluljáróban, az Astoria szállodánál, mindhárom húr-íja felszívódik, 
gyanítja azért, mivel ez a helyszín szerelmi találkozóinak terepe, tehát varázslatos terep. 
Ilyenkor, még tizenévesen, sötétkék térdzoknit, kék, magas szárú tornacipőt, kockás, 
rövid szoknyát és anyja fekete pulóverét viseli, el is nevezi Astoria aluljárós 
egyenruhának. Csókolózik itt mindenki szeme láttára, és ölelő fiúkarral bukkan a 
felszínre. 

A Múzeum körúton folytatódik varázslatos lazasága, mert neki ez a körút a 
szerelmi bolyongás helye, meg az antikváriumokból származó biztos tapintású könyveké, 
a szenvedélyes, szájtépő vitáké az itt lévő faburkolatos, kedvenc kávéházában, a 
Múzeumban, a töprengve mendegélésé éjszaka, miközben társasága tagjai elkóborolt 
nyájként foglalják el az egész járdát. Milyen szép város is lehetne ez a Budapest, 
képzelődik, ha csak éjszaka látnánk, mikor az autólámpák fényei elmosódó csíkokká 
olvadnak össze, mint hosszú megvilágításnak kitett fényképeken, és ha át lehetne 
rendezni  és újrafesteni. 



 68 

Ha a Tanács körút felé bukkan elő az Astoria aluljáróból, ismét kifeszül benne az 
a három íj-húr, mert ez a körút neki a szakításé, a csalódásé, így hozza a sors, boldogtalan 
vánszorgása útja ez. Az Üvegesek kátéesz boltja előtt, ahol a kirakatban csak tükör van, 
rengetegféle tükör, megtorpan mindig, belenéz a kirakatba, hogy öt-tíz-húsz példányban 
tekinthessen vissza magára a tükrök révén. Mások is nézegetik arcukat, alakjukat ezekben 
a tükrökben mellette. Emlékszik arra a szürkepongyolás, ősz hajú asszonyra, aki csak úgy 
házi ruhában nézegeti magát a tükrökben, miközben folyatja könnyeit, nem sír, a jó 
kifejezés, hogy folyatja könnyeit, fogalma sincs Emmának, milyen módszerrel csinálja. 
Szemléli a tükörben könnyei folyását az asszony, hogy aztán leszegett fejjel a 
kirakatüvegnek rohanjon meg a tükröknek, és véresen bukjon az üveg- és tükörcserepek 
közé.  

Ezen a meglehetősen levegős, széles, világos Tanács körúton több a plakát, a 
hirdetés, mint máshol, valószínűleg a közelben lakik, mint képzeli Emma, a 
plakátragasztó. „Fiatalok, gyertek a metróépítéshez, világszínvonalú technika, több 
szabadság, kedvezményes étkeztetés, világszínvonalú bér.” „Jön, jön a világszínvonalú 
szovjet jégcirkusz, a világ legnagyobb jégcirkusza, a világ legképzettebb jégzsonglőrjei, a 
világ egyetlen korcsolyázó elefántjával.” „Amire a világ figyel: a világhírű és 
világszínvonalú szocialista magyar filmművészet aranykorának elkötelezett eszmeiségű 
alkotásai.” „Magyarország kis ország, de a világ legnagyobb sportnemzeteinek egyike, a 
világ csodálja dicsőséges olimpikonjainkat, csodálhatják önök is, ha eljönnek a 
világszínvonalú…” Stb. Minden plakát a világot emlegeti meg a színvonalat, a világgal 
hasonlít össze, hát így is kell, gondolja Emma.  

Mikor a Wesselényi utca felé vág át, a Filmmúzeum előtti hosszú, általa utált 
zebrán, halálfélelme van, ugyanis rohanni kell rajta, igen rövid a zöld jelzés, az autók 
éhes falkaként lesik, mikor ugorhatnak a gyalogosoknak. Megáll a Síp utca sarkán 
mindig, emlékezni arra az asszonyra, akit itt lát elvetélni. A házfalnak támaszkodik 
görcsösen zokogva az az asszony, vér ömlik belőle, hatalmas hasa remeg. Szalad Emma 
mentőt hívni, mindhárom közeli telefonfülke rossz, uzsgyi haza, a közelben lakik akkor 
még, a Klauzál utcában, otthonról tárcsázza a mentőket, azok kiröhögik, ne nézze őket 
hülyének, utcai vetélésről még nem hallanak. Rohan vissza arra a sarokra, már ájultan 
fekszik a járdán az asszony, senki sem segít rajta, egyhangúan ömlik belőle a vér, 
esteledik, arcát a ronda utcai lámpa fénye lilára festi. Még él, hát a közeli Rókus kórházba 
siet Emma, követeli, jöjjenek arra a sarokra hordággyal. Késő.  

Megfigyeli, egyetlen húr-íj sem feszül ki benne a Nagykörúton, pedig 
kifeszülhetne nyugodtan. Napfényes kirakat neki a Nagykörút, ha van napfény, és ha van, 
igyekszik is ide, csak néhány lépés a Klauzál utcai lakástól, és mikor elköltözünk, 
minduntalan beautóbuszozik az albertfalvai Szabados Sándor utcából is ide, hogy részt 
vegyen a forgalmában. Sosem nézi meg közelebbről végtelen kirakatsorát, legfeljebb 
érzékeli, miközben sodortatja magát. A Nagykörút ugyanis a sodrás útja neki. Sodortatja 
magát, ha nápolyit majszol, a legolcsóbb ehető csemegét, és ha meg akarja szüntetni 
sodortatását, jelzőoszlopnak támaszkodik. Ha elfogy a majszolnivaló, megméreti súlyát 
egy régi, fehér utcai mérlegen, ellenőrizni, tartja-e az ötvennégy kilót. Súlya mérése 
közben nemrégiben felfigyel egy beszélgetésre. Átversz, ismerlek, honnan tudjam, a 
kurva életbe, hogy az én gyerekem növeszti-e a hasadat, berzenkedik a tömegben a 
barátnőjével egy kétméteres, csontsovány fiú. Szemétkedni azt tudsz, te rohadék, de most 
már elég, te arra, én erre, felesel vele a barátnő, egy apró, másfél méteres lány, és 
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próbálja lejjebb húzkodni szoknyáját a hasán. Emma látja, elválnak, távolodnak 
egymástól, miközben a meleg, aranyló napfény, mivel nyár van, bevilágítja őket. Az 
aszfalt forróságot lehel, cipőmarasztaló mocsárrá olvad, kilopják belőle a legutóbbi 
felújításkor a fontos anyagokat, beleragad Emma egyik saruja. Akkor veszi észre ismét 
azt a párt, mikor, télen lábtörő jégpálya lesz a nagykörúti aszfalt, nincs, úgy látszik, aki 
letakarítaná hótól, jégtől, csak el ne csússzon, mert akkor a Mozart-lemez, amivel az 
Erkel zeneműboltból lép ki, összetörik. Az apró lánynak már jó nagy a hasa, átölelik 
egymást az óriás fiúval, összekapaszkodva, óvatosan haladnak Emma előtt a jeges úton. 
Eddig a valóság. De mikor megírja novellában, akkor egy hatalmas összefagyott hódarab 
zúdul a fejükre az egyik háztetőről, a fiú és a lány elterül. Nincs a tetőkön hófogó, 
reklámozzák a délutáni lapot rikoltozva a rikkancsok, különben szerelem, halálvágy, 
vérengzés, itt az Esti Hírlap, írja Emma.  

Albertfalváról, ahová költözünk, szeret bejönni az Andrássy útra is, hogy miért 
nem hívja Népköztársaság útjának, az más lapra tartozik, az már politika és pletyka, 
szóval ott finomabb a légkör, mint új helyünkön, a Szabados Sándor utcában, kisebb a 
feszültség, mint a Rákóczi úton, viszont nagyobb, mint a Nagykörúton, ezért aztán másfél 
íj-húr csak kifeszül benne, talán mert feszélyezve érzi magát itt, túlzottnak tartva az utat 
szegélyező bérház-paloták eklektikába oltott neoreneszánsz stílromantikáját, még a 
mostani, igen leromlott állapotukban is. Találkozik errefelé kicsípett, felcicomázott 
öregekkel, például megüti a fülét két művirágos, fehér kalapban pompázó matróna 
párbeszéde: Szeret maga hintázni? Hogy jut eszébe, nem való az már nekünk. Ugyan, 
miért ne repülhetnénk, és együtt, mit szól hozzá? Maga azt gondolja, biztosan 
repülhetünk még? Repülni azt bizonyosan. Elindulnak, mennek, mendegélnek, követi 
őket Emma kíváncsiságból, a Hunyadi tér gyerekeknek való hintáihoz tartanak, felülnek 
hintázni, megkérik az ott lebzselő kölköket, indítsák el a hintákat, azok meglökik, a két 
öreg matróna repül, szépen, mosolyogva hintáznak, ámde mikor megírja Emma 
novellában, akkor kiesnek, ki a hintákból, szétvetett karral, kalapjuk elgurul, fejük a 
földbe fúródik, mint akiknek letelik az idejük.  

Ha leülne a járda közepére a Belvárosban, mondjuk a Felszabadulás téren, illetve 
a régi elnevezése szerint, a Ferenciek terén, és többé nem mozdulna, tudja, senki se venné 
észre, nem nézne oda, vagy eltekintene mellette. Az eltekintés egyik meggyökeresedett 
helye ez a tér, talán ezért feszül ki Emmában mind a három íj-húrja itt is, mégis vonzódik 
ide az Egyetemi Könyvtár miatt. A régi, nemes, faragott bútorokkal berendezett, 
freskókkal díszített, kellemes olvasóterem zöldernyős lámpáinak nyugtató fénye mellett 
már csak egyetlen íj-húrt érez magában, a gyomra és a koponyája közöttit, hogy miért 
éppen ezt, az feltárásra vár. Csend van, halálos csend. Az ismerős könyvtáros kopasz, 
szemüveges, egyszerű homokszínű köpenyt visel, felderül, ha meglátja Emmát, és ha 
nem adhatja ki, amit kér, kedvesen elmagyarázza, csak engedéllyel, ez a szabály. Ha 
morgolódik Emma és kérdezgeti, vajon hol kaphat engedélyt, kinél, minél, leveszi 
szemüvegét az a könyvtáros, széttárja karját és megmondja igen egyszerűen, hát legjobb 
az összeköttetés. Mire dühösen mormolja Emma, tiltakozni fog minden létező helyen, 
ahol tiltakozhat. Emma vállára teszi kezét nyugtatóan a könyvtáros, és megjegyzi, 
egyetlen hely sincs, ahol tiltakozhat, nyilván ezt azért tudja Emma. Hát ilyen ez a 
könyvtáros, ritka őszinte ember. 

A Szabados Sándor utcában meg környékén, Albertfalva minden egyes utcájában, 
és a Tétényi úti buszokon, a Fehérvári úti villamosokon viszont nemhogy három, hanem 
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egyenesen négy íj-húr feszül ki Emmában, de a negyediket nem képes azonosítani, 
pontosabban nem tudja, hol és hogyan feszül ki benne.  
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Az egyik tavaszi éjjelen azt álmodta Emma, hogy kiment a Budai hegyekbe, arra 

a kies domboldalra, ahol gödröt ástak neki több előző álmában; akkor utcai követői, 
illetve hasonmása ásták. Most  árnyékok, csupa árnyék ásta a gödröt, egy vén tekintélyes 
járókelő  árnyéka,  apja árnyéka meg az anyja árnya is ásta, a magzat, akit kikapartak 
belőle, árnyéka is, és ásott a filmstúdió, ahol dolgozott, vezetőjének árnyéka, szüleim 
árnyéka is meg a legjobb barátnője árnyéka ugyancsak, sőt ő maga, Emma is ásta a 
gödröt, gödörásó lány alakjában, illetve mint több alakban létező személy, sőt jómagam 
is ástam, bajokat elfojtó alak minőségemben. Igen eredményesen ástak, ahogy Emma 
álmodta, jó nagy volt már a gödör, Emma belefért volna teljesen. Nyár volt álmában, a 
rekkenő hőség kiszárította a füvet és a virágokat. És mindazok árnyéka, akik ástak, 
Emmára vetült, a saját maga árnyéka is, miközben azt is képzelte álmában, hogy az 
árnyékok az ő gödörbe való temetését akarják. Megdühödött és elhatározta, hogy az 
árnyékokat eltemeti abba a gödörbe, amely a domboldalba volt vájva, amely gödröt 
szintén megálmodta már. Belökte az árnyékokat a gödörbe, és temette őket, hevesen 
hányta rájuk a földet. Mikor befejezte sikeresen, fellélegzett, vidámnak érezte magát. 
Boldogság töltötte el ott, a domboldalon, határtalan boldogság, nevetett, visszhangzott 
nevetésétől az a domboldal, álmában. Rohant haza hozzám és Ádámhoz, mint álmodta 
ezt is, bennünket is boldogítani. Ám egy férfi elállta az útját, magyarázván, ne csináljon 
gondot abból Emma, ha valaki aljaskodik vele, mert hisz mindenki aljaskodik 
Magyarországon, így aztán nem érdemes az aljaskodásokkal foglalkozni, zárja ki, ne 
bosszantsa magát rajta, inkább bosszulja meg, próbáljon visszaadni valamit, sőt 
hatványozottan visszaadni, persze nem lehet máról holnapra felülkerekedni, hanem 
összegyűjtöd a dolgokat és vársz, aztán az alkalmas pillanatban lecsapsz, ha nem ezt 
csinálod, akkor idegbetegnek, szívekből való méltán kivetettnek, jóságadakozót 
kihasználónak, megmagyarázhatatlan önhitegetőnek, emészthetetlennek, kislányomozást 
kívánónak, több alakban létező átverőnek bélyegeznek, minek hatására elkeseredsz, és 
olyan embert keresel társnak, aki mindezen bajodat, nem létezőnek tartva, elfojtja.  
Hagyja őt békén a férfi ezzel az aljas szöveggel, válaszolta  tömören Emma, mint 
álmodta.  

Hát igen, ez egy öntörvényű álom, gondolta. 
Borzalmasakat álmodik mostanában, panaszolta nekem reggelizés közben. 

Nyilván azért, mert úgy érzi, élete megállt, változatlanná merevedett, panaszkodott ilyen 
elvontan. Hát így, Gyula, ez van velem, mondta. 

De azt már csak magában, némán mondta, nehogy meghalljam: árnyak árnyéka 
mit akartok? 

Ugyanakkor meg a forgatókönyve A gödörásó lány című,  érdekes, nem érdekes, 
erre az álmára alapozódott, a két  korábbi álmán kívül.   

Azt javasoltam, kissé léhán, hogy mikor kellemetlen, hagyja abba az álmodozást, 
inkább szeretkezzünk, az jobb.  
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Ádám meghallotta és megkérdezte, mi az a szeretkezés? Amikor két ember szereti 
egymást, mondtuk egyszerre. Megkérdezte, csókolóznak is? Igen, válaszoltuk. Az nem 
szeretkezés, jegyezte meg fiunk, az akkor még nem egészen öt éves Ádám kioktatóan, 
hanem olyasmi, mikor mindannyian együtt közösen ülünk vagyis közös-ülés, az 
óvodában így mondják. Na, erre felvidámodtunk.    

 Kész lett az új szemüvegem, kerek, fémkeretes, fényre sötétedő. Emma, mikor 
meglátta rajtam, megdicsérte, mondván, úgy festek, mint egy értelmiségi. Megsértődtem, 
nem vagyok értelmiségi, mondtam, azok már lejáratták magukat, főleg mostanában. Na 
jó, hát akkor egy tipikus Ú. Gyula vagyok ebben a szemüvegben, mondta. Az mindjárt 
más, mosolyogtam. Nyomban felvettem a szemüveget, és baromira meglepődtem, mikor 
a tükörbe bámultam. Játékos, könnyed, jókedvű, mosolygós pofa nézett vissza. 
Csodálkoztam, hogy egy tárgy, egy szemüveg ennyire képes  megváltoztatni, és mintha 
eltüntette volna a feszültségemet is, sőt mintha és kihozta volna a lazaságomat; legalább 
megtudhattam, van lazaság is raktáromon, hát éljen egy ilyen tárgy. 

Csatangoltam, kerestem a központot. Mindig, világéletemben a központot 
kerestem, az úgymond központokat, a központi helyeket, nekem csak a központ volt 
megfelelő színtérben, társaságban, kerestem a központi figurákat. Kamasz koromban a 
központi figura számomra egy tanár volt, aki az irodalmat tanította a soroksári 
technikumban, és az óráin igen újszerű, engem némileg eghökkentő dolgokat 
magyarázott, emlékszem, nagy figyelmet szentelt az áldozatoknak, illetve akiket annak 
nevezett, és igen időszerűnek nevezte az erről való beszédet. Mikor egyszer letáboroztam 
Soroksár főterének egyik padján, és észrevettem ezt a tanárt a szomszéd padon néhány 
barátjával, abban a pillanatban ez a ronda, kietlen, formátlan tér központtá lépett elő a 
szememben. Egyetemistaként a Nárcisz presszó, a bölcsészek törzshelye lett a központ 
számomra, csak azért, mert ott, abban a szűk, félhomályos, igénytelen kis helyiségben 
megidéztük a hegeli világszellemet, a halál közeliség rossz vagy jótékony hatását, a 
jövendő elmúlását, az önsorsrontó büszkeséget, sőt még a reneszánsz nimfákat, tehát 
tündéreket vagy istennőket is. Már kutató voltam, mikor a Szabó Ervin könyvtár 
előcsarnoka lépett elő nekem központnak, hiszen ott, abban a márványszobros és 
oszlopos környezetben sétálva a leghíresebb kutatótársakkal ismerkedhettem meg, 
miközben azon elmélkedtünk velük: érdemes-e a mi felhős égboltunk alatt felhőtlenül 
igazodni; hogy fogadjuk-e el, miszerint a szabálytalan is szabályos legyen; hogy 
miképpen lehet tűrni lelki eleganciával a nyomasztót, az anyagi, a  szellemi meg a lelki 
nyomasztást; miközben felmerült  az is, hogy kiskanállal vagy nagykanállal eszik-e a fent 
lévők az alul lévőket; és sajnálkoztunk azon, hogy bizony nélkülöznünk kell mostanság, 
olyanok a lakásviszonyok, az ebédlőt. Később a központnak a Hunyadi János út egyik 
régiesen becses, könyvekkel teli lakását tartottam, ahová felolvasásokra jártam, magam is 
olvastam ott fel, régies, elnyűtt, színpadszerű hátteret adó bútorok, tárgyak között. 
Rácsodálkoztunk egymásra, megvitattunk és elemeztünk, bíráltunk vagy dicsértünk, 
mindenesetre pezsgett körülöttünk az élet. Jártak ide bőven állástalan kutatók, kik nem 
találtak helyet maguknak, mert nekik nem lehetett, és megfordultak itt kirakatban lévő 
tudósfélék, kik halmozták az állásokat. Jómagam a két tábor között, mert vérre menő 
vitákat folytattak, próbáltam ellensúlyozni. A házigazda, egy koromfekete, vézna 
pszichológus hölgy, a lelkek, a lelkiek jövőjével, jövőre való alkalmasságával vagy 
alkalmatlanságával foglalkozott, és egyszer, mikor megkérdezem tőle, van-e jövőm, az 
asszony kijelentette, ó, Gyula, futná csak az időmből rád.  
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Ha Palával találkoztam, a legjobb barátommal, akkor kivirultam. Legutóbb Pala 
hangot adott annak, bemutatva stílusának jegyeit sokadszorra, hogy szívesen venné, ha 
elárulnám, milyen potencia szükséges ahhoz nekem, hogy olyasmiket legyek képes írni, 
mint amilyeneket írok, tárjam fel előtte, hogyan csinálom, egy porban csúszó rajongóm 
előtt, aki ugyan potenciálisan nem panaszkodhat, viszont, ha írásról van szó, annál 
inkább. Erre kijelentettem Palának, hogy nyilván tudja, milyen könnyű potensnek látszani 
nálunk bárkinek, ebben az impotens közegben, amelyben élnünk adatik. Bizony, teljesen 
igaz, mondta Pala, csupa kókadt fasz uralkodik felettünk, terméketlenül. Jó, jó, ámde 
gondoljon azért arra Pala, mondtam, ha felállna nekik, annak esetleg kárát látnánk, 
cseszegetnének bennünket sokkal inkább, mint most, pedig mostanság is eléggé 
cseszegetnek. Mennyire igazam van, mondta Pala, túlságosan is igazam.  
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Nekem nem vallotta be Emma, hogy árnyként nehezedek rá, néha sötét 

árnyékként is, hisz titkolta előttem különben is, mennyit bajlódik az árnyékaival. 
A létezési módomat, már nem is egyszer, a boldogság-boldogtalanság stílusának 

nevezte el Emma, amely szerinte egyrészt az élet császáraira volt szabva, a boldogokra, 
másrészt azokra, akik beleroskadtak az életbe, a boldogtalanságba. Jómagam 
megtestesítettem, Emma szóhasználatában, a győztes boldogtalanságot, illetve a 
vereséges boldogságot. Emma arra gondolt, csak nem mondta ki, hogy boldogtalan 
árnyként vetül rá eme boldogságom, és boldog árnyékként követi őt eme 
boldogtalanságom.  

Hát igen, Emmára nehezedtem a vereségeimmel, elesettségemmel, bizalmatlan, 
keserű, csalódott, kimerült, kedvetlen, szorongó voltommal, kiborulásaimmal, magamból 
való kifordulásaimmal, tulajdonképpen a nevetségességemmel. Emma mentegetett, 
szerinte kétféle arcot szoktam mutatni egyszerre, egy kiábrándultat és egy hívőt. És azzal 
jött, hogy nem tud betelni ezzel a férfiarccal. Mire azt gondoltam megkönnyebbülten, 
hogy hála istennek, és nagy kő esett le a szívemről, mert hisz akkor hát kibírja 
kibírhatatlanságomat.  

Ugyanakkor nem is egyszer ostorozott, hogy  nem tudok  őszinte lenni 
magamhoz, úgy látja, meg hozzá sem tudok, legalábbis, ami a lelkieket illeti, takargatom 
a lelkemet, nem adom ki, viszont az ő lelkét sem fejtem meg, főleg akkor nem, és akkor 
hanyagolom, ha valami baja van, igyekszem elfojtani a baját,  úgy teszek, mintha nem 
volna baja, nem akarok a bajával szembesülni, vagy ha szembesülök is, rosszul 
szembesülök, és ez további bajok forrása.  

Kellemetlen volt nekem, mert telibe talált, tudniillik tényleg jellemző volt rám, 
hogy nem akartam a bajaival szembesülni, és a magam bajaival sem akartam, persze csak 
olyanokkal nem akartam, amelyek nagyon megterheltek, illetve olyan bajaimmal sem 
akartam, amelyekre nem találtam megoldást.   

Az évek folyamán kikristályosodtak azok a fordulatok, amelyekkel  minduntalan 
operáltam, ha nem szerettem volna szembesülni Emma bajaival. Ilyenkor az elterelő 
hadműveletimet tükrözték a következő mondatok:  
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Ha cselekedeteim éppen nem illenek hozzám, hozzád, Emma, vagy a helyzethez, 
helyzetünkhöz, akkor azok valami igen kérdéses tágabb környezettől, a legtágabbtól 
függnek, olyasvalamitől, ami nem kezdődik sehol és határa sincs.  

Rosszallás nélkül vagyok képes helytelen, undok dolgokat elkövetni, ha 
mentegetőzésnek hangzik, ha nem.  

Nem akarok ítélni és megítélni, dehogy akarok én, holott minduntalan csak ezt 
teszem, ítélek, el- és megítélek, és erről már le akarok mondani.  

Szeretnék egyszer egészen egy lenni és egyetérteni magammal, és ezenkívül… 
nos ez az, valahogy így is élni. 

Valahányszor vágyaim összeütközésbe kerülnek meggyőződéseimmel, hanyag 
könnyedséggel azt teszem, ami nekem tetszik, és élvezhetem a megütközést, sőt az 
irigységet, emiatt csodálkozó vonzalom, illetve alpári rosszindulat vesz körül. 

Ha megkérdezem magamtól, miről vagyok hát meggyőződve tulajdonképpen, egy 
érzés azt feleli, arról, miszerint valami szokatlan és más jellegű élményre kell szert 
tennem, mint amikre szert teszek eddig, mert ha nem teszek szert szokatlan élményekre, 
akkor baj lesz velem, és akkor ezt a bajt rád is átsugárzom, Emma. 

Lényem hülye megátalkodottságából szomorúság és fáradtság következik, mert 
eléggé szomorú és fáradt vagyok, főleg, mert úgy képzelem, nekem mindent el kell 
érnem az életemben, amit el szeretnék érni; szánalmas törekvés, tudom, és mégis.  

És dacosan leplezem csalódásaimat, minden látszat ellenére.  
A korszakot, amelyben élek csapdákkal telítve látom, ha hiszed, ha nem, Emma, 

mondogattam még ezt is, persze jól tudom, az előző korszakok is csapdákkal voltak tele, 
meg az azt megelőzőek is,  mondhatnád, na ugye, a csapdák között azonban minőségi 
különbségeket fedezek fel, hisz a születésem óta létező csapdákat, az életem csapdáit 
érzem a legveszélyesebbeknek, a legdurvábbaknak, naná, hogy, és ez természetes; 
számomra minden mindig tele van csapdákkal, ugyebár, szóval menekülnöm kell mindig, 
hát bizony. csapda nélkül számomra semmi sem adatik; mit szólsz?  

Különben szorongok, Emma, tettem még hozzá általában, miközben igyekszem 
mosolyogni, vagy mintha mosolyognék, és azt mondom, ugyan, vegyem észre, most éljük 
vihar és vágy korszakunkat, illetve, eléggé hülyén kifejezve, lázadó, forrongó 
ifjúkorunkat, pedig már nem is volnánk annyira ifjak, másképp elmondva, most kerülünk 
mi ketten, ahogy megfigyeltem, a béta szakaszba, ne kérdezd, mi ez; ám ha nem vagy 
ezzel tisztában, épp ideje utánanézned.  

És tirádáztam, hogy tudod, mit, Díszcserje, énekeljük el kánonban a Hello Good 
Bye-t, és perdüljünk táncra. 
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Emma novelláit, egy ábrándjait el nem vesztett leányról szólókat, hol közlik a 

folyóiratok, hol visszautasítják. Általában kevés folyóirat viseli el írásait, ezeket a furcsa, 
igen szokatlan történeteket. Kifogásolják például, hogy az ábránd, amely novellái 
főszereplője, az ábrándos leánnyal együtt, az úgymond mi világunkban hiteltelennek 
tetszik, főleg, ha a főhőst csak az ábránd foglalkoztatja, hisz a mi közegünkben, ahogy 
fogalmazták, nem az ábránd, hanem a megfogható dolgok számítanak. Több szerkesztő 
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szerint Emma írásai csupán bizonyos hangulatokba, stílusokba, helyzetekbe való 
beleélési gyakorlatoknak mutatkoznak, negatív kicsengéssel, semmi közük a jelen 
huszonéveseinek, mint a novellák szereplőinek, hiteles ábrázolásához, mert az új 
nemzedék képviselői, legalábbis azok, akikről érdemes írni, nem telítettek kudarcos 
indulatokkal, ha ábrándjaik nem teljesülnek, ahogy Emma el szeretné hitetni. Különben is 
felesleges minduntalan ábrándozni, mert az ábrándozás, ahogy a nagy filozófus is 
megjegyezte, az élet megrontója. Felhozták, miszerint a novellák tüntetnek a dialógusok, 
tehát a párbeszédek természetes beszédtől való fényévnyi távolságával, túlságosan 
halmozva vannak hiteltelen jelenetek, és a figurák valódisága is kétséget támaszt. 
Vádolták Emmát mindazzal, aminek éppen az ellenkezője volt igaz, vádolták 
túlbonyolított emberellenességgel, semmiben sem hívő teljes tagadással, a társadalmi 
létbe való beágyazottságának hiányával, és azzal, hogy nem szereti a hőseit, egyetlen 
kivétellel, a főszereplő, a leány figurája kivételével, akit éppen, hogy nem kéne szeretnie.  

Gyönyörű szép az a leány, mondtam, mert ugye gyönyörű, ráadásul hajótörést 
kéne szenvednie a tények kegyetlen zátonyán, és nem szenved semmilyen törést.  

Mesélte Emma, milyen kíváncsian méregették mindegyik folyóirat 
szerkesztőségében, mint úgynevezett fiatal, kezdő, roppant kezdő írót, hisz még egyetlen 
kötete sem jelent meg; és bámulták egyúttal mint fiatal nőt, elöl, hátul méretet vettek róla, 
elsősorban a melléről. Persze felfoghatta volna például a melle tüzetes megszemlélését 
írói hitele rontásának meg szabadsága korlátozásának is, de legyintett, persze 
kényszerűségből legyintett, viszont igyekezett mellét legközelebb laza pulóver alá rejteni. 
A korszak divatjának tetszett, úgy látszik, a női mellre való révült férfiúi összpontosítás.   

