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Micsoda tekintetek, jegyeztem meg magamban, szemlélve a járókelőket, akik szembe 
jöttek velem, mikor gyalog indultam hazafelé, szép tavaszi idő lévén, az intézetből, ahol 
kutatóként dolgoztam, gyalog az Andrássy úton, amelyet ezen a régi nevén szoktam, 
hangsúlyozottan ezen, emlegetni.  

Szivárványszínűnek láttam az Andrássy utat, illetve a napsugarakat, mivel lemenőben 
szivárványszínbe, legalábbis így észleltem, burkoltak mindent, kihozva eme pesti sugárút, 
Budapest hajdan legszebb útja betegségeit, kellemetlenül kihozva az egymás mellett sorjázó 
neoreneszánsz, majdnem csupa neoreneszánsz, itt-ott eklektikus épület, három-négy emeletes 
bérház, sőt palota sebeit, sebhelyeit, rozzantságát, elhanyagoltságát.  

A legtöbb járókelő tekintetét észlelve összerázkódtam, brrr, szegények, tudniillik 
észrevettem, és nem először, hogy a tekintetekkel valami nincs rendben, a szembejövő vagy a 
velem egy irányban haladó férfiak és nők tekintetével. Az lett hirtelen a meggyőződésem, 
hogy a tekintetükkel valami baj van. A tekintetek többségéből, nem mindegyikből azért, áradt 
az ingerültség, fájónak, fájdalmasnak, keserűnek, torznak láttam bizonyos tekinteteket, 
tulajdonképpen sebzettnek, miközben azért fegyelmezettnek is, erőszakosan fegyelmezettnek. 
Persze meglehet, csak én éreztem így, a magam hangulata szerint. És láttam kivételeket 
számosat, de ezek a kivételek sem mutatkoztak igazi kivételeknek. És töprengtem, vajon 
igazam van-e vagy nincs, vajon nem én vagyok-e elsősorban ingerült, fájó, keserű, sebzett?  

Aztán arra jutottam, hogy honunkban feltűnően bajosak lettek a viszonyok, évtizedek 
óta bajosak, és nyilván ezt tükrözik a tekintetek is, a bajos bajokat, és nem a tekintetetek 
tulajdonosai a hibásak, gondoltam, ha ezeket tükrözik. Hiszen hogyan is ne mutatkozott volna 
a tekintet ingerültnek, sebzettnek és így tovább, töprengtem, mivel a tekintetünket az 
események alakítják, a sok-sok csalódás alakítja, a vágyak, remények és azok 
megsemmisülése alakítja, illetve a fenyegetettség, az alávetettség.  

Leplezetlenül szemléltem a szembejövőket továbbra is, a tekintetük miatt, illetve 
előszeretettel a csinos nőket, akiket jól megnéztem, vagy hetet is, ahogy megszámoltam, elég 
mélyen néztem a szemükbe. Viszonozták pillantásomat, ki így, ki úgy. Pesten viszonozni 
szokták, Budán kevésbé, nem ért meglepetés, sőt megengedtek maguknak még valami kis 
félmosolyt is, ha nem is mindegyik, ámbár alig láthatót. A csinos nők tekintete kevésbé 
ingerült, kevésbé sebzett, vélekedtem. És aztán hülyének neveztem magam, amiért tételeket 
állítok fel, amit sűrűn megtettem máskor is, a legkülönbözőbb jelenségek vagy általam 
megalkotott jelenségek alkalmával, és, lám, most is megtettem ilyesmit, most az ingerült 
tekintetekről, mint jelenségről, és elhessegettem magamtól eme gondolataimat. 

Hogy kissé lazítsak, próbáltam felidézni nagymamám, Rozália, és anyám, Ilona 
összeveszését vasárnap, mikor ebédre voltunk hivatalosak hozzájuk, Emmával, a húson 
vesztek össze, a pult alól szerzett húson, ugyanis a marhának bizonyos jobb részeit, mint 
ritkán kaphatókat, csak pult alól mérték, és nagymamám szerint anyám bélszín áron vett 
hátszínt, anyám szerint viszont bélszínt vett hátszín áron, mert őt kedvelik az ismerős 
hentesek, kiknek borravalót is ad, azt elvárják, mire nagymamám felmérgelődött és 
kijelentette, eszében sincs megcsinálni a hátszínt bélszínnek, ne nézze hülyének a lánya.  

Már igen közel jártam a szüleim Jókai téri lakásához, és mivel éhes lettem, 
felugrottam, egyek valami jót, ehettem is, elém raktak mindent, ami volt nekik, sült 
libacombot is. A társalgás most is a családi szokás szerint alakult, ahogy nálunk, a mi Újhely 
családunknál általában, jövedelem, előrejutás, ruházkodás. Nincs semmitek könyveken kívül, 
jegyezte meg apám, Frigyes, elég szomorú, fiacskám, nekem ebben a koromban, amiben most 
te vagy, hajjaj, már mi mindenem volt. Miért nem veszel magadnak már, Gyulám, az istenért, 
legalább egy tavaszi felöltőt, kérdezte panaszosan Ilona anya, és igazán hordhatnál zakót, 
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öltönyt, nyakkendőt is, egy tudományos kutatóhoz illően. Mintha még nem nőttél volna fel, 
Gyulus, jelentette ki Rozália nagymama, a felnőttek nem ilyenek, mint te.  

Mindezt, az engem kifogásoló szülői és nagyszülői szózuhatagot próbáltam elengedni 
a fülem mellett, sőt nevetni próbáltam. Rám zúdítják a szüleim és nagymamám unos-untalan 
az összes elégedetlenségüket, idegességüket, micsoda idegeik vannak szegényeknek, 
gondoltam, hát az rémisztő.  

Apámmal, Frigyessel megint összevitatkoztam, mint csaknem mindig, tudniillik apám 
újra kifejezte, sokadszorra, mennyire nem ért egyet házasságommal, mivel Emmát, akit nem 
szeretett, vettem el. Fiacskám, jól bevásároltál ezzel az Emmával, azzal a Virágh Emmával, 
mondta most is, ahogy szokta, a vezetéknevével együtt említve. Világos, apuka, jegyeztem 
meg indulatosan, de éppen Emmával csináltam jó vásárt, okos, képzett, kedves, még csinos is, 
és szeret engem, mi kell még több, apuka, sőt mindezen kívül van benne valami plusz, valami 
meghatározhatatlan többlet is. Többlet persze, emelte fel hangját apám, ha még nem tudnád, 
fiacskám, a többlet nála, Emmánál, tudd meg, a ki-ha-ő-nem viselkedés, mert majd ő, Virágh 
Emma lesz, ugye, fiacskám, aki megmutatja… bármit persze. Apuka, ami igaz, az igaz, 
mondtam emelt hangon, Emma megmutatja, bizony meg, így van, mit tegyünk, ha ilyen. Na, 
jó, fiacskám, hagyjuk, viszont te, kérdezte apám, te  mivel töltöd ugyan az idődet? Apuka, hát 
gondolkozom, válaszoltam. Veled, fiacskám, komolyan beszélni, ugyan, olyan ember még 
nem született, mondta apám, ha valaki á-t mond neked, akkor te biztosan b-t mondasz, pedig 
már megunhattad volna. Meguntam és változtam, apuka, mert most már, ha valaki á-t mond, 
akkor én c-t mondok, mondtam. Csak bosszantani tudod az embert, az embereket, fiacskám, 
jegyezte meg apám, Frigyes, semmire sem fogod vinni ezzel a viselkedéssel, pedig, ha rám 
hallgatsz… Hagyjuk, apuka, szakítottam félbe apámat. 

Aznap reggel Emma felhívta figyelmemet, mit mondott imént a rádió, hát nem mást, 
miszerint javaslatára a béketábornak, amelynek mi is tagja vagyunk, a fene tudja milyen 
nemzetközi összeröffenés elfogadta az erőszakról való lemondást, hát bizony ez tényleg nagy 
hír, nevette el magát Emma, megjegyezve, nyilván kiskirályok, esetleg nagyobbacskák jöttek 
össze, azok szoktak lemondani egy-egy nagyüzemi tanácskozáson az erőszakról, hogy aztán 
másnap háborút indítsanak, meleget vagy hideget. És előadta, hogy tegnap este, képzeljem, 
éppen taxiban ült, mikor először mondták be ezt a hírt, és amint az előbb nekem, hát elregélte 
ugyanezt a véleményét a kiskirályokról, a nemzetközi egyezségek nagyüzemi semmit 
mondásáról, meg az erőszakról a taxisnak is, aki foghegyről megjegyezte, szerinte azokat 
szokták erőszakkal vádolni, kiskirálynak nevezni, akik fenntartják a rendet, és elsősorban is az 
olyan típusok szokták az ilyeneket vádolni, mint ő, vagyis Emma, és Emmára villantotta 
becsmérlő tekintetét megvetően. Emmának sem kellett több,  mint mesélte nekem, kimutatott 
a taxiból, vagyis a bérkocsiból a holdra, amely éppen feljött, mondván a bérkocsivezetőnek, 
lám, telihold van és narancssárga, igazi narancssárga, viszont a narancssárga telihold jelzi, és 
tudvalevően, az erőszak általi halált, és bizony ez a telihold kezdi benarancssárgázni a 
bérautót, jó lesz kiszállni, ha nem akar ebben a bérautóban elhalálozni, és nem akar. Ki is 
szállt. Nevettem és kinyilvánítottam, ez a történet igen jellemző Emmára, egy V.-történet, már 
csak papírra kéne vetnie. 

Emmának gyerekkorában kezdődött a narancssárga teliholddal és, hozzá 
kapcsolódóan, a halálozásokkal való sajátos viszonya, tudniillik észlelte, legalább is a 
verseiben, hogy sorra haláloznak el akkortájt ötemeletes bérházuk lakói, miközben látni vélte, 
hogy minden egyes halál idején narancssárga telihold világít, amely ráadásul mintha a 
tűzfalukra, ama Klauzál utcai ház hiányos téglázatú, itt-ott mohazöld tűzfala tetejére lett volna 
szerelve, mintegy jelezve, Emma költeményei szerint mindenképpen, az újabb halálozást, és 
persze el is szavalta erről szóló ritmikus verseit a körfolyosókon meg az udvarban. Később, 
már nagylányként meg minduntalan azt hozta fel a környékbeli ismerősöknek, hogy figyeljék 
csak, mennyire állandó a környékükön a napfogyatkozás, sőt az egész kerületben, az 



 5

Erzsébetvárosban, és nem véletlenül, mert az itteni sötétszürkeség miből is eredhetne másból, 
mint az állandó napfogyatkozásból, amit szintén megverselt. Nem igen cáfolhatta senki Emma 
különbejáratú napfogyatkozását, hisz a fények tényleg szinte mindig sötétszürkén jelentkeztek 
az utcájukban, ebben a házrengeteg közti keskeny mélyedésben, de a kerület többi utcájában 
is ugyanígy, és mindezt ugyancsak megverselte. A kávéházi társaságának meg, már fiatal 
felnőttként, ha nem fékezte magát, újságolta, miszerint reggelente, mikor felkel, mintha íj-húr 
feszült volna ki benne, három is, a bensőjében, mert Budapest ilyen belső feszülést, 
feszültséget okoz az emberben, főképpen Pest. És felolvasott asztaltársaságának ott, a 
Múzeum kávéházban egy novellát erről. Mire aztán a társaság némely tagja megjegyezte, 
vigyázni kell Emmával, mert azt gondolja, amit megír, az úgy is van  az írás világán kívül is.  

Leadtam végre egy kiadónak a kutatásom, a megfosztottak és elesettek témája alapján 
írt tanulmánykötetem kéziratát, Emma szintén keresett egy kiadót novelláskötetének, amely 
egy ábrándjait el nem vesztett leányról szólt; madarat lehetett volna velünk fogatni, ahogy ki 
szokták fejezni a boldogságot. 

Azonnal egy új kutatásba kezdtem, címe szerint  korszakváltozások, új kezdetek, el 
kellett merülnöm a történelemben, a hazaiban és a világtörténelemben, és bele kellett 
kóstolnom a bölcseletbe. Az előfeltevésem az volt, hogy minden változás tökéletlen szokott 
lenni, hiába váltották egymást korszakok, amelyek persze hoztak változást, nem is keveset, 
ámde semmilyen változás nem teljesítette be az igazi változás fogalmát, legalábbis ahogy én 
felfogtam, a változásba vetett  hitben csalódni kellett, nekem mindenképpen, és ennek az okait 
kerestem.  

Az intézetet, ahol tetszésemre kutathattam, no azért nem mindig úgy, ahogy szerettem 
volna, az első munkahelyemet, magánhasználatra hol tényvilág-feltáró, hol tényvilág-kendőző 
kutatónak neveztem el, irigyelt helynek vélték nem is kevesen, és irigyeltek, hogy ide 
kerülhettem, ebbe a legizgalmasabbnak tartott úgynevezett társadalomvizsgálóba, magam is 
irigyeltem magamat, kivételes szerencsét emlegettem. 

Emmát meg nem győztem dicsérni, mivel belekezdett egy regénybe, sőt úgy véltem, 
hogy regényének, amely bizonyos, vörös tintával levelezőkről szólt, kiket címzettjük, egy 
bátor asszony leleplez, ennek a sejtelmes prózának a kezdő sorai igen figyelemfelkeltőknek 
tetszettek, hatásosan annak, tudniillik az első bekezdésben rögtön érkezik egy piros borítékos 
levél, halványpiros papíron, sötétpiros tintával írott mondatokkal, feladó nélkül. A főszereplő 
asszony megütődik, sőt elrémül, mikor elolvassa, és még gondolkozik, fájdalmas gondolkozás 
ez, elhiggye-e, amit írnak benne. Számtalanszor elolvassa azt a levelet, nem tudja, hogy kerül 
a postaládába, bélyeg nincs rajta. Lázasan nyugtatót keres, nyomban be kell vennie, hogy ne 
szaladjon ki rögtön a világból. És éppen akkor felcsöng a telefon, és a hang, amely beleszól, 
érdeklődik, remélem, mondja és nevet, túl van már piros levelünk elolvasásán, asszonyom, 
hahaha, és leteszi a kagylót.  

Ádámot, ha felültetjük, már úgy marad, ülve, követeli a kedvenc játékait, egy barna 
mackót, egy piros, roppant hangos csörgőt, egy nagy, fehér babát, no és elsősorban egy 
aranyszőrű, bársony perzsa macskát. Ami egyszer élményt jelentett számára, ahhoz kötődik, 
például, hogy világítson a mennyezeti, sokágú  lámpánk, és hogy szórhassa ki a púdert Emma 
púderes dobozából. 

Orgonaillatot éreztem behatolni a szobába, lila, sőt, mint hangsúlyoztam Emmának, 
világoslila orgona szagát, és ez elterelte gondolataimat. Persze tavasz van végre, gondoltam, 
lila, sőt szerintem világoslila illatú tavasz, mélyeket lélegeztem is, beszíva illatát, majd 
kitártam karomat, ahogy szokásom volt, üdvözölni a tavaszt, jellegzetesen, mint Emma 
megjegyezte, Ú.-szokásként. 

Felmerült bennem, mennyire kellemetlenül éreztem magam tegnap, mikor 
kényszerültem elmenni a kerületi rendőrkapitányságra, tudniillik eltűnt a személyi 
igazolványom.  Hát igen, szorongtam a rendőrségtől. A kapitányság visszataszítóan hatott 
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kopottságával, állott bűzével. Olyan hangulat fogadott, mint egy ravatalozóban. A 
rendőrhivatalnokok el voltak különítve láthatatlanul, és csak apró, kis ablakokon át, amelyek 
íróasztalaik magasságában voltak elhelyezve, érintkeztek ügyfeleikkel, úgy, hogy görnyedni, 
mélyen lehajolni kelljen hozzájuk. Előadtam kissé gunyorosan, feszültségemet enyhítendő, 
hogy rendetlen vagyok, és lehet, hogy valahol megvan az igazolványom, de a rendetlenségben 
nem találom. Megvetően jegyezte meg a hivatalnok rendőrnő, mondván, nem szoktak ilyen 
őszinték lenni azok, akikkel nekik dolguk akad, és aki nagyon tetszeleg az őszinteségben, az 
gyanús, tette  hozzá fenyegetően. És áthatóan fürkészett. Alig látszott belőle valami az arcán 
kívül azon a kis ablakon át, valószínűleg  kövér nő volt, pattanásos arcbőrű, lapos pillantású. 
Megkérdezte, mi a foglalkozásom. Megmondtam.  Persze gondolhatta volna, jegyezte meg a 
rendőrnő, hogy egy igazolvány elvesztőnek, aki ebben még tetszeleg is, mint jómagam, ilyen 
foglalkozása van, és még áthatóbban fürkészett. Nem bírtam magammal és megkérdeztem, 
szóval én gyanús vagyok? Ne provokáljon, jelentette ki támadóan a rendőrnő. És a tekintete? 
Az bizony kopópillantásnak tetszett, mint általában a rendőröké nálunk. Feldúltan távoztam az 
ideiglenesen kiállított igazolványommal.  

És amikor, késő délután igyekeztem haza a Nagykörúton, villamosra szállva a Móricz 
Zsigmond körtér felé, hogy aztán átszálljak valamelyik Fehérvári úton közlekedő villamosra 
az Albertfalva kitérőig, lakásunkhoz tartva, a Szabados Sándor utcába, megcsapott megint az 
orgonaillat, holott orgonát nem igen láthattam errefelé, ám mégis éreztem illatát, miközben 
elborítottak a szerintem szivárványszínben pompázó, ám már lemenő napsugarak, fürödtem 
bennük, azonban megzavart, miért kell nekem a járókelők tekintetét ingerültnek, fájónak, 
fájdalmasnak, keserűnek, torznak, mint gondoltam, látni, tulajdonképpen sebzettnek, 
ugyanakkor erőszakosan fegyelmezettnek, mert még mindig így láttam, és ez kedvemet 
szegte.  

Otthon folytattam elmélkedésemet mai felfedezésemről, illetve feltételezésemről, 
nevezetesen a járókelők nem rendjén való tekintetéről, miközben minduntalan láttam magam 
előtt a rendőrtisztviselőnő kopó tekintetét is. Felmerült bennem, csak úgy felmerült az 
uralkodó tényezők és a tekintet kapcsolata, amely kapcsolatot nem tudtam volna 
alátámasztani tudományos értelemben, úgy semmiképpen, próbáltam el is hessegetni, mint 
tudománytalant, sőt hülyeséget, mégis belebonyolódtam.  

A hatalom befolyásolja a tekintetet, gondoltam, mindenféle hatalom, például a nálunk 
éppen uralkodó tényezők kiváltképpen rányomták, igen-igen rányomták bélyegüket a magam 
szorongó tekintetére, és ez szépen megmutatkozott a kapitányságon; rányomták bélyegüket az 
ilyen-olyan járókelők tekintetére, fájóvá, fájdalmassá, torzzá, ingerültté téve azt, 
tulajdonképpen sebzetté, eme hatalom által sebzetté; miközben elvárta ez a hatalom az iránta 
való hódolatot, elismerést, fegyelmezettséget, ránk róva erőszakosan, hogy alávetett, alattvaló 
tekintetünk legyen, a rendőreitől megkövetelve a megvető, fenyegető, fürkésző, támadó, kopó 
tekintetet. A nálunk éppen uralkodó hatalom, amely mindent uralt, de mindent, gyönyörűen 
megalkotta a tekintetünket, gondoltam, eme hatalom minden egyes képviselőjének 
köszönhetően, kicsinek és nagynak, láthatónak és láthatatlannak, észrevehetőnek és 
észrevehetetlennek, kedvezőnek és kedvezőtlennek satöbbi. Tekintetünk árulkodik, 
gondoltam, mert a tekintet az éppen uralkodó tényezők által létrehozott körülmények 
lenyomataként érzékelhető.  

Mert a tekintet  válaszol.  
Visszhangzott bennem mindez, persze elutasítottam eme okfejtésemet, mint hozzám, 

egy tudományos kutatóhoz méltatlant. Azonban továbbra is visszhangzott bennem, 
visszhangzott az előbbi eszmefuttatásom, akkor is visszhangzott, mikor leszaladtam kenyeret 
venni, és a Fehérvári úton észrevettem egy fiatalembert, kortársamat, aki igen hasonlóan volt 
öltözve hozzám, kopott farmerben és kinyúlt pulóverben, hóna alatt két angol nyelvű 
könyvvel, hogy angol nyelvűek, megláttam, mivel mellettem futott el, tudniillik futott, utána 
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rendőrök, és az Andor utca sarkán kapták el, közrefogták, megbilincselték és vitték. 
Megrémültem, hisz, mint gondoltam, lehettem volna én is ez a fiatalember, szoktam én is 
angol nyelvű kötetekkel járni.  

Feldúlt lettem, zakatolt a szívem. Nem ment ki fejemből ez a rendőrök által üldözött, 
hozzám hasonlatos fiatalember, és nem ment ki a fejemből a rendőrnő megfélemlítő 
viselkedése a kerületi kapitányságon, és hirtelen kényszerítve éreztem magam ösztönösen, de 
tényleg ösztönösen, hogy se szó, se beszéd, leüljek az írógépemhez, belefűzzek két papírlapot 
másolópapírral, azon az orgona illatú, szivárványszínű tavaszi napon, levelet írni. És nem 
akármilyen levelet akartam írni, és nem akárkinek, hanem a rendőrfőnöknek, hogy miért pont 
annak, hát azért, nyilván, mert nem bírtam elfelejteni megaláztatásomat a kerületi 
kapitányságon, és sok más korábbi megaláztatásomat a rendőrséggel kapcsolatban, nem 
tudtam elfelejteni a rendőrnő  undorító, kopó pillantását, és nem tudtam elfelejteni a járókelők 
mindenféle erőszaktól űzött tekintetét, és nem bírtam elfelejteni az éppen uralkodó 
tényezőket, és természetesen nem tudtam elfelejteni, ismétlem, azt a rendőrök elől menekülő, 
hozzám hasonlatos fiatalembert, akit aztán a rendőrök megbilincselve elvittek. És ujjongtam 
azon, miket merek leírni, ujjongtam a szavaimon, kifejezéseimen lázban égve, tudniillik 
elhatároztam, hogy csak a nevem kezdőbetűjével látom el, tehát írhatok akármit. No már 
most, hallottam a suttogást éppen a napokban a csepeli Lenin szobor kezébe nyomott zsíros 
kenyérről, a tettes utáni sikertelen rendőrségi nyomozásról, hát felhasználtam néhány más 
érdekesnek tetsző értesüléssel együtt a levelemben, és felhoztam az úgynevezett elszigetelést, 
mint olyat, ez jutott eszembe, az emberek elszigetelése egymástól, amit egy rendőrfőnöknek, 
a mi körülményeink között, kötelessége volna ugye elősegíteni, ha ura feladatának.   

Nagyrabecsült főrendőrfő, szegény árva és undormány, így szólítottam meg, te, akinek 
fogalma sincs, ki nyomta egy Lenin szobor kezébe a zsíros kenyeret, folytattam ezzel, 
nevezetesen a csepeli Lenin szobor kezébe, a vörös vezér kezébe a vörösnek nevezett 
Csepelen, avas zsírost, tömeges csoportosulást és röhögést kiváltva. Főnökeid, a nálad is 
magasabb polcokon ugató főkutyák dühödten beszélik is egymás között, felvilágosítalak, 
írtam, mennyire hülye a főzsaru, a kurva anyját, mit képzel ez a fasz, lehet ennyire tehetetlen 
és állat, hogy nem találja az elkövetőt?! Ezzel kezdtem. Majd azzal folytattam, hogy jól 
tudjuk, miért volna ő, a főrendőrfő szegény árva és undormány. Tudniillik árván nevelkedett, 
ezzel is tisztában vagyunk, írtam, zabigyereknek születvén. Hát igen, az utcán fejlődött 
csirkefogóvá, tolvajjá, betörővé, lányfuttatóvá, bérgyilkossá, tudjuk ezt is, írtam, és így 
alkalmas lett, mint jeleztem neki, a pusztulás és a pusztítás emberfeletti erőibe való önkéntes 
belemerülés gyakorlati teendőinek megtételére. Lubickolt mindebben, szegény árva és 
undormány, írtam, tetszett a fő-főkutyáknak, hogy hasonlít rájuk, hogy nagyravágyó, hogy 
hajtóerői a sértettségre, az irigységre, a csalódottság érzésére alapozódtak, tetszett, mennyire 
elvakult gyűlölettel viseltetetett általában mindenki és minden iránt, sőt el voltak ragadtatva 
attól gazdái, milyen olthatatlanul vonzódott a mesterkedéshez, fondorkodáshoz, átveréshez, 
hazudozáshoz.  Felfedezték, mert jól kezdett, az biztos, írtam, még egyszerű provokátorként 
fedezték fel, látták, megváltás számára, ha megfélemlíthet, ha elmerülhet véres tettekben, 
bujtogatásokban, és ha hozzá juthat a felemelkedés körükben őshonos eszközeihez, tehát 
mindennek és mindenkinek az ellehetetlenítéséhez, meg a tényleges vagy a képletes, a 
ténylegesen képletes vagy a képletesen tényleges elpusztításához. Tetteivel hírnévre, annak 
sugárzó erejére tett szert, írtam, feljutott az élmezőnybe, no persze csak a pártállamiba, 
sikerült oda feltornáznia magát valamennyire, ha nem is a legnagyobb főkutyák közé, ám jó 
úton haladt egy ideig, hogy oda is feljusson. De megtorpantál te, szerencsétlen, írtam, szegény 
árva és undormány. Sok van a rovásodon. Például nem voltál képes, főrendőrfő, elkapni a 
röpcédulázót, aki az áremelkedések ellen szóló röpcédulákkal lázította Dunakeszit, és, 
jellemzően rád, elővetted és megfenyegetted a tanácselnököt, ha nem fogja rá valakire, 
megnézheti magát, így ráfogta, persze arra, akit utált, és te, főrendőrfő, ezt az ártatlan embert 
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hurcoltad meg. Aztán megemlítettem egy másik értesülést, hogy egy géplakatos felhívta a 
főrendőrfő figyelmét, személyes levelet intézve hozzá, mennyire bicskanyitogató viszonyok 
uralkodnak ott, ahol dolgozik, a Ganz Gépgyárban, a vezér sikkaszt, a vezetőség tele van a 
rokonaival, az üzem pénzéből és anyagaiból építette nyaralóját, elképesztően magas 
összegekkel jutalmazza magát. Mire természetesen a bejelentő ellen, az ellen a jobb sorsra 
érdemes bejelentő proletár, bizony proletár ellen, írtam így, kezdtek eljárást utasításodra a 
rendőreid, aknamunka miatt.  És azt is tudjuk, írtam, hogy azt a papot, aki a templomi 
szószékről kifejtette, miszerint a majomtól származnak bizonyos elvtársak, rács mögé dugtad, 
hogy kicsikarj tőle beismerést, miszerint az elvtársak kifejezés nyelvbotlás volt, urakat akart 
mondani, hát engedett is a nyomásnak az a szegény pap, nem akart börtönben sínylődni, ki 
tudja meddig. És nehogy elfelejtse, mint főrendőrfő, említettem meg, miszerint nem 
teljesítette, amit megígért, hogy elszigetel, elszigeteli az embereket egymástól, pedig ezzel az 
ígérettel nyerte el magas posztját, hangsúlyoztam, ugyanis hallott valamit harangozni arról, 
hogy csak az egymástól tökéletesen elszigetelt egyénektől várható el a tökéletes rettegés. 
Keblükre is ölelték, mint szegény árvát és undormányt, bizonyos fő-főkutyák, hogy ilyen 
főrendőrfő kell nekik, örvendeztek, írtam. Miután azonban megmelegedtél, főrendőrfő, írtam, 
nem csináltál semmit, csak helyezkedtél, vadásztál, nőztél, pénzeket csikartál ki, kínoztattál. 
Tudd meg, írtam, sokkal kevésbé vagyunk elszigetelve egymástól, mint a rendőrfőnökséged 
előtt, vagyis az elszigeteletlenek még mindig a legnépesebb réteget alkotják lakosságunk, 
hahaha, körében. Mindezt megállapították a főnökei is most már, írtam, a nálánál is nagyobb 
fő-főkutyák, méltatlankodva, dühödten, ha nem tudná. Már nem hisznek ezek a főkutyák az 
elszigetelést illető szakértelmében, és felteszik a kérdést, meddig lehet tétlenül szemlélni az 
elszigeteletlenek hihetetlen sokaságát. Különben sincs rend, teszik hozzá mérgelődve a 
legfőbb kutyák, mindenki azt gondol, amit akar, és ezt is az ő, a főrendőrfő számlájára írják, 
tudja meg, írtam. Tehát csinálnia kéne már valamit, ha nem akar lebukni, figyelmeztettem. 
Például az elszigeteléstől mentes életet előjognak kellene feltüntetned, szegény árva és 
undormány, írtam, azok előjogának, és most figyelj, akik bebizonyítják, hogy mint civilek is 
rendőrként viselkednek. Figyelmeztettem, ha csupán azt ismételgeti, ami a fülünkbe jutott, 
hogy el kell távolítani a Lenin szobornak azt a kezét, amelyikbe az avas zsíros kenyeret 
nyomták, hogy többé ne nyomhassák, akkor megtörténhet, hogy őt szigetelik el, és az ő 
kezébe nyomnak avas zsíros kenyeret. De ez még semmi, mert országszerte terjed a 
szóbeszéd, írtam, és róla, a főrendőrfőről terjed, hogy egy kecskével él együtt, mivel nőkkel 
képtelen. Találgatjuk is, írtam, vajon kapcsolatuk mennyire szoros, rendszeres-e, házasságon 
kívüli vagy belüli, esetleg élettársi, szerelemből táplálkozik-e, hisz egy szegény árva és 
undormány is, aki persze egy bérgyilkos, mint te, lehet állítólag szerelmes akár kecskébe is, 
vagy egy ilyet is elkaphat a kangörcs egy kecske közelében. Tanakodás tárgya lett ő, írtam, 
férfi-e ő vagy egyszerű kecskebak, vajon hogyan csinálja, erőszakkal hatol-e a kecskébe vagy 
annak beleegyezésével, kéri-e a kecske erre, vagy a kérése nélkül cselekszik. Pletykálják, 
írtam, hogy számtalan felvétel készült róluk, kettőjükről, nemsokára nyilvánosságra fog is 
kerülni több olyan fotó, amely mutatja, hogyan üzekedik azzal a szegény állattal. Te meg a 
kecske, írtam, nagy sztori lesz még abból, szegény árva és undormány. Nagyrabecsüléssel, Ú.  

És aztán nem küldtem el a levelet, féltem, még sikerül kikutatniuk, ki is az az Ú. 
 
 
2  
 
 

Se szó, se beszéd, Emma szájára tapasztom számat, csókolom őt, már sok ezredszerre 
így, csókolózásra vágyódom, Emma csókjára, Emma ízére. Nem kívánja, érzem, nem kívánja, 
bár ettől még vissza is csókolhatna, de nem teszi, és talán, ha visszacsókolna, ha az történne, 
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akkor is, ha nem kívánja, nem emlékeznék erre a reggelünkre. Emma azonban megmerevedik, 
érzéketlenül viseli próbálkozásomat a csókra, nem csókol vissza, és visszhangzik bennem 
kétségbeesetten, hogy nem csókol vissza.   

Napfényes reggelre ébredünk, és elég korán, szokatlanul korán ébredünk, május van, 
valószínűleg az éles napsugarak, amelyek beáramlanak szobánkba, az aranyló napból, 
keltenek fel bennünket. A mellettem ébredező Emma hunyorog a szemébe világító 
napfénytől; és milyen csodálatosan hunyorog, gondolom, és mikor ezt gondolom, akkor 
tapasztom számat a szájára. 

Megvallom, békülni szeretnék a csókkal, a tegnap este történtek, a kettőnk között 
történtek miatt, tudniillik tegnap este hirtelen kijelentette Emma, hogy kétségtelenül szeretjük 
egymást, viszont jómagam eléggé sajátosan teszem, ugyanis alig adom jelét.  

Ejnye, gondoltam, mi van Emmával? Vajon mi készteti Emmát éppen most, ezen a 
csendes esténken, fiúnkat, Ádámot már lefektettük, sőt meghitt esténken, mert úgy 
gondoltam, meghitt, hogy ellenségeskedjen velem, mert hisz amit kijelentett, azt másképp, 
mint ellenséges megnyilvánulást, nem foghattam fel.   

És egy mindkettőnk által átvirrasztott éjszaka után, mikor ébren hánykolódtunk, de 
nem értünk egymáshoz, és a legtávolabbra próbáltunk a másiktól kerülni, most, megvirradva, 
csókolni szeretném páromat, és mert nem csókol vissza, szívesen abbahagynám a csókra 
késztetését, de nem bírom abbahagyni, mert felajzódom. És most már szorítom is magamhoz. 
Hiába.  

 Szóval, kérdezem tőle, tegyek szerelmi vallomást? Megtehetem, mondom, nem áll az 
semmiből, többször megtettem már. Szavaimban gúny bujkál, és Emmának sem kell több, 
még ellenségesebb lesz velem. Nem válaszol, nem szól hozzám.  

Felmerül bennem, hogy tulajdonképpen mi a fene is a szerelem. Az ember nem lehet 
tehetetlenebb és tébolyultabb, mint ebben az állapotában, no persze boldogabb és örömtelibb 
sem. És ég a mohó vágytól. És közel áll kétségekhez, kétségbeeséshez. Közben meg mintha 
szétesne a kép, illetve hamisan állna össze képzeletében, a valóságos kép a szerelemről meg a 
szerelmesről.   

 Csókolózásra való hajlandóság nem fedezhető fel Emmán, mindennek ellenére 
továbbra is tapasztom számat a szájára. Hevesen tapasztom. Holott elszégyellem magam 
csókom visszautasítása miatt, mégsem hagyom abba, továbbra is tapasztom számat a szájára. 
Meglepődöm magamon, elsősorban attól, mennyire nem akarom észrevenni Emma hihetetlen, 
mivel tényleg hihetetlen elutasítását. Viselkedésemet furcsállom, hiszen, ha engem 
elutasítanak, akkor, szokásom szerint, magam kétszeresen utasítom el az illetőt, és mindeddig 
így volt. Mindeddig.  De úgy látszik, Emmához való viszonyom egészen más, amire nem is 
tudom, hányszor kell rájönnöm. Nem vagyok egyáltalán elomló alkat, legalábbis így 
vélekedem, ám, úgy látszik, Emma kihozza belőlem, amit senki más és semmi más. 

Telnek, múlnak a pillanatok, abbahagynám már szívesen Emma csókolását, hiszen 
továbbra is összeszorítva tartja száját, mégsem tudom abbahagyni. Pedig viselkedése igen 
sértő lesz szememben, igen-igen állhatatosan sértő. Megkérdezem magamtól magamban, 
miközben még mindig tapasztom számat a szájára, hogyan tovább? 

Legfőképpen azonban Emmát szólítom meg némán: mi történik vele, ugyan mi, a 
szerelmünk nem röppenhet el csak úgy.   

Szóval mélységesen megbántódom a csókom visszautasítása miatt, mégsem hagyom 
abba Emma csókra késztetését, továbbra is tapasztom a számat Emma szájára. És közben arra 
gondolok, miért lehet még mindig baja Emmának velem, miért nem felejti el a tegnapi esti 
összezördülésünket?  Miért tartja Emma oly állhatatosan a haragot? Gondolom, megkérdezem 
tőle. Legalább van ürügyem számat a szájáról elvenni. És mit válaszol? Azt válaszolja, csak. 
Csak. Ezt tudja válaszolni. Csak. Ettől a szócskától egy időre nem tudok szabadulni, 
visszhangzik bennem. Csak, csak, csak.    
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És akkor újból rátapasztom Emma szájára a számat, Emma meg továbbra is szilárdan 
összecsukva tartja a magáét. 

Közben viselkedése változik, mert eddig megmerevítette testét, most már viszont  
kegyesebben, lágyabban próbálkozik tűrni csókolási kísérletemet. Ez rosszabb hatással van 
rám, hozzám ne legyen senki kegyes, méltatlankodom magamban, főleg ne a szerelmesem, 
aki egyúttal ráadásul még a feleségemnek is mondhatja magát. 

Egyre melegebb és fényesebb sugarakban áramlik be szobánkba a nap, és én hol 
hevesebben, hol lanyhábban tartom ajkamat Emma ajkán, aki ezt csak éppen tűri továbbra is. 

Miért csókolok, mikor nem kapok viszonzást? Mert szeretem, akit csókolni akarok. Ez 
a válasz magától értetődőnek látszik, de mégsem elegendőnek. Ha meg Emma tegnapi 
kifogását és mai elutasítását is figyelembe veszem, akkor a válasz bonyolódni kezd.  
Lehetséges, hogy azért próbálkozom ilyen állhatatosan csókolni Emmát, visszautasítása 
ellenére, hogy szóbeli vallomás nélkül is bebizonyítsam szerelmemet? Vagy lehetséges, hogy 
nem értem Emmát?  

Próbálkozom csókolni még mindig, ő meg nem csókol vissza továbbra sem. 
Felháborodom, leveszem számat a szájáról és odamondom neki, hogy úgy látszik, fogalma 
sincs, mit nyújtok neki, hát megmondom, azt nyújtom, amit még senki sem. Erre megorrol, és 
kijelenti kimérten, vajon mi volna az, amit senki sem tudhat nyújtani neki rajtam kívül. Sőt, 
szerinte éppen fordítva van, ő nyújt nekem olyasmit, amit eddig nekem senki sem.  

Megviselnek ezek a szavak. 
Csend keletkezik köztünk, mélységes csend. 
Mikor megszólalok, azt mondom, a szabadságérzésre céloztam az előbb, amit még 

soha senki nem tud neki  nyújtani.  
És mi van akkor, kérdezi, ha ő ebből nem kér? Tudniillik van neki szabadságérzése 

fölösben is. 
Csend, újabb csend keletkezik. 
És megtörve a csendet megkérdezi, nem inkább ő nyújt-e nekem szabadságérzést?  
No, erre oda állok az ablakhoz és bámulok kifelé a fénybe. 
Nem találok magyarázatot, semmiféle érthető magyarázatot, mi is történik köztünk.  
És még tetézem a bajt, mikor leülök dolgozni, pontosabban úgy teszek, mintha 

dolgoznék, háttal Emmának ülök az írószekrényemnél, holott tudom, ez ok lesz Emmának 
arra, hogy elítéljen. És tényleg, Emma azonnal megvádol a hátam neki való mutogatásával. 

És felkiált, tényleg felkiált, hogyan lehet valaki ennyire érzéketlen, mint én, mit 
képzelek tulajdonképpen, mit, mit, mit!? 

Nem válaszolok. Hiszen hogyan vádolhat érzéketlenséggel az, akit az előbb csókolni 
akarok, és nem akar visszacsókolni!? 

Csend keletkezik köztünk, mély csend megint. 
Erőt veszek magamon, felállok írószekrényemtől, odalépek Emmához, leülök mellé és 

átölelem, meg akarom csókolni megint. Visszautasít újra, összezárja a száját ismét. 
Most aztán már tényleg elég, gondolom.   
Egyszerűen megnémulunk.  
Próbálom magamat rávenni, szólítsam meg Emmát, de görcsben vagyok.  Látom, ő is 

meg van merevedve. Tudom, mint ahogy tudhatja  Emma is, hogy ha nem szeretnénk 
egymást, akkor nem görcsölnénk és nem merevednénk meg. 

Furcsa a szerelem, igen furcsa, egyszerűen rémlátomás időnként, rémkép, rémálom 
néha, gondolom.   

Erőt veszek magamon, ezen a tavaszi napfényes reggelen, és megint csókolni akarom 
Emmát, csókolni szeretném, és számat ismét a szájára tapasztom.  

Emma ellenkezik most is, nem békül. Felmerül bennem, ha közömbösek volnánk 
egymás iránt, biztosan félre tennénk minden sérelmet és félreértést, főleg félreértést, és Emma 
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könnyedén visszacsókolna. Ámde olyan félreértés van köztünk, ismerem fel, amit a szerelem 
táplál igazán.  

A tavaszi nap sugarai mintha még inkább bezúdulnának a Szabados Sándor utcából, 
ahol lakunk, abból a napfényes utcából, a nyitott ablakon. 

Megvillanni látom Emma szemében a  békülést, békülne már, de valami visszatartja.  
No persze, mert ideái támadnak, gondolom, jól tudom, hogy ideái, ötletei, eszméi, 

eszményei, mint általában, jellemzően rá, amikhez társíthatnám a fixát, a rögeszmét, hóbortot, 
szeszélyt, nevezetesen, hogy jómagam ritkán mutatom meg igazán szerinte mennyire 
szeretem, és igen visszafogottan, gyakorlatiasan viszonyulok a szerelmünkhöz, ha nem is 
mindig, de többnyire igen. Tudom, ez a véleménye, holott többször rácáfolok erre, mint ahogy 
most is rácáfolok, hiszen csókolni szeretném hevesen. Az igaz, hogy a szerelemről szóló 
vallomást valami hülye dolognak vélem, nem magától értetődőnek egyáltalán, mesterséges és 
mesterkedő érzelemnyilvánításnak, tulajdonképpen feleslegesnek is, ez azonban elmélet 
marad nálam, a gyakorlatban éppen ellenkezőképpen viselkedem. Mégis úgy tartja, és nem 
tudom meggyőzni, ne úgy tartsa, hogy tartózkodóan viszonyulok a szerelemhez, a 
szerelmünkhöz. Szívesen megkérdezném tőle, vajon most is tartózkodóan viszonyulok, mikor 
számat a szájára tapasztom? 

Megcirógatom az arcát, és azt mondom, szeretem, csak úgy egyszerűen azt mondom,  
kimondom, amire tudom, hogy vágyódik, kimondom a szerelmemet, persze már sokszor 
kimondom, sőt most hozzáteszem, szerelemmel szeretem. Ámbár gyorsan megpendítem azért, 
hűen önmagamhoz, átváltva marháskodásba, hogy, ha egy Újhely kimondja, szeret, az már 
nem is szerelem, az már a szerelemnél is több, mint majd az életrajzíróim meg fogják 
állapítani. És megkérdezem, hát nem, Emma?  

Hirtelen  minden megváltozik köztünk. 
Eltol magától, kitárulkozva tekint rám, hasonlóképpen, mint ahogy én is rá.  
Lehetséges, kérdezi magában, hogy az én igazi arcom most mutatkozik meg? Éppen 

most, egy végzetesnek látszó összeveszésünk után?  
Megcsókol. Csókolózunk.  
Azonban mocorog bennem a kisördög vagy a nagyördög inkább, és kijelentem, na 

ugye mennyire sugározom rá, egyenesen rá a szívemet, lelkemet, ami kétségtelenül bizonyítja, 
boncolás nélkül is bizonyítja, hogy van nekem szívem is, lelkem is.   

Lehülyéz. 
Majd öleljük egymást. Erre-arra gurulunk a földön, igen, a földön, a másik érintésétől 

felajzottan. Birkózik velem kihívóan. Most aztán félre mindennel. Mintha megigézné Emmát 
az ölelésem, az ő ölelése meg engem igézne meg, gyengéden szólítgat, gyengéden 
szólítgatom. Megsimítja lehelet finoman az arcomat. Szorít magához, szorítom magamhoz.   

Suttog, suttogja, tudjam meg, ha nem tudnám, elvarázsolja az erő, amellyel belé 
hatolok; én szülöm meg őt erre a világra; magam vagyok az, aki a szó legkézzelfoghatóbb 
értelmében életet adok neki; csak az én rakoncátlan teremtményemként létezik; még az eddig 
közölhetetlen titkait is az orromra kötheti; nem fél az elmúlástól, nem fél a jövendőtől, nem 
fél a sóhajoktól, nem fél a megválaszolatlan kérdésekbe való beletörődésünktől; hozzám 
tartozik és egyedül csak hozzám, még inkább mint önmagához, szervesen, ahogy a virághoz a 
termés; az sem számít, ha engedetlen, és a tőlem való különbözőségét bizonygatja, mert az is 
értem, értünk van; ha fényévekre távolodunk is egymástól, még az sem számít, mert az 
időtávolság csupán kapcsolatunk időtlenségére vetne fényt. Repdesek, Gyula, mondja, semmi 
sem számít most, bármi jöhet.   

Heverünk egymás mellett a földön.  
Aztán egy idő múlva kijelentem, hogy egy hagyományos és közönségsikeres 

szerelmes regény szövegét hallottam az előbb tőle, de nehogy bevegye a regényébe. És még 
kijelentem, vigyázz azért, Emma, a repdeséssel, az a madarak sajátja. 
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Mosolyog rám, látom, mondhatok neki most akármit, nevet, feltápászkodik, a 
fürdőszobába megy rendbe szedni magát, majd felvenni valamit.  

Mikor visszatér a szobánkba, már az ágykanapén ülök, a magam részén, most 
beburkolva meztelenségemet valami takaróba. 
 Nézzük egymást, de némák maradunk. 

Szemügyre veszi lazításképpen Emma a szobánkat, az új lakásunkban, a Szabados 
Sándor utcában, ahová nemrég költöztünk, ámde öten, mi Ádámmal hárman, aztán anyósom, 
Anna és sógorom, Kisöcsi. Ötünknek lesz négy szobája, ez már elégedettséggel tölt el 
bennünket, csak nekünk, kettőnknek kell megosztani, Emmának és nekem, az egyiket, amely 
ugyan kisebb  a Klauzál utcainál, viszont ennek fejében Ádámnak külön szobája lehet. Persze 
elég kicsinek és szűknek mutatkoznak a többi szobák is, mégis a szerencse fiának és lányának 
érezzük magunkat. A mi kettőnk tere összesen tizenkét négyzetmétert foglal el, az egyetlen 
kis ablak is világossá tudja tenni.  

És miután észreveszem Emma szemlélődésének irányát, kapok az alkalmon, és 
felelevenítem, hogyan is sikerül, milyen kalandokba bonyolódva berendezni fészkünket, mert 
berendezni bizony tényleg kaland, illetve találékonyság, mert bizony találékonynak szükséges 
lennünk, hisz semmi nem kapható, ami az ízlésünknek és kicsi szobánknak megfelelne. Az 
idő és a hely nem kedvez az olyan berendezési törekvéseknek, mint a miénk, a szokásostól 
eltérőnek, a kipróbálatlannak, a kísérletezőnek, tehát a mi életformánknak, teljesen 
hiányoznak az ehhez szükséges tárgyak, a hozzánk illő kellékek, felszerelések, ezeket nekünk 
kell létrehozni, megteremteni utánjárással, leleménnyel, megcsináltatással, pénzbeli 
lehetőségeink kimerülésével, adósággal, és meg is teremtjük. 

Alig férünk a szobánkba, hisz, ismétlem, igen kicsi, de kárpótol az a tény, hogy ez az 
első szerethető szobánk, nincs nekünk eddig, sem Emmának, sem nekem olyan, amilyet 
szerethetnénk. Az ágykanapé, melynek huzata világoszöld bársony, csináltatva van, mivel 
nem kapunk nekünk tetsző olyat, amely ágy is lehet meg ülőalkalmatosság is, tudniillik 
ilyenre van szükségünk, nem fér el egyszerre fekvőhely is, ülőhelyek is. Hát csináltatunk 
egyet, amely éjszakára ágy kettőnk számára, ha úgymond kihúzzuk, ámde ilyenkor elfoglalja 
csaknem az egész szobát, ezért nappalra össze kell csuknunk, hogy mozogni lehessen tőle, és 
ülni lehessen rajta. Szintén csináltatunk egy írószekrényt is, azt nekem, egy öreg asztalossal, 
magam tervezem három nagy fiókkal, rekeszekkel, asztallapját kinyithatónak, felzárhatónak, 
hogy nappalra kinyithassam, mikor az ágykanapé be van csukva, és éjszakára bezárhassam, 
hogy az ágykanapét ki lehessen nyitni. Veszünk egy iparművész alkotta bőr széket, gyönyörű 
barnát, azon ülök, ha dolgozom az írószekrény előtt, éjszakára viszont a fal mellé kell 
állítanom. Kimérjük aztán centire, mekkora íróasztal fér be Emmának, és sikerül vennünk egy 
éppen akkorát, ámde az történetesen koloniál stílusban tündököl, ízlésünk kihagy, megutáljuk 
szinte rögtön a csavart faragványait, tervezzük kicserélni. Emma széke azonban ízlésünknek 
megfelelően különleges, szintén iparművész tervezte, és forgószék, így aztán foroghat benne, 
ha kedve tartja, a huzata téglapiros, támlája félkör alakú, puha, kellemes neki dőlni. És sikerül 
rálelnünk, rengeteg utánjárással, egy kis területet elfoglaló, ugyanakkor mégis aránylag sok 
könyvet elnyelő fehér-barna, falhoz simuló könyvállvány rendszerre; azért mondom 
rendszernek, mert van szekrénykéje is meg van ülőkéje is. A lakáshoz járó ronda, gyenge 
minőségű, sárgás-barna padlószőnyeget kékes-szürke spárgaszőnyeggel takarjuk le, 
békésszentandrásival, amely halványlila pávás díszítőelemekkel teli. Egy egyszerű csillár, 
három fehér gömböt tartalmazó lóg a mennyezet közepéről, és öt (azaz 5) olvasó- és dolgozó 
lámpát rendszeresítünk. Ahol még nem takarják el a könyvek a falat, oda Chagall és Miro 
egy-egy kiállítására készült, Párizsból magunkkal hozott plakátját illesztjük. Büszkék 
vagyunk apró szobánkra, összhangot látunk benne mind a színek, mind a formák, mind a 
térkiképzés, mind a használati szempontot illetően, bravúros teljesítménynek gondoljuk, a 
lehetőségeinket számba véve, tulajdonképpen az alkotásunknak, és Emma megállapítja, olyan 
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mint a bőrünk, hozzánk tartozik teljesen, végletesen, és véd bennünket. Lenézik ezt a lakást 
meg a berendezést persze a szüleim, az új lakóteleppel együtt, amely nekik kültelkinek 
számít, szokatlannak, ízlésük ellen valónak, ritkán látogatnak is meg,  messzire esik nekik.  

Emma kívánja a cigarettát, rágyújt, most már a gyengébb Sopianaet szívja, összefut 
szájában a nyál, és ha összefut, beszédkényszer ragadja el, nikotin a beszéd hatványán, illetve 
beszéd a nikotin hatványán, elég régóta így, ráadásul szavai kedvező hatást gyakorolnak 
érzelmi egyensúlyára, sőt ajzószereket helyettesítenek. Mélyen leszívja a füstöt, az arca 
összes izma, a legparányibb is, minden szívásra páratlan mozgásba, nyüzsgésbe kezd, amit 
nem győzök figyelni, és szája nyomban önti is magából a szót, ám  magázódva, mert ha 
kifejezhetetlenül boldog, vagy ha kifejezhetetlenül boldogtalan, akkor  magáz engem. 

Kedves barátom, felvilágosítom önt, Jelzőművész úr, mondja, remélem nem utasítja el 
a Jelzőművész elnevezést, amelyet tőlem kap, és azért, mivel sok mindent jelez előre, és 
művésziesen jelez, szóval nem tudom szavakba foglalni, mondatokba, amelyet a két nemről 
gondolok, nevezetesen, miszerint minden egyén két nemmel bír, bizony minden egyén, de 
eme kettő el van egymástól szigetelve, így aztán nehezen találkozhat egy személy férfi- vagy 
nő-része egy másik személy férfi-  vagy nő-részével, egy férfi férfi-része egy nő nő-részével, 
de ugyanígy egy nő férfi-része egy férfi nő-részével, vagy egy férfi férfi-része egy másik férfi 
nő-részével, sőt egy férfi férfi-része egy másik férfi férfi-részével, hát így, kedves barátom. 
Felnevetek, megjegyezve, hogy Díszcserje (kis)asszony, ugye a vezetéknevéből a Virághból 
származtathatóan, mely becenevet én aggatok magára, mondom neki, remélem, hogy az előbb 
maga a maga nő nő-részét engedi találkozni a magam férfi férfi-részével. No persze, kedves 
barátom, Jelzőművész úr, mondja, az én nő-nőrészem és a maga férfi-férfi része egymásra van 
hangolva, és miért, hát azért, mert egymásra hagyományozzuk sokértelmű múltunkat, 
egymásnak adjuk szivárványos jelenünket, sőt a talányos jövőnket szintén. És kijelenti, neki 
más útja nincs csak az enyém. Mire megjegyzem, hát nyilván, Díszcserje (kis)asszony, mert 
én jobban tájékozódom mindenféle úton, ösvényen, hiszen egy Jelzőművész azonnal jelzi 
merre, hogyan, még akkor is, ha eltévedünk, akkor is jelzi. Nevetünk és nevetünk, 
kirobbanóan nevetünk, bevallom, nevetünk. Ragyogunk. Én meg kijelentem, tudja meg, 
tisztelt Díszcserje (kis)asszony, ha csupa sz-betűs szóval, a szerelem szócska kezdőbetűje 
miatt, fejezném ki most magam, akkor azt mondanám, hogy maga: szemtelen, szertelen, 
szeleburdi, szellőzködő, száguldozó, széteső, szórványos, sziklaszilárd, szédült, no és persze 
szerelmes satöbbi. Tehát mindez volna maga, mondom. Akkor megjegyzi, ne felejtsük ki az 
sz-betűs szavak közül a szapora szócskát sem, mert szeretnék, Jelzőművész úr, mondja, 
bizony, szeretnék szapora is lenni, három-négy gyereket akarok.  

Aztán benyitunk Ádám apró szobájába, szétnézünk a fehér-kék, nekünk igen kedves 
gyerekbútorok között, Ádám szépen alszik.  

Letépek egy sárga virágot, Emma kedvence még mindig a sárga szín, az egyik 
cserepes virágunkról tépem le, és felé nyújtom.  
 
 
3 
 
 

A mendemonda szerint világ életemben belső békére törekszem, ezt tartják rólam a 
szüleim, a rokonaim meg a barátaim, ismerőseim, sőt még Emma is. Így születek, belső 
békére áhítozó természettel, roppant törekszem a magammal és a környezetemmel való 
összhangra, kiegyensúlyozottságra, zavartalanságra.  

Ugyanakkor az is nyilvánvaló, de még mennyire, hogy belső béke híján kilépek 
önmagamból, zavart érzek, szenvedek és elvágyódom. Szóval hol belső békében élek, hol 
elvágyódom. 
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Eltölt a belső béke, állítólag eltölt kisgyerekként, ezt szűröm le abból, amit mesélnek 
nekem, hogy minden rendben van körülöttem és bennem, szóval belső békében élek 
körülbelül három és fél éves koromig, holott háború dúl.  

Beleszületek, az nem is kétséges, az anyai nagyszüleim, a Berki család szép 
hozományába, egy akkoriban korszerű, tetszetős, gazdagon berendezett, kertes házba, amelyet 
Berki nagyszüleim lányukkal, Ilonával adnak apámnak, Újhely Frigyesnek, Sátoraljaújhely 
legjobb negyedében. Külön gyerekszobám van, világoskék színű, rengeteg a játékom, igen 
kényeztetve vagyok, dédelget nemcsak anyám, hanem szülei, Berki nagyszüleim is, 
nagymamám, Rozália, sőt nagyapám, Alfréd szintén. Apám viszont a város 
szegénynegyedében születik és nő fel, nem is választanának ilyen vőt maguknak Berki 
nagyszüleim, ha lányuk, Ilona nem ragaszkodna hozzá. Mikor engem elvisz apám, aki 
megkapja Berki nagyapám borkereskedését a szőlőbirtokával együtt, a szüleihez, azok 
külvárosi rozzant kunyhószerű házába, a város legkietlenebb részébe, igen rosszul érzem 
magam, rosszul abban a riasztó környezetben, nem is barátkozom meg Újhely 
nagyszüleimmel.  

Mint hírlik, a legjobban öltözött csecsemőnek majd kisgyereknek számítok 
Sátoraljaújhelyen akkoriban. Anyám minduntalan emlékeztet egy sötétkék bársony anyagra, 
amiből úgymond gyönyörű kis öltönyt csináltat nekem, miután már járni kezdek. Abban 
mutogatnak engem vasárnaponként, mikor a főtéren megjelenünk, majd később egy 
világosabb kékben, nyáron meg fehér vászon matrózruhában; persze magukat ugyancsak 
mutogatják szüleim hasonlóképpen kiöltözötten. Bámulnak is bennünket eléggé és 
megállítanak, mondogatva, jaj, de elegánsnak tetszenek lenni, jaj, de édes ez a kisfiú, jaj, így, 
jaj, úgy.  

A szüleim és nagyszüleim állandóan azzal jönnek, miszerint úri gyerek vagyok, ezért 
kék színű a szobám berendezése, az úri gyerek szobája ugyanis kék; és ki kell magam 
úgymond húzni, húzzam ki magam, figyelmeztetnek, miután már járni tudok, mert az úri 
gyereknek egyenes a gerince.  

Legközelebb csak évek múlva, hosszabb idő után tölt el megint a belső béke, a háború 
után, mikor apám egyszer csak megkerül a háború és a fogság poklából.  

Éppen a papírboltunkban, amelyet anyám a háború után teremt meg, tevékenykedem, 
kiszolgálok, persze csak játékból, a vevők megmosolyogják igyekezetemet, mikor megjelenik 
ott egy számomra ismeretlen férfi, úgy néz ki, mint egy csavargó, illetve mint egy halálán 
lévő, beteg ember, és nem tudom mire vélni, hogy anyám a nyakába borul és sír. Azt 
mondják, öleljem meg én is, mert ő az apám, csodával határos módon kerül haza öt év után, 
ami ritka. Csak néhány nap múlva vagyok hajlandó megölelni, de akkor megint elönt a belső 
béke, nekem is van apám. Próbálja megindítani megint a borkereskedést, és újból művelni, 
illetve műveltetni a szőlőt. Megdicsér a produkciómért, mert napra készen meg tudom 
mondani, hány millió pengőért lehet kapni egy tojást. Járja a falvakat, hogy élelmet szerezzen, 
és hozza a híreket, milyen jót tesz a megváltozott rendszernek az új pénz, a forint, mert, 
meglepetésre, jó pénznek mutatkozik. Előadja, mi a véleménye az egyes pártokról és 
vezetőikről. Pontosan tisztában vagyok a pártokkal, persze nem azért, mert iskolába járok 
már, hanem mivel a szüleim meg nagymamám élénken taglalják mindig, melyik milyen, és a 
papírboltba betérők is a politikáról váltanak szót, így sok mindent megjegyzek tőlük. 

Szüleim és nagymamám hinni akarnak „a második köztársaságban”, hinni „az ország 
felszabadulásában”, amint az újságjuk írja, és vallják bizonyos röplapokkal együtt, hogy „a 
náci meg a nyilas csőcselék szelleme helyébe új szellemnek kell kerülnie”.  És utálják azokat 
az embereket meg azokat az újságokat, akik és amelyek „újabb hódoltságról” beszélnek, sőt 
arról, hogy „a bolsevikok letiporják az országot és bevezetik a csajka rendszert”. Ettől mi is 
félünk, de nem tudjuk elképzelni. Mi, jól tudom, a szociáldemokraták hívei vagyunk, azok 
újságját szeretjük olvasni. Ahogy telnek a hónapok, egyre inkább aggódunk „a parlamentáris 
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demokrácia válsága” miatt, ahogy a lapokban írják. Azzal is tisztában vagyok, hogy félnünk 
kell attól, amit a hírközlés leggyakrabban emleget, „a kommunisták hatalomátvételétől”. 
Félünk is.  

  Miután iskolába kerülök, élénknek, fennforgónak, kedvesnek mutatkozom, sőt 
viccelődőnek. No lám, mivé fejlődöm egyszer csak, csodálkoznak rajtam szüleim és 
nagymamám. A tanárok kedvence leszek, kitűnő fejűnek tartanak. Szépen mondok verset, az 
öreg igazgató külön felfigyel rám, ez annyira feltűnik, hogy mikor nyugdíjba megy, engem a 
kedvenceként tanítanak be a búcsúztató beszéd elmondására, egyből megjegyzem, kívülről 
mondom, jól hangsúlyozva, amivel nagy sikert aratok, és azontúl általában felkérnek az 
ünnepi beszédekre, szavalatokra. Szépen előadom, amit írnak nekem évnyitóra, évzáróra, 
egyéb alkalmakra. El is tölt a belső béke. 

És vezér leszek egyszer csak, legalábbis az utcánkban, vezéregyéniségnek lépek elő, 
mert pártfogásomba veszem egyik osztálytársamat, Csongort, aki furcsa fiú, zenét tanul, és 
van nála mindig egy karmester pálca, amelyet időnként előkap és vezényel vele, általában a 
házunk előtt, a környékbeliek gúnyolódása, röhögése közepette. Ráadásul mindig meg akarják 
verni, ha vezényelni kezd, mire megvédem, sőt barátommá fogadom, meglepetésre, mert meg 
merem tenni, azzal merem megtenni, akit mindenki megvet, hát akkor nem lehetek akárki. És 
mikor kapok a születésnapomra egy karikát, azzal játszom szenvedélyesen, ez az egyetlen 
karika a környéken, csak nekem van, azt hajtom egy vékony bottal, szaladva mellette, és 
hamarosan már egy sereg gyerek, utánam futva, űzi-hajtja azt a karikát, de csak utánam 
futhatnak, nem előzhetnek meg. Vezér leszek és népszerű, váratlanul tehát, hirtelen 
következik be, minden átmenet nélkül. 

Engem szólítanak fel mindig, ha jön a szakfelügyelő, ha belátogat az osztályba az 
igazgató, én tudom, mi a kívánalom. Meg akarok felelni, ez a vonás kezd uralkodni rajtam, fő 
törekvésem lesz a megfelelés, ez vezet, meg is felelek, mert teljesítek, sőt túlteljesítek 
különösebb erőfeszítés nélkül. Így kerülök a megfelelésen, a teljesítményen keresztül az 
óhajtott összhangba magammal meg a külvilággal, legalábbis a családi mendemonda szerint. 
No persze, csúfolnak az osztályban, dó, re, mi, fá, szó, lát ti, dó, szarevő a kis tudó. Érdekes 
helyzetbe kerülök, az utcánkban vezér vagyok, az iskolában mindentudó és közszereplő, 
viszont, ismétlem, csúfolódás célpontja is. A csúfolódás viszont nem érint, fel sem veszem, 
mint ahogy az osztályfőnök és a tanárok által hangoztatott jelszavak, amelyek az új rendszer, 
a „népköztársaság”, ahogy nevezik, bevezetése után elburjánoznak,  sem érintenek, csak 
ismételgetem azokat, amelyek megragadnak bennem, a tanítóimtól származó 
mondatfoszlányokat, és érdeklődés nélkül, egykedvűen idézem fel őket, ha szükséges, ámde 
azért bizony élvezem, hogy tudom, és élvezem, hogy tudásom le is pereg rólam, mert lepereg.  

Mikor felső tagozatos leszek, továbbra is belső békében élek, sőt még inkább, miután  
bevezetik újításként a nyilvános vizsgákat, jelen lehetnek azokon a szülők, és ilyenkor 
meggyőződhetnek az Újhely-fiú, ahogy neveznek, okosságáról, kedvességéről, mint az 
osztályfőnök kifejezi, meg persze arról is, mennyivel „magasabb rendű”, ahogy a rádió is 
mondja, az új rendszer iskolája a réginél. Közmondásos lesz, mennyire tudom a választ 
mindenre. Szeretek szerepelni, de hogy mi a szereplésem  tartalma, az nem igazán érdekel. És 
mosolygok, természetem szerint mosolygós vagyok, és viccnek tartom minden válaszomat, 
csak nem mutatom, a viccelődés egyre inkább éltető elemem lesz. Mikor egy bukott, túlkoros 
fiú, jó magas és sovány, mocskos szájú, kerül az osztályba, Józsi nevezetű, és terrorizálni 
próbál, verekedve, nagyhangon, ám rekedt árnyalattal, mert jobban kamaszodik nálunk, hát 
felrajzolok a táblára egy Józsi fejével kicirkalmazott felkiáltójelet, és mellé írom: Józsi 
felkiált, jaj, a torkomban rekedek, segítség; hát mindenki röhög, és Józsi a partvonalra kerül. 
Őrzök azonban sérelmeket is, például egy mesejátékban néma szerepet osztanak rám, mire 
nyomban közlöm, nem vállalom, és gőgösen félrevonulok. Tudom, azért mellőznek, 
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éppenséggel a magyar tanár, mert több olyan regényt is elolvasok, amelyet a tanár nem ismer, 
tudniillik imádok olvasni.  

A nehézségek ellenére, mert csak nehézségek vannak, szívós, évekig tartó munkával 
megint kellemessé varázsoljuk a házunkat valahogy, igazi otthonná tesszük. A régi nyomába 
sem érhet, jegyzi meg Rozália nagymama. Ami igaz, igaz, az új bútorok silányak, nem lesz 
kék fiúszobám sem, hanem csak amolyan szedett-vedett. Persze szeretek megállni házunk első 
szobájának ajtajában, és végignézni az egymásba nyíló négy szobán, főleg este szeretek, 
mikor a lámpák égnek, a látvány netovábbja nekem a villanyfénytől csillogó egymásba folyó 
szobák képe. Ilyenkor aztán tényleg eltölt a belső béke.  

Meg aztán érdekes, mert az érdekes, hogy szeretek úttörő táborba járni, ebből áll a 
nyaralásom tulajdonképpen, különben nem nyaralnék sehol, élvezem, hogy a táborban is én 
állok az élen, mindent szépen teljesítve, sőt túlteljesítve, ott is az egyik vezéregyéniség 
vagyok. Mindig van valami verseny, annak nagy a keletje akkoriban, és az őrsömet, mert 
ugye őrsvezető volnék, általában győzelemre viszem. Emlékezetes az a győzelmünk, mikor, 
egy vetélkedő során, olyasmi kérdésekre is, mint „hány nagy, új ipari létesítményünk született 
az első ötéves tervünkben?”, illetve „hány új traktort kaptak a mezőgazdasági 
szövetkezetek?”, pontosan megfelelek mindkettőre: „hetvenöt óriási” született, „tizennégy 
ezer legkorszerűbbet” kaptak. Egyszer még a hízás versenyt is megnyerem. Nyilatkozni 
rádióban vagy újságban engem, élvonalbeli úttörőként, jelöl az iskola, nehogy leégjenek. 
„Nem lehet kellően éber az, aki nem leplez le”, írom egy faliújságcikkben, újságból másolva 
ki ezt a mondatot, és még néhány másikat, gyönyörűen vagyok képes alkalmazni a kötelező 
közhelyeket, mint a következőt is, például, „aki más programot vall, mint a szocializmus 
építése, az a magyar nép ellensége”. És ha kérdezi az osztályfőnök, „kié az olyan ország, 
amely erős bástya?”, én vágom rá elsőnek, „a proletároké”, mikor még a többiek nagyban 
törik a fejüket. Ha meg azt kérdezi az osztályfőnök, hogyan folytatnánk, „hatalmat a 
dolgozónak…”, máris mondom „… kötelet a reakciónak”. Társaim bámulnak, nem tudják, 
hogy apám hangosan olvas fel az újságokból, és sokat hallgatja a rádiót a jelenlétemben is. 

Aztán hosszabb időre oda a belső békém, mikor ellenkezésem ellenére közgazdasági 
technikumba kell járnom, és egy általam utált kollégiumban kell laknom, távol a szülői háztól, 
Soroksáron. 

Akkor látogat meg ismét a belső béke, mikor összebarátkozom Kornéllal, egyik 
osztálytársammal, aki budai, előkelő negyedből, Pasarétről jár ki a technikumba, és akivel 
egyszeriben úgymond életre való barátságot kötök, és tényleg, egymás nélkül nem 
létezhetünk. Kornél egy más világgal ismertet meg, amely világban az idegen nyelvek, a 
dzsessz, a színház, a társasági élet, a jólöltözöttség, és a jövőre való felkészülés, egyáltalán a 
jövő, az egyéni jövő mint a legfontosabb tényező jön számításba. Kornél külkereskedő akar 
lenni, hogy, mint valami világpolgár, utazhasson, mert különben ugye be volna zárva, ahogy 
mindenki, aki itt él, Magyarhonban, a határok mögé. Eljárok Kornélékhoz, irigyen látom, 
villalakásban laknak, amely előkelő bútorokkal van berendezve; tudom, hasonló környezetbe 
születtem magam is, csak az már régen, még mielőtt megragadhatna igazán az 
emlékezetemben, elenyészik.  Az a vágyam, legyek majd én is ilyen jól öltözött, mint Kornél 
apja, és gunyoros mint ő, van elég érzékem ezekhez, ahogy érzem, persze az én jól 
öltözöttségem másfajta volna egészen, gondolom, nemkülönben a gunyorosságom is 
tökéletesen eltérő. Kornél apja nem tesz politikai kijelentéseket, csak annyit mond, azt is az 
angol rádióból idézve, hogy „abszurd a helyzet Magyarországon”.  

Kezdek újságot olvasni és meglepődöm a leírtakon, bár nem értem pontosan, például 
nem értem, hogy az egyik héten azt hangsúlyozzák, miszerint „a párt az egyetlen jövőbe 
mutató erő”, a másik héten meg azt, hogy „jelentkeznek hátra húzó erők bőven még a pártban 
is”, és létezik olyan cikk is, amely szerint „nincs tévedhetetlenség, lehet kétségbe vonni”, 
ámde rögtön az is hangoztatva van, hogy „csak az vonjon kétségbe, aki rendszerünkért 



 17

aggódik”, ugyanakkor időnként azt is lehet olvasni, miszerint „általános a bizalmatlanság, a 
közérzet romlik”, és azt is, hogy „népünk bizalommal van  pártunk és kormányunk iránt”.   

Szívesen járnám a lázadó Budapestet a forradalom napjaiban, „le a vörös csillaggal”, 
hallom mindenhonnan, meg azt, „talpra magyar, hí’ a haza, minden ruszki menjen haza”, 
„nem kellenek az elvtársak”, ám bezárják az első lövésekre a kollégiumot, haza kell utaznom, 
sajnálatomra, Sátoraljaújhelyre, ahol nem igen történik semmi.  

Mikor visszamehetek a kollégiumba, a lázadás leverése után, észreveszek közel az 
iskolánkhoz, a Soroksári úton egy temetési menetet: a díszesen felszerszámozott lovak 
vontatta hagyományos gyászkocsi beüvegezett részén  virágokkal borított koporsót látok, mint 
egy kirakatban, gyászhuszárok kísérik fekete, zsinóros huszáregyenruhában, meg a 
hozzátartozók, barátok, elég sokan, lassú, kimért lépésekkel, némán, a forgalom is leáll és 
közönség támad. Olvasható egy tábla is a menetben: „A forradalomban elesett fiunk 
végrendelete, proletárok, munkástanácsok, ne adjátok fel!”. Rokonszenvesnek látom őket 
mély gyászukban. Önkéntelenül csatlakozom, ünnepélyesen lépkedem, és örülök, hogy 
csatlakozom. Hirtelen előbukkannak pufajkába öltözött géppisztolyosok, körülveszik a 
menetet, a táblát azonnal eltávolítják, és hangszóróból felszólítanak, a gyászkocsit 
mellékutcákon át vezessék a temetőbe, és csak a közvetlen családtagok kövessék. 
Tisztességgel szeretnénk eltemetni, uram, a hősünket, aki a fiam, mondja a pufajkások 
parancsnokának egy középkorú, szomorú férfi. Hős, ez a jampec, csattan fel a pufajkások 
parancsnoka a koporsóra mutatva, ez ellensége a népnek.  

Próbálok eszmét cserélni a forradalomról barátommal, Kornéllal, ámde Kornélt 
egyáltalán nem érdekli, nem igen lehet vele olyasmiről, mint politikai helyzet, beszélgetni, 
mert Kornél egyszerűen csak a saját életében merül el, távol tartja magát, családjához 
hasonlóan, a köz életétől. A szüleimtől sem kapok eligazítást, nem tudják, mit gondoljanak, 
nehéz rajtuk elmenni. Nagymamám legyint, kapcabetyár mind, a forradalmár is, az 
ellenforradalmár is, mondja, ez is, az is egyforma, mind rabolni akar.  

És miután nagy-nagy küzdelmek és szerencse árán sikerül felköltöznünk Budapestre, 
mivel apámnak nincs maradása Újhelyen, több okot is felsorol, miért, ám előttem ezeket 
titkolják, hát akkor soha sem érzett belső béke tölt el, hisz megint lesz otthonom, 
otthagyhatom a kollégiumot, és miután még ráadásul a technikumot gimnáziumra 
cserélhetem, kivirulok, boldog leszek, a korabeli fényképeken látnom kell, mennyire vidám 
vagyok, kedves, felszabadult, megtalálom az áhított összhangot nemcsak magammal, hanem a 
világgal is, és a viccelődés, ami oly jellemző rám, újra a sajátom lesz, legalábbis a családi 
mendemonda szerint. 

A pesti lakásunkkal, amely az Üllői úton található, egy polgári jellegű bérház 
harmadik emeletén, közel a Nagykörúthoz, elégedett vagyok, az épület csak kissé van 
lerobbanva. Két szobából áll, cserépkályhákkal, az egyik szoba a szüleimé, a másik a 
nagymamáé, és van még egy konyhából nyíló cselédszoba is, vaskályhával, az lesz az enyém, 
és van fürdőszoba, vízmelegítő kályhával, sőt erkély is van.  Élvezem, hogy lehet külön 
szobám, ahová bezárkózhatok, bár szűk ablakkal néz az udvarra, ahonnan nem éppen a 
legfrissebb levegő áramlik be, napfény meg alig éri. Az egyszerű fekvőhelyen kívül nem fér 
el abban más, csak egy nem túl nagy szekrény, egy fotel apró asztallal, keskeny, pici 
könyvespolc, beerőszakolva, legyen hová tenni az Olcsó Könyvtár egyre gyarapodó köteteit. 
Sajnos íróasztalnak, amit igen  szeretnék, már nincs hely. Spárgaszőnyeget teszek a padlóra, a 
falra múzeumi plakátokat szerzek, melyeket cserélgetek. Szebb berendezést is el tudnék 
képzelni, de ami van, az legalább nem feltűnő, ellentétben szüleim új bútoraival, amelyek 
szerintem hivalkodóak, ugyanakkor silányak, korszerűtlenek, bosszantanak engem 
ízléstelenségükkel, sajnálom a régieket, amelyeket a házunkkal együtt adtunk el, bár azok sem 
a kedvenceim.  
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Nagy sétákat teszek Pesten és Budán, tapasztalom, rohammunkával javítják ki a 
felkelés során felszaggatott utcaköveket meg a villamossíneket, látom, már csak kevés körúti 
villamos közlekedik ablaküveg nélkül, elnézem, hogy újra jár a híres óra a Nemzeti Színház 
előtt, és hogy a Nemzeti Múzeum leégett szárnyát helyreállítják.  