Szegények, kanosak, mondtam, hát ilyen a szerkesztők mezőnye.  
Egy-két folyóiratnál azonban rácsodálkoztak és kijelentették, öntörvényű 

novellákról van szó. Emma ujjongott és azt gondolta, hogy rátalált végre magához 
hasonlókra ezekben a szerkesztőkben, akiket éppen olyannak látott, mint saját magát, 
végre megtestesítik őt is valakik, gondolta nem is egyszer, és bizony madarat, de még 
balkáni gerlét is, amit pedig utált, lehetett volna vele fogatni. Megdicsőült, mikor az 
engedékenyebb szerkesztők kijelentették, hogy novellái rúgásszerűen felidéztetnek és 
gunyorosan elenyésztetnek, sőt kinyilatkoztatásszerűen bizonyítják, micsoda szellemi és 
létbeli világban adatik élnünk. Még hozzátették, hogy tetszik nekik Emma novelláinak 
ágas-bogas formatartalma, amelyről vitáztak is, vajon hihető vagy hihetetlen, hangulata 
mindenek előtti vagy mindenek utáni, esetleg semmi előtti vagy semmi utáni, 
evilágiatlan-e vagy éppen e világba ágyazott. És igen-igen biztatták, kijelentve, hogy 
írásai tulajdonképpen a totális, tehát a teljesen lehetetlennek látszó közlésük miatt 
közlendők éppen, fejezték ki így, egyszerűbben mondva, az ilyen még nem volt voltuk 
miatt, tehát mesterkedni kell, tették hozzá, hogyan adják be megjelentetését azoknak, 
akik amúgy sem rokonszenveznek velük, a folyóiratuk túlzott újításaival meg bizonyos 
kivívott szabadságával, illetve nem is a szabadsággal, hanem csak azzal, amit annak 
hívnak. Ez az egy-két folyóirat szerkesztő ilyesmikkel hencegett. Kitalálták, nevezzék ki 
Emma novelláit kísérletnek, illetve még inkább kísérleten kívüli kísérletnek, amelyek, 
mint ilyenek, tehát dupla kísérletek, és azokat enyhébben lehet elbírálni. Ebben a 
szellemben előszót írtak Emma novelláihoz. És nevettek. Igazán elégedetteknek 
látszottak magukkal. Végül is abba fáradt bele Emma, hogy a buzdításokat elhárítsa, és 
főleg abba, hogy az előszavakat olvasván el ne sírja magát.. Egy kicsit évődtek vele, 
célozgattak leendő írói formátumára, ami, kétségük sem volt, hogy az irodalmi mezőny 
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felfokozott figyelmét fogja vonni maga után, és nyilvánvalóan a mellére gondoltak, sőt 
összpontosítottak is megint arra, mármint aki férfinak látszott. Azonban többször 
megtörtént, hogy a már elfogadott novelláját, több hónapos várakoztatás után, 
magyarázat nélkül dobták vissza. 

Ezek aztán tudják, mitől döglik a légy, Emma, mondtam, elsősorban is a döglégy.   
Megszokjuk mind a közlést, mind a visszautasítást, függetlenítjük magunkat 

ezektől. Függetleníthetjük, tudniillik, miután híre megy bizonyos mérvadó, 
véleményirányító társaságokban, hogy léteznek Emmának írásai, amelyek nem 
jelenhettek meg, hát elkérik és olvassák. Hullámokat ver itt-ott, és egyszer csak 
észrevesszük, tekintélye lesz, neve támad, ha csak szűk körökben is.  

Az egyik visszautasított novellája a főszereplő leány szabadságvágyáról szól, 
akkora szabadságvágyról, amekkorát elképzelni is merészségnek tűnt, dús zamatú 
nyelven előadva. A leány kifejti, hogy az uralkodó tényezők, mákszemnyiek is, elefánt 
nagyságúak is, nemcsak a nekik nem tetsző kiiktatásán munkálkodnak, nemcsak 
megrendszabályoznak, hanem a megrendszabályozás cinkosának tesznek meg mindent és 
mindenkit, aki nem szeretne a társadalomból kitaszított lenni. Az uralom 
megrendszabályozza a testet, a testünket, azt a testet, amellyel születünk, tartja így a 
leány, és az is megmutatkozik, hogy az erre adott válaszunk, kétségbeesett és fájdalmas 
válasz, a psziché, a lélek megjelenése, amely lélek, nem egyenlő a keresztények feltalálta 
lélekkel. Mert ez másfajta lélek, ez a psziché, fittyet akar hányni az uralom által 
kialakított testnek és rendszabályoknak. Nem véletlen, hogy ez a lélek azoknál lelhető fel, 
akik nincsenek megrendszabályozva vagy nem eléggé, adja  Emma az ábrándos leány 
szájába, legalábbis értelmezésem szerint. Ez a megrendszabályozatlan lélek elsősorban az 
őrülteknél, a gyerekeknél, az öngyilkosoknál, a kritikus elméknél lelhető fel, mint 
kivehető a műből áttételesen, és fellehető a kizsigerelteknél, az alávetetteknél, a 
betegeknél, egyáltalán az életet nehezen viselőknél, és, ne felejtsük, int Emma a 
főszereplőjén keresztül, hogy mindezek pártfogóinál ad hírt magáról eléggé zajosan. 
Persze eme lélek, psziché, rendszabályozásába fog haladéktalanul az uralom, minek 
következtében születik meg a rendszabályozott szellem is, az uralomnak engedelmeskedő 
szellem, az undorító szellem, a megszabályozott test és a megszabályozott lélek 
szellemeként, olvastam ki a novellából. Mindez egy olyan politikai szertartásrendbe 
ágyazottan, amelynek révén a mindenkori uralkodó tényezők megjeleníthetik magukat. 
Így aztán az éppen uralmon lévőnek sikerül a maga igazságát a testbe, a lélekbe, és 
persze a szellembe is elültetnie. Küzdenünk kéne, hogy megszüntessük a test 
rendszabályozását, állította a novella. Ki kéne iktatnunk a lélek, psziché, 
rendszabályozását szintén. Szükséges volna ellenállnunk a szellem rendszabályozásának 
is. És mivel és természetesen a rendszabályozatlan testet, lelket, szellemet kéne 
normálisnak tekinteni, tehát az uralmi beavatkozástól mentest, amely eleve normálisként 
létezik, így aztán a test, a lélek, meg a szellem eredeti, rendszabályozatlan voltát kéne  az 
uralomba, picikébe, nagyobbacskába, óriásiba, akármekkorába emelni, vetette fel Emma, 
főszereplője révén, az én olvasatomban. És hozzátette, hogy ha a rendszabályozatlan test, 
lélek, psziché, szellem jellemezné az uralmat, akkor az uralom rendszabályozatlanként 
működhetne, és ez volna igazán a szabadság kiindulópontja, legalábbis ahogy én 
olvastam. És mindennek a hátterét egy zajos házi összejövetel adta, ivással, harsogó 
zenével, tánccal, csókolózással, sőt szeretkezéssel.     

Megkérdeztem, csak nem te írtad, Emma?  
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Egy másik meg nem jelentetett novellában, amelynek légköre engem elbűvölt, 
mert sugalmazó, lenyűgöző, láttató erő járt át olvastán, előbukkan egy mozdulatlan vidék, 
a mozdulatlanság megtestesítője, csak az eső esik, zuhog. És feltűnik a leány, az az 
ábrándos, tökéletesen átázva, vár valamire feszülten, mire megjelenik egy férfi, akinek 
néma szemvillanására, kis fejmozdulatára elindul a leány neki az üres térségnek, a 
férfivel együtt, mennek, mennek, mennek, majd lövés dördül, a férfi összeesik. És ez így 
történik továbbra is a novellában, ilyen módszerrel, ilyen eseményekkel, tulajdonképpen 
szertartásos ismétlődéssel esik az eső, és marad mozdulatlan a vidék, halad az üres térség 
felé a leány, miközben szabályozottan megy az ölés, öldöklés, ünnepélyesen, szinte 
vallásos rendben, szokványos cselekedetként. Döbbenetes. Lázadást látunk a háttérben és 
annak eltiprását. Kultuszos lázadás, kultuszos eltiprás, gondoltam. Imádattal fogadott 
lázadás, behódolással fogadott eltiprás. A lány szemtanú. Tapasztalja, hogyan lehet 
begyökerezett, elfogadott szertartások iránti mély hódolattal ölni. Aztán kifejti hevülten 
életben maradása után a barátjának, hogy a kultusszal övezett öldöklés magától értetődő, 
értékkel övezett öldöklés lett manapság, és ha ilyen marad az öldöklés, akkor a világ 
elpusztul. Mindezen közben egy vitán vesz részt a lány, hasonló lányokkal és fiúkkal, 
mint ő, vitázik, hajba kapnak, és egy fiú pisztolyt ránt, hevesen ráfogja az ábrándos 
lányra, így végződik a novella, nem tudjuk, elsül-e a pisztoly. 

Milyen feleségem is van nekem, mondtam. 
Egy harmadik nem kívánatos novellában, amelynek főszereplője a szerelem, a 

leány szerelme, ami úgy van ábrázolva, mint az ember határait a végtelenségig 
kiterjesztő, gátlásokat nem ismerő, tiltásokat megsemmisítő, az állati kéjvágyat is 
magában foglaló, őrült Erosz, vagyis eme görög istenség önfeledt állapota, illetve velünk 
született, belső erő kivetülése, ami ösztönösen ördögi és ösztönösen angyali egyszerre. 
Az ilyen szerelmi öröm forrásai az ember eltévelyedéseinek álomszerűségéből, ördögi 
ármánykodásának meseszerűségéből, sőt az ember szokásos világának kívüli világából is 
fakadnak, tehát alvilági is az ilyen szerelem, és mondhatni, hogy felvilági is, sőt az isteni 
önfeledtség őrülete is jellemzi, legalábbis, ahogy én felfogtam a szerző szándékát. 
Ugyanakkor az ilyen szerelem éppen hogy sajátosan és jellegzetesen emberi, közli a 
novella, hiszen emberi az ördögi is, az angyali meg az isteni is, és az alvilág is az ember 
teremtménye, meg a felvilág is szintén, sőt emberi az ember világán kívülinek tartott 
világ is, és most már ezt be kéne látni, mondja ki Emma. A szerelem istenei is mi, 
emberek volnánk, meg persze a szellemei is, az ördögei is, a boszorkányai is mi, 
emberek. Miközben észre kéne vennünk, hogy éppen a valóságos világ van tele, ha lehet 
így mondani, mennyei álmainkkal, pokolbeli szertartásainkkal, ferdének tartott 
képzeletünkkel, szégyenteljesnek minősített hasonlatainkkal.  Tudatosítanunk kéne, hogy 
állatok is lehetünk a szerelemben, mennyi példa van erre ugye, utal erre a novella, sőt 
szerelmi eltévelyedők is lehetünk, szerelmi vakok is, szerelmi süketek is, meg szerelmi 
címeres hülyék, szerelmi gonoszok, szerelmi gyilkosok, nem kell ehhez eltévelyedni, 
ármánykodni, világon kívülinek lenni, és ezt persze ideje lenne most már magunkévá 
tenni, írja Emma. A keretét utcasarkon szereplő kurvák és futtatóik adják meg, a maguk 
sajátos életével és nyelvezetével.  

Te jó isten, ámulok rajtad, Emma, mondtam. 
Egy meg nem jelentetett következő novellában úgyszólván fénykép hűséggel van 

láttatva a szereplők hatalmas lobogása, amely fenséges nyugalmukkal váltakozik. A 
főszereplő leány mások hiteit magáénak vallja, ha azok nem gonoszak, akárkivel 
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igyekszik egy hullámhosszra kerülni, ha érdemesnek véli, és minduntalan társra is talál, 
hemzsegnek körülötte. Elhatározza, azon fog dolgozni, hogy az ember ne érezze többé 
földi kisemmizettségét, amely együtt járna az ember saját magába vetett hitének 
elillanásával, végre már lássuk magunkat annak, akik vagyunk, lássuk, hogy a 
földgolyóbisnak mi adunk értelmet, lássuk, hogy a földi élet léte semmi más, mint a mi 
magunk nevezetes léte, amely tulajdonképpen felülmúlhatatlan. És akkor az égi 
kisemmizettségünkkel sem kellene foglalkoznunk többé, mivel a földet, a  
felülmúlhatatlan földet az ég sem múlhatná felül, és akkor nem kéne fohászkodnunk fel 
az égbe, még azt sem tudván biztosan, meghallgat-e az égi lakó vagy sem, hogy 
egyáltalán létezik-e vagy sem, és ha úgy tartjuk, hogy nem, akkor viszont helyette mi 
népesíthetnénk be az eget is. Ebben az esetben megszüntethetnénk isteni 
kisemmizettségünk sulykolását, vagyis elvethetnénk egy hagyományt, és akkor az 
istenség képe a saját képünk lehetne, eszményi lényként láttatva magunkat, bátran és 
önfeledten, és akkor éljen, és akkor mondhatnánk, hogy megvan, megvagyunk, ilyenek 
vagyunk, illetve ilyennek kéne lennünk, írja Emma. Időnként megszakadnak a látomások 
és egy rockkoncerten találjuk magunkat. 

Elgyengülök, Emma, ha olvasom, mondtam. 
A kiadókban azonban nem gyengültek el, hanem erőteljesen, már két kiadóban is, 

utasították el a novellákat, és meg sem okolták. Emma elvitte egy harmadik kiadóba, ott 
elfogadták azonnal, hát táncolni mentünk. Azonban pár nap múlva jelentkezett a második 
kiadó, hogy megváltoztatva álláspontját megjelentetnék a novellákat. Ölelgettük egymást. 

Na, de mit csináljunk? Melyik kiadónak mondjunk igent? Hát itt tartottunk. 
Emma azonnal regényt kezdett írni, egy sejtelmes prózát bizonyos, titokzatos 

vörös levelezőkről, kiket címzettjük, egy bátor asszony leleplez.  
És már csaknem tízéves múltra tekintett vissza, ha furcsa, ha nem, Emma 

filmjátéka, A gödörásó lány, tudniillik három évig Emma járta a stúdiókat a filmtervével, 
visszautasították, lényegében vissza, hiszen nem is filmes, mondták neki, mit akar, majd, 
szerencséjére, egy kísérleti stúdió pályázatot írt ki, mire másra is mint kísérleti filmek 
számára, nem-filmeseknek is, ámde a pályázat elbírálása újabb három évet vett igénybe, 
nem hazudok, és miután Emma megnyerte az első díjat, újabb három év telt el a 
díjnyertes forgatókönyve körüli csatározásokkal.  

Emma várt, várt és várt, néhanapján feszültség fogta el, a levegőbe bámult.  
A stúdió vezetőségének tehát tetszett Emma filmforgatókönyve, kiemelték 

filmszerűségét, a fényekkel való játékot az első részben, a tükörrel való játékot a második 
részben, és az árnyékokkal való játékot a harmadik részben. Micsoda képi elképzelések 
és hatások! Úgy látta Emma, na nézd, egészen ritka, páratlan fiatal művészekre lelt ott, 
abban a stúdióban, amely ugye egy kísérleti műhelyként alapíttatott. És hogy eleget 
tehessen a pályázati feltételnek, miszerint neki kell megrendezni a filmet, és ez bizony, 
mint büszkélkedtek a vezetőségben, páratlanul élenjáró ötlet, hiszen Emma nem tanulta a 
filmezést; viszont mégiscsak kezdő, hát beosztották asszisztensnek, az egyik rendező 
segéderejének, annak készülő filmjébe. Megjegyzem, a kezdő szócska attól kezdve 
mintha varázsszóvá vált volna Emmával kapcsolatban, állandó jelzője lett. Azonban 
egyszer csak a vezetőségben néhányan felvetették,  hogy tökéletesen hiteltelen a 
forgatókönyv, utcai követés, hasonmás, árnyék-árny;  és még hiteltelenebb, mikor a 
főhős lány a saját pisijét issza, csak azért, hogy elmondhassa, a saját pisi útja megmutatja 
a kiutat egy labirintusban, a saját labirintusunkból, mert ugye a vese és a húgyutak 
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labirintust mintáznak; és teljesen felesleges, hogy a lány gyönyörű, derékig érő haját 
kopaszra nyírja saját kezűleg, mert az öncsonkítás, tehát a mi viszonyaink között 
erkölcstelen; és mit kezdjenek megfoghatatlan dolgokkal, mint mikor a lánnyal 
kapcsolatban lévő figurák árnyéka rámászik a lányra?  

Kiderült, hogy az a minisztériumi ember, akitől függött, kap-e pénzt Emma 
filmcsinálásra ismertette fenntartásait, és aztán ismertette megint Emma jelenlétében is, 
kimondottan elnyúlós visszafogottsággal, és javasolt néhány változtatást igen 
homályosan, sőt úgy mintha csak kérne-kuncsorogna úgymond a hitelesség érdekében, az 
erkölcsiség védelmében. Emma számára nem derült ki, mit akart pontosan. Azok viszont, 
a vezetőség, azok a nagyszerű szabálytalan és élenjáró figurák, akik úgy tettek mintha az 
uralkodó szemlélet ellenében újítanának és járnának élen, szóval ők mintha kitalálták 
volna, mit hallana szívesen az a miniszteriális, bólogattak és rákezdték kritizálni, amit 
sohasem tettek, Emma forgatókönyvét, elsősorban is a reménytelenséget sugalló volta 
miatt, hiszen egy gödör ásásáról és az abba való kerülésről van szó ugye, tehát az 
elásásról. Megütközött rajtuk Emma, nem értette viselkedésüket, valami nincs rendjén 
velük, jutott erre, sajnálta őket, kár értük, és kár mindnyájunkért, és kár érte, gondolta. 
No de Emma bevetette ékesszólását, filmelméleti műveltsége tárházát, megvilágította a 
tapasztalaton túli, elvont tartalmak fontosságát, miközben fogsorát is ragyogtatta. Volt, 
akiket meggyőzött, volt, akiket nem. A miniszteriális megjegyezte, hogy ha nem szórta 
volna Emma oly ékesen és okosan a szavakat, akkor elkábíthatott volna mindenkit, 
elsősorban is az alakjával meg a hallgatásával, sőt már-már az égbolt ragyogásával 
versengő nőisen fényes sugárzásával, akkor nyerhetett volna,  mivel azonban 
megmagyarázott mindent, hát nem is maradt semmi a sugaraiból, így aztán szertefoszlott 
minden érve. Ugyanakkor felmerült, hogy egy már díjnyertes munkát meg lehet-e 
változtatni, és arra szavaztak, hogy a cél érdekében miért is ne. Emma megdöbbent. És 
meglehetősen komoran, idegenkedve váltak el egymástól akkor, Emma és a vezetőség.  

Mintha túlságosan is feláramlott volna fejébe a vére, miközben állandósulni 
látszott feltűnő szívdobogása, ezért orvoshoz kellett mennie.  

Aztán javasolták, mivel Emma ugye kezdő, hogy az a rendező, aki mellett tanulja 
Emma a filmkészítés szakmáját, Andori Sándor nevezetű segítsen Emmának a technikai 
forgatókönyv elkészítésében, és ha már segít, akkor  vegye be Emma konzultánsnak 
vagyis tanácsadónak, szakértőnek, elsősorban azért, hogy bizonyos változtatásokat, 
amelyeket Emma képtelen végrehajtani, legalábbis a vezetőség szerint, Andori 
megtehessen, hiszen meg kell tenni, mert ha nem, akkor nincs pénz. Emma megkérdezte, 
miféle változásokat?  Hát ez még, kérdeztek vissza, kérdés lehet? És morogtak rá. 
Csikorgatta Emma a fogát, mégis bevette Andorit, elsősorban az én tanácsomra, előre 
bocsátom, hogy rossz tanácsomra, lássák, tud Emma alkalmazkodni. És Andori belépett 
Emma életébe, az életünkbe. Hülye ötletei voltak, pedig avantgárdként, újítóként, 
élenjáróként volt számon tartva, mindegyiket elvetette Emma. És felmérte, Andori 
valószínűleg hiányzott azokról az órákról, amelyeken a technikát oktatták a rendezői 
szakon, nehezen bontakozott ki ugyanis a technikai forgatókönyv. Mikor elkészült a 
költségvetés, kiderült, kilencszázezer forintba kerülne a film, és ez nem számított 
kevésnek egy kísérleti stúdióban meg egy Emmához hasonló figura filmjének, húzták is 
orrukat a vezetőségben némelyek, Emma meg gyűjtögette szépen a mindenféle csúnya, 
torz vonásokat a pofájukról. És jöttek további meglepetések. Hiszen el kellett ámulnia a 
technikai forgatókönyv sokszorosított példányain, amelyet lényegében, minták után, 
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végül is ő, Emma csinált, Andori helyett, tehát elámult, tudniillik Andori neve mellé már 
nemcsak a konzultáns, hanem a dramaturg is oda volt biggyesztve. Megütődött Emma, ez 
csak így megy?! Belelapozva alapvető változtatásokat, amikről nem tudott, vett észre a 
forgatókönyvén. Megkapta a magyarázatot, egyszerűen optimistább, tehát derűlátóbb, 
bizakodóbb lett a filmjátéka, hát csak ennyi a változtatás, és a miniszteriálisnak is tetszik 
most már. A vele meg nem beszélt változtatásokat iktassa ki gyorsan, mondtam 
Emmának, mert ha nem, majd meglátja, mire vetemednek majd a továbbiakban, és 
vetesse le Andori nevét, mint dramaturgot. Nem fogadta meg tanácsomat, akkor még azt 
gondolta Emma, megengedheti magának Andorit, meg a változtatások szótlanul hagyását, 
a forgatáson úgyis figyelmen kívül fogja hagyni. Nem vette észre, hogy már ólmosodott 
az ég felette. 

Ugyanakkor ágynak esett, és napokig nem kelt fel.  
A forgatást, pénzhiányt emlegetve, elhalasztották egy évvel, miközben mind 

kísértetiesebben bámulták a stúdióban, egyre gyanúsabban vizsgálgatták, meresztették rá 
a szemüket, összenéztek, ha megjelent, vagy éppen a távolba tekintettek, el a feje felett, 
esetleg a háta mögé. Mi ez itt körülötte, kérdezte magától és kérdezte tőlem, mi ez? Én 
persze most is leszúrtam, hogy biztosan kiadta magát, és az, aki olyan mint ő, nem 
adhatja ki magát, megtanulhatta volna már. És ráadásul megint rossz lépést tett, szerette 
volna kierőszakolni, hogy kössék az orrára, ha valami bajuk van vele, hát ingerülten 
utasították vissza, milyen baj, kelletlenül vonogatták a vállukat és kibökték, csak szót 
szeretnének vele érteni, de vele nem lehet. Meglepődött, hogy-hogy nem lehet, hiszen 
hónapok, sőt évek óta beszélnek egymással, és mintha szót is értettek volna. Na, erre még 
ingerültebbek és kelletlenebbek lettek vele, olyan kelletlenek és ingerültek, hogy ha 
Emma ezt akkor felfogja, soha többé nem érintkezett volna velük.  

Gondolta, pszichiáterhez fordul, de én erőteljesen elleneztem. 
Kijött sokszorosítva végre filmjátékának a szövege, jelezve, talán-talán kezdheti a 

forgatást majd. És mit látott a címlapján? Andori Sándort, mint aki most már társ-íróként 
is a fedőlapon tündökölt. Társ-író!!!  Felsikoltott Emma. Vele, Andorival írta volna 
társként filmjátékát?! Sírt. Belelapozott a sokszorosított szövegbe, és kiverte a veríték. 
Andori több helyen átírta, rá sem lehetett ismerni. Elképedt Emma, nem értett semmit. 
Na, erre ez az avantgárd filmrendező a fejéhez vágta, mennyire idegen ő, Emma, itt, a 
filmkészítők között.  

Emma sírt és sírt.  
A filmből nem lett semmi. 
Ámde írta a regényét, és ha írta, akkor mosolygott, egy sejtelmes prózát írt 

bizonyos, titokzatos vörös levelezőkről, kiket címzettjük, egy bátor asszony leleplez.  
  
  
68 
 
 

Emma arra jut, már nem először, hogy rettenetesen sok csapda leselkedik rá, 
akkor gondol erre, mikor a Vörösmarty téren halad át egy szép tavaszi napsütésben, 
langymelegben, arcát a napnak tartva, jókedvűen, és beleütközik a Kaszás házaspárba. 
Íme, gondolja, megint bekövetkezik csapdába kerülése, és hirtelen elmúlik a jókedve, 
átfut rajta, mennyire rettentő ostobaság a részéről kimenni a Vörösmarty térre meg a 
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környékére, hogy még Kaszásékkal is találkozzon, látni sem akarja őket régóta, már 
minden kapcsolatot teljesen felszámol velük, bár korábban szoros, azonban csak aránylag 
szoros viszonyban állnak. Hát jó, gondolja, úgy látszik, meg kell fizetnie az itteni, 
kellemesnek ígérkező, belvárosi sétálás  árát.  

Kaszásékon minden nemesen és a divat szerint lehordott, a legújabban megjelent 
könyveket vásárolják, azonnal beszámolnak sikereikről, valami tévéfilm szövegének 
írásáról, ketten csinálják egy klasszikus regényből. Elképesztő madárijesztők, véli Emma, 
a legcsekélyebb fogalmuk sincs az írásról, a filmről végképp nincs, elfut felettük, 
mellettük az idő, elfekvőben a helyük, gondolja. Leépülnek, idejétmúltak, pedig még 
aránylag fiatalok. Szóval az idegeire mennek Kaszásék.  

 Eldicsekednek magukkal persze Kaszásék, elsősorban azzal, mennyire lépést 
tartanak az idővel, mert ugye az idő halad, és ők az idővel együtt haladnak,  
tulajdonképpen megújulnak minden évben. És miért? Egyszerűen azért, mivel 
értelmiségiek.  

A rohadt életbe, mondja magában Emma.  
Évekkel ezelőtt Emma is úgy gondolja, hogy Kaszásék értelmiségiek, okosak és 

képzettek, ma viszont csak az értelmiség karikatúrájának, közönségesnek és 
ellenszenvesnek látja őket, tulajdonképpen visszataszítónak, elkopottnak, kik ellenérzést 
váltanak ki belőle, sőt számára a legellenszenvesebbek azok közül a Kaszásékhoz 
hasonló figurák közül, akiket ismer, és szemében most már a gondolkodásellenesség 
mintapéldái Kaszásék, a képzelő erő nélküli, szellemtelen szájhőst testesítik meg. Persze 
Budapesten imádják az ilyeneket, jól tudja Emma, az ilyen borzadályosan okoskodó, 
mindent jobban tudó, erkölcsi mintaként magukat mutogató, dagályosan, szenvelgően 
fellépő jellemeket, mert hát ilyenek Kaszásék, akik természetellenes, visszás, kisszerű 
mutatványaikkal, mert másnak nem nevezheti Emma, meg erőszakosságukkal mindenre 
rárontanak, ami értékes, rárontanak, mondván, hogy még értékesebbé teszik, és közben 
porrá zúzzák és megsemmisítik. 

Szia… Emma… Jó… hogy összefutunk… Már fel akartunk hívni… hogy 
elmondjuk… miszerint novelláid… amelyeket olvasni lehet… és mi bizony olvassuk… 
mert mindent olvasunk… szóval novelláid üzenetét egy beavatási folyamathoz tudnám 
hasonlítani…, mondja Kaszás mint értelmiségi.  … Novelláid igazak és igaziak… sőt 
fájdalmasak… Az élmény hatására úgy érzem… mintha felnőtté válnék éppen… 
kikerülvén a gyerekkorból… szomatikus-pszichikus szenvedések árán…  

…Akár a primitív népeknél…, vette át a szót Kaszásné mint értelmiségi. …  Azok 
esetében ugyanis a felnőttségbe beavatandó gyereket olyan rítusoknak vetik alá… hogy 
kiderüljön… készen áll-e már a természettel való önálló és frontális találkozásra... ezért 
aztán szokás kiverni a fogát… tüzes hamuban meghempergetni… felhasogatni a testét… 
vagy napokig magára hagyni a sötét rengetegben... mint a mágikus korban… Ezt élem 
át… Emma… ilyen az én olvasatom…  

Emma mint szerző hallgat, zavartan hallgat.  
És veled együtt mint novellaszerzővel teszem fel a kérdést… Emma… illetve 

merem feltenni… hogy mi… civilizáltak vajon milyen értelmű életre akarjuk felkészíteni 
magunkat..., kérdezi Kaszás, az értelmiségi. … Vállalva azt a kötelezettséget… hogy a 
nálunk dívó folyamatok rendszerének különlegesen különös… ámde korszerű-
korszerűtlennek mutatkozó  szertartásaiban elmerüljünk… … A felelet nem lehet más… 
mint a te feleleted… Emma… ami novelláidból is kitetszik… hogy alámerülünk… és 
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abból a célból ugye… amely  nobilis cél…  hogy felnőttként se felejtsük el 
gyerekkorunkat… amihez  originálisan jó ösztöneink szabad használata szükségeltetik…  

Mindennek révén ugye gyermekien tisztának maradhatunk… ahogy írásaidból… 
Emma… kiolvasható…, mondja Kaszásné, az értelmiségi. … És  boldogok lehetünk  
érett felnőtté válásunk közepette is… happiness and happiness... 