Kezdi adásait a televízió, hát veszünk egy készüléket, feszülten nézzük és hallgatjuk, 
mikor bejelenti a híradó, hogy  „helyreállt a szabadság, sőt megtanultunk jobban élni a 
szabadsággal, amelyet szovjet testvéreink segítségével sikerült megvédeni”, majd azt is 
halljuk, hogy „a forradalmi munkás-paraszt kormány csak ott alkalmaz erőszakot, ahol 
múlhatatlanul szükség van”, és beszámol arról is a tévé, miszerint „a kommunisták 
negyvenötezer munkással folytatnak baráti beszélgetést gondjaikról, problémáikról”,  és 
gyakran hangoztatott mondat lesz, hogy „a hétköznapi munkának van elsősorban romantikája, 
sőt forradalmi tartalma, olykor sűrű drámaisága is”, és hozzáteszik, „most már megkezdhetjük 
ténylegesen a szocializmus alapjainak lerakását”, és mosolyogva megjegyzi a bemondó, „a 
békekölcsönjegyzést felváltja a lottó”. Felnevet Rozália nagymama, felnevet mindig az 
előzőeket hallva, csatlakozom hozzá, mire Ilona anya ránk szól, ne komolytalankodjunk. 
Frigyes apa tépelődik, nem teszi-e rosszul, mikor kimarad az újjászervezett pártból, és szó 
nélkül marad ki, ugyanis  Sátoraljaújhely és Budapest közötti úton elvész a párt számára, nem 
jelentkezik a fővárosban, egyszerűen úgy tesz, mintha sosem lett volna tag.  

Én viszont továbbra is jól megvagyok, szépen beosztom az időmet, tanulok, olvasok és 
kószálok. Már szinte minden arra érdemes regényt felfaltam, angolul is, ha nincs lefordítva, 
megszerzem azokat antikváriumból, ugye angolul tanulok hevesen.  

Észreveszem, fényesebb a város, mint a lázadás előtt, a közvilágítás erősebb lesz, új 
szórakozóhelyek nyílnak, és feltűnik, mennyire megváltozik, elsősorban bizonyos huszonéves 
nőknél és fiatalembereknél, az öltözködéshez való viszony, kezdik követni a divatot, még 
néhány osztálytársam is követi, csináltatják a ruhákat, persze akik megengedhetik maguknak, 
minthogy  kapni készen nem lehet megfelelőt. Valaminek történnie kell velem, de nem jutok 
megfelelő tények birtokába, minek is, tudniillik szeretnék magamnak is mérhetetlenül hosszú, 
roppant bő hátú zakókat, hihetetlenül széles gallérral, sőt még mellénnyel is alatta, rendkívül 
szűk nadrágokat magas felhajtóval, és elképesztően tompa orrú cipőket. Egyszerűen 
vágyakozom szépen, mutatósan járni, mintha örökölném apámtól, kinek nem egy csináltatott 
öltönye lóg a szekrényben, fel is vetem neki, már éppen ideje volna, hogy nekem is legyen 
szabó által méretre készített öltönyöm. Apámnak, aki Pesten is üzletvezető lesz, tetszik a 
felvetés, lám, az elegáns megjelenésben követni szeretném őt, meg anyámat is, aki 
pszichológus állást kap  egy nevelőotthonban, és csináltatnak nekem három öltönyt is, egy 
dohánybarna egygombost, egy világosszürke háromgombost mellényel, meg egy sötétkék 
kétsorost, hozzájuk megfelelő cipőt, nyakkendőket és fehér ingeket kerítenek, feltűnően 
hosszú gallérral. Barátom, Kornél, aki már régebben is divatosan öltözik, elismerően 
mosolyog, örül, hogy felnövök hozzá az öltözködésben. A korabeli fényképeken látom, 
mennyire adok a külső megjelenésemre, utánozva a jól öltözött felnőtteket; apámtól még az 
egyik, szürke színű, fekete szalagos kalapját is kölcsönveszem néha. 

Összetalálkozom a gyerekkori barátommal, Csongorral, aki már régebben feljött 
Budapestre, hogy, mint tehetség, zenegimnáziumba járhasson, karmesternek készülhessen, és 
ismét sülve-főve együtt leszünk ketten, sőt hárman, mert társul hozzánk Kornél. Színház, 
mozi, hangverseny, tárlat, bálok, mindenhová járunk, ilyenkor aztán feszítünk divatos 
öltözékeinkben. Egyre jobbnak, szebbnek, kiegyensúlyozottabbnak érzem az életemet, soha 
sem tapasztalt rendben lévőnek, megszilárdítom hát, legalábbis a családi mendemonda szerint, 
az összhangot magammal. Úgy látszik, sínen vagyok.  

Érettségi előtt kérdőívet szükséges kitöltenünk, és figyelmeztetnek szüleim, 
vigyázzak, csak azt írjam, amit kell, amit szabad, készüljek fel alaposan. És felkészülök 
tényleg, kiválóan megfelelek minden kérdésre. Arra, „hogyan alakul az ellenforradalom utáni 
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helyzet?”, azt felelem, amit mindenhol olvasok, miszerint „most emelkedik fel a szocializmus 
csillaga igazán híven és elevenen”;  arra a kérdésre is, „hogyan kell szocialista módon élni?”, 
tudom a választ, „elismerni a párt vezető szerepét, küzdeni a munkásdemokrácia 
továbbfejlesztéséért, és a munkafegyelem erősítéséért”; sőt még azzal is tisztában vagyok, 
milyen újabb iparágak fejlődnek, „a műtrágyagyártás, a gyógyszeripar meg a 
műanyagtermelés”. Összegzésként odaírok egy újszerűnek tűnő mondatot, amelyet éppen 
olvastam: „Korábban nem nyilvánvaló, hogy a szocializmus előrehaladhat úgy is, sőt 
valójában csak úgy haladhat előre a maga természete szerint, ha a fogyasztás is növekszik”. 
Nyomban el is felejtem kötelezően helyénvaló válaszaimat. Viszont kitöltetlenül hagyom, és 
ez hátrányomra válik, milyen és melyik építőtáborba akarok menni, mert nem akarok. Apám, 
anyám megró, meg a barátaim is, mondván, akkor ne is álmodozzak egyetemről, csak azokat 
veszik fel, akik valamilyen mocsár lecsapolásában segédkeznek. Én nem fogom felbolygatni, 
jegyzem meg hülyéskedve, a mocsári teknős élőhelyét.  

A bölcsészkarra kell mennem, mind biztosabb vagyok ebben, és mikor elképzelem, 
hogy oda fogok járni, soha nem tapasztalt belső béke tölt el.  

Azonban sokszor erőt vesz rajtam az elvágyódás, ilyenkor nem élek békében, 
semmilyen békében, belsőben sem. Úgy három és fél éves koromtól kezdődik első elvágyódó 
korszakom, a családi mendemonda szerint, erre, elvágyódásom kezdeteire nem emlékszem, de 
arra már igen, hogy tart vagy két-három évig.  

Mikor apám eltűnik mellőlünk, elvágyódom, pedig nem fogom fel, koromnál fogva. 
Állítólag keresem apámat, de erre sem igen emlékszem. Anyám és nagymamám úgy látja, és 
ezt később elmeséli, hogy szorongok, mert érzékelem a családunkban meghonosodótt állandó 
félelmet, felajzott, ideges légkört. Hát igen, tartunk valamitől, valami szörnyűségtől, és ez a 
légkör, bár nem lehetek tudatában, hatással van rám, feldúlttá tesz. És a szörnyűség 
bekövetkezik, de, szerencsére vagy szerencsétlenségre, ki tudja, úgy élem át, hogy fogalmam 
sincs, milyen szörnyűségben lesz részünk, nincs fogalmam, koromnál fogva, mit élünk, mit 
élek át, erre sem emlékszem, bár később elmesélik nekem, de az megint más, mint az átélt 
tapasztalat.  

Első emlékem, hogy anyám sírdogál, nagymamám dührohamokat kap. A 
boldogtalanságra emlékszem, a nyomasztóvá, feszültté és ingerültté tevő körülményekre. Jól 
megjegyzem, amit nagymamám, Rozália, aki hozzánk költözik a háború után, kifejez, a 
jóistent keresgéljük, Gyulus, most ezt csináljuk, keressük, hol van, hová lesz. És miért szeret 
annyira bennünket, mondja anyám, hogy ilyen jól elintézi sorsunkat. Nagyszüleim, mindkét 
részről, már nincsenek meg, és apámról nem tudni semmit. Hárman lakunk a házunkban, 
amelyet csúnyának, elhasználtnak, rozzantnak látok, pedig, meséli anyám, milyen szép és 
kellemes, és gyönyörűen berendezett valamikor. Most ronda bútorokkal volt tele, melyeket, 
mint már tudom, az „elhagyott javaktól”, ahogy nevezik, kaptuk. 

Nem vagyok hajlandó az így szerzett, kétes tisztaságú, kiálló rugójú ágyon aludni, 
undorodom attól, és ürügyként használom fel, hogy anyámmal alhassak, pedig az ő ágya 
semmivel sem gusztusosabb, de nincs mit tenni, rettegek egyedül a sötétben. És éjszakánként 
rendszerint bepisilek. A volt cselédlányunk megmenti ugyan a hálószoba berendezésünket, 
magánál elhelyezve, és vissza akarja adni, de anyám inkább egy tábla oldalszalonnát, egy 
bödön zsírt, öt kiló lisztet, két mázsa fát szeretne, meg legalább három libát és néhány kiló 
kukoricát. A jegyre kapható fejadagok csökkennek, és mindent jegyre adnak, még a szappant 
is. Az a három liba beköltözik az üres, kirabolt, mint nagymamám hangoztatja, 
baromfiudvarba, és én azzal töltöm az időmet, hogy kergetem a libákat, persze nem sokáig 
tehetem, csak addig, amíg kukoricával fel nem hizlalja Rozália nagymama, és levágja saját 
kezűleg sorra egymás után szegényeket. Gyönyörű a májuk, és ez a témánk hetekig, a 
gyönyörű máj, gyorsan befaljuk, kiéhezett gyomrunk, mert kiéhezettek vagyunk, nem bírja, és 
betegek leszünk.  
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Hová tűnhettek a játékaim, ezen töprengek, miután anyám tájékoztat, valamikor tele 
volt a szobám velük; erre sem emlékszem. És hirtelen emlékezni kezdek, a játékaimra 
emlékezni, egyszeriben csak megjelennek előttem, mikor a szemközti házban lakó korombeli 
fiúnál észreveszek többet belőlük, mire aztán, miközben együtt játszunk, visszalopok 
ólomkatonákat, a legtöbb már nem ép, visszalopok egy kisautót, amelynek egyetlen kereke 
marad, és egy apró, lekopott szőrű medvebocs figurát is visszalopok. Ámde azok a szemben 
lakók nem nyugszanak bele, mintha az övéik volnának tényleg, visszakövetelik őket, és 
anyám meg nagyanyám megszid, mondván, egy úri gyerek nem lop, mire keserűen 
odavágom, miközben a torkomat az igazságtalanság érzésétől görcs szorítja, hogy nem én 
lopok, hanem az a szemben lakó gyerek, én csak visszaveszem, ami az enyém. És  felszólítom 
anyámat, követelje vissza a többit is. Anyám nem meri. 

Akkor érzek először elvágyódást, olyan elvágyódást, amit már tudatosítok, amire már 
emlékszem, tehát felülkerekedik bennem egy addig ismeretlen érzés, az elvágyódásé, el innen, 
el innen, és hevesebben kezd dobogni a szívem.  

Barátom nincs, mikor még nem járok iskolába, akkor nincs, a környékbeli gyerekek 
valahogy kerülnek, nem ismernek jól, hisz egyszerűen csak úgy felbukkanok hosszabb idő 
után az ismeretlenségből, idegen vagyok nekik, hát otthon ücsörgök, kóborolok az 
elgyomosodott kertben, meg az üres baromfiólban magányosan, szomorúan. Amitől kissé 
megvigasztalódom, az a mese; valahol, a konyha sarkában megtalálok egyet a hajdani sok 
meséskönyvem közül, kissé hiányos, piszkos és gyűrött, ebből olvas fel nekem anyám vagy 
nagymamám, legtöbbször kedvencemet, a Mátyás király és az igazmondó juhászt.  

Szomorú és elveszett vagyok. Hatással van rám anyám és nagymamám mélységes 
keserűsége és idegessége, nem is lehetne másképp, csak hatással rám, annyira  magukba 
vannak roskadva. 

Tartok valamitől, nem tudom mitől, de valamitől tartok állandóan. 
Óvodába nem vagyok hajlandó járni, egyszer tud anyám csak elvinni, ott beállok egy 

sarokba, nézem a falat, nem akarok megnyilvánulni, és mikor anyám ismét el akar vinni, a 
földhöz csapom magam. 

Egyre inkább elvágyódom.  
Mikor az egyik napon szeretnék bemenni a papírboltunkba, iskola után, másodikba 

járok, apám, miután megmenekült és visszajött, keserűen azt mondja, nincs már bolt, elvették, 
és mutat egy újságot, mondván, olvassam csak a címet, „nem a tőkéseknek, a népnek építjük 
az országot”. Elsírom magam, mert többé nem szolgálhatok ki a boltban. 

Rozália nagymamám továbbra is ingerült, ideges, és minduntalan felemlegeti, hogy 
mindent elvettek tőlünk, ebben az országban mindig mindent elvesznek. Apám, Frigyes 
komor, nem szívesen csinálja, amit csinálnia kell, egy állami bolt vezetését, elejt gunyoros 
megjegyzéseket, miközben olyasmiket olvas az újságban, mint, „minél több munkával, 
áldozattal, verejtékkel építjük jövőnket, annál drágább lesz mindannyiunk számára”. Anyám, 
Ilona figyelmezteti apámat, hagyja abba a gúnyt, még elszólja magát itt-ott, ahol nem volna 
szabad. Különben anyám is elégedetlen, nem találja a helyét, nincs állásban, a háztartást 
vezeti.  

Amit otthon hallok, mereven elválasztom attól, amit az iskolában, kénytelen vagyok 
is, mert azt hallom szüleimtől és nagymamámtól, hogy ez az ország undorító, régen is az volt, 
most is az,  el kellene menni innen. Hát igen, el kellene menni, gondolom, és elvágyódom.  

Szüleim figyelmeztetnek arra, amit magamtól is tudok, hogy ne vegyek észre semmit, 
amit nem szabad, ne vegyem észre, hogy üresek az üzletek, és lehet, hogy éppen azért, mert 
„a magyar szocializmus minden kérdésben számíthat a Szovjetunió támogatására”, ahogy a 
rádió mondja. Arra összpontosít a családunk, hogy megszerezze az ennivalót, meg is szerzi, és 
erre igen büszke, jókat eszünk, anyám és nagymamám szorgalmasan főz. Disznót kell 
hizlaltatni, libát kell tömetni, naponta nézegetem, mennyit hízik a disznónk, és hogyan 
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fulladoznak szegény libák a rengeteg szájukba tömött kukoricától. Rozália nagymama sok 
mindent felolvas az újságból, például azt is, miszerint „Odeschalchi Margit hercegnő a Ganz 
gyárban munkásként dolgozik”. Lódenkabátban nem járunk, mikor mindenki abban jár, mert 
az csalánszövet, az nekünk nem kell, anyám például elhűlve meséli, hogy egyenruha a 
lódenkabát, mindenki azt hordja, pedig még csak két napja lehet olcsóbban, egy nagy 
árleszállítás révén, hozzájutni. Magam egy szürke szövetből készült kabátot kapok, olyan 
mintázattal, mintha mákkal, megdarált mákkal szórnák be, utálom, nem akarom felvenni, 
rondának tartom, ráadásul rengetegen viselik azt is. Roppant gyönge ruházattal bírok, alig van 
mit felvennem, hasonlóképpen osztálytársaimhoz, foltozott nadrágok, elsősorban a fenekén, 
kikönyökölt, gyenge minőségű pulóverek, foszlott ingek, csúnya alsóneműk, lyukas zoknik, 
elvásott cipők. Nem akarok tükörbe nézni. Az ünnepnapos ruhám szebb ugyan, aránylag 
mutatós is, de általában nagyobb néhány számmal, hogy ne nőjem ki hamar, ha meg kinövöm, 
akkor úgy hordom még egy darabig, szűken, röviden, amíg még rám megy. Játékom vagy 
könyvem is alig van, semmi, ami igazán az enyém lenne.  

Szóval elvágyódom. 
Telnek-múlnak az évek és apámtól hallom egyszer csak, mit ír mostanság az újság, hát 

azt, te jó ég, hogy „olyan helyzet alakulhat ki, amelyben megtörténhet kiváló kommunista 
vezetők elítélése és kivégzése”. Mikor pedig azt is olvassa apám, miszerint „a hibák oda 
vezettek, hogy hideg, fagyos légkör kezd eluralkodni a közéletben, romlik a nép közérzete”, 
hát félelmének ad hangot. Nemsokára közkegyelmet hirdetnek politikaiaknak, na az szép lesz, 
mondja apám, ha kijönnek a táborok fogságából meg a börtönből egyrészt a „kisnyilasok”, 
ahogy az újság nevezi, másrészt „azok a kommunisták, akiket bizonyíték nélkül ítélnek el”, 
fogalmaz ilyen óvatosan szintén a mérvadó újság; hát lesz itt hajcihő az egymás taposásában, 
morog apám. Nem is telik el sok idő, leváltások meg kinevezések történnek, „a személyi 
kultusz a múlté”, harsogja a rádió, aztán, néhány hónap múltán leváltják, akit kineveznek, és 
máris harsogja a rádió, hogy „legyőzzük azt az irányzatot, amely rendszerünk alapjait veszi 
célba”. Ajjaj, jegyzi meg apám, ki tudja ezt követni. És látom, mennyire zaklatott. És 
átveszem zaklatottságát önkéntelenül magam is. 

Hogy mi legyen belőlem? Legyek borász, esetleg bolti eladó, javasolja apám, ő is az 
jelen pillanatban, ha üzletvezetőként is, vagy könyvelő legyek, mi más, mi lehetnék még, nem 
nagyon lehetek más, mondja anyám szintén, ehhez van összeköttetésük, ismeretségük, ő is 
kereskedelmi szakiskolában tanít, akkor már tanít, hát menjek közgazdasági technikumba. 
Nagymamámnak persze, és hála istennek, külön véleménye van, tanuljak építészmérnöknek, 
hisz például jól rajzolok, ezért aztán járjak inkább gimnáziumba. Hajlanék rá, nem szívesen 
iratkozom közgazdasági iskolába, ám szüleim ragaszkodnak ehhez, és emiatt minden 
viccelődéstől, bármennyire is szeretek viccelni, elmegy a kedvem. Szüleim azt akarják, 
nehogy városunkban, Sátoraljaújhelyen tanuljak tovább, itt nincs jövőm, járjak Budapesten.  

Keserű vagyok és bizalmatlan, mikor elkerülök és igen korán, még gyerekként, a 
szülői háztól, zavart leszek és kiegyensúlyozatlan. Természetesen elvágyódom.   

Bezártságérzés kínoz Soroksáron, abban a ronda és visszataszító, nemrég a fővároshoz 
csatolt, de attól idegen, szegényes peremvárosban, ahol a hasonlóképpen ronda technikumba 
járok, és visszataszító kollégiumban élek. Egy olyan teremben kényszerülök lakni, tizenketted 
magammal, ahol emeletes ágyakon kívül nincs más. Ide, a hálóterembe csak este, aludni 
szabad bemenni, és ha a tanulószobát késő délután bezárják, marad a folyosó. Ezen a 
folyosón, amely félhomályos, téblábolok, kezemben könyv, angolul tanulok vagy falom a 
regényeket, azokkal vigasztalódom, ácsorogva, esetleg fel-alá járkálva, mert nincs mire leülni. 
Úgy gondolom, nem élek ember módjára. Állandóan éhes vagyok, bár kapok csomagot, de ezt 
meg kell, a szokás szerint, osztanom a társaimmal, amit különben szívesen teszek.  Pénzem 
alig van, nem bőkezűek a szüleim, maguktól nem igen adnak, én meg nem kérek, kétforintos 
kolbásszal, párizsival, nápolyival, ilyesmikkel tudom csak kiegészíteni a gyenge kosztot, 
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amelyet ételszagos, tulajdonképpen büdös ebédlőben, kimustrált, viaszkos vászonnal leterített 
asztalok mellett, padon ülve kell elfogyasztani, undorítóan zsíros tapintású, alumínium 
evőeszközökkel. A faliújságon ki van függesztve: „Ha nem tartunk mértéket, akkor 
megesszük azt a tyúkot, amely jövőre aranytojást tojna”. A fürdés kellemetlen, együtt, egy 
időben kell zuhanyoznunk, tömegként, elhanyagolt, lerobbant zuhanyozó fülkékben, 
kapkodva, mert a meleg víz hamar kifogy. És székrekedésem támad, mikor be kell lépnem a 
hányingerkeltő, piszkos vécéfülkékbe. Kis, keskeny szekrényeket kapunk a ruháinknak a 
folyosón, nem sokkal nagyobbakat, mint az uszodában, semmi nem fér bele. Tükör meg 
egyetlen van, szintén a folyosón, ámde huzatos helyen, törött, és hiányos, negyedig, félig 
láthatja magát benne az ember, úgyhogy nem tudom ellenőrizni külsőmet, és ez bánt. 
Borzalmasan nézek ki, ez a hitem, és úgy festek nyilván, mint akinek nincs otthona. Ugyan 
miért, hogy egy ilyen helyre adnak a szüleim, ám elnyomom magamban a kérdésemet. Nem 
panaszkodom nekik, igyekszem velük csak kedvező dolgokat közölni.  

Légszomjam van. El innen, gondolom, ebből a világból, ahol ismerős vagyok ugyan, 
mert itt születtem, a kurva életbe, mégis el innen, ahol a szürkeség, a nyomorúság, a 
nyomorultság, meg a feszültség és a rosszkedv beépül az emberbe, rátelepszik lelkére, 
zokogni késztetve azt, el innen, gondolom, ebből a megalázottságra, félelemre, keserűségre, 
szomorúságra hangolt környezetből. És hevesebben kezd dobogni a szívem.  

Kizökkenek, és oly messze lévőnek találom az áhított összhangot magammal meg a 
világgal, hogy sírni volna kedvem. A viccelődés, ami a sajátom, ami oly jellemző rám, 
eszembe sem jut. Magamba zárkózom, nem találok hangot a társaimmal, akik jobban érzik 
magukat sokkal nálam, nem bírom a tanárokat, idegenek maradnak nekem, bár azért jelesen 
tanulok, ugyanakkor tétova vagyok és kétségbeesett. Már nem szavalok ünnepségeken, és 
néma maradok, ha politikai kérdéseket feszegetnek. El sem jut hozzám, mikor hirtelen „a 
társadalmi és az állami érdek erőteljes demokratizálásáról” kezdenek írni az újságokban, „az 
újból feléledő személyi kultusz rombolásának megszüntetéséről”, amit a rádió, nevezetesen a 
néprádió a kollégium folyosóján harsog.  

A forradalom napjaiban eléggé unatkozom otthon, Újhelyen, a híreket ugyan 
hallgatom, tájékozódom még az angol rádióból is, és hatványozottan tanulok angolul, mikor 
hallom, milyen sokan lépik át a végre megnyílt nyugati határt. Ámde fel- és megráz egy 
esemény. A szomszéd be akar törni hozzánk, harsogván, verve a kapunkat, hogy ő a helyi 
„forradalmi bizottságot” képviseli, és bennünket, Újhelyéket, akik a bizottság listájára, mint 
„rohadt, piszkos, sőt büdös kommunisták” felkerültek, jön móresre tanítani. Hát persze, apám, 
Frigyes nemrég még tagja volt a város csúcsvezetőségének. Elképedek, hisz úgy tudom, igen 
jóban vagyunk a szomszéddal, bár azt is tudom, szüleim elbeszéléséből, hogy nyilas volt. 
Nem engedem be, én vagyok egyedül otthon, apám ugyanis beteg, kórházban fekszik, 
anyámnak meg be kell mennie az iskolába, ahol tanít, naposnak, bár tanítás nincs; hát 
elbarikádozom a bejáratot. A szomszéd dörömböl és ordít, hogy a mi házunkat neki utalta ki a 
forradalmi bizottság a berendezéssel együtt, takarodjunk ki. Mivel nem tud betörni, dérrel-
dúrral elmegy, fenyegetőzve. Éppen akkor bejönnek megint az oroszok, és még aznap elviszik 
a szomszédot, anyám feljelentésére. A városi kikiáltó újabb „felszabadításról” harsog 
hangszóróján az utcákon. Nem szívesen gondolok erre az esetre, mert az oroszokat sem 
kedvelem jobban a szomszédnál. Azonban csalódással tölt el a „forradalom”, így nevezik még 
néhány nappal ezelőtt a rádióban, ha a „forradalmárok” ilyenek, mint a szomszéd. A lázadás 
leverése után hallhatjuk a rádióban, hogy az új kormányt ”a népi hatalmat féltő emberek 
felszabadult örömmel fogadják”. Micsoda hazugság, gondolom ezt is, és megint és újra 
elvágyódom. 

Az is keserves nekem, hogy nem udvarolok, hisz az osztálytársaim már szereznek 
maguknak lányt. Hogy szeretnék-e udvarolni egyáltalán, azt valahogy hárítom. Kornél 
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barátom is jár egy lánnyal, akivel, mint előadja, már egymáséi is lettek, mérhetetlen 
csodálkozásomra, nem is akarom hinni. Kisebbrendűségi érzésem támad.  

És amikor kiderül, és nem volna mondható, hogy a legjobb pillanatban, mert az 
érettségi előtt, hogy rosszul vagyok úgymond kategorizálva, besorolva, osztályozva, 
csoportosítva, és az osztályfőnököm megjegyzi, vizsgálat kezdődik, vizsgálat a családunk 
ellen, hát megdermedek.  

Osztályidegennek sorolnak be, és emiatt nem jelentkezhetek egyetemre. 
Az osztály zsong, izgatott, készülődünk elhagyni a kamaszkort, belépni az ifjúkorba. 

Mintha minden társam tökéletesen sínen volna, legalábbis így látom, csak én nem vagyok, és 
mintha mindegyiknek szépen kijelölt útja volna, akadálymentes út, ahogy képzelem, csak az 
enyém van tele akadályokkal. Persze vannak még társaim, akik előtt szintén tornyosul 
akadály, de erről nem akarok tudomást venni, mint ahogy azok sem az én akadályomról. 
Pedig csak az a kérdés foglalkoztat, szomorít, dühít, bénít, hogy mi lesz velem, miközben 
igyekszem mélyen eltemetni. Úgy teszek, mintha képes volnék elmerülni az érettségi előtti 
heteket jellemző izgatott, felfokozott hangulatban. Úgy teszek, mint azok a társaim, akik előtt 
szabad az út, a sokat hangoztatott élet útja, úgy teszek, mintha előttem is szabad volna. Holott 
félálomban közlekedem, homályban készülök az érettségire, és mintha nem volnék teljesen 
magamnál. Nem vagyok képes felfogni, mi volna a teendőm, mi lesz velem, és látom, a 
szüleim sem tudják, azok is értetlenül állnak az engem meg az őket érő csapás előtt. 
Próbálkoznak tenni ezt-azt, intézni, elsimítani, összekötetések után futkosni, hiába, nincsenek 
megfelelő kapcsolataik.  Képtelen vagyok felfogni, mi történik velem, mit akarnak tőlem, és 
miért. Az ok nem tűnik számomra igaznak, vagyis hogy a besorolásunkat, hovatartozásunkat 
illetően félrevezettünk volna. Szememben mindez egyszerűen szemétségnek látszik, valami 
kitolásnak, leginkább is annak, és úgy vélem, hogy én, aki vétlen vagyok, túsz leszek, 
olyasminek a túsza, amihez semmi közöm. Áthat a bizonytalanság, a jövő nélküliség érzése. 
Szomorú és zokogó őszi hangulatot érzek, akkor is, ha tavasz van.  

És elvágyódom, az elvágyódás érzése súlyosan telepszik rám megint, el innen, el 
innen, ismételgetem, el ebből az országból. 

 
 
4 
 
 

Az osztályfőnök, egy ártatlan pillanatban, és az osztály színe előtt magyarázatot kér 
tőlem, váratlanul, hogyan lehetek én úgynevezett egyébnek kategorizálva, mikor van egy  
nagybátyám, aki szőlőbirtokos, és műanyagot előállító iparos, önálló műhellyel, és mint ilyen 
tőkésnek nevezhető, szemet szúróan burzsoának, tehát x-esnek lehet csak besorolva, ezért 
felül kell vizsgálni, hova is tartozik a családunk, valószínűleg mi is az x-esekhez, vagyis az 
osztályidegenek közé, tehát az ellenséges elemekhez, és a felülvizsgálatig sajnos, mert ez az 
utasítás, sajnálatosan ez, az iskola nem továbbíthatja felvételi kérelmemet az egyetemre. 
Irulok-pirulok társaim előtt ott, az osztályteremben, szeretnék elsüllyedni szégyenemben, 
hogy így kiteregetve van családunk nyilvánosan, ha igaz, ha nem, szennyese, semmit nem 
értek, egyszerűen nem értem és megkérdezem, kissé hebegve, mi közöm van nekem a 
nagybátyámhoz. Ez nem ilyen egyszerű, mondja az osztályfőnök, és látszik rajta, zavarban 
van.   

Behívatja szüleimet, és tájékoztatja őket az előbbiekről, bár már tudják, mivel 
elmeséltem, ámde az osztályfőnök kiegészíti azzal, ami az igazgatótól származik, miszerint a 
nagybácsi, vagyis apám testvére perli azt az állami vállalatot, amely vásárol tőle műanyag 
gyártmányokat, mivel, állítólag, legalábbis a nagybácsi szerint, nem a szerződés szerint járó 
összeget kapta meg, ezért pereli azt az állami céget. Leszólnak fentről, így fogalmazza az 
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osztályfőnök, hogy fentről, a gimnázium igazgatójának, mert felháborodást szül ez a per, 
hogy pontosan honnan szólnak le, azt az osztályfőnök nem tudja vagy nem akarja tudni, 
mindenesetre utasítva vannak a gimnáziumban, hogy nézzenek utána, vajon az unokaöcs 
hogyan van elkönyvelve, mert ha nem osztályidegennek, akkor az tévedés, sőt csalás, 
osztályidegennek kell egy Újhelynek lennie, hisz az a perelő nagybácsi is Újhely, és akkor 
ugrik az egyetem, ugyebár.  

Apám, anyám sem értik, mi közük volna nekik ehhez a rokonukhoz, bármennyire 
közeli is az, ráadásul még rossz köztük a viszony is, évek óta nem érintkeznek, és ők, a 
szüleim szépen bele vannak simulva a rendszerbe, ők nem lehetnek osztályidegenek, hisz 
alkalmazottai az államnak, amellyel nemhogy perben állnának, isten mentsen, hanem 
szolgálják. Hiába, hiába minden, nem adhatom be kérelmemet az egyetemre.  

Ámbár volna megoldás, ezt már az igazgató árulja el, mikor magához hívatja  
szüleimet, tudniillik a megoldás az volna, ha a nagybácsi elállna az állami vállalat ellen 
indított perétől. Apám, Frigyes, évek óta először beszélve bátyjával, előjön ezzel a kéréssel, 
azt is megpendítve, hogy bátyja úgysem nyerhet, ámde bátyja, a nagybácsi köti az ebet a 
karóhoz, annál is inkább, mert, lám, micsoda aljas módon mesterkedik a hatalom, most aztán 
a saját bőrén érzékelheti ugye az öccse is, hogy a jelen hatalom ellen fellépni minden 
eszközzel szükséges, perrel is, és nem törődve egyetemi lehetőségem elvesztésével, folytatja a 
pert.     

Nagy sétákat teszek, pedig mindig esik az eső, ronda annak a tavasznak a vége, és 
egyedül sétálok, így kísérlem meg gyógyítani  magam, az  Üllői úti lakásunktól elindulva, át a 
Kálvin téren, a Kiskörúton tovább, követve a József Attila utcát meg a Roosevelt teret, hogy 
áthaladva a Lánchídon, felmenjek gyalog a Várba, lenézzek a Halászbástyáról, táruljon elém a 
város, amelynek látképével nem tudok betelni, mert úgy érzem, ez a látkép, amelyet Európa 
egyik legszebbjének tartanak külhoni ítészek is, megvigasztal.  Érdekes, hogy ez a látkép, 
egyáltalán egy látkép, vigasztalni tud. Majd ugyanezen az útvonalon tartok visszafelé haza, az 
Üllői útra.  

Különben pedig a menekülés, az elmenekülés foglalkoztat, hogy el innen, el még ettől 
a látképtől is. Elképzelem világvándornak magam, akinek ismeretlen terepen, idegen nyelven, 
ki tudja, milyen látképek között kell majd megállnia a helyét, mert nyilván ismeretlen helyen 
kell, hisz ott, ahol ismerős vagyok, ahol az anyanyelvemen beszélhetek, ahol otthonosan 
mozoghatok, ahol a látképek az enyéim, ellenségesek velem, ott ellehetetlenítenek. 
Szorongok, hogy nincs más választásom, mint elhagyni mindent és mindenkit, a szüleimet, a 
szülőhelyemet, a nyelvemet, Budapestet, benne a Várral, az onnan látható városképpel, talán 
még a személyiségemet is elhagyni, félek, hogy elveszítem a közeget, amely az enyém, 
legalábbis eddig úgy gondoltam. Rémület fog el, egyszerűen rémület. Hasogat a fejem, a 
szívem néha ki akar ugrani, magamba roskadtan kelek és fekszem, alig szólok, mintha néma 
volnék, mint nagymamám megjegyzi. 

És, miután rohannak a szüleim fűhöz-fához, sikerül szerezni összeköttetést, de ehhez 
kell egy esztendő. Szóval bekövetkezik, amitől titokban rettegek, hogy szükséges elmennem 
valami fennforgó fejeshez, támogatást kunyerálni, persze csak egy kisebbfajtához.  

El kell indulnom egy reggel a Belváros irodákkal teli részébe, a Szabadság tér 
közelébe. Szüleim azt ajánlják, menjek öltönyben, fehér ingben, nyakkendőben, ragyogóra 
tisztított cipőben, el ne késsek, köszönjek, és legyek nagyon szerény, olyan, aki kettőt sem tud 
szólni, próbáljak igen udvariasnak és készségesnek mutatkozni, és mindenben értsek egyet. 
Átadnak nekem egy borítékba zárt levelet, előtte elolvastatják velem, és rám parancsolnak, jól 
jegyezzem meg tartalmát, bár abban nem bíznak, hogy képes volnék rendesen előadni, amit 
tartalmaz, így aztán jobb, ha a megfelelő pillanatban átadom a levelet annak, aki fogad. Mikor 
megkérdezem, hogyan lehet tudni, mikor van a megfelelő pillanat, apám rám mordul, hát 
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azért ezt egy érettségizettnek illene megérezni, ámbár az a legjobb, ha rögtön az elején oda 
adom, és csak annyit mondok, hogy abban minden benne van.  

Egy tekintélyes, szobrokkal díszített, valaha bérháznak épülő, újonnan tatarozott 
épületbe kell belépnem, ahol ki van írva, minisztérium; a lépcsőházban piros szőnyeg 
lefektetve, csillárok világítanak a folyosón, holott nappal van, és a második emeleten, a portás 
tájékoztatása szerint, egy szárnyas ajtón kell kopognom, azon díszeleg a neve az illetőnek, 
aranyozott betűkkel egy táblán, akihez jönnöm kell. Többször kopogok, de nem hallok semmi 
választ, mire kinyílik az ajtó, és egy vörösre festett hajú, harmincas nő rám szól, miért 
kopogok annyit, nyugodtan beléphetnék már. Megkérdi nevemet, rámered valami papírlapra, 
aztán helyben hagyón int, és leültet egy fal melletti székre, pedig leültethetne fotelba is, az is 
van néhány. 

Ülök a széken, és mert túl közel van a falhoz, előre kell hajolnom. Bámulom az irodát, 
ahol három vörös hajú nő, elég fiatal, dolgozik, és megállapítom, hogy a munkájuk nyilván 
abban áll, hogy felveszik a telefonokat, hiszen mást nem is tudnának csinálni, mivel a 
telefonok szünet nélkül csengenek. És isszák a kávékat számolatlanul, közben cigarettázva, 
nagy a füst. Gubbasztok a fal melletti széken, észre sem vehető módon, a meglehetősen nagy 
szoba terében. Mikor lopva az órámra nézek, kiderül, már negyvenöt perc is elmúlt 
megjelenésem kitűzött időpontjától számítva, és sehol semmi, várakoztatnak. Egyszer csak 
feltűnő telefoncsengést hallok, feltűnőt, mert más hangút, mint az eddigiek, mire az a vörös 
nő, aki beenged, miután felveszi a kagylót, int nekem, mehetek be, és rámutat egy kipárnázott 
ajtóra.  

Belépek, igen feszülten, tulajdonképpen beoldalogok, köszönök, és messze az 
íróasztaltól, amely mögött az az illető fejes ül, megállok. Jöjjek közelebb, mondja az illető, és 
az íróasztala előtti székre mutat, üljek oda. A szoba sokkal nagyobb az előzőnél, benne 
koloniál stílusú bútorok, hatalmas perzsaszőnyeg és olajfestmények. Az illető fejes nem áll fel 
és nem nyújt kezet. Igen soványnak látszik, a nyaka hosszú, feje teljesen kopasz, szemüveget 
visel és szürke öltönyt bordó nyakkendővel, hátát a foteljának veti kényelmesen, hangja igen 
unott, hangsúlyai támadóak. Miután leülök, a zsebemhez kapok, előveszem a levelet és 
szorongatom.  

Fiatalember… milyen indítékokból jön el ide hozzám… talán mesélje el…, mondja 
Minisztériumi fejes.  

Hát szóval… hát szóval az egyetemi jelentkezésem miatt…, mondom Én, aki nem 
jelentkezhet egyetemre.  

Tartja a kapcsolatot… fiatalember… a nagybátyjával…, kérdezi Minisztériumi fejes. 
Nem… nem… egyáltalán nem…, mondom Én, aki nem jelentkezhet egyetemre. 
Tekintetével áthatóan pásztáz Minisztériumi fejes. Csend keletkezik.  
Miért hallgat… fiatalember… biztosan valamit el akar titkolni…, csap le rám 

Minisztériumi fejes. 
Apám rosszban van a nagybátyámmal… a testvérével… soha nem beszélnek 

egymással… és én is ugyanígy…, mondom Én, aki nem jelentkezhet egyetemre. 
Mikor ismerkedett meg az illetővel… fiatalember… a nagybátyjával…, kérdezi 

Minisztériumi fejes. 
Megszületésemkor… valószínűleg akkor…, mondom Én, aki nem jelentkezhet 

egyetemre. 
Megint csend keletkezik, kínos csend. 
Folytassa… fiatalember…, mondja Minisztériumi fejes. 
Mit folytassak…, kérdezem Én, aki nem jelentkezhet egyetemre. 
Folytassa csak…, biztat Minisztériumi fejes. 
Nem tudom… mit kéne folytatnom…, mondom Én, aki nem jelentkezhet egyetemre. 
Ejnye… fiatalember…, jegyzi meg Minisztériumi fejes:. 
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Ismét csend áll be. Csend. A Minisztériumi fejes  fürkész engem.  
Hát… háát itt van egy levél a kezemben… abban benne van minden…, mondom Én, 

aki nem jelentkezhet egyetemre.  
Átnyújtom a levelet, a Minisztériumi fejes felbontja és elolvassa. Ráncolja a homlokát. 

Rám néz rosszallóan. Csend. Most még kínosabb a csend.  
Ebben a kis levelecskében szép elismerést olvasok a nagybácsiról…, mondja 

Minisztériumi fejes. … Lehet… hogy nem elismerésre van szánva… azonban mindenképpen 
kiderül… mennyire egy család a két testvéré… mennyire egy húron pendül a maga apja… 
fiatalember…  meg a maga nagybátyja… ebből a levélből aztán kiderül… persze az 
ellenkezőjét akarja bizonyítani a levél… de engem nem lehet átverni… 

Szerintem a levélben az van… hogy apám és nagybátyám nem egyeznek semmiben 
sem… . mondom Én, aki nem jelentkezhet egyetemre. 

Magam állapítom meg… fiatalember… mi van a levélben… és abban tömény 
hazugság van…, mondja Minisztériumi fejes. 

Nem hazudunk..., mondom Én, aki nem jelentkezhet egyetemre. 
Ebből elég… ismerje el… hazudnak..., mondja Minisztériumi fejes.  
Nem válaszolok. Csend keletkezik újra.  
Úgy látom… megtagadja a választ…, mondja Minisztériumi fejes. 
Nem tagadom meg… mindenre szeretnék válaszolni… de nem mondhatom… hogy 

hazudunk… ha nem hazudunk.., mondom Én, aki nem jelentkezhet egyetemre. 
Tisztázni kell… hazudnak vagy sem… fiatalember… ennek tisztázása 

elengedhetetlen… sőt ebben hajlandó vagyok segíteni… ezért megkérdezem… hogyan látja… 
fiatalember…  a nagybátyját… mesélje el…, mondja Minisztériumi fejes. 

A nagybátyám érdekes ember… vályogból készült tanyán lakik… zsupfedél alatt… 
mert elvették a városi lakását… földes helyiségekben… bevezetett víz és áram nélkül… de 
blondel keretes olajfestményekkel a falakon… bőr karszékekkel és kerevettel… keleti perzsa 
szőnyegekkel… ezüst és porcelán dísztárgyakkal körülvéve… furcsa egy ilyen tanya…, 
mondom  Én, aki nem jelentkezhet egyetemre.  

Úgy… mi a fene… erről… a berendezésről nem is tudtunk… És… ha nem veszi 
tolakodásnak… fiatalember…  megkérdezem… hogyan kell nevezni az ilyeneket… aki ilyen 
körülmények között él… mint a maga nagybátyja…, kérdezi Minisztériumi fejes. 

A világtól elzártan élő embernek..., mondom Én, aki nem jelentkezhet egyetemre.  
És maga akar egyetemre menni… fiatalember… gondolkozzon el… javaslom… 

hogyan kell nevezni azt… aki olyan… mint a nagybátyja… aki például… hogy csak egyet 
mondjak… pereli a mi államunkat… a népi demokratikus államot… Rajta… 
gondolkozzon…, mondja Minisztériumi fejes.  

Tudom… tudom… csak nem jut eszembe… Ja… igen… osztályidegennek…, 
mondom Én, aki nem jelentkezhet egyetemre.  

A maga nagybátyja afféle burzsuj… és… ismétlem… pereli a szocializmust építő 
államunk egyik vállalatát… elképesztő… a nép államának vállalatát… ez mindennek a 
teteje... De majd teszünk róla… hogy ne lehessen ilyen pereket indítani… Folytassa... 
fiatalember…, mondja Minisztériumi fejes. 

Mit folytassak…, kérdezem Én, aki nem jelentkezhet egyetemre. 
Ne szemtelenkedjen… ezt már kérdezte egyszer… ne ismételje önmagát..., emeli fel 

hangját Minisztériumi fejes.  
Csend keletkezik megint. A Minisztériumi fejes mögött lógó festményt nézem a falon, 

egy életre belém ivódik a félmeztelen, izzadt, izmos, büszkén dolgos kohászokat ábrázoló, 
hatalmas olajfestmény, lángoló, kemencékből kicsapó, piros tüzekkel, díszes keretben. Csend. 
A fejes ridegen szemlél, én meg elnézek felette arra a képre. Csend. 
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Honnan szerzi az összeköttetést… fiatalember… hozzám… elárulná…, kérdezi 
Minisztériumi fejes. 

Nem tudom… nem én szerzem…, mondom Én, aki nem jelentkezhet egyetemre. 
Hát akkor ki szerzi… vallja be végre…, szólít fel Minisztériumi fejes. 
Apám… valószínűleg…, mondom Én, aki nem jelentkezhet egyetemre:. 
Folytassa… fiatalember…, mondja Minisztériumi fejes.  
Hallgatok, mert fogalmam sincs, mit folytassak. Csend.  
Fiatalember… megállapítom… nem hajlandó folytatni… maga megátalkodottan… 

mint egy burzsuj utód… úgy viselkedik… Megátalkodott… távozzon… de gyorsan…, 
mondja Minisztériumi fejes. 

Rá sem nézve kihallgatómra, a sovány, hosszú nyakú, kopasz szemüvegesre, kisietek, 
köszönés nélkül, a vörös hajú nőknek sem köszönök, mikor átmegyek a másik szobán, 
lehajtott fejjel hagyom el a minisztérium épületét, és továbbra is így, az utca kövezetet nézve 
haladok, át a Lánchídon, fel a Várba, hogy a Halászbástyáról bámuljam az általam oly 
szeretett pesti látképet.  

És átfut rajtam, szeretnék hegedülni, megint hegedülni, milyen hülye is vagyok, 
gondolom, hogy abbahagytam hét év után; és már eladtam  régen a  hegedűmet. 
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Újra megtapasztaltam, milyen szépen válaszolnak a tekintetek.  
Nem voltam képes elfelejteni azokat a tekinteteket, amelyekkel találkoztam a 

villamosokon, buszokon, kérges, elroncsolódott tekintetként jellemeztem azokat, röviden és 
összefoglalóan, persze számos kivétellel.   

Az egyik kollégám a politikára terelte a szót az intézetben, mire dühödten 
kijelentettem, hogy az, vagyis a politika altesti, persze rossz értelemben, sőt kifakadtam, 
nagyon unom ezt a rossz értelmű altestit, mint olyat, és egy ilyen altesti rossz értelmű 
tevékenység helyett inkább beszéljünk a nőkről.   Ez a kollégám azonban csak ütötte a vasat, 
és politizált, és próbált engem is politizálásra rávenni, sőt kényszeríteni. Ez szöget ütött a 
fejemben, és átfutott rajtam csak úgy, vajon ki az intézet besúgója. Még az is lehet, 
gondoltam, hogy ez a kollégám a besúgó, ezért akar velem politizálni, hogy besúghasson. És 
figyeltem a tekintetét, hát arról csak annyit mondhattam el, hogy alattomos. Továbbra is  
törtem a fejemet a besúgón, mikor odalépett hozzám az intézet tudományos  titkára és 
megkérdezte, ki engedélyezte, hogy egy tanulmányomat angolra fordítsák, és milyen 
kapcsolatom van azzal az amerikás magyar szociológus nővel, és mondta a nevét, akinek a 
fordítást köszönhettem, és javasolta barátian, vonjam vissza közlését, mert ne tévedjek, 
tudják, hogy közölni akarja az atlantai állami egyetem Légereté nevű folyóiratának jövő 
novemberi száma, és ezzel együtt egy beszélgetést velem, amelyet az a szociológusnő 
készített. Döbbent tekintettel pásztáztam a tudományos titkárt, és azt gondoltam, honnan tudja 
ilyen pontosan, honnan? A tudományos titkár tekintete magabiztos szemétséget, ugyanakkor 
undorító mesterkedést tükrözött. 

Mikor haza érkezett késő délután Emma, elővarázsolt egy gumicsövet, amely régóta 
kellett volna a mosógépünkhöz, de mint állandó hiánycikkről lemondtunk már róla. Ragyogott 
a dicsőségtől, miközben elmesélte megszerzésének történetét. Egy Bajcsy-Zsilinszky úti kis 
műszaki kócerájban előadást tartott arról az eladóknak, hogyan sajátíthatják el azt az új 
módszert, amelynek révén megváltoztathatják valamennyire kissé életüket. Javasolta, kezdjék 
családfenntartó külsejük átformálásával, hiszen, sejti, alig képesek fenntartani családjukat, 
aztán folytassák a mindennapi szokások uralkodó rendjének felforgatásával, mivel az 
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egyáltalán nem rájuk szabatott, nyilván, mert semmi közük ahhoz, ami uralkodó. Jutalmul 
kapta meg tőlük, újságolta Emma, ezt a sehol sem fellehető, éppen a mosógépünkbe illő 
gumicsövet, így aztán most már mosni is tudtunk a géppel.  

És Emma a nyakamba ugrott valamifajta furcsa lázban, hadarva, hogy találkozott azzal 
a cigányasszonnyal, aki éppen születése után jósolt neki először, és aztán később is többször, 
a családi mendemondájuk szerint, igen, igen, éppen most találkozott újra azzal a cigánynővel, 
ha hiszem, ha nem, aki azonnal csak úgy megkapva az ő, Emma bal kezét, mint máskor, 
belenézett a tenyerébe, elmosolyodott, fehér fogai villogtak, ez igen, mondta, a kisasszony 
boldog, imádja az életet, ebben felülmúlhatatlan, az élet császárnője, bár mindig megfosztják 
trónjától, hogy aztán új trónra tehessen szert, mert ilyen az, akinek rózsaszín anyajegy van a 
füle tövén, és akit Virágh Emmának hívnak. Emma anyajegyét nem láthatta sosem, nevét nem 
tudhatta, nem árulta el neki senki. Na, hát ilyen egy igazi jósnő, mondta Emma. És bizony 
igaza volt mindig annak a cigányasszonynak, folytatta Emma, mert szeretett ő, Emma, trónon 
ülni, és boldogan, életimádóként, már gyereknek is, ami zavarta is apját, anyját egyaránt, 
zavarta őket felhőtlen létezése, másképp fogalmazva a kirobbanó életkedve, nem győzték 
figyelmeztetni is, ne higgye azt, hogy majd mindig lehet ennyire felhőtlen és felelőtlen. 
Nevetve mesélte, hogy az óvodában a nyulat ábrázoló jelet kapta meg, de az ugye gyáva, a 
nyúl gyáva, hát levakarta engedély nélkül szekrényéről. Kisöcsit, aki öt évvel később született 
nála, elhalmozta figyelmével és nevelte, például félelemmentességre nevelte. Alsó tagozatra 
járt még, mikor kiszökött a Rákóczi útra, a felkelés napjaiban, megtekintetni az utcai 
harcokat, és látva szülei félelmét, nem értette, és kedvetlen lett, ám hiába kérdezgette, miért 
félnek, nem kapott választ. Ő volt az értelmi szerzője minden játéknak és kalandnak, mikor 
nagyszüleinél, Kiskunfélegyházán nyaralt. Viszont nemsokára már aggódásának korszakát 
élte, ráébredt. választania kell, hogy mint lány, nő érvényesüljön, vagy pedig mint értékeket 
magának valló lény. Képzeletét röptette, persze olvasmányaira, arra a rengetegre alapozva is, 
és már csitri lányként író akart lenni. Társai az osztályban ámultak azon, ahogy táncolt, 
amilyen verseket és cikkeket írt a faliújságra, amilyen történeteket mesélt. Beleszeretett a 
lázadásba, lázongásba, forradalomba, és aki nem lázadt, az azonnal kispolgári lelkületet árult 
el szerinte. Az osztályfőnök megbélyegezte, hogy támadja, ahogy kifejezte, társadalmunkat. 
Szülei aggódtak érte, felelőtlennek, forrófejűnek tartották.  Rohant el otthonról, moziban, 
presszóban, kávéházban töltötte az időt, ott füstölhetett kedvére erős cigarettákból. És 
töprengett, egyre töprengett saját magán, mi legyen belőle, önmegvalósító, 
társadalomátalakító, embersegítő, vagy mindez egyszerre? Egy nála lényegesen idősebb 
fiatalemberrel kezdett járni, iskola helyett is, akiben igen-igen csalódott, aki kicsinálta kissé, 
sérülést is szenvedett tőle szépen, ám hamar kiheverte.  

Én meg evangélikus volnék, intéztem eme szavakat Emmához, képzeld, evangélikus. 
Mi a fene, mondta Emma nevetve, ezt még sosem közöltem vele, biztosan megvilágosodtam a 
mai délután a vallásom tekintetében, és miért is ne éppen ma. Nevettünk, átkaroltam, és azt 
kérdeztem tőle, tudja-e, hogy az emberi szív bal kamrájában honol az állatias lélek? Aggódva 
tekintett a szemembe és javasolta, lezserebben, görcstől mentesebben, sőt elégedettebben. 
Majd hozzám bújt szorosan, és megjegyezte, sajnos hogy mi ketten gyakran kikészülünk, meg 
aztán száraz, merev és fülledt napok telnek el felettünk, mintha hőemelkedésünk is volna 
állandóan a lázas, úgymond alkotói, igen, az alkotói munkálkodásunktól. Mire aztán 
elcsábítottam, és fél hat után hét perccel, ha nem tévedek, akár meg is foganhatott a hőn 
óhajtott második gyerekünk, persze egy lány, a fiunk, Ádám mellé egy lány, akit már el is 
neveztünk ugye, mély egyetértésben, Blankának.  

Ádám ki nem állhatta, mikor pisis és kakis, ha bekövetkezett, éjszaka is felriadt és 
bőgött. A járókát a szobája nyitott ajtajába tettük, mert csak így maradt meg abban, nem volt 
hajlandó tőlünk elzárva lenni. Mikor nagy hó esett, levittem szánkózni, de sehogy sem akart a 
szánkóban maradni, le akart csúszni arról minden áron, hát csússzon, és azt mondtam neki, 
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tolja, holott még nem tudott járni. És mégis képes volt tolni, sőt ismételgette, hogy to, to, abba 
sem akarta hagyni a szánkó tolását. És egyszer csak elengedte a szánkót, és járt, attól kezdve 
járt.  

Másnap a tudományos titkár megint felhozta a kapcsolatomat az amerikai magyar 
szociológus nővel, meg hogy nincs engedélyem közöltetni írást amerikai folyóiratban, és 
legyek szíves vonjam vissza, mert ha nem, annak következményei lesznek. Tekintete megint 
magabiztos szemétséget, ugyanakkor undorító mesterkedést tükrözött.  

Nekem meg az járt a fejemben ismét, hogy az uralkodó tényezők befolyásolják a 
tekintetet, rányomták bélyegüket a villamoson és buszon utazók többségének értetlen, 
elképedt tekintetére, sőt némelyek kérges, elroncsolódott tekintetére, és rányomták  
bélyegüket az intézetem tudományos titkárának éppen a hatalom által védett tekintetére, 
amelyből csupa rosszindulatot lehetett kiolvasni.  

A tekintetek ugyanis  válaszolnak. 
Láttam magam előtt tekinteteket, a hatalomnak válaszoló tekinteteket, és elképzeltem 

a besúgó, a tanulmányom fordítását besúgó tekintetét alamuszian vigyorgónak, ugyanakkor, 
olyannak, mint egy szűkölő kutyáé, egyre csak ezt láttam, és dühödten meg szomorúan 
gondoltam arra, hogy vissza kell vonnom tanulmányom megjelentetését Amerikában, és ez 
annyira megvislet, hogy hazaérve azonnal kényszerítve éreztem magam leülni az írógépem 
elé, megint egy levelet írni másolattal a hatalom egyik képviselőjének, nevezetesen a besúgók 
főnökének, a titkosrendőrség fejének, de mivel nem volt tudható, hogyan hívják, milyen 
becses névre keresztelték, tudniillik azt titkolták a nálunk dívó hatalmi szerkezetben, mint azt 
is, hogy hol a székhelye, ezért a belügyminiszternek címeztem meg, odabiggyesztve, adja át 
annak, akinek szól. Elhatároztam, hogy most nem írom alá a nevem kezdőbetűjét sem, mint az 
előző levelemben, hanem álnevet biggyesztek oda. Felhasználtam a legutóbbi március l5-én 
történt zavargásokat, a megtorlásokat, az erről szóló néhány adatot, amelyeket az intézetünkbe 
került nem-nyilvános kiadványból meg lehetett tudni, és persze a benyomásaimat is 
felhasználtam, hisz magam is ott voltam a tüntető tömegben, és a rendőrök csaknem 
lekapcsoltak engem is. Ama feltételezésemnek is hangot adtam, miszerint a titkosrendőrség 
feje, mint afféle titkos vakarék, ahogy elneveztem, csitri lányok után  kujtorog.    

Nagyrabecsült titkos vakarék, szennyes ruha, csitri lányok után kujtorgó, te, 
szólítottam meg így. Figyelj, titkos vakarék, folytattam, nem fogod elvinni szárazon 
fellépésedet március idusán azok ellen a bátrak ellen, akik nem a ti elképzelésetek szerint 
akartak ünnepelni. Felsoroltam, hogy az ő, mint szennyes ruha, parancsára Budapesten 
huszonkét, úgymond fiatalt, köztük kilenc egyetemi és főiskolai hallgatót, tíz szakmunkás 
tanulót, három gimnazistát, egyet a piaristáktól, és huszonnyolc meglett felnőttet tartóztattak 
le, mint hangadót és szervezőt. Egy részüket leszóltad megvetően, írtam, az érinthetetlenek 
magaslatából, hogy külsőleg mennyire elhanyagoltak, ápolatlanok, mások azonban, jegyezted 
meg, jólöltözöttek, ápoltak, és rengeteg köztük a szakállas, akik életüket a lázításra tették fel, 
ahogy kifejezted szennyes ruhaként, írtam. Jól szórakoztam kifejezéseiden, titkos vakarék, 
írtam, amelyekkel megfogalmaztad, mit engedtek meg maguknak a kezdetleges, pici, kis 
röplapjaikon, hát  alantas pártszidalmazást, aljas szovjetellenességet, mérgező diktatúrázást, 
meg avítt nemzeti felsőbbrendűséget. Hahahaha. Ne hidd, hogy nem tudjuk, szennyes ruha, te, 
írtam, miszerint ötszázötvennégy főtől koboztattad el a személyi igazolványt, nem kevéstől, 
holott, még a saját beismerésed szerint is csak szemlélődőknek voltak nevezhetők. És 
letartóztattál egy olyan járókelőt is, aki ugyan véletlenül járt arra csak, és még te is elismerted 
tökéletes vétlenségét, viszont igazoltatása közben, és ez lett a bűne, szellentett, hahaha, 
hangosan csinálta a szerencsétlen, mondhatnám, egészségesen reagált. Különben pedig legyél 
hálás nekik, írtam, a számodra veszélyes cselekedeteket elkövetőknek, a szavaid szerint, 
uszító elemeknek stb., mivel alkalmat adtak neked, hogy bemutathasd a náladnál nagyobb 
főkutyáknak, dicséretüket kiváltva, hogy mennyire durván, végtelenül megalázóan, még a ti 
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törvényeiteket is megszegve avatkoztál be, bevetve nemcsak gumibotozást, hanem lebénítást, 
bilincsbe verést, lovasrendőr általi ütlegelést is, és meghamisítottad az őrizetbe vettek 
vallomását. Azt gondoltad, titkos vakarék nyilván, lám, itt az alkalom, lássák csak meg 
főkutya társaid, no meg a lakosság, milyen  engesztelhetetlen is vagy, írtam, és, mint 
kiszivárgott, verted az asztalt,  írtam, hogy távolítsák el állásukból ezeket a tüntetően 
tüntetőket, zárassanak ki egyetemről, vádoltassanak meg mondjuk merénylettervekkel, 
rémhírterjesztéssel, kábítószerezéssel, csempészéssel, orvhalászattal, munkakerüléssel, fekete 
vágással, megerőszakolással, nemi kicsapongással, és még sorolhatnám, írtam, miközben 
dühöngtél is szépen, mint hírlett, szennyes ruha, amiért nem a szájad íze szerint járt el a 
bíróság, az ügyészség, a rendőrség, vagyis kissé puhábban, persze nem sokkal puhábban 
nálad. Aztán megemlítettem, hogy beszélik városszerte, miszerint el szeretné ő, mint titkos 
vakarék, terelni a figyelmet, nehogy kitudódjon, hogy két csitri leányt, kik belekeveredtek 
valahogy az említett eseményekbe, felmentetett, ugyanis engedték magukat a kis hülyék, 
persze megfélemlített szerencsétlenek, felkarolni általa. Vigyázzon, mert azt is tudjuk, írtam, 
hogy elintézte nekik a kitűnő bizonyítványt, elhalmozta őket hiánycikkekkel, például igazi 
farmer szerelésekkel, nem beszélve a nyugatról származó fogamzásgátlókról, ne lehessen 
majd gyerekük tőle. Jól jön ám eme szép kicsapongásod azoknak, írtam, akik gáncsolnak, 
mert, miután félnek tőled, egy ilyen  szennyes ruhától, félnek  még a  köreidben is sokan, fő-
főkutyák is, hát szeretnének ezek félretenni téged, sőt eltenni láb alól, ezért aztán ne vacakolj, 
szólítottam fel, előzd meg őket, készíts vádiratot ellenük, mint tévutakon járó seggfejekről, 
felelőtlen árulókról, minden titkos titkok, párt- és államtitkok kikotyogóiról, sőt mint csitri 
lányok után kujtorgókról. Figyelj, szennyes ruha, folytattam, hogy megmaradhass posztodon, 
ki kell követelned, tehát a saját érdekedben, hogy csupán csak két csoportra tagozódjunk, 
egyrészt legyünk besúgottak, másrészt besúgók, és kész. Ha nem sikerül, megnézheted 
magad. Ki kell követelned, alkossa a besúgók csoportja a ranglétra csúcsát, amint 
azonosulástól, önbecsüléstől, jelentőségtudattól és biztonságtól duzzad, szemben az 
aljadékkal, a körvonalnélküli, bizonytalan, meg a feleslegesség érzésétől szenvedő 
besúgottakkal. Akkor aztán eljönne az aranykorod, az a titkos rend, ahol az az előrelépés, 
mikor a besúgottból besúgó lesz. No persze, nem állhatsz meg itt, el kell érned azt is, legyen a 
besúgott egyúttal besúgó is, a besúgó meg egyúttal besúgott is, akkor aztán kinyilváníthatnád 
már végre, miszerint végérvényesen felszámolódott a hit a tapasztalatban, a láthatóban, a 
hallhatóban, és egyúttal megszűnt a bizonytalan tévelygés. Figyelmeztetlek, csitri lányok után 
kujtorgó, nem mondhatsz le erről, a neked kedvező rendről, mert ha a lakosság továbbra is 
mer hinni a saját tapasztalataiban, mer hinni a szemének, fülének, egyéb érzékszerveinek, és 
bízik még mindig a láthatóban, hallhatóban, szagolhatóban, tapinthatóban és így tovább, 
vagyis mer bízni a tapasztalataiban, akkor a sírodat áshatod, titkos vakarék. Ha életben 
szándékozol maradni, meg az uralkodó kasztban, akkor ellentmondást nem tűrően törekedned 
kell arra, hogy a lakosság csak abban higgyen, amit te tálalsz elé, vagyis azt lássa, amit nem 
lát, azt hallja, ami hazugság és így tovább. Tehát vigyázz, írtam, még nem jött el a te világod, 
az a titkos rend, amelyben ami létezik, az nem létezik, ezért, ha a csitri lányok utáni 
kujtorgásod eredményét, egy csecsemőt, aki ugye, mint pletykálják, létezik, nemlétezővé 
akarod tenni, akkor maradnak a hagyományos eszközök, melyeket nyilván alkalmazni fogsz. 
Nem ez volna, tájékoztatlak, az első gyilkosságod, szennyes ruha, te, írtam. Különben 
tájékoztatlak, írtam, kitudódott, hogy az egyik fő-főkutya meztelenre vetkőztet kisfiúkat, kiket 
beosztottai kerítenek neki, szőke kisfiúkat, majd mézzel gondosan bekeni tetőtől-talpig, 
hársfavirágmézzel, aztán kiköti őket, és rájuk szabadít egy raj saját tenyésztésű, csípéséről 
nevezetes döglegyet. A döglegyek szeretik a mézet, szép munkát végeznek, agyoncsipdesik a 
mézes testű fiúkat, ami igen felkorbácsolja ama fő-főkutya munkakedvét, hisz közben, míg a 
fiúk jajveszékelnek, ügyiratokat tanulmányoz, és jaj ilyenkor az ügyiratokban szereplőknek. 
Ámde, nehogy leleplezd ezt az illetőt, titkos vakarék, figyelmeztettem, ne, ne, vigyázz, 
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nehogy leleplezd! No persze, nem vagy annyira hülye, hogy leleplezd. Nagyrabecsüléssel 
Jelzőművész. 

Jól jött nekem most ez az Emmától származó elnevezés, a Jelzőművész, igen jól jött. 
Ez a levelem ugye névtelen levélnek számított, írhattam tehát bármit, nem kellett 

megválogatnom a szavaimat, mondandómra nem volt szükséges vigyáznom. Névtelen levelet 
írtam tehát, éppen azért, hogy felfüggesszek mindenfajta önkorlátozást, leírhassak olyasmiket, 
amiket soha sem írtam volna le, ha ellátom a nevemmel, és ezt roppant élveztem. Viszont 
eszembe jutott, hogy esetleg azonosíthatják az írógépemet, ha nagyon akarják, és ezzel engem 
is azonosíthatnak, mint a gép tulajdonosát, a billentyűkön meg a levélpapíron található 
ujjlenyomataimról, így aztán most sem merészeltem elküldeni a levelet. 

 
 
6 
 
 

Mikor belépek az ifjúkorba, továbbra is hol belső béke tölt el, hol elvágyódom, a 
családi mendemonda szerint mindenképpen, és annyira keveredik bennem eme kétféle érzés, 
hogy szétválasztani is lehetetlen.  

Arra gondolok, elmegyek tanítani, ha már nem járhatok egyetemre, szükség van, mint 
hallom, a képesítés nélküli tanárra, főképp a főváros környékén, hát jelentkezem, sikerül is 
elhelyezkednem Vecsésen, ahová naponta, mivel aránylag nincs messze, kerékpárral járok ki, 
az a legolcsóbb. Amíg jó az idő, élvezem, mikor már kissé zordabb, például hideg szél fúj és 
szembe, akkor a könnyeim az arcomra fagynak. Télen kénytelen vagyok, kerékpározás 
helyett, albérletet kivenni a községben, olyat, amilyet meg tudok fizetni, tehát a külterületen, 
egy közönséges, tehát igen silány, kicsi, szántóföldi parcellára épült ház hátsó szobáját, 
járdanélküli utcában. Sufniszerű és alacsony helyiség, elzárva a napfénytől, barátságtalan, 
hideg és nyirkos, sőt itt-ott salétromos is, ócska, ronda, dohos bútorokkal berendezve, egy 
nagy szentképpel a rozoga ágy felett. A legelviselhetetlenebb a szag, ami, ha belépek, rögtön 
megcsap. Aki ezt a szobát kiadja nekem, egy munkásember, rengeteget, enyhén szólva, 
dolgozik, tulajdonképpen csak robotol, robotol a gyárban, és mivel keveset keres, robotol a 
kertjében, legyen mit enni a családnak, két gyereke van, sőt mellékmunkákban is robotol, 
szorgalmas ember, nem iszik, mint a szomszédai, nem késel, és nem veri az asszonyt, ahogy 
az ismerősei. Vattakabátot visel, pamutnadrágot, bakancsot vagy gumicsizmát.  

Mintha egy más világba csöppennék, amely világ elképeszt, szánalmat kelt bennem, 
megrökönyödöm és figyelek, eddig ilyet nem láttam, de nem is olvastam ilyesmiről, sőt azt 
hallottam a rádióból, hogy „hazánk a munkáshatalom teljes felépítésének korszakába lépett”. 

Szóval elvágyódom, el innen, el innen, mondogatom magamban. 
Azonban, mikor kiderül, feltalálom magam a vecsési iskolában, eltölt a belső béke, 

látom, van érzékem a tanításhoz, sőt ismét feltámad bennem a gyerekkori szereplési vágyam, 
és mindezzel együtt eltalálom a módszert, hogy nekem vagány fickót kell előadni, aki a 
kültelki nyelv vidékies változatának divatossá lett szavait használja. Így aztán diákjaim 
bírnak, főképpen viccelődő hajlamomat, megnevettetem őket, pedig irodalmat és történelmet 
okítok, amit utálnak. Eredmény még így sem sok adódik, regények, versek, a régmúlt idők, 
ugyan, ez bizony távol áll azoktól a fiúktól és lányoktól, akik még októberben is mezítláb 
járnak, és akiknek elejtett szavaiból kiderül, hogy  munkás szüleik nemhogy „a munkás 
öntudat művelődésre késztetését”, ahogy az újságok írják, követnék, éppen ellenkezőleg.  

Új oldalamról ismerem meg magam, látom, képes vagyok belehelyezkedni mások 
világába, képes vagyok mások iránt elkötelezettséget érezni, ez örömmel tölt el, és 
kiegyensúlyozottságot érzek, valamifajta összhangot a külvilággal is. 
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És felvételi vizsgát tehetek egyetemre, engedélyezik, mivel hajlandók elismerni ott, 
ahol elismerhetik, ez bizony nagy eredmény, hogy semmiképpen nem lehetünk 
osztályidegenek. Mit mondjak? Hogyan értékeljem? Mindenképpen holmi szerencsének kell 
értékelnem, némi protekció, kivételező támogatás közreműködésével, mert nekem ahhoz is 
protekció, befolyásos személy által nyújtott segítség kell, hogy vizsgázhassak, de egyedül a 
protekció, közbenjárás, egy ilyen nagy horderejű ügyben egyáltalán nem volna elég, 
pontosabban a mi kis, kicsike protekciónk, pártfogónk, kevés lenne, nagyon kevés, ha nem 
volnék, be kell látnom, a szerencse fia. Szerencse, szerencse. És a felvételi vizsga sikerül, és 
eltölt a belső béke, mikor végre egyetemre járhatok, történelem-angol szakra. 

Számomra az egyetem, pontosabban az egyetemre járás kábult öröm és leírhatatlan 
boldogság forrása. Boldog vagyok a szabadságtól, amit csak úgy megkapok. És aztán boldog 
leszek a körülményeimtől, főképpen, hogy az Üllői úti lakásból, egy rövid ideig tartó zuglói 
tartózkodás után, tovább állunk, és a Jókai térre költözünk, csere folytán, egy meglehetősen 
szép lakásba, ahol bár szintén a cselédszoba jut nekem, viszont az meglehetősen tágas és 
világos, nagyobb könyvespolc is befér, meg egy kisebb íróasztal. Szabadon rendelkezhetek 
magammal és az időmmel, alig járok be az órákra, feleslegesnek tartom, keveset tanulhatok, 
mint felmérem, az előadóktól, inkább könyvtárban ülök, vagy a bölcsészek presszójában, a 
Nárciszban, esetleg, ha az évszak megengedi, és süt a nap, a Duna-kertben, meg persze 
moziban, elsősorban a Puskinban meg a Filmmúzeumban, és lófrálok angol nyelvű 
könyvekkel és divatos magyar folyóiratokkal a hónom alatt a Belváros utcáin. Némely 
szemináriumon próbálok vitatkozni, de ezt nem viselik el, elhallgattatnak, figyelmeztetvén, 
hogy „a szubjektív indulatok nem érvényesülhetnek nagyobb körben”, ezen jót szórakozom. 

Tetszik nekem, ahogy megformálom magam, a külsőm is elkülönít az 
évfolyamtársaimtól, a megjelenésem, hisz egyre választékosabban öltözködöm, mégsem lehet 
rám fogni, hogy aranyifjú, piperkőc vagy ficsúr volnék. Fehér inget hordok és fekete 
nyakkendőt, mellényes, jól szabott öltönyökben feszítek, bizományiból szerzem be olcsón, 
méretemre alakíttatom ugyancsak bagóért. Hétköznap villogok így, mert hétvégén éppen 
ellenkezőleg, szakadt farmerban járok, melyet kéz alól, amerikai csomagból szerzek, meg 
valami pulóvert húzok fel hozzá, és kész, csak azért is így, hisz ilyenkor mások ünneplőben 
feszítenek. Van két nevezetes ruhadarabom, mindkettő kabát, az egyik keki színű vászon, 
csuklyás, villámzárral, nagy zsebekkel, vastag fekete sálakat hordok hozzá; a másik egy olyan 
orkánkabát, amilyet senkin sem látok, világos drapp színű, legalább két-három számmal 
nagyobb a méretemnél, így aztán egészen sajátos köpenyszerű hatást kelt rajtam; mindkettőt 
használtan, kéz alól szerzem. Belenézek csak azért is a szembejövők arcába, alig látható kis 
mosoly játszik az ajkamon. Valószínűleg én vagyok az a nemzedékemből, aki mint „egy kis 
töredék, kisebbség tagja visszaél a helyzetével, átneveléséről kéne gondoskodnia a felelősen 
gondolkozó többségnek”, olvashatni lapokban.  

Új barátommal, Palával, aki évfolyamtársam, nyomban kivívjuk, hogy kapják fel 
társaink a fejüket, meredjenek ránk, esetleg háborodjanak fel, ha elengedjük a dumánkat. A 
rólunk való vélekedés, hogy mi ketten játsszuk az eszünket, feltűnési viszketegségben 
szenvedünk, különben meg nézeteink eléggé veszélyesek, tetszik nekünk, viszont nem 
egyformán viszonyulunk ezekhez a véleményekhez, mert magam elengedem a fülem mellett, 
bár elégedetten, Pala viszont felveszi a kesztyűt, szeretne megdicsőülni, be van gőzölve 
állandóan.  

Egy időben Toynbee könyveivel, A Study of History tizenkét kötetéből hárommal, 
szép angol kiadással a hónom alatt sétálok a Váci utcában, hogy  megkérdezzék tőlem, minek 
cipelem eme könyveket, és azt válaszolhassam, hogy felemelő érzés ezekkel járni, mert a 
szerző, egy angol manus, rühelli, ami ma megy a világban, keleten is, nyugaton is, tudniillik 
sem itt, sem ott nem válaszolnak a nagy, feszítő kérdésekre. Furcsa egy fickó lehet az az 
angol, jegyzik meg általában. A könyveket egy brit történelemmel foglalkozó jelesebb oktató 
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nyomja kezembe, aki úgy látja, érdemes nekem adnia. Fellelkesedem, lám ilyen oktatók is 
léteznek azért az angol szakon.  

Törzshelyem éjszaka az Astoria grill, elegáns környezet, a pincérek frakkban, és cool 
dzsesszt játszik a zenekar a Modern Jazz Quartett stílusában, amit imádva hallgatok, egy 
limonádé mellett, másra nincs pénzem. Itt ébredek rá arra, no meg persze Sartre egy kevés 
lefordított írását olvasva, miszerint magam úgymond egzisztencialista volnék, ami, mint jól 
tudom folyóiratokból, „nálunk nem lelhet talajra, nem üthet rést az egységes 
világnézetünkön”. Pala kérdésére, hogy ugyan mi ez az izmus, azt válaszolom, hogy nem 
lehet megmagyarázni, legalábbis én nem tudom, megélni kell. Pala legyint. Nekiszögezem, 
csak ne legyintsen, mert képzelje, rá kell jönnöm, hogy keresem, és erre ez az izmus vezet rá, 
hogyan tehetném magam önmagammá, mert még nem vagyok önmagam. Pala kijelenti, 
kivillantva összes fehér fogát, ez a villogtatás meg a fehér fogak jellemzőek rá, hogy sajnál 
engem, ő, Pala ugyanis már régen önmaga mindenféle izmus nélkül. Csak azt hiszi, jegyzem 
meg, és magyarázni kezdem, nem olyan egyszerű önmagunknak lenni, tudniillik az egy 
folyamat végső állomása, ámde ezt a végső állomást soha sem érhetjük el, és ez a szép ebben 
az általam becsült gondolatrendszerben. Hát, ha nem érheti el, akkor neki nem kell, legyint 
Pala. Inkább a politika foglalkoztatja, és a nőzés, nőket felszedni jár az éjszakai helyekre, 
mindig fel is szed valakit. Nekem akkor még a nőzés viszont nem megy, hiába próbál bevonni 
Pala.   