Emma mint szerző hallgat, zavartan hallgat.  
És tényleg… mi mást… mi jobbat akarhat egy irodalom… mint bárki kilétének 

feltárását… főleg… ha az hiteles mondatokban van fogalmazva…  ahogy te… Emma… 
fogalmazol…, mondja Kaszás, az értelmiségi.  … Miközben rámutatsz a folyamatra… és 
feltétlenül íróilag…  amely a happinesshez vezet…  

Éppen ezért jobban ki kellene fejtened… Emma… drágaságom… hogy a 
boldogság… mert ugye beszéljünk magyarul… megcélzásának nemcsak elévülhetetlen 
jelentősége van a mi kultúránkat… a felvilágosult civilizációt tekintve… és nemcsak 
gyakorlati értelemben… hanem szimbolikusan is…, mondja Kaszásné, az értelmiségi. … 
Hiszen segíti életünk minőségének javítását… és minden egyes ábránd segítheti… hiszen 
hősöd egy ábrándjait el nem vesztett leány… Szépen láttatod… hogy az ábránd megvéd a 
saját rossz hajlamainktól… amik útjában állhatnak a boldogságunknak… sőt a 
boldogulásunknak…  

Én viszont látok egy bökkenőt is…, veti fel Kaszás, az értelmiségi. … Mert  
mintha azt sugallnád…  Emma…  hogy igazi leleplezés nincs…  

Éppen erről faggatnálak…, mondja Kaszásné, az értelmiségi. … Arról… hogy 
miért nincs igazi leleplezés szerinted… miközben egy értelmiséginek… főképpen… ha 
művész is… illő leleplezni…  jól észrevehetően…. 

Emma, a  szerző hallgat, zavartan hallgat.  
Bámulják őt Kaszásék, várják, mit mond majd, várják. 
Váratlanul éri Emmát ez az eszmefuttatás, ami egy csőlátásos szemüvegen át 

félreértelmezi novelláit, és persze tömény eredetieskedésből, gondolja, illetve tökéletesen 
nem törődve azzal, mi van azokban az írásokban. Képmutatásnak, értelmetlennek és 
álságosnak véli Kaszásék mondandóját, mindez kiül az arcára.  

Csend.  
Emma mint szerző bámulja a téren szobrot, a költő,Vörösmarty szobrát.  
Hogy megtörjem a csendet… ki kell jelentenem… Emma…, mondja Kaszásné, az 

értelmiségi, … miszerint a felvilágosodott ember számára… akkor is… ha egy ábrándos 
leányzóról van szó minden novelládban…  szóval még egy ilyennek is… úgy érzem… a 
legfontosabb teendője a leleplezés… ha nem is a tudatos… ámde az ösztönös 
mindenképpen...   

És ehhez a te novellásköteted… Emma… elévülhetetlen adalék lehetne… ha 
felismernéd… amit az előbb a nejem… akit csak a Kaszásnénak nevezek… előad…, 
mondja Kaszás, az értelmiségi. 

Elévülhetetlen adalék lehetne… mármint a leleplezés… de nem lesz az a 
novelláidban… sajnos nem… Emma… Jól beszél a férjem… a Kaszás…, mondja 
Kaszásné, az értelmiségi. 

És várakozással, most már türelmetlen várakozással tekintenek Emmára, vajon 
mit szól mindehhez.  

Emma, a szerző hallgat, mintha szájzárat kapna.  
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Lehajtja a fejét, az aszfaltot nézi, a repedéseit, nem viszonozza Kaszásék rá 
szegeződő tekintetét. Nevetséges, amit mondanak, gondolja, egyszerűen nevetséges, 
mindig is nevetségesen nyilvánultak meg, és mégis évekig vonzódott hozzájuk, 
méltatlanul vonzódott még nemrég is, pedig már akkor is érezte, bár nem tudatosította, 
mennyire hülye, igen, egyszerűen hülye véleményeket fogalmaznak, mint most is, mintha 
nem is olvasták volna azt, amiről véleményt alkotnak. És milyen zagyván fejezik ki 
magukat, gondolja Emma, értelmiségi módra zagyván.  

A csend mély.  
Emma… miért hallgatsz… talán szájzárat kaptál…, kérdezik Kaszás és Kaszásné, 

az  értelmiségiek.  
Köszönöm… köszönöm… hát szóval…, mondja Emma, a  szerző. 
Majd eszébe jut, hogy hát tényleg, miért ne kaphatna szájzárat. Egyszeriben 

szorosan összepréseli a száját, és szájára mutogatva élénken, hang nélkül, a csukott 
szájára, azt mutatja, hogy sajnos szájzára keletkezett tényleg. Látja, nem értik Kaszásék, 
pedig ők vetik fel az előbb a szájzárat, mégsem fogják fel, így kénytelen Emma 
megszólalni legalább egy szó erejéig. 

Szájzár…, mondja Emma, a  szerző.  
Meglepődnek Kaszásék, majd részvevően, sajnálkozva tekintenek rá.   
Nagyon sajnálom… Emma… orvoshoz kéne gyorsan menned… van is egy kitűnő 

orvos barátunk… szájzár specialista is többek között…, mondja Kaszás, az értelmiségi. 
Emma, a  szerző, egyetértően, némán bólogat.  
Pedig milyen jót beszélgethetnénk… egy értelmiséginek a szájzár egyszerűen 

végzetes… sőt halálos…, mondja Kaszásné, az értelmiségi.  
Emma, a  szerző, egyetértően, némán bólogat.  
Beszélgethetnénk arról… miszerint az entellektüel mai napság… és abban a 

szisztémában… amiben élünk… központi  helyet foglal el… ha kényest… igen kényest is 
egyúttal… mert szemet szúróan kivételes helyen áll… ami nagy felelősséget ró rá…, 
mondja Kaszás, az értelmiségi. 

Roppant kényes a helyzetünk tényleg… mert felelősségtudatos szituációban 
találja magát az értelmiségi  nálunk…, mondja Kaszásné, az értelmiségi. … Tudniillik a  
helyzet magaslatán neki kell állnia… nekünk… és nem a proletároknak… De ez nem azt 
jelenti… de nem ám… hogy hatalmon lenne az értelmiség… hogy hatalmon lennénk… 
tudniillik vannak… akik azt  mondják egyenesen… hogy mi vagyunk… az entellektüelek 
csoportja van hatalmon…  hát ezt vissza kell utasítani… de roppant erővel és indulattal… 

Igen… vissza kell utasítani…, mondja Kaszás, az értelmiségi. …Tudniillik mi… 
akik entellektüelek volnánk… nem hatalmon vagyunk… hanem igazodási pontként 
számolnak velünk ott fent… ezért meg kell nyerni bennünket… és azt nem adjuk 
olcsón… grátisz semmiképpen sem… No és képviseljük a proletárok érdekeit… ha 
hagyják… 

Igen… képviselünk… de nem grátisz… nem ám… alkuhelyzetben vagyunk…, 
mondja Kaszásné, az értelmiségi. …Ugyanis mi volnánk a húzóerő… mert hozzánk kell 
igazodni azoknak… akik a világot úgy akarják megismerni… amilyen ténylegesen a 
világ… hisz a planétát… sőt a rezsimünket a mi tájékozottságunk és műveltségünk 
alapján lehet megérteni… 

Hát a műveltség ugye húzóerőnek számít… és a hatalmon lévők kénytelenek 
figyelni a húzóerőre…, mondja Kaszás, az értelmiségi.  … Ráadásul még ők is 
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értelmiséginek mondják magukat… és hát ismerjük be… kis kivételtől eltekintve… 
értelmiségiek  is… ha nem is entellektüel módjára… bár azért akad olyan is köztük… 
valljuk be… Ezért aztán szót lehet velük érteni… ugye… Te is szót értesz velük… 
Emma… gondolom… Hát nem… 

Szünetet tartanak, bámulják Emmát, aki megint mutogat a szájára, hogy azt nem 
bírja kinyitni. 

Minden esetre velünk számolniuk kell még ott nagyon-nagyon  felül… magasan 
is…, mondja Kaszásné az értelmiségi. … Hiszen ki lehet internacionális… ami ugye a fő 
törekvés… ha nem a szellem embere…  

No persze nekünk is számolni kell velük… azokkal ott fent… megsúgom neked… 
Emma… ha akarjuk… ha nem…, mondja Kaszás, az értelmiségi. … Azonban nem úgy 
vesszük számításba őket…  nem úgy… Tudod… mire gondolok… Emma… És nem 
akarok dicsekedni… Emma… de azért mégis csak mi vagyunk a ranglétra csúcsán 
ugye… hiába a szisztémánk már csak ilyen … Ugyanakkor ambivalens a viszonyulásunk 
… és szisztematikusan… mert azt szeretnénk… hogy hozzánk nőjön fel mindenki… a 
proletárok is… a funkcionáriusok is hozzánk… és méltán szeretnénk… és ha ez 
megtörténik… márpedig e fel haladunk… Emma… ha hiszed… ha nem… akkor nem is 
volna olyan jaj de rossz …  

Sőt… akkor jó volna…, mondja Kaszásné, az értelmiségi. … És hisszük… hogy 
bekövetkezik ez a jó… Úton van ahhoz a hatalom… hogy felnőjön hozzánk… Ez a 
törekvése a hatalom képviselőinek… hidd el… Emma… Így aztán  valakik vagyunk… 
valakik… annál is inkább… hisz tőlünk származik a tudása a hatalomnak… az esze… a 
politikai tudása és az esze is a politikai hatalomnak… Tehát  helyzetünk… ismétlem 
nyomatékosan… kivételezett… ha tetszik nekünk… ha nem… ha tetszik ez neked… 
Emma… ha nem… ha tudják ezt fent… ha nem…  

Tudják… légy nyugodt… Kaszásné…, mondja Kaszás, az értelmiségi. … Igen… 
bizony tudják… És ha nem is akarunk kibékülni kivételezettségünkkel… akkor is 
kivételezettek maradunk… de  meg is fizetjük  az árát… És megmondom… hogyan és 
miképpen fizetünk…. érdekesen fizetünk… hahaha… mert  spirituálisan fizetünk…  

Jól beszél a Kaszás…, mondja Kaszásné az értelmiségi. … Csak hozzáteszem… 
miszerint amivel fizetünk… magyarul… a szellemmel… a lélekkel… az  a legnagyobb 
fizetség… főleg a mi tájainkon… mert… ha elhiszed… ha nem… Emma… a lelki és a 
szellemi diktátumot mi gyakoroljuk… nemzetközi méretekben is… 

Jól beszél a Kaszásné…, mondja Kaszás, az értelmiségi. … No meg aztán csak 
megemlítem… elkészült végre az új lakásunk… mennyit küszködtünk ezért évekig… az 
elmondhatatlan… zöld övezet… látogassatok el hozzánk… szép a panoráma… Emma… 
Nem mondom… igen drága volt…  

Hát igen… drágán fizetünk …, mondja Emma, a  szerző. …  Sziasztok... 
És otthagyja a Vörösmarty szobor tövében a Kaszás házaspárt. Több utcával 

arrébb nevetni kezd, szomorúan nevet.  
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69 
 

 
Egy szikrázóan havas, téli napon, mikor a hóesés nem akar megállni, csaknem 

belefullad Budapest a hóba, Emma hosszú szárú, kissé már elhasznált, világosbarna 
csizmában, sötétbarna, még térdig sem érő, olcsó báránybőr bundában, viszont fedetlen 
fejjel lépi át a filmgyár küszöbét, ahol az a filmstúdió is található, amelyben aznaptól 
dramaturgként dolgozik. Betoppan teljesen behavazva, úgy fest, mint egy hó-leány. 

A sokfilmes, befolyásos rendezők közül az egyik javaslatára, kinek legutóbbi 
filmjében már közreműködik, kerül a stúdióba, viszont ezt a rendezőt, mert országosan 
ismert, nem nevezem meg, csak Dzs.-nek jelölöm, illetve filmgyári becenevén Kötélnek 
vagy Madzagnak, tudniillik köti az ebet, ha nem is madzaggal, a karóhoz általában. Dzs.-t 
megnyeri Emma, és azzal, hogy igencsak, mint  Dzs. elismeri, javít Emma a filmjei, 
amelyekben közreműködik, minőségén, bíráló beállítottsága meg őszintesége révén, 
minduntalan megnyilvánítva mi nem tetszik neki Dzs. elképzeléseiben, ezért aztán úgy 
mutatja be Emmát Dzs., kissé kényelmetlenül is Emmának, hogy ne lepődjetek meg V. 
Emmától, ha csak úgy kijelenti, milyen szar ez a forgatókönyv, meg milyen szar az az 
ötlet, szükségünk van már végre valakire, aki kihajtja belőlünk a jobbat. És nevet, 
visszafogottan nevet Dzs., igen visszafogottan, különben alacsony, sovány, csaknem 
kopasz, szerény megjelenésű, középkorú férfi. 

Az aránylag fiatal, és frissen, jókora meglepetésre kinevezett stúdióvezető, a 
barna bőrű, viszont szőke hajú, szemüveges, csontos fickó, Próka Kristóf, akit csak 
Producerkámnak becéznek, és aki nemrég még egyszerű dramaturg volt, végigméri 
Emmát, főleg a mellére összpontosítva,  amit filmesektől meg újságíróktól már 
megszokott Emma, és nyeglén odaveti, hogy kíváncsi vagyok, vajon Emma állítólagos 
őszintesége személyiségéből fakad-e, mert ha igen, akkor átlátszónak kell lennie, hát 
most ezt fogom megvizsgálni. És körüljárja Emmát, azt játssza, átlát-e rajta, mint egy 
ablaküvegen. Általában nem díjazza Emma az ilyen színészkedést, most mégis tetszik 
neki azért ez a játék, elfogadja Prókától, mivel kedvesen csinálja.  

A többi stúdiótag, aki éppen ott van, röhög vagy éppen nem röhög. Röhög egy 
sokfilmes, öregedő, igen ismert, neves rendező, feltűnően kiöltözött, fiatalosra álcázott, 
akit ismertsége miatt csupán W. betűvel jelzek, ámde akit csak Steyr a Puchként 
emlegetnek, mert valamikor Steyr Puch kocsival kezdi autós életét, persze ma már egy 
nagy Opellal jár, és az a vágya, hogy egyszer majd valahogy szert tehessen egy Jaguárra.  
Röhög egy ugyancsak sokfilmes, vén operatőr, haja ritkás és ősz, arca sokrétűen 
barázdált. Nem röhög a második filmjére készülő, fiatal rendező, Bökény András, aki 
mintha az ócskapiacról öltözködne, koromfekete, szakállas, szabálytalan arcú, magas, 
borzas. Nem röhög egy hasonlóan fiatal, szakadt, elképesztően szakadt operatőr, az 
ugyancsak második filmjére várakozó Kürtös György, világosbarna tüskehajjal, széles 
pofacsonttal és ajakkal. Ám röhög a fődramaturg nő, egy divatlapból kilépett, középkorú 
hölgy. Na, gondolja Emma, ezzel a nővel, mint közvetlen főnökével lesz majd még 
néhány kemény pillanata, nem sok jót ígér első, bemutatkozó beszélgetésük néhány 
nappal ezelőtt. A titkárnő, fekete, kihívóan öltözött, nagymellű lány, kávéval és 
konyakkal kínál mindenkit. Ugratják egymást, jókedvűek, tetszene is Emmának ez a 
légkör, amely eléggé laza, viszont visszakozik a tetszéstől, mert látja, ez bizony erőltetett 



 85 

lazaság eléggé, és feltűnik neki, hogy éppen a nemzedéktársai, a két fiatal, Bökény és 
Kürtős  kívülállóságukkal tüntet, és csak egymás közt beszélget.  
  Új ez a stúdió, aránylag új, mindenesetre legújabb a stúdiók között, azért alakul, 
kimondottan azért, hogy friss vért, mint kikiáltják, csepegtessen a filmgyártás 
vérkeringésébe, ezzel a jelszóval nevezik ki a fiatal Prókát vezetőnek, és szerződtetik 
Bökény rendezőt és Kürtős operatőrt, hogy majd ők csepegtetnek friss vért. Azonnal meg 
is indulnak a találgatások, minek köszönheti gyors előrelépését Próka, és megállapítják, 
miszerint nincsenek gátlásai, és a legbefolyásosabb rendezők, mint például W. meg Dzs. 
seggében  szeret tartózkodni. 
 Összesen négy szobát foglal el a stúdió, egy a vezetőé, egy a titkárnőé, egy a 
rendezőké, egy a dramaturgoké, az operatőröknek nincs szobájuk. Berendezése filmekben 
már használt bútordarabokból áll, néhány ócska, néhány feltűnően szép bútorból, össze-
vissza, ablakai a filmgyár napfénytelen, tekervényes, kiismerhetetlen udvarára néznek, 
ahol egymást érik a felhalmozott díszlet- és látványelemek. A falakon a stúdió filmjeinek 
színes plakátjai díszelegnek, és miközben nézegeti ezeket Emma, felmerülnek benne az 
emlékek, brrr, gondolja, micsoda fércművek, a többségük gyenge.  Azonban a kritika 
megdicséri ezeket, megemlítve, hogy  tétjük van, valódi kérdésekről szólnak, életközeli 
hitelesség hatja át őket, az önvizsgálat élveboncolása ihleti, élményviláguk nélkülözi a 
kiagyaltságot, az elvont tantételeket, vagyis hitelesek és kézenfekvőek, ráadásul 
feszegetnek tiltott dolgokat is, persze felelősségérzettől áthatva. Vizsgálnak bizonyos 
torzulásokat, ábrázolnak végletes indulatokat, egymásnak feszülő, kemény jellemeket 
teremtenek, keresik az örök általánosíthatót, azt, amit a rendszerünk is vállalhat, és 
mindezt vallomásosan, líraian, ugyanakkor drámai megoldásokkal, érzelmekre és 
értékekre ható bensőségességgel, a mesterség biztos tudásával. Fintorogva olvassa Emma 
ezeket a dicséreteket, semmi alapját nem találja, légből kapottaknak gondolja, van 
azonban két-három filmje a stúdiónak tényleg, amely még neki is megnyeri tetszését, és 
úgy véli, dramaturgként elősegítheti a jövőben, hogy még több film tetsszen neki.  

Óvatos azért, a fődramaturg hölgynek például nem mond semmit elképzeléseiről, 
mikor elvonul vele beszélgetni, megkapni a feladatokat, igyekszik hallgatni és bólogatni. 
Kap ettől a nőtől pár nappal korábban egy forgatókönyvet, amelynek témáját ez a hölgy 
javasolja, mégpedig, mint kijelenti, az életből ellesve, mert az ő nőgyógyász férjének 
kollégájával történik meg az eset, amelyet a felkért író kidolgoz. Gyönyörű téma, borzad 
el Emma, egy kaparás körüli bonyodalomhalmaz. Igyekszik semlegesen előadni 
benyomásait erről, nehezére esik, hiszen semmire sem tartja a témát, hát még a 
forgatókönyv színvonalát, próbálja titkolni lesújtó véleményét. Pletykálják, hogy ez a 
hölgy azért lehet fődramaturg, mert nőgyógyász férje több neves rendező feleségét és 
szeretőjét kaparja ki. Magázódik vele Emma, pedig már a hölgy felajánlja a tegeződést, 
ám gátlása van Emmának visszategezni, mivel hogy a fődramaturg az anyja lehetne,  
naponta új kiskosztümben jelenik meg, a Chanel átható kölnijét árasztja, és annyira meg 
van fodrászozva, hogy Emmát elfogja a röhögés.      
 Mindenesetre azért elképzeli, hogy majd lubickolni fog a filmkészítés általa 
elképzelt szabadságában. Pontosabban azt beszéli be magának, hogy a filmgyártás, mint 
tevékenység, mint munka, maga a szabadság megtestesülése, bármilyen filmről legyen is 
szó, ezt képzeli, legalábbis a forgatásokba való bekapcsolódása előtt. Úgy gondolja, 
szabadnak fogja  érezni magát a forgatásokon, fürödni fog a szabadságban, hogy koronát 
fog tenni a szabadság dramaturg voltára. Vallja, miszerint a filmkészítés sajátosságai és a 
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szabadság elemei rokonok egymással, mert hát ami képpé és hanggá válik, annak ezerféle 
módja lehetséges, és mi ez, ha nem szabad választás kérdése, nem is beszélve arról, 
mennyire  a szabadság mint olyan megtestesülése a helyszínek kiválasztása, a kamera 
beállítása, majd a vágás, de a trükkök, a hangok és zörejek, sőt még a laborálás is mind, 
mind szabadon kockáztathatnak akármit, és itt a szabad kockáztatáson van a hangsúly, 
Emma értelmezésében. Határok nincsenek, szabadon állíthatnak elő budapesti helyszínt 
Londonban, Prágában, Bécsben játszódó jelenetekhez, illetve mondjuk bécsi helyszínt 
Budapesten. Filmre lehet teremteni akármilyen embert, társadalmat, természetet, 
környezetet, amilyet csak akarunk, és milyen szabadon. Forgatás közben keverünk-
kavarunk, keverünk tapasztalatot, képzeletet, tényt, álmot, és kavarunk szabadon. Ha 
füves a háttér, és éppen havas kell, hát akkor havas lesz, műhóval, ha sík a terep, és 
hegyes kell, akkor hegyes lesz trükkel. Nem azt látjuk a filmen, mint amit a forgatáson a 
kamerán kívül látunk. A kamera mást lát, mint a szem. És szabadon. És minden holt 
anyag addig, gondolja Emma, amíg a kamera fel nem támasztja, minden a saját börtönébe 
van zárva, amíg nem jön a kamera és ki nem szabadítja onnan. Szabadon. Az egész világ 
megjeleníthető néhány téglalap alakú filmkockában is. És szabadon. Egy kép, főleg, ha 
mozog, világot teremthet, mi ez, ha nem a tökéletes szabadság? Az operatőr előtt még a 
vastagtörzsű fa is meghajlik, ha akarjuk. Aztán a vágószobában a siránkozóan szipogó 
emberi arc átalakulhat erőteljes szemrehányást tükrözővé, a túladagolt gunyorosságból 
tárgyilagos szárazság lehet, érzelmes suttogásból öntudatos kiáltás válhat. És szabadon. 
És hogy mindezt elérjük egy forgatáson, az, mint Emma képzeli és előlegezi, nem 
mindennapi élmény lehet.  

Ha az életet is úgy állíthatnánk elő, mint egy filmet, gondolja, akkor, ha akarnánk, 
a szabad életet állíthatnánk elő. És arra jut, hogy egy film létrehozása, akkor is 
létrehozása a szabadságnak, legalábbis a forgatásban résztvevők szabadságának, és 
persze csak a forgatás mindennapjaiban, ha az a film értékelhetetlenül rossz lesz. 

W., Steyer a Puch filmjét, amely az első munkája Emmának, meglehetősen utálja, 
nevetségesnek tartja, hogy a főszereplők hatalmasra és giccsesen felnagyított szerelmébe 
közbeszól a politika, és hogy közbeszól, az bizony a történetben elítéltetik, mert a 
szerelem ugye magánügy, persze mindez igen átlátszóan, mondvacsináltan, Emma 
számára még nevetségesen is, ráadásul úgy, hogy a politizálgató, újság színvonalú 
szövegek tarkítva vannak vad szeretkezésekkel, amelyek ügyetlen megrendezésén csak 
kacagni tud Emma. Persze W. vagyis Steyer a Puch nem tudhat kibújni a bőréből, 
hiteltelen történetekre  és hősökre futja erejéből,  problémamentes ötletekre, bár a 
mesterség, technikai értelemben, mint tartják róla, a kisujjában van, hát ilyennek is kell 
lenni, mondják, a filmszakmában, mesterembernek, nem lehet mindenki lángoló művész. 
Próbálja Emma megmagyarázni, persze áttételesen, W. rendezőnek, milyen hamis és 
művi témára pazarolja erejét és a pénzt, ráadásul egy káposztaszagúan földhözragadt 
stílus keretében. Olyannyira becsomagolva adja elő véleményét,  hogy W. vagyis Steyer 
a Puch azt gondolja, nem érti Emma az elképzeléseit, és gúnyosan kiosztja Emmát, hogy 
pályát téveszt. Hát Emma kényszeríti magát eljátszani, miszerint meg van győzve, 
miközben forr benne a düh mind a film borzadályos hamissága, mind a rendező 
tehetségtelensége miatt, mind a maga csúnya megalkuvása ellen. De hát nem csöppenhet 
ki eme állásából is.  

A kereskedő családból származó Steyer a Puch, vagyis W., aki örökli szülei 
vállalkozó kedvét, de fogalma sincs, mire vállalkozzon érettségi után, semmihez sem 
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mutat különösebb vonzódást, hát nagybátyja, ki színész, beviszi egy operettes színházba, 
legyen színházi ember. Jó, legyen, erre vállalkozik W., így lesz segédrendező még az 
elmúlt rendszer idején, és kiderül, miszerint váratlan fordulatokkal operáló, tréfás 
cselekménybonyolító képességgel van megáldva, meglepő ötletekkel is, tulajdonképpen 
egy színházi vállalkozó ötleteivel, és hozzá  nagy pofával, gátlástalansággal, hát rendező 
is lesz. És mivel jól tud kapcsolatokat is építeni, évek múltán vállalkozhat arra is, 
elsajátítva a művészek modorát, hogy egy komolyabb színházban folytassa rendezői 
pályafutását, majd aztán arra vállalkozzon, hogy kipróbálja, hogyan kell egy filmet 
legyártani, mert elvesz egy híres primadonnát, kinek rokonai filmgyári vezetők. 
Habkönnyű vígjátékokra vállalkozik, felesége főszereplésével, és ezt folytatja az új 
rendszerben is, érzéket mutatva ahhoz, hogy mivel nincs politikai meggyőződése, 
azonnal felvegye, a fordulat éve után, az új politika fonalát.  Filmjeiből kitűnik, mennyire 
derűsek és tréfásak a kommunizmus mindennapjai. Ez tetszik az uralkodó kasztnak, 
nagyon is tetszik, nemkülönben a közönségnek is tetszik, kedvenc lesz, elhalmozzák 
megbízásokkal, állandóan forgat, szépen gazdagodik mint filmes vállalkozó, az összes 
díjat és  kitüntetést megkapja.  

Az a filmje, amelyben Emma közreműködik, a gyengénél is gyengébb film lesz, 
Emma szerint, viszont Emma azzal szeretne vigasztalódni, hogy majd szabadnak érezheti 
magát a forgatáson, ebben bízik,  legfeljebb az a szabadság nem a filmből sugárzódik 
majd, hanem a stáb, és ebben  is bízik, az alkotócsoport, ahova ő majd, mint gondolja, 
beilleszkedik, működéséből, vagyis a filmbeli munka  kölcsönöz majd neki, ahogy 
reménykedik, kedvet és szabadságot. Hát így készül arra a forgatásra, és mit kap, 
rabságot, tulajdonképpen rabszolgaságot, mindenesetre rabszolgaként kezeli őt a rendező, 
Steyer a Puch, vagyis W., persze mindenkit megalázóan rabszolgaként. Fölényeskedik és 
ordít, arca torzzá válik, főzet magának ebédet, egyedül eszik, és nyilvánosan, a többiek 
csak nézhetik, a statiszták közül válogat ki nőket pásztorórára, a napi ügyeit intézteti, 
kihallgatásra rendel és büntet, besúgóhálózatot épít ki és gúnyolódik, megvetve 
mindenkit, Emmát különösképpen, és például arra is készteti, hogy elintézze Emma, 
tisztítsák ki a cipőjét. Összeugrasztja a stáb tagjait egymással, és élvezi. A hangulat 
gyilkos, mindenki meg tudná fojtani a másikat egy pohár vízben. Látja Emma, nemcsak 
az ő gyomrát húzza össze a görcs, ha megpillantják W. rendezőt, hanem mindenkiét, 
ilyenkor összerezzennek, és a legszívesebben agyonköveznék. Emmának egyszer a 
fejéhez vágja W., hülye picsa, mit mereszti a seggét, ahelyett, hogy átírná a 
párbeszédeket, nem képes felfogni azzal a  bölcs agyával, hogy pár perc múlva kezdődik 
a jelenet forgatása; és mindezt akkor mondja, amikor már Emma régen kész az átírással.  

Látom Emmán, mennyire kivan, és  elmondja nekem az okot. Annyira felhúzom 
magam, hogy megígérem, elmegyek Emmával a következő forgatásra, és kitalálok 
valamit W. vagyis Steyer a Puch rendező megszégyenítésére. Felejtsem el, jegyzi meg 
Emma, különben is W. mentségére, a pénzt, amely nagy összeg, tisztességesen, 
becsületesen kezeli, kezelteti, szigorúan elszámoltat mindenkit, nem lop belőle, nem költi 
magára, saját zsebéből fizeti ki az ebédjét is, pedig ugye Jaguárra gyűjt. Csak nem kéne 
filmet forgatnia, mert akkor egyrészt kivetkőzik önmagából, másrészt meg kiütközik 
tehetségtelensége.  Viszont, ha nem forgat, kedves, figyelmes, szolgálatkész, megnyerő.  

 Szerencsére több olyan film elkészítésében is részt vehet Emma, mikor a 
forgatást élvezi, mikor a hangulat kitűnő, baráti, és szabad, sőt élményszerű, habár ezek a 
filmek is sértik ízlését. Majd munkatárs lesz egy-két egészen kiváló, még neki is tetsző 
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alkotás elkészítésében, tehetséges rendezők irányításával, mikor pedig a forgatás egy 
pokol.  

Hát meghányja-veti magában, és megbeszéli velem, hogyan is viszonyuljon ehhez 
a jelenséghez, és arra jut, arra jutunk, miszerint neki, Emmának, ha éppen 
filmkészítésben érdekelt, akkor az számít, hogy jól érezze magát, ne legyen megalázva, 
emberként viszonyuljanak hozzá, vagyis legyen mindegy számára a film minősége és a 
rendező tehetsége vagy tehetségtelensége. Mindenesetre elméletét a filmkészítés  
szabadságáról el kell vetnie.  

Az emberszámba vevést megkapja Emma Dzs.-től, illetve Kötéltől vagy 
Madzagtól, akivel kiválóan együtt tud működni, mert Dzs. hasznot akar húzni belőle, 
tehát a tenyerén hordozza Emmát, van annyira okos, hogy látja, jó ötletekkel szolgálhat 
neki Emma, sőt Dzs. követeli, Emma rukkoljon ki állandóan új elképzelésekkel, amelyek 
közül Dzs. választhat. Szóval használja Emmát, és eléggé, kisajtolja Emmából, amit akar, 
és ez, bár fárasztó Emmának, még sincs ellenére, hiszen közben Dzs. nem fukarkodik 
Emma dicséretével, rangot ad neki, társnak tekinti és nem szolgának. Dzs.-vel szívesen 
forgat Emma, holott az ő témáiért sem lelkesedik, megvalósításukat meg egyenesen 
borzalmasnak ítéli, viszont jó érzés neki vele dolgozni. Dzs., Kötél vagy Madzag 
forgatásain baráti a légkör, kellemes a hangulat. El is felejti Emma, hogy amit Dzs. 
csinál, lehetne színház is, rádiójáték is, csak film nem, és hogy hősei állandóan hülye 
világnézeti problémákkal kelnek és fekszenek. Pártos szemléletéből nem enged  Dzs., 
hiába próbálja rávenni Emma, engedjen. Na jó, akkor őt, Emmát nem érdekli, vonja le a 
következtetést, jól érzi magát a forgatásokon, és kész, bár szégyelli, mikor olvassa nevét 
a stáblistán, hisz Dzs. mondandóit és ügyetlen formakészségét kárhoztatja.  

Dzs., Kötél vagy Madzag  csupa ellentmondás, apja ügyvéd, ő mégis népi 
kollégiumba megy, őszintén gondolja, hogy a világot meg kell változtatni, és persze az 
éppen uralkodó nézetek szerint, szolgál hát, de irtózik attól, hogy őt is szolgálják, és nem 
vállal  semmilyen vezetői beosztást a filmgyárban, pedig felajánlanak neki ilyet. Mégis  
megengedhet magának többet, mint más rendező, ő lesz az, aki elmehet a határokig, 
tudniillik fel sem merül filmjeivel és vele kapcsolatban, hogy úgymond a rossz oldalra 
állna, akkor sem, ha éppen bírál, sőt kritizáló műveit igen hasznosnak tartják, tudniillik 
azokból is süt, mennyire hithű. Mondandóit Emma kárhoztatja. Legutóbbi filmjében, 
amely egy feltalálóról szól, aki ellentétet vél felfedezni hivatása és a politikai 
elköteleződés között, azt sugallja Dzs., hogy úgymond harcolni kell, és ha harcolunk, 
vagyis ha harcolunk önmagunkkal és ha jó irányt veszünk harc közben, akkor a hivatás 
meg a politika nem kerülhet ellentétbe egymással.  

Azonban Emma fülébe jut, azért forgatják ezt a filmet Dzs. Buda környéki 
nyaralójában, amin Emma csodálkozik is, hisz nem a legjobb  helyszín a film témájához, 
szóval azért, mert Dzs. kiadhatja a filmgyárnak  bérbe ezt a nyaralóját, és  bérbe a 
bútorokat, a szőnyegeket, a vázákat, a dísztárgyakat, a képeket, a függönyöket, a 
hamutartókat, a világítótesteket, a könyveket és újságokat, az evőeszközöket és 
tányérokat, a fazekakat és lábasokat, a kertet, a kerítést, a kaput, az ajtót, az ablakot, a 
kutyát és a macskát, a kanárimadarat; nemkülönben és a filmgyár állja a forgatás évében 
Dzs. egész  évi  villanyszámláját,  gázszámláját, telefonszámláját, egyéb számláit, a 
takarítónőt, bizonyos bevásárlásokat. Pénzről van szó. A forgatás végeztével kéri Dzs., 
újítsa fel a filmgyár a nyaralóját, az igen lerobban a forgatástól. A felújítás után, Dzs., 
Kötél vagy Madzag eladja majdnem új építményként. Amikor a villából kiköltözik, a 
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filmgyár kocsijával teszi.  Pénzről van szó. A stáb tagjait, így Emmát is igen 
szűkmarkúan fizeti, viszont ő maga óriási pénzeket vesz fel. Éppen ellenkezőképpen 
viselkedik, mint filmjeinek hősei. 

Emma elképed, nem akarja hinni, nem nézi ki Dzs.-ből, én meg tamáskodón 
röhögök. 

Dzs., Kötél vagy Madzag tehát kellemesen, barátian viselkedik a forgatásokon, 
viszont igen-igen rámegy a pénzre,  W. Steyer a Puch undorítóan, kibírhatatlanul 
viselkedik, ám  nem kapzsi egyáltalán. 

Figyelj, mondja Emma a stúdióvezetőnek, tudod-e azt Próka úr, mi derül ki a 
forgatásokon? Kiderül, ki tehetséges és romlott, ki tehetségtelen és romlatlan, ki 
tehetséges és romlatlan, ki tehetségtelen és romlott. Számára rögtön érdektelen lesz 
minden forgatás, mondja Emma Prókának, legyenek a jelenetek kiválóak is, ha a légkör 
gyilkos légkör, vagy ha a forgatás csak nyerészkedés, züllött cselekedet, azonnal lankadt 
lesz, nyomban megutálja a tisztességtelen, a munkatársait megalázó rendezőt, ha kiváló 
filmet is csinál, viszont megszereti a tehetségtelent is, ha tisztességes emberként képes 
viszonyulni munka közben. Hogy ezen elgondolkozzunk, az tökéletesen hiányzik a 
stúdióban, az fel sem merül, mondja Emma. Forgatunk például egy filmet, amelyben 
kifejezzük azt a tanulságot, hozza fel Emma, hogy az erkölcsi igazság vonzó 
értékrendjéért milyen nagyszerű harcolni, jelenetről jelenetre forgatjuk, miközben mi, 
akik forgatunk, meg vagyunk fosztva igazságtól, az erkölcsitől is, és értékektől is meg 
vagyunk fosztva. És aztán a fordítottja is bekövetkezik, forgatása válogatja. Ilyesmikkel 
hozakodik elő Emma.  

Aztán csodálkozik, hogy Próka stúdióvezető meredten bámulja, hol kivörösödik, 
hol elkékül, felugrik, és valami tolvajnyelven idegbetegségben marasztalja el Emmát, 
majd kijelenti, ilyen hülyét, mint Emma még nem látott. 

Figyelj, Próka úr, mondja a stúdióvezetőnek Emma, ha nem veszed rossz néven, 
elregélem, milyen filmeket is kellene csinálni, és egyúttal azt is, hogyan kéne azokat 
leforgatni, hogy akik forgatják, azok embernek érezhessék magukat. Csinálhatnánk 
filmeket arról, miként formálnak bennünket a bensőnk által, lélekből vezérelt, saját és 
sajátos körülményeink az egyre lélektelenebb, külső, külsődleges létezők által uralt 
viszonyok közepette, hogyan állhatnánk ellen  mindennek, miként lehetnénk a félelemtől, 
a szorongástól való szenvedés megváltásának alanyai, az azoktól való szabadulás 
szabadságának jegyében, miközben mindezt meg is valósítjuk a forgatásokon 
tényszerűen, és úgy, hogy nem is kéne színész, hanem bennünket, a forgatócsoportot 
fényképezné az operatőri gárda. És akkor nyomban kivirulnék, akár egy dús rét. Figyelj, 
Próka úr, olyan filmekben működnék közre igazán szívesen, amelyek nem restek perbe 
szállni a hitet, reményt nem kínáló valósággal, gondolatvilággal, éppen a hitért és 
reményért, de amely hitet és reményt a forgatáson, mint egy laboratóriumban kéne 
megvalósítani és aztán ábrázolni. Lám, kiviláglik, közel lakom én az éghez ugyebár. 
Töröm a fejemet, Próka úr, mondja Emma, hogy mindezen elképzelésem jegyében, 
hogyan forradalmasíthatnánk a forgatásokat, vagy legalább hogyan reformálhatnánk meg, 
hogy mi filmkészítők ne legyünk hősies törpék, kisszerűen nagyok, halálközelien 
életteliek, és életigenlően haldoklóak, mert a forgatásokon, tisztelet a kivételnek, ilyenek 
leszünk. Különben is, tudd meg Próka úr, ha nem tudnád, folytatja Emma, nemhiába 
nevezik filmgyárnak, ahol dolgozunk, mert gyári körülmények között csináljuk, amit 
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csinálunk, tehát gyári munkások vagyunk, és mint ilyenek követeljük, hogy a 
munkakörülményeink emberhez méltóak legyenek.   

Próka stúdióvezető szinte megnémul, majd erőt vesz magán, és azt mondja, hát ne 
vegyél részt forgatásokon, Emma, neked mint dramaturgnak nem munkaköri 
kötelességed. Különben ez a stúdió nem azért van, teszi hozzá, hogy te, Emma, meg a 
hozzád hasonló, alkalmazkodásra képtelen csodabogarak, kiviruljanak dús rétként, azt 
gondolva, közel laknak az éghez, tehát nem evilági lények, az ilyenek ugyanis nem 
igényelnek fizetést, te viszont igényelsz és kapsz.   

Jól keres Emma, az biztos, bár fizetése alacsony, viszont a forgatásokért külön 
megfizetik, és négy-öt-hat hetente kap valamilyen címen pénzeket, bár nem nagyokat, 
mégis neki, nekünk sok az, és rácsodálkozunk, hát hozzánk így dől a pénz, érdekes, és 
próbálom levenni Emma napirendjéről a forgatások Emma általi forradalmasítását, 
esetleg csak a megreformálását. Állj le Emma, jelentem ki, felesleges a stúdióvezető 
Prókának olyasmiket mondogatnod, amiket mondogatsz, mert a stúdióvezető, mint afféle 
szent, akinek maga felé hajlik a keze, még kirúg.  

Egyszer be kell ugrania Emmának egy kis szerepbe, a feladat egyszerűnek tűnik, 
egy idomított majom is, mint gondolja, képes volna megcsinálni. Csak keresztül kell 
sétálnia egy utca másik oldalára egy fiatalemberrel együtt, miközben a kamera veszi. A 
jelre elindulnak a megadott útvonalon, az aszfaltra rajzolt vonalak között, amelyek a 
kamera által befogott teret jelzik. Rémülten nyugtázza, hogy hatalmába keríti az 
önmegfigyelés, meg az, hogy a rendezőtől jövő jelekre összpontosít szorongva, és arra, 
hogy abban a ritmusban halad-e, ahogy meg van határozva, miközben nem hagyja 
nyugodni az érzés, miszerint túlságosan magasra emeli a lábát. Begörcsöl, egy robothoz 
hasonlóan lépked. A mellette haladó fiatalembert érzékelni sem tudja, egészen más 
ütemet vesz fel, mint az. Teljesen kikészül. A rendező csak annyit mond, ismételjük meg. 
Kameraláza van, világosítják fel Emmát. Félrevonul és igyekszik visszanyerni lelki 
egyensúlyát, levezetni a kamera okozta feszültséget. És aztán még háromszor meg kell 
ismételni a jelenetet. A vetítőben éri az újabb megrázkódtatás, alig ismer magára abban 
az alakban, akit a vásznon lát, ismeretlen neki, eszébe sem jutna önmagát látni benne.  

Emmát megérinti Bökény András, ez a második filmjére készülő, fiatal rendező, 
aki, ismétlem, mintha az ócskapiacról öltözködne, koromfekete, szakállas, szabálytalan 
arcú, magas, borzas, igen különös egyéniség. Naponta lóg vele Emma, teáznak Bökény 
lakásán, ahol az anyjával lakik, jó erős teákat isznak, parkokban is ücsörögnek, 
fűszálakkal a szájukban, ha az időjárás engedi, néha Bökény hivatalos barátnőjének 
lepusztult kéglijében a padlón hevernek, székek híján, mikor a barátnő távol van, 
cigarettázva, borozgatva, vagy éppen a filmgyári műtermek valamelyikének egy-egy 
sarkában vackolják el magukat és konyakoznak. Sokszor telefonál Emma mentegetőzve 
nekem, hogy későn ér haza, mivel forgatnak, és akkor is azt hazudja, mint rájövök, hogy 
forgatnak, mikor Bökénnyel tölti az időt. 

Bökény, ahogy aztán később Emma felvilágosít, éppen az én ellentétem, mert 
hidegen hagyja a társadalmi mező, ahogy Bökény kifejezi, és új mezőt akar teremteni, 
ami független nemcsak mindenfajta társadalmiságtól, meg politizálástól és 
világnézetesditől, hanem erkölcsöktől, sőt a hagyományos esztétikáktól is. Lenyűgözi 
Emmát mindezzel, ismeretlen terepet nyit meg számára. Elvet Bökény bizonyos 
begyökerezett fogalmakat és cselekvéseket, például a jó és a rossz közötti választást, amit 
közkeletű hülyeségnek nevez, ráadásul magát a választást is elutasítja, mint megalkuvást. 
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Választás helyett azon igyekszik, hogy magába sűrítsen minden lehetőséget egyszerre, az 
angyalit és az ördögit, a földit és a földöntúlit, az anyagit meg a szellemit. Arra törekszik, 
ami Emmának hajmeresztő, ugyanakkor vonzó, hogy egyaránt beszélje a művészet és a 
fegyverek nyelvét, nem tévedés, a fegyverekét, tudniillik, Bökény szerint, ez a két nyelv 
keresztezi egymást, és ahol érintkeznek, onnan, abból a pontból kiindulva megvalósítható 
az új formákkal való találkozás. Új formákra akar találni Bökény, nemcsak a 
művészetében, hanem a mindennapjaiban is, olyan magával ragadó, hatalmas erejű 
formákra, amelyek az atommaghasadás utáni állapot energia felszabadulásának óriási 
erejével egyenlők. Mert imigyen szeretne sugározni magából, sugározni saját magát 
szerteszét, sugározva élni az életét, és így, sugározva alkotni meg művészetét. A célja, 
felfegyverkezni olyan alkotóerővel, amilyennel nem bír senki. Ha nem sikerül elérnie, 
akkor számára az élet nem létezik tovább, mint kifejti Emmának. 
 Kiderül, Bökény igen nagy jelentőséget tulajdonít a gyerekkori nemiségnek, a 
mitológiai vagyis az ember eredetét elbeszélő ősi hagyományoknak, az archaikus, tehát 
az ősrégi, természetfölötti hatalmak által irányított kultúrák hatásának. Már kilenc éves 
korában filmezik egy nyolc milliméteres, apja ajándékozta kamerával. Szervező tehetség, 
bandákat szervez, imádja a bandázást, és az abban megnyilvánuló agresszivitást, kihívó 
viselkedést, önmaga érvényesítése lebeg a szeme előtt, csak akkor érzi jól magát, ha 
sokan vannak körülötte, mint központ körül, akire fel kell nézni. Szenvedélyesen 
gitározik, magától tanulja meg, imád vívni, amit a rendezői főiskolán, melyet lebecsül, 
sajátít el, és azután sem hagy abba. Már korán elköteleződik militáns, harcos 
irányzatoknak, mert mint valami katona szereti megoldani összeütközéseit, harcait, 
hadvezérekért rajong. Minduntalan valamilyen szenvedély rabja lesz, hol egy nőé, 
olyané, aki kirívó még egy képes újság címlapján is, hol a kábítószeré, hol a metafizikáé, 
vagyis a tapasztalaton túlinak, az érzékfelettinek adózik, hol az elmegyógyintézeti 
ápoltak felé fordul, hol a kötetlen életet dicsőíti, hol a börtönt tartja nagyra, esetleg az 
alkimistákat, akik ugye aranyat csinálnak és a bölcsek kövét bitorolják. Nem akar tartozni 
sehova, és állandó mondása, hogy folytonosan túltekint. Mintha kívül állna helyen és 
időn. Igyekszik meghatározhatatlanná válni. Hol kedves, hol goromba, hol okos, hol 
hülye, hol kenyérre lehet kenni, hol rettegést keltően támadó, durva, hatalmaskodó és 
riasztó, sértegető és bántó. Kezelhetetlen és utánozhatatlan, legalábbis így tünteti fel 
magát. Mindent tud, ha akarja, és semmit, ha nem akarja. És hol szép, hol ronda. Építő és 
romboló erőkkel teli. Kísérletezik, hogyan kerülhetne transzállapotba, önkívületbe, hogy 
így alkosson. Ugyanakkor néha a kedélybetegség szinte hamleti fokán áll. Ilyenkor csak 
ténfereg, alvajár. Máskor nagyképűsködik vagy bárgyúságot mutat, nemtörődöm, zord, 
és, mint Emma találóan jellemezve jelenti ki róla, kozmikus nonsalansz hatja át, vagyis a 
világegyetemből való kivetettség. Mindez tükröződik filmkísérleteiben. 

Emmát elkábítja Bökény, mohón szeretne Bökényből táplálkozni. Azonban 
Bökény lesajnálja Emmát, szívesen állítja magát szembe Emmával, ilyenkor lebecsülő 
mosoly látszik az ajkán. Azt érzékelteti, hogy Emma az erői nagy részét alárendelt, 
gyenge helyzete kiteljesítésére, ezáltal a maga elpusztítására fordítja. Sokszor oktatja ki 
durván Emmát, csattan fel ellene gúnyosan, nevezi kis hülyének. Érzi Emma, az ő útja 
nem lehet Bökény útja, mégis lenyűgözi, bámulatra készteti és megzavarja, hiszen 
azokban az alapvető értékekben, amelyekben hisz, rendíti meg Bökény. Tényleg érez 
Emma áradó sugárzást Bökényből, csak ez általában kellemetlen számára. Ráadásul, 
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mivel Bökény mellett semminek, egyenesen nullának véli magát, nem tud felszabadulni a 
jelenlétében. Taszítja és vonzza Bökény egyszerre és végletesen Emmát. 

És Emmában borzalmas lelkifurdalás támad velem szemben, Bökénnyel való 
kapcsolata miatt. Titokban akarja tartani még maga előtt is, hát még előttem, legfőképpen 
előttem, és leginkább azt, hogy mi történik köztük teázás után, parkokban, Bökény 
barátnője lakásán vagy a filmgyári műteremsarkokban. 

Az ilyen még nem volt lendületével veszi Emma munkába Bökény 
forgatókönyvét, amelynek tartalma közölhetetlen, felesleges is volna közölni, 
tulajdonképpen nem más, mint szertartásos hódolat az előkelő szépség előtt; nem más, 
mint  a sors valószerűtlenségének és a történelem hiteltelenségének  megtisztító, érzelmi 
megrendüléssel járó párlata; jellemezhetni a lélek sejtelmes kivetítésével, a történet 
átláthatatlanságával, a jellemek megfoghatatlanságával, hiszen a gonosz jóként is, a férfi 
nőként is, az őszinte hazugként is, a hazug őszinteként is tündököl. Időtlen film, és 
helyhez sem kötött. Elvont, mégis érzékletes a szövege. Megittasul Emma ettől  a merész 
és nagyszabású filmtervtől, amelyhez évek óta nincs elegendő pénz, vagyis nem adnak rá, 
hát minduntalan halasztódik megvalósítása. 

Hiába támad rajongótábora a stúdión kívül Bökénynek, a stúdióban nem kedvelik, 
tartanak tőle, mondhatni, utálják, keresztbe tesznek neki. Elkülönül, nem vesz tudomást 
senkiről. Amikor azonban érdeke úgy kívánja, mindenkinek kedveskedik, igyekszik 
bevágódni, és az erre való hajlamától Emma meglepődik, sőt az ilyesfajta képességének 
gyakorlását csúnyának tartja. És amikor az is kiderül Emma számára, hogy Bökény 
minden követ megmozgat érvényesülése érdekében, például a kulturális politikát irányító 
fejeseknek gazsulál, velük levelez, Emmának rá kell jönnie, tulajdonképpen egy 
vérkarrieristával áll szemben, és  kiábrándul belőle. 

Kürtös György, az a széles pofacsonttal és ajakkal feltűnő, ugyancsak fiatal, 
szakadt, elképesztően szakadt operatőr, világosbarna tüskehajjal, szintén lenyűgözi 
Emmát, összebarátkozik vele is, már amennyire ez lehetséges. Kürtöshöz hasonló 
figurával még nem találkozik Emma. Korábbi évei homályosak Kürtősnek, szereti is 
homályban hagyni, mindenesetre hamar eljön otthonról, sokat csavarog, teng és leng, a 
nők mentik meg a teljes lecsúszástól. Aki ismeri, elképed, hogyan vehetik fel a 
főiskolára, mert talán még érettségije sincs, vagy hamis papírral igazolja. Ösztönös 
művésznek nevezi magát, kijelenti, miszerint a kezének, szemének, érzékszerveinek 
meghosszabbítása a kamera, amellyel egybe van nőve. Előfordul, hogy napokig filmez 
valamit, ami nagyon megkapja és érdekli, például az állatkertben öt napig veszi fel a 
kengurukat, vagy a növényházban egy hétig az orchideák nyílását, csukódását. Elindul 
egyedül, hogy vihart vegyen fel a Hargitán, egy teljes hónapig az ottani időjáráskutató 
állomáson lakik. Egyetlen filmkockával bajlódik tíz napot is, ez is előfordul. Az a vágya, 
hogy egy napfényes dombtetőn műterme legyen, a lényeg a távlat meg a fény. A 
filmkészítés minden egyes mozzanatát, ami csapatmunkát igényel, maga szereti 
megoldani, és egyedül. Egyszerűen, hétköznapian, sőt közönségesen, leegyszerűsítetten, 
fejezi ki magát, semmifajta elvontságot nem szeret, viszont tényleg önkívületi állapotban 
dolgozik. Persze elviselhetetlennek tartják, elviselhetetlen csodabogárnak, aki nyíltan 
kifejezi, mennyire utálja az  összes filmet, amit eddig megcsináltak.  

 Odaveti például W.-nek,  aki állandóan azt ismételgeti, vizuális művészek 
volnánk, amikor W.,  Steyr a Puch  felajánlja, legyen a filmjében Kürtős az operatőr, 
hogy sajnos, Puch alias Steyr,  olyanokkal nem dolgozom, akit egyből kinyírnának, és 
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milyen kéjesen a cigányok a Mátyás téren,  mint téged, ha be mernél tévedni oda. Dzs.-
nek, Kötélnek vagy Madzagnak is mondogat mindenfélét, ami éppen az eszébe jut, 
mondjuk, te aztán Madzag egy ritkaságszámba menő hím vagy, hírlik, le szeretnéd 
magad szopatni egy szőke felvételvezető csajjal, de csak addig jutsz, te, Kötél, hogy 
szemináriumot tarts ama csajnak a nemiségről, és az, szegény, mégis gyereket vár tőled, 
hát ez teljesítmény. A fődramaturg hölgyet, azt a dámát, aki kötőszóként használja a 
komilfót, egyszer elgáncsolja. Ha meg néha feltűnik egy fekete macska a stúdió 
helyiségeiben, akkor minduntalan megállapítja a stúdióvezetőről, Prókáról, akinek 
állandó mondása, csesszétek meg paráznák, hogy tudd meg, Producerkám, ennek a 
macseknak a szemébe, fülébe, agyába hang- és képrögzítőt helyezel, igen, te 
személyesen, de nehogy fegyelmit kérj magad ellen, mert még bebizonyosodik. 
Emmának legfeljebb azt veti oda, hogy háromórányi felhő. Még Bökénynek is 
megjegyzi, pedig barátkoznak egymással, hogy András, figyelj, forgatókönyved képi 
világára illik a legújabb felfedezés, miszerint  spermiumok, ha nem tudnád, geci-sejtek 
úsznak a csillagközi térben, de ne búsulj, mert te, mint férfi, érzelmileg kielégítetlen 
vagy, mint nő, szellemi törekvéseidben sértett. Bökénynek arcizma sem rezdül, mintha 
nem is hallaná. Az a mentséged, Bökény, folytatja Kürtős, hogy a múltkor, mikor a 
Nagykörúton egy ráccsal fedett csatornanyílásnál odamondom neked, nem mersz 
belehúgyozni, túl sok a járókelő, mire te szemrebbenés nélkül belehúgyozol, az áramló 
tömeg kellős közepén. Erre Bökény szenvtelenül megjegyzi, hogy ja, igen, jól sikerül az 
a nyilvános húgyozás, kár, hogy nincs a kamerád által megörökítve, Kürtős. 

Miután végre kap pénzt filmjére Bökény, és leforgathatja Kürtős operatőri és 
Emma dramaturgi közreműködésével, tudtára adja Emmának, hogy kapcsolatukat, amely 
persze filmre kívánkozna, egy egyszerű, bár Kirkegaard által már megírt csábítási 
történet jellemzi, melyben ő, Bökény a csábító, Emma az elcsábított, ez kemény tény, ha 
viszont képes volna Emma az ellenkezőjére fordítani, akkor állna elébe, de erre Emma 
nem  képes. Emma szótlanul fogadja, és azontúl távol tartja magát Bökénytől. 

Legyintek a stúdió minden egyes tagjára, csak legyintgetek, a fődramaturg 
hölgyre még csak nem is legyintek. Viszont ha Bökényről esik szó, mintha szájzárat 
kapnék, megnémulok, és ha észreveszem valahol, nem vagyok hajlandó vele egy térben 
sem tartózkodni, odébb állok. Sejthetek valamit. Kürtőssel viszont összebarátkozom, ha 
egyáltalán Kürtősről, akinek szavajárása, nem tudni miért, nota bene, feltételezhető 
ilyesmi, hogy barátságra képes.  
  
  
70 
 

 
Emmára nehezedett árnyékként saját maga. 
Rendkívül nyomasztotta, hogy fel kellett mondania a szerkesztőségben, hogy nem 

hosszabbították meg a szerződését a tanszéken. Tehetségtelennek tartották 
tulajdonképpen, ha nem is mondták ki, képességnélkülinek bélyegezték, és jöttek azzal, 
éppen mikor egyre-másra jelentek meg a novellái, hogy fogalma sincs az írásról; a 
tanszéken meg elmarasztalták, bizonyos fontos, sőt uralkodásra termett elméletek 
hanyagolása miatt, pedig ő volt a legnépszerűbb előadó, lehet hogy éppen azért, amiért 
elmarasztalták. Mostanság meg félt, hogy talán majd a filmstúdióban sem fog megfelelni, 
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hallatszottak már hangok erről. Gyötrődött, őrlődött, mert ugyan kétségtelenül 
büszkélkedett a szembeszegüléseivel, ugyanakkor viszont csapdának érzékelte. Csapda, 
csapda. És csapdában érezte magát minduntalan, akkor is, ha nem volt csapdában, és a 
csapdák neki olyanoknak tűntek, mint a kényszerzubbony. Kényszerzubbony, 
kényszerzubbony. Igyekezett hárítani. No persze, hát észbontóan egyenesnek 
mutatkozott, de észbontóan, már-már fájdalmasan és különcködően egyenesnek, sőt 
kínosan egyenesnek, már-már ostobán egyenesnek, akik hallották bizonyos 
megnyilvánulásait, nem hittek a fülüknek. Ilyennek lenni, mondogatták neki, egyszerűen 
képtelenség. Milyen okos ő, és milyen ostoba, gondolták. 