Elragad aztán a francia filmes új hullám, lelkesedem ezért az irányzatért, amelynek 
filmjei azt sugallják, magyarázatomban, hogy a világ összefüggéstelen, kiismerhetetlen, a 
cselekvéseink következményei kiszámíthatatlanok, a begyökeresedett, szabványos erkölcsi 
törvényeknek, amelyek szerint pedig élni kötelező, nincs jelentőségük. És bár a filmek hőseit 
vakvágányra futottaknak tartom, mégis igen vonzó számomra, ahogy élik világukat, és nem 
értek egyet némely hazai filmkritikussal, aki elutasító, hangoztatva, hogy „talajt vesztett 
hősöket, cinikus nihilistákat látunk, akik nem sokat törődnek a társadalommal, a családdal és 
nem ismerik a felelősség fogalmát”. Felmerül bennem, talán lehetnék filmrendező. 

Mindenesetre megtalálom magam, úgy vélem, hogy belső békében élek, amit 
mendemondák is alátámasztanak, vagyis szép összhangban és kiegyensúlyozottan létezem. 

Mindezen közben számtalanszor vesz birtokába az elvágyódás, tudniillik csalódom 
évfolyamtársaim többségében, kiket furcsa szerzetnek látok, tudatlannak, képzetlennek, 
mesélem is borúsan barátaimnak. Kornél megjegyzi, kissé műveletlenek náluk is a társai a 
közgazdaságin, ahova ő jár. Mindketten irigyeljük Csongort, aki úgy véli, hogy a 
Zeneakadémia, ahol tanul, a műveltség fellegvára. A hallgatóság ki van válogatva az 
egyetemeken, ébredek rá, és nem a tudás, nem a tehetség, ugyan dehogy, hanem a 
megbízhatóság meg a származás szerint, hát persze, ezek a tényezők számítanak egy lázadás 
leverése után, hisz alkalmasnak kell lenni a hitre, amit a győztesek propagandája terjeszt, 
miszerint „a munkás-paraszt kormány a magyar történelem szabadságharcainak 
megkoronázása”. Hálára kötelezhetők kellenek, és látom, évfolyamtársaim többsége hálás, 
mert tudják, ők adhatják az uralkodó csoport utánpótlását. Mindent elfogadnak, amit hallanak 
az előadásokon, sőt be is magolják. „A szocializmus világméretű győzelme hozza el a boldog, 
tevékeny életet”, ilyesmiket szónokol egy történész docens. Hogy angol szakon magyarul kell 
előadni, hát istenem. Van egy csoporttársam, aki igen feltűnik nekem, idősebb nálunk, komor, 
hallgatag, szinte soha nem szól senkihez egy-két bizalmasán kívül, rajtam feltűnően átnéz, és 
igen katonás. Nemsokára suttogni kezdik, hogy az illető pufajkás résztvevője volt annak 
idején valamelyik több halált okozó sortűznek. Kornél barátom, mikor elújságolom neki, 
elsápad, és elárulja, egyik unokatestvére egy ilyen sortűz áldozata lett.  

Aztán meg benső késztetéseim is elkülönítenek egyetemi társaimtól, a heves bíráló 
hajlamom, amely uralkodni kezd rajtam, és minden pillanatban az ellenkezést hozza ki 
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belőlem. Ellenkezem tanáraimmal, akikből, mint megállapítom újra és újra, nem igen 
épülhetek. Kifogásolom a tárgyakat, főleg azokat, amelyek pártos világnézetre alapozódnak. 

És dühöngök, együtt Palával dühöngünk, általában dühöngünk, például az egyetemi 
újságon, főleg mikor olyasmiket ír, mint „a párt biztosítani igyekszik fórumokat a 
demokratikus eszmék becsületes mérkőzéséhez”, és gúnyos megjegyzésekre ragadtatva 
magunkat, megkérdezzük bizonyos szemináriumokon, hol vannak eme fórumok, és hol a 
demokratikus eszmék, hát rendre utasítanak bennünket válasz helyett. Rengeteg az alkalom a 
dühre, egymást hergeljük Palával, dühösek vagyunk nemcsak az egyetemre, hanem a kötelező 
világnézetre, a farmer nadrág hiányára, az utazás lehetetlenségére, a pénztelenségünkre, a 
csaknem mindenben való szűkölködésünkre, és főleg a fentről jövő hazudozásra. Dühöngésük 
mintha divat volna, bizonyos fősodor a szellemi Európában, vesszük észre meglepődve, mert 
az úgynevezett nyugaton is dühöng az ifjúság egy bizonyos csoportja, hát velük vagyunk mi 
ketten Palával egy hullámhosszon, éljen, csak mi egészen más miatt dühöngünk. A nálunk 
uralkodó tényezők világnézetben utazó fennforgóinak jól jön a nyugati dühöngés magas 
labdája, leütik, rámutatva, íme, milyen gyönyörűen kitetszik „a kapitalizmusból való 
kiábrándulás”. Ámde Pala szerint és szerintem is a szocializmusból való kiábrándulás igazibb 
és mélységesebb és nagyobb, sőt méltánylandóbb dühöngésre késztet.   

És nem megy nekem, most már egyáltalán nem, ami gyerekkoromban annyira ment, 
nem megy semmiféle mozgalom, ellentétben Palával, aki viszont beleveti magát az egyetemi 
mozgalmárkodásba, szóvá is teszem, hogyan tud ilyesmiben részt venni, hát mert, mondja 
Pala, ahol történnek a dolgok, ott lehet és érdemes fellépni. Mire csak legyintek. És nem megy 
nekem, ami még kamaszként is ment, hogy szépen alkalmazkodjak. 

Érdekes, elvágyódom, mikor az első igazi szeretőm, Edit, megjelenik az életemben, 
pedig együtt tölthetem az éjszakákat vele, ami nagy dolog, ugyanis Edit egy teljesen 
elkülönített lakrésszel bír a szülei, akik egyetemen tanítanak, hatalmas lakásában, észre sem 
vehető, ha felmegy hozzá valaki. Hamarosan ráébredek, hogy Edit, aki két  évfolyammal 
alattam jár, nem az igazi számomra, mert Edit, egyesülésünk helyett, esetleg közben, 
szívesebben emleget hevülten valamifajta úgymond „cselekvést”, ez a kulcsszava, mint a 
sajtónak is, és aki „nem cselekvő”, az csupán, Edit, és a tévé vitaműsorai szerint, „sodródó”,  
az ilyen pedig „nem gondolkozik felelősen”, sőt hadilábon áll „a közösséggel”, mint a 
rádióból is tudható. Mindez kínosan hangzik nekem, illetve visszhangzik, ámde mikor azzal 
jövök Editnek, hogy na jó, mi volna, ha cselekednék, például röpcédulákat gyártanék a 
jogfosztottság és kisemmizettség ellen, mégpedig a felelős, közösségi gondolkodás jegyében, 
Edit ellenségnek nevez; kapcsolatunk el is hal, bár lassabban, mint szeretném.  

Szüleimet akkoriban eltölti egy bizonyos elégedettség, jobban megy nekik, például 
apám kijelenti, hogy mintha most már némi igazat is írnának a lapok, hisz tényleg úgy van, 
ahogy fogalmazzák, „a konszolidáció korszakába léptünk”, és ez igaz lehet, helyesel Ilona 
anya is, mert gyarapodunk szépen, mondja. Hát igen, tudnak venni az évek folyamán új, 
korszerűbb hűtőszekrényt, mosógépet, porszívót, nagyképernyős tv-készüléket, a 
cserépkályhába gázkészüléket, a fürdőszobába gázvízmelegítőt. A konszolidáció úgy látszik 
más, mint a szocializmus, jegyzi meg Rozália nagymama. Kirobbanóan nevetek, ilyen 
nagymamája senkinek nincs, gondolom. 

 Különben meg arról  győzködöm beszélgetőtársaimat az egyetemi folyosókon, a Duna 
part vagy a Múzeum kert lépcsőin, könyvtári büfében, hogy az igazi valóságot kell keresni, 
mert csak az álvalóságot ismerjük, a szemfényvesztőt, a sémaszerűt, a közhelyest,  a készen 
kapottat, amelyek a valódit elfedik, ezért aztán a valóság minden formáját, a tartalmaival 
együtt, meg kéne ismerni. Természetesen Palával együtt nyilatkoztatok ki.  

Eme kinyilatkoztatásainkra felfigyel egy fiatal tanársegéd az Egyetemi Könyvtárban, 
és nekünk kedvezően figyel fel, ami ritka, igen-igen ritka, jó irányban tapogatózunk, mondja 
elismeréssel, és egyszer csak felajánlja, volna-e kedvünk kiképződni szociológusnak, mert 
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indul egy szeminárium a vezetésével, ő ugyanis New Yorkban ösztöndíjasként szociológiát 
tanult; azonban tartsuk titokban a szemináriumot, az félig-meddig engedély nélküli, földalatti, 
hisz a szociológus képzést tiltják nálunk. Elcsodálkozom, vajon  kinek adatik meg a tanulás 
Amerikában? Szóval elcsodálkozom, és belevetjük magunkat Palával a szemináriumba, amely 
tehát egy tiltott tárggyal, nálunk tiltottal ismertet meg. Vagyis felfigyelnek rám, és a 
barátomra, felfigyelnek, holott ami miatt felfigyel ránk az a tanársegéd, amiatt még az 
egyetemről is kirúghatnának, igen, ha más figyelne fel ránk. Megint a szerencse fiának 
érezhetem magam. Szerencse, szerencse. A Ferencvárosban élő munkásokat tanulmányozzuk, 
és kimutatjuk, és mily boldogan, magam belső békétől eltelten, ugyanakkor elvágyódva is, és 
tudományosan mutatjuk ki, bizony tudományos módszerekkel, hogy ezek a munkások csak 
röhögnek azon, hogy ők lennének hatalmon, illetve csúnyán káromkodnak, ha az úgymond 
hatalmukról van szó.  

Na ugye, jegyzi meg Pala győzelemittasan. Hát persze, így jómagam, szintén 
győzedelmesen.  

Az a tanársegéd a kezünkbe ad az angolszász szociológia neves tudósainak könyvein 
kívül olyan műveket, amelyek nálunk tiltott listán vannak, ismerjük csak meg, amit nem 
szabadna megismernünk, és elkezdődik az igazi szellemi nevelődésem, miközben pedig hol 
belső béke, hol elvágyódás vesz birtokába. 

Olvasok az őskori emberiség szellemi hagyományáról, amely kéziratban terjed, 
leszűröm belőle, hogy a szerző az ember aranykora hagyományának feledését szeretné 
semmissé tenni, egyúttal ama kor tapasztalata felélesztését is elvégezni. Az aranykor emberét 
a következőkkel jellemzi: szentként való viselkedés, egyetemes és szemléletes nyelvhasználat, 
ösztönös megérzés és felismerés, varázslatos magatartás, hit a természetfelettiben, 
érzékfelettiben, szépség és bűbáj. Ezek jegyében él, a mű állítása értelmében, az aranykor 
embere, kinek tudása tisztának, felhőtlenül tisztának bizonyul, aki megnyugszik önmagában, 
akinek szíve olyan, mint a gyémánt, aki a földet Paradicsommá teszi, aki állandó 
üdvözülésben létezik, az emberiség közös üdvét megteremtő kultúrát alkot, közvetlenül 
érintkezve Istennel, az istenekkel, maga is valamiféle isten, jegyzem fel magamnak, mert 
tulajdonképpen istenként, legalábbis ahogy megállapítom, mutatkozik meg. És bizony ezt 
olvasva, elvágyódom. Aztán meg belső béke vesz birtokába. Ráadásul megtudom, hogy a 
szerzőt  kizárják a magyar szellemi életből, mintha bővelkedne eme haza hozzá hasonló 
nagyformátumú tehetségben, nem engedik nemcsak érvényesülni, de a hivatásának élni sem, 
amit felháborodva veszek tudomásul. Pedig inkább már régen kultusszal kellett volna övezni, 
gondolom. Szellemtörténész létére kertészként, raktárosként, segédmunkásként dolgozik 
valahol vidéken, elszakítva éltető elemétől, a főváros könyvtáraitól. Elképzelem szerény 
lakásában, amint a padló is rég eltűnik már a több rétegnyi kézirat halom alatt, sőt azok a 
halmok felkúsznak a falakra, melyeket egészen az ajtókeret tetejéig rajzszögekkel odarögzített 
papírfecnik borítanak. De vissza az aranykorhoz, amelynek embere káprázatoktól, 
hazugságtól mentes igaz életet él, eme szerző  értelmezésében, csak a lényeggel foglalkozik, a 
lényeg, vagyis az úgynevezett éberség vezérli.  

Emma azt  mondja, a szerző furcsa tehetség, de tehetség, ám mi az, hogy éberség, ezt 
nem magyarázza meg. Na és, mondom. 

És felvillanyozódom egy másik szerző csaknem negyven évvel ezelőtt írt 
könyvterjedelmű tanulmányán is, amelyet ugyancsak kéziratban sokszorosítva olvasok, címe 
valahogy nincs. Ama szerző sorsát jellegzetesen magyar értelmiségi sorsnak látom, mert ugye 
hiába lett jelképes alakja, a magyar szociológia egyik úttörőjeként, a századelő hazai szellemi 
mozgalmainak, majd miniszter az őszirózsás forradalom polgári kormányában, el kellett 
menekülnie, és, ami a legborzalmasabb, éppen az előbbiek miatt. Egy ország, amely kiátkozza 
nagyjait, életképtelen ország, gondolom. És Magyarország életképtelen, vélem, mert 
ellenségként tekint bizonyos tehetségeire, és nemcsak a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali 
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rendszerek vezetői tesznek így, hanem érthetetlenül az ország szellemi élcsapatának túlnyomó 
többsége is, ami viszont azt a gyanút alapozza meg, hogy a kiválasztódásuk hamis 
kiválasztódás, és természetesen továbbra is ezt a hamisat díjazzák, belőlük fakadón ezt. Igen 
megtetszik, ahogy az a szerző a szellem megújításáról elmélkedik, általában a szellem, amely 
szerinte a legnagyobb hatalom, megújításáról, aminek be kell következnie, különben romba 
dől a világ. A szellem lovagjainak volna szükséges összefogni, állítja, egy új eszmény 
megteremtése és gyakorlati meghonosítása érdekében, vagyis meg kéne valósítani a lélek 
függetlenségének, a szabadságjogok velünk születettségének, az igazságosság mindenek 
feletti voltának elismertetését, meg a másik iránti kiállás erkölcsét, amely megalapozhatna egy 
új szellemi érzületet. Ehhez, vagyis hogy az élet szerves elemévé varázsolhassuk a legjobb, 
legigazabb, legszebb tulajdonságokat, létrehozandó egy nemzetközi szellemi egyesület, amely 
tehát a szellem lovagjait tömörítené, hogy mint szervező központból, irányítsanak. Mikor 
olvasom, eltölt a belső béke. Ilyesmi írások ritkaságszámba mennek magyar szerzőtől.  

Emma, miután megismerkedik  ezen írással, kijelenti, nagyszerű, no de az úristen 
mentsen meg bennünket lovagoktól, holmi szellem lovagjaitól is. Jó, jó, mondom.   

És amikor egy Amerikában élő író emlékiratát is elolvasom, amelyet Torontóban egy 
magyar emigráns kiadó ad ki, azonnal tisztelni kezdem őt, főleg miután megtudom, hogy nem 
engedi megjelenni régi hazájában a műveit addig, amíg a szovjet ideiglenes állandósággal és 
állandó ideiglenességgel megszállva tartja, és ez az író egyedüliként, páratlanul nem engedi. 
Ez elvszerűség, ez igen, vélekedem, ez kivétel, sőt kivételes kivétel. A szóban forgó 
emlékiratában az író, miközben a szovjet megszállás, a szovjetizálás kezdeti időszakát 
hihetetlen éleslátással festi le, taglalja azt is, miért határoz úgy, hogy elhagyja szülőföldjét. 
Azért, mert átlátja, nem maradhat, ha meg akarja őrizni szellemi, sőt fizikai szabadságát, nem 
maradhat egy olyan országban, ahol nem írhat többé szabadon, ám ez még semmi, mivel, jön 
rá, még hallgatni sem hallgathat szabadon, és ez adja meg kivándorlásához a végső lökést. 
Kitűnő, éleslátó könyv, gondolom azon frissiben, találó írás, amelyben az író egy igazi polgár 
és egy sikeres szépíró erkölcsi feddhetetlenségének teljes súlyával szegül a parancsuralom 
ellen. És én is elvágyódom, mint ő, viszont a belső béke is eltölt, hogy van még ilyen író, ha 
nem is itthon.  

Emma megjegyzi, hogy semmit sem lehet itt, nálunk szabadon csinálni, miért éppen 
hallgatni lehessen szabadon. Ne forgass ki szavakat, mondom. 

Egy tudós felszín alá nyomott műveit is behatóan tanulmányozom, az egyik, ha nem a 
legfőbb példaképemnek kezdem tartani, ilyet még nem olvastam, elképesztő, amit ír, 
elképesztő, gondolom,  ilyen ritkaságértékű politikai szemleíró nincs, aki a demokrácia 
kapitalizmusellenes változata mellett érvel, mikor még érvelhetett; nagyra értékelem mint 
társadalomtörténeti tanulmányok páratlan szerzőjét, aki éles kritikai tükröt tart, amíg 
engedték, hazája mindenkori vezetőrétege elé; bámulom, mint a legutóbbi magyar forradalom 
egyik jelképét és börtönre ítéltjét. A változás híveként figyelek fel erre a tudósra,  elsősorban 
is a hagyományos vezetőréteg megváltoztatása híveként, miközben megjelenik előttem ő 
maga, egy fotó alapján, szemüveges, komoly, bizalomgerjesztő, mesterkéltséget nélkülöző, 
visszafogott tekintete, magas homloka, ritkuló, egyszerűen hátrafésült haja; ez a fénykép 
híven tükrözi, mennyire nélkülözi ez a tudós a magamutogatást, milyen szerényen tekint 
kifelé, a világba, mennyire befelé néz, legalábbis ezt gondolom. Sokat hallottam már 
korábban is róla, nagybátyám osztálytársa volt. Az általa elengedhetetlennek tartott változást 
nem politikai-hatalmi váltásnak fogja fel, vagyis nem uralmi játszmaként, egyáltalán nem, 
hanem akként, hogy végre egyszer már érvényesüljön a szolgálat, a szabadság és a méltóság 
szempontja az országban, serkentve minderre a magyar vezetőréteget. Nem tévedés. Persze 
szomorúan kell megállapítania a következőket: a magyar vezetőréteg szolgálatellenes; a 
szabadsággal szemben bizalmatlan, megriadt, sőt ellenséges; a méltóság, ha nem csupán őt 
illeti meg, akkor azzal nem tud mit kezdeni; uralmi szellemű, hajlandó kiszolgálni mindenféle 
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fajta hatalmat, ha abból neki is juttatnak; ráadásul mélységesen képmutató, hazug, hiszen úgy 
állítja be magát, mintha mindenkor élne-halna az erkölcsért. Hát igen. És elvágyódom. Egy 
könyvtár egyszerű alkalmazottjaként él akkoriban, elfelejtve, mert nem egyezik ki a 
fennállóval. Ha hihetetlen, ha nem. Az általa elképzelt változás elsősorban a vezetőréteg 
megváltozását célozná, gondolom, egy gyönyörű feladat elvállalásával, azzal, hogy ez a réteg 
élére álljon egy tervezett és határolt forradalomnak, kezdeményezve az általános 
felszabadulást, felszabadítást, és mindenfajta elnyomás alól, ámde véres események, vagyis 
vér nélkül. Megkapó. Egy olyan léptékű és olyan jellegű változást sürgetett, gyökeres 
változást, amilyet még sohasem tapasztalt a világ, hát még Magyarhon. Ez szintén megkapó, 
gondolom, és eltölt  a belső béke. 

Emma ráncolja homlokát és kijelenti, miután tanulmányozza a tudós műveit, hogy mi 
az a határolt és tervezett forradalom, ez tiszta ellentmondás, egy forradalom, ha az 
forradalom, akkor azt nem lehet határok közé szorítani sem megtervezni, ha meg lehet, akkor 
nem forradalom. Elég, mondom, a nyelvét köszörülje máson és másokon.  

Ez a szeminárium erőteljes, ismétlem, nevelődésem színhelye, ráadásul egyenesen 
előszobája egy kutatóintézetnek, hihetetlen szerencsém van tehát, már megint szerencsém, 
hihetetlen, nem is akarom hinni, vigyorgok a szerencsémen, belső békével telítődve, hisz 
azonnal munkatársa lehetek egy híres intézetnek, a diplomát megszerezve, mégis vannak 
lehetőségek, gondolom. Szóval szerencsém van a szó legeredetibb értelmében, a szerencse fia 
vagyok, már sokadszorra, tehát kivételezett, mert, figyelem, figyelem, a sorsomra, 
boldogulásomra kedvezően ható véletlen esemény kegyeltjének tarthatom magam. Mondhatni 
a teremtő kegyelméből, vagy ki tudja kinek a kegyelméből  vagyok szerencsés. Hogyne 
töltene el a belső béke.  

Azonnal megdicsérik első megjelent tanulmányomat, amely a Vecsésen, képesítés 
nélküli tanárságom idején megtapasztalt viszonyokat taglalja. Az intézet, az általam 
magánhasználatra hol tényvilág-feltáró, hol tényvilág-kendőző kutatónak nevezett igazgatója 
feltűnő tehetségnek bélyegez, felkarol, és nyomban azzal foglalkozhatok, mint a mesében, 
ami a szívügyem, megkezdhetem kutatásomat a megfosztottságról és elesettségről.  

El is tölt a belső béke. És mégis elvágyódom.  
Mert hiába szeretnék már önálló életet, nem tehetem. Egyre terhesebb nekem 

szüleimmel lakni, abban a cselédszobában, ahol képtelen vagyok elhelyezni az egyre 
szaporodó könyveimet. „Egymillió új lakást épít fel szocialista államunk”, hangzik a rádióból. 
Ám addig, amíg felépíti, hova mehetnék, sehova, albérleten kívül, hát sehová, be vagyok 
szorítva, körülményeim nem bíztatnak önálló élettérrel, semmi pénzem, legfeljebb egy 
megvetett albérletre futná. Borzalmasan nullák a lehetőségek, minden be van határolva, ránk 
telepszik a kisszerűség, a hajlamokra, a szokásokra, a viselkedésre, a gondolkodásra, szorítja a 
lelket, préseli a szívet, kikezdi az idegeket. És mikor mindezt, a nullát átérezve tudatosítom, 
mintha nem kapnék levegőt, legalábbis a mendemonda szerint. És azt olvasom, hogy 
„biztosak vagyunk a dolgunkban, a rendszer tartópillérei szilárdak, nagy léptékű, rohamos 
fejlődésünk bizakodással tölthet el bennünket”. Ugyanakkor nem is olyan rossz, mint 
bevallom magamnak, ha szüleim és nagymamám ellátnak étellel, itallal, mosnak és 
takarítanak rám, kiszolgálnak, hogyan jöhet ehhez egy albérlet. Persze sok az összeütközés 
köztünk és egyre több. Apám előhozakodik azzal, hogy bemutatná nekem az egyik 
presszóbeli barátja lányát, akinek van lakása, egyéb hozománya, szép öröksége is lesz, és jól 
megértené egymást a két család, mert hasonló a felfogásuk, a történetük, a hátterük. Persze jól 
összeveszünk.  

A fényképek jól tükrözik elvágyódó tekintetemet, határtalanabb terekre vágyódom, űz-
hajt az elvágyódás egy tágasabb látóhatár felé, légszomjam van.  Sűrűn érzek belső nyomást, 
ilyenkor nehezen lélegzem, el innen, el és el, gondolom, mert itt, ez, ami van, kibírhatatlan, 
nincsenek is megfelelő szavak rá, legfeljebb megrendítő, gyászos, végzetes, pusztulással járó 
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szavak.  A televízió szebb szavakat talál, például: „tudjuk, hogy a történelmi kezdeményezés 
a szocializmus erőinek kezében van”. 

Az elvágyódás munkál bennem akkor is, mikor valami házi összejövetelen, egy jól 
érvényesülő, bár persze idősebb intézeti kollégám új lakásának divatos bútorai között 
kedvetlenül hallgatom a beszélgetést, mert nem tetszik amit a társaság kinyilvánít, szóval 
elvágyódom, el innen, gondolom, el innen. A társaság fel van ajzva, vitatkoznak, két csoportra 
oszlanak, én nem csatlakozom egyik táborhoz sem, kívülálló maradok. Az egyik tábor 
leszögezi, hogy persze „a szocializmusban is létezik elidegenedés”, vagyis „szakadék az 
ember és lényege között”, és hozzáteszi, „mert ami a kapitalizmusban nyilvánvaló, az a 
szocializmusban is az, mivel az utóbbi még csak átmeneti társadalom”. A másik tábor hangot 
annak a meggyőződésének, miszerint „a szocializmus, ha igazi, akkor abban az a tendencia, 
hogy megszűnjön az elidegenedés, ámde ha nem szűnik, akkor le kell vonni a következtetést”. 
Legyintek, ez nem téma, mi az, hogy „elidegenedés”. Akkor egy lány kijelenti, hogy egyetlen 
elhangzott kijelentéssel sem ért egyet, és elmagyarázza, hogy mindegyik kifejezést 
érvénytelennek tartja. Felfigyelek  erre a lányra, aki nem más mint Emma. És bámulom, és 
akkor nyomban kiegyezek ezzel a társasággal, sőt belső béke tölt el, mert nézhetem azt a 
lányt. És bámulhatom zavartalanul, mert úgy gondolom, nem igen lehet bámulásomat észlelni, 
hogy bámulok-e vagy sem, tudniillik sötét szemüveg takar, az arcom meg, mint érzem, 
tökéletesen zárt marad. Különben tekintetemben hol komorság látszana, ha látszana, hol 
villámlás, mint valami drámai színésznél, attól függően, hogyan veszem az elhangzott 
mondatokat, mindenesetre egyetértést nehéz leolvasni rólam. Ingerültség tükröződik rajtam, 
ha azt hallom, amit mostanában rengeteg fórumon hallhatok, miszerint „Magyarország jókora 
reformokat vezet be, más ország, mint a szomszédjai,  itt felvilágosult a szocializmus”, mintha 
egy nyugat számára készült lapból lenne idézve szóról-szóra.. Ilyenkor gúnyos 
megjegyzéseket teszek. Igen tetszik nekem az a lány, akit bámulok, Emma nevezetű, és ez a 
tetszés, ismétlem, belső békével tölt el, mert ilyen nő jelenséget, mint ő, még nem fedeztem 
fel, egy ilyet, el is csodálkozom rajta, aki rövid szoknyákat, igen rövideket hord, ugyanakkor 
tájékozott a filozófiában. Egy vagyok Emmával, ahogy a nagy kérdések iránti 
elkötelezettségét hevesen kinyilvánítja, és behódolok neki, mikor Hegelt dicsérően, illetve 
Lukácsot elitélően hozza fel. Micsoda feje van és micsoda lába, no és az arca meg az alakja, 
sőt a mosolya, bámulom is a rövid szoknyája által combközépig tökéletesen szabadon 
hagyott, hosszú lábát, amely számomra formás és izgató. Belefelejtkezem melegbarna 
szemébe, ovális arca gödröcskéibe, igen fiúsra vágott szőkés-barna hajába, meg vékony, 
sudár, felkiáltójelet mintázó alakjába, és felfigyelek arra, mennyire ugribugri módon 
kislányos, miközben komolykodón, már-már fellegekben járó, bölcselkedő modorban fejezi ki 
magát. Mikor megtudom, újságíró, csalódom, és felhozom, nemrégiben azt olvasom a lapban, 
amelynek munkatársa, hogy „a valóságról ferde képet tükröz az olyan szemlélet, amelynek 
jegyében azt mesélik, hogy a karácsonyfát a Jézuska hozza”, és nevetek. Emma csatlakozik 
hozzám, együtt nevetünk, és gyorsan elárulja, ilyesmiket ő nem ír, inkább leleplező cikkeket, 
melyek egy részét nem is közlik, különben is az újságírást átmeneti állapotnak tekinti, 
tudniillik író volna. Ez igen, szóval író, mondom kissé csodálkozva, sőt gyanakodva, és nem 
kevés fenntartással tekintek rá továbbra is, ám még érdekesebb lesz a számomra.  

 Sokat gondolok aztán, a továbbiakban Emmára, ilyenkor eltölt a belső béke, 
ábrándozom is róla, mint olyan nőről, aki ritka teremtmény, hiszen nemcsak szépnek látom, 
hanem kedvesnek is, nemcsak rácsodálkozónak, hanem okosnak, tájékozottnak is, ha 
nézeteink sokszor nem is egyeznek, és nemcsak élettel telítettnek, hanem tehetségesnek is 
vélem, erről győz meg néhány megjelent novellája. 

És ostorozom magam, mert nem merem Emmának egyenesen megmondani, hogy 
szeretnék együtt járni vele, holott láthatnám, mennyire rokonszenvezik velem, mert tényleg 
rokonszenvez. Meglesem néha a szerkesztőségnél, ahol dolgozik, és úgy teszek, mintha 
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véletlenül találkoznánk. Elhívom presszóba, gondolkodás nélkül igent mond, és úgy látom, 
örömmel, viszont még erre is csak fapofát mutatok. Nehezen tud eligazodni rajtam, mint 
később elmeséli, annyira kerülöm a nyíltságot, elbizonytalanítóan, bosszantóan kerülöm. El is 
telik vagy nyolc-tíz hónap, több, úgymond véletlen találkozásunkkal, mikor először vetem fel, 
igen tartózkodóan, félve a kudarctól, hogy talán most már ne véletlenül, hanem megbeszélten 
találkozzunk. Nyomban rá is áll, megkönnyebbülésemre, mire eltölt a belső béke, őt meg a 
boldogság és az életimádat, mint később megvallja. Sosem felejtem el az első megbeszélt 
találkánkat, mikor elmegyünk táncolni, testünk összetapadva, mélységesen és elomlóan, 
ölelkezünk tánc ürügyén, mégsem merjük, sem ő, sem én elhatározni az együttjárást. Mintha 
félnénk egymástól, valószínűleg felismerjük, elemésztő lenne a szerelmünk, ha szabadjára 
engednénk, és ez riaszt, megterhel bennünket.  

Hogy így viszonyulok, ilyen kétségbeejtően a szerelmemhez, mert bizony szerelmes 
leszek Emmába, az elvágyódásra késztet. 

Együttjárunk aztán már persze, de még nem teljesen járunk együtt, vergődünk a 
továbbiakban is eleget egymással, tévedések, hamis képzetek, tétovaságok, szorongások 
akadályozzák szerelmünk kiteljesedését. Félünk, hogy nem vagyunk egymáshoz valók, vagy 
ha igen, akkor nem találjuk a hangot, mindenesetre még mindig árkok húzódnak köztünk, 
ezek az árkok természetünkből adódnak, természetünk ugyanis igen ellentétes, legfeljebb 
gondolkodásmódunk hasonló. Szeretném, de nem tudom betemetni az árkot, és ilyenkor is 
elvágyódom, Emma meg letaszítva érzi magát életimádata trónjáról. 

Aztán csak összeszokunk és szeretjük egymást.  
Rágódunk hosszasan, milyen öltözékben is mondjon Emma igent nekem, a 

hagyományos menyasszonyi ruháról szó sem lehet, és kitalálunk egy fehér, kötött 
nadrágkosztümöt, ráadásul kapucnival, megcsináltatjuk, egyedi, rám és rá jellemző darab lesz. 
Jómagam meg a sötétkék alapon, hosszantian és halványan középkék csíkos, különleges 
szövetből készült, mellényes öltönyömet veszem fel. Így járulunk az anyakönyvvezető elé egy 
körúti házasságkötő teremben. Emma kezében fehér szegfűcsokor, amely összeolvad a 
ruhájával, és a kapucni alól kérdő és kíváncsi tekintettel pásztáz engem, ajka körül alig látható 
mosollyal. Én igen zárt arcot mutatok, zártabbat mint bármikor, ezt a látványt és hatást csak 
erősíti a sötét szemüvegem, nyilván feszült vagyok. Közben odasúgom Emmának, hogy 
vigyázz, mert azt hallom a televízióból, hogy „álforradalmi, avantgardista, nacionalista, 
szovjetellenes hatások érik a fiatal házaspárokat”. Hát Emma alig bírja visszafogni röhögését. 
A Royal szálloda éttermében tartjuk az esküvői vacsorát rokoni és szűk baráti körben, igen 
ízetlen a kaja, másnapra már elfelejtem, mit is ettünk, az italokra sem emlékszem, csak a 
zavaromra, kissé zavart vagyok, nem illik hozzám, úgy gondolom, egy esküvő, és talán 
Emmához sem. A hangulatra rányomja bélyegét barátaink csodálkozása házasságunkon; 
apámnak, anyámnak szótlan, komor hallgatása, Emma szüleinek tétovasága. Szüleink, az 
Emma meg a magam szülei is egyaránt kételkednek házasságunk sikerében, hogy Emma 
hozzám, én meg hozzá való volnék, ráadásul nem tudnak mit kezdeni egymással.  Barátaink 
sem biztosak abban, hogy egy olyan nyugtalanító lányhoz, mint Emma, egy szintén, csak 
másképp nyugtalanító fiú, mint jómagam illene, ebből baj lesz, ez a vélemény. Gyerekkori 
barátom, Csongor úgy látja, Emma kiássa majd a csatabárdot hamarosan. Kamaszkori 
barátom, Kornél azt vallja, meg fogom inni a levét Emma zűrösségének, hisz szerinte zűrös. 
Pala, ifjúkori barátom szerint felemészt engem nemsokára Emma, összes erőmet, és 
feleslegesen. Emma barátnői ugyancsak nem tartják szerencsésnek házasságunkat, csak 
szerintük nem Emmától, hanem tőlem fog származni minden bajunk.  

Ám mi csak nevetünk mindezen, és engem hihetetlen belső béke, Emmát pedig 
boldogság  és életimádat keríti hatalmába, és ez nem mendemonda. 

Anyósom, Anna, szerencsére, úgy fogad el engem, amilyen vagyok, nem hajlandó 
rosszat mondani rólam, holott, mint sejtem, sok baja lehet velem. Hogy csak egyet mondjak, 
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nézeteim igencsak riasztják, főképpen ahogyan képviselem őket, némiképp bántóan, 
ellentmondást nem igen tűrve, elsősorban, ha a napi politikáról van szó, mert akkor felveszek 
valami elképesztően gyilkos gúnyt, nem fékezve magam, lesöpörve az ellentétes 
véleményeket, anyósomét is, úgyhogy anyósom sokszor meg is bántódik, de ennek nem ad 
hangot, illetve egyszer azért elhinti, hogy a mai fiatalok „akkor is maguk szeretnék alakítani 
sorsukat, kézbe venni életük irányítását, ha fogalmuk sincs, hogyan kéne”, mintha egy 
újságból olvasná. 

 Emma megvéd, kijelenti, ellenállónak születtem, nem tehetek róla, aztán meg nem 
kell komolyan venni mindig, amit kijelentek, főleg nem, amikor kétségbe vonok akármit, 
bármit, és igen látványosan, tudniillik az ilyesmi rögeszme nálam. Szokásom, figyelmezteti 
anyját Emma, hogy gúnyolódjak bizonyos közkeletű szövegeken, mint mondjuk a 
következőn: „olyan emberekre van szükségünk, akiknek tudata nem marad el a viszonyok 
fejlődésétől, illetve azokat megelőzi, látva a szükségszerű irányokat, a jövő útját”. 
Nyugtatgatja anyját Emma, anyósomat, mert látja, hogy anyósom eleinte egészen furcsának 
tart.  

Van azért bennem tapintat, állapítja meg anyósom, ami már rögtön, az első náluk, a 
Klauzál utcában töltött napomon kiderül, mikor hozzájuk költözöm, mert anyósom észreveszi, 
hogy, mikor csomagolom ki a holmimat, feltűnően nagyokat hallgatok, egy szó sem hagyja el 
a számat, és anyósom azonnal megállapítja, elfogódott vagyok, sőt félek attól, hogy 
megkérdezi tőlem, mit keresek itt, a lakásában, nyilván ettől tartok, véli, és ez a fajta 
viselkedésem leveszi a lábáról. Azt meg a tisztelet megnyilvánulásának gondolja, hogy a 
számon alig tud kijönni a tegeződés, amit javasol.  

Apósom, aki nemrégiben távozik el barátnőjéhez, nem nyilatkozik rólam, csak annyit, 
hogy „minden fontos értékünket megkérdőjelezi”, mármint én, ezt jegyzi meg, mintha egy 
hivatalos jelentést írna rólam. Hihetetlen távolságban állunk egymástól, taszítjuk a másikat 
megnyilvánulásainkkal, egész gondolkodásunkkal, szerencsére nem sokat érintkezünk. Vádol 
bennünket, hogy az ilyenek mint mi „nem ismerik el, hogy fejlettebb társadalomban élünk, 
mint bármikor, nem ismerik el, hogy van a lakosságnak egy széles köre, tőlük eltérően, aki 
öntudatos, és tíz- meg százezrek vannak, akik nemcsak a saját ügyeikből csinálnak gondot, 
mint ők, hanem tízmillió honfitársuk sorsa is izgatja őket”, hát nyilván valami folyóirat 
tanulmányból veszi.  

Miután jobban megismer anyósom, rájön, mint Emma tolmácsolja nekem, hogy 
komoly férfi vagyok, aki dolgozik és dolgozik, és jó hatással vagyok lánya, Emma 
munkakedvére, kitartására. Ahogy telnek az évek, egyre közelebb kerülünk egymáshoz 
anyósommal. Tudniillik ilyen önzetlen, önfeláldozó emberrel, mint Anna, nem volt még 
dolgom, és, kivételt téve vele, igen kedvesen, ahogy senki máshoz, viszonyulok hozzá. 
Hasonlóképpen viszonyulnak hozzá a szüleim is, mikor jobban megismerik áldozatkészségét, 
jóságát, elbámulnak rajta, és kijelentik, házasságomban az egyetlen jó Anna, beválik a 
mondás, nézd meg az anyját, vedd el a lányát. A házi munkák zömét Anna végzi, főz ránk, 
egész hétre, pedig későn ér haza a munkából, hát éjfélekig a konyhában robotol. És kisegít 
bennünket pénzzel, tartozunk neki állandóan. Ha meg véletlenül Emma vagy jómagam 
kitakarítunk, esetleg másban segít, akkor az bennünket hihetetlen büszkeséggel tölt el; 
különben Rozália nagymama roppant sajnál, mikor eljut hozzá a hír, hogy  néha elmosogatok. 

No persze utolér az elvágyódás, mikor szüleim ellenállására kell gondolnom Emmával 
szemben, amiről jobb nem is beszélni. Fel sem merül anyámban, Ilonában, mikor megismeri 
Emmát, hogy Emmából valaha is a fia felesége lehet, mert nekem, ahogy még ráadásul Emma 
tudomására is hozza, nem az Emma forma lányok tetszenek, hanem, és kimondja, a 
nőiesebbek. Nem kelt Emma, anyám szemében, nőies hatást, elhanyagoltnak is tűnik neki, és 
felhozza minduntalan az általa nyúzottnak, csunyusnak nevezett ruházatát, a cipője sarka 
mellett, mondja így, jár Emma, és sokszor le van szaladva a harisnyája, a haja meg olyan 
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loboncos, amitől az arca sem kivehető sokszor, és az igen előnytelen. Nem érti anyám, hova 
teszem a szememet.  Emma megbántódik, mikor kitudódik anyám véleménye, én meg 
dühödten leintem anyámat.  Nyilván Emma a dumájával, így anyám, babonáz meg engem, 
mert dumája aztán van Emmának, ismeri el anyám, a beszélőképességével sok mindent elér 
Emma, viszont sok mindent el is ront, például, őt, anyámat és persze apámat riasztja. És 
felemlegeti anyám egy mondását Emmának, amin megsértődnek, mikor jól megszemléli 
Emma egyszer a bútorainkat, dísztárgyainkat, festményeinket, kijelentvén, hogy „a 
berendezés forradalma még várat magára, sok más forradalom mellett nálunk”, hát erre 
kiborulnak. Emma aztán, megsajnálva szüleimet, elmagyarázza nekik, nem az ő kútfőjéből 
származik, nemrég olvasta, és azt füllenti, hogy nem a mi lakásunkra érti. Évek múltán 
elégedettebb lesz Emmával anyám, elsősorban, mert jobban ad majd szerinte Emma magára, 
lesz néhány jobb öltözéke, és az is kiderül róla, mint kifejezi anyám, hogy milyen roppant 
kedves, megnyerő tud lenni, ha akar; sőt megbizonyosodhat  rendes nő voltáról is. Apámnak 
viszont soha nem tudja Emma megnyerni tetszését, mert apám úgy véli, csak a 
sikerélményeket hajhássza Emma, a sikert a családban is, azon kívül is, ráadásul a családon 
kívül szereti élni az életét, aminek persze a család látja kárát, mert az olyan feleség mint 
Emma, nem a családban akarja magát kiteljesíteni, a család csak alkalom neki arra, hogy a 
családtól független sikereit vagy éppen  kudarcait behozza a családba, hogy a családtagjai a 
lába elé borulva ünnepeljék vagy vigasztalják. Vitába szállok apámmal, mondván, vegye 
észre, hogy Emma éppen az ellenkezőjét testesíti meg annak, amit ő, apám állít róla, és 
összeveszünk, és minduntalan összeveszünk Emmán. Keserves ez Emmának, szomorkodik. 
Nagymamám, Rozália sokkal nagyvonalúbb, bár nincs kibékülve Emmával ő sem, ámde 
legalább, anyámtól, apámtól eltérően, elolvassa, amit Emma ír.    

Gyönyörű tavasz köszönt be, világoslila illatú, ahogy nevezem általában a tavaszt, 
mikor egyszer csak teherbe esik Emma, ujjongunk, nagy hullámokban merülünk el ismét 
szerelmünkben. Úgy karolom át az utcán, egyre nagyobb hasával büszkélkedve, oly imádattal, 
hogy mindenki bennünket néz. Azonban egyszer csak vérzése támad Emmának, 
összeroppanunk, szerencsére átvészeli, jó orvosunknak köszönhetően, mert ha nem volna jó, 
az bizonyára a magzat meg a mi végünket is jelentené. Ámde kisvártatva megint vérezni kezd, 
kétségbeesünk, az orvos szakértelme megint segít, megszűnik a vérzés, aztán újra elkezdődik, 
majd megszűnik, azonban ismét előjön. Mindketten lefogyunk, sápadtak leszünk, és félünk. 
Emmának feküdnie kell. Hajszálon múlik, hogy a magzat, mint később elárulja az orvos, 
vagyis Ádám mégis megmarad. 

És mi lesz, ha kibújik Emma hasából? A szobánkba nem fér be, mi is alig férünk már, 
kiszorítanak az egyre sokasodó könyvek. Nincs lakásunk, belátható időn belül nem is lesz, és 
arra, hogy legyen, kilátásunk sincs. Menekülni szeretnék, el innen, el innen, megint és ismét 
menekülni. Nem bírom a szűkös teret és látóhatárt, elegem van a kilátástalanságból, ki akarok 
ebből és innen törni, háborgok, elvágyódom. 

 Van most egy új lehetőség, mint kitudjuk, kissé bonyolult, ugyanakkor egyszerű, 
nevezetesen, ha valaki lemond állami lakása bérleti jogáról, és felajánlja, kiköltözik, 
visszaadja az államnak, akkor az állam hozzásegíti saját lakáshoz, öröklakáshoz, amit 
ráadásul az állam épít, és hát persze olyan minőségűhöz és méretűhöz, amekkora éppen 
megfelelő volna számára, és csökkentett áron, sőt kölcsönnel, igen jutányos bankkölcsönnel, 
kis kamatra. Nekünk erre lehetőségünk azonban nincs, lakásbérleti jog híján, nincs miről 
lemondanunk. Ráadásul úgy véljük, hogy protekció, összeköttetés nélkül nem is menne, ez a 
lehetőség a kivételezetteknek van fenntartva. Anyósomnak viszont eleve van protekciója, 
hátországa, mint feltételezzük, hiszen munkahelyi pozíciója protekcióra, előnyre jogosít, a 
tanácsnál dolgozik ugye; és protekció, megtámogatás nélkül nem megy semmi, ilyen világban 
élünk, a protekció, az előnyszerzésre való lehetőség, ha nem is minden, de, mondjuk ki, 
majdnem minden a mi körülményeink között. Nagy lehetőség, magyarázzuk anyósomnak, és 
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felhozzuk, hogy olvasni lehet, miszerint „a párt és az állam politikája egyenes vonalú, 
kiismerhető”, és összekacsintunk Emmával, tehát saját lakása lehetne anyósomnak, ingatlan, 
ami értékesebb a pénznél, és szépen elférnénk benne, az unokájával együtt, ha megfelelő 
nagyságút választunk. Nem fog az neki menni, mondja anyósom, és tanácstalan. 
Megkérdezzük, hová tesszük az unokáját? És feszülten várjuk, vajon bedobja-e magát. És 
bedobja magát. Kérvényére kedvező a válasz. Hát nem nősültem jól? A szüleim, hahaha, 
kénytelenek értékelni, hogy, lám, van azért Emmának hozománya, pontosabban, ha nem is 
neki, de az anyjának, a protekció, bizonyos kapcsolatrendszer, mert az bizony hozomány. Oda 
is mondja nekünk anyósom, hogy „no lám, most már igazán beszélhetnénk, mint fiatal 
házasok az otthon megteremtésének széles lehetőségeiről, sőt árubőségről, és  ha ezekről 
beszélnénk, jókedvűvé és barátságossá tenne bennünket”; nem akarok hinni a fülemnek, 
hiszen  szó szerint olvasom ezt az újságban. Ez az új, leendő, nagyobb lakásunk lakótelepen 
épül, tanakodunk, jó-e az nekünk. Aztán, hogy kiegyezzünk vele, mondogatni kezdjük, ott 
majd kitűnő lesz a levegő. Persze nem készül el időre, természetesen nem, Ádám hamarabb 
megszületik, muszáj őt kettőnk mellé, harmadiknak tenni a szobánkba. 

Három kiló nyolcvannal jön a világra, ötvenhat centis, hirtelenszőke. Azért nevezzük 
Ádámnak, mert egy paradicsomban, Paradicsomban akarjuk felnevelni. Boldogok vagyunk, 
hogy aztán átéljük, miszerint a gyerek úgymond akadályoz bennünket, akadályoz az 
úgynevezett alkotásban, de az én belső békém arra visz, hogy azt mondja, na és, és ugyanerre 
viszi Emmát a boldogsága, életimádata, ami eltölti a gyerek miatt. Hamar beletanulok a 
tisztába tevésbe, a fürdetésbe, élvezem is, és általában én viszem Ádámot orvoshoz, és én 
járok beszerezni az élelmiszert, és bizony rám jellemző, amit felvet a rádió, hogy vannak 
olyanok, akik, „ha mondjuk, nem lehet kapni burgonyát, máris a plafonon vannak”.   

 Nagy nap az, amikor végre elköltözhetünk abba a nagyobb lakásba,  hónapokig csak a 
berendezésével vagyunk elfoglalva, alkotásnak fogjuk fel a bebútorozást, adósságokba is 
verjük magunkat szépen. Akkoriban hallom a televízió egyik vitaműsorában, amelynek a 
fiatal házasok a témája, miszerint „túl nagy a szabadságuk, viselkedhetnek szabadosan, 
ráadásul még egybekelésük után is, tehát igazi felnőttként, sőt szülőként is hordhatnak hosszú 
hajat, farmert, a kizsákmányoló társadalom jelképeit, az ocsmány beat zenében találják meg 
magukat, gyerekeiket is erre nevelve, ez tűrhetetlen, ez ellen tenni kell”. Jómagam nem 
röhögök, hanem komolyan meghányom-vetem életünket, mint fiatal házasokét, és arra jutok, 
arra jutunk közösen Emmával, hogy nem számít semmi, csak a szerelmünk számít, és minden 
fiatal házasnak és idősebb házasnak, sőt még a legidősebb házasoknak is szívesen javaslom, 
számítson csak a szerelem.   

És az Emmához fűződő szerelmem révén igen közel kerülök egy tökéletes belső 
békéhez, amit oly hőn óhajtok születésemtől kezdve, miközben az elvágyódás egyre kevésbé 
kísért, és ez nem mendemonda. 
 
 
 
 
 
 
7  
 
 

Belenéztem az előszoba tükrébe, és szomorú lettem, mert úgy láttam, hogy tekintetem 
dühödt, ölni lehetne vele, ugyanakkor tehetetlen, kimerült, nem rendjén való, sérült. 
Sóhajtottam, hát igen, a tekintet válaszol. 
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Honunkban feltűnően ki vagyunk szolgáltatva a körülményeknek, gondoltam, 
felsebződünk minduntalan, idegeink torzan működnek, hiszen azok egyrészt a történelem, a 
történelmünk nyomait viselik magukon, másrészt a még történelemnek nem nevezhető 
mindennapok megpróbáltatásait, elsősorban is a megaláztatásokat, vereségeket. És 
tehetetlenül tekintünk minderre, szögeztem le magamban, tehát nem rendjén valóan, 
zaklatottan tekintünk.  

Emma már otthon volt, mikor hazaérkeztem és a tekintete, amellyel fogadott, 
sebhelyesnek látszott. Sírósan mesélte, hogy a szerkesztőségben úgy néztek rá ma, de már 
máskor is, és elég régóta, mint egy hülyére, most azért, mivel meg akarta szellőztetni egy 
cikkben, valóban felgyújtotta-e magát egy esztergályos srác az Orczy kert közepén, egy 
proletár fiú, és tényleg úgy-e, ahogy a szóbeszéd állította, proletár elkeseredésében, és ha 
valóban megtette, miért titkolták el éppen egy proletár államban. Ez csak neki téma, támadtak 
rá a főnökei, mesélte, egy olyannak, amilyen ő, egy tulajdonképpen alkalmatlannak, 
ugyanakkor persze érdekfeszítőnek, vagyis egy alkalmatlan érdekfeszítőnek, különben is 
kimerítené javaslata, vágták a fejéhez, a szenzációhajhászás otrombaságát. Na, erre 
megkérdezte tőlük, miért volna ő érdekfeszítő, ha alkalmatlan, és miért volna alkalmatlan, ha 
érdekfeszítő, mire megkapta, mint már oly sokszor, hogy az alkalmatlan érdekfeszítés 
mértékegysége, ha nem tudná, egy V. Emma. Gyanakodott arra is, hogy azért sem bírják 
elviselni a kollégái, mert, ha férfiak, túl alacsonyak hozzá képest, ha meg nők, akkor  kövérek, 
ő meg sudárságával tüntet. Pedig madarat lehetett volna fogatni vele, mikor a szerkesztőségbe 
került, úgy vélte megtalálta, hogyan tárja fel az úgymond igazságot újságcikkek formájában, 
mert hát bizony szerelme volt az igazság, az igazságkeresés bajnokaként vette magára az 
újságíró mundért, be akart avatkozni, meg akart leckéztetni, utat akart mutatni, küzdeni 
szeretett volna. Hamarosan visszavágták írásainak többségét. Romokban hevert. 

Magamhoz öleltem, mórikáltam neki, hogy jaj, jaj, hát miért itatja az egereket, ami 
történt vele, igazán nem számít. Öleltem, szorítottam, simogattam, és azt javasoltam, utazzunk 
el, mozduljunk ki, például mehetnénk Prágába, mondtam, semmi az, csak felülünk egy 
repülőre, és Prágában, egy baráti fővárosban ugye, a ritkaságszámba menő, házi sörök 
ivásának szertartása közepette, és abban a kópésnak is igen kópés csehes légkörben megjön 
majd a mi magyarosan betyáros vidámságunk is. Kópés, illetve betyáros. Viszont nincs 
pénzünk, tettem hozzá gyorsan, sajnos nincs, ezért aztán inkább vacsorázni mehetnénk itt 
helyben, Budapesten, megtakarítva az utazási költséget, hisz idegeink kisimulhatnának egy jó 
magyaros kisvendéglőben is, ahol, cigányzene mellett, sírva és vigadva, kisírhatnánk, 
kivigadhatnánk magunkból az ingerültséget, az idegfeszültséget. És nevettem, bár kissé 
vicsorogva.  

Rám szólt Emma, hogy egyszer már elhagyhatnám a hülye szövegemet. Majd 
kijelentette, egy kis délvidéki napfény, meg sok-sok tengervíz kéne nekünk, ami jótékony 
hatással volna ránk. Nincs pénzünk, ismételtem meg. Emma megkérdezte, miért nem 
keresünk? 

Na, erre azt gondoltam, elmegyek otthonról, el is mentem. Felugrottam a szüleimhez, 
a Jókai térre enni valami jót, és szemembe ötlött, már nem először, hogy nagymamám, 
Rozália teste mennyire gyötrelmekkel telített, minden lépésnél fájt valamije, mindenhol 
kidudorodások, bemélyedések látszottak rajta, fonnyadtnak, száraznak, ráncosnak mutatkozott 
a bőre, kiolvasható volt megrokkant testéből, hogy itt, a mi országunkban élte le az életét. 
Mindezek ellenére, miután nagymamám elém tálalt borsólevest, töltött csirkét, petrezselymes 
krumplit, uborkasalátát, és mikor megéreztem azt a jó Rozália-ízt, néhány szó után már 
nevettünk, kirobbanóan nevettünk.  

Miért kell téged, kérdem, Gyulus, Emmának éheztetni, kezdte így nagymamám, nem 
értem mi a célja, ha nem vagyok indiszkrét, az éheztetéssel? Hogy éhezőművész legyek, 
nagymama, válaszoltam. Bolond, jegyezte meg Rozália, rajtad elmenni, Gyulus, csak akkor 
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lehet, ha letesznek a földre. Látom, nagymama, formában vagy, mondtam, és mintha előre 
tudtam volna, elhoztam neked kritizálásra a könyvemből, ami kiadómál fekszik, egy részletet. 
Ja persze, tudom, a prolikról szól, mondta nagymamám, olvastam már belőle, neked legyen 
mondva, nem fogják, Gyulus, meghálálni, úgy éljek, a proli egyáltalán nem hálás, eigentlich. 
Nagymama, vigyázz a prolikkal, övék a jövő, illetve már a jelen is, mondtam. Tapasztalom, 
Gyulus, ne félj, szép kis helyre születtünk mi, akassza fel vezetőit Kozarek, a hóhér, jegyezte 
meg. Nevettünk, senkivel sem tudtam olyan jóízűen nevetni, mint nagymamámmal, 
Rozáliával. 

Ádám különben kezdett már beszélni, sok szót ismert, rengeteget, többet mint egy 
hasonló korú gyerek általában, legalábbis így gondoltuk elfogultan. Kedvencei a kutya, 
macska, ember szavak voltak, miután a múltkor két kutyával és három macskával találkozott, 
és persze több emberrel. Az embereket Ádám kutyába sem vette, amit az emberek nem 
észleltek, a kutyákat, macskákat vette emberszámba, és ezt a kutyák és macskák nyomban 
meg is érezték. Nevettem. 

Felmerült bennem, és már nem nevettem, hogy az intézetem pártalakulatának titkára, 
azzal jött, hogy, Gyula, felértékellek nagyon, jobban is a kelleténél, tudniillik felveszünk a 
pártba, csak jelentkezned kell. Zavarba jöttem, és kelletlenül bámultam a titkárra, majd mikor 
magamhoz tértem, kijelentettem, túlságosan felértékeltél, öreg. Ne szerénykedj, Gyula, 
mondta a titkár, csapj a tenyerembe. Meg kell beszélnem a feleségemmel, mondtam. Másnap 
aztán megint jött a titkár, hogy na, mit szólt az asszony? Azt mondta, mondtam, hogy 
alkalmatlan vagyok egy ilyen komoly dologra, a párttagságra, túlságosan gyerekesnek tart a 
feleségem. Hagyjuk a dumát, Gyula, mondta a titkár, úgy veszem észre, neked méltóságon 
aluli belépni. Méltóságomon felüli, öreg, mondtam, nem aluli. Ezt mondtam, mert próbáltam 
viccelni, oldani a párttitkárból áradó sértettséget. A felüli rosszabb az alulinál, mondta a 
párttitkár. Szerintem meg az aluli rosszabb a felülinél, mondtam. Ne gúnyolódj, Újhely, csak 
annyit mondok, mondta a párttitkár, ne gúnyolódj. Ennyiben maradtunk, és a hangulat a 
legkomorabbnál is komorabbra változott köztünk. És a tekintete? Arról jobb  nem beszélni, 
szinte vágott, mint egy éles kés. 

Átfutott rajtam újra, hogy a hatalom, mindenfajta hatalom alkotta meg a tekinteteket, a 
hatalom, kicsi és nagy, látható és láthatatlan, észrevehető és észrevehetetlen, kedvező és 
kedvezőtlen, tehát a hatalom hozta létre a tekintetet, ha nem is teljesen, de részben, a 
tekintetünket, a tekinteteket,  amelyeket  ismertünk vagy nem ismertünk, tapasztaltunk vagy 
sem, magunkénak éreztünk vagy nem éreztünk magunkénak, tehát Emma sebhelyes tekintetét, 
az intézetvezető és a szerkesztőség főnökeinek gúnyos, sajnálkozó és megvető tekintetét, a 
magam dühödt, tehetetlenséget, megsemmisülést tükröző, sérült tekintetét. 

Ugyanis a tekintetek válaszolnak. 
Arról is esett szó az intézetben, hogy botrány van kialakulóban, mert bizonyos 

állampárt által megtámasztott alakok ocsmányságokat követtek el, ami még halálesettel is járt, 
és a kivizsgálását elszabotálták. Egy ilyen pártba lépjek be?  

Mikor megismertem az esetet, annyira felháborodtam, hogy  kényszerítve éreztem 
magam leülni az írógépem elé,  ámde most kesztyűt húzva, ne hagyjak ujjlenyomatot, hogy 
ismét névtelen levelet írjak, miközben megvizsgáltam a billentyűket, van-e valami hibájuk, 
különös egyedi sajátosságuk, és megállapítva, nincs, tehát nem lehet azonosítani, különben is 
hogyan lehetne egy közönséges Erika táskagépet, amelyből több tízezer lehet az országban, 
hát akkor  írhatok rajta egy névtelent, gondoltam, pontosabban álnévvel aláírtat. De kinek is, 
ezen tanakodtam. Az ország első ügyészének írok, határoztam el, mivel az ő utasítására, mint 
megtudtam,  tussolták el az előbb említett ügyet, hát elengedhetetlennek tartottam neki is írni 
egy névtelent, a főügyésznek, akit elneveztem a legalantasabb törvényerő porkolábjának, 
éppen ez jutott eszembe, csak úgy önkéntelenül, és sokra becsültem, főleg névtelen 
levélíróként, az önkéntelen ötleteket. Felhasználtam a halállal járó eseten kívül még más nem 
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nyilvános értesüléseket, mint egy furcsa képes album betiltását, vagy az ebadó körüli 
nevetséges vitát. 

Nagyrabecsült főügyésznek fő-fő, fő-főkutyák egyike, a legalantasabb törvényerő 
porkolábja, szólítottam meg. Rengeteg feljelentés érkezik hozzád ugye, írtam, képtelenül sok, 
alulról is, felülről is, és szerteágazóan érdekfeszítőek, mint beszélik, ilyenek például: tilts be 
képes albumot, mert bajok vannak egyetlen egy képpel; működj közre az ebadó körüli széles 
vitákban; ítélj el állampártmunkásokat részegen elkövetett tetteik miatt. Remélem mindez 
reggeli teherként befolyásolja szíved ritmusát, írtam. Így kezdtem levelemet a főügyészenk. A 
folytatásban felhoztam, hogy no persze azonnal az igazság, az igazságosság tolul fel benned, 
elképzelem, a legalantasabb törvényerő porkolábja, hisz az igazsággal kelsz, az 
igazságossággal fekszel, hahaha. Nézzük, ott van ama képes album, fényképgyűjtemény, 
amely a Történelmi arcképek címet viseli, és amelyet az Országos Tanszergyártó és Értékesítő 
Vállalat hosszabb ideje árusít eléggé drágán, mintegy két tucat híres magyar, vajha valamikor 
fennforgó és hatalmat gyakorló személyiség fotójával, akik valamennyien halottak már, 
kivéve egyetlen egyet, aki él, és azt, aki él, halottak között megjelentetni, kaptad fel a vizet, 
alantas vágyképkivetítés, ellenséges aknamunka, tulajdonképpen bujtogatás és hamis 
információ. Intézkedtél is, betiltottad az albumot, nehogy már valaki azt gondolja, hogy az a 
személy, aki él, és aki legjobban nyomja ránk bélyegét az utóbbi évtizedekben, azért van 
halottak között feltüntetve, mert már nem él, és a hasonmása uralkodik, vagy mert a halálát 
szeretnénk. Isten mentsen. Az album szerkesztőit kirúgattad. És nem hagytad szó nélkül, 
főügyésznek fő-fő, írtam, fő-főkutyák egyike, az ebadó tervezett emelését sem, amit 
ugyancsak lényeges ügynek véltél, tudniillik szerinted embertelenség kicsikarni fizetséget az 
ember barátja, tehát a kutya után. Azonban ugye, akik drága fajkutyákat tartanak, három 
ember helyett zabálókat, mutogatásra való divatebeket, tulajdonképpen élősködőket, mert már 
ugatásra sem képesek, hát azok adóját, szavaltad, akár ötszörösre is fel lehetne emelni, mert a 
szocializmus, mondtad ki, nem a fajkutyákért van. És ez az igazság. A kisemberért van a 
szocializmus, harsogtad, ezáltal a kisember kutyájáért is, amely szerény koszton él, a 
biztonságot adja meg az ugatásával, hisz ugye házőrző, hagyományos eb, azokért ne kelljen 
fizetni. Ilyen az igazságosság.  És a szíveket nyilván eltöltötte, a tömegek szívét, javaslataid 
hatására, mint gondoltad, az igazság meg az igazságosság. Viszont elutasítottad,  
legalantasabb  törvényerő porkolábja, írtam, annak  kivizsgálását, mint eleve rágalmat, hogy a 
budapesti nyolcadik kerület állampártbizottságát egy részeg banda uralná, akik ordítoznak, 
végighányják a folyosókat, meg a környező utcákat, ahol járva megfélemlítenek mindenkit, 
lebujokban csapnak botrányt, és ha ittasan balesetet okoznak az utakon, akár halálost is, 
semmi bajuk nem lehet. Az sem érdekelt, főügyésznek fő-fő, hogy miattuk követett el egy 
háromgyerekes apa öngyilkosságot, búcsúlevele szerint, mivel ezek az emberi mivoltukból 
kivetkőzött, aljas hatalmaskodók, ahogy a búcsúlevelében fogalmazta, és a feljelentő idézte, a 
feleségét megerőszakolták. Ingattad a fejedet, mint hírlik, főügyésznek legfelső, hogy nem 
szeretsz beugrani minden feljelentőnek, de nem ám. És kiderítetted, hogy ez a feljelentés 
bűnelterelés, tudniillik éppen a feljelentő gyanúsítható mindazzal a cselekedettel, amivel 
másokat, pontosabban állampárti tisztségviselőket megvádolt, koholtan. Ez az igazság, 
jelentetted ki, és a feljelentőt ítéltetted el, az igazságosság nevében, ámbár bizonyítékok híján. 
Tetszik persze tevékenysége a többi fő-főkutyának, azonban mégsem úgy munkálkodik ő, 
írtam, fő-főkutyák egyikeként, ahogy kéne, ahogy elvárható volna egy ilyen magaslati helyen 
ülőtől, hisz például elmulasztotta meghatározni, kit lehet leleplezni és kit nem lehet, és nem 
ám egy-egy ügyben, hanem elsősorban is általánosságban, iránymutatóként. El kellett volna 
már terjesztenie, írtam, a legalantasabb törvényerő porkolábjaként, hogy bárkit le lehet 
leplezni, vagyis mindenkit, az úgymond haladás meg az úgynevezett fejlődés érdekében, és ha 
ezt ő, a főügyésznek fő-fő, megvalósítaná, támadhatatlan lenne, írtam, és addig maradhatna a 
helyén, amíg mindnyájunkat le nem leplez, illetve addig, ameddig a parancshatalom tart. A 
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tömeges leleplezések első lépése, és egyúttal helyzeted megszilárdítása az volna, porkolábja a 
legalantasabb törvényerőnek, írtam, ha bevezetnél egy újítást, miszerint a tettes és az áldozat 
egykutya, mindannyian lehetünk egyszerre ezek is, azok is, pofonegyszerű. Dereng talán a 
hajnal?  A következő lépésben szükséges volna megkezdened, írtam, felkészíteni a lakosságot 
egyrészt tettesnek, másrészt áldozatnak, pontosabban hol tettesnek, hol áldozatnak, felváltva, 
egyszer ennek, máskor annak. El fogod tékozolni az életedet, megsúgom, írtam, főügyésznek 
fő-fő, ha habozol kinyilvánítani és az ítélkezésben bevezetni, harmadik lépésként, hogy a 
tettest, ha érdekeid úgy kívánják, áldozatnak tekintsd, az áldozatot meg tettesnek. Mindettől, 
téged szemlélve, porkolábja a legfelsőbb törvénytelenségnek, több fényévre vagy, hiszen, 
mint hírlik, az elméleti képzettség meg a kitartó munka nem erősséged. Figyelj, főügyésznek 
fő-főkutya, elterjedt az országban, írtam, hogy pályád kezdetén nagy-nagy szerelmeddel 
csókolózva nézted az Operaház első sorából a Pillangókisasszonyt, sőt meghatódva, 
könnyezve, és éppen olasz vendégénekesekkel. Még az utcán is könnyeztél, az előadás után, 
taxi keresése közben, a szerelmesednél is kiadósabban hullattad könnyeidet. Taxi nem akadt, 
ami akkoriban nem volt meglepő, mire egy szürke kocsi vezetője ajánlkozott, elvisz 
benneteket bárhová egy kis pénzért. Beültél szerelmeddel a kocsiba, továbbra is 
csókolóztatok, még akkor is, mikor az a szürke kocsi behajtott egy nagy, szintén szürke ház 
széles kapuján, és, kiszállván az udvaron, bilincset kattintottál nagy-nagy szerelmed, aki 
csaknem eszét vesztette a döbbenettől, csuklójára. Majd bevezetted a megfelelő helyre, egy 
cellába, miközben továbbra is csókokkal borítottad arcát, nyakát, és biztosítottad 
szerelmedről. Szerencsétlen szerelmedet hosszú évekre elítélték, mint kémet, aki, szerelem 
ürügyén, utánad kémkedett. Gyorsan, az eset után, több emelettel léptél felfelé, majd egyre 
feljebb, egyre feljebb, írtam. És megkérdeztem, ugye emlékszel? Nyilván tagadod, és majd 
igazolod, hogy egyáltalán nincs ilyen eset a múltadban. Hiába cáfolod, rólad mindenki elhiszi. 
És azzal fejeztem be, hogy még annyit, legfelső törvényerő porkolábja, miszerint, felsorolt 
mulasztásai következtében, elárulhatom, belőle gyártanak majd a nálánál is nagyobb fő-
főkutyák, mint megjósolható, nem sok idő múlva, mind tettest, mind  áldozatot, felróva azt a 
szép ügyet is a hajdani szerelmével, ha igaz az, ha nem igaz. Nagyrabecsüléssel, Jelzőművész. 

A névtelen levél fogalmazása közben kéj öntött el, a szabad és szabados fogalmazásból 
származó kéj, idegeim kisimultak. És mikor feladtam a postán, még nagyobb kéjt éreztem, 
mert ez volt az első névtelen levél, amelyet fel mertem adni. Ám a postától távozóban elkapott 
a félsz, mi lesz, ha kiderül, hogy ki fogalmazta?! Szóval féltem, és minden kéjem elszállt.    

Ugyanakkor szégyenkeztem a névtelen miatt, és hogy felmentsem magam, eszembe 
jutott egy eléggé közhelygyanús gondolat, miszerint az egész élet egyetlen nagy 
megszégyenülés. Hát akkor?!   
 
 
8 
 
 

Emma is megemlítette nemrég, meglepetésemre, érdekes módon, a tekinteteket, nekem 
egészen váratlanul, egy újságcikkben, amelyet előző lakásunk házának, a Klauzál utcai 
háznak a lakóiról írt. Feltárta a ház jellegzetességeit, elsősorban is a körfolyosókról nyíló, az 
udvari lakásokban élőkről beszámolva, és kitért megadó, űzött tekintetekre, megtévesztett, 
fáradt, reménytelen, elhasznált tekintetekre; életképet rajzolt, megírt rohanó és vánszorgó 
lépteket, ócska, kimustrált ruhákat, homályos lakásokat öregekkel, szekrényekkel, 
fekvőhelyekkel, gyerekekkel, asztalokkal zsúfoltan; kitért az étkekre és italokra, mint 
zsírszalonna, kétforintos kolbász, agyonfűszerezett pörkölt, fokhagyma és vöröshagyma, 
méregerős zöldpaprika, méregerős cigaretta, karcos savanyú bor, húgy ízű sör, pirosló rum, 
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feketén főzött pálinka, megemlített nyelvújító káromkodáscsokrot, tökmaghéj hegyes és 
célzott köpését és így tovább.  

A rovatszerkesztője visszadobta azzal, hogy mennyire meredek Emma pofátlansága, és 
Emmának tűrnie kellett, hogy  ez az ocsmány cenzor, ahogy Emma elnevezte, még nemi 
célzásokkal is kamatoztassa, természetesen élvezkedve, cenzor voltát, miközben el is hazudta, 
mondván, azt képzeli, Emmácska, bassza meg, hogy a cenzor pozíciójába kényszerítheti őt, 
idegen és hamis hangot engedve meg magának, ámde egy fiatal asszony nem lehet felforgató, 
ott valami baj adódhat a nőiséggel, figyelembe véve azt is, hogy túlságosan is hosszúra nő. 
Majd egy fejjel magasabb volt Emma ennél a főnöknél, akinek tekintete, az undorító, 
alamuszi, feljelentő tekintete, állandóan tapadt Emmára szemérmetlenül. A kollégái jót 
mulattak Emma kioktatásán persze, mert többségük szemében, mint rá kellett ébrednie 
Emmának, szálka volt ő, hiszen olyasmiket is próbált megírni, amilyen témákba senki sem 
mert belevágni, vádaskodtak ellene a háta mögött, csupa szerencsétlen, megnyomorított 
ember, viszont szemetek meglehetősen, és szépen érvényesültek, az a néhány rendesebb meg 
természetesen kínlódott. Mint valami roncs ért haza Emma általában. 

És ha tudni akarom, tudjam meg, mondta, ha jó kedve vagy rossz kedve kerekedett, 
akkor a szerkesztőség folyosóján indiánszökdelésbe kezdett, mint gyerekkorában oly gyakran, 
hát fel is paprikázódtak a főnökök, és megvádolták, hogy a fajgyűlölők által kiirtott indiánok 
szertartásos mozgásából űz gúnyt. És valamiféle elcseszett lénynek nevezték, egyáltalán 
lénynek. No csak ez kellett neki, és tovább indiánszökdelt, ugyanis felidéződött benne 
indiánszökdeléses gyerekkora, mondta, amikor folyton indiánszökdelt, tudniillik akkor 
alapozta meg valószínűleg úgynevezett lény voltát, ámbár az a lény, aki akkor volt, 
felhőtlennek mutatkozott, mivel nem kellett terheket cipelnie a vállán, ellenben most már 
nyomasztják mindenféle terhek, és ránehezednek nagyon is a vállára, amely, hiába számít 
felnőttnek már, még mindig zsenge, tehát gyerekes, ha tetszik, ha nem. Aztán hirtelen 
kézenállásba lendült, így járt a szobában, majd tényleg indiánszökdelni kezdett. 

 Ádám megpróbálta utánozni, meg is ütötte magát, és persze bőgött. Felhorkantam, 
Emmára szóltam, csak vigyázzon a tornamutatványaival, fiunk, akiből nem akarunk tornászt, 
figyel és utánoz. Ádám különben játékokat talált ki magának, például egy barna meg egy 
fehér mackót ölelkeztetett egymással és közben kacagott.. És igen bírta a labdát, a papírokat 
meg az írógépet. Kezdte piszkálni a fütyülőjét, az fel is meredt. Az etetőszékből kimászott, 
eldobta azt az ételt, amit nem szeretett. 

Gyakorta ugrottam fel a szüleimhez valami jót enni, miközben felhoztam, szokásom 
szerint, hogy micsoda körülmények között is élünk, mire apám, Frigyes leintett, mondván, 
manapság csak hagyján, de régen, fogalmam sincs, mi volt, nem is olyan régen, hát ne is 
tudjam meg, csak annyit, hogy például ő egyszer idegösszeomlásba menekült. És apám 
tekintetét le sem tudtam volna írni, amikor ezt  révedezve  előadta. 

És akkor megint átfutott rajtam, hogy belénk avatkozott a hatalom, mindnyájunkat, 
például apámat vagy Emmát is ízekre szedve, majd szándékozva újraalkotni, bizonyítja ezt 
tekintetünk, megtévesztett, fáradt, reménytelen, elhasznált  tekintetünk, nem is beszélve apám 
és Emma leírhatatlan tekintetéről, miközben a hatalom tekintete, amelyet Emma 
rovatszerkesztője is megtestesített, undorítónak, alamuszinak, feljelentőnek tetszett. 

Mert a tekintetek válaszolnak. 
Előadtam társaságokban a tekintetek hatalom általi megformálását, előadtam asztalra 

könyökölve, vagy tarkómra illesztve kezemet, összpontosítva mondandómra, mindig így 
csináltam, ha izgalmassá akartam tenni a beszélgetést. Kissé értetlenül szemléltek, értetlen 
tekintettel.  