Eddigi útján járva légvárépítőnek vélték, és megpróbálták bizony nem kívánatos 
emberfajtának tartani, még életgyengeségére is célozgatva, fogyatékos voltára 
nemkülönben. Ő viszont azt gondolta, és tántoríthatatlanul gondolta, hogy bizonyára 
azért nevezik úgymond légvárépítőnek, mert arra törekedett, hogy valami történjen vele, 
ami nem történik, pedig alkalmasint vagy okvetlenül meg is kellene történnie, és ha 
valamiről azt hallotta, éppen úgy kell lennie, ahogy van, arra gondolt, nos, lehetne 
bizonyára másképpen is. El akart képzelni bármit, ami lehetett volna, és nem tartotta 
fontosabbnak azt, amilyen éppen volt, mert finomabb szövedékben élt, mint mások, 
legalábbis így gondolta, és gondoltam ezt magam is, vagyis ködképek, képzelgések, 
álmodozások és feltételes állítások közegében létezett. Ha valaki esetleg már 
gyerekkorában efféle hajlandóságot árult el, mint ő, és még felnőttként is ugyanígy, azt az 
illetőt a környezet megpróbálja határozottan jobb útra téríteni, gondolta, és velem együtt 
gondolta.  

Nemsokára észrevettem, képzeld, mondta nekem, hogy az elgondoltakat akkor 
tartom többre a létezőknél, mikor nem kéne, és fordítva, a létezőket akkor tartom többre 
az elgondoltaknál, mikor szintén nem kéne. Nevetett. Én nem nevettem.  

És ráébredt, másképp kell viselkednie, mint eddig, az úgynevezett valóság talaján 
kéne állni. De milyen a valóság? Rámutatott minduntalan a belső kiszikkadásunkra, a 
tompa közönyünkre, a rettenetes elhagyatottságunkra, a szívünk elképesztő 
nyugtalanságára, rosszindulatára, közömbösségére, az anyagiak iránti rettentő 
sóvárságunkra, a hidegségünkre meg az erőszakos hajlamainkra, az erkölcsi 
ostobaságunkra, a szellemi tompaságunkra. Mindezt a valóságból meríti, jelentette ki.  
Ejnye-bejnye, mondták neki.   

 Megpróbálkozott azért beilleszkedni, alkalmazkodni, kezelhetőnek mutatkozni. 
megpróbálkozott, csakhogy nem úgy illeszkedett be, ahogy kellett volna, nem úgy 
mutatkozott kezelhetőnek, ahogy elvárták tőle, és alkalmazkodása tulajdonképpen csak 
annyiból állt, hogy szerette volna kivívni, hagyják békén.   

Nem tudott úrrá lenni magán és a körülményeken. Ha pedig olyasmi történt, amin 
nem tudott úrrá lenni, akkor megmutatkozott a kiszámíthatatlan, önfejű, sértődött, 
féltékeny, következetlen, szeszélyes, indulatos alakja, és mindezt környezetére meg rám 
zúdította mérhetetlenül.  

Annak tartotta magát, aminek éppen hitte, és ez folyton változott, olyannyira, 
hogy ha nem létesített ezek között a folyton változó hitek és alakok között bizalmas 
viszonyt, akkor reggelre fel sem ismerte volna esti valóját. Jobban különbözik magától, 
vallotta, mint bárki mástól. Az alapanyag, aki ő volt, csak néha mutatkozott 
megformáltságában, vallotta, csak néha volt megfogható alapvető folytonosságában, 
ekkor azonban úgy érezte, élete megállt, változatlanná merevedett. 
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Soha nem hitte volna, mennyire el tudja ragadni a szomorúság, a kétség, a 
fájdalom, úgy tartotta, világbajnok volna ezekben, és úgy vélte, pojácává lényegült, 
szomorú pojácává ilyenkor, és még az is felmerült benne, mit ér az élete, ha 
szomorkodnia kell felette, ha nem látszik alkalmasnak semmire, ha nemhogy másnak, de 
önmagának  is fáj.  

Azt gondolta, nem túl jó, ha valaki ilyen, meg azt is gondolta, most már elég 
belőle, elég a tragikus érzékenységéből meg látásából.  

Máskor meg vidám volt, elképesztően vidám, mosolygós, mert alapvetően 
mosolygósan pottyant, mint hitte is, a világra, könnyen alkalmazkodott, sőt szívesen 
együttműködött, ráadásul kiegyensúlyozottnak érezte magát, igen megnyugtatónak, 
örömet kiváltónak. 

Egyszer így, máskor úgy.  
Hosszabb ideig nem tisztázta, mihez van tehetsége. Az íráshoz, a széptanhoz, a 

tanításhoz? Sőt azt sem, mihez van kedve. Lehetőségeket sorolt magában. Sorolta, részt 
venne mindenben, mert ilyen a természete, részt venne elmerülten. No persze, azt is 
mondhatni, hogy nem volt képes kordában tartani a tolakodó énjét, előtérbe kívánt 
kerülni, fennforgónak lenni, és mint ilyen kereste a helyét, a jövőjét. Ráadásul sarkallta a 
vágy, fedezze fel magában a többfélre lehetőséget, sőt találjon is rá azokra, a többfélékre, 
sokfélékre, mintha ezzel a feltett szándékkal született volna. Igaz, az efféle kívánság 
hiúságra és ostobaságra is utalhat, gondolta, de ez mit sem változtat az igen szép és 
helyes óhajon, önmagunkban keresni egy másik alakot, és rá is találni arra.  

 És amikor eddig jutott, történt egy hatalmas fordulat nála. Rájött, hogy  több 
alakban létezik, hogy van egy olyan alakja, aki rá akarja venni, hogy unja meg az 
ügyeletes megmondó ember szerepét. Van egy másik alakja, aki úgy mutatkozik meg, 
mint aki meg akar nyerni mindenkit, bárkit, akárkit, aki arra törekszik, hogy világos 
legyen a mondandója meg átlátható a stílusa, hogy könnyen tudják értelmezni, hogy 
szeretetreméltónak és együttműködőnek mutatkozhasson, legyen kívánatos emberfajta, és 
követelje is meg mindezt magától, mindent tegyen meg ezért. Van egy harmadik alakja, 
aki meg tökéletesen be akarja tölteni a feleség, az anya, az otthonteremtő feladatát, 
ugyanakkor nem hétköznapi értelemben, nem a megszokott módon, hanem, jócskán 
izgalmasan, művészetnek fogva fel mindezt, illetve alkotásnak, mert ez az alakja tényleg 
alkotásnak fogja fel a bevásárlást, a főzést, a takarítást, a gyereknevelést, a mosogatást, és 
legfőképpen a, meglepetésre, a vendégség tartását, ennek szenvedélye a vendégek hívása, 
tulajdonképpen egy szalon fenntartása, bizony. 

 Na, ne hülyéskedj, mondtam. Nem hülyéskedik, mondta, neki egy szalon kell, 
művészi tökélyre emelve, szalonbeli társaság, a széptan alapján. 

De mind eme vágyának teljesülése csak akkor lehetséges, tette hozzá, ha 
szerelmesek maradunk, olyan szerelmesek, akik úgy vakulnak bele a szerelembe, mint a 
napba, illetve tovább megy, mondta, a szerelmünktől azt várja, hogy a napot világítsa be, 
az vakuljon bele. Na, ne hülyéskedj, mondtam. Ne rettenj meg, Gyula, mondta, az iménti 
mondat csak egy rossz regény még rosszabb mondata. És ne sértődj meg, ha azt mondom, 
elsősorban is szabad akarok lenni, és csak utána minden más. Ezután már csak az 
következhet, hogy te szeretnél lenni az első nő-úristen, mondtam. Megkérdezte, na és, mi 
van ebben rossz? Ne hülyéskedj, mondtam megint. 

Ádám néha Emmára hasonlított, néha rám. Mikor nem engedtünk neki valamit, 
amit roppant szeretett volna, akkor megbokrosodott. És ha Emma kijelentette, ne legyél 



 96 

vacak és pernahajder, akkor magához vette az aranyszőrű perzsa macskás cicamicáját, a 
rongyát, dörzsölgette, miközben szopni kezdte a bal hüvelykujját, vigasztalva magát, és 
odamondta Emmának, felemlegetve óvodai barátait, hogy mama, Kristóf a pernahajder, 
Editke a vacak, én Ádám vagyok és nagyfiú. 

 
 
71  
 
 

Bökény András filmjének tömegjeleneteit forgatják Emmáék a Balaton partján, 
forró nyári napon. Több száz statiszta rohan, vív, lő, ugrik a tóba, úszik, fulldokol, ordít 
győzedelmesen vagy megverten, esetleg szótlanul sötétlik tömegesen, vagy fenyegetően 
morgolódik. Már kezd lemenni a nap, mikor Bökény a forgatás befejeztével hangszórón,  
melynek hangja betölti a tópartot, egészen váratlanul dupla gázsit ígér a férfi 
statisztáknak, ha megrohanják a nőket és közösülnek velük, a nőknek meg, akik képesek 
ellenállni, háromszoros gázsit fizet, viszont azok a nők, akik férfiakat erőszakolnak meg 
négyszeres gázsit kapnak, azok a férfiak, akik férfiakkal hajlandóak üzekedni ötszörös 
gázsit, és hatszoros pénzt tehetnek zsebre azok a nők, akik nőkkel közösülnek. De még 
nincs vége a kereseti lehetőségeknek, harsogja Bökény a hangszóróban, mert azok a 
hímek és nőstények, akik ezek után a stábot, a forgatócsoportot is, a színészekkel együtt, 
hajlandóak megrohanni és üzekedni tagjaival, hétszeres pénzt vihetnek haza. Váratlan, 
nincs megbeszélve, Bökény önkényes csele.  

Menekül Emma, mint a stáb egyik tagja, elbújik egy facsoport mögé és elhűlve 
látja azt a rohanást, vetődést, küzdelmet, ki erre, ki arra, ki emerre, ki amarra, 
összegabalyodást és összesimulást, több száz férfi és nő ilyen-olyan üzekedését. A 
közösülés ujjongó-rikoltozó hangjaival telítődik a vízpart. Tocsognak a szexben. Kürtős 
György meg könnyű kézi kamerával veszi. Aha, gondolom, ez Bökény egyik fogása, 
elképesztő lesz a vásznon.  

A statisztéria megindul a stáb felé is, Bökényre vagy öt-hat nő ugrik, a 
gyártásvezetőre vagy két férfi, nem is beszélve, hogy mennyien a neves színészekre és 
színésznőkre, akik közül sokan, Emmához hasonlóan, már elbújnak, elmenekülnek. 
Borzadva látja Emma, amint vetkőztetik azokat, akik elkésnek a meneküléssel, és 
borzadva, hogy bizony kezdődik kiabálással, hörgéssel, rikoltozással, az, ami kezdődni 
szokott ilyenkor. Tocsognak a szexben. Mindezt Kürtős nagy élvezettel, kézi kamerával 
továbbra is filmezi.  

Bökény hamarosan kiterül, a gyártásvezető is kiterül, néhány színész és statiszta 
is kiterül. Kürtős pedig fényképez és fényképez. Lám, kiterülnek, végelgyengülésben 
szenvednek, miközben filmjük szépen megvalósul. A stáb minden tagja a végelgyengülés 
állapotában tántorog. Úgy látszik, Bökénynek megéri a végelgyengülés. 

Majd Bökény, mikor kissé magához tér, kikapja a pénzzel degeszre tömött 
aktatáskát a gyártásvezető kezéből, kinyitja, és szórja szerte szét, az eléggé heves szél 
meg viszi, a statisztéria rohan, és egymást taposva, üvöltve szedi a pénzt. Kürtős ezt is 
felveszi. Tocsognak a pénzben.   

Aztán következik a duplától a hétszeres gázsiig a kifizetés, sorban állnak a 
pénztáros előtt. Ez is tocsogás a pénzben.  
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Aha, most már érti Emma, és el van keseredve, mert borzasztó, amit Bökény és 
Kürtős megenged magának a művészet, a művészetük érdekében. Tocsognak a szexben 
és a pénzben.   

Nemsokára műsort készítenek Emmáról a televízióban, mint filmek 
megszületésén bábáskodó reménységről, és vele együtt, reménységként szintén, egy 
cigány tehenészfiút is bemutatnak; hol Emma beszél a képernyőn egyik kedvencéről, 
Felliniről, hol a cigányfiú beszél egyik kedvencéről, a Riska tehénről, felváltva. 

Aztán, mikor a cigányfiú elmeséli, hogyan is megy a  tej termelése a tejüzemben, 
Emmát is arra a készteti a riporter, mesélje el, hogyan is megy a filmek termelése, mert 
hát ugye azokat is üzemben vagyis gyárban készítik. Habozik Emma, hogy elmondja-e 
ténylegesen hogyan is, de mivel nem akar belebonyolódni, csak áttételesen mondja el, 
majd mégis belebonyolódik, régi hibájaként. És magyarázza ott, a képernyőn, hogy a 
filmgyártás, hiába gyárban folyik, azért ugye nem gyáripari munka, legalábbis meri hinni, 
hanem alkotás, a művészet értelmében, ami az ember egyik lényege, tehát beszéljünk az 
alkotásról. És akkor rögtön felmerül a kérdés: Meddig lehet még alkotni? És előadja az 
elképzelését.  

Az alkotás az az emberi cselekedet, tevékenység, amely keletkezésének 
közelmúltbeli dátumát és máig tartó folyamatát gondolkodásunk még tükrözi, de nem 
lehet tudni meddig, és ha már nem tükrözi, felmerül a kérdés: meddig lehet még alkotni? 
Az ember hosszú ideig, biztosra vehetjük, nem találja fel az alkotást, az alkotás nem régi 
találmány, nem mindig volt, és lehetséges, hogy nem is mindig lesz, úgy elröppenhet, 
mintha sohasem vált volna intézménnyé, ezért felmerül: meddig lehet még alkotni?  
Miután alkotni kezd, alkotásával kifejezheti az ember lényegét, és kiteljesedik 
beállítottságában, hajlamában, készségében, tehetségében, adottságában, 
fogékonyságában, hangulatában, kedvében, mégis minduntalan tart attól, mármint az 
alkotó ember, hogy egyszeriben mindez tovatűnhet, és fél: meddig lehet még alkotni?  
Mióta alkot az ember, egy emberibb ember lesz, ugyanakkor látva a körülmények 
alkotást illető kedvezőtlenségét, mert a körülmények sosem kedveznek az alkotásnak, 
rögtön fel is merül benne: meddig lehet még alkotni? És miután az alkotó kiválik a nem-
alkotók közül, hát eme cselekedete, a kiválás nyomban támadásokat vált ki  a nem-
alkotók részéről, így megint felmerül a kérdés: meddig lehet még alkotni? Ráadásul nem 
elég alkotni, kell hozzá közönség, közvélemény, közeg, közélet, esetleg közerkölcs, 
közkedveltség, köztudomás, közös tudás, hogy csak a köz-zel kezdődő fogalmakkal 
operáljunk, és ha mindez hiányzik vagy hibádzik, megint nyomban felmerül a kérdés: 
meddig lehet még alkotni? Aztán meg a közérthetőség egyre nyilvánvalóbb követelménye 
felveti, hogy az egyén alkotását a köz értse, és ha nem érti, megint jöhet a kérdés: meddig 
lehet még alkotni? Egyvalami mindenesetre bizonyos, mégpedig az, hogy az alkotás az 
ember lényegi tulajdonsága, ámde hiába lényegi, korántse higgyük, hogy most már 
mindig alkotni fogunk, hogy továbbra is az alkotás és titkai körül ólálkodunk 
minduntalan, bizonytalanul tapogatózva vagy bizonyosságtól eltelve, mindenesetre 
felmerül: meddig lehet még alkotni? Lefogadhatjuk, hogy az alkotás, a művészi alkotás, 
nem kell hozzá sok idő, úgy eltűnik, akár a tengerparti fövenybe rajzolt arc, és már meg 
sem kérdezzük: meddig lehet még alkotni? Amíg viszont nem alkotott az ember, fel sem 
merülhetett, meddig lehet még alkotni?; és addig egy más emberről volt szó, és ha már 
nem fog alkotni, és nem fogja megkérdezni, meddig lehet még alkotni?, ismét egy más 
emberről lesz szó. 
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Jó példa a filmgyártás, magyarázza Emma a képernyőn, a filmipar, amely immár 
tulajdonképpen el is veszti az alkotás iránti igényét, és, hogy csak a p-vel kezdődő 
szavakat használjuk, a pénz, a presztízs, a parola, vagyis a meggazdagodás, a 
sikergyártásból, tekintélyfaragásból eredő befolyás, az egymás tenyerébe csapó, sokszor 
az elvtelen érdekeken alapuló összefogás kiszolgálójává válik. Ezzel persze gyönyörűen 
leképezi a társadalom működését is. A filmgyártás a társadalom gyártása kicsiben. Ezzel 
fejezi be Emma. 

Az adás másnapján fojtott légkörben találja magát a stúdióban, gonosz 
pillantásokkal fogadják. 

Emma… micsoda  parázna is vagy te…, mondja Próka Kristóf, stúdióvezető, 
avagy  Producerkám. … Bár ezt a p-betűs szót… a paráznát nem használod a 
képernyőn… de amiket használsz… cseszd ki…  hát azok a mi becsületünkbe gázolnak 
…  Irigylem a főnökét annak a kis tehenész cigánygyereknek… aki veled együtt 
szerepelt… őszintén irigylem… Az a fiú nem tojik bele a saját fészkébe… mint te… 
Emma…  

 Szóval… ahogy Emma megnyilatkozik ott… abban a tévéműsorban… nem túl  
komilfo… lehetne tehenészlány is akár…, mondja Fődramaturg hölgy, Chanel illatú.    

Tehenészlány… az bizony lehetnék… látom elégszer… félegyházi nagymamám 
hogyan fej…, mondja V. Emma mint dramaturg.  

A film létén általában… a magyar film létén meg különösen… és főképpen a 
progresszív film létén egy akkora sebet ejtesz… Emma… nem is képzeled…, mondja 
Dzs., Kötél vagy Madzag, hétfilmes rendező. … Hogyan szüremkedhetnek be  ennyire 
hozzád a negatív kísérőjelenségek… Hogy-hogy meddig lehet még alkotni… ez a mi 
körülményeink között… a mi rendszerünkben  nem felmerülő kérdés… 

Az ember a ravatalán sem szövegel így… hovatovább… V. Emma…, mondja W., 
Steyr a Puch, tizenkilenc filmes rendező. … Elkélne most itt egy elmegyógyász… És 
hozzáteszem… vizuális művészek volnánk… Nem is értem… mit akar maga…   

 Önjelölt prófétaként tetszelegsz… Emma…, mondja Bökény András, kétfilmes 
rendező. … Senki sem jelölt erre a szerepre… És ahelyett… hogy magadba olvasztanád  
mind a kozmikust… mind az animálist… és kivetnéd magadból az önpusztító… beléd 
ültetett manipulációkat… azoktól elkábulsz… így aztán rosszul áll neked  kimondani… 
hogy alkotni…  
   Ne haragudj… Emma… én már öreg vagyok… mintegy huszonkilenc éves… és 
lumbágós… nota bene…, mondja Kürtős György, kétfilmes operatőr.  

Ha óvodista volnál… Emma… akkor is tudhatnád… cseszd ki… te parázna… 
hogy bár gondolhatsz mindenféle baromságot… de… a magad érdekében is… mélyen 
kéne hallgatnod róla…, mondja Próka Kristóf, stúdióvezető, avagy Producerkám.  

Látom lelki szemeim előtt… végül is vizuális művész volnék… egy kórképet V. 
Emmáról… amit nem is tudom… hol lehetne gyógyítani…, mondja W., Steyer a Puch, 
tizenkilenc filmes rendező.  

Emmából a túlfeszített humanizmus… a világ minden egyes jelensége iránti… és 
főleg az ember iránti  fóbiás féltés szól… de akkor sem megbocsátható az úgynevezett 
elmélete… mert a mi rendszerünkben igenis lehet alkotni…, mondja Dzs., Kötél vagy 
Madzag, hétfilmes rendező. 
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Ha a filmgyár viszonyait dokumentális hitelességgel varázsolhatnánk filmre… 
óriási alkotás lehetne… és mint alkotás mutathatná… meddig lehet még alkotni…, 
mondja V. Emma  mint dramaturg.  

 Van… aki azt hiszi… hogy ha három kamerával  elkíséri… és rejtetten… nota 
bene… a részeg párttitkárt a budira… tetten éri a magyar valóságot…, mondja Kürtős 
György, kétfilmes operatőr. 

 A szellemi ambíció és az érzelmi kielégületlenség párban járnak nálad…  
Emma… forma nélkül maradva…  És mi az a szó… hogy alkotni… mit jelent…, kérdezi 
Bökény András, kétfilmes rendező. 

 Az ember a ravatalra készülődve sem beszél így… hovatovább…  mint V. 
Emma… főleg… ha vizuális művész…, mondja W. Steyer a Puch, tizenkilenc filmes 
rendező.  

 Juj… Emma… hát te ilyen vagy… nem valami komilfo…, mondja Fődramaturg 
hölgy, Chanel illatú. 

 Emma aggódik… mivel elkötelezett… de megkérdezni mostanság… meddig 
lehet még alkotni… hááát… elgaloppírozza magát…, mondja Dzs., Kötél vagy Madzag, 
hétfilmes rendező. 

 Szép feladatok vannak ránk róva… felemelőek… aminek részese Emma is… 
Pénzt is kapunk hozzájuk… Hát nem… csesszétek meg paráznák…  Hírnevünk van… 
Mit akarsz… Emma…, mondja Próka Kristóf, stúdióvezető, avagy Producerkám. 

Úgy érzem magamat… mint egy dús rét… melyet lekaszálnak…, mondja V. 
Emma mint dramaturg.   
   Pillanat… kimegyek inni egy pohár vizet… mert kiszárad a torkom a 
meghatottságtól… nota bene…, mondja Kürtős György, kétfilmes operatőr. 
 A dús keblű titkárnő megelőzi, már hozza is a pohár vizet, átnyújtja Kürtősnek. 
 Kereszténység… marxizmus… atomkatasztrófa réme… modern házasság… mind 
csőd… a kozmosz… a szubkultúrák… az egyén útjai… mind-mind csőd…, mondja 
Bökény András, kétfilmes rendező. 
  Halkabban… és vígabb pofát vágva… András… Kürtős nyilván veszi…, mondja 
Próka Kristóf, stúdióvezető, avagy Producerkám. 
 Nevetnek, sőt röhögnek, kivéve Bökényt, Kürtőst meg V. Emmát. 
 Tudjátok mit… menjünk el… nota bene… gyereket lopni… gyerekek…, mondja 
Kürtős György, kétfilmes operatőr. 
  Nekem nem kell lopni… van gyerekem… kettő is…, mondja Fődramaturg hölgy, 
Chanel illatú.   

Mert maga komilfo…, mondja V Emma mint dramaturg. 
Vegyük komolyan magunkat… de Emma kérdése komolytalan… hogy meddig 

lehet még alkotni… És ha már  elhangzott a kereszténység… akkor azt mondhatom… 
hogy a világunk már nem egy fakereszt képét nyújtja… hanem  a marxizmus égisze alatt 
fejlődik…, mondja Dzs., Kötél vagy Madzag, hétfilmes rendező. 

 Hagyjuk… Kötél vagy Madzag… maradjon csak a kereszt és az arra felfeszítés 
látványa… Marxról nincs ilyen kép… és ami van róla… az nem ér fel a krisztusi 
kereszttel… és mi vizuális művészek volnánk…, mondja W., Steyer a Puch, tizenkilenc 
filmes rendező. 

Nem muszáj a kellemetlent erőltetni… mert most az zajlik.., mondja Bökény 
András, kétfilmes rendező.. 
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Megint kiderülhet ugye… nem evilági lény volnék én…, mondja V. Emma mint 
dramaturg. 
 Csak nem vagy várandós… Emma…, kérdezi Kürtős Boldizsár, kétfilmes 
operatőr. 
 A holttetem meg az emlék… ezek  alkotások már önmagukban…, mondja Bökény 
András, kétfilmes rendező.  
 Tulajdonképpen miről beszéltek… nem valami komilfo…, mondja Fődramaturg 
hölgy, Chanel illatú. 
 A marxizmusról… a kozmoszról… az alkotás lehetőségeiről cserélünk eszmét…, 
mondja Dzs., Kötél vagy Madzag, hétfilmes rendező. 
 Ha nem fogod be már végre a szádat… te…  Kötél vagy Madzag… áttérek a 
magázódásra… és úgy magázódva lelövöm magát…, mondja Kürtős György, kétfilmes 
operatőr. 
 Miért ne… vizuálisan jól festene…, mondja és nevet W., Steyer a Puch, 
tizenkilenc filmes rendező.    
 A kutyák megugatják a holdat… ezzel alkotnak…, mondja Bökény András, 
kétfilmes rendező. 
 Közel lakom én az éghez…, mondja V. Emma mint dramaturg. 
 Csesszétek meg… paráznák…, mondja Próka Kristóf, stúdióvezető, avagy 
Producerkám. 

Egy júliusi napon Kürtős György operatőr felfigyel a füstre, amely áramlik be a 
stúdió ablakain, kinéz, hát látja, lángokban áll az irattár a filmgyár udvarán. Tűzpirosan, 
forrón süt a nyári nap, sugarainak színe hasonlít az irattári tűz lángjáéhoz. 

Kürtős felkapja a nyolc milliméteres felvevőjét, melyet mindig magával hurcol, 
rohan a tüzet filmezni. Áttöri magát a bámészkodó csoportokon, biztatják, gyerünk, 
nyomja a gombot, mindjárt itt lesznek a tűzoltók. Kürtőst nem kell biztatni, nyomja a 
kamera gombját, de szép lesz, gondolja, hatalmasak és gyönyörűek a lángok. A filmgyár 
egyik igazgatóhelyettese, aki szintén figyeli a tüzet, kopasz, testes férfiú, fehér ingben, 
nyakkendőben, öltönyben izzad, verítéke megtöltene már egy vödröt, odaszól Kürtősnek, 
hagyja abba gyorsan a fényképezést. Kürtős mintha meg sem hallaná, már negyedszer 
cserél filmet, miközben a tűzoltóknak hírük-hamvuk sincs. A bámészkodók 
csodálkoznak, miért nem jönnek már a tűzoltók, az igazgatóhelyettes meg ki akarja 
szedni Kürtős kezéből a kamerát, kicsit dulakodnak. Kürtős nem enged, leveti ingét, mert 
egyre jobban perzsel a tűz, és röhögve megjegyzi, az igazgatóhelyettes füle hallatára, 
hogy azoknak az irattári papíroknak, számláknak, elszámolásoknak, miegymásoknak 
bizony el kell égniük egyszer. És filmez tovább. A tűz, amely tényleg gyönyörű, a piros 
mindenfajta színében játszik, gyorsan végez az irattárral, helyén szürke és fekete romok 
meredeznek, mint bombázás után, és égésmaradványokat fúj a meleg szél. És akkor 
érkeznek meg a tűzoltók. A hatás nem rossz. 

Az igazgatóhelyettes megkéri Kürtőst, menjen fel vele az irodájába, tenne neki 
egy nem mindennapi ajánlatot. Kürtős beleveti magát csak úgy izzadtan, félmeztelenül az 
igazgatóhelyettes szépen bútorozott irodájának egyik jóképű foteljába, és szokásos 
nagyszájúságát szabadjára engedi. Gyönyörű lesz a filmem, mondja, hálás vagyok 
nektek, igazgatóhelyettes úr vagy elvtárs, ahogy akarod, hogy felgyújtjátok az irattárat, és 
nem hívjátok időben a tűzoltókat, hahaha. 



 101 

Kávéval, konyakkal, amerikai cigarettával, Kenttel kínálja Kürtőst az 
igazgatóhelyettes, elengedve füle mellett Kürtős megjegyzését, és felajánlja, hogy a 
filmgyár megvásárolja Kürtősnek az irattár leégéséről szóló felvételeit szép pénzért, és a 
statisztaállományból Kürtős rendelkezésére bocsát, persze kísérleti filmek készítése 
céljából annyi csajt és olyanokat, amennyit és akiket Kürtős akar és kiválaszt, ízlése 
szerint. Szóval pénz és csajok, hangsúlyozza az igazgatóhelyettes. 

Kürtős issza a konyakot, szívja a Kentet, és kijelenti, százezer forint, és öt 
nagymellű, koromfekete, igazgatóhelyettes úr. Az igazgatóhelyettes igen verejtékezik, 
leveszi zakóját és bólint. Kedves jelenet. 

Aztán más témára tér, felemlíti, hogy hallja, miszerint a film forgatása, amelyben 
Kürtős az operatőr, éppen áll, mert lerobban a hangosító kocsi, azonban ő, az 
igazgatóhelyettes tudna segíteni, és előadja: a bulgárok exportálnának egy Latvia 
terepjárót, amely igen alkalmas volna hangosító kocsinak, de csak akkor hajlandóak, ha 
cserébe importálhatnának száz darab rotex betűnyomót, száz küretkanalat és tíz 
szörpvizsgáló készüléket, vagyis árucseréről volna szó. Az igazgatóhelyettes mindezt 
nyélbe ütné, ha Kürtős a stábjának pénzéből neki, az igazgatóhelyettesnek juttat 
félmilliót, ennek fejében Kürtős visszakapna százötvenezret, na és persze folytathatná a 
filmet. 

Kürtős issza a konyakot, szívja az amerikai cigarettát, és kijelenti, hogy a 
gyártásvezetőjének, aki a készpénz fölött rendelkezik, kell százezer, és ha megkapja, 
akkor el tudja intézni a félmilliót, és el is intézi, legyen nyugodt az igazgatóhelyettes úr, 
ámde  a maradék négyszázezren fele-fele arányban kell osztozniuk.  

Az igazgatóhelyettes bólint és leveszi a nyakkendőjét, kigombolja ingét, egyre 
jobban izzad.  

Isszák a kávét, a konyakot, szívják a Kentet. Épületes életkép.  
És akkor Kürtős azt mondja, de az irattári tűzről készült tekercseimet nem adom 

oda, jó, igazgatóhelyettes elvtárs vagy úr.  
Az igazgatóhelyettes dühödten szól, akkor minden üzlet ugrik, Kürtős elvtárs, 

pénz, csajok, hangosító kocsi, annak a filmnek a folytatása, amelyben Kürtős az operatőr, 
mindez ugrik.  

Kürtős megjegyzi, hogy esetleg feljelentést tehet a rendőrségnek, vizsgálják ki az 
irattári tüzet, gyújtogatásról van-e szó, és ha igen, akkor kinek állt érdekében?  

Az igazgatóhelyettes elmosolyodik, elővesz egy arcképes igazolványt, mutatja 
Kürtősnek, és azt mondja, már jelenthet is, Kürtős elvtárs. Leveti teljesen átizzadt, 
csuromvizes ingét, és most már, Kürtőshöz hasonlóan, félmeztelen.  

Próbáljuk meg elképzelni. 
 
 

72 
 

 
Szerettünk volna, de nem tudtunk elszökni az üresség elől, amely az 

ünnepnapokon és vasárnapokon egyre inkább eltöltött bennünket. Ilyenkor másnak 
éreztük az ébredésünket, kissé zavarosnak, a nappalokkal együtt.  

Már az ünnepeket megelőző napon este úgy érzékeltük, hogy mindenki, akit 
láttunk, részeg, mintha bizonytalan tekintettel bámult volna ránk. Hát ilyen sokan ittak 
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volna be jócskán, kérdeztük egymástól, mintha az egész város italozott volna? Ja igen, 
jöttünk rá, ünnep lesz holnap, és az ünnepi italozás már elkezdődött. Igyekeztünk 
elkerülni a duhaj, támadó tekinteteket, a férfiakról ez sírt le. A nőket meg, szegényeket, a 
háztartás ünnepre készülődő robotjában kimerült, megadó, bánatos, magukba forduló 
tekintet jellemezte.   

Mikor valami ünnepre ébredtünk,  mondjuk húsvétra, hát ritkán éreztük magunkat 
olyan földhözragadtnak, rettegve a locsolóktól; vagy mikor augusztus húszra kellett 
emlékezni, amely kinek az új kenyér, kinek az első magyar király, István, kinek a 
nagyszerű diktatúrás alkotmányunk ünnepét jelentette, hát féltünk az elbutulástól.  

 Egyszer belekeveredtünk egy augusztus huszadiki tömegbe, a Duna-parton, 
várták több százezren a tűzijátékot. Bénító rémület fogott el bennünket, alig vártuk, hogy 
kikeveredjünk a sokaságból.  Volt egy pont, mikor azt éreztük, agyonnyomnak 
bennünket, soha nem leszünk képesek szabad levegőre jutni, fuldokoltunk, és mikor 
sikerült kievickélnünk a tömegből, még akkor is úgy véltük, hogy lelki életünkben 
eltolódás következett be.  

 Az ünnepnapok kihozták belőlünk a keserűségeket, minden ünnep kihozta, az 
ünnepi légkör fojtogatott bennünket.   

Szedett-vedett öltözéket vettünk fel, Emma is, én is, csak ilyet voltunk 
hajlandóak.  

A politikai ünnepektől elzárkóztunk, a nemzeti ünnepeknek nevezett ünnepektől, 
ilyenkor semmire sem vágytam jobban, mint hogy egy másik nemzethez tartozzam, vagy 
még inkább egyikhez sem.  

Egy nagyszabásúnak értékelt tanulmány arról tájékoztatott, egy fiatal hatalmi 
eszmegyártó tollából, feltörekvőtől, kinek véleménye szerint, a tömegeket nem emeltük 
fel a forradalmas ünnepnapok magaslatára, hagytuk, süllyedjenek le, mármint a tömegek, 
a forradalmat nélkülöző hétköznapok sekélyességébe, ebből származnak gondjaink. 
Valami ilyesmit hámoztam ki a szövegből, és amennyit megértettem, azon elhűltem. És 
vajon mit szólnának a rend őrei a forradalmas hétköznapokhoz, kérdeztem színpadiasan 
Emmától. Nem is beszélve a forradalmas ünnepnapokról, amelyek, tudvalevően, a 
legkevésbé forradalmasak, és amelyeket leginkább ellenőriztek a rend őrei, mondta 
Emma, és elnevette magát. Nálunk a rend őrei szeretnék magukat azonosítani a 
forradalom őreivel, mondtam. Csaknem aggasztó mértékben felizgattuk ezen magunkat, 
aztán meg vidámkodtunk, miközben attól tartottunk, hogy eltűnt a valóság. 

Megesett, hogy sétálni indultunk, pedig az úgynevezett ünnepi sétát gyűlöltük, 
letaglózott bennünket egy ilyen séta, például a Várban, akár Ádámmal is. Több ilyen 
sétára emlékszem, mikor egy igazi, szeretetteljes családként lépegettünk hárman, akár 
egy hímzett konyhai falvédőn, gondoltuk Emmával. És mégis csináltuk. Betértünk a 
Korona cukrászdába, mert Ádám somlói galuskát akart enni, és ha már betértünk, akkor 
mindannyian ettünk. Egy röhej, nem volt pénzünk, és kifizettünk egy vagyont valami 
undorítóan visszataszító, nyárspolgári helyen, mikor úgyis tele volt a gyomrunk anyósom 
főztjével. 

Egyedül anyósom, Anna ünnepi főztje javított a hangulatunkon.  
Teljesen idegennek tűnt az ismerős város május elsején, nem szívesen léptünk ki a 

lakásból, utáltunk menni ilyenkor bárhová. Úgy láttuk, hogy a kedvenc tavaszi 
hőhullámaink, a sárgás-vöröses hőhullámok színüket vesztették. 
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Vasárnap sem szerettünk kimozdulni, kihalt volt minden, még szürkébbnek tűnt  a 
környezet mint hétköznapon, ha mégis elmentünk otthonról csak vergődtünk. De akkor is 
vergődtünk, ha otthon maradtunk, az otthont is megváltoztatta, sivárrá tette minden 
munkaszüneti nap, és igen átéreztük a sivárságot, és vele a reménytelen hangulatot.  

Ilyenkor képtelenek voltunk leülni az írógépünkhöz, nem is igen tehettük volna 
meg, de akkor sem ültünk le, ha megtehettük. Hát igen, ünnepnapokon nem tudtunk élni a 
szenvedélyünknek, elvonási tüneteket mutattunk. 

A vasárnapokat, ünnepnapokat, munkaszüneti napokat el kellene törölni, 
mondogattuk. Igen, töröljük el, mert akkor nem vetemednénk arra, hogy 
tehetetlenségünkben  kinyissuk a tévét, amelyet bámulva tulajdonképpen lelki romlást 
éreztünk. Nem vetemedtünk volna arra sem, hogy elmenjünk kényszerűen egy-egy 
kiállításmegnyitóra, ahová meghívtak, és amelyek rendszerint kihozták belőlünk a 
kedvetlen bírálatot, Járkáltunk össze-vissza, mintha nézegettük volna a kiállítási 
tárgyakat, de hát, mint megállapítottuk, nem volt rajtuk általában semmi néznivaló, mert 
ünnepeken tehetségtelen művészek állíthattak ki. Így aztán a díszes társaságot szemléltük 
szerencsétlenül, a közönséget, társasági életet éltek, de mi csak ritkán tudtunk 
bekapcsolódni, sőt több ismerősünket sem volt kedvünk valahogy megismerni, de 
azoknak sem bennünket.  

 Megesett azért, hogy élveztünk egy-egy vernisszázst, emlékszem egy Klee- 
kiállításra, az bizony nagy eseménynek számított, egy Klee, és én kinyilatkoztattam, 
milyen egyszerűek a képei, persze lángeszűen egyszerűek, miközben bonyolultak, szintén 
lángeszűen. De nem ez volt az érdekes, hanem, hogy ekkora tömeget még soha sem 
láttunk egy ilyen helyen. Csak gyülekeztünk, egyre többen lettünk, sorba kellett állnunk. 
Úgy látszott, a nem-figurálisban is hiány van nálunk, a sok hiánycikk mellett, hiánycikk a 
nem-figurális festészet is, hát nyilván, hogy az is hiányzik. Rendőrök sokasága állított 
sorba bennünket, és vigyázott ránk, úgy látszott, tudták valamilyen forrásból, hogy majd 
megrohanjuk. Egy fél délután ácsorogtunk, de kitartottunk. Mit keresnek itt rendőrök? 
Ezt kérdezgettük egymástól, az ismerősökkel cinkosan összekacsintva. Fegyelmezetten 
vártunk a sorunkra, ámde nem-figurális rendben, miközben a rendőrök figurális 
alakzatban vettek körül bennünket, tekintetük közömbösnek és unottnak látszott. A mi 
pillantásunk azonban vidámságot tükrözött. Tudták a zsaruk, ez tüntetés, hogy ilyen 
sokan összegyűltünk itt, ráadásul, ismétlem, nem-figurális rendben. Az a nap tényleg 
ünnep volt. 

Többször meghívtak a szüleim hozzájuk  vasárnap és ünnepnap, de ez is terhünkre 
volt, bármennyire is a kedvenc ételeinket főzte nagymamám. Az volt az érdekes és a 
szörnyű, sőt szinte hihetetlen, hogy apám minden egyes ünnep alkalmából ugyanazt a 
szövegét engedte el, de ugyanazt, és mi kénytelenek voltunk mindig ugyanúgy válaszolni. 
Elmesélem. Nem is értem, fiacskám, hogyan lehetsz te a leszármazottam, mondta apám, 
nincs pénzetek, szűkölködtök, a lehetőségek mellett, velem ellentétben, vakon mentek el, 
vakok vagytok Emmával együtt. Látok én azért, apuka, látunk, Emma is, én is, 
feleseltem, jó a szemünk, például Emma jól látja, milyen prózát írjon, magam jól látom, 
hogyan ragadjam meg a lehetőséget a kutatásra, és szeretnénk mindketten olyan 
alkotásokat letenni az asztalra, könyv alakban, amilyenekről mások még csak nem is 
álmodoznak. Szép, fiacskám, szép, de meglepődnék, ha fizetnének is érte. Majdani 
könyveink tiszteletdíjából, apuka, lakást veszünk. Szóval ilyesmire is, fiacskám, mint a ti 
leendő könyveitek szórják a pénzt, hát akkor ne csodálkozzanak. Kösz, kösz, apuka, a 
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nagyrabecsülést, amit irántunk minduntalan megnyilvánítasz, mondtam. Minek ez a 
sértődösdi, fiacskám, az apád vagyok, de ha már kutató lettél, akkor a kutatásaidban 
domborítsd ki legalább, hogy micsoda szerencsés változás a mi életünkben ez, ami most 
van, ez, amit éppen ünnepelünk is. Jaj, apuka, inkább hagyjuk, nem szeretném hallani, 
hogy nálunk manapság a világok legjobbikában élünk, és az ünnepeink gyönyörűek. Hát 
nem megy nekünk jól a sorunk, fiacskám, nézd csak meg a szekrényben, mennyi ruhája 
van anyádnak, mennyi festmény lóg a falunkon, mennyi… Ugyan, apuka, vágtam közbe, 
mintha nem tudnám, milyen nagyon nem bírod, ami most van. Kikérem magamnak, 
fiacskám, kelt ki magából apám, kikérem ezt a beszédet. Összevitatkoztunk, igen 
dühödten, kivörösödve vitatkoztunk apámmal. Egyszer csak felpattantunk, és 
elköszöntünk. Anyám, Ilona kétségbeesve szaladt utánunk, az előszobában ért utol, arcon 
csókolt mindkettőnket, sőt Ádámot is, miközben azt lehelte, ne vitatkozzam mindig 
apámmal, tudhatnám, Frigyes nehezen viseli, ha ellentmondanak neki, főképpen az olyan 
típusú ellentmondást, mint az enyém, viseli nehezen, a rendellenes, furcsa, kérlelhetetlen 
ellentmondást, sőt vasárnap és ünnepnap egyáltalán nem is viseli el. És ezt is mindig 
ugyanígy szóról-szóra mondta el anyám minden ünnepen és vasárnapon.  

A politikai jellegű ünnepnapokon a betiltott rádiócsatornákat hallgattam, azoknak 
hittem, és ha ezekből értesültem például egy lengyel földalatti kiadó vezetőjének peréről, 
akinek bíróság előtt állítólagosan kimondott, szépen terjedő szavait ittam, akkor percről 
percre boldogabb és boldogabb lettem; de nemcsak én, Emma is. Ám, jöttünk rá, nem is 
azok a bizonyos szavak a lényegesek önmagukban, ilyeneket mi is tudunk, magunk is 
naponta ismételgetünk ilyeneket, hanem az a tény a lényeges, a meglepő, hogy nemcsak a 
négy fal közötti elsuttogásra látszottak alkalmasnak.  

Bizony gyűlölködtünk, és főleg ünnepnapokon gyűlölködtünk, hihetetlen sok 
gyűlölet halmozódott fel bennünk, következtében ugye a kiszolgáltatottságunknak, az 
alávetettségünknek, és a gyűlölet, melyet közprédára is bocsátottunk, ha csak a saját 
társaságunkban is, a bennünk és körülöttünk felkorbácsolódó viharok kivetítéseként 
működött. Próbáltunk kapaszkodókat keresni, próbáltunk egy másik, számunkra 
legfeljebb csak elméletileg ismert világot magunk elé rajzolni, annak fogalmaival 
dobálózni, így aztán vitatkoztunk bizonyos elnevezéseken, például május elsején azon, 
hogy  melyik a kifejezőbb, a sztrájk vagy a munkabeszüntetés, és olyasmiken kaptunk 
össze, november hetedikén, mint a magántulajdon vagy a népfelség meghatározása. 
Taglaltuk, mikor törheti át véleményünk a falakat, ám szorongtunk attól, főleg április 
negyedikén, mi lesz azután ha esetleg majd egyszer áttöri. Ugyanakkor bíztunk az 
uralkodó alakulat felpuhultságában, eltompultságában, fásultságában, főleg október 
huszonharmadikán, ami persze nem számított ünnepnek, és reménykedtünk a magunk 
erősödésében, hogy esetleg magatartásunk találkozik, sokszorozva erőinket, számunkra 
ismeretlenek hasonló magatartásával, ha egyáltalán erőről, az erőnkről szó lehet.  

A karácsony azért más lapra tartozott, az egyetlen ünnep volt, amelyet kibírtunk, 
sőt kedveltünk is úgy ahogy.  

Ünnepnapok és vasárnapok éjszakáján Emma meg szokta említeni, hogy  mintha 
nem lettél volna mellettem, Gyula, szorongtam, hogy ugyan mellettem vagy, és mégsem 
voltál. Még szeretkeztünk is, Emma, mondtam, vagy talán, nem éreztél semmit? Éreztem, 
Gyula, de aztán ismét bejött a szorongás, és mellé még, képzeld el, a reménytelen csend 
is. Majd lármázni kezdek, mondtam, ünnepi jelszavakat kiabálni, ne legyen oly csend. 
Hülye, mondta Emma, és megcsókolt. 
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 És még azokon a házi összejöveteleken is, amelyeket előszeretettel tartottak 
ismerőseink ünnepnapokon, történt mindig valami elkeserítő a számunkra. Emlékszem 
egy jelmezes házi bálra, mikor a nálunk elítélt punkok külsejére maszkíroztuk magunkat, 
jelezve, hogy a kialakult normák teljes elvetését, a szabályok, a begyökerezett 
magatartások, viselkedések iránti ellenségességet testesítjük meg. Tintakék, hosszú ujjú 
trikót vettünk fel, fölé egy rövid ujjú vérpirost, hogy a kék kilátsszon a piros alól, majd 
mindkettőt összefogva a jobb oldalunkon megcsomóztuk, aztán biztosítótű-rengeteget 
tettünk láncszerűen összefűzve a derekunk köré meg a nyakunkba. Felöltöttünk egy régi, 
fekete-fehér csíkos nadrágot, felhajtottuk a szárát, hogy látsszon a zoknink, amely 
felemás volt, az egyik zöld, a másik fehér, a cipőnk meg szürke-barna, ócska csuka. 
Hajunkat felborzoltuk és számtalan csatot helyeztünk bele. Buszra így nem szállhattunk, 
taxit kellett rendelni, aggódtam is, ki tudjuk-e fizetni. Szokatlanul kedves és oldott 
voltam a bulin, melyet egy kertes villában a régi nevén, Svábhegyen rendeztek, ahol vagy 
kilencvenen roptuk a táncot, mosolyogtam mindenkire, holott érdesnek kellett volna 
lennem, mert a punk állítólag érdes, sőt támadó és kiállhatatlan. Akadt még egy másik 
punk is, egy harciasabb, de kevésbé színes, aztán volt kisegér, Krisztus, nemzetőr, népfi, 
boszorkány, sebesült, század eleji gavallér, űrhajós, szamuráj, pártfőtitkár, hastáncosnő és 
így tovább, például ünnepi szónok, ünnepi rendőr, ünnepi titkos szolga, ünnepi 
egyenruhás. Egy angol, akivel összeismerkedtem, megkérdezte tőlem, Camdentown? 
Ebből, a punkok londoni lelőhelyének emlegetéséből értesültem, hogy a jelmezünkben 
semmi kivetnivaló nincs. Az angol viszont Gulag-foglyot adott elő. No hát ezen össze is 
vitatkoztunk, mert neki szegeztem, némileg elhamarkodottan, hogy csak egy nyugati 
kommunista hívő, sőt bolsevik, aki még tájékozatlan is, ringatózik nyilván abban a 
tévhitben, hogy a mérhetetlenül embermegcsúfoló Gulag bizony idegen az igazi 
kommunizmustól, egy ilyen merészel Gulag-jelmezt ölteni. Az angol megbántódott és 
visszacsapott, hogy csak egy olyan keleti majmol nyugati divatokat, mint a punk is, 
célozva rám ugye, aki nincs tisztában a kapitalizmus és benne a punk emberellenes 
mivoltával. Egymásnak feszültünk, és a barátaim meg a majdnem-barátaim az angol 
mellé álltak. Emma persze mellém állt. Felidegesedtem, és bizony a továbbiakban 
érdesnek is mutatkoztam, hűen egy igazi punkhoz.  

És igen rosszul sült el, mikor az egyik vasárnapon bemutattak bennünket, Emmát 
és engem a tévében, és dühödten meredtünk a képernyőre, nem ismertünk magunkra, 
mert minden lényeges mondandónkat kivágták a műsorból, ígéretük ellenére nem 
mutatták meg, sőt azt hazudták a vetítés előtt, hogy semmit nem változtattak rajta. 
Felhívtam azonnal a szerkesztőt és elküldtem az édesanyjába. Azzal védekezett, hogy egy 
március tizenötödikei műsorban, igazán tudhatnánk, alkalmazkodni kell a 
kívánalmakhoz, még sokkal jobban alkalmazkodni mint egy egyszerű hétköznapon. 
Magunkba roskadtunk, úgy éreztük, mintha már túljutottunk volna e világon, mintha már 
a másvilágon volnánk. Szégyelltük magunkat mélységesen, hogy így szerepeltünk, illetve 
így szerepeltettek bennünket. 

Akkor hirtelen Emma árnyai közül is megjelent néhány, láttam Emmán, hogy 
megjelentek, és Emma szívesen elbujdokolt volna.      

Aztán kiderült, hogy Emma vasárnaponként játszadozik a kezével, még olvasás 
helyett is, ráébredve, hogy ilyenkor neki a kézügyessége révén kéne túljutni ezen a 
napon; elregélte, hogy szeretné megtanulni a porcelánfestészetet és ünnepnapi estéken azt 
csinálná, vagy esetleg a bőrdíszművességben merülne el. Tényleg éppen ideje, Emma, 
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mondtam, hogy ne csak a fejedet, hanem más szerveidet is figyelembe vedd, de ne csak a 
kezedet, hanem például gondolkozz el a májadon, miért van annyira jó májad, fel is 
mérhetnéd azonnal, mennyire hiábavaló a jó máj, hiszen  a rossz máj az igazi, az az 
élvezetes. Rosszmájúnak itt vagyok én, jegyezte meg Emma, ebben legyőzhetetlen 
volnék, csak halvány visszfénye lehetne ő nekem, és annak lenni nem érdemes. Van még 
a fehérmáj, Emma, arról se feledkezz meg, mondtam és röhögtem, és tudtam, milyen 
hülyén viselkedem. Olyan vagy, Gyula, mondta Emma, mint egy óvodás, kiscsoportos, 
úgy látszik a munkaszüneti napok így hatnak rád, visszaóvodásodsz. Aztán megjegyezte, 
mennyire fáradt, esik össze, őrület ez, rá meg így hatnak az ünnepek.  

Néha még a tévét is kinyitottuk, mikor eluralkodott rajtunk a minden mindegy 
szomorúsága. Egyszer, emlékszem egy krimi ment, A gengszterek sofőrje címet viselte, 
egy krimi volt, de, jöttem rá, nem szokványos,  rendezője felhasználta a művészfilmek 
némely megoldását, legfeltűnőbben a testbeszédet és a csendet. A főhős keveset 
locsogott, annál többet élt szemjátékkal, nézett, nézett, nézett rezzenéstelenül, fölényesen, 
magabiztosan, és, ami a legfontosabb volt, tehetségesen. Megirigyeltem, nyomban 
szerettem volna elsajátítani a rezzenéstelen nézés tudományát és tehetségét, szerettem 
volna úgy nézni, mintha semmitől sem félnék, mintha legyőzhetetlen volnék, mintha 
mindent, amit akarok, el tudnék érni. Kipróbáltam ezt a nézést a tükörben, és tetszett, el is 
határoztam, így fogok nézni Emmára. És így is néztem rá, rezzenéstelenül. Percekig 
néztem így, mire Emma elmosolyodott. Na végre, gondoltam. És ezt a nézésemet aztán 
minden ünnepnap megismételtem, ünnepnapi nézésnek nevezetük el. 

Többször kellett Emma rokonai meghívásának eleget tennünk, ettől is 
viszolyogtam, és mivel nem térhettem ki, elengedtem a szövegemet, főleg, ha Ilma 
nagynénihez látogattunk el. Például felvetettem, hogy tessék mondani, Ilma, nem fél, 
hogy egy ilyen helyen lakik, ahol az utcasarkokat ellepik az örömleányok? Én bizony 
nem volnék itt nyugodt estefelé hazajövet, mondtam. És aztán milyen száraz itt a levegő, 
nyilván ezért olyan vörös az arca, nemde? De remélem nincsenek patkányok? Ugyan, 
Gyula, mondta Ilma, miről beszél maga, hol vannak erre kurvák, és miért lenne vörös az 
arcom, és miért volnának patkányok! Látom nem ért a krizantémokhoz, Ilma, mondtam, 
nem tudja elrendezni őket, ezek japán virágok, japán módra kell hozzájuk viszonyulni. 
Gyula, szólt rám Emma, most már elég! És kiosztott aztán otthon. Mire azt mondtam 
védekezőn, nem tehetek róla, ilyesmit hoz ki belőlem az ünnep.    

Jómagam a teljes mozdulatlanság állapotába menekültem volna ünnepnapokon, 
nem tudtam, mit csináljak. Ellenben Emma megoldást talált, állandóan telefonált a 
barátainak. 

Ha Nietzschét olvastam például vasárnap, akkor nem tetszett, így hatott rám a 
vasárnap. Viszont Sztravinszkij akkor is tetszett.   

Az viszont tényleg ünnepnapnak számított, mikor Ádám rajzolt nekünk valamit. 
Imádott rajzolni és volt hozzá tehetsége, mérhetetlen tehetsége, és mikor ez kiderült, 
elbámultunk, milyen élethűen tud bármit lerajzolni, és micsoda címeket volt képes adni, 
nyomtatott nagy betűvel, már tudott írni, valahogy megtanult, még iskola előtt. Legutóbb 
Emmának rajzolt egy ív lapra: lerajzolta saját magát, piros színekben, ahogy szopja bal 
kezének hüvelykujját, elgondolkozó arckifejezéssel, és mellé rajzolt egy hatalmas, 
aranyszínű perzsa macskát, ugyanolyat, amilyet a rongyán, a cicamicáján lehetett látni, a 
neki felülmúlhatatlan értéket képviselő tárgyán, és a macska feje az Emma arcához 
hasonlított.  
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 Ismét eljön az újabb farsang és az újabb családi fánksütés, megint 
szürkésfeketeség borítja Budapestet, egyetlen hópihe sem marad fehéren, amikor a földre 
ér. 

Még inkább untatják Emmát és engem most már ezek, a kilátástalan 
önismétlődésbe fulladt családi összejövetelek, amelyet most Baglyasék rendeznek, vagyis 
Emma csodagyerek nagynénjének, Kerek Ilmának családja, József körúti két szoba hallos 
lakásukban, vendégül látva továbbra is bennünket, az anyósom, a jóságadakozó Kerek 
Anna családját, velem együtt, tehát Virágh-Újhelyéket, és Emma másik nagynénjét, a 
rátartilány Kerek Sári-féle Mezőéket, a gyerekeikkel, Emma unokatestvéreivel együtt. 
Mi, Emmával nem akarunk elmenni már, csak Anna rimánkodására engedünk. 

A házigazda, Ilma szereti vezényelni az összejöveteleket, például kijelöli, ki 
melyik ülőalkalmatosságba  telepedjen, és ebben Emma előre elképzelt tervet lát. Például 
Annát, aki  visszafogottságáról híres, Ilma saját férje, az élénk, kissrácos Illés 
szomszédságába telepíti, engem meg egyenesen maga mellé ültet, legyek kéznél neki 
mint értelmiségi, eszmecsere társnak. Amíg Emma helyét Sári nagynéni és férje, Samu a 
tömörfiús közé jelöli ki, hátha megpróbálja kiengesztelni őket Emma, mivel a legutóbbi 
fánksütés alkalmából igen megharagszanak Emmára, aki Samu úgymond négyfoltos 
arcáról adott elő.  A közgazdász hallgató Kisöcsit Ilma a fia, kis-Illés, a matektanár és 
lánya, a főiskolás kis-Ilma közé ülteti, hátha azok, tankszerű önbizalmukkal letörik 
Kisöcsi növekvő szarvát. Megjegyzem, hogy Sári nagynéni gyerekei viszont, az 
egyetemista  kis-Samu és  kis-Sári, a biológus egymás mellett unatkoznak. A csaknem 
hatéves Ádám meg rohangál. 

Úgy dönt Emma, inkább beveszi magát a konyhába, nehogy jelen legyen 
véleményével, csak sértődéseket okozna megint, legalább beszélgethet Kerek 
nagymamájával, miközben az serényen süti a foszlósságában páratlan fánkjait. 
Örvendezik is Emma, hogy félszavakból értik egymást nagymamájával, de bosszantják a 
nagyszobából behallatszó mondatok. Szívesen bezárná a konyhaajtót, ám óvakodik 
ennyire durván elzárkózni. Így aztán hallja, amit a csodagyerek Ilma nénje magáról regél, 
és ez már tényleg Emma  könyökén jön ki. 