Különben Emmát nem hagyták békén a szerkesztőségben továbbra sem, visszaadták 
írásait, kijelentve, hogy írástudatlan, aljas módszereket vetettek be ellene, például, hogy nem a 
megbeszélt témáról írt, elhazudva, hogy arról írt, hogy késett a cikkeivel, nem törődve azzal, 
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hogy korábban leadta, alattomosan támadták, mint olyat, akinek fogalma sincs, hol él, és arról 
sincs fogalma, mit miért tesznek a főnökei, és nem látja be, hogy bizonyos írásait lehetetlen 
megjelentetni, sőt nem is próbálja megérteni; hát sírva jött naponta haza. És azt panaszolta 
keserűen, miszerint szállóigévé vált kollégái között, hogy Emmácska megvet bennünket, 
vagyis ő megveti a kollégáit, miközben persze mindjárt az egeket akarja, vádolták meg, 
ostromolni. És egyesek a fejéhez vágták, eléggé tapintatlanul, mennyire sajnálják a férjét; 
szegény férje, szegény, jegyezték meg, mert hogyan lehet egy ilyen nőt, mint őt, energiával, 
pénzzel és érzelemmel győzni!? És miután elmesélte, elsírta magát, a nyakamba borulva, és 
azt is elsírta, hogy büszke lehet, mivel sikerült elnyernie a szerkesztőség bűnbakjának címét.  

Felmérgesedtem, és nem bírva magammal Emmára förmedtem, most már elég, 
változtasson a viselkedésén, mert az aztán végképp kritikán aluli, amilyen hülye módon kiadja 
magát nekik, a kollégáinak, mert nyilván kiadja, ha ilyesmikkel, mint amiket elmesélt, 
jöhetnek. Még keservesebben kezdett el bőgni, és meg nem értéssel vádolt, hogy szálka lett az 
én szememben is, az állítólagos szerelme szemében, most már nem hisz nekem, nem hisz a 
szerelmemben. Hát észbe kaptam, és magamhoz szorítottam, de kibontakozott, eltolt. Nem is 
tudtam megvigasztalni, szeretkezni sem volt velem hajlandó. 

 És otthagyta a szerkesztőséget, az én buzdításomra is, ne játszanak az idegeivel, ne 
rombolják a lelkét, elég volt az újságírásból, szívrepeső örömmel hagyta el, döbbenetére 
mindenkinek. Önkiszolgálókban ettünk azontúl pár forintért, meg kölcsönkértünk, elsősorban 
anyósomtól, mert a szüleimhez nem fordultunk, még csak az kellett volna, hogy értesüljenek, 
hogy nincs állandó, biztos jövedelme a feleségemnek. És megtakarított pénzünkön vettünk 
azért is, csak azért is egy japán kazettás magnetofont, amilyet csak bizományiban lehetett 
kapni, csodájára járt mindenki, egy fényképezőgépet, szintén bizományiból, ugyancsak 
japánt, meg egy lemezjátszót. Anyósom elkomorult ezen, de nem tett szóvá semmit, rá 
jellemzően; nyilván azon komorult el, hogy éppen most vásároltunk ilyen szépen, mikor egy 
fizetésünk hiányzott a kettőből, miközben tartoztunk neki.  

Érdeklődést keltettünk ismerősök és ismeretlenek körében. Máté barátunk, a kritikus 
elme, azt mondta, no lám, Emma, te ugye egy szabadon lebegő értelmiségi vagy. Hát igen, 
ahogy a szállóigében, mondtam, ilyen feleségem van, aki a szabadon lebegés kultuszát 
megtestesíti. És miből lebeg Emma, kérdezte Kornél barátom, a külkereskedő, miből 
lebegtek, ha nem vagyok tolakodó? Hát csak úgy lebegünk, mondta Emma. A bátrak 
lebegnek, és Emma bátor, mondta Pala barátunk, a szociológus, irigyellek is Emma. És mi 
van a szorongással, kérdezte Albert barátunk, az ugyancsak szabadúszó, mert bizony őt 
elkapja, mint be is vallja, néhanapján a szorongás, a szabadon lebegés közben, és ez a fajta 
szorongás a lélekbúvárok szerint megélhetési szorongás. Nekünk ilyen nincs, mondtam, 
tudniillik nem járunk lélekbúvárhoz. Jól csináljátok, Gyula, mondta Csongor barátom, a 
karmester, nem kell lekötni magát az embernek, én is ott vezényelek, ahova hívnak.  

Feltűnhettünk egy zsarunak, ugyanis jómagam fekete kockás inget és könnyű, fehér 
szövetnadrágot, vastag fekete övvel hordtam aznap, és napszemüveget, vénasszonyok nyara 
lévén, sőt pipázva haladtam; Emma meg világosszürke trapéznadrágot és színes pamuttrikót 
viselt, haja feltűnően fiús rövidségével tüntetett, és úgy járt, mintha táncolt volna. Azt tudja, 
kisasszony, kérdezte a zsaru, lapozgatva Emma igazolványát, hogy nyugodtan bevihetném, 
mivel kerüli a munkát? Nem kisasszony, hanem asszony, mondtam a zsarunak, csak nem 
vette fel a férje nevét, és nem kerüli a munkát, ír otthon egy regényt. Ha hülyére vesz és 
tiszteletlenül viselkedik velem, fiatalember, bassza meg, magát is bevihetem, mondta a zsaru. 
Csúnyán néztünk, Emma és jómagam, pofákat vágtunk. Igazat mondok, mondtam a zsarunak, 
meg tudjuk mutatni feleségem kéziratát. Olvasásra is kényszeríteni akarnak maguk, a kurva 
életbe, fakadt ki a zsaru, tűnjenek el. De még hozzátette, ne találkozzon velünk addig, amíg a 
kisasszony nem hajlandó rendes emberként élni.   
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Mikor a minap vásárolni indultunk volna, kiderült, egy fillérünk sincs, és miután egy 
pillanatra egymásba kapcsolódott a tekintetünk Emmával, egyszerre kezdtük szavalni, pénz 
nem számít, úgy sincs, és röhögtünk. Pénzt kellett kunyerálni persze, hát felhívtam, hosszú 
töprengés után, egy barátunkat, pontosabban majdnem-barátunkat kölcsönért, de az, 
kifogásolva, hogy az előző összeget is csak részben adtuk vissza még, megtagadta. A 
majdnem-barátunk ráadásul szavalt egy sort a pénzhez való viszonyunk 
természetellenességéről, kifejtvén, miszerint a jelen pénzcsinálás-ellenes rendszerében is 
simán és szépen lehet pénzt csinálni, de akiknek a pénzcsinálás még mindig idegen, sőt 
gyanítja, hogy nekünk még erkölcstelen is, azok a fennálló által eltájolt seggfejek, 
divatjamúlt, zavaros fejű, sőt mesterséges világban élő, abban hívő, és ezt a világot fenntartani 
segítő-igyekvő elcseszett faszok és puncik. Hát, mondani sem kell, hogy magam igen 
szívemre vettem ezt a szöveget, és visszautasítván, dühödten a majdnem-barátunkat 
neveztem, szakítva vele rögtön, a jelen rendszer, az állampárt emberének, tehát 
megtestesítőjének, szerencsétlenjének, egyúttal hívő talpkövének, meg persze nyertesének, 
megokolván azzal, hogy  csak ő, meg a hozzá hasonlóak, akik nem szégyelltek egy 
diktatúrában  bizalmi állást kiharcolni maguknak, mert ugye azt harcoltak ki, csinálhattak 
pénzt,  meglovagolva magas polcukat, és aki nem tudott meg nem akart felülni a 
parancshatalom nyergébe, mivel félt elvetemültnek mutatkozni, hát az, mint kifejtettem, pénzt 
sem tud csinálni, ennyit, ugye, az ő elméletéről. 
 
 
9 
 
 

Neheztel rám, a fiára, anyám, Ilona, neheztel, mert szerinte távolra kerültünk 
egymástól, mint panaszolja, és megbántottan panaszolja. 

Tapintatlan vagyok vele, hozza fel, és mintha egyenesen csak bosszantani akarnám. 
Viselkedésem már-már az ő anyai mivoltának megtagadását bizonyítja részemről, ezt 
pszichológusként is állíthatja, akkor is így, pszichológusként, ha én botcsinálta 
pszichológusnak tartom, mert későn, már bőven családanyaként szerezte meg lélekbúvári 
diplomáját, ráadásul mint levelező hallgató, és aki csupán úgymond neveléspszichológiával 
foglalkozik. Nem tekinthet másként, bizonygatja, az én hozzá való sértő viszonyulásomra, 
mint pszichológus, mert bántó viselkedésemnek szerinte lelki okai lehetnek, ezért aztán 
magamba kéne néznem, téves magatartásom tudatára ébredve. 

Hát nézzek magamba, mondja anyám. 
Ha magamba néznék, akkor nyomban kiderülhetne a neheztelésem, jegyzi meg, hogy 

neheztelek rá, mivel ő nem olyan értelmiségi életet él, mint általában az értelmiségieknek 
nevezhetők, és erről a neheztelésemről, meggyőződése szerint, nem is tudok, ha pedig tudok, 
annál rosszabb. Eléggé el vagyok telve, teszi hozzá, a magam értelmiségi mivoltával és 
életvitelével.  Lazítanom kéne, mondja, mert igen mereven adom elő az értelmiségit, vele 
szemben mindenképpen mereven, sőt szemellenzősen, persze Emmával egyetemben. 
Megfelelő lazítás volna számomra, számunkra a tánc, ezt javasolná, ha terápiát alkalmazna 
egy hozzám hasonló hülye intellektuelre, járjon táncolni, járjunk táncolni Emmával. Ez volna 
az egyik gyógymód. Esetleg gyűjtsünk, sok mindent lehet gyűjteni, érdekes kikapcsolódás 
volna számomra az állandó és tüntető világmegváltásból a gyűjtés, belekóstolhatnék egy 
másfajta szemléletbe, szóval összpontosíthatnék mondjuk a pénzgyűjtésre, az sem volna 
megvetendő, ráadásul vehetnénk végre egy rendes kocsit, a kiszolgált bogárhátú helyett. Ez is 
lehetne gyógymód. És szerezzek nevet, a névszerzés volna a legjobb megoldás, a legjobb 
gyógymód számomra, de persze fintorgok, nekem nem konveniál, fejezi ki így anyám, úgy 
bizony, fennforogni, azok között egyáltalán nem, akik fennforognak, azokat megvetem, 
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inkább elásom magam, mint valami vakondok. Például a televízióban szerepelhetnék, ott 
levezethetném esetleg a fölös energiáimat, ahelyett hogy őt állandóan megbántanám.  

Úgy látszik, nem bírsz magaddal, Gyulám, ha rólam, az anyádról van szó, mondja 
anyám, úgy látszik, semmit sem jelent már a számodra, mennyire boldog voltam veled annak 
idején, gyerekkorodban, de még kamaszkorodban is, most viszont már csupán az idegeimet 
téped.  

De hogy a tárgyra térjen, mert jómagam minduntalan célozgatok vele kapcsolatban 
eltemetett, eltitkolt dolgokra és ügyekre, amelyekkel ő, szerintem, nem néz szembe, és 
amelyeket a mélybe süllyeszt, szóval, hogy erre a tárgyra térjen, hát megjegyzi, hogy ami a 
mélyben van, az ott van, és nem véletlenül van ott, ha tudni akarom. Ott, a mélyben van a 
helye, tudjam meg.  

Gyulám, hát próbálj már az istenért az én fejemmel is gondolkodni, az anyád fejével, 
sőt a lelkével is azonosulni, mondja anyám. 

Hogy eltemeti például a múltja egy darabját, amivel vádolom, az igaz, jegyzi meg, 
mert mit kezdjen azzal most, ebben a mai világban, hogy ő úri lánynak nevelődött.  A szülei 
meggazdagodtak, hosszú évek munkájával szerezték a semmiből a ruha- és cipőüzletet 
Sátoraljaújhely fő utcáján, a Sátor hegyen meg a szőlőbirtokot, borászatot borkereskedéssel, 
ám szerényen viszonyultak mindehhez, tökéletesen visszafogottan; jótékonykodtak is. Igen 
népszerűek voltak a városban. Különben családjuk vagy háromszáz évre visszamenően 
honosnak számított azon a vidéken, szabók, pékmesterek, cipészek, ismert nemzetség volt. 
Német társalkodónőt, zongora tanárnőt fogadtak mellé; teniszezett, síelt, korcsolyázott, 
lovagolt, ha csak pónilovon is; legjobb barátnője egy katonatiszt leánya lett, szobájának 
berendezése, a gondosan tervezett négyszobás házukban, rózsaszínű volt, ahogy azt a korabeli 
divat kötelezővé tette egy lányszobában, a módinak megfelelő csecsebecsékkel, gramofonnal, 
szekrénye meg tele volt divatos öltözékekkel, illatszerekkel.  

Apja, Alfréd, a nagyapám a példaképe, örökli is szerinte a tulajdonságait, úgymint a 
talpraesettséget, szervezői készséget, ésszerű gondolkodást, bizakodó vonásokat, jellemerőt, 
ha dicsekvésnek hangzik, ha nem, és örökli azt is, hogy a saját fejét használja, és hogy keresse 
azok barátságát, akik okosabbak. Sajnos mindez csak részben mutatkozhat meg nála, mert a 
sorsa akadályozta, hogy megmutatkozzon. 

És igenis eltemeti, mondja, minden neheztelésem ellenére, eltemeti élete egy 
szakaszát, nem tárja fel, még nekem sem tárja fel, és még akkor sem, ha már én is szereplője 
voltam, bár csak öntudatlan kisfiúként, annak a szörnyű korszakának, és ha anyja, Rozália, a 
nagymamám fel is tárja vagy már fel is tárta nekem. Nem akar emlékezni.  

A sebeket nem vagyok hajlandó felszakítani, a te sebeidet sem, Gyulám, mondja, úgy 
bizony. 

Fennforgó ő kislány korában, meséli, kibontakozik már korán találékonysága, 
helyzetfelismerése,  például, mikor polgáriba jár, és elfelejt háztartástanból piskótát készíteni, 
reggel jut eszébe, hát a mosdószivacsból levág egy darabot, celofánba csomagolja, de éppen 
akkor jön a szakfelügyelő, kinek a háztartástan tanárnő eldicsekszik, milyen rugalmas 
piskótatésztákat képesek tanítványai készíteni, a legrugalmasabbnak találja a becsomagolt 
szivacsot, odaadja a szakfelügyelőnek, aki bontogatni kezdi, mire Ilona usgyi kimászik az 
ablakon, majd visszatér az ajtón, és kijelenti, pontosabban azt füllenti, hogy nekik 
irodalomból jópofa történetet kellett írni, és ő ezt írta meg, a szivacs-piskótát, illetve az 
ablakon kimászását, és kíváncsi volt, hogy miután megírta, mi történik, ha meg is csinálja,  
miképpen fest az ilyesmi a valóságban, ezért kipróbálta.   

Elsősorban a tanulásra összpontosít, roppant szeret tanulni, a református 
tanítónőképzőbe, a Kálvineumba jár, Nyíregyházára, az adja a legszínvonalasabb érettségit a 
közelebbi és távolabbi környéken azon családok lányainak, akik számítanak. Imád járni oda, 
klasszicista épület, faragott, tekintélyes bútorok, hatalmas, barokkos keretű festmények a 
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példakép elődökről. Tanul pedagógiát, erkölcstant, teológiát, egyháztörténetet, háztartástant, 
azt, ami a feladata a nőnek egy református családban, bevezetést a protestáns filozófiába, 
megismeri Kálvin János életét és eszméit; zongoraóra kötelező, sőt lélektant is oktatnak. 
Belemerül a református világnézetbe: Isten a kizárólagos uralkodó és eszme, nélküle vagy 
ellenére nem történhet semmi, eldönti mindenkinek, még születése előtt, a sorsát; 
feddhetetlenség, egyenesség, elhivatottság, tekintély, nyugalom, méltóság, biztonság, a benső 
általi vezérlet. Meséli otthon felhevülten, és tájékoztatja szüleit arról is, hogy ugyanazt hallja 
a képzőben, mint tőlük, miszerint nem bűn a pénzbeli nyereség, sőt üdvös dolog, nagyon is 
üdvösnek számít a különböző vállalkozásokban elért siker, legyen az kereskedelem is. Apja, 
Alfréd elégedetten bólogat. Óriási hatással van Ilonára egy prédikátor, aki megrázó szónoki 
erővel tárja fel a mindenkire váró utolsó ítéletet, a tisztítótűz színeit, a kárhozat kínjait, a 
legcsodálatosabb csillag- és égi képekkel pedig az igazak megtérését az örök üdvösség 
honába. Az istentisztelet végeztével Ilona egész nap falfehér arccal járkál, ugyanis sikerül  
szívét bűntudattal megtöltenie mindig ama prédikátornak, a legszörnyűbb dolgokra 
hivatkozva, amelyeket látszólag minden erőfeszítés nélkül, magától értetődően ad elő. Anyja, 
Rozália megjegyzi, csak nehogy református prédikátornak akarj te is állni, lányom, attól 
mentsen meg az isten. Legfeljebb prédikátornő lehetne, mondja Ilona, de nő nem lehet az, ha 
meg lehetne is, akkor sem választaná, hanem, és kimondja akkor először, aztán  újból és 
újból, hogy pszichológus akar lenni. Ugyan, honnan vesz ilyen hülyeséget, kérdezik a szülei, 
mit képzel. 

Honnan veszi? Meglát a fő utcai könyvesbolt kirakatában egy könyvet, A gyógyító 
lélekbúvár, egy pszichológus útja címűt, megveszi, elolvassa, a könyv megbabonázza, és 
azontúl pszichológusnak készül.  

Különben tandíjmentes vagyok, meséli, az egyik legjobb tanulóként, miközben  
segítek apámnak az üzletben, a pénztárban ülök, az iskolai szünetekben, ha ráérek, mondja 
anyám. Aztán szeret a szőlőjükben lévő nyaralójuk teraszán napozni, olvasni. Barátnőihez jár 
zsúrokra.  

Szóval éli a gazdag lányok életét, a jó parti Berki lánynak nevezik, aki úgy öltözik, 
mintha divatlapból bújna elő, ám egyszer csak közbe jön egy szegény fiatalember, Frigyes 
nevezetű, aki a templom egeréhez hasonlóan nincstelen, a rongyos Újhely, így emlegetik, alig 
van ruhája, hisz az, amiben jár, kimustrált, és egy külvárosi, mondhatni düledező házban lakik 
a szüleivel, sok testvérével, különben meg vaskereskedő segéd. Ennek ellenére sokat olvas, 
igen tájékozott, értelmes, megnyilatkozásai éles ellentétben állnak külső megjelenésével, 
foglalkozásával. Tudniillik vallásos, és sokat épül vallásos olvasmányaiból. Meglepő 
dolgokkal hozakodik elő, az Ilona köreit egyáltalán nem foglalkoztató témákkal, beszél 
például bizonyos évezredes természeti és emberi törvényekről, és elmélyülten kötelezi el 
magát Istennek. Megfogja Ilonát Frigyes ilyetén tudása és hite, ezért áll Ilona vele szóba, de 
nemcsak ezért, hanem megtetszik a félénk, visszafogott modora, sőt a tétovasága is. Komoly 
témákról beszélgetnek Frigyessel, akárha mindig templomban lennének, a jótékonyságról, az 
adakozásról, a rágalomról, a bosszúállásról vagy a hamisságról, a munka jelentőségéről, és 
nemcsak az ember emberhez való viszonyáról, hanem az állatokhoz való viszonyról is, aztán a 
meglepő színeváltozásokról, az igazság kényes változatairól, és még a középútról is.  

Viszont ennyi nem elég azért, mondja anyám.  
Miután elújságolja Frigyesnek, pszichológus akar lenni, majd megbolondul, hogy az 

lehessen, ámde a szüleinek ebből aztán, hogy lélekbúvár, nos, minden jel erre mutat, elege 
van, mondván, micsoda különös rögeszme; hát Frigyes azt mondja, belecsodálkozva Ilona 
szemébe, tényleg különös, hogy egy lány ilyesmi, pszichológus akarjon lenni, ezt egyetlen 
neki, Frigyesnek ismerős és mérvadó könyv sem javasolja egy nőnek, például a Biblia sem. 
És ő, Frigyes nem is tudja pontosan, mivel is foglalkozik a pszichológia, mert ha tényleg a 
lélekkel, akkor feleslegesen, mert a lélekkel Isten útmutatásai szerint kell foglalkozni.  
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Így kezdődik a mi kettőnk kapcsolata apáddal, Gyulám, mondja anyám, amiben 
egyáltalán nem is a szerelem játszik szerepet elsősorban, inkább a komoly témákról való 
beszélgetés, meg a Frigyes szegénysége iránti bennem lévő szánalom érzelme. 
Helyénvalóságot, tisztaságot képzelek, Gyulám, leendő apádba, pontosabban apád 
szegénységébe meg vallásos hitébe, tulajdonképpen a lelkébe, mondja anyám, és sok minden 
mást is képzelek apádról, amiről nem tudom pontosan, micsoda is. Tulajdonképpen apádhoz 
nem apád a  maga valóságában, hanem a róla való képzelődésem vezet el.    

Hamar elterjed Újhelyen, legalábbis az ismeretségi körükben, hogy Ilonát egy kültelki 
kereskedősegédhez fűzi gyengéd viszony, micsoda tragédia és szemtelenség, és sajnálják a 
szüleit.    

Apja, anyja tökéletesen kétségbe esnek, sőt felháborodnak, és figyelmeztetik Ilonát, 
nyilván meghülyült, ha egy ilyennel kezd, mint Frigyes. El akarják távolítani Ilona közeléből 
a fiatalembert, az apa, Alfréd, javaslattal is él, kérjen Frigyes úr egy összeget, és isten áldja. 
Ámde Frigyes egyszerűen a szerelemre hivatkozik, ködülte szemekkel, hogy ők, Ilonával 
szerelmesek egymásba. Szerelem, kel ki magából Ilona anyja, Rozália, micsoda ócska 
szemtelenség, nevetséges, érezni önben, mondja Frigyesnek, a hallatlan pimaszságot, tudja 
meg, a mi köreinkben szerelemről, mit képzel, szó sincs, legalábbis a házasság tekintetében. 
És megkérdezi lányától dühösen, és te, Ilona, te is a szerelmet hozod fel talán, nem lehetsz 
ilyen ostoba.  Ilona csak azért is igent int, bár egyáltalán nem biztos abban, hogy szerelmes 
volna. Mire Rozália és Alfréd egyként kijelentik, hülye a lányunk, meg van zavarodva. 

Ilona és Frigyes gyakran sétálgat a várost övező dombokon, meg a festői Sátor 
hegyen, ide és oda, ámde Ilona nem viheti el Frigyest a saját társaságába, onnan kinézik.   

Hogy miért nem akadályozhatja meg senki és semmi az egybekelésüket, azt még nem 
meri elmesélni, jegyzi meg anyám, holott ezért kezd velem beszélgetésbe nem is egyszer a 
múltról, hogy elregélje nekem.   

A nászéjszakájuk után, másnap már, mint a cselédjével, úgy bánik vele Frigyes, meséli 
Ilona, csinálja ezt, csinálja azt, ahogy otthon látja az apjától, hogyan kell a nőkkel viselkedni a 
kültelki, szegény családok szokása szerint. Úgy viselkedik, mintha Ilona nem személy, hanem 
tárgy volna. Ilona viszont a felhőkön szeretne járni, a szerelem felhőin, ahogy úri lányok 
számára készült, népszerű regényekben olvassa, holott, ismétlem, nem is szerelmes. Meg is 
vádolja Frigyest, persze csak magában keseregve, hogy nyilván nem is ő kell Frigyesnek, 
hanem a vagyona. Ráadásul Frigyes nehezen tud beleszokni az úgymond komfortba, amelybe 
belecsöppen, annak áldásaiba, például észreveszi Ilona, hogy  nem igen használja a 
fürdőszobát, miáltal, ilyen prózai oknál fogva is, Ilona viszolyog tőle, és egyenesen éppen a, 
már most el kell képzelni, testétől.  

Mintha túl sokról is tájékoztatnálak, Gyulám, leég pofámról a bőr, mondja anyám. És 
egyre érthetetlenebb lesz számodra, látom, miért is házasodok össze apáddal. 

Elvárja Frigyestől, tüntesse el magáról a szegénység bélyegét, vegyen fel jól öltözött, 
úriember formát. És Frigyesre csodálkoznak, milyen jó megjelenésű lesz egyből, felvéve jól 
szabott öltönyöket, megfordulnak utána a nők az utcán, rátarti is lesz kissé. És nemcsak 
külsőleg, belsőleg is változik, nyomban kifejezésre jut, mennyire uralkodó természet, 
mennyire csak a saját akarata szerint gondol élni, és milyen erőteljesen veszi kezébe családja 
kormányrúdját. Nincs sok idejük egymáshoz szokni szüleimnek, vagy végképp elidegenedni, 
kitör a háború, évekre elszakadnak. 

Apád egy időre eltűnik a háború ködében. Arról viszont semmi kedvem beszélni, mi 
történik velünk, kettőnkkel a továbbiakban, veled és velem.  

Új korszak következik, mondja anyám. És úgy nézek ki, úgy járok, úgy öltözködöm, 
mint mondjuk a volt cselédlányunk. 
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Keresed, mint afféle kisgyerek, apádat, akiről semmi hír a háború befejezése után sem, 
mondja anyám, keresed a nagyszüleidet. Csak Rozália nagymamád marad meg, Alfréd 
nagyapád nincs már életben, a másik, az Újhely nagyapád és nagyanyád szintén a sírban.  

Arra nem tér ki most, mondja, mi történt a házunkkal, az értékeinkkel, például a 
festményeinkkel, porcelánjainkkal, perzsaszőnyegeinkkel meg a bútorainkkal, ezzel tisztában 
kell lennem, mondja. Semmink sem marad. Kezdhetünk  mindent csaknem elölről.  

A magam lábára kell állnom, Gyulám, meg kell keresnem a megélhetésre való pénzt, 
mondja anyám.  

Papírboltot nyit az apja, Alfréd nagyapám üzletének helyén, tulajdonképpen véletlenül 
adódik, mivel a papírboltos odavész a családjával együtt, és az árúja olcsón megszerezhető. 
Próbálja Ilona levetni az úgymond cselédlány kinézetét, és egy igénytelen kis bolt 
üzletasszonyaként mutatkozni, két egyszerű kiskosztümöt varratva. Aztán megindítja ismét a 
borkereskedést. A szőlőt kiadja felesbe bérlőnek, aki persze nem megbízható, és nem is 
tisztességes, de azért lesz bor, több hordóval, jófajta muskotály, kevésbé jó furmint és 
hárslevelű, szépen eladja anyám. Keletkezik tőkéje, valamicske, fel tudja tölteni árúval a 
papírüzletet, jól számít, az nem megy rosszul.  

És emlékezz csak, Gyulám, mennyire szeretsz az üzletben tevékenykedni, kiszolgálni, 
persze elsősorban játékból, mint afféle kisgyerek, mondja anyám.  

Várja vissza apámat, várja és várja, várhatja is hosszabb ideig, igen, várja, ha másért 
nem, mert a fia apjáról van szó. És szorongva várja, hisz nem tudhatja pontosan, kit is vár, 
Frigyesnek már az arca sincs előtte, szinte elfelejti a tekintetét rövid néhány év alatt. Ámde 
elfelejti a köztük lévő ellentéteket meg a csalódásokat is, hisz mindaz semmiség, mondja, az 
azóta történt szörnyűségekhez képest. Tulajdonképpen ismeretlen embert vár, egy tragédia 
után, olyan embert, akivel közös megtisztulást szeretne átélni, vagyis újrakezdeni, és nem 
folytatni, hisz minden folytathatatlan lett amúgy is. Tudja, jómagam nem emlékszem apámra. 
Magyarázza nekem, van apám nekem is, ahogy a többi gyereknek, csak nem tudni, hol van 
most. Ahogy egyre növök, most már mintha nem venném jó néven apám emlegetését, 
emlékszik vissza anyám, mintha tartanék attól, hogy majd egyszer csak megjelenik egy 
számomra ismeretlen, idegen férfi. 

Kemény ügy ez neked, tudom, Gyulám, mondja anyám. 
Éppen lepcsánkát süt, a szegények ételét, akkoriban szerényebbnél is szerényebben 

kell élnünk, mikor megjelenik egy férfi, akiről, első pillantásra, pedig igen ismerős, nem tudja 
anyám, kicsoda. Süti ezt az olcsó, tót ételt, amely az elesettek, nincstelenek tápláléka, egy 
közönséges vaskályhán süti, kivénhedt rozsdáson. Az a férfi roppant sovány, fogai nincsenek, 
és ez igen furcsán hat, hisz ahhoz meglehetősen fiatal még, hogy fogatlan ínye legyen, mint 
egy vénembernek. Kopott, keki színű katonanadrágot visel, rongyos, sötétkék, szakadt 
munkáskabátot, piszkos, kockás inget, ócska bakancsot. Szervusz, Ilona, mondja az illető, hát 
megjöttem. Megjött, kicsoda, kérdezi magában anyám, aztán kapcsol, ez Frigyes, megjön 
Frigyes. Csaknem elájul. Látja Frigyes tekintetében a szomorúságot, a megalázottságot, a 
fáradtságot, lát maga előtt, enyhén szólva, egy fogatlan csontvázat, bőrén kelésekkel, 
kiütésekkel. Frigyes megfogja Ilona mindkét kezét, és néz, szemlél kérlelően, esdeklően. 
Ilonával meg furcsa dolog történik, tudniillik átfut rajta, hogy Frigyes, mint túlélő, egy 
újjászületett ember, nem ugyanaz, aki régen, és egyszeriben megkívánja, kívánni kezdi, mint 
azelőtt soha, átöleli, szájon csókolja forrón. És bekövetkezik végre, hogy szerelmes lesz 
Frigyesbe, akkor lesz szerelmes tulajdonképpen, most már tudja, akkor. Megbarátkozik 
soványságával is, zörgő csontjaival, a jellegzetesen nagy, bár szabálytalanul elrajzolt orrával, 
keskeny szájával, a beesett szemével, amely kék, érdekes, hogy kék, holott a haja fekete. 
Frigyes szerelmet vall, mondván mindig maga előtt látta a fronton és a fogságban Ilona 
teltségét, göndör, fekete haját, dióbarna szembogarát, minduntalan megmutatkozó, sajátos 
mosolyát, és érezte a sok ezer kilométer távolságból is virágillatát. Visszajövetele után éppen 
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kilenc hónapra születik Judit, aki, mivel nem sikerül már eljutni a kórházig, nincs mivel, 
olyanok a körülmények, és váratlanul folyik el a magzatvíz, hát szegény kislány meghal.  

Emlegeted is, Gyulám, Juditot, nem is egyszer, azonban erről nemhogy beszélni, de 
tudni sem akarok, mondja anyám. 

Gyorsan kiderül, nem élhetnek a maguk feje után, önállóan, mert az újonnan kialakuló 
állam, amely felveszi a népköztársaság nevet, eltulajdonítja a papírboltot egyszerűen, és 
ellehetetleníti, kénye-kedve szerint, a borkereskedést, elvesznek tőlük mindent, amiből 
megélhetnének, kivéve a szőlőt, hát mit csináljanak, művelik a szőlőt.  

Hatalma van a körülményeknek, tényleg hatalma, Gyulám, mondja anyám, és a 
körülményekhez az is hozzá tartozik, hogy apád, mivel alig van a városban szakképzett 
kereskedő, szerencsénkre, nincs aki vezetni tudná az állami kezelésbe vett boltokat, bizony 
szerencsénkre, hát jó állásba kerülhet, üzletvezető lehet, ehhez persze teljesítenie kell az új 
rendszer kívánalmait, hát teljesíti. Azonban így is nehezen élünk, mint mindenki.  

Akkor jut eszébe anyámnak, hogy neki bizony van tanítónő diplomája, adódik is 
számára egy nevelőtanári állás, de kifogásolják, hogy a református intézményben szerzi, és 
beíratják az új rendszer főiskolájára, szerezzen ott oklevelet, tanárit, sajátítsa el azt a 
pedagógiát, ha csak estin is, amelynek világnézete szerint nevelheti a kommunizmus új 
nemzedékét. Kitűnően tanul megint. Átirányítják kereskedelmi tanulóiskolába, ott van rá 
szükség, és áruismeretet taníthat, mindenféle áruról ismereteket, és hogy honnan tudja, hát 
honnan, az életből, mondja, eleget mos, főz, takarít, mosogat, kertészkedik, különböző szerek 
segítségével, az áruismeret semmi más, mint életismeret, és kész, mondja. Szerény 
pedagóguskülsőt  ölt.  

És nálunk, Gyulám, tudd meg, minden áldott nap az élet a téma, az Élet, ha nem 
tudnád, de persze tudnod kell, mondja anyám.  

Mint pedagógust elismerik, úgy tapasztalja, tisztelik és szeretik, népszerű lesz 
Újhelyen, minduntalan megállítják az utcán, főleg tanítványainak szülei, beszélgetni. Úgy 
hívja mindenki, hogy az Ilonka tanárnő, az a kedvesen mosolygó.  

Gyulám, elárulom neked, mondja anyám, hogy miután szerelmes leszek apádba, 
hamarosan csalódom benne és kiszeretek belőle, tudd meg. Fel kell világosítanom téged, hogy 
apád rátér velem kapcsolatban a rideg állattartásra. 

Így aztán ismét foglalkoztatni kezdi Ilonát a lélek, és visszatér fiatalkori vágya, 
pszichológusnak tanulni, ami Frigyesnek nincs ínyére, meg is kérdezi tamáskodva, 
pszichológus, mi az egyáltalán, eszik vagy isszák, megkérdezi, mintha nem tisztázták volna 
Ilonával már többször is. Ilona visszavág, mondván, ha tudni akarja  Frigyes, akkor tudja meg, 
hogy, ha benne, Ilonában megint felmerül, hogy lélekbúvár akar lenni, annak most Frigyes az 
oka éppen, mert meg kéne keresnie Frigyes lelkét. És Ilonát felveszik egyetemre, levelező 
tagozatra, miközben egyre csak ismételgeti Frigyesnek, te vagy az oka, ha a lélekkel akarok 
foglalkozni.   

Egyszer csak megvádolják és feljelentik anyámat, hogy kicsoda, nem tudható, 
miszerint nem átallja énekeltetni a mennyből az angyalt a diákjaival, vonzalma tehát a 
rendszertől idegen, vagyis bomlasztó, ellenséges. Elterjed a városban, és visszahallja, ez igen, 
ez valami, ez bátor tett, és mosolyognak rá az utcán, szorongatják a kezét, a többség így tesz, 
néhányan azonban elfordulnak tőle. A baj csak az, hogy nem igaz a vád, amit elő is ad a 
fegyelmi tárgyaláson, és bizonyítja tanítványaival. Ámde, amikor ez is kitudódik, hogy nem 
énekelteti azt a dalt titkon, elfordulnak tőle a szembejövők, alig köszönnek, viszont most a 
kevesek mosolyognak rá. Frigyes megjegyzi, ez az egész cirkusz arra jó, hogy kiderüljön 
megint, rendes ember nincs, az már mind a sírban van, különösen itt, Sátoraljaújhelyen. 

És megragadja az alkalmat, rávenni Ilonát, költözzenek el innen, ahol mindenki 
mindent tud róluk, egész fiatal koruktól kezdve mindent, menjenek Budapestre. Ilona azonban 
nem kíván elmenni, imádja a kertes házat, szenvedélye a virágok nevelése, gyönyörű is a 
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kertünk. Akkor naponta veszekednek, heteken át. Frigyes nem enged, több más okot is 
felsorol, miért kell elmenniük, minden áron menni akar. És győz.  

Anyám pesti élete szerencsétlenül kezdődik,  szorongás hatalmasodik el rajta rögtön az 
első lakásunkban, az Üllői úton, amelyet pénzért, az eladott újhelyi ház összegéért veszünk 
ugyan, holott nem lehet a tulajdonunk, így aztán háztulajdonosból lakásbérlőkké 
alacsonyodunk, ez az ára, tetemes ár, forintban is, a Budapestre költözésnek. Szóval anyám 
évekig szorong abban a lakásban, addig, amíg ott lakunk, miután megtörténik, hogy 
felhívatják a kerületi tanácshoz azzal, hogy tudják, gyanús kapcsolatban áll, mint ráfogják, 
amerikai rokonaival, és vidáman, röhögve köpik az amerikai rokonok, akikkel Ilona levelez, 
címét, adatait. Ilona nem érti és szorongani kezd, sőt félni. Tudni kell, hogy a szomszéd, 
szőkére festett, nagykeblű, rekedtes hangú, elvált nő reggeltől estig bömbölteti a rádiót, tévét, 
lemezjátszót, ami jön, mindent, pokollá téve az életünket, hát anyám szóvá teszi, 
összevesznek, kiabálnak egymásra naponta, gyűlölködnek. Kiderül, hogy szándékosan 
bömböltet az a nő, kiborítani akarva szüleimet, veszekedjenek vele, tudniillik erre játszik, a 
kiabálásra, ordítozásra, hogy lefesthesse barátjának, valami nagykutyának, akitől elvárja, 
menekítse el az ilyen, úgymond összeférhetetlen, szenvedést okozó szomszédoktól egy másik, 
persze értékesebb lakásba, a nagykutya megteheti; ez van a háttérben. A nagykutya barát 
azonban inkább bennünket akar eltüntetni, a lakásunkat meg átjátszani a nőnek, és a nőével 
egyesíteni, így kedvezőbb neki, hát odaszól a kerületi főfejeseknek, akik aztán fenyegetőzni 
kezdenek az amerikai rokonokhoz fűződő kapcsolattal, ha az Újhely-család nem porzik el, 
akkor megnézheti magát a gyanús külföldi rokonaik miatt. Anyám tehát szorong és szorong, 
többé nem ír a rokonainak. A józsefvárosi főemberek felajánlanak nekünk egy másik 
kerületben, Zuglóban lakást, persze sokkal kisebbet, ámde kerttel is bírót, és a kert Ilona hőn 
óhajtott törekvése, így aztán Ilona gyorsan elfogadná, viszont Frigyes nem akar oda menni. 
Veszekednek és anyám győz, nem is oly nehezen, hiszen apám is belátja, a józsefvárosi 
főemberek veszélyesek. Viszont a zuglói, Tallér utcai lakásunk egyik szomszédja, a felettünk 
lévő, sötét öltönyökben járó, mogorva hivatalnok, levelekben fenyegetőzésbe fog azonnal, 
miután Ilona nem hajlandó a kertrészét elcserélni az övével, hogy feljelent bennünket 
ellenséges adók hallgatása miatt, amit hangfelvétellel is bizonyíthat. Ilona szorongása további 
magaslatokra hág. Cserelakásokat nézeget nap mint nap hónapszám, belebetegszik, amíg 
sikerül cserélni, és meglépni Zuglóból. Szerencsénk lesz, tényleg az, mert ahová cserélhetünk, 
bár szép ráfizetéssel, nem is marad semmi tartalék pénzünk, a Jókai térre, a Belső-
Terézvárosba, hát ott, le is kopogja mindig Ilona, nem kezd ki bennünket senki.  

Csakhogy, Gyulám, tudd meg, szorongásom nem szűnik, klasszikus szorongás az 
enyém, tudom, hisz sok mindent tanultam a szorongásról pszichológiai tanulmányaim során, 
szorongva várom, mikor kezdenek ki ebben, a Jókai téri házban is, és feltételezem, hogy 
bizony egyszer ki fognak kezdeni, és előre rémüldözöm.  

Akkor már évek óta pszichológus oklevéllel bír anyám, kinevezve egy árva, de kiváló 
képességű gyerekek számára fenntartott nevelőotthon pszichológusának, ahol először 
végezhet, már nem fiatalon, lélekbúvári elhivatottságának megfelelő munkát. Különben 
diplomadolgozatát, A körülmények és a környezet  kényszerítő ereje az aktivitás lélektani 
mozzanataira címűt, jómagam, aki már  kutató vagyok, elismerem, dicsérem, anyám 
meglepetésére, mondván, hogy anyám igen jó érzékkel eltalálja, ami tehetségre vall, milyen 
fogalmakkal is operáljon, csak éppen ellenkező előjellel használja ezeket, mint kéne, mert, ha 
azt írná megszűnés helyett, hogy uralkodik nálunk, vagyis uralkodik: a gátlásokat okozó, 
kudarcérzéssel teli  zavartság; a soha sem múló haragot kiváltó gyűlölködés; az eleve 
sikertelenségre kárhoztatás; a vereség okozta tehetetlen düh; az akadályoztatás csalódottsága; 
sőt a mások szenvedése kiváltotta kóros öröm meg beteges izgalom; ráadásul az ezek 
bűvkörébe kerülő egyén mindeme és más elvetemültségeket díjazó magatartása; szóval ha 
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mindezt nem megszűnni, hanem uralkodni látná, akkor dolgozata kitűnő volna, és talán a 
szorongása is elmúlna, mondom. Bírálatomra anyám szépen megsértődik.  

És egyszer csak kapok anyámtól egy levelet.  
Gyulám! 
Most már el kell árulnom végre neked, nagyon szorít, hogy eláruljam, amit még soha 

nem árultam el senkinek, neked szeretném egyedül, mert hát tulajdonképpen rád tartozik, és 
ezért is írom ezt a levelet, ugyanis élőszóval nem tudnám elmondani. Veszek több nagy 
lélegzetet, tudd meg ezt is, hogy végre el merjem mondani, miszerint annak idején, mikor 
behívják apádat, hogy a frontra vigyék, ráadásul egy igen veszélyes alakulatba, amelyről ma 
már tudod természetesen, hogy micsoda, apád  esdekel,  legyek az övé, akkor még nem 
vagyunk összeházasodva, legyünk egymáséi, erősködik apád, hisz lehet, hogy többé nem 
látjuk egymást, így meg úgy. Szerelmet vall, óriásinak tetsző szerelmet, mint még soha, és 
sírva, és minduntalan hivatkozva a veszélyre, aminek ki lesz téve, a halálos veszélyre, mire 
aztán az én lelki szemeim előtt megjelenik leendő apád holtan. És miután bevallja, még 
érintetlen, igen meghatódom, mégis egy felnőtt férfiről van szó, hát engedek; különben 
magam is érintetlen volnék, ami nálam természetes.  

Ekkor fogansz meg te, Gyulám, így már érthető, miért történhet meg az esküvőnk, a 
szüleim mérhetetlen ellenkezése ellenére, és ellenére annak is, hogy magam nem vagyok 
szerelmes apádba, éppen egy hónappal apád bevonulása előtt, egyáltalán, hogy megtörténhet, 
suttogják is aztán, mintha túl hamar jönnél a világra, Gyulám. Hát csak ezt akarom elmesélni. 
Nyilván tetszik neked, Gyulám, ahogy ismerlek, amit fogantatásodról elárulok, mert olyan 
vagy, jól tudom, akinek ez tetszik.  

Anyád, Ilona. 
Utóiratban még megjegyzem, hogy egyáltalán nem hasonlítasz rám, sem apádra, mert 

bennünk nincs olyasmi, ami benned, nincs mindennel szembeni gyötrő kétség, állandó 
ellenállás, sőt bizonyos megvetés is, alkotva borzalmas elegyet. Egészen komolyan 
gondolom. Te, sajnos, alkalmazkodásra képtelen vagy, nem tudom, kire hasonlítasz, mert 
azért apád is hajlamos mindig az alkalmazkodásra, ha nehezére esik is. Na jó. Viszont 
tudomásul vehetnéd, hogy én alkalmazkodásra születek, igenis alkalmazkodom, ha tetszik 
neked, ha nem, alkalmazkodom a körülményekhez, tudniillik az egész élet csupa 
alkalmazkodás.  

Na, látod, mennyire szembe nézek veled és magammal, drágalátos Gyulám. 
Újra Ilona, édesanyád.  
Miután kézhez kapom ezt a levelet, meghatódom, és másképp nézek anyámra.  
Anyám és apám évekig villonganak, ki legyen a családfő, majd hirtelen kiegyeznek, és 

azontúl egymásnak élnek, anyám igen jól megvan és egyre jobban apámmal.  
Anyám, ha felöltözik, mondhatni kiöltözésnek is, jól fest még mindig. A régi 

úriasszony formáját idézően jár-kel, követi a divatot, persze mérsékelten, használ arcfestéket 
is, ajakpirosítót is, illatszerből pedig francia kölnit, a legjobbat. Imád bejárni a 
nevelőintézetbe, ahol azoknak a szerencsétlen sorsú, árva gyerekeknek a lelkét pátyolgathatja. 
Eszében sincs nyugdíjba menni, még évek múlva, jóval a korhatárt elhagyva sem.  

És egyszer csak anyám, meglepetésemre, azzal jön, hogy ő és apám tulajdonképpen 
nem valók egymáshoz.  

Úgy tudd meg, Gyulám, mondja Ilona bizalmasan, mi apáddal tűz és víz vagyunk.  
Mert anyám tettre késznek mondja magát, igenlő szemléletűnek, nyitottnak, apámat 

meg cselekvést hárítónak tartja, tagadónak, zártnak, nem is beszélve különböző viszonyukról 
hivatáshoz, külvilághoz, műveltséghez, tanultsághoz. Anyám felülről látja a világot, apám 
meg alulról, legalábbis így képzeli anyám. És úgy tartja, miszerint az ő látóhatára szélesebb 
lehetne, ha nem apámat, aki a látóhatárát beszűkíti, választja.  
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Anyám, lám, rendkívül sok kivetnivalót talál apámban, és mind többet, mégis 
szembeszökő, hogy egyre inkább elfogadja. Az is szilárdítja kapcsolatát apámmal, aminek 
gyengítenie kéne. Furcsa anyámnak ez a fajta viszonya apámhoz, lehetne talán különleges 
szerelmi kötődésnek is nevezni, ha egyáltalán szerelemnek nevezhető. 
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Továbbra sem bírtam függetlenedni az utcán tapasztalt tekintetektől, láttam, mennyire  
távolságtartó, gyanakvó, sőt visszautasító a járókelők tekintete. Nem tudtam eme tekintetek 
tulajdonosaira haragudni, mert feltűnt, milyen megviseltnek látszanak, megviseltnek a 
fáradtságtól, a reménytelenségtől, az idegességtől, sőt a fenyegetettség érzésétől is. A 
tekintetük meghunyászkodónak és elroncsoltnak tűnt. A lehangoltság leplébe, mint 
megfigyeltem, burkolóztak. A múlt és a jelen által rájuk mért kilátástalanság vésődött arcukra, 
gondoltam.  

Azokban a napokban felkértek, hogy a kutatásaim alapján tartsak előadást egy 
munkásszállón, hiszen, akik itt laknak, azok sem kerülték el figyelmemet. Elemeztem a 
munkások bizonyos rétegeinek viszonyait, majd, a hallottak után, azokból kiindulva egy alak 
a közönségből megkérdezte, mi a véleményem az utóbbi, mondjuk tizenöt évet tekintve, csak 
ennyi évet, nem gyarapodtak-e vajon a munkások semmit? Ha azokra gondol, azon kevesekre, 
akik munkásként határozzák meg magukat, de már nem munkások, viszont származásuk 
révén csináltak karriert, akkor gyarapodtak, válaszoltam. Egy másik alak azt kérdezte, talán 
nem a munkásoké a hatalom? Erre már kissé visszafogtam magam, és visszakérdeztem, miért 
kérdezi, ön talán kétségbe vonja? Nem ő vonja kétségbe, jelentette ki, hanem én vonom 
kétségbe. Bizonyítsa be, kérem, ha tudja, mondtam. Különben hadd kérdezzem meg, 
kérdeztem, hogy vajon ön és a társa itt lakik, ezen a munkásszálláson? Az a két fickó nem 
válaszolt, hanem felállt és elment.  

Másnap jellemzést kértek rólam fentről, igen-igen fentről, roppant fenti közegből az 
intézeti főnökömtől. És bár tájékoztatták a főnököt előadásom irányultságáról, meg a 
válaszaimról, sőt arról is, hogy, egyes vélemények szerint, azonnal le kellett volna tartóztatni 
engem, a főnök mégis megvédett. Köszönöm szépen, mondtam az intézetvezető főnökömnek, 
nagy tettre kényszerítettelek, ne haragudj. Gyula, figyelj, mondta az intézetvezető, baszd meg, 
semmi kedvem általad nagy tetteknek nevezett nagy tettekre, úgyhogy legközelebb tagadd 
meg önmagadat. Különben, tette hozzá, valószínűleg felhívtad magadra az ügyészség 
figyelmét. 

Feldúltan érkeztem haza, és tökéletesen behavazódva, aznap tudniillik szünet nélkül 
havazott, igen nagy és egészen nagy hópelyhek hullottak, sőt fehérebbek a fehérnél, 
káprázatosan fehérek, kedvem is lett volna azonnal meghemperegni a felgyűlt hóbuckákban, 
mint valamikor gyerekként, csakhogy a feldúltságom elvette a kedvemet.  

Hirtelen megéreztem, hogy izmaim merevekké váltak, pulzusom furcsán lüktetett, 
bőröm meleget, fülledtséget lehelt, mintha mindig lázban égtem volna, és nem leltem fel 
magamban semmi frissességet. Ernyedtség vett birtokába, kimerültség, gyengeség, mintha 
égett volna mindenem, ráadásul a szemem, úgy véltem, beesett, be egészen a koponyámba. 
Ha meg belenéztem a tükörbe visszahőköltem a tekintetemtől.  

A tekintet ugyanis válaszol.     
És ismét megfogalmaztam, mint már annyiszor, hogy a hatalom váltja ki, ami a 

tekintetünkből, és persze az egész valónkból sugárzik, a pulzus lüktetését, az izmok 
feszültségét, az ernyedtséget, kimerültséget, a szem égését és így tovább. Kiváltja a hatalom a 
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keserűséget, de kiváltja a kitartást is, a meg-nem-adást, a szembeszegülést is; legalábbis 
reméltem, hogy kiváltja..  

Kényszerítve éreztem magam leülni az írószekrényemhez, kesztyűt húzni, hogy így 
fűzzek be az írógépembe papírlapot, ne látsszon ujjlenyomat rajta, és hozzákezdtem egy 
névtelen levelet fogalmazni történetesen az Országgyűlés elnökének, nem tudtam pontosan, 
miért éppen annak, de őt szemeltem ki. Felhoztam, amit suttogtak, hogy az Országgyülés 
elnöke, akit a jogszerűen jogtalan törvényhozás megtestesítőjének neveztem, felfedezett egy 
hazai gyártású csokoládén olyan csomagolást, amelyen nyugat-német zászló szerepelt, a 
kelet-német nem, és ugyancsak felfedezte, hogy egy olyan magyar zászló díszeleg egy 
külföldre megrendelt csempe csomagolásán, amelynek közepén nincs ott a népköztársaság 
címere, és eljárást indított emiatt. 

Nagyrabecsült elnöke az Országgyűlésnek, csokoládépapírok kurkászója, a jogszerűen 
jogtalan törvényhozás megtestesítője, szólítottam meg így. Látszólag szépen dolgozik, írtam, 
például kiszúrta, hogy az Olimpia nevű hazai gyártmányú csokoládé papírján szerepel a 
nyugat-német zászló, a kelet-német helyett, ami felháborító, hát lecsapott rögtön a gyártóra, 
hogy tette bizony bűnös és ellenséges hátbatámadás. És dühroham kapta el, írtam, mikor a 
gyártó üzem vezére úgy védekezett, hogy az elsődleges törekvésük az volt, hogy a 
csomagolásra tervezett ábra színösszetétele hatásos legyen, piacképesen hatásos, a 
népgazdaság számára kifizetődően, és nem törődtek azzal, lehet, hogy bűnös hanyagságból, 
mit jelképez. Fel is jelentette a gyártó üzem vezérét, tajtékozva, ezt is tudjuk, írtam, és 
kivonatta a rendőrséggel, erről is értesültünk, írtam, a már legyártott másfél milliónyi darab 
csokoládészeletet a forgalomból, sőt vádat emeltetett a kereskedő ellen is, aki átvette, 
ahelyett, hogy tiltakozott volna a szörnyű imperialista ország jelképének felelőtlen 
felhasználása miatt. Számon tartjuk azt is, írtam, mikor fellépett az ellen a csempegyártó 
vállalat ellen is, amely a csempéi csomagolására nem tette rá a népköztársaság címerével 
ellátott magyar zászlót, hát kikelt magából, mint amolyan jogszerűen jogtalan törvényhozó, 
ordítva, hogyan engedhette meg ezt a csempe csomagolását elbíráló bizottság, mekkora 
baklövés és politikai bűntett, hogy eme csempéket ilyen csomagolásban árusítsák, ráadásul 
külföldön, egyenesen New Yorkban, az ipari- és banktőke meg a kizsákmányolás 
központjában, közelebbről a Second Avenue-n, két dollár kilenc centért, ott, ahol az egész 
világ előtt keltettük azt a hitet, mintha a szocializmust jelképező címerünket nem szeretnénk. 
Eső után köpönyeg, írtam, mert korábban kellett volna felébredned, te, jogszerű jogtalanság 
megtestesítő. Figyelmeztették is, ezt is tudjuk, írtam, a nálánál is nagyobb főkutyák, hogy 
meg kellett volna akadályoznia. No, hát beijedtél, még az Országgyűlés elnökeként is, írtam, 
és gyorsan lecsaptál az olyan háborús játékokra, amelyek egyes nyugati államok felségjeleivel 
és egyéb katonai jelzéseivel voltak ellátva, a forgalmazásukat megtiltattad, és a kereskedőket 
tízezres pénzbüntetésre ítéltetted, hisz fügét mutattak a mi keleti államaink felség- és 
katonajeleinek, nem is beszélve az úgymond neveléspolitikai célkitűzéseink hanyagolásáról. 
Ugyanakkor ideje volna az eszedbe vésned, csokoládépapír-kurkászó, írtam, hogy neked 
egyáltalán nem ilyen csip-csup ügyekre kellene összpontosítanod, arra ott vannak a 
beosztottaid, hanem sokkal jelentősebb ügyekre, hogy csak egyet mondjak, olyan törvények 
meghozatalát kellett volna szorgalmaznod, amelyek a törvénytelenség világát még inkább 
törvényesítik, az eddigieknél is jobban, tökéletesebben sokkal. Elfelejtetted például 
laboratóriummá tenni az országot, egy jogszerűen jogtalan törvényhozás laboratóriumává, 
írtam, a még meg-nem-másított tények megmásítására létrehozott kísérleti laborrá, 
előállítandó egy általad kimódolt valóságot, pedig ehhez fegyverek, szervezet, pénz, elmélet, 
hatalom a rendelkezésedre álltak és állnak. Ellenségeid nagyban fenik is rád fogukat, 
mondván, esetedben se rajongás, se hőstettek, se megszállottság nem tapasztalható. 
Elmulasztottad, néhány főkutyatársad szerint, felvilágosítalak, az újabb és újabb valóságok 
gyártását, hiába vagy a jogszerű jogtalan törvényhozás megtestesítője, elmulasztottad a 
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hatalmatok számára kívánt valóság, mint olyan, törvények általi megalkotását, pedig az 
ilyenfajta törekvés, mellyel képtelen voltál megbirkózni, egyáltalán nem szünetelhet, a 
rendednek, a parancshatalom rendjének felbomlása nélkül, írtam. Például gyanúsnak kellett 
volna már bélyegezned, bizonyos törvényekkel, az időszámítást, amely ugye az egyház 
találmánya, és ellentmond az igazi időszámításnak, a tiéteknek, vagyis törvényt kellett volna 
már alkotnod visszamenőleg is azok ellen, akik a Gergely naptárt kitalálták, írtam. Tudsz 
követni, vetettem fel, vagy most is csokoládépapír-kurkászással vagy elfoglalva, te, 
szerencsétlen? Annál is inkább szerencsétlen, mert, felvilágosítalak, gyanús lettél, írtam, 
éppen te, tudniillik kiderült, mint országszerte beszélik, hogy az Olimpia csokoládé, amelyet 
világnézetileg helytelen csomagolása miatt betiltattál, tovább gyártódik, te gyártatod, te 
értékesíted, ám most már a helyes világnézet szerinti csomagolásban, kelet-német zászlóval 
ellátott papírban, viszont senki sem veszi. Ejnye, hogy valakinek ennyi üzleti érzéke se 
legyen, hahaha. Csődbe jutottál, emiatt aztán fő-főkutya társaid, kiknek pénzük fekszik a 
hülye vállalkozásodban, fenik rád fogukat, nemsokára annyi elfekvő csokoládét tömnek beléd, 
figyelmeztetlek, hogy attól koldulsz, súlyos székrekedésed is támad majd. És tudod-e te, 
csokoládépapírok kurkászója, a jogszerűen jogtalan törvényhozás megtestesítője, kérdeztem, 
te, mint az Országgyűlés elnöke, vajon ki az a fő-főkutya, aki országosan beszédtéma lett? És 
megírtam, hogy az egyik nagykutyáról van szó, akinek rohad a farka. Ez a fő-fő állítólag 
fogdmegjeivel felszedetett és fogságban tart két leányt, tizenegy és tizenhárom éves csitriket, 
kiknek végbelükbe égő gyertyát helyez ez a fő-fő, miközben azoknak a szerencsétlen 
lányoknak a fő-fő farkát kell verniük, a farkát, amely rohadásba kezdett már. Verik, verik a 
fő-fő farkát a szegény leányok, miközben sikoltoznak, hiszen seggükre a gyertyák forró 
viaszukat csepegtetik, e feletti örömébe azonban a fő-főnek üröm vegyül, hiszen farka még 
mindig csak kókadozik. Mikor azonban a gyertyák leégnek a szerencsétlen leányok segge 
lyukáig, hát sikítoznak, hiszen fájdalmasan perzselődik bőrük és végbelük, mire a fő-fő kéje 
felkorbácsolódik, meg azért is korbácsolódik fel, mivel vergődésükben azok a leányok 
tizenháromszoros erővel verik a farkát, így aztán az feláll végre. Verniük kell azonban 
továbbra is, nehogy lelohadjon, és mivel fájdalmuk megduplázódik az egyre csepegő forró 
viasztól, a leányok huszonhatszoros erővel verik a fő-fő farkát. Az a szegény farok nehezen 
bírja, hát ezért rohad, és szépen rohad. Ezt a rohadót kell a fő-fő feleségének hol az egyik 
leányba, hol a másikba helyeznie, miközben azok sírnak, bőgnek, átkozódnak és romokban 
hevernek, a fő-fő feleségével együtt, mindahányan. A nagyobbik gyerekleány szült, mint 
pletykálják, a fő-főnek valamit, valakit, és, a fő-fő javára legyen mondva, nem a kisebbik, 
lehetetlen tudni kit, mit, nincs, rebesgetik, neme, és szörnyen néz ki, aki megpillantja, 
elhányja magát. Mindezen közben pedig a fő-fő kutya, nagykutya virágjai a kertjében, mint 
suttogják, mily érdekes, elsatnyultak. Ez hírlik, ezt mesélik, ha tudod, ha nem, a jogszerűen 
jogtalan törvényhozás elnökeként, országszerte mesélik, írtam. És még hozzáteszik, írtam, 
hogy annak a fő-főnek a farka egyre gyorsabban rohad, bűze igen kellemetlen. Ez a bűz fogja 
elvezetni ahhoz a fő-főhöz a farkát verő fogságban tartott leányok jobb sorsra érdemes szüleit, 
és még számtalan lányos szülőt, tulajdonképpen a lányos szülőktől hemzsegő tömegeket, 
írtam. Bizony, bizony. Úgyhogy  vigyázz! Nagyrabecsüléssel, Jelzőművész.  

A névtelen levél fogalmazása közben, mondanom sem kell, kéj öntött el, a szabad és 
szabados fogalmazásból származó kéj most is, mint máskor, és még nagyobb kéj, mikor 
feladtam a postán. És most már nem tartottam attól, hogy rájönnek, ki írta, így kéjem 
szabadon áramolhatott bennem.  

Ugyanakkor rosszat sejtettem magammal kapcsolatban, hogy valami nincs rendjén 
velem, pedig azt csinálom, amit szeretek. És tisztában voltam azzal is, hogy szeretve vagyok 
szerelmesen. Sőt a szerelmem azzal bombázott, hogy fogalmam sincs, milyen fokon, hőfokon 
szeret engem. És mégis, valami nem volt rendjén velem. Szégyenkeztem, és az idegeim, 
megnyugvás helyett, felborzolódtak ismét. Szégyelltem magam a névtelen levél miatt, 
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szégyelltem, hogy bármit leírhattam így, és le is írtam, felelősség, következmények, sőt 
válaszlehetőség nélkül, szégyelltem, hogy ilyen olcsó megoldáshoz folyamodtam, sőt gyáva 
megoldáshoz, szégyelltem, hogy ennyire elragadott a gyengeségem, meg persze a 
tehetetlenségem, mert ugye mi másnak lett volna a jele egy ilyen névtelen levél, mint a 
tehetetlenség, a kiszolgáltatottság, az alávetettség elismerése. És mutatott mást is talán a 
névtelen, még szomorúbbat, hogy aljas indulataim vannak, amelyeket nem tudok kezelni, 
undorító késztetéseim vannak, amelyek felett nem vagyok képes úrrá lenni. Na, jó, de mindez 
mégsem magyarázza, gondoltam, mindez együtt sem, hozzávéve a parancsuralom utálatát is, a 
névtelen levél írására való késztetésemet. Nem vigasztalódtam meg tehát.  

Ádám viszont megvigasztalt, mindig vigasztalóan hatott rám, például mikor jóízűen 
ette volna a szappant, persze, ha hagytuk volna. Megkóstolt mindent a gyerek, szenvedélye 
lett a filctoll, azt igen szerette megízlelni, bármilyen színűt, a nyelvéről már le sem jött a 
nyoma, és ilyen filctollrajongó kölyökkel nem találkoztunk a baráti körünkben, tényleg 
különleges a mi gyerekünk, mondogattuk egymásnak Emmával, bizonyára író lesz vagy 
rajzoló, látva a tollhoz való viszonyát, esetleg filozófus vagy történész.  

 Emma mérgelődött anyján, Annán, aki a konyhában éppen mosogatott. Szánakozott 
rajta, mondván, hogy soha sem történt vele semmi, semmi az életében, a halálos unalmon 
kívül, amit lehet persze, hogy anyja nem unalomként élt meg, reggel elment dolgozni, késő 
délután ugye hazajött, és csinálta a házimunkát, este hallgatta a rádiót, majd később nézte a 
televíziót. Az igaz, nagy utat tett meg, és Emma ezt az utat büszkén mesélte is mindig, 
mondván, hogy szegény anyja, mert azért a szegény jelzőt szerette hangoztatni anyjával 
kapcsolatban, szóval, hogy szegény anyja nagy utat tett meg a fővárosig, a tanácsi 
panaszirodáig, az egyetemi diplomáig, a tanyasi, majd a félegyházi kis parasztháztól, ahol a 
kamrában aludt, és már hajnalban, gyerekként is, iskola előtt, libát kellett tömnie, kezéből 
ömlött a vér a libák érdes csőre által felsebezve, ám szerencséjére szülei belátták, hogy jó 
képességei miatt zárdába kell adniuk, ahol eleget szégyenkezett koszlott ruhái miatt. 
Gépírónő, sőt gyorsíró lett, versenyeket is nyert, aztán népi kollégiumba került, de akkor sem 
akadt még egy váltás fehérneműje sem, családi legendáriumuk egyik alaptörténete, mikor 
szénporral kente be a bőrét ott, ahol egyetlen harisnyájának, amely szerencsére fekete volt, 
lyuka tátongott. No és bizonyos ételeket egyáltalán nem ismert, az első habos kakaós 
uzsonnájához már jócskán felnőttként jutott, és akadt egy állandóan visszatérő álma, a 
nagykanállal, nagyvillával, nagykéssel evés, mikor hatalmas csillárokból áradó fényeket 
látott, amelyek megvilágították a rántott húst petrezselymes krumplival, többször is vehetett 
egymás után belőle, aztán fény esett abban az álmában krémesekre, rétesekre, hármat is 
befalhatott azokból. Az öltözködéssel egész életében hadilábon állt, nem tapasztalhatta meg, 
nem láthatta, hogyan is kéne, senki nem is tanította, önmagától meg nem tudott rájönni, mi 
lett volna neki való, vagy hogyan viseljen bizonyos ruhákat, cipőket, mit mihez. De még így 
is elbámult rajta, Annán anyja, Emma Kerek nagymamája a nagy, sötét fejkendőjében, földig 
érő több szoknyájában, amikor szebb ruhákat vett fel, úriasszonynak látta ilyenkor lányát. 
Tagadhatatlan, hogy Anna káder lett, a rendszernek megfelelő származású és elkötelezettségű, 
megbízható káder, szépen ment előre a pályáján, megbízhatóságát házasságával is 
megerősítve; sőt sokkal nagyobb, tetszetősebb pályát is befuthatott volna, ha van erre 
törekvése, illetve önbizalma. Anna azonban nem bizonyult nagyravágyónak, inkább 
visszavonulót fujt, mikor elő akarták léptetni, és bizonygatta magának, persze férjének, 
Ambrusnak is, hogy neki nincs túl sok tehetsége. Emma nem szerette anyjában, hogy kevés 
benne a felfelé törekvő szellem.  

Apjában, Ambrusban lett volna törekvés felfelé, azonban pályája megtört. Papi 
szemináriumra járva hithűségre nevelték, aztán a Teremtőben való hitét átváltotta a  
kommunista hitre, gyorsan haladt előre, hisz pártossága, műveltsége és képessége, no és 
persze származása igen kedvezőnek mutatkozott, népi kollégium igazgatónak nevezték ki, de 
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hamar irányt változtattak vele, tisztnek küldték a néphadseregbe, majd átparancsolták az 
államvédelem kötelékébe, de, szerencséjére, hamar eltávolították, éppen mert azelőtt 
szerzetesnek készült, még a pártból is kizárták.  És ott állt kisemmizve. Megkeseredett ember 
lett belőle, hisz jobban illett volna hozzá, ha világnézetben utazhatott volna, ahogy egy 
vájtfülű értelmiségi, mint hogy zöldségek és gyümölcsök eladásával, elosztásával 
foglalkozzon, mert aztán azzal kellett foglalkoznia. Ambrus sohasem vetkőzhette le egyrészt 
azt a hátrányt, amely a tanyán születéséből adódott,  azt a hihetetlen mezítlábas szegénységet, 
mikor kesztyű helyett meleg krumpli melegítette a kezét, melynek tudatát csak elmélyítette, 
hogy a tanulása fejében szolgaként kellett dolgoznia egy ferences rendházban; és másrészt 
nem vetkőzhette le azt a hátrányt sem, pedig azt nem is látszott hátránynak, hogy a Bibliát 
kívülről fújta. Jobb lett volna, ha latin helyett németül vagy angolul beszél, jobb lett volna, ha 
nem aszkétának nevelik, önmegtartóztatásra, minek következtében hirtelen tört ki rajta a 
kielégítetlenség a sokadik hatványon, illetve többet képzelt a nemiségbe, mint az nyújthatott, 
nem volt elég neki Anna, vagy nem volt neki megfelelő, így azután otthagyta családját egy 
másik nőért, és kimondottan a szexualitás nyomása miatt változtatott.  Úgy viselkedett 
beosztottai körében, mint a fennálló hatalom ideológusa, meg úgy lépett fel, mint egy 
értelmiségi; nem szerették.  

Számomra anyósom és apósom pályája idegennek és furcsának tetszett, és mikor erre 
gondolva kinéztem az ablakon, már estefelé, észrevettem, mintha a csillagok össze-vissza 
lettek volna döfködve az égen, erre, arra, amarra, emerre, meghazudtolva a csillagtérképet, no 
persze, hát milyen legyen a csillagok állása itt, nálunk, az égbolton, gondoltam.  

  
 
11 
 
 

Érdekes életkép a családunkról, mikor vasárnap délutánonként cukrászdában ülünk, 
munkaszünetre tartogatott arcunkat felöltvén, kikapcsoltságot, lazaságot, derűt erőltetve 
magunkra, megadván a módját a kötelességektől mentesítő napnak, mikor nem nyom 
bennünket a számtalan hétköznapi teher, ami általában az országépítés ránk eső kötelező 
gondját jelenti gyerekkoromban, szóval felöltjük az ünnepnapi külsőt.  

Újjászületést érzek ilyenkor, már csak azért is, mert viselhetem az úgymond szép 
ruháimat, amelyek két-három számmal mindig nagyobbak, hogy minél később nőjem ki, és 
uralkodik az életkedvem, megjön az önbizalmam, még az iskolában meghonosodó sivár, 
fenyegetésekkel teli, mozgalmi hangulat is elröppen belőlem. Ragyogva ülök szüleim között 
eme általam igen vágyott helyen, a sátoraljaújhelyi főutca állami cukrászdájában, amely 
sárgára festett, világosbarna, levél mintázatú falakkal tüntet, és tüntet kopott, sötétbarna, 
spárgából készült, keskeny, úgynevezett futószőnyegekkel, sárga, műbőr bevonatú, 
kényelmetlen székekkel, kerek, ingatag, kék, horgolt terítős asztalokkal, fehér-piros 
gömbökből álló csillárral, mindezt cigarettafüst ködösíti, viszont eme rideg ízléstelenséget és 
állott dohányfüst szagot elfelejteti a fényesre nikkelezett eszpresszógép, a város egyetlen ilyen 
gépének kellemes duruzsolása, a kávé illata, nemkülönben a magukat kellető, nem mindennap 
elérhető torták, sütemények, habok a pult üvegezett része mögött. Már előre érzem ízét annak, 
amit kívánok, a sarokházét, vagy az indiánerét, esetleg az eperkrémét tejszínhabbal, mikor 
mit. Megnyugvással tölt el, hogy szüleim és nagymamám is, hozzám hasonlóan, 
megváltoznak itt, mintha kisimulnának, mintha kiengednének, mintha elfelejtkeznének a 
gondokról, kötelességekről meg kötelezőségekről, és az állandó zaklatásokról.  

Bal oldalamon anyám, Ilona ül az alkalomhoz illő ruhában szintén, nem divatosban, de 
nem is divatjamúltban, a tisztesen feltűnő jelző illenék rá, néha ízléses, néha ízléstelen, a 
varrónőtől sok függ, az arca alig láthatóan van kifestve, mindenesetre visszafogottan, és 
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látszik igyekezete, hogy elrontsa a népszerű, hazai filmszínésznők hajviseletét, ha a fodrász 
rajta akarja kikísérletezni. Mosolyog, rendületlenül mosolyog az ismerősökre, teli szájjal 
mosolyog, nem tehet róla, mosolygós, és mosolygósan rendel süteményt, például almás 
lepényt, sosem tortát, az neki túl krémes, kávét meg nem iszik, és távoláll tőle a dohányzás is, 
a nők körében tömegesen terjedő, újmódi divat.  

Apám, Frigyes a jobbomon foglal helyet jól szabott öltönyben, csináltatja, van ízlése, 
szeret öltözködni, elegánsan megjelenni, kékre borotváltan, köszönget ide-oda, megiszik két 
duplát is egymás után, sűrű füstfelhőt eregetve. Arckifejezését igyekszik tekintélyesre 
varázsolni, úgy tetszik, mintha áthatolhatatlan és komor volna, ami nem is esik nehezére, 
ráadásul a városban betöltött helyének megfelelően még egy vasárnap sem engedheti el magát 
neki tetszően.     

Rozália nagymamám ücsörögve lánya, Ilona mellett, nem rendel mást soha, csak 
gyümölcsrizst, kissé görnyedt már, megy össze, ámde lesír róla, kalapja is mintázza, egy 
hajdani másik világ, amelyben kalap nélkül bizonyos asszonyok nem lépnek ki az utcára.  

Sűrűn szegeződnek ránk a tekintetek, mint amolyan helyénvalóan, illedelmesen 
viselkedő családra, ami azért, ahogy a pillantásokból is kitetszik, furcsállható, például 
egyáltalán nincs rokonunk a városban, barátunk sincs, közös élményről velünk ritkán 
számolhatnak be mások, így hát némi idegenkedést keltünk, elütünk, sustorogják rólunk, 
elütünk a többségtől, bár hogy miben, nehezen megfogalmazható, ugyanakkor azért 
igyekeznek megfogalmazni, ráadásul nem adunk okot pletykára sem, viszont ezt sem veszik 
kedvezően. Köszöngetnek nekünk, törekednek köszöngetni kedvesen, hiszen a város 
krémjéhez tartozunk, és mi, Újhelyék még kedvesebben igyekszünk viszonozni.  

Mit bámulnak ezek, szólal meg halkan Rozália nagymama, a fészkes fenébe. Ugyan, 
mama, szól rá Ilona anya, mi bajod, ne csinálj ügyet. Halkabban, suttogja Frigyes apa, meg 
vagytok bolondulva, most már tényleg mindenki minket néz, különben is, tudjátok, milyenek.  

Jómagam imádom szemlélni a közönséget, várakozásteli arccal nézek széjjel, bár, mint 
afféle kisgyerek, nem bírok egy helyben ülni, felállok, járkálok, és ha ismerős fiúra, lányra 
találok, vagy éppen frissiben megismerkedem, akkor rohangálunk, szaladgálunk az asztalok 
között, a felszolgálónők kényszeredetten  elnézik. 

Ha átfut rajtam, holnap hétfő, nyomban elröppen minden jókedvem, még tortaevés 
közben is szorongani kezdek, hisz kezdődnek a feszültséggel teli hétköznapok, amikor mindig 
tartani kell valamitől, pedig nekem kell legkevésbé, éltanuló vagyok. Mégis,  minduntalan 
pőre veszélyt érzek, mélyen átjár, ha nem is mindig kézzelfoghatóan. 

És nem is olyan régen, rohanva az iskola folyosóján, nehogy elkéssek, csaknem 
összeütközöm az igazgatóval, akit az utolsó pillanatban kerülök ki, mire az, kövér, erős férfi, 
ordít rám, és leken egy hatalmas pofont, éppen nekem, az iskola fennforgó gyerekének, 
akkorát, hogy elterülök a földön, tíz éves vagyok éppen, bepisilek a megrázkódtatás, a 
fájdalom, a meglepődés, az ijedtség meg a tehetetlen düh hatására, és szorongok egész 
délelőtt a pisis nadrágomban, mert mi lesz, ha esetleg megint találkozom az igazgatóval. 
Magamban beszélek az órákon, mindennek elmondom a dirit néma átkozódásomban, 
miközben remegek a felindultságtól. Terveket szövök, hogyan bosszuljam meg, és 
elhatározom, soha nem vállalok ezentúl szereplést, sokat szoktam ugyanis szerepelni, de azt 
ugyan többé nem, és lemondok az őrsvezetőségről. Magamból kivetkőzve tálalok ki otthon, a 
megalázottság és az igazságtalanság érzésétől feldúltan, kiabálok, hogy ebbe az iskolába 
többé nem megyek, vegyenek ki onnan, nem bírok és nem is akarok járni oda, ahol egy ilyen 
vadállat az igazgató, egy ilyen undorító, egy ilyen szemétdomb; magam is meglepődöm, 
milyen szavak tolulnak a számra. Mindent megcsinálhat, bármit megtehet egy ilyen? Vonják 
felelősségre, szólítom fel szüleimet, vitessék el a rendőrséggel, viszont ha nem intézkednek, 
megölöm, igen, megölöm, ordítom reszketve.   
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Döbbenten hallgat engem apám, anyám, nagymamám, főképpen mikor elhangzik az 
általam ismételgetett megölöm szócska, ilyennek még nem láttak, és tartanak attól, hogy majd 
a továbbiakban még sokszor láthatnak így, és ráébrednek, fel kell ismerniük bennem azt, aki, 
ha méltánytalanság éri, mérhetetlenül képes kivetkőzni önmagából. És, még évek múlva is, ha 
felmerül bennük az általam kimondott szó, a megölöm, amelyet ordítok, aggódni kezdenek 
értem.   