Kívülről fújja Ilma gyerekkorát Emma, például azt a történetet, mikor Ilma, 
áldozócsütörtök alkalmából, a vastag falú, komor zárda, ahol tanul, világoskék és 
rózsaszín virágokkal feldíszített nagytermében megízlelné a metszett üvegű kancsókban 
tejszínhabosan barnálló kakaót és a márkás porcelán tányérokról kidagadó kakaós 
kalácsot, ülve a fehér damasztabrosszal, ezüst evőeszközökkel megterített óriási asztal 
mellett társaival, de mikor éppen megkóstolná, közbeszól egy esemény. Mellette az egyik 
leány társa jobbról, a másik balról, fehér fodros ruhákban, összenéz, befogják orrukat, 
integetnek egy apácának, szép neve van, Hermenegil, és panaszkodnak neki az Ilmából 
áradó büdös szagra. Hermenegil megszagolja Ilmát, elfintorodik és megfeddi, hogy az 
ünnepre még az is megmosdik, aki egyébként soha. Ilma elpirul, bizonygatja, tetőtől-
talpig megmosdott. Hermenegil sóhajt, ja, ti biztos libatöméssel foglalkoztok, akkor 
sajnálom, és elparancsolja Ilmát az asztaltól, mielőtt ihatna a kakaóból, ehetne a 
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kalácsból, és életében először, holott már kilencéves. Akkor ott a szíve szakad meg, 
hangsúlyozza mindig. Épületes életkép.  

Valamikor megkönnyezi Emma, ma már csak a megfagyott gyermek panaszát 
hallja ki belőle, biztosan igazságtalanul. 

A zárdakapu előtt kell várnia Ilmának étlen, szomjan arra, mikor indul el az 
áldozócsütörtöki menet, és amikor elindul, csatlakozik. Templomi zászlók, virágfüzérek, 
szent énekek, gyertyafény, díszes egyházi méltóságok, fényes májusi napsugarak. Zúgnak 
a harangok. Ilma fehér fodros ruhát visel, fehér cipőt és harisnyát, mindez kölcsön van, 
sőt fehér virágkoszorú keretezi sötétbarna haját. És miután a kezébe kap egy szépen 
lángoló rózsaszín gyertyát, elfelejti iménti megaláztatását, és megdicsőül a menetben, 
kiválasztottnak érzi magát az Úr által. 

Másnap már hajnali háromkor anyja, Emma Kerek nagymamája megint felveri  
gyerekeit,  Ilmát, a legnagyobbat, Annát, a középsőt, Sárit a legkisebbet, mert tömni kell 
a libákat iskolakezdésig. Vasárnap is, ünnepnap is tömni kell. Mindegy, ha hatévesek, ha 
tizenegy évesek, ha tizenhét évesek. Felveszik a tömőruhát, amely durva vászon, színe, 
szaga a libaürüléké, amelytől át van itatódva. Egy ilyen tömőruhát nem érdemes kimosni. 
Lábuk közé szorítják sorra az ötvenhat vagy a hetvenegy libát, mikor mennyit, kifeszítik 
szájukat, beléjük tömik a vízben áztatott, agyagos földdel kevert kukoricát. A libák, 
szerencsétlenek, fulladoznak, szarnak és fosnak. Komisz gyerekkor. Nemcsak a testébe, 
de a lelkébe is, állítja Ilma, beivódik a libaszar. 

Egyszer, tizenhárom éves akkor, hiába rázzák, nyaggatják, nem képes felkelni az 
ágyból hajnalban, mintha élettelen volna. Éppen kitavaszodott. Egész nap alszik, másnap 
hasonlóképpen, harmadnap szintúgy. Nem eszik, nem iszik, nem megy kisdolgozni, 
nagydolgozni, hanem alszik kábán. Orvost nem hívnak hozzá. Negyednap aztán felkel, 
mosolyog, kijelenti, mintha most születne meg éppen. 

Honnan tudja a test óvni magát, ha kényszerül rá, kérdezi Ilma színpadiasan 
mindig, ha erről az esetről számol be; például akkor őt az a háromnapos alvása megmenti 
a végelgyengüléstől. 

Nehogy elfelejtsük, Ilma, mikor hatéves, egy vásáron, mivel apja, Emma Kerek 
nagyapja elviszi magával disznókat eladni, és miután lemérik az állatokat és bemondják 
mennyi mázsája,  Ilma szinte azonnal közbekotyogja a végeredményt, mikor a felnőttek 
épp csak kezdik szorozgatni papíron; írni, olvasni még nem is tud. Elnyílnak a szájak, ez 
az Ilma csodagyerek, mondják. Azontúl szerepelteti is apja csodagyerekként vásárokon. 

Meghatódnak a Kerek szülők a csodagyereküktől, ritka a meghatódás náluk,  
zárdába íratják, szerencsére van ilyen Félegyházán, számot vetve azzal is, hogy Ilma 
szemüveges, és egy ilyen nem lehet teljes értékű az őket érintő munkákban. 

Az apácák csodálják Ilma eszét, tényleg mindig mindent tud, elnevezik kis 
tudornak. Ráadásul a leghívebben hisz az Úrban is. Meg is teszik a Szívgárda 
parancsnokává. 

Csak hát a szaga. A szégyen mardossa, és  nemcsak a szaga miatt, hanem más 
egyebek miatt is. Nincs zsebkendője, mocskos rongyba fújja az orrát. Egyetlen harisnyája 
van, lyukas, kinyúlt, lábszagos. A fehérneműje otthoni varrású, fekete klott, 
megszemlélve a tisztaságvizsgáló apáca elrémül. Vécépapír helyett a Kis Újságot 
használják. És ugyancsak ebbe az újságba van csomagolva az uzsonnája, a sós-paprikás 
vagy a cukros kenyér, a szalvétáról nem tudják, mi fán terem. Borosüvegből kényszerül a 
vizet vagy a tejet inni a tanórák szüneteiben, a többiek gúnyolódása közepette, nincs 
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tejesüvegük. Az egyetlen törölközőre öten vannak. Piszkos, szakadt rongycafatokkal 
mosogatnak, törölgetnek.  

Ilma szégyenkezése a piszok felett lelki, esetleg még történelmi. Ahányszor 
elmegy otthonról, annyiszor mosakszik meg tetőtől-talpig, ha ötször, akkor ötször, kútnál, 
lavórban, télen is ott. Hiába, természeti törvénnyel nem szegülhet szembe; a piszok 
szegénységgel párosult szaga eltüntethetetlen. 

Emma meg azon mereng a csodagyerek nénje konyhájában, miközben süti azt a 
mennyeien finom farsangi fánkot Kerek nagymamája, miért, hogy a nagymama sose 
beszél piszokról, a libatömés keserveiről, a kakaótól való megfosztástól, arról, hogy nem 
használ szalvétát, holott százszorosan joggal emlegethetné. Éli az életet és kész? Hogyan 
van ez? Azonos a sorsával? 

A zárdában biztatják Ilmát az apácák, hogy okvetlenül, nagy esze meg hite miatt, 
apácának kell mennie, és mint ilyen lehet aztán tanítónő, sőt magisztra, esetleg még 
perjelnő is, és Ilma elhatározza, tényleg apáca lesz. Anna, aki szintén abba a zárdába jár, 
és akit, bár szorgalmas, észre sem vesznek, irigyli nővérét, bár apáca semmiképpen sem 
szeretne lenni. Sárit, aki viszont rosszul tanul, éppen csak hogy megtűrik az apácák, ő 
szánja nővérét elhatározása miatt, és utálja a zárdát. 

Mikor már az apácák tanítónőképzőjébe jár Ilma, sokat olvas, igen műveltnek 
számít, de legfőképpen és egyedülállóan vallásosnak.  

Egyszer kibiciklizik a város szélére, árokpartra telepszik és Istenen kezd 
gondolkodni. Erősen gondol az Úrra, szeretné, ha megjelenne előtte, már-már látja is, 
aztán mégsem látja. Vajon miért nem jelenik meg Isten előtte, amikor mások előtt már 
sokszor megjelent, és amikor annyira hőn óhajtja, és annyira hisz benne? Szép ősz volt, 
tavaszias. Az ég mintha ragyogna, ezüstbe, aranyba, vörösbe játszik. Meglehet, a távoli 
fegyverek lövedékei festik ilyenre. Közelednek ugyanis éppen Kiskunfélegyházához az 
oroszok, a németek meg visszavonulnak. Vajon miért bujkál előle Isten, töpreng  Ilma, és 
elsírja magát. És akkor az ég hirtelen igen ragyogó lesz, és abban a ragyogásban Ilma  
megpillant egy tejfehéren kirajzolódó alakot. Mi lehet az, ki lehet az? Az a tejfehér alak 
egyre erőteljesebben formálódik ki. Ilma bámulja, szíve mind hevesebben ver. Már-már 
elájul. És meglátja Istent.  Isten meg nézi őt. Érzi Ilma, hogy megnyitja lelke kapuját az 
Úr. Térdre hullik és imádkozni kezd ott, az árokparton. És hallja imádságára válaszként 
az Úr szavát: Benned vagyok, a lelkedben vagyok, Ilma. Könnyei hullanak Ilmának, és 
arra gondol, lám, Isten még a nevét is tudja. Mire felocsúdik, a fehér alak eltűnik. Ilma 
nevet, ujjong. Megható közjáték. 

Akkor már Horthy-ösztöndíjas, a díjat átvenni megint kölcsönruhában, egy fekete 
gyászruhában, amit sikerül szerezni, utazik fel Budapestre, ámde visszarohan az 
állomásról még egyszer megmosdani. 

Az ösztöndíjat, kövér testére öntött, ránctalan zsakettban, Hóman Bálint 
kultuszminiszter, kopasz, bajszos, megtermett keresztény úriember, különben tudós 
professzor és híres történetíró adja át, a velencei csillároktól fényes fogadáson, és 
megérdeklődi Ilmától, jól tájékozottan Ilma felől, vajon mennyi negyvenötször hatvanhét, 
Ilma persze azonnal rávágja az eredményt, és Hóman miniszter elégedett. Kérdezi, mi 
akar lenni Ilma, nyilván matematikus, de néném nemet int, inkább a történelem felé 
húzza a szíve. Hóman miniszter felélénkül, hisz ez az ő terepe, nocsak, és tudakolja, ki a 
példaképe Ikmának a történészek közül. Már csak számító udvariasságból is mindenki 
magát Hómant nevezné meg, azonban Ilma romlatlanul Kemény Zsigmondot, bár, teszi 
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hozzá, tudja, Kemény nem szaktörténész, viszont regényíróként és újságíróként olyan 
történelemképet fest, amit Ilma szeret. Hóman miniszter nyersen kifakad. Szóval maga, 
leányom, egy kuruc, a kurucok elveszejtik az országot minden időkben, tudja meg, 
leányom. Ilma bátrabban válaszol a kelleténél. A mi lelkünkben otthon tényleg a kurucok 
élnek, méltóságos úr, de szívünk azért mégis az országért dobog, méltóságos úr. Hóman 
miniszter felmérgesedik. Remélem, leányom, azzal tisztában van, ha kuruc érzelmű, 
akkor nem hihet a Kormányzóban, leányom, akinek ösztöndíját éppen most vette át. Ilma 
cáfolni merészel. Én bizony, méltóságos úr, hiszek, a Kormányzó úrban, vele kelek, vele 
töltöm a napomat, vele térek nyugovóra, méltóságos úr. Hóman miniszter felélénkül. Hát 
akkor, leányom, maga nem is kuruc, tudja meg, és figyelmeztetem is, leányom, egy 
Horthy-ösztöndíjas nem lehet ám országáruló fajta. Ilma most már bólogat. Persze, az 
természetes, méltóságos úr, mondja, és köszönöm a felvilágosítást a méltóságos úrnak. 
Hóman miniszter megenyhül és koccintásra emeli pezsgőspoharát. 

Ösztöndíjából Ilma vesz egy törölközőt, amit elrejt, hogy egyedül csak ő 
használhassa, három zsebkendőt, amit saját kezűleg és külön mos, egy-egy mosogató- és 
törlőruhát, amit szintén eldug, és mielőtt enne, áttörli lopva a tányért meg az evőeszközt. 
Vásárol egy újabb váltás fehérneműt is pamutból, fehéret, gyári készítésűt. Kipróbálja a 
vécépapírt is, az az egy tekercs, bár takarékoskodik vele, nem sokáig tart. Szalvétát is 
szeretne venni papírból, de nem mer, ha ilyesmivel állítana haza, kidobnák. 

Ilma most, félbeszakítva a maga történetét, megjelenik a konyhában, kérdőn néz 
Emmára, miért nem megy be a nagyszobába, miért bánt meg mindenkit látványos 
elkülönülésével? 

Az utóbbi időben, mióta jómagam a családhoz tartozom, Emma és Ilma 
kapcsolata még inkább terhes feszültségektől, mivel én, nem bírva megemészteni, hogy 
Ilma politikai gazdaságtant tanít az egyetemen, pukkasztom, ingerlem, vagyis cikizem 
tantárgya miatt, már Emma is megelégeli, annyira. Ilmáék megbántódnak és 
felháborodnak rajtam és miattam. Megfogadtatja Emma velem, legalább fánksütéskor 
békén hagyjam Ilmát, és én békén hagyom. 

Különben Ilma mindig versengeni akar Emmával, nyilván most is szeretne, azért 
hívja be a konyhából, vitában győzni felette. Emma Ilmára mosolyog, tudva, mennyi 
kivetnivalót talál benne Ilma, és elhárítja, inkább marad a konyhában, beszélget 
nagymamájával, a nagymamának is kell társaság. Ilma megsemmisítő pillantást mér 
Emmára, és távozik a nagyszobába vissza, azonnal lehet is hallani, amint rátér 
legkedveltebb korszakára. 

Vörös zászlóval, amely igen lobog, hármas sorokban menetelnek a pamutgyári 
lányok, Ilma az élen, forradalmas feliratokkal, jelszavakkal, énekszóval. Újabb és újabb 
nótáknak adja meg az alaphangját Ilma, minden dalok tudója, népdalé is, mozgalmi dalé 
is, az egyházi dalokat igyekszik elfelejteni. Éppen hetvenegy dalt, adja elő Ilma, 
énekelnek el, és egyet sem ismételnek, amíg a két és fél órás útjukon, Újpestről a 
Városligethez nem érnek. Fehér blúzt viselnek, sötétkék férfinyakkendőt, sötétkék 
szoknyát, mellükön a munkásifjúsági szövetség jelvénye. A nap júniusi, izzasztó. Autók, 
lovas kocsik kitérnek előlük. Gyárnegyedeket, szegénynegyedeket szelnek át. Az 
előkelőbb kerületek utcáiba érve  proletár jelszavakat ritmizálnak. 

Megszédül Ilma a megtiszteltetéstől, mikor fellép az új rendszer jelképeivel, 
sarlóval, kalapáccsal, kalásszal, vörös csillaggal, meg a kultusszal övezett kommunista 
vezetők arcképeivel zsúfoltan díszített, frissen felépült, mereven szögletes kongresszusi 
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palota dísztermének színpadára, mint az újpesti pamutgyár leányotthonának igazgatója, 
elmondani beszédét. Hamar visszanyeri lélekjelenlétét és romantikus dicsfénnyel övezi, 
szépen hangsúlyozott mondatokban, a nagyszerű termelési eredményeket, a kiváltságok 
felszámolásának lelkesítő távlatait, az igazságos egyenlőség méhében születő új 
társadalmat, az egészséges hajtásokat növesztő kétkezi ifjúságot. Hosszabban szól a 
forradalmi szellemű népi értelmiségről, amely, ha kell, földet mér, rohammunkát vállal, 
fűtetlen helyiségben tanul, hajnalig nyúló vitákban világnézeti problémákat old meg, és 
az osztályharc mellé áll. Önvallomással zárja, nevezetesen, hogy ő maga az embert 
lealjasító piszokból emelkedik fel, ide, a magyar ifjúság színe-virágának szószékére, 
tiszta szagú egyenruhába öltözötten, erre cserélve a bűzlő libatömő ruhát. Megtapsolják, 
feltűnően éljenzik, hát bizony dicsőségben úszik, könnyes a szeme. Édesbús jelenet. 

A szünetben egy szürkeruhás, kopasz, alacsony férfi felfedezi néném nyakában az 
első áldozásra kapott keresztjét, amely egy kis, vékony ezüstláncon lóg, még abban a 
roppant nagy nyüzsgésben is észreveszi. Felelősségre vonja Ilmát, holott nem ismeri 
személyesen, felelősségre, amiért nem az új címert hordja, az illene az egyenruhájához 
meg a beszédéhez. Árulás, Kerek elvtársnő, a mozgalom szembeköpése, Kerek elvtársnő, 
mondja az ismeretlen szürkeruhás. Ilma hebeg-habog és azonnal, a szürkeruhás szeme 
láttára, eltünteti a keresztet magáról. Azonban a szürkeruhás továbbra is kérlelhetetlen, 
mondván, figyelemmel fogják kísérni Ilmát, ezt ígérheti. 

Hát ilyesmiket cseveg Ilma fánkevés közben. 
Ilmának, mint be is vallja, kényszerűség a leányotthont igazgatni, ugyanis ez 

számára mellékösvény. Ilyen ösvényre jut, tudniillik hiába halmoz  dicsőséget dicsőségre, 
mint a legjobb tanuló a népi kollégiumban is, ahová kerül, beletörik bicskája a 
matematika szakba, az egyetemen derül ki, hogy a fejszámolói képességnek nem sok 
köze van a felső matematikához, hát kimarad, megtörik pályája. 

Leányotthonban lesz hát nevelő, az újpesti pamutgyár leányotthonában, ahol 
nyomban kiderül, kitűnően tud az ott lakó, rábízott lányok nyelvén, őszinte hevülettel 
próbálja eligazítani az új világ dolgaiban ezeket, a hozzá hasonló származású lányokat, 
akik persze nála sokkal kevésbé iskolázottak és műveltek. 

Ilmára, mint nevelőre egy regényíró is felfigyel, regényhőst mintáz belőle. 
Néhány idézetet mutatóba hadd másoljak ide ebből a regényből, amelynek szerzőjét, 
mivel nem tünteti fel e művét a későbbiekben sehol, titokban tartom: „Kerek Ilma 
tekintete élesen, az értelem örömével hatol a világba; a félbehagyott matematikai 
tanulmányok tisztasága, világossága most észleleteiben, gondolataiban csillan meg. S 
szemüvege mögül egész arcát fénybe borítja az éber szeretet, az új társadalom új 
emberének szeretete… Milyen világossá válik a népköztársaság alkotmánya Kerek 
elvtársnő magyarázata nyomán! A nők új jogairól is milyen egyszerűen tud beszélni… az 
elmaradhatatlan hétköznapos szürke flanelruhájában és az ünnepnapos kék kosztümjében, 
az ifjúmunkásnők egyenruhájában…” A szerző azt is megemlíti, hogy Ilma bizonyos 
divatokat nem követ, például szemet szúróan nem fekszik össze senkivel, nem gúnyolja 
az Úristent és a papokat.  

Ez a részlet felkelti gyanakvását annak a már említett szürkeruhás, kopasz, 
alacsony férfinak, felkeresi Ilmát és figyelmezteti, ne adjon okot az iránta való 
gyanakvásra, mert az nem lehet, hogy aki igazi nő, annak nem kell a férfi, ám az még 
nagyobb baj, hogy nem ítéli el a vallást, az emberiség ópiumát. Azt viszont dicséri ez a 
szürkeruhás, hogy Ilma egyenruhában jár, holott nem kellene neki. Tudniillik Ilma, mivel 
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más ruhája nemigen akad, a  nőszövetségtől ajándékba kapott egyenruhát viseli, a már 
ismert fehér blúzt, sötétkék férfinyakkendőt, sötétkék szoknyát, mellén a munkásifjúsági 
szövetség jelvényével hétköznapokon is. Épületes életkép. 

Ilma miután megismeri Baglyas Illést és szerelmes lesz, beszervezi a 
pamutgyárba. Illés kallódik, mint zabigyerek, lelenc, zárdalakó, bencés kollégista, 
kosztos diák, segédmunkás, népi kollégista, ismét segédmunkás, csapódik ide-oda. 

A pamutgyárban, ahol Illés megint segédmunkás lesz, azonban elindul, néném 
felkarolása révén, a felfelé vezető úton. Könnyebbség, hogy Illésnek van érettségije, 
egyedül a munkások között, így aztán alapszervezeti párttitkárnak választják meg 
tizenkilenc évesen. Néném ki akarja taníttatni, beíratja egyetemre, akkoriban könnyen 
megy ez az Illés-féléknek, szipkázzák az ilyeneket. Azonban onnan, történetesen a jogról, 
kibukik, hát akkor legyen elektromérnök, találja ki Ilma, mert a műszakiról, mint hírlik, 
nem lehet kibukni, és tényleg nem. Néném eltartja Illést, dolgozik rá, akárha a fia volna. 
Ilmát általában Illés nővérének nézik, hisz Ilma az öregebb, annak is fest, ráadásul ő viszi 
a szót. Illés sovány, kissrácos, ő a visszhang. Ilma nyugodt, kiegyensúlyozott, Illés űzött 
vad. Ilma ellágyul Illés óvást-védést sürgető tekintetétől, és felizgul, bár senki sem tudja a 
részleteket. Ilmának az Illés-típus a férfi, a szerető, Illésnek az Ilma-típus a nő.  

Próbáljuk meg elképzelni. 
Ilma halmozza az érdemeket, mint kommunista nevelő, mint egyenruhás, mint 

férjét taníttató és eltartó, mint eszményített regényhős, és mint az új rendszert utóddal, 
kis-Illéssel, leendő matektanárral megajándékozó anya, és mint feljelentő, tudniillik 
feljelent egy volt téglagyárost, kistőkést,  bizonyos úgymond visszaélésekért, hát ki is 
utalják számára ama gyáros József körúti, összkomfortos, két szoba hallos lakását, miután  
a gyárost kitelepítik belőle. Nincs tapasztalatuk, hogyan kell lakni egy ilyen lakásban, 
amelynek még központi fűtése is van, félnek a költségektől, mindenesetre a telefont, mint 
megvetett fényűzést azonnal leszereltetik. A lakásban  rozoga székeken, ócska asztalon, 
kopott ágyon és szekrényen kívül nincs semmi kezdetben, viszont Ilma egy tucat színes 
törölközőt szerez be, háromnaponként mossa, fél tucat mosogató- és törlőruhát vesz, 
naponta cseréli, többféle szalvétát és vécépapírt rendszeresít, bár akkoriban hiánycikkek, 
azonban nem rest, utánuk talpal; és drága terítőket vásárol, bár nemigen van mit enni és 
inni azokon, és mindezen fölül tejesüvegeket gyűjt. 

Apját, Emma Kerek nagyapját éppen akkoriban valami élelmiszer-felhalmozás 
vádjával elítélik, mire Ilma megjegyzi, kell neki kupeckodni. 

Emma próbálja nem hallani meg Ilmát, viszont élvezi Kerek nagymamájával a 
beszélgetést a konyhában. Nagymamája nem ért egyet gyerekeivel semmiben, de ennek 
nem ad hangot, hallgat, viszont büszke rájuk tanultságuk, helyzetük, felemelkedésük 
miatt.  

Valamikor Emma is büszke nagynénjei és anyja sorsára, pályájára, és csodálkozik 
magán, amint hirtelen kedvetlenül szemléli, és hogy tulajdonképpen unja történetüket. Rá 
kell ébrednie, és fájdalmas ez neki, hogy például Ilma, szegény, nem más, mint a 
történelemnek kiszolgáltatott alany és tárgy és jelző, esetleg határozó.  

Újabb, másfajta egyenruhába bújik Ilma hamarosan, illetve bújtatja a párt, 
felvétetik vele az úgynevezett munkaerő-gazdálkodás sötétszürke, vastag posztóból 
készült kosztümjét, kék blúzát, világosszürke férfi nyakkendőjét, meg sötétszürke 
tányérsapkáját, hasonlít egy kalauzhoz, holott egy ipari tanuló intézet igazgatója. 
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Elvégeztetik vele levelezőn, legyen végre diplomája, a műszaki tanárképzőt, ha már 
fejszámolni annyira tud. És kiérdemli a Rákosi Mátyás ösztöndíjat. 

A velencei csillároktól fényes teremben Révai József, aki eredetileg újságíró és 
újságszerkesztő, tanulmányíró, majd földalatti kommunista ideológus, moszkvai 
emigráns, aztán népművelési miniszter, metsző arcélű, feltűnően szemüveges, 
rosszkedvűen sovány férfi, egyszerű, gyűrött galambszürke öltönyben, amely kirí a sok 
sötétebb árnyalatú közül, adja át az ösztöndíjat. A fogadáson a munkaerő-gazdálkodás 
egyenruhájában díszelgő Ilma feltűnik a népművelési miniszternek, tányérsapkásan, s 
talán éppen ez a tányérsapka vonzza Révait, mert odahúzódik nénémhez, és egy-kettőre 
kideríti, hogy bizony Ilma szívét nem a műszaki tárgyak, inkább a történelem dobogtatja 
meg. Révai minisztertől sem idegen a történelem, felélénkül, és megtudakolja, kit tart 
vajon nagyra Ilma történészként. Ilma elmulasztja megnevezni magát Révait, aki ugyan 
nem történész, holott persze vannak történelemmel foglalkozó tanulmányai, bár eme 
mulasztás még nem volna is akkora baklövés, mint felhozni az író Kemény Zsigmondot, 
mert Ilma felhozza. Révai miniszter kérlelhetetlenül támad Ilmára. Az a Kemény 
Zsigmond, felvilágosítom, elvtársnő, báró és népnyúzó labanc, és nekünk 
kommunistáknak, elvtársnő, csak a kurucok, a nép pártfogói lehetnek elődeink és 
példaképeink, elvtársnő. Ilma nem átall vitatkozni. Révai elvtárs, van olyan nézet, 
miszerint Kemény Zsigmond éppen hogy kuruc, Révai elvtárs. Révai miniszter 
meglepődik Ilmának tányérsapkáját meghazudtoló tájékozottságán, és atyai hangon 
felvilágosításba kezd. Tudok róla, elvtársnő, de akik szerint Kemény Zsigmond kuruc, 
azok velejéig reakciósak, elvtársnő. Ilma nem rest újabb érvekkel előhozakodni. Révai 
elvtárs, szerintem Kemény Zsigmond se labanc, se kuruc, egyszerűen jót akar mindig az 
országnak, Révai elvtárs, így él a szívemben. Révai miniszter ingerülten méri végig 
nénémet. Majd utána nézek, elvtársnő, ígérem, hogyan kaphat az elvtársnő Rákosi 
ösztöndíjat ilyen, a szívében élő káros és ellenséges nézetekkel, elvtársnő. Ilma megizzad 
ezektől a szavaktól, leveszi tányérsapkáját, hogy megtörölje verejtékező homlokát, 
miközben működésbe lép önvédelmi ösztöne. Révai elvtárs, hát revideálni fogom 
nézeteimet, Révai elvtárs. Mire Révai miniszter megenyhülni látszik, és, bár vesébe látó 
pillantása nem ígér könnyű megbocsátást, koccint nénémmel, miközben kijelenti, na 
végre, az elvtársnő pedzi már az önkritikát, ami például a Kemény Zsigmond-félék 
ellenforradalmi magatartásával szemben maga is forradalmi tett, elvtársnő. 

Telik-múlik az idő, Illés, Emma kissrácos nagybácsija, már mint mérnök, 
fegyelmit kap első munkahelyén, egy kisüzemben, mert, mint a minőségi ellenőrzés 
vezetője a hibás gyártmányokat hibásnak minősíti, ezzel, a vád szerint, elősegíti a selejt 
termelését. Ilma meg pártfegyelmit kap, mert az általa vezényelt ipari tanuló intézetben 
három diák öngyilkosságát nem akadályozza meg. 

Ezek az események, senki sem tudja a részleteket, megterhelik Ilma lelkét, és 
egyszer egy májusi napon összetörten kisétál a Margitszigetre egyedül, letelepszik egy 
padra és a Párton (nagybetűvel) kezd elmélkedni. Vajon mi a Párt tulajdonképpen, 
hogyan töltheti be az életét, mert betölti. Vajon a gyönyörűen ragyogó tavaszvégi napban 
színesen pompázó virágok, meg a vidáman hancúrozó gyerekek, apáik, anyáik 
kíséretében, hogyan viszonyulnak a Párthoz? Tulajdonképpen az élet hogyan viszonyul a 
Párthoz? És megjelenik előtte a Párt, mintha álmodna, annyira valószerűtlenül: 
jelszavakkal, parancsokkal, fegyverekkel, egyenruhákkal. Elcsodálkozik, hát eddig nem 
ilyennek látta a Pártot, semmi esetre sem fegyveresnek és egyenruhásnak. Ámde hiába 
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figyelmezteti magát, hogy nem szabad ilyen fegyveresnek és egyenruhásnak látnia a 
Pártot, ez a kép csak nem akar elillanni lelki szemei elől. És akkor eszébe jut, hát hiszen ő 
is egyenruhás, ha fegyvere nincs is, most is az egyenruháját viseli, még a tányérsapkát is 
a virágba borult sétányokon. Elszégyelli magát, azért ez mégis képtelenség, az ő 
egyenruhás mivolta. Elkeseredik, milyen nő, feleség, aki egyenruhában jár, milyen anya 
ő, aki az eszét, a szívét, a lelkét egy furcsa, félelmetes szervezetnek kölcsönzi?! Mert ami 
igaz, igaz, ébred rá, a Párt bizony félelmetes. És mindenható, akár az Úr. Persze a Párt 
mindenhatósága véget ér ott, gondolja, ahol az Úré kezdődik. Furcsán érzi magát, mintha 
nem volna épeszű, hiszen egy épeszű emberben nem merülhet fel együtt, egyszerre a Párt 
és az Úr. Megijed, de nyomban meg is könnyebbül, mert érzi, jó nyomon halad. Meg kell 
tisztulnia a Párttól, pontosabban a nagybetűs párttól, ahogy egykor az Úrtól megtisztul, 
maradjon a párt csak kisbetűs. Elhatározza, leveti az egyenruhát és kisbetűvel gondol 
majd a pártra. Kedves jelenet és bensőséges. 