Apám, Frigyes komoran, kevés részvétet mutatva int le, mondván, lassabban a testtel, 
a düh beszél belőlem, a dühödt megbántottság, amely a legrosszabb tanácsadó, azonkívül 
hova jutnánk, ha a diákok számon kérhetnének az igazgatójukon minden kis pofont, 
semmiséget, ahhoz mindenképpen semmiséget, amiken át kellett mennie például neki, az 
apának az életben, számlálatlanul kapva a pofonokat,  melyek egyáltalán nem ártottak, sőt 
hasznára váltak, szokni kell ugyanis a pofonokhoz, és nem tehetetlen dühvel fogadni, ami a 
gyengeség jele, hanem, mint szokásos dolgot, az élettel együttjárót, sőt méltósággal fogadni, 
ahogy ő, az apa fogadja, még most is, mert tudja meg a fia, most is kap elég pofont, holott 
vezető állást tölt be. Anyám, Ilona ellenben vigasztal, és azt mondogatja, felejtsem el, 
higgadjak le, nem kell mindent mellre szívni, megtörténik az ilyesmi, sőt neki is, mint 
pedagógusnak, mikor felügyel a folyosókon, viszket a tenyere néha, nehéz visszafognia 
magát, ne osszon ki pofonokat. Nagymamám, Rozália viszont felháborodik, magához von, 
simogat, és kijelenti, a gyereket, ha nem vétkes, meg kell védeni, még egy igazgatótól is, ha ő, 
Rozália volna a szülő, bemenne ahhoz az alakhoz, aki egy utolsó kapcabetyár, és szépen 
megérdeklődné, hogyan és mint, a rossz nyavalya törje ki az ilyet. Apám felhorkan, és leinti 
nagymamámat, mondván, fogalma sincs Rozáliának, mit jelent manapság ujjat húzni egy 
igazgatóval, mit gondol, hol él, el van tévedve, az unokája inná meg a levét, sőt még ők is, a 
szülők. Anyám meg csillapít, magyarázva, ha csak egy kicsit is kifogásolnák ők ama igazgató 
cselekedetét, megnézhetnék magukat, manapság egy ilyen bizony nagyhatalom, még az ő, 
Ilona tanári pályáját is, hiába másik iskolában tanít, megtörhetné. Nagymamám azonban csak 
mondja a magáét.  

El vagyok telve nagymamámtól, az eredetinél is eredetibb Rozáliától, aki bárhol, 
bárkivel szemben megállja a helyét, légköre van, csodálom a sajátos szókimondását, az 
érdekes észjárását, és hát persze engem igen szeret, nála menedékre lelhetek. Anyám és apám 
fel is rója neki, túlságosan elkényeztet, elkapat. 

Hát persze, szüleim mindenben egyetértenek, hogyan is ne, kimondottan szeretik 
egymást, ez nyilvánvaló, tudom, örülök is ennek, így is van rendjén, de néha azt érzem, 
engem kizárnak maguk közül, és lehet, hogy nagymamám is ezt érzi velem kapcsolatosan, 
ezért pátyolgat engem.  

Anyámmal persze igen természetes, közvetlen viszonyban állok, egészséges 
viszonyban, mondhatni nincs semmi érzelmi kilengés köztünk, sem a hideg, sem a forró 
irányban. Anyám úgy viszonyul hozzám, ahogy a természete parancsolja, szabványosan, 
mértéktartóan, körültekintően, mindenképpen a szabályos, a szabályosság felé igyekszik 
terelni engem, az alkalmazkodás irányába, mivel észreveszi, önfejű vagyok, késztetésem van 
a túlzott érzékenységre, amit, szerinte, igazán elhagyhatnék. Sokszor rám pirít, mit nem 
csinálok jól, mit nem gondolok helyesen, mikor nem viselkedem megfelelően. Én meg vagy 
elengedem a fülem mellett, és fel sem veszem, vagy ingerülten vonogatom a vállamat, 
makacsul vonogatom, mikor hogyan.   

Játszani nem játszik velem sem anyám, sem nagymamám, a játszáshoz túlságosan 
idegesek, fáradtak, a játékot a beszámolók helyettesítik arról, mi történt velük aznap, vagy mi 
jár a fejükben; ha pedig játszani akarok, akkor tegyem, mint javasolják, a szomszéd  
gyerekekkel. 

Apámtól meg eszemben sincs elvárni a játszást, tudom, reménytelen, viszont sétálni 
elvisz, bármikor elvisz, és közben ellát példabeszédekkel, amelyeknek ő, az apa a 
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főszereplője, aki talpraesett, megold, felülkerekedik, aki ügyes és győz, túljár mindenki eszén. 
Apám serkent, legyek én is hozzá hasonló, ki is nézi belőlem, mert hasonlítok rá, így tartja, és 
nagyon jó, hogy hasonlítok. Büszke vagyok apám elismerésére, ezért aztán árnyékként 
követem, ott akarok lenni, ahol apám, ha megy valahová, én is menni szeretnék vele, és ha 
nem vihet vagy nem akar vinni, akkor cirkuszt rendezek, és nyomban átpártolok anyámhoz, 
aki azonban ezt nem tartja helyénvalónak, hát marad a nagymamám, aki szárnyai alá vesz, 
anyám rosszallására.  

Anyám ugyanakkor kemény szövetségben van nagymamámmal, mint jól tudom, hisz, 
hogy anyám taníthat, azt nagymamámnak köszönheti, aki helyette is vezeti a háztartást, 
beosztja a kosztpénzt, bravúros teljesítményként abban az időben. A kerti munkákat azonban 
anyám nem engedi át, imádja, és minden zöldséget, főzeléknek valót, amit lehet, megtermel. 
Látom, amint apám sokszor magára marad a két asszonnyal szemben, ezért ilyenkor apám 
mellé állok, erősítésként, amit apám hálásan vesz tudomásul. Azonban apám nagyvonalúan 
elismeri, milyen okos és kemény asszony a nagymama, van kire hasonlítania anyámnak, mert 
hasonlítanak, anyám is okos és kemény. Eme elismerés aztán lefegyverzi a két asszonyt. És az 
történik, amit apám akar, ezt is jól tudom, apám uralkodik, anyám és nagymamám alárendelik 
magukat neki, ha úgy is csinálnak, mintha nem tennék. Apám elnéző, ha  anyám  és 
nagymamám egymással vagy vele perlekedik, ilyenkor kijelenti, nem  szépek ők, csak nagyon 
buták; és amiről beszélnek az egykor van, most meg már fél hat. Ilyeneket mond, és én 
élvezem. Nagymamám  persze megjegyzi, még csak három perc múlva lesz fél hat, ugye neki 
nem lehet akármit beadni, nem ám. Az ég szerelmére, mama, ne vidd túlzásba, mondja 
anyám.  

Elalvás előtt hallhatom a szomszédos szobából a szüleim beszédfoszlányait, 
hallhatom, amint engem igen szerencsés csillagzat alatt születettnek tartanak, jó 
természetűnek, még akkor is, ha túl sebezhető vagyok, és ha időnként fel is indulok, 
mindenképpen szerelmük sikerült gyümölcsének vélnek, miközben érzékelem, milyen 
örömteli anyám hangja, és gyengéd apámé. 

Mikor kiteljesedik az új világ, csak állnak és néznek szüleim, mint Bálám szamara a 
hegyen, hát ilyet, ilyen világot, sosem gondolták, hogy ilyen lehet. Ez a világ kihozza 
apámból a kesergést, állandóan kesereg, mindig csak kesereg, és különösen akkoriban 
kesereg, mikor a körülmények tulajdonképpen tényleg kesergésre ösztönöznek. Anyámnak ez 
nem tetszik, és felhozza, hogy apámnak, amióta megszületik, semmi sem jó, tulajdonképpen 
kesergőnek születik. Hát összevesznek. 

És apám, mikor elveszik a papírboltot, dühében elégeti, ahelyett, hogy kiárusítaná a 
maradék papírárút, akkor anyám megvádolja jókora rombolási hajlammal, amit, szerencsére, 
eddig takargatott. Apám zokon veszi anyám vádját, mondván, azért beszél ilyeneket, mert  
lélektani könyveket búj, hülye könyveket, ez rányomja bélyegét.   

Verejtékes küzdelmet folytat apám megtanulni valamennyire, milyennek kell lenni a 
kommunizmusban egy kereskedőnek, és milyennek egy mozgalmi embernek, miután 
beléptetik apámat, ellenkezése dacára, a pártba, és aztán meg a párttitkárságot is 
ráerőszakolják, mert ráerőszakolják. Ez aztán végképp megviseli apámat.  

Anyám inkább képes alkalmazkodni, ő tulajdonképpen alkalmazkodásra termett, és az 
iskolában, ahol tanít, a legjobb munkaerőnek tartják, kikezdeni soha sem tudják, mert mintha 
páncélt viselne.  

Nemsokára csúnya légkör kezd lengedezni szüleim körül, tudniillik anyám megtudja, 
hogy apám szórakozni jár az úgymond elvtársaival, sokáig kimarad, majd anyámnak 
mentegetőzik, muszáj inni a fejesekkel, sőt nőzni is velük, amit meg kell vallania 
kényszerűen, miután egyszer anyám talál egy csomó óvszert apám zakója zsebében; mire 
apám kijelenti, ez arra van, ne csalhassa meg anyámat, mert azzal nem megcsalás. Anyám sír, 
sírdogál, szenved, kiszeret Frigyesből.   
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Hátat is fordítok apádnak akkor egy időre, de te, Gyulám, nem érzékelhetsz semmit, 
mert úgy csinálom, mondja anyám. 

Versengenek egymással, ki népszerűbb Újhelyen, mert mindketten népszerűek. Mikor 
anyám meséli apámnak, hogy őt bizony minduntalan megállítják az utcán, apám faarccal 
megjegyzi, na és amúgy? Anyám visszakérdez ingerülten rendszerint, mi az, hogy amúgy? 
Apám viszont belemélyed akkor már az újságba.    

Hát így, Gyulám, így élünk akkor apáddal, megváltozik köztünk a viszony, mondja 
anyám. Apád basáskodik.  

Ne hidd el anyádnak mindazt, amit duruzsol neked, fiacskám, mondja apám, különben 
is, mi van a viselkedésemben oly különös, családfő lennék vagy mi a fene.    

Összevesznek a Budapestre költözésen. Apám tudakolja anyámtól, a pénzfelelőstől, 
hol a pénz, kell neki, lakást venni Pesten, és nem találja. Anyám azt mondja, csak azért is azt, 
hogy el van ásva a kertben, tudhatná apám, mert dollárt, amiért a szőlőjüket eladták, csak 
elásni lehet. De hol, melyik részén a kertnek? A nyári konyha ajtajától két és fél méterre, 
balra. Apám ásni kezd ott, de nem leli meg. Mélyebben lehet, mondja anyám. Apám 
mélyebbre ás, ott sincs. Hát akkor valaki már kiásta, jelenti ki anyám. Egy farkasbőrbe bújt 
kígyó vagy, mondja apám. És aztán anyám elárulja, hogy kiásta, mert kell a megélhetésre, 
úgyhogy nincs miből venni pesti lakást, ha csak el nem adják a házukat. 

Egyáltalán nincs formában akkor apád, Gyulám, mondja anyám, és ez rányomja 
bélyegét a kapcsolatunkra. Frigyes olyannyira kiállhatatlan és erőszakos lesz, hogy 
megmérgezi az életemet.  

Mesebeszéd, jegyzi meg apám, anyád túl sokat lelkizik, fiacskám.  
Az az életkép meg egyenesen megörökítés után kiált, mikor, miután már felköltöztünk 

Budapestre, kártyapartira hívunk rokonokat, azt a keveset, aki van, apám unokatestvéreit 
feleségükkel, két házaspárt, pókerozni, illetve römizni, filléres alapon, de azért pénzben. A 
nagy ebédlőasztal mellett kártyáznak, miközben kávét isznak és aprósüteményt esznek. 
Anyám nem szereti a kártyát, ahogy egy másik unokatestvér feleség sem, ők a dohányzóasztal 
körül ülnek fotelokban, Rozáliával együtt, szörpöt isznak és tortát esznek. Az egyik házaspár 
mindig elhozza a lányát, aki másodunokatestvérem, két-három évvel fiatalabb, mi ketten az 
ágykanapén, kényelmetlenül ülve, foglalunk helyet, a lány tömi magába az édességeket, én 
meg azért sem eszem; ingerült vagyok, mert a lány miatt kell otthon maradnom, különben 
sem bírom, ronda, kövér és sokat beszél, még általánosba jár, gimnazista gőggel kezelem.  

Egymás szavába vágnak a kártyázók, a mondatok összefolynak, kavarognak. Láttál te 
már eleven szovjetet? Sajnos igen, bár ne láttam volna. Drágán fizetünk meg azért, ami most 
van. Jó, jó, de miért nem alkuszunk? Az újságok szépen jelzik, mi vár ránk, persze csak 
akkor, ha tudsz a sorok között olvasni. Még hogy jelzik és a sorok között, ugyan, a sorközök 
is cenzúrázva vannak. A cikkek állításainak ellenkezője sem igaz. Félsz, van talán félnivalód?  
Hát nem mindegy, hogy van vagy nincs?! No mármost amik itt történnek!  Nem kell erről 
beszélni. Máshol is ez megy. És akkor kérdem én, miért jár  táncolni  élő és holt? Mert Pest az 
Pest. Fenét, Pest egyáltalán nem Pest már. Mintha Buda Buda lenne. Azért a hidegháború 
jobb a melegnél. Lehet, de megfagyunk. Mesélik, hogy a most feltűnt slágerénekesnő, az, aki 
nagyon tátog, lefekszik a miniszterekkel.  

Anyám próbál higgadt és tárgyilagos maradni, elterelni a figyelmet a szorongató 
témákról, mondván, minek háborogni, siránkozni, mert nézzünk szembe a dolgokkal, mindig 
is voltak bajok, lesznek is, viszont most sok minden olyasmi létezik, ami jobb, mint régen. A 
pondrós kutyával kéne megetetni, ami most van, és akasszon fel Kozarek, a hóhér mindenkit, 
aki csinálja, jegyzi meg nagymamám. Apám a kártyaasztaltól, ahol általában nyer, és jókedvre 
derül emiatt, odaszól, miszerint anyósa az al-mafla, felesége a fő-mafla, fia a közép-mafla, 
különben is tudjuk, milyen országban élünk.  



 66

A pokolba kívánom a másodunokatestvér lányt, aki szakadatlanul érdeklődik, járok-e 
már valakivel, szeretem-e a költészetet, írok-e faliújság cikket, olvasom-e Déry Tibort? 
Zordan és kitérően csak annyit válaszolok, hogy a volapük nyelv a szenvedélyem, az minden 
mást, különösen Déryt, háttérbe szorít. Az micsoda, az a nyelv, kérdezi a másodunokatestvér 
lány. Tettetett szemrehányással, de főleg gúnnyal nézek a lány képébe, kérdezvén, hát nem 
tudja, ez lesz a magyar nyelv a közeljövőben.  

Történik, miszerint nekem kell sorban állnom narancsért, azt igen ritkán lehet kapni, és 
a felnőttek engem, mint afféle kamaszt, bár már nagykamaszt, félrenyomnak minduntalan, 
előznek állandóan, hiába nyomakodnék, lemaradok, főleg, mert utálok nyomakodni, nem 
bírom, ha hozzám érnek, illetve ha én érek hozzá valakihez, minek következtében távolságot 
tartok, így könnyű elém kerülni, és mikor éppen én következnék, a mögöttem álló férfi 
egyszerűen félrelök, ki a sorból, minek utána többen is elém tolakodnak, és már nem jut 
nekem narancs. Ki is kelek magamból, és rászólok arra a férfira, középkorúra, aki kilök, hogy 
ássa el magát. Annak sem kell több, ordítani kezd, hogy a szemtelen kamaszokat, akik nem 
tisztelik a felnőtteket, javítóintézetbe zárná, móresre tanítani. Sőt, mikor észrevesz egy 
rendőrt, odahívja és követeli, igazoltasson engem, mert egy aszfaltbetyár vagyok. A rendőr 
gond nélkül megteszi, és jegyzőkönyvet vesz fel, a szája íze szerint a középkorú férfinak, aki 
kijelenti, mintegy diktálva a rendőrnek, hogy én kifogásolom a narancsellátást, és mikor 
rendre utasít, akkor még nekem áll feljebb, szinte lázítok, vádol meg így. Hiába tiltakozom, 
hiába emlegetek hazugságot, a rendőrt nem befolyásolja, és megígéri, a jegyzőkönyvet kiküldi 
a gimnáziumba, ahová járok.  

Felháborodva mesélem otthon, mi történt velem, igazságtalanságot emlegetek, és 
szinte őrjöngök, hogy mindenhol csak ezt tapasztalom, az igazságtalanságot, holott állandóan 
az igazságról való papolást hallom, viszont sehol nem látom az érvényesülését, elegem van. 
Apám, Frigyes megjegyzi, igazság, fiacskám, miről beszélsz, szerencsétlen, mintha nem is itt 
élnél; máskor ne hívd ki magad ellen a sorsot. Jól teszi a Gyulus, hogy szóvá teszi, amit szóvá 
kell, mondja Rozália nagymama, persze nem számol azzal, micsoda világ ez itt, el kéne innen 
menekülni. Anyám, Ilona kifejezi, az, ami veled történik, Gyulám, mindennapos dolog, 
istenem, kilöknek valakit a sorból, nem kell ilyesminek nagy feneket keríteni, remélem, ezt 
megtanulod.  

Hogy ne legyen a jegyzőkönyvből ügy, persze összeköttetés szükséges, és szerencsénk 
van, mert, ahol a gimnázium található, annak a kerületnek a helyettes tanácselnöke távoli 
rokonunk. Persze továbbra is csak indulatoskodom, kijelentvén, hogy, ha találkozom még 
egyszer azzal a férfival, aki kilök a sorból, felöklelem. 

Egyszer ölni akar, most meg öklelni, micsoda utódunk van, jegyzi meg apám, 
egyetértésével anyámnak.  

Mindettől eltekintve, apám kezd felnőttként kezelni, például panaszkodik nekem, hogy 
mennyire résen kell lennie, elhárítani veszélyeket, felülkerekedni minduntalan,  és 
felülkerekedni, állandóan felülkerekedni, egészen nyomasztó, azt bírni alig lehet, az úgy kell 
neki, mint púp a hátára, sokáig nem fogja már elviselni a kötelező győzelmeket, amelyek igen 
megterhelik, utálja, a látszat ellenére, hogy állandóan győznie kell, meg persze  
megbízhatónak látszani, ugyanis csak így maradhat meg főnöknek, ha csak egy kis boltban is, 
és bár képes győzni is, megbízhatónak is képes látszani, ámde nagy erőfeszítés árán, persze az 
erőfeszítés sem volna elegendő,  ha nem lenne azért, bizonyos fokig, rátermett, ha egyáltalán 
nem értené a dolgát, ha nem szerezne edzettséget, ha nem tanulná meg, hogyan kell cselezni, 
kicselezni. Szerencsére mindezt begyakorolhatja, hiszen a túlélés feltételeinek 
megteremtésében nagy tapasztalatokat szerez élete során, így aztán állóképes lesz, szívós. És 
mégis fél, hogy kijön a sodrából, érzi, fogyóban az ereje, szívesen meghúzná már magát 
nyugalomban, csendben, és csak szemlélődne, sétálna, kirándulna.  
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Nyugtázom, valami történik apámmal, egy új embert látok, számomra újat, 
meglepődöm, főképpen, mikor ráébredek, hogy tulajdonképpen én is ilyen vagyok, apámhoz 
hasonlatos, kesergő bizonyos mértékig, és eltölt az öröm, éljen, rátalálok apámra megint, 
apám meg rám.   

Ámde anyám nem bírja egyáltalán apám egyre sűrűsödő panaszait, eléggé ingerült 
vele, és követeli, apám szerezze vissza a régi tettrekészségét, mert meg kell állnia a helyét 
még egy darabig, a nyugdíjig, ha pedig erre képtelen, mondja meg őszintén, ámde akkor ő, 
anyám nem fogja családfőnek tekinteni. És tapasztalom, hogy anyám lépéseket is tesz átvenni 
a család irányítását, miközben hangot ad annak, hogy, emlékezete szerint, nem egy ilyen 
férfihez, aki egyre feszültebb, idegesebb, ingerültebb, és mind tehetetlenebb, megy férjhez, 
nem egy olyanhoz, aki igyekszik a gondokat lerázni magáról, elhessegetni, másra átterhelni.  

Váratlan eme fejlemény nekem, anyám felülkerekedése apámon, nem is tetszik, mint 
az sem, hogy felfedezem, anyám próbálja terelgetni apámat a se hús, se hal viselkedés, 
tulajdonképpen az arctalanság felé, magyarázva, ne ismerjék ki, az nagy előny volna. 
Felhozza önmagát, milyen szerencséje van a mosolygós természetével, ugye születésétől 
fogva mosolygós, így a mosolygásba rejtőzhet el, hát mosolyoghatna apám is, sőt én  is, vagy 
ha képtelenek vagyunk mosolyogni, akkor találjunk ki valami mást, ami kiismerhetetlenné 
tesz bennünket, mert ilyennek kell lenni, kiismerhetetlennek, simulékonynak, 
alkalmazkodásra képesnek feltétlenül, és részt venni mindenben, abban legalább, ami 
kötelező, ha tetszik nekünk, ha nem, jó képet kell vágni, és megindulni egy úton, valamilyen, 
a körülményeknek megfelelő úton, és azon végig menni, ahogy ő, anyám is elindult, és, lám, 
hogy jó irányt vesz, mutatja az érvényesülése, nem hiába tölthet be nevelőpszichológusi állást. 

Apám persze nem győz élcelődni lélekbúvárságán anyámnak, aki ez által ugye 
feltornázza magát, mondogatja apám, értelmiségivé, vagy mi a fenévé, miközben ő, Frigyes 
nemhogy egyetemre nem jár, de még a nyolc általánosa sincs meg, legfeljebb hat, viszont 
kitanul legalább három-négy szakmát, és még mindig jól ismeri a Bibliát, abból mindent 
megtanul, amit az egyetemen egyáltalán nem lehet megtanulni, így aztán megvan, elvan 
valahogy a roppant képzett oldalbordája mellett csak úgy.  

Rá kell hagyni apádra, Gyulám, mondja anyám, ha ez kell neki, az ilyen duma, hogy 
megjöjjön a kedve és meglegyen az önbizalma, hát akkor legyen, érezze, hogy érvényesül, 
legalább a családjában. 

Hát igen, érvényesülni kell, azt kell, vallja nagymamám is, azonban kárhoztatja mind a 
lányát, mind a vejét, mert a lánya, szerinte, mindig igazodik, a vejének meg állandóan van 
valami baja, viszont ő, Rozália világ életében, ha igazodik is, meg ha van is baja, nem engedi 
eluralkodni magán, egyáltalán nem, sem az igazodási kényszert, sem a bajait. És rám vetíti, 
hogy én bizony rá hasonlítok, amit különben szeretnék is, de tudom, nem így van.  

Egyre több az összezördülésem a szüleimmel, aggódnak értem, a kezdeti jó irányba 
indulásom, véleményük szerint, megakad, rossz felé fordulok. És ütközőpont leszek, hol 
anyám, hol apám áll mellém, illetve támad, mikor hogy, ami attól függ, éppen hogyan 
viszonyulnak egymáshoz, tudniillik kapcsolatuk kiegyensúlyozatlanná válik. Anyám kemény 
hangon kezd megnyilvánulni, uralkodói zöngékkel, apám visszafogottan, sőt lemondóan 
viselkedik, vagy éppen fordítva, minden esetre kiássák a csatabárdot. 

Az az életkép sem elhanyagolható, sőt jellegzetes, mikor az egyik este, vacsora után 
véletlenül otthon maradok, ritka az ilyesmi, mióta egyetemre járok, üldögélünk, a 
beszédtémákban ugrálunk összevissza, apám cigarettázva, anyám almát majszolva, 
nagymamám gyógyteát szürcsölve, jómagam meg pipázva. Apám egyszer csak, átlátszóan 
ravaszkás mosollyal, előadja, milyen jó partit talált nekem, leányát egy presszóbeli törzsasztal 
társának, aki szép hozományt tud adni annak, aki elveszi a lányát, egy ilyen feleséggel aztán 
indulhatnék az életnek szépen, ez pedig nekem egyenesen testre szabott volna, hiszen nem 
lennék kiszolgáltatva, nem kellene függnöm a körülményektől, csinálhatnám a magam 
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dolgait, hisz erre van hajlamom. Anyám azonnal helyesel, hozzátéve, az a lány nagyon csinos 
és kedves, sőt házias, családszerető, igencsak feleségnek való. Nagymamám csupán annyit 
mond, hogy a szerelem elmúlik, a vagyon megmarad. Felpaprikázódom, csak nem képzelik a 
szüleim meg a nagymamám, hogy pénzzel fogok házasságra lépni, vagyonba leszek 
szerelmes, egyáltalán, hogy a pénz és vagyon összekapcsolhat két embert. És hozzáteszem, a 
szüleim és nagymamám megaláznak engem az iménti ajánlatukkal, és lealacsonyítják 
magukat is. Tudják meg, engem a vagyon, a pénz hidegen hagy, tökéletesen hidegen, és azzal 
is legyenek tisztában, ha a pénzen múlik, ha csak azon és semmi máson, akkor én egészen 
biztosan életképtelennek bizonyulok. Erre, az életképtelenségre nem volna oly nagyon büszke, 
reccsen rám anyám. Ilyesmit kijelenteni nagy ökörségre vall, kel ki magából apám. Micsoda 
természet, sóhajtozik nagymamám, kész elmebaj.  

És szüleim meg nagymamám felhozzák, hogy egyszer ölni akarok, máskor öklelni, 
most viszont életképtelennek nyilvánítani magam, hát szép. 

Tudom, már egy idő óta megint megváltoztak családunkban a viszonyok, apám erőre 
kap megint, és mivel anyám a régi Frigyest látja, nagy lesz köztük az egyetértés, és így, 
egymással versengve kárhoztatnak engem, félnek, tényleg életképtelennek bizonyulok, még 
nagymamám is ezt gondolja. És nem tetszenek nekik azok az eszmék, elvek, amelyekkel 
körülbástyázom magam, háborúznak velem.   

Egyszer anyám gyerekkori barátnője, egy magas polcra kapaszkodott asszony látogat 
el hozzánk, roppant elegánsan és kimódoltan, a férjével együtt, és kifejti, a fülem hallatára, 
hogy mondjon bárki bármit, bámulatos, milyen jól élünk ebben az országban, ha meglepő, ha 
nem. Elképedek, és megkérdezem, ezt terjeszteni talán pártfeladat? Anyám rám szól, nem 
fontos részt vennem a társalgásban. Apám megjegyzi, túl jó dolgom van, ez a bajom. A 
megszilárdulás, a megerősödés felé haladunk, fejtegeti a barátnő. Ha az elnyomás 
módozataiban nyilvánul meg, akkor így van, mondom. A barátnő megkérdezi, ezt komolyan 
gondolom? Roppant komolyan, így én. Ellenséges megnyilvánulás, háborodik fel a barátnő 
férje. Apám rám szól, micsoda jó provokátor volnék is. Anyám megjegyzi, úgy tudja, valami 
dolgom van, el kell mennem, szedjem a sátorfámat. Eléggé különös fiatalember vagyok, 
jelenti ki a barátnő. Örök ellenzék, mondja nagymamám, így született, nem tehet róla, meg 
lehet neki bocsátani. Van, ami megbocsáthatatlan, kel ki magából a barátnő. Például egy 
parancshatalmat szolgálni és dicsérni, jegyzem meg. Na, ebből elég, az ég szerelmére, csattan 
fel anyám. Fel is út, le is út, gyerünk, mordul fel apám, és ajtót mutat nekem. Menj csak el, 
Gyulus, mondja nagymamám, jobb lesz az neked is. Remek, jegyzem meg, és távozás közben 
még odavetem, lehet még  felelősségre vonás.    

Egyszer ölni akar, máskor öklelni, majd életképtelenséget mutat, most meg 
felelősségre szeretne vonni, micsoda utódunk van, tanakodnak szüleim. 

Az utóbbi időben apám és anyám állandóan vitatkoznak velem, minden kicsiségért is, 
úgy látszik, egységfrontot képeznek ellenem, mintha ketten egy szájból, elítélésüknek hangot 
adva, szólnának hozzám mindig. Csodálkozom, mennyire egyformán vélekednek rólam, mint 
soha azelőtt, és milyen összecsiszoltan, hát kíváncsi vagyok, vajon minek  köszönhetem. 

Ráébredek, szüleim között újfajta összhang keletkezik, már nem uralkodik egyik a 
másikon, mint szerelmük kezdetén, mikor Frigyes hatalmaskodik Ilonával, vagy mint később, 
szerelmük meglazulása idején, mikor Ilona kerekedik felül Frigyesen. Vigyáznak, ne 
okozzanak egymásnak felesleges sebeket, még utóduk megítélésében is egyezzenek, 
találjanak mindenben megint egymásra, így öregedésük kezdetén. Minden esetre véd- és 
dacszövetséget kötnek, és ebbe a szövetségbe senki, még jómagam sem férek be.  

Nem rejtik suba alá kifogásolni valóikat velem szemben, kifogásolják öltözködésemet, 
viselkedésemet, véleményeimet, barátaimat, barátnőimet, hogy későn kelek és későn fekszem, 
hogy titkolom, milyen utakon járok, és leginkább azt kifogásolják, hogy lebecsülöm, amit ők 
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értékelnek. Nem volna szükséges annyira hevesen vitatkoznom apámmal, anyámmal, 
ismerem be, meg is fogadom, ámde teljesíteni képtelen vagyok.    

Nagymamámmal azonban jól kijövök, elő is hozakodom barátaimnak vele, 
dicsekedve, hogy ilyen öregasszonyt nem igen hord a föld még egyet a hátán. Anyám mintha 
féltékeny is volna a nagymamámra, elhinti, hogy Rozália előrehaladott agyér-
elmeszesedésben szenved, apám úgy véli, vásárolni már nem is lehet elengedni; főzni persze 
még mindig főz, arról nem engedi magát lebeszélni. Én azonban továbbra is hiszek 
nagymamám tökéletes szellemi épségében. 

 
 
12 
 
 

A napokban kellemetlen szag hatolt be szalagházunk lakásának ablakán, nagyon 
kellemetlen, bosszúsan tekintettem is szét, olyan valami szag, amelynek forrása izzadtság, 
mint gondoltam, valami izzadtság Budapest itteni, albertfalvai részének lakótelepi bőrén. 
Furcsa szag, mintha keveréke lett volna a közeli vegyi szövetkezet által kibocsátott gázok 
meg a játszótér megsárgult, kiégett füve szagának, az anyaghiány miatt félbemaradt, közeli 
építkezések cementszagának, meg a hányingerkeltő, sokfelől áramló, jobb szó híján, 
kipárolgásoknak. Lakótelepi szag, mert hát milyen szag legyen egy lakótelepen, gondoltam.   

 Mikor meghozta a posta, hogy a kerület irányítása alá tartozó építőipari cég nem 
tartotta jogosnak az általunk kért javításokat az új, lassan már nem olyan új lakásunkban, 
amelyre szavatolás volt, jótállás a minőségére, feldühödtem, felment valószínűleg a 
vérnyomásom. Mások is lehettek így a házban, láttam a tekintetükön, komor és bosszús 
tekintetükön. 

Elzarándokoltam ehhez a kerületi építőipari céghez, a műszaki igazgató kelletlenül 
fogadott, kijelentettre, semmi baj a lakásunkkal, majd javaslatot tett, hogy megvenné tőlünk a 
lakásunkat,  annak az árnak valamivel több mint a feléért, amennyibe nekünk került, mert hát 
lássuk be, az a lakás igen szar, felújítaná, komfortját kétszeresre, háromszorosra, sőt 
négyszeresre fokozná, és kiadná nekünk, megegyeznénk, mennyiért. Fejembe tolult a vérem, 
és odamondtam neki, hogy feljelentem. Mosolygott, megvetően mosolygott. Micsoda 
szánalmas fickó maga, mondta.  

Otthon beletekintettem a tükörbe, bár tudtam előre, mit fogok látni, hát azt is láttam, 
hogy tekintetemmel ölni lehetett volna.  

És megint átfutott rajtam a hatalom meg a közeg, amelyben élnünk adatott, pedig már 
roppant untam, hogy mindig erre kell gondolnom. Szóval a hatalom felsebzett, majd 
igyekezett eltüntetni a sebeket, ígérgetéssel, ráolvasással, erőszakkal, mézesmadzaggal. Így 
aztán tekintetünk a hatalom által létrehozott mindenkori valóság lenyomataként volt 
érzékelhető, legalábbis ez lett a véleményem. Ez a fajta valóság, a hatalom valósága, sőt 
igazsága véste belénk minden megpróbáltatását. 

És  a tekintetünk válaszol. 
Kényszerítve éreztem magam leülni az írószekrényemhez, kesztyűt húzni, hogy így 

téve be írógépembe papírlapot, ne látsszon ujjlenyomat rajta, vagyis készülődtem megint  egy 
névtelen levelet fogalmazni, most a kerületi tanácselnöknek, akinek irányítása alá tartozott a 
házunkat felépítő vállalat. Felhasználtam a szóbeszédet a kerület gyáraiban uralkodó 
zűrzavarról, a lakosság zúgolódásáról a hús és a friss kenyér gyakori hiánya miatt, és hogy a 
címzett utálja a templomi harangozást; meg azt is felemlegettem, mennyire ki szokott kelni az 
egyre tömegesebb méretű munkahely változtatások ellen, konkrét esetekkel is példálózva, és 
kikelni, habzó szájjal, bizonyos eltitkolt tények napvilágra kerülése ellen, mint például, hogy 
a legújabb Lada gépkocsi szállítmányban mennyi hibát találtak.  
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Nagyrabecsült tanácstalan kerületi főnök, te, nemkülönben  harangöntő szakértő, 
szólítottam meg így. Zavar téged a templomi harangozás, ez terjedt el, írtam, elsősorban is 
kerületi főnökként zavar, és világnézetileg zavar a számtalan kerületi templom harangozása, 
és, kiderült, rendeletet szeretnél eme harangozások visszaszorítására, mondván, a mi 
államunk, vagyis pártállamunk nem vallási állam. Különben is követelmény volna, szerinted, 
mint már ez a véleményed is kiderült, hogy a pártállami harangozást volna szükséges 
alkalmazni, sőt szentségként bevezetni az egyházi helyett, és, figyelem, a vörösök 
hadseregének bevonulása emlékére. Vigyázz, tudniillik pletykálják, hogy te, tanácstalansági 
kerületi főnök, azért tanácsolod annyira az állampárti harangozás intézményének bevezetését, 
mert már alapítottál is a kerületedben egy műhelyt, amelyben nemesfémtárgyakat olvasztasz 
be és öntesz, és most már harangokat is szeretnél előállítani meg persze értékesíteni, hogy 
majd ellásd, az állampárti harangozás bevezetése esetében, az összes hazánkbeli templomot új 
harangokkal, mert az egyház harangjai hamisan szólnak szerinted. Nem mondom, jó kis üzlet 
volna. No persze, élni kell egy kicsit neked is. Arra is számítasz nyilván, tanácstalansági 
kerületi főnök, miszerint a pártállami harangozás hangoztatásának ötletével előreléphetsz a 
ranglétrán, még nagyobb posztról utasítani, tanácsolni, harácsolni, elítélni, átverni, 
gazdagodni, uralkodni, hatalmaskodni, írtam. Viszont megrekedt a pályád, írtam, az utóbbi 
években megtorpantál, neked kedvezőtlen fordulat következett be, semmi pusztítás, semmi 
bujtogatás, hajtóerőidet, a kívánalmaknak megfelelően, csendesítened kellett, persze 
dühöngve és kedveszegetten tetted, szegény harangöntő szakértő, mert jól tudtad, hogy a 
puhaság, a békülékenység nem kedvez neked, hanyatlásra vagy ítélve. Javaslom, jól felfogott 
érdekedben, tisztelt tanácstalan kerületi főnök, írtam, hogy kápráztasd el, de gyorsan, 
elsősorban gazdáid keménykedőit, velük persze összefogva, nagyszabású ötletekkel, ahogy 
valamikor tetted. Képviseld nyugodtan és erőteljesen főnökeid előtt, hogy a papolást sutba 
kell már végre vágni, meghagyni a papoknak, és elindulni megint azon az úton, vadul és 
örömmel, amelyen már jártatok, a jól ismert úton, a vakhit útján, és letáborozni a puszta 
erőszak meg a gyilkolás mezejére ismét, és nevezni mindezt újra a legmagasabb rendűnek. 
Állítsd be összeesküvésnek, írtam, hogy némely illetékes el merte mondani nyilvánosan, amit 
csak a színfalak mögött vagy még ott sem lehetett volna, kitálalták ugyanis az új Ladák hibáit, 
hivatkozva a debreceni Lada-átadó vezetőire, akik kikottyantották, miszerint a legutóbbi 
ezernyolcszáz Ladás szállítmányból több mint ezernél festékhibát volt szükséges javítani, az 
ajtókat, csaknem mindegyiknél, hosszan tartó munkával kellett beállítani, az önindítók 
ezerszázhuszonhat kocsinál nem indítottak, a lengéscsillapítók nem csillapítottak 
kilencszázharmincnégynél, a gömbcsuklók általában nem bizonyultak gömbalakúnak. No már 
most felmerül az is, mennyire gyenge vagy, sajnos, írtam, gyengécske, mert hiába lépsz fel a 
sűrű munkahelyváltoztatás divatja ellen, hiába erőteljes szavakkal, hiába sűrű 
káromkodásokkal dühöngsz ezen,  kifejtvén, hogy úgy változtatják állásaikat egyesek, ahogy 
az alsóneműjüket, és ha azt is figyelembe vesszük, miszerint nálunk az alsóneműt igen 
gyakran cserélik mostanság, köszönhetően az életszínvonal emelkedésének, akkor 
elképzelhetjük, mennyien csereberélték az állásaikat már eddig is, és hiába jöttél az adatokkal, 
írtam, milyen rengetegen léptek ki bizonyos helyekről, és léptek be bizonyos helyekre, és 
elsősorban olyan helyekre, amelyek népgazdasági haszna, szerinted, bizony 
megkérdőjelezhető.  Pintér János feltűnő esetével is példálóztál, Pintérrel, aki kilépett a 
kerületed egyik gyárából, ahol mint repülőmérnök, igen, repülőmérnök, az iparműtani osztályt 
vezette, viszont kevesellte a jövedelmét, kifogásolta, hogy lakást sem kapott, így aztán 
továbbállt egy szigetszentmiklósi téesz melléküzemágába szögvasat fűrészelni, és a 
többszörösét keresi,  ki is jelentette, most már gyűjthet lakásra. Hát ilyet, az ilyesmit meg kell 
akadályozni, harsogtad, mert micsoda erkölcstelenség, micsoda önzés és hálátlanság 
szögvasfűrészelővé válni egy repülőmérnöknek, akit a nép állama kiválasztott magas 
képzettségre, mégis a népállami érdek rovására akarja megteremteni, ordítoztad, a maga kis 
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szocializmusát, mégpedig lakásszerzése oltárán. Szövegnek biztosan jó, amit szövegelsz, 
írtam, legalábbis bizonyos fő-főkutyák fülének, azonban csak szövegelni tudsz, és semmit 
sem vagy képes működtetni, például a kerületed, tanácstalan kerületi főnök, romokban hever, 
a legnagyobb fémüzemben hetek óta nincs a gyártáshoz szükséges tömörítvény, betétanyag, 
sőt vashulladék sem; a vegyigyár felújítása leállt, az első és a negyedik számú kemencéje 
régóta hibás; az uszoda építése félbemaradt, kiderült nincsenek részlettervek; mind gyakoribb 
a sorbaállás az üzletek előtt, nem jut mindenkinek hús, ráadásul cinikus vélemények 
hangzanak el, hogy majd akkor lesz, ha felemelik az árát; persze ennél is nagyobb botrány, 
miszerint nem kapható mindig friss kenyér, pedig a szomszéd kerületben állítólag kapható; a 
nyugdíjasok, a sokgyerekesek, és a lakásra várók harsányan nyilvánulnak meg panaszaikkal, 
például a kerület játszóterein életszínvonaluk csökkenéséről beszélnek, és főleg a 
reménytelenségről, fogaikat csikorgatva. Ezek után nem felejtheted el a legfontosabbat, 
kerületi tanácstalansági elnök, védeni magad, írtam, amire a leghatásosabb módszer 
lekenyerezni főnökeidet, elsősorban is a kerület egyik üzemében általad titokban gyártott 
aranytárgyakkal, vagy az ugyancsak általad elemelt, mondhatni ellopott, míves, minél régebbi 
templomi ezüstkelyhekkel, esetleg még harangokkal is, harangjátékokkal, sőt keresztekkel, 
persze ritkaságértékű ötvös munkákkal, mert, tudd meg, a te kereszted, harangöntő szakértő, a 
görbe utakon járás, ilyen vagy, ilyen görbe, sajnos, görbén működsz a tanácstalanság kerületi 
főnökeként is, és a görbe útjaidat minden kerületi lakos, sajnos, sajnos, viszolyogva és 
vicsorogva meséli egymásnak. Nagyrabecsüléssel, Jelzőművész. 

Szégyelltem magam a névtelen levél miatt továbbra is, főképpen, mert elborított a kéj, 
elborított most is a névtelen levél írása közben, elborított a szabad, sőt a szégyentelenül 
szabad fogalmazásból adódó kéj. Ez a fajta kéj megterhelt, és fokozottabban töltött el 
szégyennel. 

Sok mindent elolvastam a szégyenről, elsősorban filozófusoktól és pszichológusoktól, 
nem sokra jutottam, alig hámoztam ki valami nekem tetszőt. A szégyen, illetve annak 
kiiktatása szabályozza magatartásunkat, írták. Általában valamilyen tekintély, elsősorban 
magunkévá tett, bensővé tett erkölcsi tekintély, nevezhetjük eszménynek is, következtében 
szégyenkezünk. A szégyen, írták, egy állandósult félelem, hogy rajtakapnak. És min 
kaphatnak rajta? Például ocsmányságok elkövetésén. Ilyen lehet a névtelen levél is. Ha 
ilyesmit írunk, megszégyenülhetünk. És ha megszégyenülünk, akkor igen gyakran szoktunk 
fenekedni mások ellen, rondán, meggondolatlanul, írták ezt is mind filozófusok, mind 
pszichológusok. Aha, szóval megszégyenültem, és ennek következtében olyasmit követtem el, 
ami még inkább megszégyenített. Hát ez jó, gondoltam, a kör bezárult.       

De hát  az egész élet egyetlen nagy megszégyenülés, gondoltam, és ezt már máskor is 
gondoltam. 

Különben nagy léptekkel haladtam előre újabb kutatásomban, a korszakváltozások, új 
kezdetek témájában. Nagy élvezettel merültem el benne, szinte mindent felhasználtam, ami az 
utamba került, például köznapi eseményeket, aztán divatos elméleteken rágódtam, 
közhelyeket próbáltam leleplezni, művészi elképzeléseket elemezni, bizonyos értelmiségi 
csoportok bálványaihoz való igazodást felmérni; persze elsősorban a történelemben 
mélyedtem el, arra jutva, hogy érzékelhető zavar támadt mostanában a napjainkig ívelő 
históriánk megítélésében, utaltam szokatlan tényekre, melyeket izgatottan lehetett vitatni, 
néha kárörvendően, máskor  szomorúan, sőt tamáskodóan, utaltam gyötrő eseményekre, 
szerepeltettem undorító, pálfordulásban lévő meg szilárd jellemeket, felhoztam az 
értékválságot, a különböző szörnyűségek megtételét, a közösségek erejének apadását.  

Emma hasonlóképpen, de még nagyobb erőt, legalább háromszoros erőt bevetve írta 
regényét, egy sejtelmes prózát bizonyos, titokzatos vörös tintával levelezőkről, kiket 
címzettjük, egy bátor asszony leleplez. Éppen ott tartott, hogy megtudni  vélte főszereplője, az 
az asszony az egyik levélíró kilétét, akit Emma megtett az erőszak korunkra jellemző 
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figurájának, mert az erőszaknak hódolt szertartásosan, és tehette, hisz az erőszak szokássá 
vált, erőszak az erőszakért, mint érzékeltette Emma, és az erőszak közönyt vált ki már, hiszen 
tömegárú lett, önmaga, csak önmaga  kultusza körül forog egyre sebesebb önismétléssel. 

Mindezen közben hátráltatott bennünket első műveink visszautasítása, mert 
visszautasította már két kiadó is tanulmányomat a megfosztottak és elesettek témakörében, és 
Emma novelláit ugyancsak két kiadó, az egy ábrándjait el nem vesztett leányról szólókat, 
miközben az évek teltek-múltak, és mi meg csak keseregtünk. Elvittük egy harmadik 
kiadóhoz, nem adtuk fel, és feszülten vártuk az eredményt.  

Ádám fújta a forrásban lévő tejet, ne fusson ki. Arcára kente Emma kenőcsét. Ha 
megsimogattuk, visszasimogatott. Kíváncsi volt a szemétre, de nem nyúlt bele. Csodálta az 
árnyékot, próbált azzal játszani. 

Mostanában szokásává vált Emmának emlékeket felidézni, például elmesélte, hogy 
mikor először jött el hozzám, annyira szerelmes volt belém, hogy se látott, se hallott, nem is 
tudta, hová jött, milyen helyre, környezetbe, nem emlékezett a lakásra, a szüleim lakására 
egyáltalán, majd hozzátette, most még szerelmesebb belém. És  szeretkeztünk. 

Majd tovább szőtte az emlékeit elsősorban a családjáról. Elmesélte, mennyire 
megbámulták őket kislánykorában az utcán, mint szép családot, irigyen szemlélték őket, a 
Virágh-családot, Annát, Ambrust, Kisöcsit és őt, Emmát, mert boldognak látszottak. Apja 
kényeztette, hevesen hangoskodtak a lakásban ők ketten játszás ürügyén, kirobbanóan 
nevettek. Anyja is mindent megengedett Emmának, türelmesen, odaadóan viszonyult hozzá, 
sokat heveskedtek. Imádták ők hárman egymást akkoriban. De mikor megszületett Kisöcsi, 
megváltozott minden. Apja mondogatni kezdte, hogy Kisöcsi az anyjára hasonlít, ellentétben 
Emmával, aki  rá, az apjára üt, az anyjára meg semmiképpen sem. Ők ketten, apa és lánya a 
későbbiekben az eszmecserélés lázában égtek, Emma itta apja szavait, apja meg dicséretével 
halmozta el őt, szellemi közösséget alkottak. Anyját viszont Emma lenézte, mert úgy vélte, 
anyja nemhogy nem szellemi lény, hanem semmi más, mint a háztartás robotosa. Apjában 
meg vég nélküli érdeklődést, tudást és önmegmutatást, sőt állandó készséget vélt felfedezni az 
ismeretek megszerzése iránt, anyját viszont érdeklődésnélkülinek, visszahúzódónak, 
belenyugvónak látta, aki kevésbé tájékozott. Azonban, mikor fel kellett fedeznie, hogy 
családjuk veszélyesen kettévált, egyrészt apjára és rá, másrészt anyjára és Kisöcsire, tudniillik 
az apa mintha nem is tartotta volna gyerekének fiát, tudomást sem vett róla, hát az anyának 
kellett pátyolgatnia, és védeni az apától; akkor, ezt látva, Emma elkeseredett. Apja, Ambrus 
azonban megmagyarázta, hogy az anya, Anna a mindennapok rabja, csak a gyakorlati dolgok 
érdeklik, no meg a munkája, ám ezeken kívül és Kisöcsin kívül semmi más nem vonzza, 
pedig ha csak a hétköznapok, a gyakorlati teendők uralkodnak el egyedül, tudatta Emmával 
apja, akkor kiiktatnak más, magasabb rendű értékeket, mint például azt, hogy a társadalom 
ütőerén kell tartani kezünket, a világ legfeszítőbb kérdésein töprengeni, és marad az élet 
helyett az életpótlék; ők ketten, Emma és az apa teljes életet élnek, az anya és Kisöcsi 
megrekednek az az életpótlékban. Emma elvarázsolódott apjától, és kezdett elidegenedni 
anyjától. Azonban mikor ráébredt arra, hogy anyja és testvére egyre távolabb kerül tőlük, 
kettőjüktől, egyre idegenebbnek tartják őket, ugyanakkor anyja minduntalan kifejezi iránta, 
Emma iránt szeretetét, sőt nagyrabecsülését, és mind magasabbra helyezi, neheztelni kezdett a 
maga és apja önmagukat előtérbe helyező viselkedése miatt, és amiatt, hogy ő nem 
viszonozza eléggé anyja szeretetét. Sőt mikor észrevette Emma, hogy apja basáskodik az anya 
felett, kellemetlen érzésekkel töltődött el. Ahogy teltek az évek, egyre inkább megsajnálta 
anyját, anyja alárendeltségét, és figyelmeztette, el fog jelentéktelenedni, egyre kevésbé fognak 
ráfigyelni még a gyerekei is, mintha nem is létezne. Ilyenkor anyjának a megbántottságtól 
megöregedett az arca, és szélsőségességet, szertelenséget, túlságosan is bíráló hajlamokat 
vetett Emma szemére, bár igen óvatosan és halkan. És mikor azt is felismerte Emma, 
miszerint apjának nincs máshol lehetősége kiteljesíteni magát, csak otthon, felhasználva őt, 
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Emmát közönségnek, mert más közönsége nincs, ettől a felismeréstől görcs szorította össze 
Emma torkát. Sőt még arra is rá kellett ébrednie, hogy apja rossz vágányra került, anyja meg 
jóra, ugyanis észrevette, hogy apja igen kimerült a rámért napi pénzkereseti robotban, utálta a 
munkáját, anyja viszont szerette, és kivirult a munkahelyén. Ámde Emma kárhoztatta anyját 
továbbra is, hogy egyrészt túlságosan a munkájának él, másrészt begubózott, harmadrészt 
hülyén eltűr mindent párjától, az apától. És egyszer csak, húsz év házasság után barátnője 
támadt az apának, Ambrusnak, őrlődött, tépelődött, kifordult magából, lelkifurdalás gyötörte, 
mert az önképe a hűséges férjé és családapáé volt. Inni kezdett és öngyilkosságot kísérelt 
meg. Ígérgette, visszatér feleségéhez, Annához, családjához, hitegette Annát, de minden ment 
a maga útján, és elvált. Akkor már Emma nem apának vagy anyának, hanem Annának és 
Ambrusnak nevezte szüleit, hogy távolságot tartson tőlük. Anna fejéhez is vágta, hogy 
Ambrust nem tudta megtartani. Anna sírt, mire Emma feleszmélt, megsimogatta Annát, és 
javasolta, öleljék meg egymást, hogy érezzék a másik melegét, de Anna csak legyintett, és azt 
mondta, olyan Emma, mintha nem is ő, Anna szülte volna. Ambrus aztán újból nősült, 
eltávolodott tőlük, amit Emma nehezen viselt, és állandó háborúságot kezdett vele.  

Az én szememben te, Emma, mintha nem is a lányom volnál, mondta gyakran Anna, 
hanem csak egy legenda, furcsa törekvések legendája. Hasonlóképpen legenda vagy nekem te 
is, anya, mondta Emma, az önfeláldozás legendája, mert valóságosan senki sem lehet annyira 
önfeláldozó és jóságos, sőt feleslegesen is jóságos, mint te.  

A legendákat meg szokták fejteni, mondtam, rajta, fejtsétek meg egymás legendáit, 
rajta, csak rajta.  

 
 

13 
 
 

 Nem mindennapi életkép volna az, amely ábrázolná a szüleim újbóli esküvőjét, a 
harminc éves házassági évfordulójuk alkalmából, tudniillik a negyedszázadost elmulasztják, 
ezt a harmincadikat viszont, immár a második esküvőként, megtartják, mikor is elismerést 
aratva festenek elegáns öltözékükben, megadva a módját, és járulva büszkén az 
anyakönyvvezető emelvényéhez. És a közönség, rokon, barát, ismerős tárgyalja, milyen jó 
varrónő csinálhatta, és bizonyára erre az alkalomra egyenesen, anyám, Ilona fekete 
kosztümjét, fehér, zsabós blúzát, tárgyalja, milyen jól választotta ki hozzá fehér, magas sarkú 
cipőjét, fehér, nagy karimájú, arcát csaknem eltakaró kalapját, és mennyire jól hat a fehér 
cérna kesztyűs kezében lévő hatalmas, ugyancsak fehér virágcsokor, egyszóval olyan hatást 
kelt, mintha egy film hasonló témájú jelenetére öltöztették volna be. Na végre, Ilonának meg 
lehet az öröme, hallatszott innen is, onnan is a  közönségből, úgy fest, mint régen, úrinő 
korában. Tárgyalták, milyen tehetséges szabó készíthette Frigyes apám sötétkék, kétsoros 
öltönyét, milyen jól megy hozzá a bordó csokornyakkendő, a fekete lakkcipő, és tárgyalták a 
fehér bőrkesztyűjét, amelyet nyilván kölcsönzött, és csak az egyik kezére húzott fel, a balra, 
és abban markolva a másik fél kesztyűt, hogy a jobb kezével Ilonát foghassa karon, mert 
karon fogni nem illik kesztyűben, és ezt, úgy látszik, valahonnan megtudhatta. Hát igen, 
Frigyes diplomatának néz ki, suttogják ezt is, de ez csak a küllem, és ez a küllem a mai napra 
szól csak, mert hol van Frigyes a diplomataságtól. Ünnepélyesen, túlzottan is úgy, és 
meghatottan lépkednek szüleim a nemrég felújított, olcsó alumínium díszítésekkel teli, a 
közeli és távoli ismerőseikkel zsúfolt házasságkötő terem széksorai között, az emelvényhez 
vezető keskeny sávban, talán egy kissé lassabban haladnak is a kelleténél.  

Templomban mindez mennyivel tekintélyesebb, magasztosabb hatást keltene, vetik fel 
a közönségben sokan, mint hallom. Tanakodtak is előzetesen szüleim és nagymamám, engem 
is bevonva, hol rendezzék, és felmerült a templom is, hisz első egybekelésük templomban 
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zajlott. Frigyes a templomra szavazott, még hogy házasságkötő terem, te jó ég, micsoda hely 
az, jegyezte meg. Ilona visszautasította, templom, kiáltott fel, templom a mai világban, ezt 
nem mondhatja komolyan Frigyes, mert, ha az ember elmegy csak úgy imádkozni oda, hát 
legyen, de egy esküvő igen feltűnik. Na és, kit érdekel, ha feltűnik, legyen csak templomban, 
jelentette ki Rozália nagymama. Tök mindegy, így jómagam. Összevitatkoztunk. Aztán 
megegyeztünk, az idő és a hely szelleme szerint, a házasságkötő teremben.  

Mintha először tennék, úgy csókolják meg egymást szüleim, látszik a törekvésük erre, 
az anyakönyvvezető kiábrándítóan semmitmondó, nevetségesen hangzó szavai után, kis 
morajlás közepette, és a második jegygyűrűt remegő kézzel húzzák egymás ujjára. Még én is 
meghatódom, pedig nevetségesnek meg nyomasztónak tartom ezt az egész hajcihőt. Munkás 
élet az Ilonáé, nem tudja eltakarni a kalapjával sem, mennyire lestrapált, hallom a mögöttem 
lévő sorból a kijelentést. Frigyes sokkal jobban vigyáz magára, hallom ezt is, és valamikor 
igen jóképű, egy bonviván, hódító világfi vész el benne.  

Frigyes tanúja egy gyerekkori barát, akitől Frigyes évtizedekre elszakad, nemrégiben 
összetalálkoztak véletlenül, és mikor kiderült, ez a volt barát egyetemi professzor lesz, 
vegyész, hát Frigyes felvillanyozódik, gondolva, nem találhat alkalmasabbat az ünnep fényét 
még fényesebbé tenni, lesöpörvén gúnyolódásomat a merőben külsődleges, alkalmi 
kapcsolatról. Ilona tanúja úgyszintén a gyerekkorból származik, az a barátnő, földbirtokos 
utód, ma pártnő, akivel nem győzök mindig összevitatkozni.  

A vacsorára meghívottakat, lehetnek vagy huszonöten, a közeli szálloda éttermébe 
terelgetem, nekem kell betöltenem, kénytelen kelletlen, a házigazda szerepét. Mindenki igen 
meghatott és érzelmes. Csak Rozália nagymamám nem veszti el természetes viselkedését.  

A tanúk mondanak pohárköszöntőt a fehér asztalnál, utánozzák, ahogy a filmeken 
szokták látni. Elsőnek a pártnő, aki felhívja a figyelmet Újhelyék két házasságkötésének 
történelmi különbségére, az első az égben köttetik, jelképesen mindenképpen, vagyis 
templomban, holott nem az égben élik az életüket, viszont most, éppen most a földön újulnak 
meg, mert a földön élnek, és egyáltalán nem jelképesen, hisz egy anyakönyvvezető a valóság, 
sőt a mi valóságunk talaján mozog. Ez egy rémálom, ez a nő, súgja Rozália nekem. Álomrém, 
jegyzem meg. A kémia professzor meg arról beszél, hogy Ilona és Frigyes egymásnak vannak 
teremtve bizony, annyira, hogy együttélésük elképzelhetetlen vegyi kapcsolat nélkül, létezik 
ugyanis a szerelemnek kémiai alapja, mint kísérletek igazolják. Rozália most azt súgja nekem, 
hát mit lehet várni egy egyszerű vegyésztől? Képleteket, mondom. És összemosolygunk.   

Ilona és Frigyes ragyognak, nyugodtak, derűsek, ilyennek talán még soha sem láttam 
őket.  

Mégis, minden megváltozik kapcsolatukban, csodálkozásomra, a másodszorra kötött 
házasságuk után. Ilona egyszerűen leveszi Frigyesről a családfő koronáját, és a maga fejére 
helyezi. Frigyes nem áll ellen, úgy látszik, kifogy az erőből, elenyészik minden becsvágya 
végképp, nem is akar már dolgozni, leszázalékoltatja magát, mikor még nem éri el a nyugdíjas 
kort. A háztartás vezetése is Ilona ölébe hullik, mert Rozáliának, szegénynek, fel kell adnia 
nemcsak a vásárlást, de a főzést is most már, miután combnyaktörést szenved, és bár felépül, 
de nem a régi. Viszont Ilona nemcsak otthon, hanem a nevelőotthonban is helytáll még 
mindig, majd megszakad, de csinálja. Ki uralkodhatna, ha nem ő, a tevékeny, a tettekben 
megnyilvánuló. 

Keveset találkozom a szüleimmel meg a nagymamámmal, ha felkelek a 
cselédszobámban, ahol akkoriban még mindig lakom, azonnal el is megyek, és éjszaka jövök 
meg, ha megjövök. 

Régóta fontolgatok valamiféle menekülést szüleim és nagymamám közeléből, 
szeretnék már elköltözni, eltávolodni tőlük, semmiben sem közösködni velük többé, eléggé 
felnőtt vagyok már ehhez, sőt túlságosan is felnőtt. Feszít a vágy régen, hogy minél 
gyorsabban és mennél határozottabban hajtsam végre a menekülést, és amíg az nem sikerül, 
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addig előkelő idegenként való viselkedésre késztetem magam otthon. Ez szüleimet sérti, és 
nekem sem esik jól. Igen, nem esik jól nekem, ha sértem őket, mert el kell ismernem, nem sok 
apámhoz, anyámhoz, nagymamámhoz hasonlatos apa, anya, nagymama létezik.  

Miután Emma megjelenik a családunk életében, kitűnik, mennyire nincsenek 
kibékülve szüleim Emma származásával, bár az már nem alacsony, mégis annak veszik, hisz a 
szülei, hiába emelkednek fel, még paraszti környezetben születnek és  nevelkednek, amit 
anyám, apám szemében nem javít, hogy aztán egyetemre járnak; Emma meg ugye újságíró 
lesz, aztán főiskolán is tanít, sőt író. Ez aztán, hogy író, végképp gyanússá teszi Emmát 
szüleim szemében. Leginkább azonban családjaink sorsában, történetében, 
jellegzetességeiben, felfogásában, látnak különbséget. No meg aztán Emmának nincs 
hozománya. Szüleim szerint Emma nem feleségnek való, anyának főleg nem, menynek meg 
még kevésbé; háziasszonyként sem úgy áll helyt, ahogy a nagykönyvben van írva; és 
túlságosan oda van a műveltségétől, az úgymond alkotó, szellemi ember voltától, ami nem 
tesz jót, szerintük, a családi életnek; és ha kedves is velük, mert kedves, letagadhatatlanul, 
ismerik el szüleim, nyilván csak azért, hogy elkápráztasson nagyszerűségével, hiszen oly 
sokra tartja magát.     

Van, ami tényszerűen igaz, ezt Emma is elismeri, bár arról nem tehet, ámde van, 
amiről tehet, és amit elkerülhetne, ha anyám, apám helyébe képzelné magát, ha felfogná, mit 
szeretnének benne látni, és főleg, ha jómagam figyelmeztetném, ne vigyen tálcán 
kifogásolnivalókat szüleimnek. Azonban, éppen ellenkezőleg, inkább arra biztatom, legyen 
csak nyugodtan önmaga, ne adjon a szüleimre, baromira unalmas már a hozzájuk való 
alkalmazkodás, különben is, tapasztalják csak meg, létezik a világukon kívül másik világ is, 
nem is egy, nyugodtan képviseljünk hát egy ilyen másikat.  

Azt meg egyenesen élvezem, mennyire megváltozottnak lát engem apám és anyám 
házasságom után, sőt még nagymamám is így, mintha nem is az ő Gyulájuk volnék többé, és 
nem bánom, ha ettől elkeserednek. Késhegyre menően vitatkozunk, ebben Emma is részt vesz 
ugyan, de nálam visszafogottabban sokkal. Röpködnek bizonyos mondatok ellenünk, mint: 
ilyennek lenni; ehhez nem vagyunk hozzászokva; na, majd még csodálkozni is hajlandók 
leszünk; hogy tudtok így élni; hát azért ez túl megy mindenen; megbetegítitek az embert.  

Izgatja Emmát, néha bőszíti, mennyire elutasítják őt szüleim, nagyon is izgatja, 
mennyire szálka anyám, apám szemében, igyekszik is jobb színben feltűnni az évek múltával, 
elsősorban úgymond családszeretőnek látszani, ami egyáltalán nem áll távol tőle, de elrontjuk 
a viszonyt, és helyrehozni lehetetlennek látszik.  Alig találkozunk, eleinte meghívnak 
vasárnap ebédre, aztán egyre ritkábban, elzárkóznak tőlünk, hozzánk sem igen látogatnak.  

Beszélgetéseink egyre kimódoltabbak, egyre óvatoskodóbbak lesznek, apám, anyám 
megvonja a határokat, így aztán lassan-lassan nem beszélünk semmiről. Akkor már az ilyen 
mondatok röpködnek a részünkről, mint: hát igen, egész jól vagyunk; semmi különös; 
megyünk egyet úszni; na, szóval, megvan az örömünk; úgy áll a helyzet, mint mindig; Ádám, 
képzeljétek, már tudja mondani, nagymama, nagypapa.  

Apámban feltámad néhanapján az igény előadni magát Emmának, ismerje csak meg 
Emma, mert elég hiú ahhoz apám, hogy ne viselje el, mi legyünk az előtérben, ő a háttérben. 
Ismételgeti, miszerint vele nem lehet csak úgy, soha nem is lehetett. És kifejezi, hogy mindig 
igyekezett úgy ítélni, ahogy él, mert vallja, ki mint él, úgy ítél. Elmeséli Emmának apám, 
hogy tele volt sikerekkel, sikerélményekkel, az egész élete erről szólt. Na nézd csak, mi derül 
ki, gondolom. Most már nem hiányzik neki a siker, érzékelteti apám, elege van ebből, 
nyugodtan, kényelmesen, senki által nem zavartatva szeretné eltölteni hátralévő idejét. 
Biztosan azért mesél ilyesmiket Emmának, vélekedem, nehogy azt képzelje Emma, mintha 
csak nekünk volnának sikereink, és irigykedne ránk.       

Anyámnak is megered néha a szava, ilyenkor elmeséli Emmának, hogy világ életében 
céltudatosan viselkedett, az lett, ami akart lenni, bár rendkívül sok akadályt kellett elhárítania, 



 76

és elhárította. A másik ember iránti beleérző képességgel született, mint adottsággal, 
igyekszik kihasználni, és jóra fordítani. Ez a képessége elősegítette és elősegíti 
érvényesülését, hisz jól tudja, mit és hogyan kell cselekednie a hivatásában. Hűha, gondolom, 
és gyanakszom, ez a mondandó Emmának van címezve, egyenesen neki, nehogy azt higgye, 
hogy csak ő, Emma volna, aki értékes életet él.  

Ahogy mind jobban kezdenek öregedni, mintha teljesen megváltoznának. El sem 
akarom hinni, akkora változást látok náluk.  

Most már mi hívjuk őket vasárnap ebédre, eleinte jönnek is, és élvezik, majd 
lassanként elpárolog a kedvük, hogy jöjjenek. Társaságba nem járnak, nincs barátjuk, holott 
korábban nem is egy volt, felszámolják a barátkozást. Ismeretségi körük alig valami marad, 
elhanyagolják a kapcsolatok tartását, telefonjuk szinte soha sem cseng. Nem izgatja őket 
rokon sem. Hordják az egészen divatjamúlt holmijaikat is, holott nem is olyan régen adnak a 
divatra még, nem költenek ruhára, minek, tele a szekrény, mondják.  

Ahogy mind öregebbek lesznek, és anyám is nyugdíjba megy, nemcsak még szorosabb 
egyetértés keletkezik köztük, hanem kitör újból a szerelmük egymás iránt, öregkori szerelem, 
csodálkozásomra. Úgy látom, anyám  apámnak él, apám meg anyámnak, és félnek attól, ha 
valami, valaki, legyen bár a fiuk vagy az unokájuk is, megzavarhatja.    

Ha felrovom nekik például az elzárkózásukat, készek a válasszal. Tulajdonképpen 
hogy jössz ahhoz Gyulám, előhozakodni ilyesmivel, hogy csak magunkkal törődünk, mondja 
felcsattanva anyám. Apám meg megjegyzi, még mindig egy főmafla vagy, fiacskám. 

Magyarázattal is élnek, mondván, ha elfogulatlanul tekintenék rájuk, akkor tudhatnám, 
jelentik ki mély egyetértésben, ha nem is ugyanazokkal a szavakkal, hogy nem igaz a vádam, 
miszerint ki sem látnak magukból, ugyanis kilátnak, látják, mennyire más ez az ország, mint 
régen, csendes és visszafogott, és ami a legnagyobb dolog, biztonságos. És látják, milyen 
okos és képzett emberek sokasága hallathatja hangját, én is jobban hallathatnám, mert aki 
fennforgó, az majdnem csupa hozzám hasonló entellektüel, fejezi ki így anyám, olyan elsült 
fej, teszi hozzá apám, vagyis értékes ember, így nagymamám, ezek állnak előtérben, 
tekintélyük van, épülni lehet belőlük. És látják, milyen sok a tehetséges művész, színész, 
rendező, zenész, festő, sőt író, akikre fel lehet nézni, áthatnak mindent a szellemükkel. Bár 
nem járnak szüleim tárlatokra, hangversenyekre, moziba sem, színházba is egyre ritkábban, 
könyvet sem nagyon vesznek, de azért tudják, jelentik ki, amit tudni kell, főleg a televízióból 
tudják.  

Mikor eleresztek valami őket felizgató véleményt, akkor szaggatottan beszélnek a 
felindultságtól, néha még dadognak is, zihálva lélegeznek, kapkodják a levegőt, és képtelenek 
indulatuk miatt befejezni a mondataikat, azokból csupán odalökött szavak, felháborodott, 
elítélő mondatfoszlányok lesznek. Ilyenkor megsajnálom őket, igyekszem a kedvükben járni, 
például felemlegetek közös élményeket.  

Miután megszületik Ádám, egyszeriben sokkal kiegyensúlyozottabban, megértőbben, 
természetesebben töltjük együttléteinket. Igyekszem kedvesen, megértően és szelíden 
viszonyulni hozzájuk. Anyám kijelenti, úgy néz ki máris unokája, mint lánykorának híres 
filmszínésze, valami Taylor, az is olyan hirtelenszőke, egy pici anyajeggyel a bal arca alján, 
mint Ádámnak is. Apám meg azt mondja, kis vasgyúró az unokája, és milyen okos, egészen a 
nagyapja, nincs is maflaság benne. 

Anyám ki is jelenti, hogy  Ádámot, summa summárum, igen szeretik, és meg is 
nevelnék szépen, ha rájuk lenne bízva, megnevelnék, hogy ne este nyolckor vagy kilenckor 
akarjon vacsorázni, hanem már hatkor, mint ők; nem nézhetne Ádám tévét még fél tízkor is, 
mikor ők már alszanak; és nem maradna Ádám reggel fél nyolcnál tovább az ágyban, akkor 
már javában reggelizni kell; aztán meg délben, pontban tizenkettőkor ebédelni, és bizony 
pontosan akkor lenne éhes Ádám, ha rájuk lenne bízva.  
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És anyám számol, állandóan számol, ahogy öregszik, egyre inkább a fogához veri a 
garast, ridegen beosztja a pénzt, őrületes takarékoskodással szépen félre tud is tenni, alig költ, 
egy kiló kenyeret vesz egész hétre, és hogy ne legyen annyira száraz már két nap múlva is, 
behűti; elképesztő, gondolom, hisz azelőtt, az én gyerekkoromban gyönyörű háztartást 
vezetett. Taxiba nem ül, még akkor sem, ha felajánlom, hogy kifizetem, riadtan, igen riadtan 
utasítja el. Presszóba, étterembe nem hajlandó soha sem elmenni, attól zavartan tiltakozik, 
még akkor is, ha én ott beszélnék meg vele találkozót. Meg aztán sűrű homály van a 
lakásukban sötétedés után. Egyre kórosabb ez a takarékoskodás anyámnál, már-már 
betegséggé fajul, szinte pánik, rémület fogja el, ha beállítunk és felgyújtjuk a lámpákat, habár 
azokba csupán egy-két körte van becsavarva. Apám úgy tesz, mintha nem helyeselné a gyér 
világítást, legalábbis a jelenlétünkben, azonban kiderül, nincs kedve ellenére egyáltalán. 
Rábízza a pénzt, a gazdálkodást anyámra, nem szívesen nyúl pénzhez mostanában már. 
Természetesen maga takarít anyám, nagytakarít is, sőt ablakot is maga mos, pedig tőle hallom 
valamikor, hogy úrinő nem pucol ablakot. Hevesen kertészkedik az erkélyen, és a szobákban 
lévő rengeteg növényt ápolja, ez a szenvedélye, mintha még mindig a kertes házunkban lakna. 
Apám meg is jegyzi, ha anyám annyit tenne értük, kettőjükért, mint a gyomjaiért, sosem 
halnának meg. Mire anyám nevet. Nincs barátnője, egyetlen sincs. Ha a televízióban, amit 
ritkán kapcsol be, véletlenül meglát síelést, korcsolyázást, lovaglást, teniszezést, gyorsan 
elzárja. Mikor egyszer megkérdezem, miért zárja el, hiszen valamikor ő maga is gyakorolta, 
nem is válaszol. 

Most már, öregen és betegen, előhozakodnak a  sorsfordulataikkal, beszámolnak az 
őket ért méltánytalanságokról, szenvedésről és félelemről, meg persze arról, hogyan lesznek 
mindezen úrrá. Csodálkozzak csak.  

És tényleg csodálkozom, sőt megrendülök.  
Mikor ki kell venni apám fél veséjét, anyám kétségbeesik. Azonnal keresem a legjobb 

és a legdrágább orvosokat, gyógyszereket, gyógymódokat, Emma mély egyetértésével. És 
mikor anyám eltöri a lábát, cipelem orvoshoz, mindig szabaddá teszem magam, csakhogy 
vihessem, ha nem sikerül, akkor Emma viszi. Apám szorong, ám úgy tesz, mintha fel sem 
venné, hogy fél veséje marad, vagy, hogy anyám balesetet szenved, és kijelenti, játszva a 
vagányt, ebcsont beforr.     

 Anyám hevesen ápolja egyre gyengülő apámat, megtesz érte mindent, miközben meg 
szidja. Egyre sűrűbben leszek tanúja összeszólalkozásaiknak, az évek múltával, de ez nem 
akadályozza meg anyámat abban, hogy apámat emberfeletti erővel ápolja. 

Apám legyint, nehogy azt gondoljam, hogy Ilona szerelemből ápolja, különben is a 
szerelem csak feldúlja a házasságot, mondja, és mivel az övékét semmi sem dúlja fel úgy 
igazán soha, így aztán kétli, hogy uralkodna közöttük szerelem. Érdekes, jegyzem meg, hát 
akkor úgy látszik, a szerelemnél létezik szorosabb kapocs is. Micsoda közép-mafla vagy te, 
fiacskám, jegyzi meg apám.     

Szerelem, legyint anyám. Az igazság az, ha csúnya is, miszerint ő mindig egy 
másikfajta élet után vágyódott, nem az olyanféléért, amilyet Frigyes mellett élhetett. 
Kérdezem, és milyen élet lett volna neki testhezálló? Hogy milyen, azt magammal viszem a 
sírba, Gyulám, válaszolja anyám, ott jó helyen lesz.  