Segíti a szerencse is, hogy levehesse az egyenruhát, mert mivel hiány van 
politikai gazdaságtan oktatókban, kinevezik, isteni beavatkozásként, de még inkább a párt 
révén, gondosan tanulmányozva életrajzát, egyetemi adjunktusnak, holott ehhez nincs 
meg a képzettsége. Ilma havonta meglepi magát azontúl új ruhával, cipővel, még 
kalappal is, és fodrászhoz jár, meg kölnit használ, ehhez persze pénz kell, és ha elfogy a 
pénze, rászokik kölcsönkérni testvérétől, Annától, és hónapokig tartozik. 

Egy párttaggyűlésen meg hevesen kijelenti, hogy vegye mindenki tudomásul, a 
pártot emberek és nem istenek csinálják. Senki sem érti, mit akar ezzel mondani. A hatás 
nem rossz. És megdicsérik, hogy bizony igaza van nagyon is. 

Egyszer mély álomba merül három napig, mint hajdan, fiatal lány korában. Őszt 
írunk, november első napját éppen, komor, sötét, esős napok váltakoznak vidám, világos, 
tavaszias napokkal. Ilma, bármennyire is ébresztgeti férje, Illés, nem ébred fel, eltelik az 
első nap, a második is el, az orvos nem hajlandó kijönni, utcai harcokra hivatkozik. Illés 
is szeretne lemenekülni az óvóhelyre, a gyerekeket le is küldi, zúgnak a lövedékek, 
dübörögnek a tankok. Ilma meg alszik és csak éppen november negyedikén kora reggel 
ébred fel, egészen pontosan akkor. Felkel, mosolyog, nyújtózkodik, és kijelenti, na végre, 
kialudta magát egy életre. Tájékozódik és nyugtázza, a forradalom ellenforradalommá 
válik, amíg ő az igazak álmát aludta. Nevezetes eset.  

Anna jön ki a konyhába Ádámmal és kérleli Emmát, menjen már be az istenért a 
nagyszobába, mindenkit maga ellen haragít. Elhárítja Emma, miközben megcsókolja 
Ádám arcát, és bosszúsan veszi észre anyja szemében a viselkedése feletti riadalmat. 

Tart szegény anyja, gondolja Emma, mióta az eszét tudja, nővérétől, csodagyerek 
Ilmától, igen távol állnak egymástól, soha semmiben sem találkoznak, fontos dolgokról 
nem beszélnek, viszont úgy tesznek, mintha igen jó testvérek volnának. Amikor Emma 
apja, Ambrus kezdi megcsalni Annát, akkor Ilma Anna mellé áll, talán életében először 
mutatva igazi testvéri vonzódást, vigasztalja Annát, és például kötni tanítja, hogy 
figyelmét elvonja. Nehezen talál hangot Anna a sógorával, kissrácos Illéssel is, aki 
szerint Annáról mintázhatnák a mindenbe belenyugvást. 

Dolgavégezetlenül megy vissza a nagyszobába Anna, Ádám Emmával marad, 
fáradt, Emma ölébe fészkeli magát. Örül Emma, hogy nem megy be, mert ismét megüti a 
fülét Ilma nagynénje hangja, és amit meghall belőle, attól rosszkedve támad. 

Bemutatja a híres tudóst Ilma az egyetemi vitakör, melyet ő talál ki és szervez 
meg, helyszínén, a hallgatókkal és oktatókkal zsúfolt színházi nézőtérhez hasonlatos 
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hatalmas előadóteremben, ahol élénk a nyüzsgés, felajzott a várakozás, jelezve nem 
hétköznapi esemény következik. A meghívott híresség még nincs jelen, késik, és 
feszültség terjeng, mert talán nem jön el, talán figyelmeztetik, ne is jöjjön, mert 
megfigyelik, amint hírlik, ezt a vitakört. A neves kutató azonban betoppan, nyomban 
megkönnyebbült sóhajként tűnik el a közönség feszültsége, kezet fog Ilmával, kinek 
arcán a megdicsőülés vonásai rajzolódnak ki. A nevezetes ember vékony, kopasz, 
szemüveges, azonnal belevág egykedvűen, és ez az egykedvűség csodálatot vált ki, hisz 
témája nem mindennapi, egyenesen a szovjet és az amerikai mezőgazdaság 
összehasonlítása, azonnal közölve már az elején tételének összegzését, amely még 
kevésbé mindennapi, hogy az amerikai sokkal fejlettebb a szovjetnél. A 
megkönnyebbülés sóhaja hallatszik a hallgatóság kebléből, mert kimondatik, amiért 
eljönnek, amit hallani akarnak, és bár, aki ide látogat, az tudja előre, mi mondatik majd 
ki, de más a tudás és annak kimondása nyilvánosan. A többi már csak körítés. 

A vitában cinkosan és elégedetten mindenki, Ilma is természetesen a híres 
előadóval ért egyet, csak egy fekete szemüveget viselő, borzas hajú férfi mond ellent, aki 
szerint az előadó egyszerűsít, mert igaz lehet, hogy ugyan fejlettebb az amerikai, és hogy 
jelen pillanatban, egy kimerevített, álló pillanatban ez a vélemény megállja a helyét, 
azonban a pillanat mozog, jegyzi meg így, és a pillantásunknak is követnie kéne eme 
mozgást, annak lendületét, sebességét, előjeleit, és ha mindezt vagyis a változás 
folyamatát figyelembe vesszük, a perspektívát, akkor már éppen az ellenkezője az igaz,  
háborog az illető. 

A híres tudós nyugodtan ül az emelvényen, sőt merően mosolyog, eszében sincs 
vitatkozni. Ilma viszont zavarba jön, felismerve a fekete szemüvegesben a kerület, ahol 
az egyetem van, pártbizottságának világnézettel foglalkozó titkárát, és kötelességének 
érzi kissé elpártolni az előadótól, megjegyezve, hogy bizony semmi sem fehér vagy 
fekete, igaza lehet az előadónak is meg a titkár elvtársnak is.  

A vita után a fekete szemüveges kifejezi rosszallását, amiért Ilma, párttag 
egyetemi oktatóként a párt nézeteitől közismerten elhajló egyén mellé áll nyilvánosan, és 
csak későn visszakozik, akkor sem egyértelműen. Ilma azonban még megpróbál 
ellentmondani, hogy ő értelmiségi, és mint ilyennek, bírnia kell egyéni véleménnyel. A 
fekete szemüveges megrója, mondván, hogy akit a párt állít bizonyos posztokra, annak 
kötelezettségei vannak. Nagynéném visszavonulót fúj, ámde magában berzenkedik. 

Lelke háborog, úgy érzi, fogoly, járomba van fogva, így kell leélnie életét. 
Keserű, bizonytalan, felháborodott. Ráébred, milyen csúnya állapotba van szorítva, hisz 
adósságát, bár folyamatosan fizeti vissza, sohasem fizetheti ki egészen. Az igaz, 
elfogadja a lehetőséget, tanítson politikai gazdaságtant az egyetemen az ehhez szükséges 
diploma nélkül, tehát elköteleződik, hálával kell fizetnie. Ráadásul változások zajlanak, a 
hit és a hűség fogalmai is átértékelődnek, azok most már a reformhoz kötődnek. Édesbús 
forrongás. 

Hasonló cipőben jár férje, Illés is, már ami a járomba fogást illeti. 
Gyártásszervező mérnök egy középüzemben, de mivel csődöt mond, szakértelem híján, 
áthelyezik egy nagyüzembe fejlesztőmérnöknek, ám a vezetésével tervezett motor nem 
akar működni. Elküldik hát pártfőiskolára, ateizmus szakra, majd eme kiképzéssel 
kutatómérnöki beosztást kap, de eredményei nincsenek. Fellélegzik, amikor beleáshatja 
magát a számítógépbe, ahhoz még senki sem ért, az új kezdet; a számítógép Illésnek  a 
menedék, haladék, szenvedély, meg  reform is. 
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Közben Ilma megalkotja a kandidátusi értekezését, és ebben, amennyire tudom, a 
reformról és a reformizmusról értekezve a reformot állandó emberi szükségletként, akár a 
táplálkozást, határozza meg. Eljut a kijelentésig, miszerint az emberi természet reform-
természet, ugyanis a reform újabb igazságok keresése, ami iránt óhatatlan vágy rejtekezik 
az emberben, meg persze az óhaj a minduntalan jobb iránt, mindig csak jobb jöhet, 
gondolja így az ember, és attól ember, Ilma szerint, hogy így gondolja. Ehhez persze egy 
nem mindennapi kultúrkör, az európai szükségeltetik, meg egy sajátos civilizáció, a 
keresztény, melyek méhében születik, természetesen alapvető változtatásokat eszközölve, 
a szocializmus gondolatrendszere, mert szerinte mindhárom, vagyis az európaiság, a 
keresztényég meg a szocializmus egyaránt magán viseli a reform szellemiségét. 
Mindehhez még az is szükségeltetne, pendíti meg, hogy a reform az ember lelkébe 
hatoljon. Merész elképzelése ez Ilmának, mondhatom, és ha hozzáteszem, hogy az is az 
elgondolásai közé tartozik, miszerint a reform elősegíti a vigasz keresését, bizonyos 
értelemben az üdvhöz való jutást, sőt az erkölcs megújítását, akkor egyenesen 
páratlannak vélhetem.  

Nem fogadják el értekezését, javasolják, írja át, és szempontokat adnak, hogyan, 
például ne keverje a reformhoz az európaiságot, főképpen ne a kereszténységét, sem 
holmi vigaszt, üdvöt, sőt lélekbe hatolást sem, és szólhat ugyan az erkölcsről, de nem 
általánosságban, hanem mint a szocializmuséról; és Ilma, meggyőzve magát, mint oly 
annyiszor, átírja, hát meg is kapja a tudósi minősítést.  
 Megreformálják Ilmáék közben a  magánéletüket, hogy csak egyet mondjak, 
megtanulnak bridzsezni, állandó bridzs-partit szerveznek, roppant élvezik, Annát is 
szeretnék megtanítani, de Anna kibújik. 

Ilma, megszakítva Emma meghitt beszélgetését Kerek nagymamájával, miközben 
Ádám szundikál Emma ölében, ismét megjelenik a konyhában, nagyon Emmára akar 
pirítani, ezért túllő a célon, ugyanis felhozza, hogy éppen olyan gőgös Emma is, mint az 
apja, Ambrus. Na, csak ez kell még Emmának, úgy tesz, mintha nem is hozzá beszélne 
Ilma, aki így aztán tehetetlenül álldogál Emma némasága előtt, majd sarkon fordul és 
visszamegy a nagyszobába. 

Ilma utálja Ambrust, azt ismételgeti mindig, kevés emberre haragszik úgy, mint 
rá, sógorára, lelki gátlásokkal túltelítettnek, indulatokkal csordultig lévőnek, durva 
gyűlölségektől elteltnek véli. Kölcsön kenyér visszajár alapon, maga ellen is hasonló 
indulatokat vált ki Ambrusból, amiket nehezen visel el Ilma. Így van ezzel, férje, Illés is, 
aki sérelmezi, hogy Ambrus lenézi őt, no persze mindenkit, legfőképpen a közelebbi és a 
távolabbi családtagjait, egyetlen kivétel a lánya, Emma.  

Most éppen egy kedves jelenetet ad elő Ilma megint, hallja Emma a részleteket a 
konyhában. 

Felterjesztik Ilmát a munkaérdemrend arany fokozatára, amit velencei csillárok 
fényözönében vesz át a sötétkék ruhás, kopasz, komoly pillantású művelődési 
minisztertől, Ilku Páltól, valamikori tanítótól, akit a többi sötétkék ruhástól nehéz 
megkülönböztetni. A fogadás alkalmából Ilma is vált egy-két udvarias szót a miniszterrel, 
és elárulja, ő bizony világ életében történész szeretett volna lenni, de a sors közbeszólt, 
azonban ha ki akar kapcsolódni, akkor jöhet a történelem, és Kemény Zsigmond 
regényeit veszi elő, mert azokat, legfőképpen a bennük rejlő történelemábrázolás miatt, 
imádja. Ilku miniszter kényszeredett és tájékozatlan. Megmondom őszintén, elvtársnő, 
mondja, nem vagyok túlságosan otthon annak a Keménynek a munkásságában, 
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valószínűleg a mi számunkra nem olyan jelentős. Ilma heveskedik. Hát Ilku elvtárs, a 
reakciósok kurucnak vélik, a szektások labancnak, magam meg mint reformhívő velejéig 
reformernek, Ilku elvtárs, és mint ilyet, igen időszerűnek tartom Keményt, Ilku elvtárs. 
Ilku miniszter ráncolja homlokát. Elvtársnő, nincs az a Kemény véletlenül a listánkon, 
mert akibe emezt is bele lehet látni, meg amazt is, elvtársnő, sőt még mást is, az, már ne 
haragudjon, elvtársnő, gyanús.  Ilma felvilágosítja a minisztert. Ilku elvtárs, egyetemi 
tananyag Kemény Zsigmond, Ilku elvtárs. Ilku miniszter elgondolkozik. Túl 
engedékenyek vagyunk, elvtársnő, hogy kit, mit tanítsunk, tudnunk kéne a határt, reform 
ide vagy oda, elvtársnő, de nem tudjuk, sajnos, elvtársnő. Ilma tanakodik magában, mit 
válaszoljon, szerencsére Ilku miniszter nem vár választ, hanem koccint és odébbáll. 

Egyszer, nem is olyan régen, amikor nem zavarja otthon senki, Ilma lesötétíti a 
nagyszobát, és belesüppedve az új fotelokba, amelyeket a kitüntetési pénzből vásárol, a 
Reformról (nagybetűvel) gondolkozik. Hol a helye a Reformnak őbenne, mert az biztos, 
hogy nem leli a lelkében, mint valaha az Urat és a Pártot, legfeljebb az eszében, de csak 
ott. Tehát, vélekedik szomorúan, tudósi értekezésének, legalábbis az eredetinek egy 
lényeges részét el kell vetnie. Emiatt lelke háborogni kezd. Háborog. Addig háborog, 
amíg rá nem ébred, hogy bár nagy nap volna az életében az a nap, amikor a lelkével 
kerülhetne kapcsolatba az ilyesmi, mint Reform, viszont akkor valószínűleg őrültnek 
kéne őt bélyegezni. Sóhajt és csak úgy magának kimondja hangosan, bizony itt volna az 
ideje, gyerekei is már felnőnek, a normális életnek. Megkapó eset. 

Mély álomba szenderül azután, hiába élesztgetik, ébresztgetik, három napig 
alszik. Az orvos kórházba vitetné, de férje, Illés nem engedi, emlegetve  már két hasonló 
hosszú alvását Ilmának. Mikor Ilma felébred, nevet és kijelenti, örül, mert most már úgy 
érzi, rendes, normális életet élhet ezentúl, kár, hogy nem fiatalabb. 

Megjelenek én is a konyhában, nyakamba veszem Ádámot, Emma füléhez 
hajolok, belecsókolok és belesúgom, hogy csodagyerek Ilma egészen megváltozik. 
Tamáskodó arckifejezést vág Emma, mintha hinné is, meg nem is, de inkább nem. Akkor 
hinne Ilma változásában, mondja nekem, ha a következő történelmi csengettyűszóra 
többé nem ugrana.  
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Szemlélni szereti magát Emma, nemcsak tükörben, hanem lelki szemeivel is 

szemlélni, imád önszemlélni.  
És töpreng, miért volna kirívó? Miért volna  nagyszerű gyerek?  Mert ugye azzal 

jönnek, hogy nagyszerű gyerek. És miért volna kirívó, ha nagyszerű gyerek? És miért 
volna nagyszerű gyerek, ha kirívó? 

Mikor  megered az eső, kényszert érez sétálgatni, holtra áztatva magát, miközben 
ritmusosan lépked, szinte táncol. És mozog a szája, számol, számolja ugyanis a lépteit. 

Mit akar? Mi végre volna? 
Bámulják, mint egy földönkívülit, aki az esőben nem szégyelli  áztatni magát. 

Szóval bámulják. Látja visszafojtott mosolyukat, röhejüket. És látja a szemekből sugárzó 
kérdést, nevezetesen, miért volna ő olyan, amilyen?  
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Fájdalmat érez. Mély lélegzeteket vesz. A tárgyak összezsugorodnak körülötte, 
elmosódnak körvonalaik. Végtagjai mintha megnőnének. Feje mintha súrolná a 
mennyezetet. 

Bámulják és nagyszerű gyereknek nevezik. 
Különben tehát számol, számolgat mindent. Számolja, hány lépéssel ér a szobából 

a fürdőszobába, hány lépéssel vissza, és ha egyezik a lépésszám, akkor, mint gondolja, jó 
napja lesz. Azt is számolja, pedig számtalanszor megfogadja, többé soha, mégis mindig 
számolja, hány járókelővel találkozik, amíg eléri a következő sarkot, a villamosmegállót, 
azt a hirdetőoszlopot stb. Felizgatja, ha hét, tizenhárom, huszonegy, harminchárom, 
hatvanhét, százharminckilenc jön ki. Holott egyáltalán nem is érdekli.  

Ha mászkál és roppant szeret mászkálni, akkor tehát számol. Gyakran feltűnik az 
albertfalvai új lakótelep utcátlan utcáin, parktalan parkjaiban, és megy, jár, halad. Nem 
egyszerűen csak úgy lép, hanem ritmusosan lépdel. Fel is hívja magára annak a két-
három járókelőnek a figyelmét, akivel találkozik, nem többel, hiszen néptelenek erre az 
utcák. Azt hiszik, táncol, holott csak megy, mendegél. Igen, mintha táncolna, úgy megy, 
persze ez a ritmusos járás azért még nem tánc. 

Zuhog az eső, és megfigyeli, ha mászkál, mindig zuhog. Ráébred, esőben szeret 
mászkálni, ha hihető, ha nem. Évek kellenek, amíg erre rájön. Odatartja  arcát az esőnek, 
behunyja a szemét. Gondolkozik a módszeren, hogyan számolhatná az esőcseppeket. 

Nagyszerű gyereknek, ismétlem, szó szerint így, tehát olyannak nevezik, pedig 
nem gyerek már, viszont lehet, hogy még mindig olyan. Nagyszerűnek természetesen 
nagyszerű volna, mégsem tetszik neki ez a jelző. Persze nagyszerű ő, ritkaságszámba 
megy, szeretetreméltónak mutatkozik, hálára kötelez, sőt dicsfényt is rajzolnának a feje 
köré, ha engedné. Igazságokat oszt, jókat cselekszik, segítőkészségét villogtatja, mindezt 
nagyszerűen. Na, erre kezd szemet szúrni, és felhoznak ellene  vádakat:  meg akarja 
téveszteni a világot, kiválasztottságra tör, tekintélyre, kivételezettségre, uralkodásra, 
parancsolásra, hívek csodálatára. Elszégyelli magát, mert van ebben valami, 
tulajdonképpen nem fér a bőrébe, erről van szó, így aztán nagyszerű gyerekségével 
bénítóan hathat mind másokra, mind magára. Nem, ebből nem kér, az ilyen nagyszerű 
gyerekségből és kész. 

Milyennek kéne lennie, hogy elviselje magát, és elviseljék mások? 
Kísérletezik az igazságtevései meg a zajok számlálásával egyaránt. A 

jócselekedeteit számolni könnyű, bár hívságos, a zörejek számlálása nehezebb, 
ugyanakkor hülyeség is. Aztán kiderül a fordítottja, a zajokat, zörejeket számolni 
egyszerű, viszont azt kibogozni, hányszor veszi magára lágyan és tudálékosan az 
úgynevezett igazságot, jóságot, bonyolult. A zajok közül a csengetésekhez hasonlóak 
feszültséget keltene benne, mintha állandóan csengetnének, pedig alig csengetnek. 
Csengetnek azért, ha csak bensőjében is, az igazságtevései alkalmából, és ezek a belső 
csengetések nyugalommal ajándékozzák meg, szeretne is rendszeresíteni egy belső 
csengőt. 

Ritmusosan jár és rendületlenül a magyarok fővárosának legújabb lakógépe óriási 
kriptákhoz hasonló panelépítményeinek tövében, ha úgy hozza a hangulata, vagyis, ha 
esik. Mikor űzze, hajtsa hangulata az embert, hogy csak el innen, el és el, innen el, el 
erről a tájékról, ha nem zuhogó esőben. Ha esni kezd, felkerekedik, és ernyő nélkül, 
hangsúlyozza, hogy így, kószálni kezd. Mintha zuhany alá állna, az aranybarna haja 
nyomban átázik és hozzátapad kissé tojásdad koponyájához. Ahogy egyre jobban átázik, 
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úgy lépései ritmusossága is egyre hangsúlyozottabb. Ez a ritmusos lépdelése nem hagyja 
nyugodni. Mi lehet ez nála? Biztosan külső megnyilvánulása valaminek, töpreng, de 
minek? Belső tánc, ötlik fel benne, jobb híján, belső tánc, melynek külső 
megnyilvánulása ez a ritmusos lépdelés. Talán belső táncot jár, belső táncolhatnékja van? 

Számolja a perceket, az órákat és a napokat. Számolja az ablakokat a házakon, 
azokon a tízemeletnyi magas házakon, amelyek mégsem nyúlnak az égig, kérlelhetetlenül 
laposak lévén. A kék szeműeket ma, holnap a barna szeműeket számolja. A hazug 
szavakat is megszámolja, amelyeket kiejt a szájából, mintha ügyetlen kézből leeső 
tárgyak volnának. Zavartan mosolyog, főleg, ha túl sok a hazug szó, amit összeszámol. 

Ritmusosan jár hosszú, izmos, egyenes lábán, amely bizonyos nőknél, mint nála 
is, egyszerűen táncos láb. Azonban mégsem táncol, hadd szögezze le még egyszer. Csak 
egy kis sajátos, leírhatatlan térdmozdulatot tesz, úgy mintha minden lépésének hangsúlyt 
adna. Idő kell, amíg rájön, térdrugózik, hát persze. 

Akkor térdrugózik igazán, az óriási panelházak tövében, számba sem vehető apró 
lényként, ha, ismétlem, különlegesen nagy cseppekben hullik az eső. Hosszan nézne 
maga után  mondjuk egy esőtől védett kapualjból, de ilyen kapualj errefelé egyáltalán 
nem létezik. Átázik, a bőre is vizes már, mondhatni, csuromvíz. 

Írja novelláit egy ábrándjait el nem vesztett leányról. És minduntalan felteszi a 
kérdést, meddig lehet még alkotni? És lapozgatja filmforgatókönyvét is, annak eredeti, a 
stúdió által el nem rontott változatát, A gödörásó lány címűt, amelyet csak filmjátéknak 
nevez, és elgondolkozik, vajon hiteles-e?  

Számolja a járókelőket, akik szembe jönnek vele az eső és a felhők elillanása után 
a kirajzolódó szivárványban, mert bizony, tapasztalja meglepődve, hogy a magyarok 
fővárosának újmódi lakótelepe otthont ad a régi korokban oly gyakori szivárványnak.  

Halad tovább abban a sajátos térdrugózó stílusában, belső táncával, nagyszerű-
gyerekségével, háborgásaival, reszketve nedves ruhájában. Hosszan pillantana maga után, 
ha tehetné. 

Elvágyódik hegyekbe, völgyekbe vagy tornyok közé, azt szereti a tornyokban, 
ahogy felmászik rájuk a szeme. 

És számol, számolgat mindent, a sajátos számolgatás mértékegysége ő, mint 
gondolja, egy V. Emma. 
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Ismét elesett Emma, és ugyanott a Szent István körút és a Pannónia utca sarkán, 
mint több évvel korábban, és ugyancsak lemenőben volt a nap, de árnyékot nem vetett 
egyáltalán, nem jelent meg Emma árnyéka sem. Leste az árnyékát Emma, de hiába leste. 
Nem kérdezhette meg, mint már annyiszor, hogy árnyak árnyéka mit akartok?! Mondta is 
Emma félhangosan, nehogy meghallja valaki a körúti forgatagban, mondta magának, 
hogy éljen, nincs árnyéka, legalább is olyan árnyéka, amely gáncsot vetett volna neki, 
elesésre késztetve, hát üdvözletét küldi árnyéktalanságának. Nincs már árnyéka, 
gondolta, olyan árnyék, amelyet a rossz fenyegetésével, nyomasztó hatásával lehetne 
azonosítani, és amelyet bánatnak, komor emlék kifejeződésének, árnynak lehetne vélni, 
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vagy annak, ami valakinek, valaminek eredeti mivoltát megcsúfoló alakjára emlékeztet, 
illetve ami nem létező dolgot, sőt látszatot testesít meg, esetleg még veszélyforrást is. 

Nincs árnyéka, nincs árnya. 
Éljen, mormolta magában vígan, éljen az árnyék és árny nélküli élete. 
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            Első fejezet 
 OTTHONOS HARCBAN  
 
 

1. Szürke férfi 
2. Emma és én, Gyula (egy) 
3. Boldog és imádja az életet – (egy) 
4. Furcsa beszélgetés – (egy) 
5. Pengeéles arcú 
6. Boldog és imádja az életet – (kettő) 
7. Karikalábú hordószerű 
8. A szeretet kultusza 
9. Az apa 
10. Léggömbfejű kopasz 
11. A Virágh család – (egy) 
12. Zsíros hatást keltő 
13. A Virágh-család – (kettő) 
14. Két lakóház  
15. Egy öntörvényű álom (egy) 
16. Fekete szakállas 
17. A  nagymama 
18. Furcsa beszélgetés – (kettő) 
19. A szerkesztőségben  
20. Sovány kiálló fogú  
21. Elképzelés – (egy) 
22. Összhangunk 
23. Mesebeli  nagynéni 
24. Az önszemlélés óhaja - (egy) 
25. Ép a szelleme   
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 Második fejezet 
  GÉPEZET A HÁTTÉRBEN 
 
 
 

26. Hasonmás?  
27. Emma és én, Gyula - (kettő) 
28. Boldog és imádja az életet – (három) 
29. Furcsa beszélgetés – (három) 
30. Ő vagy a másik? 
31. Boldog és imádja az életet – (négy) 
32. Rosszabb én? 
33. A  kerek koponya  kultusza 
34. Az anya 
35. Áldozati maszkok? 
36. Szerelmek – (egy) 
37. Örökbefogadott lány? 
38. Szerelmek – (kettő) 
39. Több színtér 
40. Egy öntörvényű álom - (kettő) 
41. Másik én? 
42. A  nagyapa 
43. Furcsa beszélgetés - (négy) 
44. A tanszéken 
45. Szellemek, kísértetek?  
46. Elképzelés – (kettő) 
47. Változatlanul  
48. Tömörfiús nagybácsi  
49. Az önszemlélés óhaja - (kettő) 
50. Kivételezett ő 
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                        Harmadik fejezet 
  MEDDIG LEHET MÉG? 
 
  

51. Idegbetegséggel dobálózó 
52. Emma és én, Gyula – (három) 
53. Boldog és imádja az életet – (öt) 
54. Furcsa beszélgetés – (öt) 
55. Szívből kivető, jóságadakozó 
56. Boldog és imádja az életet – (hat) 
57. Megmagyarázhatatlan önhitegető 
58. Árnyról kultuszfilm? 
59. Én, Gyula mint kutató 
60. Emészthetetlennek gondolók 
61. Barátok  – (egy) 
62. Kislányomozó 
63. Barátok  -  (kettő) 
64. Központok, feszültségpontok 
65. Egy öntörvényű álom – (három) 
66. Bajokat elfojtó 
67. Emma mint író 
68. Furcsa beszélgetés – (hat) 
69. A filmstúdióban 
70. Több alakban létező   
71. Elképzelés – (három)  
72. Ünnepnapok 
73. Csodagyerek  nagynéni  
74. Az önszemlélés óhaja – (három) 
75. Nincs árnyéka, nincs árnya 
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