 
 

14 
 
 

Unos-untig emlegetem gyerekkorom teraszát, amely fehér-fekete kőkockákkal van 
kirakva, Sátoraljaújhelyen, a Bocskai utcai házban, és a tetejét, bár csak fele részben fedett, 
három fehér, henger alakú oszlop tartja, körülölelve a szobák meg a konyha által eléggé 
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ötletesen, hogy az utcáról ne lehessen odalátni, miközben a kertre néz, vagyis virágokra meg 
gyümölcsfákra. Belengi ezt a teraszt illata a rózsalugasnak, a kör alakú ágyások tulipánjainak, 
a nárciszoknak, amelyek nyílegyenes rendben sorakoznak, meg a kerti utakat szegélyező 
szegfűknek, nem is beszélve a gyümölcsfák szagáról, a cseresznyefáéról, a sárgabarackfáéról, 
a körtefáéról, az almafáéról meg a diófáéról. Szóval egy ilyen házba születek és élek 
tizennégy évig. Ezen a teraszon lebzselnék állandóan, egész évben, ha az időjárás engedné, 
vonzódom ide, és ha érzek valami feszültséget, rosszkedvet, a teraszra kell menekülnöm, és 
máris felengedek, kisimulok. Alig várom a tavaszt, hogy kitelepedhessek, és amikor, télen és 
ősszel, nem tehetem, szenvedek. Űz-hajt ki a teraszra valami, valami nyugtalanság meg 
kíváncsiság. Ülök azon a teraszon, vakít a nap, villámlik és zuhog, simogat a szellő, kitör a 
vihar; hallom a szekérzörgést, kerékpárcsengetést, ugatást, nyávogást, kotkodácsolást, 
gágogást, röfögést, szúnyogdöngést, tücsökcirpelést, nagy néha motorhangra is felfigyelhetek, 
hallom a szomszédokat, és van, ahonnan látom is, a terasz egyik végéből, csodálkozom 
szavaikon, sőt nevetek, esetleg megdöbbenek.  

A jobboldali szomszédtól erős pörkölt és főtt krumpli szaga árad, naponta ez, néha sült 
kolbászé és hurkáé, fojtogató zsírillattal. Anyám, Ilona befogja az orrát megjegyezve, azelőtt 
ilyen szagok nem rontották a levegőt errefelé, ezen a környéken. Az azelőtt azt jelenti, ez 
nekem világos, mikor ezt az utcát, a Bocskait, az egyik legjobb utcát Újhelyen, jól megépített, 
tetszetős, kényelmes házaival, az eredeti tulajdonosok lakják, például azt a házat is, a 
mienktől jobbra lévőt, egy nyugdíjas alezredes, ámde kitelepítik, helyére egy cipész kerül, aki 
megalapítja a bőrösök szövetkezetét, elnöke is lesz. Alacsony, nagy hasú, barna férfi, 
görnyedt háttal, a cipészek általában görnyedtek, magyarázza Frigyes apa. A cipész felesége 
felnevel két gyereket, azok nincsenek már otthon; elhízott asszony, mackóruhában jár, 
láthatom, amint egész nap a ház körül tesz-vesz, ha melege van, melltartóra vetkőzve; azok a 
borzalmas húsos kitüremkedések, brrr, borzadok el. Késő estébe nyúlóan várja az urát a 
cipészné, mert a cipész csak akkor akar megérkezni. Hallom a cipészné sopánkodását, hogy 
Jóska, a te májadra rá se lehet már ismerni, az csak egy darab összezsugorodott micsoda. Mire 
a cipész ráförmed, Julcsi, fogd be a pofádat, nem vagy te doktor, csak egy elszalonnásodott 
boszorka, és aki elnök, mint én, az iszik, tudd meg, te kelekótya. Micsoda erkölcsök, jegyzi 
meg Ilona anya. Szóra sem érdemes, jelenti ki Frigyes apa, ez van most. Meg a nagy has, teszi 
hozzá Rozália nagymama.  

A baloldali szomszéd, egy bádogos, ugyancsak új ember az utcában, betelepszik 
családjával abba a házba, amely eredetileg egy orvosé, miután az orvos, rögtön a háború után, 
családjával külföldre távozik. Magas, inas, igen sovány, ritkás hajú, valamikor szőke, szótlan 
férfi ez a bádogos, fűrészporos kályhákat készít, arra van szükség, mert tűzifa nincs. Mindig 
komor, kedvetlen. Kívülről fújom feleségének, egy alacsony, korán elöregedett, púpos, éles 
nyelvű asszonynak a szövegét, aki folyton azt kerepeli, hogy te, bádogos, ahogy elnézlek, 
nemsokára az egyik kályhádban égeted el magad. Nem csodálkoznék ezen egyáltalán, jegyzi 
meg Ilona anya, tudniillik a bádogos karján két s betűt lát díszelegni, várja is anyám, mikor 
teszik ki a házból, amelyet csak úgy elfoglal, ámde, meglepetésünkre és felháborodásunkra, 
nem történik semmi ilyesmi. Van magasabb szempont is állítólag, jegyzi meg apám, hallom a 
városban, tudniillik szolgálatokat tesz a bádogos, meg kell jutalmazni, ez az álláspont. A 
bádogoséknak két lányuk van, a nagyobb vagy húsz éves, teng-leng, udvaroltat magának, 
suttogják róla, hogy már egy magzatát is el kellett hajtani; a kisebb, velem egyidős; szép 
lányok, legalábbis nekem tetszenek, szőkék, és mikor iskolás leszek, egyúttal szerelembe is 
esem a kisebbel. Együtt mászkálunk, és éppen a teraszunkon, négykézláb az asztal meg a 
székek alatt, ilyenkor odanyúlok a lány szeméremdombjához, a lány meg az én hímtagomon  
babrál. Később, mikor már rá sem nézek erre a lányra, évek múlva, és a teraszon a 
barátommal, Csongorral társasjátékozunk, kártyázunk, sakkozunk, és az élsportolók neveivel 
dobálózunk, inkább az idősebb lányra vagyok kíváncsi, aki meztelenül napozik a kertjükben, 
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a teraszról szépen látszik, mint meredeznek rózsaszín mellbimbói, és mi, a két kiskamasz fiú, 
miközben nehezen vesszük a lélegzetet, vitatkozunk, vajon kurva-e az a lány vagy sem.  Ilona 
anya meghallhatja, mert odaszól, hogy szerinte már a fiatalabb is egy kis örömleányzó. Nem 
kicsi, inkább nagy, javítja ki Rozália nagymama. Frigyes apa hozzáteszi, és még nagyobb 
lesz.   

Elérzékenyülök akkor is, mikor felmerül bennem az Üllői úti lakásunk erkélye, a 
Középső-Józsefvárosban, amely erkély a harmadik emeletén található egy lepusztult, 
sötétsárga, komor, körfolyosós, korábbi díszítéseitől megfosztott, valamikor jobb napokat 
látott bérháznak. Muskátlikkal díszíti Ilona anya, elfér éppen rajta két karosszék egy kis 
asztallal. Nem győzöm bámulni innen azt az elképzelhetetlen nyüzsgést, mert micsoda látvány 
egy nemrég még vidékinek, mint én, a forgalom az alattunk hosszan elnyúló sugárúton, ahol 
egymást érik villamosok, buszok, sőt autók, bár az utóbbiakból azért nincs sok csúcsidőben 
sem, ámde igen érdekes megfigyelni, ahogy vezetőik igyekeznek bizonyos, még szokatlan, 
éppen meghonosodó és elég veszélyesnek látszó cselfogásokkal minden áron előzni, feltűnően 
nagy ügyet csinálva abból, hogy sikerüljön, rengeteg balesetet okozva. Ilyenek nálunk az 
úrvezetők, mondja Frigyes apa, csupa felkapaszkodott proli. Pártemberek, jelenti ki Ilona 
anya, van azért köztük talán orvos is. Azt se tudják, hol lakik az úristen, jegyzi meg  Rozália 
nagymama.   

Várom, mikor jelenik meg egy fiatalember az alattunk lévő kopár, virágokat nélkülöző 
erkélyen, a másodikon, valami anyagbeszerző, aki idősebbnek látszik a koránál, jól 
megtermett, hasa igen tekintélyes, általában hiányos öltözékben jön ki, nagyokat lélegzik, és 
emelt hangon, széttárva  karját, elégedetten visszaszól a szobába, leszögezve, jól megkúrtalak, 
ugye, mucuskám. Gyorsan lepillantok, de a hölgyet, hölgyeket soha sem láthatom meg, az, 
azok nem tűnnek fel az erkélyen. Elképzelem, miszerint a nők szőkék, nagymellűek, és ha 
észrevennének engem, felszólnának, mondván, fiúcskám, akadt-e már asszonnyal dolgod 
ugyan, és akkor én szerényen, egyúttal sejtelmesen mosolyognék, mire a nők kivennék fél 
mellüket, legalább annyit, és megadnák a címüket. Egy tanárnő, az első emeleti erkély 
tulajdonosa, fürkészően néz fel általában, mint észreveszem, az anyagbeszerző erkélyére, 
tehát fel a másodikra, szemüveges, magas piszkafa, egészen kihajol, mire az anyagbeszerző, 
ha éppen kimegy, leszól mosolyogva, mindjárt megyek, édes, rögtönzünk egy elképesztő 
ivarzsúrt, mert mit lehetne mást csinálni manapság, ebben a világban. Nem tetszik neki, ami 
ma van, úgy látszik, jegyzi meg Rozália nagymama, akkor kinek tetszik, ha egy ilyennek se? 
Micsoda nők, akik ezzel szóba állnak, mondja Ilona anya, hát nem félnek a nemi betegségtől? 
Elveszi az eszét ennek a fickónak az a sok közösülés, nyugtázza Frigyes apa, és neki, úgy 
látszik, mindegy, kivel csinálja, hát férfi az ilyen? Csodálkozom, hiszen a tanárnő sokkal 
idősebb az anyagbeszerzőnél, özvegy, nagy lánya van. A lányt, aki anyjához hasonlóan 
szemüveges, magas, bár nem annyira piszkafa, az anyagbeszerző erkélyén pillantom meg 
aztán. Anya és lánya, dohog anyám, megáll az ész ekkora erkölcstelenségtől. Szegény 
fiatalember, mondja apám, ilyesmibe bonyolódni, nem lennék a helyében. Kíváncsi vagyok, 
jegyzi meg nagymamám, miért nem sül le pofájukról a bőr. Van a tanárnőnek egy 
gyengeelméjű cselédje, fekete fejkendőben jár nyáron is, mindent neki kell csinálni, ami 
alantas munkának számít, Máriácskának nevezi a tanárnő. Nem is egyszer látom és hallom, 
amint a tanárnő erkélyéről Máriácska felkiabál az anyagbeszerző erkélyére, nyilván nincs 
otthon ilyenkor a tanárnő, sem a lánya, kérlelve a fiatalembert, hogy tegyen be nekem is, 
uram, tegyen be nekem is, ne féljen, már nem potyogtathat ki gyereket a Máriácska. Ilona 
anya kifakad, a mi Gyulánk ki van téve a legundorítóbb, defektes kísértéseknek. Szép kis 
kompánia, jelenti ki Frigyes apa, a fiacskám még azt hiheti, ilyen az élet. A Gyulus elég 
intelligens, mondja Rozália nagymama, tudja, hogy Pest egyre feketébbre fest. És én 
elképzelem, mi lenne, ha az anyagbeszerző megkérne, jöjjek le hozzá, segítsek kielégíteni a 
három nőt, anyát, lányát, cselédjüket, persze ráállnék, nem hagyhatnám ki, hogy egy 



 80

gimnáziumi tanárnőnek, aki engem éppen taníthatna, be ne akasszak, majd pedig, ami talán 
még nagyobb dolog, letegezzem, mert akkor jogom volna tegezni, megérné, még azon az áron 
is, ha a lányának vagy Máriácskának is be kéne tennem.  

A házat egy textilnagykereskedő építette, és bérbeadásra, világosít fel bennünket a 
házmester készségesen, majd az államosítás után kiutalták a lakásokat a textilipar új, 
kisebbfajta vezetőinek, közülük már csak egy-kettő maradt itt, a házban, elcserélték, és akik 
most benne laknak, azokról ő, a házmester nem mondhat sok jót, mert nincs közösségi érzés, a 
házbizalmi mindig lemond, újat kell választani állandóan, pontosabban kinevezni, a 
lakógyűlésekre nem jönnek el, és ha ő, a házmester elhalad a körfolyosón, a bejáratok előtt 
mindig hallhat olyan megjegyzéseket, amelyek bizony eléggé furcsák. Aztán meg az első 
emeleten lakó tanárnő ugye cselédet tart, és ez a cseléd, a Máriácska egyáltalán nem félnótás, 
csak úgy csinál, különben ő, a házmester még abból a korszakból ismeri, mikor a legnagyobb 
lakást birtokolta a férjével, mielőtt kitelepítették őket, és Máriácska már a férje nélkül, és már 
félnótást játszva jött vissza a régi lakásába, amelybe időközben a tanárnő költözött, persze 
nem kaphatta vissza a Máriácska, hát beállt a tanárnőhöz, de hogy ez hivatalos vagy sem, nem 
tudható. A másodikon az a fiatalember textilgyári anyagbeszerző, meséli házmester, gyanús 
alak, nemrégiben kiszállt a rendőrség hozzá, különböző textil anyagokat találtak a kamrájában  
felhalmozva, szabadlábon védekezhetett, és ez is, hogy megengedték neki, gyanús ám a 
javából, dohog a házmester.   

Nemsokára visszasírom ezt az erkélyt, mikor már Zuglóban, történetesen a Tallér 
utcában lakunk, ahol erkély helyett meg kell elégednem egy kis kertrésszel. Anyám, Ilona, 
viszont örül ennek, kertészkedni akar mindenáron, ahogy Újhelyen, ámde csalódik, mert ez a 
zuglói kert, amely egy kisebbfajta, emeletes, négy lakásos, régies és kisvárosias, kopott, bordó 
színű ház udvarán található, alkalmatlan, mint kiderült, kertnek. Bár az hagyján, hogy meg 
van osztva az ott lakó családok között, mindegyiknek apró kertcsonk jutva, azonban ráadásul 
a mienk soha sem kap napot, tapadva a fénytelen, földszintes lakásunk salétromos falához, a 
földje túlságosan nedves, a virágok nem érzik jól magukat benne. Kókadozom itt, akárcsak a 
virágok, mégis próbálkozom eme kertcsonkkal, kiteszek az ágyások közé egy ócska, fonott 
karosszéket, és mivel nincs mit nézni, legfeljebb a házfalat meg a téglakerítést, és nincs mit 
hallani, hisz nagy a csend, nem hallatszik sem az utcáról, sem a szomszédoktól egy pisszenés 
sem, mindenki zárkózott, reménytelenül, lehangolóan bezárkózó errefelé, hát olvasok, 
tanulok. Gyulám, jegyzi meg anyám, végre egy jó hely, itt aztán készülhetsz a vizsgáidra. 
Mintha nem is azon a fekete Pesten élnénk, Gyulus, teszi hozzá nagymamám. Csak vigyázat, 
jelenti ki apám, mert azért ez a csend mintha vészjósló volna. 

A szomszéd lakásban két lánytestvér lakik együtt, valami irodisták, már középkorúak, 
vénlányok, mégis kedvesek, észreveszik kedvetlenségemet, mire ki is jelentik, kedvezőtlen 
időben élünk, sajnos, régebben jobb volt az élet, a pap is ezt mondja a szószékről. Templomba 
járnak, maguk varrta ruhákat viselnek, hajuk egyszerű, simára fésült, hátul kis kontyban van 
összefonva, és öt hatalmas sziámi macskát birtokolnak, amelyek szívesen mászkálnak a 
kertben, szeretnek a lábamhoz domborodni, amit utálok, igyekszem is elzavarni a macskákat, 
mire a két vénlány megorrol rám. Micsoda szent fazekak, rossz rájuk nézni, mondja anyám. 
Szikkadt, terméketlen kórók, jegyzi meg nagymamám, minek élnek az ilyenek. Be kéne utalni 
őket egy apácazárdába, jelenti ki apám.  

Felettünk két férfi lakik, egy apa a felnőtt fiával, asszony nélkül, hivatalnokok, 
komorak, kimértek, sötét öltönyben járnak, és minduntalan figyelmeztetnek, ne ücsörögjek 
annyit az ablakaik alatt, még akkor sem, ha a kertrészünkben teszem. Nem értem, miért 
vagyok szálka eme két, igen hasonlatos férfi, apa és fia szemében, míg egyszer kiderül, csak 
azért, mert engem felvesznek az egyetemre, a fiút meg nem veszik fel, tudniillik rossz a 
származása, ugyanis az apa, a macskatulajdonos vénlányok szerint, táblabíróként szolgált 
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egykor. Apám megjegyzi, képzelem, milyen ítéleteket hozhatott ez az alak. Képzelheted, 
mondja anyám. A szeméből sem néz jól ki, jelenti ki nagymamám.  

Megfutunk innen hamarosan, éppen a volt táblabíró miatt, aki feljelent bennünket, 
hogy ellenséges adókat hallgatunk, és kikötünk a Terézváros egyik, Jókai téren lévő bérháza 
második emeleti lakásában, amelynek erkélyét kitüntetett lelkesedéssel fogadom, mert az 
aránylag nagy és festői, cifra oszlopfőkkel, melyekről a díszítések még nem is teljesen koptak 
le, jó fekvésű, napfényes. Elfér rajta két fonott karosszék, sőt még két támlanélküli is, közepes 
nagyságú asztallal, és nemcsak muskátlit, hanem pistikét, jácintot is ültet ki anyám. A 
vizsgákra előszeretettel itt készülök, bár sokszor elvonja figyelmemet a látvány, a tér 
látványa, ami ízlésem szerinti, mint a tekintélyes, több emeletes, sokfajta stílust vegyítő, a 
századelőről származó, változatos díszítésekkel ellátott jelentékeny bérházak, amelyeket, a tér 
megformálásával együtt, kellemesnek és szépnek gondolok, vonzónak látom a sarkokat meg a 
kirakatokat, és elönt a jóérzés, sőt hatványozódik  bennem, mikor a zajos forgalomban 
feltűnik sok ismerősöm, hát ez aztán tényleg  nekem való színtér.  

Mellettünk, a balra lévő erkélyhez tartozó lakásban, amely a legszebb és legnagyobb, 
egy belügyes lakik, kinek neve előtt egy dr. is díszeleg, sovány, kopasz ember, keserű arcú, 
felesége mintha az ikertestvére volna. Rendelkezésükre áll egy szürke, állami rendszámú 
Volga, a többi lakó óvatosan kerüli őket. Ritkán jönnek ki az erkélyre, de amikor kijönnek, 
Rozália nagymama mindig megjegyzi, félhangosan, hogy úgy csinál ez a kis kopasz, mintha 
ugyanolyan volna, mint a többi lakó. Rendes ember az, jelenti ki Frigyes apa nevetve, eltartja 
a nejét, annak nem is kell dolgozni, mi kell még több. Megkérlek benneteket, szólal meg Ilona 
anya suttogva, tartóztassátok meg magatokat a megjegyzésektől, ha nehezetekre esik is, nem 
akárkiről van szó.   

A jobbra lévő erkélyen szőkére festett, negyvenes asszony tűnik fel időnként, 
fiatalabbnak látszik, és nekem kedvesen köszön vissza. Még képes behálózni a gyereket, 
mondja Ilona anya. Hát persze, lesír róla, akkora szemeket mereszt Gyulusra, nagyon ráér, 
jegyzi meg Rozália nagymama. És engem nem féltetek, kérdezi Frigyes apa, miért csak a 
fiacskámat? Ennek az asszonynak, aki egy presszó vezetője, mint megtudjuk, eltűnt a férje, 
sok a szóbeszéd erről, és nem a kerületi rendőrség foglalkozott az üggyel, hanem éppen a dr. 
kis kopasz. Ahányszor csak megpillantom a szőkére festett asszonyt, megjelenik előttem egy 
kép, amint az asszony kilép világoskék fürdőköpenyben az erkélyre, locsolni kezdi a 
citromsárga virágait, miközben, mint valami lassított felvételen, szétnyílik a pongyolája, és 
feltárul, sötétbarna mellbimbójával, a tejfehér, még mindig feszes mell, meg a fekete 
szeméremszőrzet, ámde mellette terem a dr. kis kopasz valami seszínű fényben, és 
fényképeket mutogat az asszony eltűnt férjéről az asszonynak, ismételgetvén erőszakosan, 
hogy odavezeti a férjéhez, ha közösülhet vele, mire az asszony beleegyezik, ámde amint a dr. 
kis kopasz előveszi farkát,  odaugrom és levágom.  

Mindig jól szórakozom, amikor meghallom a felettünk lévő erkélyről az igen hangos 
beszédet, amely két fekete hajú leányzótól meg a szüleitől ered, az egyik lány nagypofájú, 
alacsony és csúnya, a másik visszahúzódó, magas és szép, az anyjuk megfáradt, bőre a 
csontjaira aszalódott, az apjuk sovány, szikkadt szakács. Az anya minduntalan 
elégedetlenségének ad hangot, mivel az apa elmulaszt számtalan lehetőséget, hogy követség 
konyháján vagy magánvendéglőben helyezkedjen el, ám az apa ilyenkor megjegyzi, ő sem 
besúgó nem lesz, sem rabló, mire az anya lepisszegi, ne olyan hangosan, te szerencsétlen, az a 
dr. meghallja. A nagypofájú lány valami ügyvédről szónokol mindig, aki ő belé habarodott, és 
a révén lakást meg kocsit lehet szerezni. Micsoda élelmes egy nő, fiatalban ritka, jegyzi meg 
Frigyes apa, jó lenne a fiacskámnak. Kikérem magamnak, apuka, jelentem ki dühödten. Nincs 
mit kikérned, sajnos, mondja Ilona anya. Bizony, már semmink sincs, hogy a rossz nyavalya 
törje ki, így Rozália nagymama.  
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Használatba veszem aztán nyomban, miután elveszem feleségül Emmát, és a 
lakásukba, a Klauzál utcába költözöm, az ott lévő erkélyt is, a negyediken, amelyet Emmáék 
sosem használnak. Kicsi, két szék is alig fér el rajta. Emma figyelmeztet, szerinte nem 
biztonságos, mert ami tartja, egy gipsz szobor, csúnyán málladozik. Anyósom, Anna azt 
mondja, nem tud megszokni egy ilyen nagy magasságot, szédül itt kint. Katapultálni sem 
lehet róla, teszi hozzá sógorom, Kisöcsi. Omladozik a vakolat körülötte, nem érdemesítjük 
egyetlen egy virágra sem, szóval barátságtalan. Viszont a galambok vagy balkáni gerlék 
gyakran látogatják, és szépen megilletik ürülékükkel, annál is inkább, mivel a felettünk lévő 
erkélyről, az ötödikről hozzánk is leszór morzsákat a sánta Fürstner néni, mondogatván, hogy 
tubi, tubicáim, egyetek, mint Velencében. Ez itt nem Velence, szólok fel ingerülten, ám hiába, 
úgyhogy az ürítkező galambok továbbra is ide, a mi erkélyünkre is vannak csalogatva. Mégis 
gyakran kiülök, sőt lelkesen, várakozással eltelve, holott, amit láthatok, a Belső-Erzsébetváros 
sűrűjét, ugyan érdekes, de nem vonzó, meglehetősen ronda, leromlott házfalak és háztetők 
sora, sikátorszerű keskeny utcák, nem szólva a rossz levegőről. Mégis kitartok és 
magyarázom Emmának, hogy erkélyünk, mivel aránylag jól fent van, ezért bizony egy 
magassági pont, tehát úgy érzem itt magam, mintha kilátóból szemlélődnék, ahonnan ráadásul 
még a központ is kirajzolódik, egy világváros központja, ha csak a Rákóczi út meg a Blaha 
Lujza tér egy keskeny sávjának képviseletében is, hát ez kihagyhatatlan. Emma hümmög, 
anyósom szintén hümmög, de leginkább Kisöcsi hümmög.  

A mellettünk lévő erkély Sósnéhoz tartozik, egy nemrég megözvegyült, ötven körüli 
asszonyhoz, aki a jobb módú lakók közül való, üzletvezető, peckesen vonul a lépcsőházban, 
cicomázottan kiöltözve. Néha leszól az alatta lévő erkélyre, Miklós elvtárshoz, szóvá téve, 
hogy évtizedek óta nem tatarozták ezt a házat, így aztán legalább negyedszázada díszeleg egy 
falfelirat a lépcsőházban éppen róla, Sósnéról, már nagyon unja, annál is inkább, mert az ő 
úgymond három síkos nyílásáról emlékeznek meg abban. Hát mit szól ehhez Miklós elvtárs? 
Mire Miklós elvtárs, aki főkönyvelő, és igen tart a feleségétől, csak annyit jegyez meg 
visszafogottan, hogy a feliratban szerinte ténybeli tévedés van, mert ő három síkos nyílásról 
nem tud a nők, tehát Sósné esetében sem. Ilyenkor, megszakadva a röhögéstől, bemenekülök 
az erkélyről, és mesélem Emmának. Majd előadom, hogy Miklós elvtárs, eme 
megjegyzéséből következően, kételkedésre ad okot igazi férfi mivoltával kapcsolatban, amit 
alátámaszt gyerektelensége is, tudniillik  születése után a fia nyomban meghalt, mint tudható, 
és ez arra mutat, miszerint, ha ivarérett is talán Miklós elvtárs, viszont nem tenyészérett, 
vagyis nem származhat tőle életképes utód, azonban, mivel nem kitenyésztett állatok, hanem 
emberek volnánk, még talán Miklós elvtárs is, ezért inkább a társadalmi érettség számítana, 
aminek viszont tökéletesen híjával lehet, valószínűleg éppen elvtárs volta miatt, meg amiatt, 
mert fogalma sincs a nők három síkos nyílásáról. És röhögök és röhögök. Anyósom, Anna 
kijelenti, szerinte Miklós elvtárs rendes ember, kitart a felesége mellett, és nem tesz 
célzásokat a nők bizonyos testrészeire, ami nagy szó. Kisöcsi megkérdezi, hány síkos nyílásuk 
van a nőknek tulajdonképpen? Némán mosolygok. Emma meg zavartan hallgat.  

Tudakolja Emma tőlem, érzek-e egy csípős, orrfacsaró szagot, ugyanis szerinte a 
kapualj már régen hiányos műmárvány borítása alatt rohad valami, és évtizedek óta, 
rendületlenül. Mondom, naná, persze, hogy érzem az orrfacsarót. Valamikor a lépcsőházban 
bűzegyveleget is lehetett szagolni, meséli Emma, amelyet gyomorforgatónak nevezett, a 
lakásokból jött erős ételszagként, viszont ma már nincs ilyen, korszerűbben főznek, 
korszerűbb körülmények között. Hát bizony, haladunk, mondom, túlhaladjuk a 
gyomorforgatót, ez igen, mondom. Aztán felhívja Emma a  figyelmemet a körfolyosókra néző 
udvari lakások bérlőire, a kopasz,  hordóhasú Tibi nénire, aki a férjéről kapja ezt a nevét, és 
már húsz évvel ezelőtt is ugyanígy nézett ki, felhívja a nagytestű Lőrincz úrra meg a szüntelen 
átkozódásaira, aki még ráadásul ütögeti is a folyosó korlátját, ha éppen ahhoz van kedve, és 
már nincs aki rászóljon, mert az, aki megtette valamikor, Katonáné, a temetőben nyugszik. Ez 
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a Katonáné, szegény, mindig azt ismételgette, amíg élt, és Lőrincz úrnak ismételgette, meséli 
Emma, hogy a férfiak bűzösek és szúrnak és állatok, mint maga is, tudja meg, kérem szépen, 
Lőrincz úr. Felidézi Emma Nyíres bácsi alakját, aki nem győzte hangsúlyozni, mielőtt 
öngyilkos lett, mennyire gyáva prolik ők, szégyelljék magukat. És lefesti persze Emma a volt 
házmesterüket, a Terit, illetve Terust, aki még mindig megvan, mindenki csodálkozására, és a 
házmesterlakásban él, bár már régen megfosztva hivatásától; ősz haját megnöveszti, 
loboncosan lóg, csak egy seprű hiányzik, hogy felkapjon rá. És nem rest megkérdezni 
Emmától, no, hát Emmácska, mondd már el, hogyan csináljátok a férjeddel, ugye Gyulának 
hívják? Ejnye, Terus néni, mondja Emma, ejnye. Mire Terus kijelenti, csak azért kérdezi, mert 
ők az urával, aki harminc éve halott, sosem vetkőztek le egymás előtt, csak úgy felöltözve 
csinálták mindig, és arra kíváncsi, mi levetkőzünk-e? Ahány ház, annyi szokás, Terus néni, 
mondja Emma. 

Lesz nekünk aztán egy balkonunk, amely egyike a megszámlálhatatlan balkonja közül 
annak a háznak, a Szabados Sándor utcában, Albertfalván, ahová szerencsénk van, mint 
eleinte gondoljuk, költözni, egy óriási szalagháznak, és ez a balkon fedett, tehát a lakás 
meghosszabbítása a szabad térbe, ezért balkon, legalábbis értelmezésem szerint. Nem is kicsi, 
és ellátni róla messzire, egészen a Gellért hegyig. Igen dicsőítem, gondosan berendezem, a 
szürke aljzatbetont linóleummal, világosbarna mintázatúval fedem be, a párkányra és az 
oldalfalakra virágokat helyezek, muskátlit, pistikét, nárciszt, és vadszőlőt igyekszem 
felfuttatni. Kerti bútort vásárolok, fonott karszékeket színes párnákkal, hozzá asztalt, amelyen 
étkezni is lehet. Rögeszmém a balkonon való reggelizés nyaranta és meleg tavaszokon, néha 
meg is teszem. Próbálkozom ebédeléssel is, sőt kiötlöm, hogy tálaljunk a vendégeknek itt, 
hisz nincs ebédlőnk, és mert az étkezőkonyha, ahová éppen befér egy kisebb asztal négy 
székkel, alkalmatlanul kicsi. Vendégeink úgy tesznek, mintha igen értékelnék a balkonos 
étkezést, újításként, áradoznak az ötletről, ám észreveszem rajtuk, milyen szánalmas 
kísérletnek tartják egy kerti összejövetel utánzására. Hülye sznobok, mondom, többé nem 
hívunk ilyeneket. Ha kitelepszem esténként, és elég későig maradok, akkor hallhatok 
bizonyos hangokat, amelyek felerősödnek annyira, hogy rá kell ébrednem, miszerint az itteni 
balkonok, az egymás melletti, alatti, fölötti lakások balkonjai, vagy ötven a mi oldalunkon, 
bensőséges csoporttá kovácsolják össze az itt élőket, bizonyos sikamlós, izgató jelek által,  és 
ez bizony már, az ilyen házgyári betontelepeket illető minden elmarasztaló ítélet ellenére, egy 
közösségi építészet eredményének jellegzetessége, mivel hogy nyilvánossá tesznek olyasmit, 
amit valamikor a legszentebb magánügynek tekintettek, mondom egy szuszra Emmának, és 
komolykodva, nem bírva visszafojtani a röhögést. A balkonunk révén kerülünk kapcsolatba a 
felettünk, az alattunk meg a mellettünk lakó családdal, Menyhértékkel, Szigetiékkel, és 
Bárányékkal, különben talán még látásból sem ismernénk, illetve ismernénk fel egymást, hisz 
oly sokan élünk ebben a házban.  

Elég sok az autó a ház előtti parkolóban, elsősorban Ladák, Trabantok, Wartburgok, 
Skodák, esetleg Dáciák, kipufogógázuk igen bűzös, köhögtető; sok a kutya is, leginkább 
spaniel, puli, vizsla, amelyek nem valók lakásba, legalábbis szerintem nem, visszhangzik a 
ház az ugatásuktól, amely azonban igen kellemetlen vakkantássorozat inkább, mintha ezek a 
kutyák már nem volnának képesek igazán ugatni. 

Menyhérték igen alkalmazkodóak, minden véleménnyel egyetértenek, ami a 
felvonóban meg a balkonokon elhangzik, a férfi a repülőtéren osztályvezető, állandóan 
mosolyog, meglátszanak egyenetlen, szürkés fogai, és mosolyog felesége is, aki 
gyógytornász, és akinek viszont feltűnően fehér, egyenletesen elrendezett műfogsora van, és 
mosolyog tizenéves lányuk, rizskása fogaival. Még nyugati kocsijuk is, mert az van nekik, 
fogfehér színű, legalábbis szerintem. Miután értesülnek foglalkozásunkról, mosolyuk, ha 
megpillantanak bennünket, elhervad. Ezek tartanak tőlünk, Emma, mondom, azt hiszik, 
roppant műveltek vagyunk. Miért, kérdezi Emma, talán nem vagyunk? Menyhért egyszer 
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rajtakapja feleségét, mikor a játszótéren, a sötétség leple alatt, csókolózik valami, Menyhért 
szerint, nyikhajjal, hát Menyhért verni kezdi asszonyát, és mi, másokkal együtt, a balkonokról 
élvezhetjük.   

Szigetiék, egy jogász házaspár, két iskolás gyerekkel, miután olvastak tőlünk itt-ott, 
barátkozni szeretnének velünk, azonnal felsorolva több pályatársunkat, akikkel ismeretségben 
vannak, miközben figyelik a ránk gyakorolt hatást. Ismerem a Palit, ráadásul még a  
harmadunokatestvérem is, ilyeneket mondanak. Mi bólogatunk, egy-egy névnél össze is 
nézünk, és mikor véleményt nyilvánítanék, Emma megbök gyorsan, nehogy mondjak valamit. 
Témát is adnak, nézzek csak utána, miért nem kerülhet be Szigetiné a bírói karba, 
következtethető belőle bizonyos törvényszerűség, akár tudományos is, de legfőképpen 
erkölcsi. Emma meg írja meg, javasolják, azt az ügyet, rendelkezésére bocsátanak 
dokumentumokat, amelynek szereplői ismert színésznő meg ismert miniszter, az, aki olyan 
roppant vagyonra tesz szert, és, miután összeszűrik a levet, szabadulni szeretnének a 
házassági kötelékeikből, beadják a válópert, és most jön a lényeg: a bíróság félénk tisztelettel, 
sőt alázattal tárgyalja a pert, kárára a színésznő férjének, akinek védője történetesen Szigeti, 
meg a miniszter feleségének, a törvényeket megcsúfolva. Majd meglátja, írónő, kérem, jegyzi 
meg Szigeti doktor Emmának, mennyire az erkölcsbe vág. Bólogatok, bólogatunk.  

Bárány viszont nemhogy tolakodna, de elvárja, közeledjünk mi hozzá, műveltnek 
tartja magát, zenetanár, a felesége vagy huszonöt évvel fiatalabb, kozmetikus, nem sok vizet 
zavar. Udvaroltat magának a szomszéd fiúval, látható a balkonról, mikor együtt sétálnak, és 
Bárányné akkor is áthívja magukhoz a fiút, ha Bárány otthon van, ezt onnan tudjuk meg, hogy 
ilyenkor Bárány kijön a folyosóra hegedülni, és az behallatszik hozzánk. Báránynak 
mindenről más a véleménye, mint a miénk, roppant erőteljesen képviseli is, és tulajdonképpen 
eleve támadóan. Ám, mikor megpillant egy nőt, főleg fiatalt, akkor elolvad, és megkezdett 
beszélgetésünket is félbe hagyva mosolyog rá kapualjban, folyosón, liftben. Micsoda seggfej, 
jegyzem meg, biztosan későn kezdte. El van tévedve, mondja Emma, Casanovának képzeli 
magát, pedig csak  egy Don Juan utánzó a szerencsétlen.  
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Arról képzelődtem, hogy névtelen levelet írtam, mikor nem is írtam, sőt a 

névtelenségről is képzelődtem, elméleteket állítottam fel.  
 Olyasmik merültek fel bennem képzelgésemben, miszerint a névtelenségre való  

törekvést frusztrációknak, tehát kudarcnak, bosszankodásnak, haragnak, zavartságnak, 
vereségnek, csalódottságnak köszönhetjük. Nem árulhatjuk el, kik is vagyunk, és mi a 
szándékunk, ha nem alkalmazkodunk tökéletesen, illetve kényszerűen, az ilyen 
alkalmazkodás viszont alkalmatlan arra, hogy megmutassa igazi valónkat, hisz sokszor még a 
nevünkkel sem szívesen szerepelünk. Nagy a kísértés eltüntetni nyomainkat, egyúttal 
áthárítani a felelősséget a saját életünkért, annyira, hogy már magunkra sem ismerünk, mintha 
más nevet hordanánk, nem a sajátunkét. Félünk, meg vagyunk félemlítve, annyira, hogy a 
nevünket is szívesen eltitkolnánk, vagy hamis néven mutatkoznánk be. Ez a viselkedés senki 
másé, mint a gyerekeké. Ha pedig gyerekként viselkedünk, elveszítjük egyéniségünket, illetve 
mint a gyerek, úgy nyilvánítjuk meg. A gyerek neve azonban még csak egy kitöltetlen rubrika 
valami kérdőív első sorában, amely később lesz kitöltve, és kérdés, megfelel-e majd ez a név 
az utána következők kitöltése után. A gyereknek különben nem érdekes a neve, ráadásul 
minden játékunk, minden tétünk, minden szenvedélyünk, minden csábításunk a gyerek 
tulajdonképpeni névtelenségéből fakad felnőtt korunkban is, tehát a gyerekes névtelenségből, 
ami, ha megőrződik felnőtt éveinkre, rendellenességet takar. Ugyanakkor a névtelenség 
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idegen a felnőttől, a gyerekként kezelt felnőttől is idegen, és ennek az idegenségnek aztán 
beláthatatlanok a következményei. Az álnév, ha ezzel élünk, ha kénytelenek  vagyunk 
felvenni, illetve nevünket ezáltal levetni, magatartásunkat megváltoztatja, nem tartjuk már 
féken spontán, vagyis szabad elhatározásból eredő erőinket. Következményként meggyengül 
az a képességünk, hogy korlátozzuk magunkat, növelve az antiszociális, gátlások nélküli, 
nyers érzelmek által kiváltott viselkedésünk megjelenésének valószínűségét, illetőleg 
csökkentve vonzalmainknak a széphez, a jóhoz meg az igazsághoz közelítő 
megnyilvánulásait. Ámbár akadnak, akik épp azért veszik fel a névtelenséggel járó 
magatartást, hogy meg merjék nyilvánítani a hatalmasok felfogása elleni felfogásukat, ami 
éppen a szépre, a jóra meg az igazságra vonatkozik, hogy lehessenek eme jelzők és fogalmak 
elkötelezettjei. Lám, a megütközés, mindig a megütközés, és nem bírom már, ha 
megütközöm, naponta meg kell ütközni, unalmas; merült fel képzelgéseimben ugyancsak. 
Micsoda lidércnyomás, és mintha fennhangon ejtettem volna ki némileg, képzelődésem 
közben, valamennyire hangosan, mert Emma rám szólt, és megkérdezte, mit motyogok. 

Hát eléggé öntörvényűnek mutatkozott ez a képzelgésem. 
Esett, köd terjengett, behúzott nyakkal siettem az utcán, és ködös tekinteteket láttam. 
Felugrottam a szüleimhez, már régen voltam náluk, és nyugtáztam, nemsokára olyan 

lesz nagymamám teste, és most maradjunk csak a testnél, gondoltam, mint valami felsebzett 
csontvázé. Tekintetében azonban kitartás látszott, a meg nem adás, szembeszegülés látszott, 
és azonnal tálalásba kezdett, hogy egyek a főztjéből, még mindig főzött. Apám, Frigyes 
megint előhozakodott, mert időről-időre elő szokott hozakodni a falakat sűrűn borító 
festményeivel, amelyeknek alkotóit lebecsültem, sőt kinevettem. Ilona anyám meg felvetette, 
hogy miért haladok olyan lassan a kutatásaimmal. 

Hazaérve, Emmát szomorúnak láttam, tudakoltam, miért oly szomorú, hát elmesélte az 
okát, mire kijöttem a sodromból. Ugyanis panaszkodott a főiskolai tanszékre, ahová 
tanársegédként nemrégiben került, nagy szerencsével, bár szerencséjének mondhatni, maga 
volt a kovácsa, tudniillik a filozófia professzora nagyra értékelte évek múlva is Emmának a 
szemináriumán való jeles szerepléseit egyetemistaként, és alkalmazta, magához vette, miután 
főiskolára kinevezték tanszékvezetőnek. Nekem elegem volt Emma panaszkodásaiból, és 
felvetettem, talán alkalmazkodni is megpróbálhatna már egyszer. Emma megsértődött, és 
odavágta nekem, tudjam meg, azt tanácsolták neki, hogy az előadásain ne azt mondja, amit 
mond, atyaian, anyaian tanácsolták. Honnan tudják, kérdeztem, hogy mit mond? Hát honnan, 
kérdezett, honnan tudhatják? No persze, mondtam. Különben pedig megpendítették neki, 
mondta, hogy ő a saját rögeszméibe mint értékekbe van belepistulva, és csak abba, mintha 
más értékek nem is volnának, az ő rögeszméi pedig eléggé falsok, hamisak, tévesek, 
megtévesztőek, így aztán ne csodálkozzon, ha légüres térbe került a tanszéken, és révedezve 
tekintettek rá. 

 És rohannia kellett, késésben volt mindig, rohantában odavetette, neki kell kalauzolni 
egy moszkvai filmtudós küldöttséget, amely a tanszékükre látogatott, el kell kísérnie a 
Halászbástyára, onnan gyönyörködtetni őket holmi budapesti, nekik nyugati látképben. Előre 
fázott tőlük, egyrészt a hidegtől félt, könnyen felfázott a veséje, és igen erőteljesen fagyott, 
másrészt tartott a múltkor történtek megismétlődésétől, mikor egy hasonló küldöttség 
vezetője, bár az bukaresti volt, tapogatni kezdte, épp a Halászbástyán, a fenekét, és mikor 
Emma rávert a kezére, az dühödten jelentette ki, úgy látszik, a magyar filmelméletet képviselő 
hölgyikék még nem találták meg helyüket a baráti országok közötti filmelméleti 
kapcsolatokban, és nyilván, ezek után, az általános filmelméletben sem, és ez igen érdekesen 
hangzott tört franciasággal.  

Boldogan  érkezett aztán haza Emma, mert a Halászbástyához közeli egyik étteremben 
vitába keveredett a szovjet filmtudósokkal, azon kezdtek el vitázni, vajon hogyan kell 
gondolkozni, és három fő álláspont kristályosodott ki: elvekben, ellenfélben, esetleg 
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kötetlenül. Felvetette Emma, ha elvről van szó, akkor ugyan melyikről, rengeteg van ugyanis, 
miért választaná az egyiket a másik rovására, ráadásul az úgynevezett elvszerűség hittételhez 
vezet, tehát kizáráshoz, kizárólagossághoz vezet, és ettől már csak egy lépés a 
gondolkodásellenes begyöpösödöttség. Ha pedig ellenfélben gondolkozunk, az, jelentette ki, 
egyenesen a gondolkodás megcsúfolása, ugyanakkor terméketlen, és akit ilyesmi irányít, egy 
tulajdonképpen alantas ösztön, azt valószínűleg nem a gondolkodás, hanem az ellenséggyártás 
és a megbélyegzés foglalkoztatja. Na, és a kötetlenség, az meg, mint vélekedett Emma, 
parttalan, puha, végeláthatatlan, lezárhatatlan. Neki még, mondta, ki kell dolgoznia, hogyan is 
gondolkozzon. Persze megtámadták, mindenki az éttermi asztalnál egytől-egyig őt támadta, 
mélyen elítélték, elítélésük viszont, ami az ő, Emma, szokatlan egyediségének szólt, igen 
feldobta Emmát.  

És felhevülten a nyakamba ugrott, hosszas csókolózásba merültünk, ám közben 
elkapta, egyik pillanatról a másikra, a reménytelenség meg a keserűség, be is jelentette, hogy 
elkapta, sőt módfelett kapta el, egyszerűen módfelett, mondta panaszosan, és sírni kezdett. 
Azért kapta el a keserű reménytelenség, mondta, mert rémesen rosszul sült el, mikor, ma 
délelőtt a tanszéken kérdőre merte vonni egy kollégáját végre, miért feketíti be a háta mögött; 
sajnálatra méltó is persze ezért, mondta neki, mert egy olyan kollégát, aki ilyen, szánni kell, 
sőt megkönnyezni, de sajnos nem tud könnyeket hullatni érte, ugyanis könnyei, gimnazista 
kora óta, valami furcsa hatásra, beszorultak könnycsatornájukba, és örökre sajnos. Az a 
kollégája erre fel javasolta, feküdjön be Emma a Lipótmezőre, ott majd bizonyosan 
kiszabadítják könnyeit a csatornájukból. Emmára mordultam, miért teszi ki magát 
ilyesmiknek, miért kábít csak úgy egy idegent, beavatatlant, olyat, aki nem ismeri őt, azzal, 
amit nem hihet el, ráadásul a tényszerűség meg az igazság képzetét keltve, a könnyezésre 
képtelensége legendájával, mert egy kívülálló csupán csak meredek, lebecsülő, hülyének néző 
dumának vélheti. Ha már nem tudta elkerülni a beszédet a könnyezésre való képtelenségéről, 
folytattam, tulajdonképpen ugye csak egy dumaszöveget, amit bemagyarázott annak idején az 
egyik érte rajongó osztálytársának, aki nemcsak elhitte eme baját, mint az ő, Emma úgymond 
külső körülményekre való érzékenysége bizonyítékát, hanem azontúl, ahogy kifejezte, a 
gimnázium stílusteremtő egyéniségének tartotta, éppen eme érdekes könnycsatornájának 
működésképtelensége miatt, ami persze hazugságon alapult; szóval, ha már nem tudta 
megfékezni magát, akkor viccként  kellett volna előadnia annak a kollégájának,  mondtam. Ha 
így tett volna, mondtam, akkor az az undorító kollégája nyilván kapkodta volna a fejét, nem 
tudván, komolyan beszél-e Emma vagy sem, hülyének nézi-e vagy sem, miközben ő, Emma 
szórakozhatott volna egy jót. Nem tetszett Emmának ez a kioktatás, és megsértődött rám.  

Ezért aztán ahelyett, hogy szeretkeztünk volna, mint mindig ilyenkor, ha valamitől 
elkeseredett, inkább dolgozni vonultunk az íróalkalmatosságainkhoz, bár már jó későre járt. 
És Emma feldúltan szipogott, miért nincs neki külön szobája, melynek ajtaját magára 
zárhatná, pedig egy saját szoba elengedhetetlen volna nemcsak a síráshoz, hanem az 
alkotáshoz is, és főleg egy nő alkotónak, akinek persze ritkán jutott, morgott egyre, saját 
szoba a történelemben.  

Ádám megkért, mikor lefektettem, hogy olvassam fel neki a Mátyás király és az 
igazmondó juhászt, hát rossz kedvem tova szállt, és örömmel felolvastam, hisz nekem is ez 
volt a kedvenc mesém gyerekkoromban. Ádám figyelmesen hallgatta, különösen figyelmesen, 
majd meg is csókolt, amiből kiderült, legalábbis számomra, hogy Ádám máris imádta, ha még 
nem is nagyon értette, az ilyen igazságot díjazó meséket, és azok felolvasóját. A tárgyakat 
elvettei eredeti helyükről előszeretettel, eldobálta, eldugta. Szerette a zenét, bármilyet, minden 
áron hallgatni akarta.  

Éjszaka aztán azt mondtam Emmának, hogy nem tetszik a tekintetem, a sajátom, de 
nem tetszik néha napján az ő tekintete sem. Megkérdezte, mit akarok tulajdonképpen a 
tekintetekkel? Nem szeretném terhelni őt ilyesmivel, mondtam, inkább a szerelmemmel 
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szeretném terhelni, bár túlterhelni sem akarom a szerelmemmel, még megrettenne. Nem retten 
meg, mondta mosolyogva, és szeretkeztünk.  
 
 
16 
 
 

Emma általában feldúltan érkezett haza, micsoda feldúlt tekintettel.  
Járkált, keringett, mindenbe beleütközött a szűk, a kettőnk számára különösen szűk 

szobánkban, szemét könnyek borították, és elszipogta, hogy ő nem létezik, ő nincs. És aztán 
csak úgy megtámadott engem, mondván, igen-igen sok van a rovásomon, hogy csak egyet 
mondjon, ritkán nyilvánítom ki szerelmemet, ha egyáltalán szerelmes vagyok még belé, alig 
simogatom meg, alig mutatok gyengédséget, alig is vagyok hajlandó csókolózni, és ha erre 
gondol, összeszorul a szíve. A rohadt életbe, fakadtam ki, vajon mennyi az alig, a ritka, mi az 
alig a simogatásban, mi a ritka a csókolózásban, talán naponta egy tucat!? Nem a számadat 
számít, jelentette ki Emma, hanem a hatásfok, csakúgy mint a szerelmeskedésben, mert abban 
is… Közbekiáltottam feldúltan, talán nem is szerelmeskedünk eleget!? Eleget nem, jelentette 
ki Emma, többet kéne, és persze behatóbban. Többet, hördültem fel sértetten, sőt behatóbban, 
nem mondhatja Emma komolyan! Kitárta akkor Emma a karját felém, magához vont, 
megölelt, ölelt és ölelt hevesen, de jómagam, megbántottságomban, nem öleltem vissza, 
durcásan elutasítottam ölelését. Lám, hozta fel Emma, még mindig ölelve engem, és a 
fülembe suttogva, nézzek csak magamba, hányszor történt már meg, hogy ő, Emma, mint 
most is, megölelt, de én nem öleltem vissza, emlékezzek csak, mikor ő először ölelt át, és 
hosszasan ölelt, én meg, mint egy fabábu, leeresztett karral tűrtem, nem viszonoztam. Mire 
bosszúsan kijelentettem, ehhez a történethez szorosan hozzátartozik, ne felejtse el, hogy aztán 
meg egész éjszaka öleltük egymást, és csókoltuk egymást, emlékezzen csak vissza, mondtam, 
a sötét előszobában reggelig ölelkeztünk. Ennek a történetünknek a felemlegetése arra vitt 
bennünket, hogy ölelkezzünk, majd szeretkezzünk, aznap már, azt hiszem, ahogy számoltam, 
harmadszor.  

Közben, amíg össze voltunk kapcsolódva, Emma elregélte, hogy hiába próbálkozik, őt 
olyannak tartják a tanszéken is, olyan úgymond olyan amilyennek, és összemosolyognak a 
háta mögött, hajcihőt csapnak körülötte, azt állítják, hogy olyan, olyan érdekfeszítő, valami 
titkos bűverőnél fogva. Tudom, vágtam közbe, jól tudom, kívülről tudom, milliószor 
elmondta, tudom idézni is, amit panaszolni szokott nekem. És idéztem, miszerint bámulják őt, 
úgy bámulják egyesek, mintha a korszakot ő, Emma testesítené meg, úgy bámulják mások, 
mintha múzeumi tárlóban volna kiállítva, letűnt korok múmiájaként, esetleg úgy bámulják, 
mint akiknek fogalmuk sincs, mi ő, ki ő, és mit bámulnak rajta, valami lénynek tekintik, 
miközben azért érdekfeszítőnek bélyegzik, tulajdonképpen tehát olyannak. Hogy szavait, 
melyeket sokszor ismételt, oly pontosan idéztem, feldühödött, kijelentve, ne gúnyolódjak 
vele. Minek következtében aztán az összekapcsolódott testünk szétvált, Emma elsírta magát 
emiatt, de aztán gyorsan tettem róla, hogy megint összekapcsolódjunk.  

Szeretkezésünk után elmesélte Emma, hogy hálálkodni akart egy kollégájának, 
ugyanis a fülébe jutott, hogy az illető meg szokta védeni őt, mikor a háta mögött kikezdik, 
mert ott, a filmstúdióban is, ahogy a szerkesztőségben meg a tanszéken, célpont lett. És hülye 
módon, mivel áttételesen szerette volna kollégája tudomására hozni háláját, regélni kezdett a 
gyerekkorát meghatározó úgymond szaglószervi nyavalyáról, mert ugye azt terjesztette 
gyerekként, hogy neki ilyen furcsa nyavalyája van, ő ilyen érdekes és különös volna. Beadta 
eme nyavalyáját annak idején a barátainak. Erről a nyavalyájáról kezdett hát szövegelni 
kollégájának, meredeken szövegelni, elhintve, miszerint eme nyavalyája révén kiszagolhat 
bárkiről bármit, róla, a kollégájáról ki is szagolta, hogy megvédi. Ilyen képességgel vagy 
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betegséggel, nem tehet róla, van megáldva. Jópofáskodott hát, ahogy szokott is néhanapján 
ezzel a mondvacsinált nyavalyájával. Kollégájának azonban egyáltalán nem tetszett egy ilyen 
kiszagolási képességre való hivatkozás, még tréfából sem tetszett neki, komoran nézett, és 
megjegyezte, lám, mennyire kell vigyázni, még akkor is vigyázni kell, amikor azt 
gondolnánk, egyáltalán nem kell, és csúnya, megvető, ugyanakkor ijesztő tekintettel szemlélte 
Emmát.  

Feldühödtem, és letoltam, kiabálva vele, kijelentvén, aki úgymond a kiszagolási 
képességével jön, azt szalajtottnak nézik, jobb esetben gúnyolódó, kibírhatatlan alaknak, 
rosszabb esetben szemétkedőnek, a legrosszabb estben pedig egyenesen, képzelje el, 
besúgónak. Besúgónak, mormolta Emma értetlenül. Na, erre még dühösebb lettem, és 
kioktattam, kérdezvén kihegyezett hangsúllyal, tudja-e, mi fán teremnek a besúgók? És 
erőltetetten röhögtem, sőt inkább vicsorogtam.  

Emma megsértődött, szeme összeszűkült, már alig látszott, és ha ilyen lesz a szeme, 
akkor, tudtam, akár ölre is menne akárkivel, hát gyorsan próbáltam kissé visszakozni, de már 
későn. Emma ugyanis felháborodottan kitálalt, hogy elege van, mindenből és mindenkiből 
elege van, és ha már olyan okos vagyok, és olyan körültekintő, mit tettem volna az 
élelmiszerboltban délután, ahol számolni kezdte a pénztárnál a visszajárót, mire a pénztárosnő 
ráförmedt, ne számolja, feltartja a sort, különben sem bírálhatja felül őt egy olyan kis hülye 
picsa, mint Emma, a pénztárosi állás bizalmi állás, és micsoda tekintetet vetett rá, 
felnyársalót. Felképeltem volna, jelentettem ki egyszerűen, és magamhoz öleltem Emmát.   

És még csak utána következett, mesélte aztán, hogy a fejéhez vágták Ádám 
óvodájában, milyen furcsa is Ádám, például ki szokta jelenteni, nem kényszerítheti senki, 
hogy megegye, amit nem szeret, és az egyetlen, az óvónő szerint, a csoportban Ádám, aki 
ilyesmit megenged magának. Majd kijönnek, fenyegetőzött az óvónő, 
környezettanulmányozásra hozzánk, kitapasztalni, milyen hatások érik fiunkat, hogy aztán 
megtehessék az óvintézkedéseket. Talán már késő is, egy óvodásnak ugyanis a vérében kéne 
lennie a nem-szeretem dolgok szeretésének, mert hova jutnánk, fejtegette az óvónő, ha csak 
azt szeretnénk, amit szeretünk. Például az a nemzedék, amely, jelentette ki büszkén, az övé, 
szinte mindig csak olyat szeretett, amit különben nem szeretett. Emma felháborodott, és 
megjegyezte, ilyen alapon, hogy szeretnünk kell, amit nem szeretünk, az éhezést, a 
hazudozást, az erőszakot, vagy például a népirtást is, sőt a megszállást is, amit különben nem 
szeretünk, lehet szeretni, igen, a megszállást is, hangsúlyozta külön nyomatékkal, az óvónő 
hüledező tekintete közepette.  

Tanakodtunk Emmával, mit tegyünk a kéziratainkkal, mert Emma novelláskötetén ült 
a harmadik kiadó, nem adott róla hírt, engem meg már mind a három kiadó, amely 
tudományos művek megjelentetésével foglalkozott, elhajtott, sőt az egyik, az első, ahová 
először vittem el, elhajtott már másodszor, mert még egyszer elvittem oda. Hát elhatároztuk, 
vigyem vissza ahhoz a kiadóhoz, ahová másodiknak vittem el, oda, ahol egy hozzám hasonló 
gondolkodású szerkesztő, aki barátunk is lett, gondozta és melegen ajánlotta. Elvittem ismét 
oda, és azt hazudtam, hogy átírtam, mert mit tehettem, és a kebelbarátommá lett szerkesztő, 
aki a fennállóval egyre szembeszegülőbb lett, átvette hazugságomat, a művemről örömmel 
állította, hogy minden kiadási feltételnek megfelel. Persze nem sokat törődtek a 
véleményével, és, még a szerződés kötése előtt, kiadták ugyanannak a két főértelmiség-
félének, akiknek már előzőleg is kiadták, és akik visszautasították. Mikor erről értesültem, 
átfutott rajtam, hogy elvágnak megint, ötödszörre is elvágnak, ebben biztos voltam, hiszen 
azért adták ki azoknak, hogy elvágjanak.  

 Mondanom sem kell, hogy keserűségem tökéletesen elborított, kóros lehangoltság, 
szomorúság vett birtokába, olyan állapotba kerültem, amit nem igen tudnék leírni. Zenét 
hallgattam a rádióból, és annyira magamba roskadtam, hogy nem vettem észre, hogy már 
híreket mond. A készülékhez ugrottam lekapcsolni, de sajnos még megütötte a fülemet, hogy 
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a miniszterelnök szavait idézték, aki a tudomány napja alkalmából azt mondta, hogy a haladó 
szellemű tudományunk teljesítménye, nem beszélve tudományos könyvkiadásunkról  
bizakodással tölthet el bennünket. 

Felröhögtem és felordítottam. 
Kénytelen voltam megint, szégyenszemre, egy névtelen levél írásához folyamodni. 

Kesztyűt húztam, mint mindig ilyenkor, hogy ne hagyjak ujjlenyomatot a papírlapokon. 
Megcímeztem, nem sokat habozva, a kormány fejének, különben sem írtam annak még, és 
miniszterfőnöknek és arctalannak szólítottam meg, mert így láttam, arctalannak, és ráadásul, 
egy hirtelen jött ötlettel, művészien horkolónak is kineveztem. Felhasználtam, hogy 
rebesgették, miszerint a Ganz-Mávag nagyüzemben röpcédulákon szidták a rendszert, sőt 
pocskondiázva kivesézték és elutasították. 

Nagyrabecsült miniszterfőnök, arctalan fő-fő, művészien horkoló, szólítottam meg. 
Figyelj, úgy tűnt mindeddig, hogy igen mértéktartó és visszafogott vagy, írtam, az új 
csapásirány kádere, hisz csatlakoztál azokhoz, akik helyeselték felszámolni a kínzást, a 
halálfélelmet, a megtorlást, az ellenséggyártást, akik lazítottak a véleményalkotás kötelező 
egyformaságán, enyhítettek a hazudozáson, a gyűlöletkeltésen. Hozzájuk csatlakoztál, 
azonban nem lehetett tudni, hogyan viszonyulsz tulajdonképpen mindezek felszámolásához, 
meglazításához, enyhítéséhez, írtam. Elnézted, mondhatni ügyesen nézted el, bár erről sem 
nyilatkoztál, tényleg elnézted-e vagy sem, írtam, hogy ritkuljon a bebörtönzés, a 
megfenyegetés, az átverés, a fondorkodás, mindenesetre elnézted, hogy legyen egy kis 
engedékenység. Hogy mindez elved volt-e vagy sem, ki tudja, fogalmaztam így. Azzal az 
árral úsztál, amelyet, idegen szóval, konszolidációnak neveztek, írtam, persze a hatalmatok 
konszolidációjának, vagyis megszilárdításának, miközben tényleg enyhítettetek hatalmatok 
gyakorlásának elvetemültségén, és kétségtelenül beköszöntött egy kis apró nyugalom, adódott 
lehetőség egy picinyke jobb életre, a biztonságosabb létezésre, némileg kiszámíthatóbbra és 
előre láthatóbbra, sőt esetleg még a család, illetve a magánélet is mentesnek mutatkozhatott 
némileg, persze csak némileg, parancshatalmatoktól. Igen, miniszterfőnökséged alatt, arctalan 
fő-fő, mintha kevesebb kellemetlen intézkedés született volna, írtam, mintha nem keringett 
volna annyi elhitetendő szemétség, látható erőszak. Szóval, az uralkodásotok vadállati vigyora 
mintha nem jelent volna meg már annyira az ajkaitokon. Nem tudható sajnos, mennyi ebben a 
te részed, lehet, hogy semmi, csak annyi tudható, miszerint kedvtelve ismételgeted, ahogy 
hírlett, hogy konszi van, elvtársak, konszi, írtam így. Juj, micsoda álságos gügyögés, tettem 
hozzá. Aztán megpendítettem, hogy ez a fajta konszi köthető lett volna, ha hiszi, ha nem, 
miniszterfő, hozzá, személyesen hozzá, hisz miniszterfőnöksége alatt jutott delelőre, sőt már 
fordult hanyatlóba, mégsem köti hozzá senki, mivel hogy nem tudni, mi a véleménye, hol áll, 
mire törekszik, csak annyit tudni, illetve látni, hogy nincs arca, fogalmunk sincs, ki is volna ő, 
ebben megegyezik a közvélemény, az arctalanságában, az arcnélküli arcában. Áthatolhatatlan 
lepel van a pofáján, írtam. Nem tudható róla szinte semmi, írtam, a múltja sötét folt, családja 
mintha nem létezne, körülményeiről, mondjuk, hogy mennyire szedte meg magát, tart-e 
szeretőt, akit szamártejben fürdet, nem derült ki semmi, szerencséjére, nagy-nagy 
szerencséjére, még pletykákból sem. Kedvtelései homályban maradtak, és ha megjelenik a 
nyilvánosság előtt, mintha meg sem jelent volna. Évek óta ugyanazzal a merev, kifejezéstelen 
tekintettel bámul ránk. Egyetlen dolog kelti fel iránta a figyelmet, tudja meg, írtam, az, hogy 
horkol, de nem ám akárhogy, hanem, mint kiszivárgott, művészien horkol. Éljen. Ahogy telik-
múlik az idő, az a gyanúm támadt, arctalan fő-fő, írtam, művészien horkoló, hogy nyugodtan 
betölthetnéd a konszolidációellenesek kormányában is a főséget, tehát nyugodj meg, 
tökéletesen be vagy biztosítva, ha mondjuk a konszi romba dőlne. Ugyanis nem ártod bele 
magad semmibe, lehetsz ez is, lehetsz az is, nem propagálsz soha, ügyesen nem, szinte 
semmit sem propagálsz, annyira, hogy az már szemérmetlenség; egy kicsit azért talán az 
alumíniumgyártást meg a háztartási cikkekkel való jobb ellátást, ilyesmit propagálsz, 
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művészien horkoló, csupán ilyesmit. Elégedett veled, hírlik, miniszterfőnök, az első ember, a 
főnököd, a legfőbb fő-főkutya, tetszik neki a némaságod, hogy nem versenyzel vele a 
szájtépésben, tetszik neki az álláspont nélküliséged, az egykedvűséged, vonzódik hozzád, hisz 
nem vagy versenytárs, elsősorban azért nem, mivel te ugye se hús, se hal nem volnál, és, mint 
beszélik, a legfőbb főkutya nem szeret választani a hal és a hús között, írtam. Azonban 
miniszterfőnökséged pünkösdi királyság lehet mégis, fogalmaztam így, erre mutatnak 
bizonyos események, mondhatni ezeket fényes bánatok tükrének is. Kitört ugye egy 
tiltakozáshullám, amely el van titkolva, és amely egyszerre több nagyüzemben zúzta porrá, 
több nagyüzemben, vagyis proletárhatalmi, hahaha, fellegvárban, és országszerte, a proletár 
hatalom proletár voltába és megszilárdulásába vetett hitet. És figyelmeztettem, nehogy aztán  
prolinak kezdje el becézni ő, mint arctalan fő-fő, a konszi rövidítés mintájára, a proletárt, 
mondjuk bosszúból. Szóval kiszivárgott, hogy a Ganz-Mávagban a legmegbízhatóbbnak vélt 
elemeknek kezdeményezésére, vagyis a helyi munkásőrség parancsnokságának jóvoltából, 
ami nem akármi, röplapot terjesztettek, amelynek révén tiltakoztak a vörös rendszer, így 
nevezték meg, újabb gaztettei ellen, a durva árdrágítás, mint kifejezték, ellen, a vásárlók 
szemét módra való megkárosítása ellen, az ellen, hogy félévenként emelkednek az árak, hogy 
a pénz mérhetetlen romlását szenvedik, és félő, hogy úgy fogják szenvedni nemsokára, mint 
már egyszer, a háború után, igen, ezt képzelik, és nem meglepő, hogy ez a félelem tölti el 
őket, írtam. És tiltakoztak a sok ezer vietnámi meg kubai, mint megnevezték, élősdi nálunk 
tartózkodása ellen, és nem utolsósorban tiltakoztak az ország, figyelj csak, miniszterfőnök, 
örökös megszállása ellen, menjen már végre az orosz a kurva anyjába, fogalmazták, és 
ráadásul még tiltakoztak a, számadataik szerint, háromszázötvenezer ávós-rendőr hadsereg, 
ahogy megnevezték, ellen, nemkülönben követelték megtartani az évenkénti száznyolcvan 
(180!) forint  fizetésemelést, meg követelték meghagyni a régi árakat. Azt vésték még a 
röpcédulákra, ha nem tudnád, művészien horkoló, írtam, hogy nemcsak megszületni, élni is 
kell egy kicsit, és legyenek átkozottak, akik ezt megakadályozzák, és akiknek köszönhetően 
ők, a munkások, sőt még a munkásélmezőny, a munkásőrök is elkeseredett forradalmi 
hangulatba kerültek, és hangsúlyozták a forradalmit. Úgy látszik, miniszterfő, hogy a proletár 
élmezőny szívét megindította a költészet és a maguk iránti szánalom, írtam. No, hát ilyen a 
konszolidációd, írtam, a te arcnélküli konszid, vigyázz, miniszterfőnök, mert még 
megtörténhet, hogy arcot adományoznak neked, legyen hová adni pofonokat, nagy pofonokat, 
véres pofonokat. Figyelj, művészien horkoló, az országban reggel sóhaj, este sírás, éjszaka 
fogak csikorgatása. Mit gondolsz, ülhetsz arctalanságod babérjain, irányíthatsz valami 
mondvacsináltan szilárd állapotokat mutató kormányrudat, hát nem, mert, felvilágosítalak, 
kormányrudad elkorhadt. Némaságodat megtörve, a csendből és a háttérből előre lépve már 
régen meg kellett volna nyilatkoznod, írtam, és erőt mutatva, habozás nélkül a magad javára is 
fordíthattad volna, te, szerencsétlen, arctalan fő-fő, az ellenállási hullámot, lubickolhattál 
volna benne, mert vádolhattál volna minden percben, napon, héten ellenséges életmódot, 
károsan káros eszmét, fertőző betegséget terjesztőket, kikezdhettél volna szakmákat, réteget, 
korosztályt, nemeket, városiakat, vidékieket, vallást, a határ a csillagos ég. Csak egy példa, 
felhívhattad volna a figyelmet mondjuk arra a rengeteg szívbetegre, kiket egyszerűen 
megrágalmazhattál volna már rég színleléssel, majd sulykolhattad volna, hogy az ilyen meg 
amolyan szívbetegek megfosztják a dolgozókat, a néptömeget, a lakosságot, az 
állampolgárokat, a magyarságot a jóléttől, a túl sok drága és ritka gyógyszer fogyasztásával, 
és tudatosan, szívtelenségből, hisz szívükkel van baj, hát össze kell fogdosni és eltelepíteni 
őket.  Még nem késő, miniszterfőnök, javaslom is, írtam, méresse fel a lakosságot a 
betegségek szempontjából, meg a személyiségjegyek és a beállítódások alapján, ugyanis, ha 
nem tudná, művészien horkoló fő-fő, a személyiségjegyek és a beállítódások meg a 
betegségek mindegyikéhez rendelni lehet elvetemült és bűnös és röpiratgyártó elköteleződést. 
Akkor aztán volna konszolidáció, a nekik, a fő-főkutyáknak megfelelő konszi, vagyis 
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beköszöntene a mélységes csend, a félelem nyugalma, a reményvesztettség és így tovább, egy 
olyan konszi, amely a mindentől való megfosztás lehetne, tehát egy ilyen művészien 
horkolónak konszi, és feltétlen hatalom. Úgy látom, írtam, kapisgálja már azért, ez több jelből 
látható, hogy valamit elcseszett, mint fő-fő miniszterfőnök, művészien horkoló,  kapisgálja, 
mert tapasztalja, amit ki is mondott otthon, ezt is tudjuk, a feleségének, hogy úgymond pangás 
van, lelkem, mondta az asszonynak, pangás. Mire az asszonya ingerülten kitört, ez van 
elterjedve, hogy kitört, mondván, seggfej ő, mint miniszterfőnök, ugyanis nem a parancsolás 
és az engedelmesség meg a feltétlen hit kicsikarása az iránytűje, egyszerűen az erőszak a 
sokadik hatványon, nem, és, ha nem, akkor megbuktak, és megismételte az asszonya, 
miszerint puha ő, seggfej ő, és az asszonyok szokták tudni, milyen a férjük. Hát igen. És 
javasoltam, lépjen fel a pangás, amit ő fémjelez, ellen, tehát maga ellen, a maga 
parancshatalmi arca ellen, amely arcban nyíltan megmutatkozik a kilátástalanság, az 
elfásultság, a megrohadás, bizony-bizony, ne habozzon, és pálforduljon, mert neki a pangás, 
amihez a nevét adta, semmi más, csak a vég, írtam. Ha viszont egyszeriben képviselnél 
valamit, akkor vigyázz, írtam, mert akkor arcot szerezhetnél, aminek vannak hátrányai sajnos, 
őszintén megmondom, tudniillik nem horkolhatnál nyugodtan többé művészien, állnod kéne 
mindig a vártán, éjszaka is. És még nagyobb megpróbáltatás volna, egyenesen 
szerencsétlenség neked, ha arcszerzésed révén rád ismernénk, éppen az arcodra, írtam, mert 
akkor, mikor menekülnöd kellene, simán elkapnánk. Nagyrabecsüléssel, Jelzőművész.  

Kéj öntött el, elborított a kéj, a szabados megfogalmazásból, az önkorlátozás 
hiányából származó kéj, ugyanakkor szégyelltem magam, mint máskor is, a névtelen levél 
írása miatt. Felmerült bennem, hogy azért kényszerülök az ízlésemmel szemben ilyen levelek 
írására, mert a véleményemet nem mondhatom el a nevemmel, mert az olyan vélemény, amit 
titkolnom kell, és úgymond póttevékenységre kényszerültem ezekkel a levelekkel.  

Miközben írtam, láttam magamon a leírhatatlanul feldúlt tekintetemet. 
Ki kellett mennünk a pályaudvarra Emmával, fogadni nagyapját, Kerek Bálint 

nevezetűt, aki most végre feljött hozzánk Félegyházáról látogatóba. Eléggé beszédes 
kedvében volt, mesélte, hogy behívták az első világnagy háborúba, örült, mert arra gondolt, 
pihen egy kicsit katonáéknál, ugyanis már fiatal gyerekként annyi terhet róttak rá a 
méltóságos úr majorjában, mint meglett emberekre. Kanászként rengeteg disznó volt rábízva, 
és pontosan kellett tudnia, melyik mikor ellik, és neki kellett elletni is. Aztán kapált, kapált és 
kapált, folyton kapált. Hajnalban kelt, késő este feküdt. Istállóban aludt. Csodálkoztak rajta, 
mennyire eltorzultak a végtagjai, mintha meghizlalták volna a karját, lábát. Aludni sem bírt, 
akkora fájdalmakat érzett. Kérlelte édesapját, hagyja eljönni a méltóságos úrtól, mert még 
megrokkan, mire az apja, Emma dédnagyapja megverte és kényszerítette maradásra. 
Katonáéknál aztán tényleg kipihente magát, a lába meg a karja is visszanyerte eredeti 
formáját. Több évi orosz fogság után jutott haza, elvette Emma leendő nagymamáját, örökölt 
egy tanyát meg egy kis földdarabot, gabonát, kukoricát, krumplit termelt, kupeckodott is és 
fuvarozott. Arról már nem beszélt, hogy mikor beköltöztek Félegyházára, kártyázni kezdett, 
elkártyázta a föld egy részét meg a tanyát. Akkor libatömésbe kezdtek. Ki-kimaradozott, eljárt 
kurvákhoz is. Mikor aztán a második világnagy háborút követően a maradék földet be kellett 
adni a felső parancsra létrehozott közös gazdaságba, magán gazdálkodni már nem lehetett, hát 
kubikosnak állt. Évekig élt távol a háztól, ritkán látogatott haza. Annyira vitte, hogy 
munkavezető lett egy kordélyos vállalatnál, és aztán, mint büszkén mesélte, 
nyugdíjjogosultságot szerezve,  nyugdíjba mehetett. 

Nagymama, Emma Kerek nagymamája szépen éldegélt egyedül hosszú-hosszú évekig, 
nemigen vágyott arra, hogy megint a nagyapával legyen. A nagymama számtalanszor 
kijelentette, hogy a nagyapa égetnivaló, rosszabb az a gonosznál is. Mindenféle csúnyaságot 
elkövetett, amit egy ember elkövethetett. És csak azért nem vált el ő, a nagymama,  mert nem 
ért rá, dolga volt mindig, és ez a mondása legendás lett. Azt sem szerette, hogy nagyapa még 
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nyolcvan éves kora körül is fuvarozott, mert neki, nagymamának kellett befogni a lovat a 
szekér elé. És főzött, kertet gondozott, vásárolt a sarki szatócsboltban, szedte a füvet az 
árokparton a lónak, az öreg gebének, moslékot készített a disznóknak, és hadakozott azzal a 
rengeteg léggyel, amely ellepte a rozzant, kis, elhanyagolt házat, melynek vizes falaitól 
nehezen lélegzett. Templomba járt naponta, felvéve a legjobb fekete kendőjét, a prédikáció 
meg az ima éltette. Olvasni is szeretett volna, de nem volt mit, könyv nem akadt, újság is csak 
ritkán. Rádiót hallgatott, ámde az meg recsegett. Az éltette, ha büszkén mesélhetett három 
diplomás lányáról. A legbüszkébb azonban Emmára volt, ha tehette minduntalan felhozta 
ismerősnek, rokonnak, ismeretlennek, hogy az ő egyik unokája újságíró, író, egyetemi 
tanársegéd, sőt filmrendező akar lenni, pedig csak egy lány. Emmát hol törékeny virágszálnak 
nevezte, hol veszett virágszálnak, ha nem tetszett neki Emma véleménye.  

Nem hagyott nyugodni az Emma körül kialakult állandó feszültség, és éjszakánként 
álmatlanul törtem a fejemet azon, miért, hogy mindig, szünet nélkül, mióta csak ismerem, 
burjánzik a feszültség Emma körül. Ugyanakkor dicsekedtem Emmával, elregélve, bizony 
nem kéne nekem egy olyan társ, akinek soha semmi baja nincs a közeggel, és biztos az állása, 
egy ilyen oldalborda unalmas volna.  

És elmesélte Emma, hogy mostanában megint felszáll esténként a nagykörúti 
villamosra, a 6-osra, néha sűrűn, néha ritkán, nem száll le sehol, a végállomáson sem, oda-
vissza utazik megszakítás nélkül, végtelenül, ugyanazokon a vágányokon, közben dúdol, 
dúdolgat. Ha valahol kikezdték, hát mászkálni kezdett, gyakran feltűnt a Belső-Erzsébetváros 
szürke utcáiban régebben, majd mostanában Albertfalva új lakótelepének utcátlan utcáiban, és 
nem egyszerűen csak úgy lépett, lépegetett, hanem ritmusosan lépdelt, bámulták is, azt hitték, 
táncol, holott csak mendegélt. Kitálalt nekem, hogy bár próbálkozik, állandóan próbálkozik, 
de hiába, kudarcos ember; nem működik az önvédelme; ő maga az ügyetlen, mesterkedésre 
képtelen nyers kiszolgáltatottság; csodálatos, milyen magabiztosan tiporhatják a földbe. Ebből 
elég, unom, förmedtem rá. Éppen nem keserűségre, a maga elítélésére volna oka, 
magyaráztam, hanem vidámságra, önbizalomra, mert, tudja meg, sikeres.  Mire átölelt, és a 
fülembe suttogta, öltözzünk rendőrnek, térítsük el a forgalmat. Nevettünk. Akkor 
megjegyezte, hogy sokkal többet kéne nevetnünk, és fogadjuk meg, hogy ezentúl sokat 
fogunk nevetni. A nevetéssel ugyanis ellensúlyozná a hiányait, mondta, tudniillik hiányokban 
szenved, hiánybetegségekben, adta tudtomra ezt is, és azt is tudtomra adta, hogy várja, tőlem 
várja megsemmisítésüket, semmisítsem meg a hiányait, mert rengeteg a hiánya, alapvető baja 
a rengeteg  hiány, a felsorolhatatlanul sok hiány, és szeretné, ha megszüntetésüket elérném, 
mert  kitől várhatja el, ha nem attól, akit szeret, és aki szereti őt, hogy számolja fel hiányait.  

Állandóan kísértett engem keserű, feldúlt, vádló tekintete. 
Mikor felszaladtam az egyik kedden, fél tizenegy körül, január első hetében a 

szüleimhez, a Jókai térre, egy csomag csalánteával, mint ajándékkal, mivel apám 
születésnapja volt, mondván apámnak, a csalán fiatalít, hát apám kissé gúnyosan tekintett 
rám. Tudtam is miért, hát eme semmilyen ajándékom miatt. Ugyan szerettem volna meglepni 
apámat gazdagabb ajándékkal, egy Zsolnay hamutartóval, ezt el is mondtam neki, 
mentegetőzve, mégpedig eozin mázas hamutartóval, az eozint igen nagyra tartotta apám, de 
nem bukkantam sehol, mint panaszoltam, eozinos hamutál nyomára, viszont, ha apám 
megmondja, hol lehet kapni, akkor megveszem, mondtam. Apám, Frigyes legyintett, sőt 
mosolygott is, ez volt az a mosolya, sőt mosolygós tekintete, amit ki nem állhattam, szóval 
mosolygott tamáskodón, mert honnan tudtam volna is én, a fia, hol lehet eozinnal bevont 
tárgyakat szerezni. Különben pedig nem tart születésnapot, jegyezte meg, és ha tartana, egy 
februári napra tenné, amikor másodszor, igen, másodszor, mint hangsúlyozta, született meg. 
És magába mélyedten tekintet szét. Erről, az úgymond második megszületéséről még nem 
hallottam, fel is keltette kíváncsiságomat, de apám elzárkózott, hogy elmondja, és azonnal 
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más témára tért, kedvenc témájára, az én élhetetlenségemre, és megint ama kétértelmű 
tekintete kíséretében.  

  
 
17 
 
 

Berki nagyapámról, Alfrédról sajnos nem őrzök semmilyen emléket, fogalmam sincs, 
milyen ember is, nem emlékezhetek rá, három és fél éves koromban láthattam utoljára, és 
valószínűleg egyáltalán nem tudnám felidézni  alakját, ha nem volna róla fénykép.  

Mikor elindul az üzletbe nagyapád, útravalónak kap tőlem, tudd meg, Gyulus, egy 
csókot, meséli nagymamám, Rozália, és azt mondom neki minden egyes kora reggel, Isten 
áldja magát, Alfréd, az egész napot tekintve; tudniillik magázódunk.  

Kitűnik a járókelők közül nagyapám, és csakugyan feltűnik, erről a városban 
szóbeszéd terjed, hogy mennyire ad magára. Sötétszürke, angol shetland szövetből csináltatott 
öltönyt hord, fehér, olasz puplin inggel, világosszürke, tiszta selyem francia nyakkendővel, 
fekete cipővel a cseh Batától, és a középszürke tweed felöltője meg az ugyanolyan színű 
borzalinó kalapja Bécsből származik.  

Hét órára, egy szó, mint száz, a fő utcai üzletében van, melyet Berki boltnak neveznek 
Sátoraljaújhelyen, rendkívülien udvarias, hihetetlenül türelmes a betérőkkel, őszintén az, 
mesterkedés, ravaszkodás nélkül, féltékeny is rá a többi kereskedő; nyolc-tíz öltönyt, illetve 
ruhát és cipőt is felpróbál a leendő vevőkre, érti a módját, nem akarja, hogy vásárlás nélkül, és 
ennyi az egész, menjen el valaki, próbál és próbál, miközben szóval is tart; csaknem 
mindenkiről tudja, kicsoda, ha meg nem, akkor, valami készségtől vezéreltetve, képes 
kitalálni; hangolódni tud, amiben, mint Újhelyen el is terjed, verhetetlen, kitűnő viszonyokat 
ápol, hogy még több féltékenységet meg irigységet keltsen, mert ügyes, ám túl ügyesnek 
tartják. 

Hasonlíthatnál egy kicsit jobban a nagyapádra, Gyulus, mondja nagymamám, Rozália, 
nem bánnám. 

Rozália hamarosan követi a boltba Alfrédot, feltűnő jelenség a sötétzöld 
kosztümjében, amihez fehér zsabós blúzt visel, vékony, alig látható arany nyaklánccal és 
karkötővel, selyemharisnyás lábán viszont látványos a krokodil bőrből készült cipője, és 
frissen fodrászozott haján a nagykarimájú kalapja, amelyet persze az üzletben levesz. Kitűnik 
a fekete szeme, meg a telt melle, bár nem mondható szépnek, de érdekesnek annál inkább, 
elsősorban sötétbarna, göndör haja miatt, azonban kissé hízásra hajlamos, ezért fűző nélkül 
nem lép ki a házból, és néha oly szorosan fűzi el magát, hogy nehezen kap levegőt.  

Sokan tartoznak nagyszüleimnek a városban, mert nagyapám hitelez, hol szívességből, 
hol érdekből, hol kényszerűségből, és ez, a hitelezés is szemet szúr. A kisebb összegek között 
megbújik mindig két nagyobb is, a helyőrség parancsnokának meg a polgármesternek, 
akiktől, jól tudja Alfréd nagyapám, sose fogja visszakapni, ámbár ennek is van haszna, talán 
bizonyos kedvezéseket, kivételezéseket, amikre mindig nagy szükség van, kivívhat tőlük, 
például a bejárást az úri kaszinóba. Persze nagyapám is tartozik jócskán, elsősorban a 
bankoknak, ahonnan nagy összegű hiteleket vesz fel fejlesztésre, ezt is felróják neki persze a 
városban; és szinte naponta ellenőrzi, vajon mikor jár le egy váltója, mert pontosan szeret 
fizetni.  

Betartja az imák idejét rendszeresen, jár templomba, és elfogadja, hogy a Magasságos 
már mindent előre megírt a számára, és szeretne biztos lenni abban, hogy meghallgatja őt.     

Ki akarja azt is tudni nagyapád, Gyulus, mondja nagymamám, mi a szándéka a 
Jóistennek leányunkkal, Ilonával, aki a szeme fénye, akit imád, és állandóan fohászkodik, 
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hogy majd az unokája, ha egyszer lesz, ne legyen kereskedő, hanem ügyvéd vagy orvos, és 
persze ne Újhelyen. 

Imáiba foglalja Alfréd nagyapám párját, Rozália nagymamámat, erről sosem 
felejtkezik meg, vagyis arról, milyen szerencséje van Rozáliával, aki nemcsak üzletasszony, 
hanem csodálatos háziasszony is, és efelől nem is akar Rozália kétséget hagyni, naponta főz, 
illetve előkészíti az ebédnekvalót, kiadva a parancsokat a cselédlánynak, hogyan és mint; 
különleges ételei vannak, például: habart bableves, gyenge galambleves, töltött csuka, 
krumplilángos, és természetesen libacomb a legkülönbözőbb módokon elkészítve, a tiszti klub 
szakácsa is tőle tanulja el, no és a káposztás pitét ugyancsak, nem is szólva, mekkora hírnévre 
tesznek szert a különböző foszlós kalácsai a városban.   

Időnként összemosolyog nagyapám a pult mögött nagymamámmal, és Rozália áldja a 
szerencséjét, hogy rátalál egy ilyen férfira, aki ért az emberek nyelvén, a pénzügyekhez is ért, 
nem beszélve a szőlőbirtokról, beleértvén a borkészítést és borkereskedelmet is.  

És elmeséli Rozália nagymamám, hogy mikor az első nagy háborúnak vége, és Alfréd 
nagyapám több évig tartó, orosz fogságából visszatérve elveszi őt, és az ő pici kis 
hozományából cipész műhelyt nyitnak a külvárosban, mert hát eredetileg cipész a nagyapám, 
akkor egyúttal az az ötlete támad, hogy hulladék bőrből, ami igen olcsó, csináljon lábbeliket, 
viszont gyönyörűen készíti el, igen kelendő lesz is, ráadásul jutányosabb áron árusíthatja, és 
miután így győz a többi cipész felett, akik nem viselik el, hát feljelentik, hogy nem fizet adót, 
ami hazugság. Téli hajnal van, orkánszerű szél fúj, behatol még a lakásba is ez az istentelen 
hideg, emlékszik így Rozália, mikor arra kell ébredniük, hogy csendőrök jönnek, felverik őket 
az ágyukból, lefoglalják a bőröket, a cipőket, és beviszik Alfrédot, viszont Alfréd felajánl, 
mivel látja, mást nem tehet, ha meg akarja úszni, hiába vétlen is, egy nagyobb összeget, mire 
a csendőrök, megtömve a zsebüket, elengedik. És milyen érdekes, akkor már kisüt a nap.  

Rozália meg otthon varr, szépen, tehetségesen, nagy lesz a vevőköre hamar. Jól megy 
nekik mindkét műhelyük.  

Mikor már megtehetik, boltot nyitnak, persze tetemes kölcsön felvételével. Olyan 
üzletet akarnak, amilyen nincs Újhelyen, cipő- és ruhaboltot együtt. Éppen a bolt megnyitása 
napján óriási felhőszakadás zúdul Újhelyre, majd hirtelen és rögtön gyönyörű napsütés, na, 
gondolják, lám, megnyílnak az ég kapui, hogy aztán szép, fényes kilátások, ami nyilván a 
Jóistennek köszönhető, mosolyogjanak rájuk, és eme reményük tulajdonképpen be is 
következik.  

Az utca másik oldalán lévő boltos nagy pénzeket sejt náluk, azt lesi, hogyan 
károsíthatja meg őket, és, mivel barátkoznak, persze csak a felszínen, könnyedén kitudja, hol 
a pénzes kazetta, hát egyszer elemeli, éppen tízezer pengővel, ám Rozália gyanakszik, hogy 
amíg az az illető át nem jött hozzájuk, addig meg volt a kazetta, hát Alfréd rohan a 
csendőrökhöz, mondja, mi a helyzet, ki a tolvaj, szerezzék vissza a pénzt. Ohó, az nem úgy 
megy, magyarázzák, feljelentés kell, nyomozás. Na jó, ad szépen pengőket a csendbiztos 
parancsnoknak, aki erre fel kiszáll csapatával ama kereskedő boltjába, házába, azonban az 
nincs sehol, hát keresik mindenhol a városban, Alfréddal együtt, zuhog az eső akkor is, Alfréd 
bőrig ázik, amíg rátalálnak a tettesre egy zenés étteremben, mulatozik. Fellelik nála a pénzt, 
egy részét már elszórta, és bevallja, ugye eléggé kapatosan, ha nem sikerült volna ellopnia, 
akkor lelövi Alfrédot, annyira utálja. Miután Alfréd visszakapja a maradékot, kéri a 
csendőröket, ne folytassák az ügyet, egyáltalán nem akar feljelentést tenni. Megint kisüt a 
nap, de Alfréd az átvizesedett ruháiban tüdőgyulladást kap, három hétig nyomja az ágyat.  

Mikor alkusznak a szőlőbirtokra és borházra, mert az számít valakinek Újhelyen, 
akinek szőlője van, és persze a Sátor hegyen, hatalmas forgószél kerekedik, mire Alfréd 
kijelenti, térjenek gyorsan haza, ne vegyék meg, a Magasságos nem akarja, rossz ez a jel, a 
forgószél. Azonban Rozália azt javasolja, kérdezzék meg az ismerős javasasszonyt, és 
megkérdezik, az megjegyzi, hogy bizony a Jóisten jelez a forgószéllel, úgy ám, jelzi, hogy 
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csak forogjon a pénz, forogjon a szőlőben és a borban is, ahogy a szél is forog. Megértik 
nagyszüleim, nem nehéz megérteni. Miután megvetteék a birtokot, Alfréd azonnal bejárja, a 
szél a bőre alá fúj éppen, árnyék sincs, cserzi a nap az arcát, donganak a darazsak, méhek, 
mennek a szőlőfürtökre. Kirobbanóan nevet Alfréd. A szőlőbirtok elsőrangú, gyönyörű, napos 
lejtőn, présházzal, pincével, amelynek fala tökéletes nemes penésszel van bevonva. Messzire 
ellát a hegyről, magányos sas kering, hosszú szárnyai hátravetülnek. A présházban marad 
Alfréd éjszakára is, ott talál rá Rozália hajnalban. Reggel egy diófa árnyékába ülnek ki, onnan 
néznek és néznek a távolba.  

Mikor nagyapád, Gyulus, merengett,  képzelődött, mondja Rozália nagymamám, 
akkor hasonlítsz rá, öröklöd tőle.  

És nemrégiben, egyszer csak, mikor beteg lesz nagymamám, elővesz egy levelet, egy 
jócskán megsárgultat, átadja nekem, mondván, hosszan vár vele, hogy odaadja, mert furcsa 
érzései vannak eme levéllel kapcsolatban, amelyet nagyapám írt nekem annak idején, már 
több mint harminc éve. Nem várhatok tovább, Gyulus, mondja nagymamám, tartok attól, 
nemsokára elmegyek a másvilágra.  

Meglepődöm, nagyapám levelet írt nekem valamikor? Miközben olvasom, könnyes 
lesz a szemem.  

Egyetlen unokám, Gyula! 
Elmondanék neked egy-két dolgot magamról, mégiscsak a leszármazottam volnál, 

egyenesen a nagyapád, elmesélek egy keveset arról, milyenek is az életté sorakozott napjaim 
eseményei, úgy ahogy az Isten nekem osztályrészemül adta. Elöljáróban: egyszerű élet az 
enyém, amelyben néha több a könny, mint a mosoly, néha meg, szerencsére, a mosoly a több, 
ha a Magasságos engedi. 

Mikor napvilágra pottyanok Sárospatakon, az olvadva járó csigára hasonlítok, ez az 
egyöntetű vélemény, vagyis a csiga meztelen fajtájára, ugyanis anyám, velem terhesen, leesik 
a létráról, amelyre fellép magzatot őrző testével, mert ugye ha várandós is, el kell látnia az 
otthoni teendőket, el is látja mindig, a korábbi hat szülése idején is, viszont az esés után 
elfolyik a magzatvíz, és világra pottyant engem, amikor még korai, de nem tehet mást. Tele is 
leszek kiütéssel, a színem olyan, mint a piros bíborból való ruhának, ahogy mondogatják, 
később aztán meg olyan leszek, mint napot nem látott asszonynak koraszülöttje, az egyik 
szomszédasszony szerint, vagyis olyan, akiről azt mondják, hogy meg sem születik, máris 
kimúlik. Azonban életben maradok, nyilván a Jóisten határoz így, mert ki más miatt 
maradhatnék meg. Igen szépen fejlődöm aztán, csodák csodája, ahogy megjegyzi mindenki, 
egyenesen úgy, az én nagymamám, a te ükanyád, kifejezésével, mint gyökér a vízparton. 
Azonban csak közbejön mindig valami, először anyámnak a teje, amely a kegyetlen 
viperaméreghez hasonlít, ahogy a doktorunk rámondja, le is gyengülök hirtelen, fogyok és 
fogyok, elfogynék, ha nem fogadnának mellém szoptatós asszonyt, kinek mellei, meg is 
szólják érte, csaknem a térdéig lógnak. Rendbe jövök, ámde hónapok múltán légzésem nehéz 
lesz, aki hallja a reszelős, nehéz levegővételemet, annak állítólag a szíve szakad meg. Mikor 
krákogok és egyre sűrűbben, mintha a hordó mélyéből jönne, és köpök, véreset ráadásul, és az 
ilyen baj akkoriban halálos, főleg, hogy a körülmények is elősegítik, a kis levegőtlen kunyhó, 
amelyben lakni kényszerülünk, nem is beszélve az elégtelen táplálkozásról és ruházkodásról. 
Az orvos meg széttárja karját. Az újhelyi híres javasasszonyhoz fordulnak szüleim, átvisznek 
oda Patakról, az rögtön fürdővizet csinál, bele ültet, füveket dob abba, és, lám, elszáll a 
betegség.  

Na, ugorjunk aztán éveket, az iskoláig, ott igen jól fog az agyam, csakhogy, mivel a 
családnak nemigen van mit a tejbe, ahogy mondják, aprítani, iparos tanoncnak adnak. Az 
ipariskolában következik be nálam súlyos változás, mivel lelkem nincs felkészülve egy ilyen 
helyre, ahol vernek, mert otthon nálunk szeretet és testvériség honol. Megbokrosodom, hogy 
aztán megszégyenüljek, nem teszem le a vizsgáimat, és csavargok. Mint a pusztához szokott 
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vad, mondják rám, olyan vagyok. Minden magas kerítésre, minden zöld fára felmászom, még 
a templom tetejére is, a felhőket szeretném, úgy látszik, meglovagolni, s több ízben az 
életemet teszem kockára, mert a földre zuhanok. A Bodrognak partját, amely akkor 
szabályozatlan medrű Pataknál is, és folyása veszélyes, választom tartózkodási helyemül 
egész nap. Súlyosan nehezedik apámra a kérdés, mit kezdjen velem, aki napról napra növök, 
ám csak mint a gyom, csupán úgy, nem is szólva a könnyelműségeimről, balgaságaimról, 
amik, állítólag, a hatalmukba kerítenek. A tanárok megbélyegeznek, miszerint szívem görbe, 
ezért teszek minden jó ellenében. Elvisznek a szüleim ismét Újhelyre, a javasasszonyhoz, 
elpanaszolván neki a rendellenességeimet, elsősorban is úgymond szívgörbeségemet, mire a 
javasasszony kijelenti, írassanak ki az ipariskolából, és vegyen oda az apám, a te dédapád, 
Gyula, a csizmadia műhelyébe; azt a mesterséget örökli az apjától, a te ükapádtól, Gyula, sőt 
keressenek nekem menyasszonyt, már éppen ideje.  

Apám, a te dédapád, Gyula, megfogadja a tanácsot, inasa, aztán segéde leszek, és 
kiválaszt nekem egy tíz éves kis fruskát, Rozália nevezetűt, aki amolyan fékezhetetlenül 
cserfes leányzó. Szüleim meg Rozália szülei, szép egyetértésben, egymásnak ítélnek 
bennünket, és, a közvélemény szörnyülködése ellenére, rögtön megtartjuk az eljegyzést. És 
mi, belecsodálkozva egymás szemébe, összeszerelmesedünk, ami ily esetekben nem mindig, 
sőt ritkán következik be. Rozália apja, a te másik dédapád, Gyula, szintén iparos, pékmester, 
nagyapja Erdélyből származik, vándoriparos, ezermester. Családja úgy él, ahogy az ősrégi 
hagyományok diktálják, mindenük a Jóisten, annak kedvét keresik állandóan, és nyilván 
megtalálják, erre mutat, hogy hisznek a csodákban, vígkedélyűek, mindig nótáznak, zenélnek 
több hangszeren, és táncolnak nagy garral sűrűn, a hagyományos viseletükben járnak, 
önmagukat adják maradéktalanul, minderre engemet is ösztönözve, mert a mi családunk 
egyáltalán nem nótázó vagy táncoló, inkább magába forduló, és a régi viseletből is kivetkőzik 
már.  

Ezek után hirtelen megváltozom, haladni kezdek a Magasságos által megszabott 
helyes gondolatok és érzések útján. Apám most már egyenesen társul fogad, azért épp engem, 
mivel idősebb hat gyereke elvándorol Patakról, az egyik Kolozsváron lesz ékszerész, egy 
másik szinte gyerekfejjel kimegy Amerikába, kifutófiú, mosogató, üvegező, fényképész, majd 
motorüzem tulajdonos, a többi testvérem elvész a szemem elől a történelem homályában. 
Hamarosan feles részese leszek a műhely hasznának, sőt nemsokára betölthetem apám helyét, 
mert az idő múlása ezt kívánja.  

Mikor hazajövök az orosz frontról, illetve fogságból, sebesülten, valamilyen kis 
vaskereszttel is a zubbonyomon, soványan, betegen, olyan betegen, hogy színem, ahogy 
akkoriban vélekednek rólam, fekete, kimondottan fekete, hát hiszen öt év háborús távollét 
után milyen legyen, apám már nincs az élők sorában, a műhely is oda.  

Azonban Rozália vár, felcseperedvén tüzes szemű, kedves beszédű, bájos, mutatós 
kisasszonnyá, amihez hozzá jön a még lényegesebb, a mindennapi életben való jártasság 
tehetsége, sőt a meg nem szűnő szerelem, és összeházasodunk, hogy beteljesítsük szívós 
vágyunkat, a Jóisten tetszése szerint, és meginduljunk, ahogy szükséges, a felemelkedés meg 
a boldogság útján. Rozália, a te jövendő nagymamád, Gyula, tele van kellemmel, és hihetetlen 
kifejezőkészséggel, sajátos humorral, magával ragadó fellépéssel, ami rám, de mindenki 
másra is, felemelően hat, nem beszélve szorgalmáról meg ízléséről, úgy is, mint varrónőnek. 
Ráadásul jártas például a számtani műveletekben, pedig alig jár iskolába, mert, hasonlóan sok 
lányhoz akkoriban, hamar kimarad. Segítőtársam lesz a kis hozományából megnyitott 
cipészműhelyben, de már nem Patakon, hanem Újhelyen, ahol kedvezőbbek a lehetőségek. 
Egy olyan házasság képe lebeg előttünk, ami nem is létezik, ám elhatározzuk megvalósítását. 
Egyezzen a véleményünk, közösen döntsünk, köztünk hangos szó ne essék, egészítsük ki 
egymást. Rozália felébreszti bennem, a lélekölő háború és fogság után, az életigenlést, az 
örömöt. Kedvenc dalom, amelynek első sora, az óh, bajadérom, ezt éneklem szerelmesen 
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Rozáliához szinte minden nap, abban a szerény, külvárosi bérleményben, amelyet meg tudunk 
fizetni. 

Boltot nyitunk, mikor hitelképesek leszünk, kisunokám, ezt kell először elérnünk, mert 
másból nem, csak hitelből nyithatunk, az idők szava szerint. Üzletünk a korszerűség és a 
jövedelmezőség megtestesítője lesz.  

A központban építünk házat, két utcára nézőt, közel a főtérhez és a piachoz, három 
percre az üzlettől. A ház olyan, amilyet elképzelünk, szerény, legalábbis ami látható belőle, 
vagyis kívül nem különbözik a környező, bár szebb, jobb földszintes házaktól, belül azonban, 
ami nem látható, különbözik, ritkaságszámba menő fürdőszobája van, oszlopos fedett terasza, 
sziklakertje, bár nem nagy, és tele gyönyörű virágokkal. De hiszen ezt már te is ismered, 
unokám, Gyula. Ki kell adnunk ugyan, sok az adósságunk, egy katonatiszt, majd egy ügyvéd 
család veszi ki, magunk meg a kerti kis melléképületben húzzuk meg magunkat néhány évig. 
De nem panaszkodunk, és te se panaszkodj, kisunokám soha, hanem minden szórakozást, 
könnyelműsködést, nagyravágyást, irigykedést kizárva semmi mást ne tegyél, csak 
munkálkodj, haladva a biztató jövő felé. És tartsd be mindazt, ami illendő és illedelmes, hogy 
a jó érzés meg a biztonság légköre lengjen körülötted.  

Mire leányunk, Ilona, a te leendő anyukád, Gyula, iskolába kerül, már az általunk 
igazinak minősített házban lakunk, cseresznyefából csináltatott bútorok között, mert ugye a 
minőség számít. Ezüst- és porcelántárgyakkal vesszük körül magunkat, legyen értékes, 
egyúttal kellemes is a környezet. Függönyeink, terítőink a leggyönyörűbb ekrü csipkéből 
vannak, erre igen adunk, szőnyegeink kézzel készülnek, perzsák, és a falakon blondel keretes 
olajfestmények lógnak. Az asztal körül kergettek bennünket, ismételgeti nevetve nagymamád, 
hogy így rendezkedjünk be. Mi magunk sem tudjuk, pedig töprengünk ezen, honnan az 
érzékünk meg a késztetésünk egy ilyen környezet megteremtésére, mikor egészen másfélébe 
születtünk. Nemrégiben  is veszünk képeket, nagymamád ösztönzésére, például egy Vajda 
Zsiga festette parasztmenyecskét, Szüle Pétertől egy tükör előtti nő alakot, amely hasonlít 
küllemre Rozáliához, meg egy müncheni parkrészletet, egy odaszármazott magyar piktortól, 
majdnem leszállnak róla, mint Rozália megjegyzi, a virágok, sőt egy zenepavilont ábrázoló, 
élénk színekkel tele vásznat is veszünk, elég nagyot, valami ismeretlen osztrák művésztől. 

Szépen gyarapodunk, és hálából, hogy ilyen szerencsénk van, befogadunk esténként 
vacsorára szegény gyerekeket, lakjanak jól nagymamád híres libacombjai által. És, mintegy 
isteni sugallatra, adakozunk, kéretlenül is, ámde, és ez nem elhanyagolandó, névtelenül. 
Szőlőnk, mint az énekben, édes mustot, illetve habzó bort terem, tele fűszerrel. Megtanuljuk a 
borkészítést, de még, mindenki csodálatára, a szőlőtelepítést is, újabb ültetvényekkel 
gyarapítjuk birtokunkat, sőt kezdetben mi magunk dolgozzuk meg. A borházat ellenben, 
amely ócska és szükségtelen, lassan-lassan átépítjük nyaralóvá. Azonban mindig és 
minduntalan hiteleket kell felvennünk, és visszafizetni, ha fejlődni akarunk, és figyelni, mikor 
jár le egy váltó, ez a legfőbb témánk egyike, a váltó lejárta, és az mindig lejár, fenyegető 
rémként él is bennünk, hogy egyszer csak nem tudjuk fizetni pontosan, fel van adva a lecke, 
hogyan egyenlítsük ki, és kiegyenlítjük, viszont újra adósságba kell verni magunkat, amit  
ismét ki kell egyenlíteni, ez az életünk állandó körforgása. Éjszakákon át számolunk, mit és 
hogyan, mikor és miért. Csak meg ne botoljunk, ennek lehetőségétől ül ki szorongás az 
arcunkra, Gyula. 

Kisunokám, felhívom a figyelmedet, hogy dolgozzál reggeltől-estig, ahogy mi 
dolgozunk, próbálj meg mindent, ahogy mi  megpróbálunk, de csak mértékkel és törvényesen, 
mint a mesében, hogy igazságosan juss előre. Hidd el, Gyula, a Jóisten ezt látja, nyerd meg 
magadnak végleg a Magasságost, mert nélküle nem megy semmi, cselekedj igénye szerint, 
ahogy mi is cselekszünk, pedig csak egyszerű, mindennapi emberek vagyunk. Majd meglátod, 
ha így cselekszel, egyre jobb híred lesz, egyre jobb módú leszel. Megtiszteltetés lesz veled 
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érintkezni, kisunokám, csak rám hallgass. És ha jobban, fényesebben leszel képes betölteni 
hivatásodat mindenki másnál, akkor könnyű lesz a sorsod, Gyula.  

Szóval törekedj, Gyula, a jómód kellékeitől áthatottan, mégis mértéktartóan, 
elsősorban a feladatoknak élni, a célokat a tettrekészség és a szorgalmasság igézetében elérni, 
és az illendő, illedelmes, ízlésesnek tartott, tulajdonképpen a jó érzést meg a biztonságot adó 
légkört megteremteni, és nem utolsósorban a környezethez alkalmazkodni.  

Hozzájárulunk a város fejlődéséhez, nagy összegekkel, így aztán mondhatom, hogy 
köztiszteletnek, úgy bizony, örvendünk. És te is örvendhetsz, Gyula, ha akarod, csak máshol, 
ne ebben a városban.  Szórakozni, nyaralni viszont nem járunk. Népszerűek vagyunk, és 
barátkozónak, kedvesnek, szeretetreméltónak tartanak bennünket, ahogy majd te is erre 
törekedj, jó a viszonyunk mindenkivel, és javaslom, neked is legyen ilyen jó. Frédi úrnak 
szólítanak engem, kisunokám, Rozika kedvesnek Rozáliát. Ámde, vigyázat, csak egy 
bizonyos ideig. Mostanában már elfelejtik emlegetni Újhelyen, mert bitang ez az élet, a 
Rozika kedvest meg a Frédi urat, de erről nem akarok beszélni, kisunokám, erről majd más 
forrásokból nyilván értesülni fogsz, értesülni, hogy jönnek a sorscsapások felénk.  

Odalépek az ablakhoz, kisunokám, hajnali öt óra van, és kibámulok az éj átláthatatlan 
sötétjébe. Vagy talán nem is ezen az ablakon nézek ki, de azon a másikon, a lélekablakon, 
melyen át messze ellátni a múltba meg a jövőbe. Igyekszem a jelen események nekünk 
kedvezőtlen, bonyolult kuszáltságát, ocsmányságát az isteni sorsrendelés bölcsességének 
tükrében nézni, ámde sajnos nem megy. 

A Magasságos óvjon meg, kisunokám, búcsúzom tőled.  
Alfréd nagyapád.  
Utóiratként még odaírom, hogy megjósolom, nem fogjuk többé látni egymást, ezért 

írom ezt a levelet, eltűnök az életedből, és valószínűleg nem fogsz emlékezni rám, korodnál 
fogva. Menekülő utak kanyarognak lelki szemeim előtt a mindennapi aljasság mélyre ásott 
börtönéből, és szeretném, ha eme utak a Jóistent kereső tudás és a világ megismerésének 
szabad fényei felé vezetnének. Állj ellen, Gyula, kisunokám, ne add olcsón az életedet.  

Újra nagyapád, Berki Alfréd. 
Nagymamám, Rozália szívesen beszél arról nekem, mit csinálna Alfréd nagyapám, ha 

élne. Magánüzletre törekedne, bármilyen apróra vagy félrenyomottra, nem menne állami 
állásba semmiképpen. Törzshelyet alakítana ki magának egy presszóban, lehetőleg olyan 
helyen, ahol újságot is lehet olvasni, hogy szidhassa a lapokat. Adna magára, a külső 
megjelenésére. A bensőjére is figyelne, imádkozna, templomba járna, megtartaná 
szertartásosan az ünnepeket, úgy ahogy kell. Hanyagolná az orvosokat. Nem szeretné a 
televíziót, felháborodna, micsoda kétkrajcáros marhaságokkal tömi a fejeket. Merengene és 
képzelődne. 
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Mostanában, miután jót eszem a szüleimnél a Jókai téren, és mivel közel esik 
hozzájuk az útleveleket kiadó szervezet, hát általában elszaladok oda, az Andrássy út 
végére, ha már erre járok. Csak megszokásból megyek, hiszen úgy járok az útlevél 
szervezethez, mint egy közeli ismerőshöz, időnként odaugrok, és kérem, persze kissé 
hülyéskedve kérem mindig, miközben nagy súlyokat érzek a szívemen, hogy 
takarékoskodjanak a postán, ne adják fel ott, inkább nyomják kezembe az érvényesített 
útlevelemet.  

Mikor meghívást kapok Amerikába, a New York Universitytől  fél tanévre, adjak 
elő náluk fő kutatási témámról, a korszakváltozásokról, új kezdetekről, gyönyörűnek látom 
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az életet. Bár hangoztatom, és kötelezően rossz előérzettel, a hely szelleme és az idő szava 
szerint, szertartásos borongóssággal hangoztatom, dehogy fogok én kapni útlevelet. Viszont 
bízom az ellenkezőjében, persze sejtve azért, hogy lehet még hercehurca, így aztán már 
január első hetében beadom kérelmemet, pedig csak szeptember elején kell Amerikába 
érkeznem. És elindulok, bár ellenállok, ameddig képes vagyok, ameddig nem görcsölök be, 
az idegbolonddá válás ösvényén.  

Kezdődik azzal, hogy az útlevélszervezet, egy titkokkal teli világ, nem akar 
válaszolni, hallgat, hetekig hallgat, januártól márciusig, nem válaszol, megszegve a maga 
által szabott egy hónapos határidőt, majd értesít, hogy törvény adta jogánál fogva további 
egy hónappal meghosszabbítja az eljárást, mivel dönteni ügyemben nem tud, elsősorban 
azért, mert hiányzik a hazai ösztöndíjtanács hivatalos javaslata. Felvilágosítom őket 
nyomban, nincs szükségem hazai ösztöndíjra, olyat nem is kértem, meghívásom 
magánmeghívás, a hivatalosságnak nincs köze ehhez, ugyanis az amerikai egyetem, amely 
kiválaszt, állja az összes költséget. Na erre egy ritka fajhoz, veszélyes, kihaló fajtához 
tartozónak gondolnak, veszem észre a visszajelzésekből, aki azt képzeli, megengedhet 
magának mindent, magánmeghívást is, államunk engedélyének kikerülésével.  

Április végén, a válaszadási határidőt megint jócskán túllépve, azt közlik velem az 
útlevelesek, és úgymond bizalmasan, hogy meghívásomat visszavonta a meghívó, erről 
azonban, mint figyelmeztetnek, nem szabad tudnom. Ezek hülyének néznek, át akarnak 
verni, gondolom, amit ki is fejezek ott helyben, a szervezetnél, miután kiderül, a 
meghívómmal való telefonbeszélgetés során, tényleg hazudtak, ám ahelyett, hogy 
elnézném, felrovom nekik. Ez hiba, és látom, megbizonyosodnak arról, hogy 
tárgyalóképtelen, sőt megbízhatatlan kelekótya vagyok, és azt is látom, hogy 
összekacsintanak mögöttem, és úgy, mint egy beszámíthatatlan háta mögött szoktak. Telik-
múlik az idő, ám sehol semmi, és én, nem sok sikerrel, nyugtatgatom magam, 
mondogatván, ez a dolgok rendje nálunk, ennek, mivel a mi világunk tele tévutakkal, így 
kell lennie. 

 A rendőrfőhadnagy hölggyel, akire az útlevél ügyem van bízva, pajtáskodó viszonyt 
alakítok ki, hülyéskedőn pajtáskodót, és bár a főhadnagy hölgy úgy tesz, mintha bírná a 
szövegemet, az ellenkezőjét olvashatom ki arcrezdüléseiből, mosolya kényszeredettségéből. 
Ha velem tárgyal óvatosan nézeget körül mindig abban a nagy, ügyfeleket fogadó 
helyiségben, melyet több kollégájával oszt meg.   

Nem állok ellent most már… főhadnagy asszony… és átveszem az útlevelemet…, 
mondom Én, aki útlevelet szeretne kapni.  

Ne írogasson leveleket… kérem… Újhely úr… különböző helyekre…, mondja 
Főhadnagy hölgy. … Ne írogasson ide-oda… külföldre… vádolva bennünket…  mert az 
ugye rossz hatással van az ügyre… 

 Honnan veszi… főhadnagy asszony… hogy írogatok… ejnye-bejnye… és hogy 
hova írogatok…, kérdezem Én, aki útlevelet szeretne kapni.    

 Meg aztán ne nyilatkozzon  összevissza… kérem… Újhely úr… se telefonban… se 
társaságban… ahogy nyilatkozni szokott rólunk… szemérem is van a világon…, mondja 
Főhadnagy hölgy. 

Utcán sem… főhadnagy asszony… Mi a véleménye… egy utcán talán azért 
mondhatok… amit akarok… túl drágák még a szabad téren használatos ketyerék… hát 
nem…, kérdezem Én, aki útlevelet szeretne kapni.   

És legfőképpen… Újhely úr… ne bujtogassa a meghívóit… még félreértjük önt… és 
azt gondoljuk… elveszítette az ítélőképességét..., mondja Főhadnagy hölgy. 

Hát mit csináljak… hogy Amerikába utazhassak… főhadnagy asszony… talán 
szökésre akarnak kényszeríteni… kérdezem  Én, aki útlevelet szeretne kapni.   
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Tartózkodjon… Újhely úr… például a mi szidalmazásunktól… mert az helytelen 
viselkedés…, mondja Főhadnagy hölgy.  

Akkor védeni fogom magukat… elég nehéz lesz… de megpróbálhatom… főhadnagy 
asszony… például elmesélem… hogy nálunk éjjel-nappal dalolnak a madarak… viszont 
cserébe azt várnám ugye…  

Újhely úr…, szól közbe Főhadnagy asszony, … bizalmasan megsúgom önnek…  
hogy az útlevél kiadását nem mi akadályozzuk… hanem mások akadályozzák… 

 Zavart érzek…  De hát kik azok a mások…  főhadnagy asszony… mondja meg már 
az istenért…, mondom Én, aki útlevelet szeretne kapni.  

Ugyan… Újhely úr… ugyan… ugyan… látja… már a nap is lemenőben… és én 
még mindig önnel foglalkozom…, mondja Főhadnagy hölgy. 

Fékeznem kell magam, nehogy elveszítsem egyensúlyomat, nehogy ordítani 
kezdjek, mert akkor eszementként, akinek aztán tényleg nem járhat úti okmány, jól tudom, 
bélyegezhetnek meg.  

Nemsokára meg is szüntetik az útlevélkiadatási eljárást, ezzel is várva jócskán, 
május legvégéig, hadd teljen az idő, megokolván megint egy okafogyott okkal, hogy nem 
rendelkezem a honi ösztöndíjtanács engedélyével. Fellebbezem, kérdezve újra, miért kéne 
nekem egy magánmeghíváshoz állami szerv engedélye? Mire aztán június vége felé, 
továbbra sem sietve, fellebbezésemnek érvényességét is felfüggesztik, hivatkozva még 
mindig az előbbi ok, az ösztöndíjtanács hozzájárulásának hiányára.  

Közben megmagyarázzák az útlevelesek, hogy túlmegyek mindenféle határon, hisz 
oly különleges elbírálást kívánok, utalva a hivatalos, ámde magánmeghívásomra, amelyre 
példát nem tudnak, és amelyre  nincs eljárási mód.  

Egyszer csak, már júliusban, kiborulok, hirtelen borulok ki, bár sokszor állok a 
kiboruláshoz közel, de meg tudom fékezni magamat, mindig idejében merül fel bennem 
ugyanis, hogy ha kiborulok, akkor kiszolgáltatott leszek, és erre játszanak nyilván a 
rendőrfőhadnagy-féle, útlevéllel packázó hölgyek, és a mögöttük lévő urak. De azon a 
napon nem voltam képes bekapcsolni a fékeket, nyilván úgy vélekedtek az ösztöneim, 
zsigereim, hogy minden múlandó és hiábavaló, legyek egyenes, egyszerű, őszinte, tehát 
kiborultam  és ordítani kezdtem.  

Piszkáljuk meg egy kicsit  a szart… hadd bűzölögjön…, ordítom Én, aki útlevelet 
szeretne kapni. 

Meglepődve és szánakozva figyelnek a különböző civilbe öltözött rendőrtisztek. 
Rohadt… rohadék… szemét… undorító… aljas… kurva…, ordítom Én, aki 

útlevelet szeretne kapni.  
A főhadnagy asszony és a kollégái figyelnek, amint mindenem ordít, főképpen a 

lelkem, a szívem, a gondolataim. 
Elnyomó… gyilkos… felrobbantandó… felgyújtandó… söpredék…, ordítom Én, 

aki útlevelet szeretne kapni. 
Az ajtónálló egyenruhások is csak figyelnek, nem avatkoznak közbe, de egyre 

közelítenek hozzám. 
Söpredék… gyilkos…, üvöltöm, mert most már üvöltök Én, aki útlevelet szeretne 

kapni.  
Elmebeteg… szegény…, szólal meg a Főhadnagy hölgy. 
Gyilkos söpredék…, üvöltöm Én, aki útlevelet akar kapni. 
Egy kövér férfi siet felém, civilben, mosolyog. 
Ő az… ugye…, szól oda a Főhadnagy hölgynek. … Hát lehet… hogy majd be kell 

utalnunk… mondja mosolyogva.  
Gyilkos söpredék…, üvöltöm Én, aki útlevelet akar kapni.  
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Leginkább a söpredéket meg a gyilkost ismételgetem, bizonyára léleknyugtatásként, 
és leginkább gyilkos söpredéket üvöltöm. Idegbolond lettem akkor néhány percre, olyan, 
akivel bármit meg lehet tenni, olyan, aki közprédára bocsátja magát.  

És az a kövér férfi elém áll és szemlél és kivárja, ahogy a normális szokta az 
abnormálist, hogy lecsillapodjak, nem csinál velem semmit, elnéző, lenéző, ami roppant fáj 
nekem, jobban viselném, ha rám rontana. Bánt, hogy elveszítem méltóságomat, bánt, hogy 
ennyire kimutatom, milyen mélyen meg vagyok tiporva, bánt, hogy idegbolondnak 
nézhetnek, hogy az ép elméjűek fölényével szemlélhetnek. Elő akarták csalogatni a 
lelkemet, hogy megnyomorítsák, eltorzítsák, ellehetetlenítsék, hogy majd aztán felette 
állandó felügyeletet gyakoroljanak, kérlelhetetlen és ocsmány eljárások által, hogy aztán az 
ilyen felügyelt lélek kiszolgáltassa a gazdáját az ellenőrzéseknek, túlkapásoknak, alantas 
késztetéseknek, erőszaknak, és sikerül nekik. Előjött ugye a lelkem, megmutatkozott, holott 
küzdök ellene, ne mutatkozzon meg azért sem, maradhassak ura önmagamnak; nem sikerül, 
hiába küzdöttem. Ha lelkednek nem vagy az ura, sőt ha a lelked uralkodik rajtad, akkor, 
gondolom, szolgájává, rabjává tesz, fogságban tart, tulajdonképpen börtönben, hogy aztán, 
végső soron ellened támadjon.  

Eltelik tehát fél év útlevélkérelmem beadásától, marad két hónapom az utazásig, és 
mivel az útlevelesek semmi jóval nem kecsegtetnek, panaszt teszek külföldi szervezeteknél, 
a következőknél: Fondation pour une  Entraide Intellectuelle Européenne, The Fund for 
Middle-East European Intellectuals, Verein für Wissenschaflichen Autauch innerhalb 
Europas. Ám ettől  aztán már végképp felbirizgálódnak az útlevelesek, hallatlanul. De ennyi 
még nem is elég nekem, mert értesítem az Államok budapesti nagykövetségét, holott 
tudom, a legelemibb jólneveltség hiányával vádol majd az útlevélszervezet, hogy a 
vízumkiadási eljárást útlevél nélkül kellene megkezdenie. Belföldön sehol sem tehetek 
panaszt, illetve ahol tehetek, mert azért próbálkozom, csak szórakozásból, mint az Egyesült 
Nemzetek Szervezete magyar fióktársaságánál, az pofon  is a szarnak.  

Július első hetében felhívatnak az útlevelesek és megsúgják, mivel külföldi, nyugati 
szervezetekhez fordultam, nem áll módjukban megadni az útlevelet, pedig már a legjobb 
úton haladtak e felé, hát kellett ez nekem!? Dühösek, és látszik, némileg szoronganak attól, 
hogy megszólalnak a nemzetközi értelmiségiek, de azok hallgatnak. Látom azért, kezdenek 
tartani tőlem, viselkedésemet most már nemcsak eszementnek, botrányosnak és alávalónak 
vélik, hanem egy megszállottan hóbortos szemérmetlenségének is tulajdonítják 
valószínűleg, miközben átfuthat rajtuk az is, hogy ügyesebb és veszélyesebb vagyok, mint 
gondolták, színlelő vagyok, eltökélt, hétpróbás, akinek jelentős összeköttetései lehetnek 
külországokban. Mégsem történik a nyáron semmi érdemleges az ügyemben, hát csak 
heverészek, búnak eresztve fejemet, szédelegve a melegtől és a bánattól. Gyakran 
telefonálok az útlevelesekhez, akik igen csendben vannak, és hárítanak engem, meg unnak.  

Augusztus utolsó napján, négy nappal a repülő indulása előtt, az útlevél szervezethez 
hívatnak, ami persze rengeteg telefonomba és káromkodásomba kerül, és bizalmas 
kedélyességgel elregélik, végre sikerül megumbuldálni, így fejezik ki magukat, hogy ők 
dönthessenek, tehát az útlevelesek az útlevelemről, és ők kifogást nem emelnek, mégsem 
tudják, ugye titkokkal van teli a világ, az útlevelemet átadni. Mondom nekik, négy nap 
múlva indul a repülőm, mire mosolyognak, pedig mennyi gyalázkodást tükrözhet a 
tekintetem, és azt válaszolják, ezt ők is jól tudják, és széttárják karjukat. Látom, továbbra is 
fenyíteni akarnak, mert hát egy hülyével, aki útlevélkórban szenved, mint én, mit lehet mást 
csinálni, egy ilyennel, kinek magatartása és egy átlagos útlevélkérő magatartása közötti 
ellentét világosan jelzi beszámíthatatlanságát, nemkülönben veszélyes kiválasztottság 
tudatát.  

Mikor egy nappal a kitűzött indulás előtt, amit az amerikai egyetemek évkezdéséhez 
igazítok, éppen be akarok menni a Swissairhez lemondani a másnapra szóló jegyemet, 
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viszont valami sugallatra még egy kísérletet teszek telefonon az útleveleseknél, hát azok a 
világ legtermészetesebb hangján kérdezik, hogy-hogy, nem vettem még át, tényleg, ne 
vicceljek, még mindig nem vettem át az útlevelemet, ne tréfáljak velük, talán nem akarom 
átvenni!? Vegyem már át, hiszen az ott tanyázik a Beszerzési, Utazási és Szállítási 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tanács körúti irodájában, az emeleten, gyorsan 
siessek érte! És én, miközben rohanok oda, nem vagyok képes megbirkózni a gondolattal, 
hogy tényleg ott is volna az útlevelem. Futok a Tanács körúton lévő említett irodába, fel az 
emeletre, be, a tájékoztatás szerint, abba a szobába, amelynek ajtaja egy külön ráccsal is fel 
van szerelve, ide rontok be, miközben mondogatom magamnak, nyugodtan lélegezzek. Kis 
szoba, de nagy pulttal, amelyen rengeteg útlevél fekszik felhalmozva egymáson és egymás 
mellett, oszlopokban, láttukra egész testemben megremegek. Az útlevéloszlopok mögött 
egy kiscsaj tevékenykedik, nem mondhatom másnak, csak egy kiscsajnak tényleg, és lelkem 
legmélyéről aggodalom tör rám, jó helyen járok-e. Mondom a kiscsajnak, miért jöttem, és 
átnyújtom, miközben lázat, de inkább merevgörcsöt érzek, a személyi igazolványomat. A 
kiscsaj keresni kezdi az útlevelemet, keresi, keresi a pulton, az útlevéloszlopokban, a pult 
alatt, a polcokon, mert rengeteg polc is van a falak mentén dugig útlevéllel szintén, de sehol 
semmi, és engem elfog a halálos bánat valahol a szívem tájékán. Gondolom, ez elképesztő, 
és megtántorodom kissé. Ám a kiscsaj egyszer csak a homlokára csap, és megkérdezi ismét 
a nevemet, illetve belenéz a személyi okmányomba újfent, ja persze, mondja, és kihúz egy 
fiókot, benne egyetlen útlevéllel, de egyetlennel, kiveszi, és miközben valami 
újjászületésfélét érzek, a kiscsaj mosolyogva átnyújtja.  

Milyen szerencse… hogy nem felejtettem el… hol is van ez… ez az útlevél…, 
mondja Útlevélkiadó kiscsaj.  

Jaj… köszönöm… hogy nem felejtette el…, mondom Én, aki útlevelet szeretne 
kapni.  

Már csaknem elfelejtettem… bizony… és már megtörtént velem… hogy 
elfelejtettem egyszer-kétszer… hová is tettem az ilyenfajta útlevelet… hát a fejem nem 
káptalan…, mondja Útlevélkiadó kiscsaj. 

Tudja… hogy könnyekig meg vagyok hatódva… amiért nem felejtette el…, 
mondom Én, aki útlevelet szeretne kapni. 

Hát azért nem kell könnyezni…, mondja Útlevélkiadó kiscsaj. 
Köszönöm… köszönöm… valami ajándékot hozok majd magának…, mondom Én, 

aki útlevelet szeretne kapni.  
Ne francia kölnit hozzon… az már rengeteg van nekem…, mondja Útlevélkiadó 

kiscsaj. 
Jó… pedig Chanelt akartam hozni éppen… És mit szeretne…, kérdezem Én, aki 

útlevelet szeretne kapni. 
Egy farmer ruhát… nőit… Levi’s-t… farmer kalappal… farmer táskával… farmer 

csizmával… farmer harisnyával… Amerikában az van dögivel…, mondja Útlevélkiadó 
kiscsaj. …  Akkor a következő útlevelét is meg fogom találni… 

Köszönöm… köszönöm… biztató… nagyon biztató…, mondom Én, aki útlevelet 
szeretne kapni.    

Egy fél nap áll rendelkezésemre, hogy átvegyem a már kész vízumot az amerikai 
követségen, a repülőjegyet a Swissairtől, megkössem a biztosítást, elintézzem az otthoni 
dolgokat, és becsomagoljak, majd telefonáljak a New York University illetékesének, mikor 
érkezem. Mire az illetékes szabadkozva azt mondja, hogy mivel már nem számítottak rám, 
most már nem is számítanak, majd jövőre, egy év múlva menjek. Hát erre megnémulok.    

És csak remélni tudtam, hogy egy éven belül nem vonják vissza az útlevelemet. 
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Annak idején, már jó néhány éve, gyönyörűnek látom azt a napot, holott az, egy 

szeptember végi, igen kellemetlenül szeles, viharos, mikor elfoglalhatom állásomat, az elsőt, 
az általam később, magánhasználatra, hol tényvilág-feltáró, hol tényvilág-kendőző kutatónak 
emlegetett intézetben. Híres hely, boldog vagyok, hisz bekerülni ide, minden képzeletemet 
felülmúlja. Kivételezettnek tartom magam, felvételemet a véletlennek tulajdonítom, hisz az 
túl egyszerűnek látszott, hogy a beadott kutatási tervezetem, a megfosztottság és elesettség, 
annyira megtetszene ott, és az alkalmazásomhoz elég volna a tetszés, egy frissen végzett 
diplomásnak, összeköttetés hiányában. Hát feszült vagyok, roppant feszült, és egy életre 
belém ivódik az a nap, az a viharos szeptemberi. 

Feszültségemet növeli a bemutatkozó látogatásom pár nappal azelőtt, ugyanis az 
intézetvezető-helyettes, aki fogad, Bíró János, meghökkent, mert ahhoz képest, hogy először 
beszélgetünk, igen közvetlen hangot üt meg. Sőt, mintha azonnal be is avatna. Kezdenek 
bekocsonyásodni, így, ilyen sajátosan fejezi ki magát. Ezért jut eszükbe a fiatalítás. Ugye mi 
más jusson eszünkbe, mondja Bíró, és megjelenik ajkán egy sajátos mosoly, egy igen 
csikorgó mosoly. Nem szoktam meg ezt a természetes hangot, nem szoktam meg, hogy egy 
vezető barátinak mondható csevejt folytasson velem, és, a korkülönbségünk ellenére, 
tegeződve, ezért csodálkozom, persze jólesően. Azonnal tudomásomra hozza Bíró, hogy azért 
esik választásuk rám, mert, kitetszően tervezetemből, amellyel jelentkezem, az élet sűrűjének 
fiatalos megfejtését várják tőlem egyrészt, másrészt, angol tudásom révén, a nyugat 
eredményeinek tudatosítását, tulajdonképpen majmolását, jegyzi meg így, egyúttal persze az 
azzal való elengedhetetlen vitatkozást. Így és ezt fejezi ki Bíró, miközben úgy érzem, hogy a 
sajátos szóhasználata meg a sajátos mosolya, a már említett csikorgó mosoly, amelyet aztán 
sűrűn viszontláthatok a továbbiakban, egyáltalán nem támasztja alá azt, amit mond, és ez 
zavar. Bíró az ajkát összepréseli, úgy mosolyog, a fogai sem látszanak, zárt mosoly ez. Még 
hozzáteszi, vedd tekintetbe, Újhely, az igen hülye megfogalmazásaimat, és el ne áruld 
senkinek, mit mondok. Még kijelenti, jól nézz szét aztán nálunk, Újhely, nehogy ne vedd 
észre, ami kiböki a szemedet. Még inkább zavarba jövök, nem tudom hová tenni az 
intézetvezető-helyettes sajátos stílusát.  

Ezen a bemutatkozó látogatásomon töprengek, miközben haladok az intézet felé, 
legfőképpen, vajon mit is jelent az a figyelmeztetés, hogy vegyem észre, ami kiböki a 
szememet. Miért ilyen homályosan és többértelműen fogalmaz Bíró? Miért nem nyíltabban, 
egyértelműbben? Miért nem ad fogódzót? Sőt elvárja, hogy magam jöjjek rá arra, amire 
okvetlenül fontos. Kellemetlen érzés kezd hatalmába keríteni.  

Különben tele vagyok becsvággyal, derítsek fényt, amire eddig még nem derítettek, 
szolgáljak magyarázatokkal, szokatlanokkal, javasoljak megoldásokat, fel sem vetődőket, 
kényesnek tartott elképzeléseket vessek be, mindezt persze támadhatatlan tudományossággal, 
ami a legnehezebb, tulajdonképpen akadály, de hát éppen ez a feladat, hogy a tudományos 
társadalomvizsgálat, amely egyedül mutathat rá arra, legalábbis ez a meggyőződésem, hol és 
hogyan élünk, milyenek a viszonyaink, tiszteletet vívjon ki Magyarországon is. Sokat várok 
magamtól, és ez túlságosan megterhel, már most görcsös vagyok, legalábbis úgy érzem, és 
egyre görcsösebb.  

És miután átfutnak rajtam a nevek, akikkel hamarosan együtt fogok dolgozni, még 
inkább görcsös leszek, mert a nevek, igazi nevek, ismertek, befutottak, emlegetettek, 
elsősorban nem a kutatásaik miatt, ha azok mégoly kiválónak tartatnak számon is, hanem 
közszereplésük révén, amitől felértékelődik kutató voltuk. Fel kell nőnöm hozzájuk gyorsan, 
határozom el, és elszántnak érzem magam. Ámbár ezek a nevek elköteleződnek az uralkodó 
eszmékhez és csoportokhoz, és erre nem szívesen gondolok. Ha ellenben én nem akarok 
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elköteleződni, akkor nyilván nem leszek név, nem leszek híres, nem nőhetek fel a nevek 
mellé. Hát akkor? Bizonytalanság tölt el, most még ez is, a bizonytalanság, a görcsösség meg 
a feszültség mellé. Egyáltalán, alkalmas vagyok-e  ilyen nevekkel együtt dolgozni?  

Tétova visszafogottsággal lépek be az intézet kapuján, ismétlem, munkába állásom 
első napján, és még tétovábban az intézetvezető-helyettes, Bíró János szobájába, jó napot,  
köszönök így, nem merem kimondani az előző beszélgetésünkben már kimondott szerbuszt, 
viszont Bíró, aki alacsony, köpcös, ritkuló hajú, negyvenes fickó, hányaveti öltözékben, 
szerbusszal fogad, no és persze azzal a csikorgó mosolyával. Megkérdezi, szólíthat-e 
keresztnevemen, és választ sem várva nyomban úgy, Gyulának is szólít, megérdeklődve azt 
is, nem ellenzem-e, ha úgy mutatna be, mint aki szeretné felfedezni egyrészt a nem rendjén 
való dolgokat, másrészt mindazt, ami egészen biztosan nem úgy van. Eléggé gúnyos 
kegyetlenséggel, sőt beugratóan hangzik, nem nehéz megéreznem, elsősorban Bíró csikorgó 
mosolyának változásán, mert az már nem annyira csikorog. Nyilván Bíró ki akarja próbálni, 
milyen messzire mehet el velem. Hááát, felelem zavartan meg kitérően, nem is tudom, hogyan 
festene, hiszen még nem csinálok semmit. Bíró megjegyzi, na jó, hagyjuk, és belebámul, 
eléggé tolakodóan, az arcomba. Kitűnően mulat magában, gondolom. És megérzem, ki leszek 
téve ilyen és hasonló viselkedéseknek, habár egyáltalán nem biztos, hogy rosszindulatúnak, 
mindenesetre átlátom, nem vehetek semmit készpénznek.   

Mikor az intézetvezetőnek bemutat Bíró, egy középkorú, igen magas, elég hasas, őszes 
férfinak, Bíró egészen megváltozik, mosolya elhervad, mintha ki nem állhatná a főnökét, és 
minden sallang nélkül, egyszerűen csak annyit mond, íme új, fiatal munkatársunk, akiről már 
beszéltem neked. Az intézetvezető, aki politikusból, egykori hatalmasságból vedlik át 
tudományos emberré, roppant kedvesen és egyszerű szavakkal fogad, jó munkát kívánva 
nekem, hozzá téve, hogy kutatási tervezetem el van fogadva, hozzákezdhetek, lesz rá pénz. 
Még görcsösebb leszek, még feszültebb, még bizonytalanabb, hisz ez lesz az első önálló 
munkám.    

A többieknek, a neveknek Bíró eléggé kirívó szöveggel mutat be, nekem 
kellemetlennel, mondván, ez a fiatalember, ez az Újhely valamiféle friss úgynevezett és 
úgymond valóság levegőjét áramoltatja majd hozzánk, legalábbis ebben lehet reménykedni. 
És jót mulat, bár igyekszik titkolni, és mulatnak a többiek, ugyancsak titkoltan, a nevek, és 
szembesülhetek egytől-egyig a nevekkel, akik ilyesmiket ismételgetnek: ez aztán valami!; 
tényleg?; ejnye már; no nézd csak stb. Nem hangzik  bántóan, inkább nagyvonalú befogadó 
készséget tükröz, a kedvesség társaságbeli formáját, sőt barátságos cinkosságot is. És milyen 
összeszokottan csinálják, veszem észre. Sértődjek meg a bemutatásom módján vagy inkább 
vegyem át a magatartásukat? Érdemesebb volna átvenni, gondolom.  

Közvetlen főnököm, egy szociológus, a valamikor jóképű, mélybarna tekintetű Katona 
Gábor osztályvezető, megjegyzi, véletlenül hallott rólam valaki évfolyamtársamtól, például 
egy meglehetősen mulatságos históriát, hogy nyilvánosan leszólod, Újhely, Engelst, hahaha, 
tényleg? Nem emlékszem, válaszolom hárítóan, és tőlem meglepő óvatossággal, miközben 
nyugtázom, ezzel a Katonával vigyáznom kell; és aztán vigyázok is, évekig próbálok 
vigyázni. Szeretünk pletykálni, mondja Bíró, igyekezvén elsimítani Katona kihívóan beugrató 
megjegyzését, ne lepődj meg ezen, Gyula.   

Mások is hallják Katona megjegyzését, meg is kérdezi Csávoly Elek, antropológus, 
beosztása szerint tanácsadó, magas, szőke, erőteljes alkatú fickó, aki hozzám azonnal igen 
közvetlen viszonyulást akar mutatni; mit hallok, Újhely, csak nem vagy ellenzéki? Néma 
maradok, zavartan néma, fogalmam sincs, mit válaszoljak, és a továbbiakban is sokszor lesz 
így Csávollyal. Bíró most is kisegít, mondván, akkor sincs semmi, ha Újhely ellenzéki, miért 
ne legyen, fiatal még. Mire mindannyian feltűnően nevetnek.  

Máris féltékenyek vagytok erre a fiatalemberre, látom, mondja Damján Éva, 
szociálpszichológus, főmunkatárs, negyvenes, még mindig szép arcú és jó alakú, barna, vonzó 
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fogsorú, kissé molett nő, ki mélyen a szemembe néz. Zavartan elfordulok, a későbbiekben 
azonban megszokom Damján Éva szemezését és viszonzom. Vigyázz Gyula, jegyzi meg Bíró, 
ha Éva farkasszemez, tényleg egy farkasként, sőt farkasnőként teszi. Hát bizony így, így 
vagyunk az Évával, mondják a többiek és nevetnek. Toporgok, kényszeredetten mosolyogva, 
némán. Ugyan, gyerekek, tudhatjátok, mondja Damján Éva, nem harapok én farkasnőként 
sem.   

Bemutatásom egyre inkább társasági eseménnyé kezd válni, például Bíró odamondja 
Janók Iván csoportvezetőnek, közgazdásznak, kopasz, vékony, középmagas férfinek, csak 
úgy, csikorgóbbnál is csikorgóbban mosolyogva, képzeld, Iván, új munkatársunk azon 
töpreng, legalábbis kutatási tervezetéből kiolvashatóan, ki van nálunk hatalmon. 
Elvörösödöm, és valami olyasmit dadogok, hogy hát azért ez így túlzás. Janók elfintorodik, 
eléggé talányosan, és csak annyit mond, hát, ha nem tudja, akkor tényleg ki kell kutatnia, és 
lagymatagon kezet fog velem. Érzem, nehéz lesz viszonyulnom ehhez a Janókhoz, és jól 
érzem meg.  

A többi kolléga, vagy kéttucatnyi, harsogva nevet, egy ütemre, összetartóan, 
visszhangzik az a nagy előtér, ahol a bemutatásom zajlik. Kemény dió itt dolgozni, gondolom 
kimerülten a nehezen feldolgozható benyomásoktól. Elfogódott leszek, amit csak néhány 
hónap elteltével vagyok képes levetni, mikor világossá válik előttem, min alapszik az a stílus, 
az a sokértelmű, átláthatatlan, amivel találkozom.  

Szóval, miután az új hatalom kiformálódik, hogy le lesz verve, az oroszok 
főszereplésével, a fegyveres felkelés, az újabb diktatúra tudománypolitikusai nyomban 
létrehozzák ezt az intézetet, és engedélyezik, sőt ösztönzik az előző diktatúra által megtiltott, 
társadalomról szóló kutatásokat, érdekében a nagyobb önismeretnek, amely híján, mint 
ráébrednek a számukra félelmetes lázadás révén, nem lehetnek tisztában, hogyan és mint. 
Keresnek alkalmasnak tartott gárdát az intézetet megalapítani, természetesen olyat, amely 
kitűnik az új uralkodó csoporthoz való hűsége kimutatásával; legyen közte történész, 
irodalmár, nyelvész, filozófus, szociológus stb. Találnak persze, akik hitet tesznek mellettük, 
ámde, mint hamarosan kiderül, sokféle tényezőből származhat a hit és a hűség kimutatása, 
egyéne válogatja, miből, nem is mindig hűség vagy hit az, csak annak látszik. Mindenesetre, 
kivétel nélkül a lázadás által kiváltott hatalmas politikai gerjedelemmel tüntet mindenki, aki 
az intézetbe kerül, persze különböző előjelekkel, vonzalmakkal. Van félretett és fennforgó, a 
felkelés pártján álló, és ellene fellépő. Van kommunista érzelmű és van keresztény 
elkötelezettségű, és van, aki a polgári világra esküszik, és van, aki egy olyan világra, ami még 
sosem volt. Van köztük a háború előtti rendszerben kiképzett, és van a háború utániban 
kitanult. Abban egyezik meg mind, hogy engednek az új hatalomnak, felsorakoznak mögé, 
őszintén vagy őszintétlenül, és levetik, legalábbis azt mutatják, hogy levetik az előző 
mundérjukat, bármilyen legyen is az, és felveszik lelkesen, illetve kényszeredetten azt az 
egyenruhát, amelyet kötelezően előírnak az új uralkodó csoport szempontjai.  

Az első főnök, egy történész, nemrég halt meg, már akkor kutatja a felkelést, mikor 
még az utcán lövöldöznek, és persze mikor intézet sincs még, kutatási jelentése csupa 
elképesztő történetből áll, és súlyos adatokból, például annak számbavételéből, hányan is 
halhattak meg az utcai harcokban, mennyien kerültek börtönökbe, hány felkelőt ítéltek halálra 
és miért, milyen megokolásból, nagy cirkusz lett is belőle, leváltották, sőt eltávolították az 
intézetből is. Hagyományt teremtett azonban, és a továbbiakban meghonosodik az intézetben 
az események azonnali feltérképezése tudományos eszközökkel, frissiben, és az ezekből 
következő tények gyártása, az intézet sajátosságaként, mivel, mint kiderül, mindez alkalmas a 
gerjedelmek levezetésére. Az első témák egyszerűek, bár nem magától értetődőek, sőt 
kirívóak: mit csinálnak rosszul az országban a közelmúltat, a kemény diktatúrát tekintve, mit 
kellene jobban csinálni, és mit kell majd másként csinálni, és kihozzák eredményként, hogy 
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valószínűleg puhítani szükséges. Vagyis, összefoglalóan, megújítani-átértékelni szükséges, 
természetesen a fennálló, tehát a parancshatalom keretei között. 

Az érdekes, és újdonság, hogy nem vallja az intézet a párt és a kommunista elmélet 
klasszikusainak tévedhetetlenségét többé, hanem azt vallja, hogy változtatni kell, 
felülvizsgálni, módosítani, és leszámolni a küldetéstudattal, egyáltalán a szocialista 
rendszerbe vetett misztikus, vagyis titokzatos, isteni erővel, no persze a szocializmus 
dicsőségét hirdetve közben, ugyanakkor arra is figyelmeztetve, hogy  fel kell tárni a 
feszültségek gócait, mert az ország tele van feszültségekkel, és azzal a céllal feltárni, hogy a 
feszültségek enyhítve legyenek. 

Bíró János filozófus lesz az intézet vezetője, az az alacsony, köpcös, ritkuló hajú, 
hányavetien öltöző férfiú, a második főnök, bár csak ideiglenes kinevezéssel, és ő 
szorgalmazza a kutatást a lázadás előtti, kemény parancshatalomról, amely vizsgálatnak olyan 
lesújtó lesz az eredménye, hogy  nem engedik nyilvánosságra a frissen megszerveződő, új 
tudományirányítás emberei, mert a felkelés előtti és utáni korszak folyamatosságában, ha nem 
is teljesen, hisznek; bár megsúgják Bíró Jánosnak, hogy sokat tanulnak ebből a vizsgálatból, 
amely tömény átértékelése a felkelés előtti korszaknak, viszont a hangsúly ne az 
átértékelésen, hanem a megújításon legyen. Így aztán a megújítóknak kell bélyegüket 
rányomni akkor az intézetre. Elsősorban persze átértékelők vagyunk a javából, meséli nekem 
később Bíró, ámbár ki ezt az átértékelést akarja, ki amazt, és már-már belefulladunk a 
betegesen szájtépő politikai vitáinkba. Ám legyen homloktérben a megújítás, az is valami, 
gondolja Bíró és csapata, és szinte elébe mennek, saját érdekeiktől is ösztönözve a 
kívánalomnak, legyen a kutatás fő iránya az, ami a politika fő csapása is, hogyan lehet 
megújítani egy önállóságát vesztő, parancshatalomban élő társadalmat úgy, hogy továbbra 
sem lehet önálló és parancshatalmat nélkülöző.  

A megújítók haladnak az élen, Bíró vezetésével, de nem sokáig. 
Tudniillik az új hatalom birtokosai, akik magukat elnevezik munkás-paraszt 

forradalmi hatalomnak,  nem a megújítást hanem a megtorlást tartják a legfontosabbnak, hát 
Bíró szégyenkezik kinevezése miatt, ha az csak ideiglenes is, sőt a befeketítésének, cinkossá 
tételének véli, vergődik, szívesen lemondana, persze nem mer, azonban úgy viselkedik, bár 
soha sem teszi nyilvánvalóvá, mint aki egyáltalán nem főnök, a cím használatát is 
hanyagolva.  

Tapogatózik azonban, és rájön, miszerint az intézetet irányító legfelsőbb szervnél 
némelyek nem bánnák, ha a kutatómunka mentesülne a politikától, pontosabban, ha úgy 
tűnne, mintha mentesülne, főleg most, mikor a politikájuk, vagyis a megtorlás, rengeteg 
ember börtönbe csukása, halálra ítélése, ellehetetlenítése, ellenérzéseket szül. Veszi is a lapot 
Bíró azonnal, és feljogosítva érzi magát, hogy megpróbálkozzon politikától tökéletesen 
mentes témákat vizsgálni, és bevonni politikától érintetlen kutatókat, akik megtestesítik az 
úgymond magántudóst, ilyenekkel tölti fel az intézetet, tehát olyanokkal, akik szenvedélyből 
tudóskodnak, mindig megtalálva a módját, még ha nincs lehetőségük, akkor is, hogy 
csinálhassák, elsősorban a rögeszméiket, sőt akár fizetséget nélkülözve is, és nagy 
eredménynek tartják, ha megtehetik. Van közöttük önjelölt és terméketlen, tehetséges és 
tehetségtelen, képzettségük meg ilyen is, olyan is. Akkoriban eme magántudósok kutathatják 
tehát a hóbortjaikat, mivel Bíró kitapossa nekik az ösvényt, kiélhetik szenvedélyüket, 
miközben számos tudóstársukat viszik továbbra is börtönbe vagy rugdossák ki állásukból. 
Kutatják például eme magántudósok: a textilipar fejlődését a magyar reformkorban; hogyan 
érvényesül líra és értelem a költészet formai megújulásában; miképpen lehet a felszabadult 
gyarmatok önálló állami szervezetét kiépíteni; a széptanok alkalmazását is kutatják a 
televíziózás műfajaira; sőt a gyöngyösbokrétát, mint egy hazai népszokást. 

A tudós magánzók lesznek a hangadók.  



 107

Az egyik ilyen magántudós, az addig kallódó Csávoly Elek, aki jogász létére próbálja 
meghonosítani az antropológiát, magas, szőke, erőteljes alkatú, harmincas fickó, igen úri, 
nevezetesen táblabíró családból származva; azzal nyeri meg Bírót, hogy összekeveri, amit 
senki sem akar elhinni, a kormány tagjait a párt tisztségviselőivel, annyira távoláll a 
politikától. Máskülönben is színfolt, mert annak a közegnek az életében, amelyet kutat, szeret 
elmerülni, így aztán közeli viszonyt ápol a legkülönbözőbb szekértáborok hangadóival, mivel 
hogy a magyar törzsi kultúra továbbélésének jellegzetességeit vizsgálja. Tehát kimutatja, 
hogy az értelmiségi és a művészeti mezőny törzsekre tagolódik, amelyek engesztelhetetlenül 
gyűlölik egymást, és jelentik fel az uralkodó tényezőknek, megsemmisítendő a másikat. 
Sorjáznak a művei a következő években, egyenetlen színvonalon, pedig állandóan az 
igényességet hangoztatja, mások munkái megítélésében különösen.  

Az intézet szemléletmódja Bíró János vezetése idején alakul ki, amit büszkén vallanak, 
és azokban az időszakokban is vallják, mikor éppen nem tartják be: hogy, ha nem mondhatják 
meg az igazat, akkor jöjjön a szájzár; hogy a legszigorúbb kritika a többértelmű beszéd; hogy 
annyit mutassanak meg magukból és szándékaikból, amennyi porhintésre elég; hogy 
távolságot tartsanak, akiktől a legszükségesebb, és tudható, hogy kiktől. Még Bíró csikorgó 
mosolyát is átveszik a többiek. No persze szájzár helyett szájtépés lesz gyakran, a többértelmű 
beszéd helyett sokszor egyértelmű, porhintés helyett időnként porsöprés, távolságtartás helyett 
közelkerülés, mindez a hatalom kívánalmainak megfelelően. A csikorgó mosolyok ellenben 
megmaradnak.  

Miután az új hatalom képviselői úgy vélik, hogy uralmuk megszilárdult, és  büszkén ki 
is nyilvánítják, bizony, bizony megszilárdult, így aztán enyhébb politikát ígérnek, az eddigi 
nyílt erőszaknak,  a megfélemlítésnek és bizonytalanságnak véget vető politikát. Viszont a 
tudomány és ezáltal az intézet rosszabbul jár, mert újból össze kell házasodnia, felülről 
sugalmazott módon, a politikával, hisz ugye a politika most már szalonképes, legalábbis az 
uralkodó tényezők szerint, ne szégyellje tehát egy kutató a politikusokkal, és a politikával 
átitatott témákkal való kapcsolatot, és mivel Bíró feltűnően szégyelli, leváltják.  

Nem sokat haboznak, hogy egy politikusból, egykori hatalmasságból szociológussá 
átvedlett kutatót nevezzenek ki, aki, múltjából következően, nagyágyú is, megbízható is. 
Középkorú, igen magas, elég hasas, őszes férfi. Azonban váratlanul, azt gondolva, itt az 
alkalom lemosni magáról bizonyos csúnya bélyegeket,  hát átesik a ló túlsó oldalára, és 
kényes, sőt tiltott dolgokat kezd feszegetni, felveti például a munkások munkáshatalom általi 
kizsákmányolásának lehetséges voltát. Hivalkodóan mutatja ki hirtelen szembenállását, 
átváltozását, ami a lelkének oly fontos. Ráadásul pártfogoltját, az általa kitüntetően kezelt 
Damján Évát, a negyvenes, még mindig szép arcúnak és alakúnak mondható, bár már 
háromgyerekes, barna, vonzó fogsorú, kissé molett nőt, az irodalmárból lett 
szociálpszichológust, arra ösztönzi, hogy elemezze a békét, tehát egy furcsa témát, a jelen 
békéjét, ami persze nálunk, ahol  békegalambokat reptetnek, hatalmi jelképként és kötelezően, 
még kényesebb, hisz hidegháború folyik, éppen a támogatásunkkal, heves részvételünkkel. 
Damján Éva eléggé egyértelműen hozza ki, az új vezető tetszésére, hogy a béke itt és most 
korszerűtlen és álságos béke, tulajdonképpen háború, hisz hazánk is például erőteljesen 
fegyverkezik. Ezért lesz aztán elkönyvelve a továbbiakban tiltott dolgokat feszegető 
kutatónak Damján Éva, hasonlóan a főnökéhez, akinek, mint sejthető, a szeretője.  

Nemkívánatosnak számító eredmények sorjáznak akkortájt az intézet kutatási 
jelentéseiben, nagy visszhangot váltva ki, mint például: a társadalmi tudat néhány problémája, 
leszögezve, hogy az ilyen tudat általában nem harmonizál a társadalomirányítók tudatával; az 
értelmiség és az állam, kifejezve, miszerint az értelmiségi csak akkor maradhat az, ami, ha az 
állam intézkedéseit nem tekinti támadhatatlannak; életformánk rejtett törvényszerűségei, 
amelyből kitűnik, hogy az életforma igen önálló, parancsszóra nem igen változtatható, és a 
parancséletforma életképtelen.  
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A sokszínűség híve ő, szögezi le írásaiban az ellenségesnek magát feltornázó főnök, 
hangoztatva, miszerint kívánna úgynevezett társadalmi uralmat, amit nem határoz meg 
bővebben, kívánna független szervezeteket, sőt bizonyos szűkített sajtószabadságot is. 
Elképzelései közé tartozik, hogy a munkások a gyárakban maguk közül válasszanak felügyelő 
bizottságot, és tanácsadónak független szakértőket alkalmazzanak. A mi függő helyzetben 
lévő társadalmunkat civil társadalommá kéne átalakítani, javasolja ezt is, ez az egyedüli út, 
szerinte, mert egy ilyen társadalom nem lehet alávetett, hanem felszabadulhat, 
egyenjogúsodhat. És a gazdaságban többfajta, sokféle tényező, szereplő térnyeréséért kellene 
küzdeni, minekutána verseny keletkezhetne, és az egyetlen hatalmi tömb megbomlana. 

Úgy gondoltam akkor, hogy ez az intézet tényvilág-feltáró, és magánhasználatra így is 
nevezem, nemsokára viszont rá kell ébrednem, hogy talán inkább tényvilág-kendőző. 

Holott pedig szárnyra kapja az intézetet a hírnév, az ellenzéki árnyalat,, mire aztán az 
irányításban, ott, fent dühöngenek, hogy az ellenzékiek veszik át a kezdeményezést, 
felhördülnek, és, megelégelve eme vezető szembeszegülését, leváltják.  

Egyáltalán nem egyformán fogadjuk leváltását; vannak, akik úgy vélik, hogy ez az 
egykori politikai hatalmasság marad olyan, mint valamikor, kizáró és merev, csak más, éppen 
ellenkező tartalommal és erkölccsel, mint amit hajdan képvisel; vannak, akik úgy gondolják, 
csupán csak tisztára akarja mosni magát a pálfordulásával, éles kritikáival, a mennybe akar 
menni; vannak, akik tökéletesen hiteltelennek tartják; sőt vannak, akik szerint úgy tűnhet, 
mintha a bírálat neki volna fenntartva, és csak neki egyedül, aki tulajdonképpen görcsösen 
kapaszkodik fel a tudomány uborkafájára. Jómagam a társadalomkritikáját elfogadom, a 
személyét viszont nem; furcsa tudathasadásként.  

Ha időnként beszámolok kollégáimnak a vizsgálataimról, a megfosztottság és 
elesettség témájában, hogy mit tapasztalok kutatási terepemen, szenvedélyesen teszem. 
Sorolok eseteket, mikor találkozom olyan többgyerekes családdal, amelyet a hatóság a 
bérleményükből kizsuppoltat, még egy hátborzongató, patkányokkal teli, összedőlőben lévő 
házban sem tűri meg őket, mert egy ilyenben is jogtalan valahogy nekik élni, menjenek 
vissza, ahonnan jöttk, ám a családanya felteszi a drámai kérdést, de hát hova vissza, nincs 
vissza, egyáltalán nincs hova. Egy halálosan betegnek kinéző nő húsz forintot vesz elő, 
mesélem, valami fáskamra szerű sufniban, mutatva, nincs több pénze, pedig még csak a hónap 
eleje van, közben agyonfoltozott szoknyáját fogja egy maszatos kisfiú, ölében egy még 
kisebb, jajgatva síró lány, és megint terhes az asszony. Egy szántóföldből kinőtt kezdetleges, 
sárba, porba fulladt településen villany sincs, petróleumlámpával világítanak, mesélem, a bűz 
hányingerkeltő. Itt tengődik az az elnyűtt asszony is, aki nemrég jött ki az elmeosztályról, 
ahol nem tudták meggyógyítani, így aztán továbbra is azt képzeli, hogy leválik róla a hús, és 
eltűnik a haja. Az egyik férfi meg fél kimenni a házából, mesélem ezt is, hetek óta otthon 
húzza meg magát, mivel késztetést érez arra, hogy ha kimegy, akkor megölje a szemben lakó 
család összes tagját. Egy fiatal nőnek üveg vizekkel szükséges felszállnia villamosra, buszra, 
mert mindig rosszul lesz ilyenkor, locsolnia kell magát; nem tudja a gyerekeit megfelelően 
táplálni, legfeljebb egy kis rántott lével, benne száraz kenyérdarabokkal; és mikor a ház rájuk 
omlik, megsérülnek, viszont a mentő órák múlva érkezik meg csak, mesélem.  

Katona Gábor, a közvetlen főnököm, éles eszű, igen törekvő, egykor jóképű, 
mélybarna tekintetű szociológus megjegyzi, hogy azon túl, akiket kutatva elesetteknek és 
megfosztottaknak nevezek, szóval azon túl,  vajon  mit akarok kihozni belőlük, ezeknek az 
embereknek a sorsából, tudniillik úgynevezett sorsokról van szó ugye, és az biztos, hogy 
torokszorító sorsokról, azonban annyi ember, ahány sors, sorsból rengeteg van, ám a kérdés, 
vajon fontosnak tekinthetők-e eme sorsok a számunkra, ugye mindig ez a kérdés. 
Szűkszavúan válaszolok, hogy szerintem fontosnak tekinthető sorsokról van szó, ezért akarom 
megmutatni őket, tudatosítani, léteznek ilyen sorsok is. Katona ingatja a fejét. Próbálok 



 109

tárgyilagosan megnyilvánulni, ellenérzéseimet nem kimutatni Katonával szemben.  Emma 
aggódik, hogy majd Katona egyszer csak rám támad és ellehetetlenít. 

Csávoly Elek, az antropológus felkiált, fantasztikus fogások, szenzációsak ezek a 
sorsok, irigyel értük engem, sajnálja, amiért nem ő  találkozik  ilyen sorsokkal.  Kísérjen el, és 
találkozhat velük, mondom. Akkorra már Csávoly Elek nagyot változik, leveti magántudósi 
mivoltát, elmerül a politizálásban, minden fennforgót ismer, főleg, ha a hatalom embere, és 
miközben mintázni kezdi az örök fiatalságot is öltözködésével meg magatartásával, mindent 
számon tart, mindenben részt vesz, néha túlságosan is, nem hajlandó korlátozni magát. 
Ugyanakkor szeret kívülállónak mutatkozni, megfigyelőnek, miközben állandóan faggat, 
kifaggat, feltűnő, mennyit faggatózik, ilyenkor nem tekint a másikra, hanem elnéz mellette. 
Rám is rám száll, arról faggatva, témámból fakadóan, hogy nem érzem-e, miszerint a politika 
pont azokat fosztja meg és taszítja elesettségbe, akiknek nevében uralkodik? A kérdésben a 
válasz, mondom szűkszavúan. Emma kijelenti, mintegy figyelmeztetve engem, hogy ez a 
Csávoly biztosan besúgó.  

Janók Iván, közgazdász, az a kopasz, vékony, középmagas férfi, viszont hangot ad 
annak, a jellegzetesen talányos fintorai kíséretében, hogy valami túlfeszítést érzékel nálam, 
mivel kiteszem az elesettjeimet, ha publikálok róluk, rossz megítélésnek, sőt 
nevetségességnek, például azt az asszonyt is, aki azt állítja, hogy a fejéről eltűnik a haja. 
Hogy-hogy nevetséges volna az ilyesmi, értetlenkedem. Mert hát az, szögezi le Janók, sőt 
még alkalmat adok arra is, hogy bezárják bolondokházába. Így beszél, mintegy kiforgatva 
álláspontomat, miközben nagy reformista hírében áll. Emma kijelenti róla, micsoda fű alatt 
settenkedő alak. 

Damján Éva, a szociálpszichológus, aki igyekszik a különböző véleményeket 
összeegyeztetni, azokat egyensúlyba hozni, bátornak, szellemileg bátornak tart, sőt mélyen 
érzőnek, és farkasszemez velem. És váratlanul feszegetni kezdi, hogyan terjeszthetnénk el a jó 
kedélyt, társadalomlélektani értelemben, kutatottjaim között. Hát úgy, mondom, ha nem 
nevezhetnénk őket többé elesetteknek. Ez az, mondja. Nevetünk, ő is nevet. Emma 
figyelmeztet engem, hogy szerinte Damján Éva nagy beugrató, és szerinte hideg, vérszívó nő, 
ehhez nagyobb tehetsége is van  mint a tudományhoz. 

Bíró János csikorgóan mosolyog, nem reagál a beszámolóimra, csak mosolyog és 
csikorgóan.  

Főnököm, Katona Gábor felkarol engem, fenntartásai ellenére, hangoztatva 
meggyőződését tehetségemről, azzal a nem is titkolt szándékával, hogy szegődjek a hívévé. 
Viszont szememben az olyan, mint Katona, egyszerűen szálka, aki a világnézet szempontjából 
tekint mindenkire,  az előző korszakban, a kemény diktatúrában az egyetlen hitelesnek tetsző 
és persze uralkodó világnézet híveként és terjesztőjeként volt ismert, bár mostanában már 
elismer más világnézeteket is, és azt hangoztatja, idegen szavak választékos sokaságával, 
hogy létezhetnek együtt világnézetek háborúskodás nélkül, bár meg kell állapítani az értékbeli 
sorrendet köztük, és az nem kérdés persze, melyiket kell tekinteni a legfontosabbnak meg a 
miénknek, mégis azért a többit is érdemes megismerni, ámde persze kötelességünk vitázni 
velük. És persze továbbra is helyesel és elítél világnézeti alapon, ugyanakkor nyomban 
letagadva, hogy ezt teszi, vagyis tökéletesen igazodik a főcsapáshoz. Ráadásul próbálja 
kitudni, hogyan is állok a világnézetekkel, de ravaszkodva, áttételesen próbálja. És olyasmiket 
kutat, mint a proletáriátus fejlődéstörténete, kimutatva, hogy a mi rendszerünkben ér majd a 
csúcsra a munkásosztály. Az a típus még ráadásul, aki, ha például nevet valaki, és mondjuk 
kiderül, villamoson érkezik, akkor az illetőről azt állapítja meg, hogy azért nevet, mert az 
iménti villamos utazás, amely manapság már ugye elég kellemes, meggyőzi arról, miszerint a 
villamosközlekedés hazánkbeli távlatai óriásiak. Katona nagyra törő, és nem lehet beszélni 
vele másról, csupán a közéletről, a magánéletről semmit, az mintha neki nem is volna. És 
egyszer csak bekövetkezik, hogy Katona kezdi kifogásolni, amit pedig eredetileg nem, 
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kutatási módszeremet, és ez meghatározza további viszonyunkat, kapcsolatunk rideg lesz. 
Bíró figyelmeztet, jobban tenném, ha figyelnék Katona érzékenységére; mintha féltene 
Katonától. Félthet is, hiszen Katona elképesztő kapcsolatokat épít ki a tudományirányítás 
vezetőivel, sok mindent el tud érni. Emma kimondottan tart attól, hogy Katona engem 
lehetetlenné tesz, hiszen, Emma szerint, Katona az útjából minden akadályt félrelök, mint 
afféle felfelé törekvő, lefelé taposó alak, és engem könnyen nézhet előrejutása akadályának, 
mint olyan beosztottját, aki kényes témát kutat, rá is rossz fényt vetve.   

 Egy megbízható, pártos filozófust tesz a nyakunkra aztán az irányítás, aki már régen 
nem a tudományban, hanem az igazgatásban szerepel, ráadásul az eszmei, világnézeti 
igazgatásban, mindenesetre, közkeletű szóval, ejtőernyősnek nevezhető. Ellenérzéseket keltve 
kényszeríti az intézet gárdáját kutatni a következő témákban: a társadalmi rétegek és a 
munkásosztály vezető szerepe; tudományos forradalom a termelésben; a szocialista 
demokrácia mint a történelmi materializmus megvalósulása. Kutatásomat szeretné leállítani, 
azonban Bíró, sőt Katona is, érdekes, kiállnak mellettem. A társaság ekkor kovácsolódik 
össze végleg, egységben az új főnök ellen, aki a hatalmat, az avíttat, egyúttal a rémest testesíti 
meg szemünkben, a felkelés előttit, hát kiássuk ellene a csatabárdot. Törekvéseit fondorlatos 
módokon, mondhatni, hogy így, elszabotáljuk, vagyis egyszerűen megvezetjük, és persze 
fúrjuk. 

Rühelljük ezt az ejtőernyős vezetőt, és a leváltásáról a háta mögött a fő-fő 
munkatársak tárgyalni kezdenek az irányítással, és, kimerítő tárgyalások után, sikerül is 
leváltatni, a reform jelszavát hangoztatva, mondván, ez a vezető reformellenes, és 
kineveztetni az úgynevezett reformkövetelések egyik mozgatójaként számon tartott 
közgazdászt, Janók Ivánt, a magába zárkózott, kopasz, vékony, középmagas közgazdászt, aki 
fintoraival hívja fel magára a figyelmet, főleg, mert azok igen talányosak. Janókra azért is 
eshetett a választás, mert történetesen barátja egymástól igen különböző nézeteket valló 
kutatóknak, sőt barátja Bíró Jánosnak is, nemkülönben bejáratos lett valahogy az irányítás 
felső köreibe. Meghökkentően sok helyen forgolódik, igen tájékozott, agya kész számítógép, 
viszont nem tudja egyértelműen kamatoztatni, mert sémákban gondolkodik. Nemrég jött 
vissza amerikai tanulmányútról, és kifejti, hogy Amerika és hazánk között az a különbség, 
miszerint Amerikában megy minden a maga útján reform nélkül, amíg nálunk a reform megy, 
maga a reform, vagy fog menni, viszont semmi más nem megy. Nehezen tudok eligazodni 
rajta, hogy ezt komolyan mondja vagy tréfának szánja. Nemigen létesít kapcsolatot velem, 
ráadásul, mikor egyik kutatásának vitájában, amely a reformizmus elméleti megalapozásáról 
szól, azt találom mondani, hogy igen unalmas az egy tál lencse reformok dicsfénnyel övezése, 
akkor Janók visszacsap, elég ingerülten, a maga szokásos talányos fintorával kísérve, 
mondván, hogy ha nem lenne reform, egy tál lencse sem volna. Helyesel mindenki, még Bíró 
is. Eléggé kihívóan, sőt támadóan szemlél ekkor mindenki engem, kivétel nélkül, mire aztán 
megsértődöm és elnémulok. Úgy vélem, egyedül maradok. Veszélyes figura lehet az a Janók, 
mondja Emma csak úgy egyszerűen. 

Szóval akkoriban a reformisták haladnak az élen, azok, akik a diktatúrát nem 
megdönteni, hanem csak kissé megváltoztatni szeretnék. Akkor kristályosodik ki bennem, 
hogy az intézet megindul a tényvilág-kendőzés útján. 

Az látszik, mintha tényleg Janók volna a megfelelő vezető, hisz Janók igen újítónak 
tetsző nézeteket vall, ha csak a gazdaság működését tekintve is, ugyanakkor egy telefonnal 
mindent képes elintézni, így aztán vele az intézet, lehet mondani, a reform zászlóshajója lesz. 
Vizsgálati témáinkat a reform határozza meg, mint például: a gazdasági szabályozás új 
módszereinek bölcsessége, vagyis, hogy a tervgazdaság legyen piacképes is; a munkások és a 
vállalati nyereség, vagyis dolgozzanak az üzemekben úgy, hogy megérje; szocialista ember, 
szocialista társadalom, szocialista piac, vagyis egy második világ, az első és a harmadik 
közötti felvázolása; a szervezetlen verseny és a szervezett felelőtlenség korszaka, vagyis 
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bírálata a reformtól érintetlen korszaknak; mi a jobb, az emberi szükségletek követése, vagy 
megelőzése, és persze a kérdésben a válasz, és majd mi megmutatjuk, hogy megelőzzük a 
szükségletek kialakulását.     

Ugyanakkor Janók úgy gondolja, már mint főnök, miszerint a nyugati politikusoknak 
be kéne látniuk, hogy Kelet-Európa népeit nem lehet úgymond felszabadítani, be kéne látniuk, 
hogy a mi rendszerünk is modernizáló rendszer, no persze különbözik a nyugatitól; nekünk 
viszont meg azt kéne belátni, hogy a mi keleti rendszerünkkel nem szabadna fenyegetni a 
nyugatiakat, vagyis le kéne már mondanunk az eszmei háborúskodásról. 

Azonban arra kell rádöbbennünk, hogy mivel a reformot felülről irányítják, fölénk 
kerekedik a politika, a tudomány fölé, és úgy, mint még soha, sőt szinte észrevétlen magától 
értetődőséggel. Szeretnénk bebeszélni magunknak, bizony ez az ára a reformoknak, nincs más 
út, és erőszakoljuk az igazodást, minek következtében viszont nem ismerek az intézetre és 
magunkra, rossz lesz a légkör, még gyanakodunk is egymásra, vajha a másiknak jobbak a 
kapcsolatai ott, fent. Szájtépés, komorság, veszekedés, gyanakvás, közelkerülés, amihez nem 
volna szabad. Benne vagyunk nyakig, holott úgy teszünk, mintha nem volnánk benne, és 
tényleg úgy teszünk. Meggyőzni próbáljuk magunkat, hogy nem vagyunk nyakig benne. 
Tudjuk pedig, benne vagyunk. Betagozódunk? A kurva életbe, hangoztatjuk, ez nem tetszik. 
Szeretnénk, mikor a tükörbe nézünk, azt látni, hogy nem tagozódunk be. Belső harcok és 
viták kezdődnek.  

Magánhasználatra most már tényleg tényvilág-kendőzőnek nevezem az intézetet. 
Mire aztán a nemrég kinevezett Janók Iván, elképedésre, azt javasolja, legyen a főnök 

Bíró János, hajlandó átadni a helyét, és csak annyit jegyez meg, talányosabbnál is talányosabb 
fintorok kíséretében, hogy ezt az intézetet Bíró fémjelzi. Hát igen, a jobbik énünknek tartjuk 
őt, az biztos, becsüljük, felnézünk rá. Ugyan már, hárítja el Bíró, és továbbra is csak 
mosolyog csikorgóan.   

És megtörténik a csoda, beleegyeznek ott, fent, hónapokig tartó csatározások után, 
legyen a főnök ismét Bíró. A számítás az, amiben egyaránt osztozik az irányítás meg az 
intézet hangadó csapata, vagyis a politikusok meg a velük kapcsolatokat építők, hogy Bíró, 
akinek nincs személyes útja az irányítókhoz, kénytelen lesz azokra támaszkodni, akiknek van 
ilyen útja, és majd Bíró mögött, felett lehet intézni az intézendőket, ugyanakkor mégiscsak 
Bíró fog fémjelezni, és ennél jobb önkép a magunk és mások számára nem kell, nem is lehet 
majd. Megint lehet azzal operálni, hogy a szemléletmód ismét a régi, nevezetesen: a nem 
helyénvaló való dolgok kutatása, és annak kimutatása, hogy mi az, ami egészen biztosan nem 
úgy van. És ráébredek, hogy egy ilyen kép az intézetről érdeke az irányításnak is, főleg akkor, 
ha ez csupán csak látszat. És ami igaz, igaz, kényes döntéseknél Bíró ránéz Janókra vagy 
Katonára, azok felveszik a telefont és tárgyalnak vagy felmennek, ahova kell, majd 
tájékoztatják Bírót, úgy ahogy éppen az érdekük parancsolja. Bírónak nem nehéz átlátnia a rá 
osztott szerepen, azonban úgy tetszik, mintha elfogadná, azonban nemsokára kiderül, mégsem 
fogadja el, tudniillik úgy kezd viselkedni a kapcsolatépítő, hangadó kollégáival, mint az 
irányító politikusokkal: némaság, többértelmű beszéd, porhintés, távolságtartás velük 
szemben is.  

Ugyanakkor képes megtartani a barátságot, a bizalmas viszonyt, illetve annak látszatát 
mindenkivel, sőt képes megteremteni a lehetőséget meg a kívánalmat arra, hogy vessük 
egymásnak a hátunkat. És képes megint előtérbe állítani az általa régóta képviselt átértékelést-
megújulást. Érdekes témák kerülnek terítékre: a különböző életformák megjelenése, 
kimutatva, hogy nem a világnézet, hanem a stílus diktál; az emberi élet minőségi elemei, 
amelyek között számba van véve a mindennapok szerethetősége; a törvényesség időszerűsége, 
amelynek persze mindig is időszerűnek kéne lennie. Bíró sugallja a többinek, nekünk, 
vigyázat, ha építitek is a kapcsolatokat, és hallgattok is a fentről jövő utasításokra, az rendben 
van, bizonyos határig, mert fontos benne lenni, amiben benne kell, ámde kilógni is fontos, 
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nem hallgatni parancsokra is fontos, a legfontosabb azonban átverni, csak tudni kell a módját, 
vagyis úgy kell tenni, mintha igazodnánk, ezt a látszatot szükséges megteremteni, aztán nem 
igazodni, másképpen csinálni, majd bizonygatni, hogy ez a másképpen nem másképpen, 
ennek érdekében aztán megfejthetőnek látszani, és mégis megfejthetetlennek, azonközben 
vidulni. Játék, kettős vagy még többes játék. Ne lehessen hová tenni az intézetet.  

Ismét úgy gondolom, ez az intézet tényvilág-feltáró. 
Jól érezzük magunkat, barátok vagyunk, akkor is, ha néha ellenségek, igen, 

kimondottan barátok intézete ez. Sőt, mintha egy nagy család volnánk, és Bíró volna az apa. 
Büszkén tekintünk a tükörbe, úgy gondolva, hogy mi vagyunk az egyedüliek, akik a nem 
rendjén való dolgokat kutatják, napvilágra is hozva. Néha persze letakarjuk a tükröt.  

Bármelyik napon beüthet egy olyan botrány, mesélem Emmának büszkén, amely 
elsodor bennünket. Emma meg kifejezi, na, na, ki van ez találva, ne legyek öncsaló. 
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Belenézve a tükörbe láttam, hogy tekintetem igen fáradt, tompa, keserű.  
Tekintetünk árulkodik, gondoltam, mert a hatalom által létrehozott mindenkori 

valóság lenyomataként érzékelhető. Ez a fajta valóság, a hatalom valósága, sőt igazsága, a 
maga által teremtett igazsága véste belénk minden megpróbáltatását, gondoltam,  amit már 
milliószor gondoltam.  

És akkor egy fénysugár hatolt be hozzánk Emma novelláskötetének képében, mert 
megjelent Emma könyve, egy ábrándjait el nem vesztett leányról szóló, csak úgy megjelent; 
négy év hányattatást követően látott napvilágot. 

Boldogságunk, mondanom sem kell, határtalan lett. Egy hétig ünnepeltünk, táncolni és 
vacsorázni jártunk, és úgy szerettük egymást, mondhatom, mint soha, és nem hazudok. 

Akkor már Emmának sikerült egy filmstúdióba kerülnie dramaturgnak, miután a 
tanszéken nem újították meg a szerződését, sikerült, értékelve, hogy több forgatókönyvet írt 
át, pofozott át, hát még inkább sztárolni kezdtem Emmát. Azonban rögtön sérülést szenvedett 
ott, a filmeseknél is, tudniillik azt képzelte, azt beszélte be magának, miszerint a filmgyártás a 
szabadság megtestesülése, szabadnak kell éreznie magát a filmgyárban. A nagy szabadsága 
hitétől eltelten, bírálattal kezdte, miszerint csupa értékelhetetlen filmre költik azt a rengeteg 
pénzt, mire a stúdióvezető megjegyezte, micsoda átlátszó is Emma, és körül járta, sétált 
körülötte, hülyéskedett, nem vette komolyan Emmát, pontosabban azt játszotta, hogy 
hülyéskedik, azt játszotta, hogy átlát Emmán, mint egy ablaküvegen, és akin az ember átlát, 
arra csak legyint. Tehát a filmgyárban sem sikerült, panaszolta Emma, olyan viselkedést 
kialakítania, amit pedig elhatározott, olyat, mint mindenki más viselkedése, mondjuk menni a 
többség után, a kötelező irányba, nem sikerült alkalmazkodnia, ami persze nem volt meglepő 
az esetében. 

Aztán történt, hogy egy filmbemutatón, amely filmnek Emma volt a dramaturgja, a 
megjelent filmesek és bandájuk be sem ment a nézőtérre, önmaguk szórakoztatásával voltak 
elfoglalva, és Emmához lépett egy operatőr, megkérdezve, a fülem hallatára, de közben 
mintha ott sem lettem volna, átnézve rajtam, hogy na, jössz, Emma, a tömegbaszásra? Mire 
persze Emma mondta, eszében sincs.  

Én azonban kikészültem és őrjöngeni kezdtem ott, mindenki előtt, hogy micsoda 
gennyes, undorító banda ez a filmes. Hiába próbált Emma csillapítani, magyarázva, hogy 
ilyesmiért, az előbbi szavakért nem érdemes sem kiborulni, sem őrjöngeni, főleg nem egy 
ilyen filmes közegben. Ámde azonnal megvádoltam, miszerint biztosan nemhiába hívta őt ez 
az operatőr ilyesmire.  
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Összevesztünk. Feszült lett köztünk a viszony, rossz, fagyos a hangulat. Esténként hol 
Emma ment el, hol én, és későn jöttünk haza, a másik meg egyedül feküdt a dupla ágyon. 
Romokban hevertünk. Észrevettem anyósomon, milyen siralmas tekintettel pásztáz rajtunk. 
Emma sírt, én is, de én továbbra is befelé.   

Egyszer megkockáztatta Emma elmondani nekem, miszerint őt valaha a hozzám 
tartozás furcsa, soha nem tapasztalt élménye kapcsolta, és ordítva bőgött. Csak ültem 
mereven, nem szóltam. És ahelyett, hogy megöleltem volna, elrohantam. Mikor hazajöttem, 
azt mondta Emma, hogy átadta nekem valamikor magát teljesen és tökéletesen, teljes 
életnagyságában, ámde ez nekem sok volt, úgy látszik, sok, nem merészeltem átvenni őt. Hát 
ez aztán merő hazugság, hördültem fel fájdalmasan, és kinyilvánítottam, hogy Emma semmi 
mást nem akar, mint csak mélyen, igen mélyen megsérteni engem. Szótlanul és fáradtan, sőt 
fásultan hallgattuk egymás kirohanásait.  

 És kiástam a csatabárdot, Emma szóhasználatával, ellene, Emma filmgyári 
kapcsolataira féltékenyen gyanakodva. Ez őrület, vágta fejemhez Emma.  

Azonban mindig túljutottunk veszekedéseinken, és szerettük egymást. 
Aztán megint összevesztünk és megvádoltuk a másikat hajánál fogva előráncigált 

dolgokkal, napokig nem beszéltünk, majd hirtelen egymás nyakába borultunk.  
Nemsokára megint összevesztünk, mert hihetetlenül felmérgesedtem, hogy Emma 

késő éjjelig elmaradt rendszeresen, mert állítólag forgatott, és mindig éjfél után került haza. 
Panaszkodott, hogy idegfeszültségben tartom, hogy elképesztően érdes és kizáró lettem, a 
szokásosnál is zárkózottabb, barátságtalanabb és nyugtalanítóbb, és, Emma véleménye 
szerint, elviselhetetlenül. Minden kicsiségért felemelem a hangomat, hánytorgatta fel Emma, 
világundor sugárzódik rólam, nem is beszélve arról, hogy őt, Emmát állandóan megsebzem. 
Kiterjesztettem rá is a világgal szembeni gyanakvásomat, ellenségességemet, mondta 
keserűen, mindenki gyanús lett nekem, még ő is, és elmarasztalok akárkit, bárkit azonnal, 
elképesztően tüskésnek mutatkozom, ki tudom kényszeríteni a hihetetlen ellenszenvet, és ha 
így haladok, jegyezte meg Emma, akkor nem lesz nagy jövőnk együtt.  

Én meg csak bámultam rá.  
És belenéztem a tükörbe. Tekintetem zavartan, megvetően, ijesztően, vicsorgóan, 

felnyársalón, hüledezőn, fáradtan, tompán, keserűen pillantott vissza rám.  
Mert a tekintet válaszol. 
Aztán kibékültünk, összeborultunk és megint szerettük egymást. 
Azonban a kéziratomról semmi kedvező hírt nem kaptam, évek óta hányódott ugye, 

egyre nehezebben viseltem, és egyszer csak tombolni kezdtem. Tomboltam és tomboltam, 
rossz légkört teremtettem, mint el is ismertem, sokszor kibírhatatlannak érezve magam is a 
megnyilvánulásaimat.  

Nem csodálkozhattam, ha Emma kiborult tőlem, mert kiborult. Nem bírja tovább a 
tombolásomat, ismételgette. Abba kéne hagynom a tombolást, gondoltam, és próbáltam 
rávenni is magam, kevés sikerrel. Pedig féltem, meddig tűri még Emma a tombolásomat, de 
számítottam arra, hogy az irántam való szerelme mindent felülír. Gondoltam, csak megérti, 
miért van az, hogy az idegeim felmondták a szolgálatot, hogy a szívem soha nem dobogott oly 
hevesen, mint most, hogy a fejem csaknem szétpattant az oda szálló vértől, és miért, hogy úgy 
remegtem, és minden testrészemben, hogy azt gondoltam, ez tényleg a vég.  

Veszekedtünk, összevesztünk, mindig összevesztünk, a tekintetem szinte eszelősre 
változott. 

És megint átfutott rajtam, kéziratom sorsán rágódva, hogy tekintetünket a hatalom 
formálta, kis hatalom és nagyobb hatalom, mikro hatalom és óriás hatalom, mindenféle 
hatalom, az általa ránk szabott gyakorlatokkal, büntetéssel és jutalmazással, fegyelmezéssel és 
engedékenységgel, felügyeléssel és szabadjára engedéssel, így nyomta ránk minden 
sajátosságát a hatalom, hogy a betörésünket célozza meg, hogy tönkretegyen. 
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Kényszerítve éreztem magam leülni az írógépem elé ismét, és névtelen levelet írni a 
hatalom egyik képviselőjének. Most nem csodálkoztam magamon, hogy ezt teszem. Azonban 
még nem tudtam, kinek címezzem. Tényleg, kinek, kérdeztem magamtól, mert csaknem 
minden számba jöhető hatalmasságot megtiszteltem már egy névtelennel; ja igen, kivéve a 
legelsőt, annak még nem írtam, nem éreztem erőt és kedvet soha ahhoz, hogy annak is írjak, 
ahhoz erő, sőt kedv is kellett, de hát nem maradt más hátra csak a legelső fő-főkutya. Na jó, 
legyen,  biztattam magam, és egy hirtelen jött ötlettel, mikor a címzésbe fogtam, a régóta 
fejemben kavargó szót, a parancsuralmár szót írtam megszólításnak, és aztán jött magától a 
többi megnevezés, és áradt a szöveg. 

Nagyrabecsült központi parancsuralmár, műfogkihúzó, emésztőgödörfőnök, 
tyúktenyésztő fő-főkutya, szólítottam meg így. Műfogkihúzó korszakodban, írtam, ami 
homályban maradt, az emésztőgödörfőnökségedről meg a tyúktenyésztésről majd később, 
szóval akkor, mikor irányítottad a letartóztatások, megtorlások elrendelésének nagyüzemét, 
igen találékonynak és rátermettnek mutatkoztál, amit nem lehet elfelejteni. Mikor éppen 
bebetonoztad magad a hatalom egyik polcára, műfogak kihúzását rendelted el, a többi közt, 
gondolván, hogy bizonyos emberek műfogaiban ellenállásra buzdító, ellenséges gondolatokra 
serkentő szövegek pici kis másolatai vannak elrejtve. Ha üldöztél valakit, nem haboztál, 
átforgattattál, ezt kevesen tudják, több tonna trágyát, tűzifák köbmétereit, szénaboglyák 
sokaságát, nem haboztál szétszedetni kemencéket, kutakodni illemhelyekben, lefolyókban, 
kutyaólt, seregélyodút átvizsgálgatni, seregélyodút is ám. Nem haboztál eltakarítattni vastag 
hóréteget több hold földről is, hátha megtalálod, aki éppen az utadban, az utatokban áll, hogy 
aztán kezelésbe vedd, vegyétek. Nem felejtettük el, központi parancsuralmár, mikor sebekről 
tépetted le a kötéseket és ragtapaszokat, hátha fellelsz alattuk valami felhasználhatót, sőt 
terhelőt, mikor törött végtagokról hántattad le a gipszet, és mikor igazi fogakat húzattál ki, 
teljes fogsorokat alul, felül, írtam. Igen ám, viszont vetélytársaid mégis úgy vélték, puha vagy, 
hát egyből befeketítettek, gyanúba fogtak, és elsüllyesztettek, hahaha, írtam. Így szokott ez 
lenni nálatok, hol fent, hol lent. És mikor bosszút állhatott, írtam, újból felszínre jutva, most ő 
feketítette be hajdani vetélytársait, ámde közbejött egy lázadás. Ekkor aztán elárult mindenkit, 
írtam, semmi különöst nem tett, csak követte a sémát, ahogy történni szokott náluk, a 
köreikben, és szövetkezett, jól felfogott érdekében, hogy első ember lehessen, azokkal, akiktől 
függött az ország, benne az ő, maga elsőbbsége, egyeduralma, egy idegen hatalommal 
szövetkezett, akik leverték a lázadást, és azoknak esküdött hűséget.  Lecsukatta, akik őt 
csukatták le egykor, majd gyorsan elárulta azokat is, kik, eszmetársaiként a bosszúállásban, 
hozzá csatlakoztak, meg azokat is, akikhez ő csatlakozott, a partvonalon kívülre téve őket, 
ellehetetlenítve minden oldal vezetőit, ha nem vetették magukat alá neki magának, eltette őket 
az útjából, így lett legfőbb főkutya, és központi parancsuralmár. Sőt az életből is kiiktatta, aki 
egyeduralmát leginkább veszélyeztette volna, és jeltelen gödröt ásatott holttestének, írtam, 
emésztődjön el abban, ne legyen sírja, tűnjön el az emlékezetből is, hát kézenfekvő elnevezni 
egy ilyen sírásót emésztőgödörfőnöknek, hát el is nevezlek annak, írtam. Azon igyekezett 
uralkodása kezdeti éveiben, írtam, hogy kiérdemelje szépen, kellően és illően a rangját, vagyis 
előállítsa az emberi fajnak egy olyan változatát, amely az állatra emlékeztet, valamilyen 
állatra, olyanra, amelynek egyetlen szabadsága a fajfenntartás, pontosabban a fajfenntartás 
bizonyos szabályozott formája. Tevékenysége akkoriban arra irányult, hogy kikezdje 
létezésünket, megsemmisítse méltóságunkat, személyiségünket, jogokra érdemes voltunkat, 
hogy megteremtsen egy olyan embert, aki már nélkülöz minden egészséges megnyilvánulást, 
és hogy eltűntesse ember voltunkra jellemző képességeinket, legyünk pavlovi kutyák, 
korlátoztatva a legelemibb cselekedetekre, amelyek ráadásul bármikor megsemmisíthetők, és 
parancsra történő cselekedetekkel helyettesíthetők, írtam. Miután uralmad megszilárdult, 
írtam, próbáltál változtatni, és egy ügyes húzással, azzal, hogy nem erőltetted többé ember 
voltunk további teljes pusztítását, legfeljebb csak a részbenit, hát lekenyerezted így a 
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népességet, különben sikerrel. No meg aztán mannát is dobáltál a néptömeg közé, amely így 
kezdett téged valakinek tartani és elfogadni. Meglepődtünk, no nézd csak, te aztán újítasz, 
ejnye. És beléptél, ámulatunkra, tyúktartó korszakodba, mely mindmáig tart, írtam. Szóval 
tyúkokat kezdtél tartani, ami emberi vonásnak tetszhetett, központi parancsuralmár fő-
főkutya, írtam, tyúkokat villád kertjében, nyilván engedély nélkül, hisz egy villanegyedben 
tilos a haszonállat tartása, és te mégis megengedted magadnak a tyúkokat, egészen pontosan 
tizenhetet, és kenyeret meg krumplihéjat, ilyesmit dobáltál le nekik a teraszról, az oszlopos, 
napfénnyel teli teraszról, meg is hálálták minden nap, ahogy előszeretettel terjesztetted, friss 
tojással. Azt a hitet akartad kelteni, hogy te is egy vagy a nép közül, a nép egyszerű fia 
maradtál, akinek születtél, és ezt, sajnos, sajnos, még sokan el is szerették volna hinni. A 
tyúkokat nem engedted levágni, azt mondogattad, nem ölsz, nem öletsz, hát ezt, hahaha, kár 
volt mondanod, hiszen jól tudjuk, öltél és ölettél embert is azelőtt, mostanság meg vadat, hisz 
szarvasokat, őzeket puffantottál le szorgalmasan, a harmincegy, mint tudható, 
vadászfegyvereddel meg az ötven vadásztőröddel, szenvedélyesen gyilkoltad a vadat, nyilván 
ember helyett is, ami azért, irgalmas istenem, dicséretedre legyen mondva, írtam. Mostanság, 
tehát tyúktartó korszakodban már nem merted elhinni, amit korábban elhittél, tyúktartó fő-
főkutya, írtam, amit valamikor, hogy minden lehetséges, nem merted elhinni, műfogkihúzó, 
hogy bármi, akármi megengedett, nem merted elhinni, emésztőgödörfőnök, hogy 
érvényesülhet a minden vagy semmi elve, nem merted elhinni, parancsuralmár fő-főkutya, 
hogy megteremthető egy olyan világ, amely életen és halálon kívüli világ. Befolyásolni 
kezdett valamennyire, valószínűleg befolyásolt az úgynevezett józan ész, amiből nekünk, mint 
alattvalóknak maradt még egy kicsi, ezt felfedezted, és, javadra legyen írva, kölcsönöztél 
tőlünk belőle, mi pedig miután láttuk, élsz a józan eszünkkel valamennyire, hát nyomban úgy 
gondoltuk, lehet azért létezni, van valamicske nyugalom, biztonság, még templomba is 
járhatunk, ha csak óvatosan is, néhanapján meg utazhatunk, sőt szidhatjuk a kereskedelmet. 
Köszönje meg a tömeges nép józanabbjainak, írtam, hogy tőlük, tőlünk származó józansága 
kissé befolyásolta őt, mint központi parancsuralmárt, így aztán visszariadt némi 
megtorlásoktól, bizonyos borzalmak megtételétől elállt, például nem ásatott több 
emésztőgödröt, mondván, nincs abba mit tennie. Köszönje meg nekünk, írtam. Nem gyilkolt 
többé az utóbbi években, meglepetésre, hát nem. Így aztán próbálta eladni magát szerény, 
mindennapi embernek, egyszerű tyúktartónak. Szerette mutatni, hogy hétköznapi lény, 
kedvenc étele a káposztás kocka, a tepertős pogácsa, a fokhagymás pirítós, sőt a zsíros 
kenyér, amiért még éjjel is, mint híresztelte, meg hát a rumos teáért is, felkel. Elterjedt, hogy 
télen hosszú gatyát hord, a szürke zoknikat szereti, az atlétatrikót még nyáron sem hagyja el, 
írtam.  Ámde, hogy egy parancsuralmár hétköznapi embernek, sőt egyáltalán, hogy embernek 
mutatkozzon, sőt józan eszűnek is, az nem megy, írtam. Ilyesmi egy ilyen fő-főkutyához, 
vagyis hozzá, nem illik. Ez lesz, megjósolom, a veszted, írtam, ez a pici adag, a néptömeg 
javától származó józan ész, amit el kellett volna utasítanod, mert még picike kis adagban sem 
illik hozzád, és a józan észhez méltatlan rendszeredhez, írtam. A józan ész a 
parancshatalomtól idegen, tudd meg, központi parancsuralmár fő-főkutya, írtam, hisz a 
józanság nem érti, hogyan lehetséges, miszerint a test fennmaradása esetében is elpusztítható 
a lélek meg a szellem. A józan ész nem fogja fel bűntetteiteket, bűnös mivoltotok jellegét, 
nem hiszi el cselekedeteiteket, gyanúsnak tekint titeket, magatokat is, műfogkihúzó, nem hiszi 
el például műfogkihúzásaidat, azt mondja, ilyen nincs, hazugságnak véli, és lázálomnak veszi 
mindazt, amit egy parancsuralmár megtestesít, írtam. Ha így folytatja, írtam, erőltetve, hogy 
embernek nézzék, akkor nemhogy józan eszű nem lesz, hanem egyenesen szarrá válik, mert 
emberként nem viselheti el az emésztőgödreit, amelybe a valamikor általa megöletett 
ellenfeleit rakatta, írtam. Az a hír járja, hogy rettegsz, írtam, rettegsz a nyomoktól, a 
meggyilkoltak nyomaitól, a nyomok, amiket eltüntettél, felfedezésétől, és rettegsz az 
emlékezéstől meg az emlékeztetéstől. Ámde óvakodunk emlékeztetni téged, műfogkihúzó, 
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emésztőgödörfőnök, tyúktartó, nyugodj meg, mert ha megtennénk, ismét kivégzőosztag előtt 
találnánk magunkat. Nem engedhetjük meg, hogy ráébresszünk, miszerint nem viheted el 
szárazon, írtam. Jómagam azonban, mivel nem tudod, ki volnék, veszem a bátorságot 
figyelmeztetni téged, hogy meg fogsz buggyanni, írtam, és mi akkor szánalomból csak annyit 
teszünk majd veled, hogy kihúzzuk a műfogaidat, felkutatatjuk veled az emésztőgödreidet, 
majd egy tyúktartó telepre száműzünk, persze nem vezetőnek, csak beosztottnak, aztán, attól 
függően, mennyire kap el bennünket a vacak, kis, közönséges undor, majd meglátjuk, írtam. 
Nagyrabecsüléssel, Jelzőművész. 

Viszont most a névtelen levél hatására sem nyertem vissza egyensúlyomat, csúnya 
tüneteim továbbra is kínoztak, hevesen dobogott a szívem szüntelen, vér dobolt a fejemben 
állandóan, és fájt a gyomrom kínosan. Egyáltalán nem éreztem kéjt sem, az önkorlátozás 
feladásából, a szabados fogalmazásból ilyenkor szokásosan származó kéjt, hanem mélységes 
szégyent éreztem. Igen, igen, szégyent, nagy szégyent 

És ismételgettem magamban, hogy az egész élet egyetlen nagy megszégyenülés. 
Túszszedés, merényletek, vesztegzár létesítése egyeseknek, ezek jártak a fejemben, 

illetve  külföldre csempészése kéziratomnak. 
Különben hadd említsem meg, hogy minden egyes névtelen levelemet más-más 

postafiókban adtam fel, és egyiket-másikat nem a saját írógépemen, hanem az Emmáén, meg 
az intézet írógépein írtam, a biztonság okáért, hiszen a titkosszolgálat nyilván már kézbe vette 
az ügyet. 

A visszautasított kéziratom több másolatát terjesztettem, és akik olvasták, azoknak 
tetszett, sőt nagyon tetszett, értékelték, ahogy megfogalmazták, a felelősségérzetemet a 
megfosztottak iránti, az elesettek táborához való komoly és meleg viszonyulásomat, 
értékelték a kötelező hazugságok és ferdítések elleni fellépésemet, a valóság érdemi feltárását; 
miközben a kiadás elutasítói kárhoztattak engem felelőtlenségben, komolytalanságban, a 
valóság megmásításában, abban, hogy nem annak megfelelően szemlélem világunkat, ahogy 
szemlélni kéne.  

Egyre nehezebben bírtam elviselni kéziratom visszautasítását, és ha ezen járt az 
eszem, akkor a szokásosnál is érdesebb modort vettem fel, kizáróvá, zárkózottá váltam, 
emésztettem magam, mindenki gyanús lett nekem, kész voltam az elmarasztalással, bárkiről  
lett légyen is szó, elutasítóan, barátságtalanul és nyugtalanítóan viselkedtem. Ki tudtam 
kényszeríteni az ellenszenvet, az biztos, egészen a gutaütésig. Minden kicsiségre felemeltem a 
hangomat, ha meg  erőt  akartam venni magamon, és hülyültem vagyis humorizáltam, az is 
olyan rosszul jött ki.  

Jellemző volt viselkedésemre egy eset. Tél lett, és nem akadt meleg kabátom, hát azt 
mondta Emma, kellene nekem egy posztókabát, mire ki tudtam jelenteni, hogy persze 
posztókabát, és micsoda hangsúllyal tettem, pooosztóóóókaaabááát, hozzátéve, hogy sietek 
most rögtön, rohanok posztókabát után, mit képzel Emma. Erre Emma felháborodott, de úgy, 
mint még soha, és rám szólt, most már elég.  

Kiosztottam mindenkit, aki az utamba került, ha kellett, ha nem. Ugyanakkor 
szégyelltem magam mindezért, és ez még tetézte a bajt. Viselkedésem visszataszítóan 
gyilkoló lett.  

És hát ugye Emmán csattant az ostor.  
Egyszer csak kaptam egy telefont, miszerint az egyik főértelmiség-féle, 

megváltoztatva előző véleményét, melegen javasolta kéziratom kiadását, mivel szerinte az a 
haladás legújabb csapásirányát célozta meg.  Döbbenten hallgattam a telefont, majd elájultam. 
Az a főértelmiség-féle megorrontott, mint utóbb kiderült, valami változást a magasban, ahogy 
pusmogták, ugye mérhetetlenül sok rejtett dolog van a földgolyóbison, és ehhez gyorsan 
alkalmazkodva, változtatott nézetein, különös fényben tüntetve fel önmagát, felhasználva 
engem, illetve művemet, és nyilván még sok minden mást is, érzékeltetvén, hogy érdemes 
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engem is bekebelezni, és jól számított, ugyanis feljebb léphetett egy még magasabb polcra, 
gyilkos ellenségek is lettek, micsoda bonyolult is a világ, a másik főértelmiség-félével, aki 
továbbra sem javasolta művem kiadását, viszont vereséget szenvedett,  nem jutott magasabb 
polcra, mert úgy vették,  ellenállt, pontosabban annak állt ellent, hogy engem is ellenőrzés alá 
vonjanak, illetve annak a kívánalomnak állt ellen, hogy engedjek majd a magam feletti 
ellenőrzésüknek művem megjelenéséért cserébe.  

Akkor erre még nem gondoltam, csak arra, hogy győztem, legalábbis így fogtam fel, 
hogy győztem, kitörve egy ördögi körből, bekerülve egy, mint vélekedtem, angyali körbe.  

Mikor végre megpillantottam könyv formában alkotásomat, a megfosztottságról és 
elesettségről szólót, a megírása után körülbelül hat és fél évvel, olyan örömöt éreztem, olyat, 
mint mikor egymáséi lettünk Emma és jómagam, és olyat, mint Ádám megszületésekor. Meg 
van, heuréka, kiáltottam fel, kezembe véve a könyvemet.  

Remélem, ezentúl nem fogsz tombolni, Gyula, és fellélegezhetek, mondta Emma. 
Repülök és repülök, Emma, mondtam. Vigyázz, mert szárnyad azért nincs, Gyula, mondta 
Emma. Sokkal nagyobb dolog szárny nélkül szárnyalni, Emma, mondtam. Ugye milyen jó, 
Emma, kérdeztem, hogy nem szedtem túszt?  Bizony jó, meg az is jó, Gyula, mondta Emma, 
hogy nem robbantottál. És vesztegzárat sem létesítettem, Emma, mondtam. Pedig az azért 
nem ártott volna egyeseknek, mondta Emma nevetve. 

Ünnepelni mentünk, egész éjjel táncoltunk, ünnepeltük, hogy mindkettőnknek van már 
könyve, majd pedig szerettük egymást, szerelmeskedtünk és szerelmeskedtünk, vagyis hát 
szeretkeztünk, és szerelmünk soha nem látott magasságba hágott.  

Nem sokáig tartott az örömöm, az örömünk, a könyvemet tudniillik eltették raktárba, 
hogy majd fél év múlva, a könyvhétre  hozzák ki, de ebben nem hittem, átverést sejtettem, 
csapdát, és elmélkedtem a csapdákról, hogy minden csapda nálunk, tulajdonképpen nincs 
semmi csapda nélkül, mindig csapdába kerülök, mióta létezem, most is csapdába. És 
kényszerképzetem támadt, hogy bizonyára be akarják zúzni. Szidtam magam a korábbi 
merényletgondolataimnak vagy a külföldön való kiadatás megvalósításának elmulasztásáért. 
Feszült voltam, igen-igen feszült. És, ha feszült lettem, akkor, jól tudtam, kibírhatatlanul 
viselkedem. És tényleg, kivetkőztem magamból sokszor, láttam Emma elhomályosult, 
megriadt tekintetéből, hogy mennyire kivetkőztem magamból.   

És még inkább visszhangzott bennem a hatalom undorítósága, egyre csak 
visszhangzott, tekintetem meg annyira meghasonlott lett, annyira, hogy elrémített, ha 
megpillantottam a tükörben.  

A tekintet válaszol, gondoltam milliomodszorra. 
Sokszor összevesztem akkoriban Emmával, de az egyik esti veszekedésünk vészjósló 

volt. Rosszkedvűen tért haza a filmstúdióból, idegesen, és ahelyett, hogy megnyugtattam 
volna, ráförmedtem, mi van már vele megint, és még mindig, mi történt vele újra? Mit 
mondjon, mi történt, kérdezett vissza, és sóhajtozott, hát a szokásos. A szokásos, emeltem fel 
a hangomat, unom már a szokásost, a könyökömön jön ki a szokásos, a vele, Emmával történt 
szokásos. Ne ordítsak, az istenért, fakadt ki, már megint ordítok, ne csináljam ezt vele, ne 
ordítsak, nem bírja, ha ordítok, nem tehet róla, kikészül az ordításomtól, és én jól tudom, 
hogy, mondta, kikészül, mégis ordítok vele, nagyon kér, hogy... Ki ordít, vágtam közbe, és 
ordítva, és azt ordítottam, hogy eszemben sem volt ordítani, és ordítottam, hogy ő, Emma 
hozta ki belőlem az ordítást, ha egyáltalán ordításról van szó, különben mindig, ha olyan 
kedve van, kihozza belőlem, ordítottam, az ordítást. Még feszültebb, szomorúbb, még 
idegesebb lett Emma, és megjegyezte, hogy én, a szerelme nem tudom megvigasztalni, sőt 
borzalmasok a megnyilvánulásaim. Majd lefeküdt aludni, és hátat fordított nekem. Ébren 
hánykolódtam Emma mellett, néha halkan megkérdeztem, alszik-e, azonban nem válaszolt. 
Éreztem, Emma merő merevgörcs, persze az voltam én is, merő merevgörcs. Egyikünk sem 
aludt. Másnap reggel felpanaszolta Emma, hogy egész éjjel nyitott szemmel hánykolódott, és 
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várta, mikor simogatom meg, és tudta, hogy tudtam, hogy egész éjjel ezt várta, és mégsem 
simogattam meg. Olyan keménynek érzi magát, vágta a fejemhez, mint egy kő, és úgy 
kifáradt ezen az éjszakán, mintha maratonit futott volna. Az semmi, jegyeztem meg, én is 
kifáradtam, csak én úgy, mintha a La Manche csatornát úsztam volna át viharban. 
Elnémultunk, csend telepedett közénk. Miközben ismét azt vártuk, ki simogatja meg először a 
másikat, eltelt a délelőtt. Valamikor úgy gondolta, fejtette ki akkor Emma szárazon, eléggé 
szárazon, hogy én igazán szeretem őt, szerelmes vagyok belé teljes szívemmel, szerelmesen 
szeretem, de, jegyezte meg, tévedett. Ezt hallván begörcsöltem, úgy görcsöltem be, mint még 
soha, görcsöltem, némán görcsöltem, tulajdonképpen nem tudtam megszólalni, elnéztem a 
levegőbe sértődött fájdalommal telítve. Elvártam volna, gondoltam, hogy Emma tudja, nem 
akármi miatt, hanem a művem sorsa miatt vagyok annyira kibukva magamból, ha meg tudta, 
mert tudnia kellett, annál rosszabb. Emma sírt, és azt suttogta könnyesen, elege van belőlem. 
Elhagy, mondta, el fog hagyni. És én megnémultam, megbénultam, nem voltam képes semmit 
mondani és tenni. 

No persze, mocorgott bennem, nagyon is mocorgott, miszerint egy könyv megjelenése 
vagy meg-nem-jelenése körüli hercehurca, akármennyire is életem része az a mű, egyáltalán 
nem okozhatja semmilyen szerelem megsemmisülését. Hát akkor? Nem tudtam kérdésemre 
válaszolni, csak még inkább elkeseredtem. 

Megegyeztünk abban Emmával, próbálkozzunk egy utazással, hátha az segít 
kapcsolatunkat újra felépíteni, feszültségemet oldani, menjünk el Rómába, ott még nem 
voltunk amúgy sem. Leírom az egyik római napunkat: Fél kilenckor kinyitottuk a spalettánkat 
a palotaszerű, reneszánsz bérház egyik lakásának olcsón bérelt, kis szobájában, már tűzött be 
a nap. Hitted volna, Gyula, hogy mikor kinyitjuk az ablakunkat, egyszer csak csillog a 
szemünkbe a San Ivo templom csigaívben csavart légies tornyocskája, fittyet hányva minden 
anyagszerűségnek, kérdezte Emma. És szemünkbe villog a barokk San Andrea della Valle, 
Róma második legnagyobb kupolája, amelyről viszont a súlyosságot lehetne mintázni, 
mondtam én, hát jó helyen vettünk ki szobát. Lementünk a kávézónkba meginni egy-egy 
kapucsínót, olasz kiflivel. Jó a kávé, mondta Emma, érdekes, nem spórolják ki belőle a kávét. 
Annyi koffeinnel csinálják, amennyivel nem szégyellik, mondtam, szeretnének törzstaggá 
tenni bennünket. Aztán megnéztük a San Apostoli templomot, háromdimenziós freskóival, 
majd a Via Venetón, a kanyargós, nem túl széles, egykori főutcán, luxus szállók között 
mendegéltünk. Nézd, Gyula, mutatott Emma az egyik eszpresszó teraszára, itt ült Mastroianni 
az Édes életben. Most nem ül ott, sajnos, mondtam, stricifélék foglalták el a helyeket. 
Haladtunk a Villa Borghese felé, amely park lenyűgözött hatalmasságával, úthálózata olyan 
bonyolultnak tűnt nekünk, mesterséges tavaival, lugasaival, kerti lakjaival, szobrok százaival, 
a kiállító terekben rengeteg festménnyel, hogy elő kellett vennünk a térképet. Agyonnyom 
engem ez a sok szobor és még több kép, mondtam. Elsősorban Tiziano Égi és földi szerelem 
című képét nézegesd, mondta Emma. Nézegettem és megkérdeztem, vajon, Emma, a mi 
szerelmünk földi vagy égi? Szeretném, Gyula, ha földi volna, mondta Emma. Majd haza 
igyekeztünk, érintve a carrarai márványból készült Marcus Aurelius harminc méter magas 
oszlopát, melynek domborművei a császár háborúinak jeleneteit ábrázolták. Mikor 
nézegettük, hát egy sötétbarnára napozott bőrű fickó fehér fogait villogtatva Emmához szólt. 
Emma elmosolyodott, bár úgy tett, mintha nem hallotta volna. Menj a kurva anyádba, 
mondtam magyarul a fickónak, mire az, látva pillantásomat, odébb állt. És tovább haladtunk a 
kör alaprajzú, gömbszerű belső térrel jellemezhető, csaknem kétezer éves Pantheonhoz, aztán 
elhaladva a város leghíresebb szökőkútja, a Trevi kút előtt, odaszóltam Emmának, nézd, 
mennyien ugrálnak benne ruhástól, mi is kipróbálhatnánk. Úgyse csinálnád meg, Gyula, csak 
dumálsz, mondta Emma. Nem ismersz te még engem, Emma, mondtam, és felálltam a kút 
medencéjének peremére, hogy ugorjak. Emma figyelt, és megkérdezte, no  mi  lesz, Gyula?  
Sekély a víz, még kitörném a lábam, mondtam, vagy beverném a fejem. A cukrászdákkal, 
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éttermekkel teli Piazza Navonán át, amelynek közepén egy dzsessz együttes játszott, 
érkeztünk haza. Közben vettünk pizzát, tengeri herkentyűkkel, és otthon felfaltuk, sőt 
bivalytejből készült mozzarellát is ettünk, hozzá vörösbort, Frascatit kortyolgatva. Meleg volt, 
pedig még csak tavaszt írtunk. A lakások tetőteraszain lampionok égtek. Verdi és Puccini 
operák hangjai szövődtek egybe. Nem Párizs, hanem Róma a szerelmesek városa, mondtam. 

És mégsem tudtunk a gyönyörű környezet, az elringató hangulat ellenére egymás iránt 
felmelegedni, főleg jómagam nem tudtam, görcsös voltam, minden kicsiségért, ami éppen 
bántott, felcsattantam. A fejemben állandóan ott motoszkált, hogy a könyvemet talán 
bezúzzák, így aztán továbbra is ingerült és feszült voltam, szinte mindenért felcsattantam, ami 
Emmát igen megviselte. Végig veszekedtük az utat. Mindenért Emmára mordultam, 
ráförmedtem, csúnyán viselkedtem vele. Felcsattantam például a Colosseum tövében, ugyanis 
leültem egy padra, Emma meg tovább ment, na, erre utána üvöltöttem, miért nem veszi észre, 
hogy leültem. Üvöltöttem, nem akartam abbahagyni, és azon túl folyton üvöltöztem. Úgy 
láttam ráadásul, hogy Emma nem fér a bőrébe, ahogy minden utazásunk alkalmából 
hasonlóképpen nem fért, de most rosszabbul tűrtem sokkal, mint máskor, főképpen mikor 
elégedetlenül odamondta nekem, alig szeretkezünk itt, Rómában. Aztán kifejtette, hogy én 
semmi más, csupán egy védekezési gépezet vagyok, ez az  utazásainknál még inkább kiderül, 
mert én mindennel és mindenkivel szemben, vele szemben is csak védem magam, 
pontosabban elrejtem, elzárom magam, ugyanakkor egy kibírhatatlan alak vagyok. Igen 
megdöbbentem a rólam alkotott képen, elkeseredtem, próbáltam kibékülni, Emma kedvére 
tenni, sűrűbben szeretkezni is. De képtelen voltam letörtségemen, szorongásomon túllépni, 
egyensúlyom nem állt helyre. Kétségbe ejtett az is, hogy láttam, mintha többé már nem 
tudtunk volna úgy viszonyulni egymáshoz, mint korábban. És ráébredtem, talán elrontottam 
mindent Emmával, hisz tapasztalnom kellett, mennyire szertefoszlott benne a hit, hogy 
továbbra is szerelmesemnek gondolhat, rájöttem, mekkora csalódást okoztam neki, és ettől 
még keserűbb és ingerültebb lettem.  

Római mászkálásunk közben egyszer csak Emma ragyogva újságolta, hogy tudom-e, 
miszerint Ádám minőségi változáson esett át, ugyanis leírta, és neki, az anyjának írta le, hogy 
szereti az anyját, holott még nem is jár iskolába, csak jövőre fog, vagyis kiderült, tud írni, tud, 
nyomtatott betűkkel, csaknem észrevétlenül sajátította el, no persze egy kis anyai segítséggel. 
Felhorkantam, mi a fene, az apa talán nem is számít, pedig, ha nem tudná Emma, az apa 
gyerekéhez való viszonya, és a gyerek korai írni tudása között igen szoros az összefüggés. 
Majd kikértem magamnak, miért csak Emmának fejezi ki az a gyerek a szeretetét, ráadásul 
írásban. És ezen is  összekaptunk.  

Szóval kártyavárrá változott a szerelmünk? A könnyen semmivé váló dolgok 
jelképeként? Ezt kérdeztem magamban. De tulajdonképpen miért? És nem tudtam rá 
válaszolni. És Emma sem tudott erre válaszolni. 

Elfektetik a könyvemet a raktárban? Bezúzzák? Nem bírtam magammal, továbbra is 
tomboltam, és mindig tombolni kezdtem, mikor felmerült bennem, hogy a könyvem raktárban 
sínylődik, és majd bezúzzák, hát minduntalan összevesztem továbbra is Emmával, az idegeim, 
igen, az idegeim tökéletesen felmondták a szolgálatot. Tényleg kibírhatatlan lettem most már, 
elsősorban Emmának kibírhatatlan, de hiába ébredtem rá erre, segíteni nem tudtam magamon, 
sem az Emmához fűződő megromlott viszonyomon, az elroncsolt idegeim uralkodtak rajtam. 
Emma sérülten tekintett rám, mondván, nem érti meg, miért támadok ellene, miért semmizem 
ki a szerelemből magunkat, a könyvem sorsa erre nem ok, nyilván már nem szeretem, sőt 
felhozta, hogy aki a leginkább hozzá illőnek mutatkozott, velem ellentétben, az az első 
szerelme volt, egy gimnazista szerelem, bár a szüzessége megmaradt. Erre aztán dühödten 
kijelentettem, na jó, majd csak akkor szeretkezem vele a továbbiakban, ha megint egyszer 
szűz lesz. No, ettől a megjegyzésemtől aztán tökéletesen kijött a sodrából. 
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Anyám, Ilona megkérdezte, miért nem lehet sehol látni a kirakatokban a könyvedet, 
Gyulám? Felhördültem és kiabálva jelentettem ki, hogy, anyuka, számtalanszor elmondtam, 
nem olyan helyen és időben élünk, ahol csak úgy ukk-mukk-fukk a kirakatba tesznek egy 
olyan könyvet, amelyet én írok. Nem látod, Gyulám, jelentette ki anyám, mennyi könyv van a 
kirakatokban?! Anyuka, szerettem volna olyat írni, mondtam dühödten, amit százszor is 
meggondolnak, hogy kirakatba tegyenek, és úgy látom, sikerült. Te meggárgyultál, Gyulám, 
nem vagy a mai világba való, mondta.  

 És  belső fájdalmak gyötörtek, egyre sűrűbben fájt a gyomrom, vérzett az aranyerem, 
duzzanatot láttam a számban, szívem időnként gyorsabb ütemre váltott és össze-vissza vert, 
szóval a testem mintha fel akarta volna mondani a szolgálatot.  

Összekuszálódtunk, tévelyegtünk. 
Újjászületésem igen időszerűnek tetszett, mert rengeteg kivetnivalót találtam 

magamban, és próbáltam változtatni, ugyanis ki nem bírtam már dühöngésemet a kéziratom 
sorsa, és Emma kimaradozásai miatt, nem szerettem, hogy egyre kibírhatatlanabb lettem. Így 
aztán befelé fordulva csendesítettem magam, takargatva érzéseimet, szinte álcáztam magam, 
ne lehessen a szomorúságot, a bánatot felfedezni rajtam. El akartam magamat távolítani 
magamtól  meg a kéziratomtól, mindenképen el, amennyire csak tudtam.  

Különösnek éreztem, főleg, ha legrosszabb volt a kedvem, hogy a hold fényérméjét, 
mikor nem takarták el némi felhőrongyok, nagy derűvel láttam tündökölni, igen, fényérme 
csillogott az égen, legalábbis így láttam, és csupa ünnepélyességgel tündökölt, minek 
hatására, és a felhőrongyok ellenére, már-már sikerült, amit sosem gondoltam volna, eme 
fényérmének oldania kissé keserűségemet. 

Aztán minden megváltozott, miután a könyvheti sátrakban a művemet 
megpillanthattam, amit alig akartam elhinni, sőt dedikálhattam is, így nyomban megnyitottam 
magamban számtalan mélységet, és azonnal szerelmet vallottam megint Emmának, újra 
mindent megtettem érte, miközben a bocsánatáért esedeztem.  

Miután kibékültünk, mosolyogva azt kérdeztem Emmától, mit szólnál, Emma, ha 
vennénk egy lakást, elszótlanodnál, ugye? Úgy beszélsz, Gyula, mondta, mint egy 
lottónyertes. Ugyan, mondtam, igazán tudhatnád, Emma, hogy jól mentél férjhez. 
Megkérdezte, mire célzol, Gyula, talán a tombolásaidra? Figyelj, Emma, elárulom, úgy írtam 
meg a művemet, ha nem tudnád, hogy visszautasítsák sokszor, de minduntalan ki is fizessék, 
előre elhatároztam. Zseniális vagy, Gyula, mondta Emma, micsoda tudatosság. Előadtam 
Emmának, hogy képesek lennénk megvenni a könyvem megírására kapott ösztöndíjból, aztán 
a kiadatásából, illetve kiadásának számtalan visszautasításából származó pénzekből egy 
másfél szobás lakást ott, ahol laktunk, a lakótelepen, annak egyik utcájában, ahol hirdettek 
egy ilyen lakást, a Csurgói úton. Mire Emma mosolygott, mondván, hát akkor nagyra 
tarthatjuk magunkat. Persze csak bankkölcsönnel voltunk képesek, és nyomban rájöttünk, 
hadd áruljam el, rájöttünk, hármunknak kicsi.  

És megbeszéltük, hogy költözzön az új lakásba Kisöcsi, helyettünk, legalább hozhat 
fel nőket, amikor csak akar. Mi meg maradtunk az anyósommal, Annával közös lakásban, így 
vigyázhat Ádámra, szeme fényére továbbra is, ha úgy adódik. A mi szobánkba költözött, 
átadva a legnagyobb szobát nekem, Emma meg a Kisöcsiét rendezte be magának.  

Vehettünk egy mutatós könyvszekrényt, sötétbarna üvegest, ha csak kelet-németet is, 
bár apám tetszését, érdekes, így is megnyerte. Vásároltunk ülőgarnitúrát is, ami eddig nem 
fért el, sötétbarna kordbársony huzattal, ez meg anyám tetszését nyerte el, azt mondta, úgy 
fest, Gyulám, mint Párizs, London vagy Róma kirakataiban; és tényleg úgy festett. 
Beszereztünk dísztárgyakat is iparművész boltokból, olyanokat, amelyekről tudtuk, ki az 
alkotójuk. Apám legyintett, vacak kerámia, ablaküveg, egyszerű fém mind, fiacskám, nem ér 
pénzt, nekem ezüst dolgaim vannak, meg Meisseni porcelán és ólomkristály. Csakhogy a 
mieink a korszerűség megtestesítői, apuka, létérzésünk mutatói, mondtam. Az ilyen létről, 
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mint a tiétek, fiacskám, jobb nem beszélni, mondta apám. Apuka, mondtam, képzeld, a 
barátaink, ismerőseink szépnek látják környezetünket, nem is bírják ki, meg ne jegyezzék, 
túlságosan szép, már-már keresetten szép, és én, apuka, kénytelen vagyok azt mondani, 
ugyan, gyerekek, ne irigykedjetek. Micsoda barátaid vannak neked, fiacskám, mondta apám, 
elképzelem. 

A könyvhét után viszont azonnal úgynevezett igazoló jelentést kért a kiadótól a 
kiadókat ellenőrző és irányító fő-fő parancshatalmi kultúraszerv, hogyan jelentethette meg ezt 
a jelző nincs rá milyen kötetet, micsoda elképesztően hihetetlen rombolás egy ilyen. A kiadó 
igazoló jelentését, amelynek lényege az volt, miszerint alázatos szolgák ők, csak éppen 
véletlenül hibáztak, visszadobta a kulturális fő-fő, újabbat kért, abban már a szerencsétlen 
felelőtlenségüket hangoztatták a szegény kiadósok, de azt is visszadobta nekik az a fő-fő, 
megint másikat követelve, ám azt sem fogadta el, annak ellenére, hogy most már a 
megmagyarázhatatlan eltévelyedésüket szerepeltették a megfélemlített kiadós vezetők. 
Fegyelmit kapott a kiadóigazgató, hiába rúgta ki a szerkesztő barátomat. És ennek ugye 
magam vagyok az oka, gondoltam keserűn, kedveszegetten. Visszaveszik a könyvesboltokból, 
ilyen hír járta, és bezúzzák. Azonban rémhírnek bizonyult, mert úgy látszik, nem akartak 
csapni nekem, mily kisszerűség, ekkora reklámot. Viszont eltiltották a lapokat, hogy 
megemlékezzenek könyvemről, még lesújtó bírálatot sem engedélyeztek, a szabad polcokról 
meg a kirakatokból eltüntették, mintha, végül is, meg sem jelent volna.  

Ismét felmondták idegeim a szolgálatot, zaklatott lettem, aludni sem tudtam, 
kedélyhullámzásaim félelmetesen hatottak rám, tekintetemben zűrzavar, fejetlenség, 
rendetlenség, összevisszaság tükröződött, mintha valami külső káosz a bensőmbe furakodott 
volna. Emma végtelenül sajnált és elhalmozott figyelmességével, de tekintetében neki is 
ugyanaz látszott, mint az enyémben.  

És akkor elnémultam, magam elé bámultam. Ha szólt hozzám Emma, úgy tettem, 
mintha nem is hallottam volna. Síri csend volt bennem. Szóval nem beszéltem, tényleg 
megnémultam.  

Szerelmünket újból kártyavárrá volt képes változtatni művem tulajdonképpeni 
eltüntetése? Ez azért egy röhej, gondoltam. De hiába gondoltam.   

Mintha Ádám is megérzett volna valamit, türelmetlenül várt bennünket mindig haza, 
nyűgös lett, dühösködött velünk, nem köszönt, figyelmetlenül viselkedett, nem arra válaszolt, 
amit kérdeztünk, és ügyetlenkedett. És egyre jobban ragaszkodott a rongyához, az aranyszőrű 
perzsa macska mintázatú, általa cicamicának nevezett, egykori pizsamanadrágjához,  
miközben szopta bal kezének hüvelykujját, még inkább ragaszkodott ehhez a tulajdonképpen 
fétiséhez, csodás erejűnek tartott tárgyához, vigasztaló tárgyához, mint eddig. Odamondta 
nekünk sokszor, mama, papa, végre megmondom a magamét, összeszorul a gyomrom, rátok 
sem bírok nézni.   

Ráadásul történt egy végzetes esemény, elment a magzatunk, Blanka elment, ahogy 
neveztük, mert lányt szerettünk volna, de a sárgatestbe, az orvosunk szerint, valahogy nem 
tudott beágyazódni. Egy másik orvos meg széttárta karját. Ez a szerencsétlenség, újabb 
megdőlő kártyalapként, mintha végleg megváltoztatta volna viszonyunkat. Mikor Emma 
megkérdezte tőlem, ha bementem látogatni a kórházba, ahol kikaparták, vajon hiányzik-e ő 
valakinek otthon, néma maradtam. Hát sírt.  

Újabb megdőlő kártyalap? 
Rendszeresen későn jött haza Emma. Ilyenkor már aludtam vagy alvást tettettem, 

mindenesetre elfordultam tőle az ágyban. Gyanakodtam rá, és eleve utáltam az új, filmes 
barátait, akikre szert tett.  

Akkor Emma kezdett kiabálni és tombolni velem. 



 122

Hülyén viselkedtünk, egyszerűen hülyén, meggondolatlanul, folyton saját igazságot 
keresve, és lassan védtelenné váltunk, én vele szemben, ő velem szemben, ő engem okolt, én 
őt okoltam, a vesztünkbe rohantunk.  

Reményvesztett lettem, kifordultam magamból. Nem értettem, nem akartam érteni 
viselkedésemet, illetve nagyon is jól felfogtam, és értettem. Naná, hogy. De nem tudtam 
változtatni. Szóval elnémultam, és visszavonulva, magamban tomboltam és kiabáltam, 
úgyhogy  kibírhatatlan lettem önmagam számára is. Nem akartam látni senkit.  

Emma kijelentette, váljunk szét. És bőgött, ontotta könnyeit.  
Nem szóltam semmit, elfordultam. Csak befelé sírtam.  
Aztán kétségbeestem, észbe kaptam, és próbáltam Emmát visszaédesgetni. 

Megvallottam neki, mennyire szenvedek saját magamtól, hogy gyanús lettem a magam 
szemében, viselkedésem csodálkozásra késztet, megbotránkoztat és megdöbbent, hitetlen 
fejcsóválásra csábít, vagy éppen fájdalmas mosolyra ingerel; higgye el, mondtam, nem 
tetszem magamnak, illúzióimat is elveszítettem magamat illetően; lázadni szeretnék magam 
ellen, és bízom lázadásom sikerében, mert ki kell bújnom a bőrömből, nehéz lesz, de ki fogok 
bújni, ha a fene fenét  eszik is, ígértem; és tudatosítanom kell, hogy a mi kettőnk szerelme 
felül áll mindenen, tettem hozzá; egy vetélésre, egy könyvre, felcsattanásokra, elnémulásra, 
késői hazajárásra, és semmire nem mehet rá a szerelmünk, sajnos erre csak most jöttem rá, 
mondtam, de remélem, még nem későn. És megkérdeztem, nem gondolod-e, Emma, ha 
túlságosan beleártjuk magunkat a honunkat kötelezően uraló szellembe, vagy akár annak az 
ellen-szellemébe, akkor elpusztulunk? Nem is rossz kérdés, mondta Emma, érdemi kérdés.  

Meg is hatódott kétségbeesésemtől, és próbált megint szerelmesen viszonyulni, ám azt 
mondta, elhiszi, hogy még mindig szeretem a magam módján, de az a mód már nem 
megfelelő számára.  Azonban, mintegy megcáfolva előző szavait, kijelentette, szeret még 
mindig, kezdjük elölről.  

A boldogságom határtalan lett, hát persze, kezdjük elölről. 
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 Az intézet, ahol dolgozom, és hol tényvilág-feltáró, hol tényvilág-kendőző kutatónak 
nevezem, nem egyszerűen csak egy kutató közeg, tudatosodik bennem, hanem egyik 
központja, egyszerűen és sallangmentesen kifejezve, a szellemi életnek. Hát igen. És bizony. 
Egészen különleges arculattal bír, mert az állandó hogyan tovább vitákban kapja meg jellegét, 
amikor minduntalan különböző elhatárolódások történnek, elhatárolódások ettől, attól, 
amattól, viszont az intézet nem elhatárolódik, hanem inkább mindent magába olvaszt, azt is, 
olyasmit is, amit az irányításban veszélyesnek ítélnek. És mikor megsejtik fent az intézetet 
felügyelők, hogy a felszín alatt egészen más található, mint amit látnak, akkor leváltásokat és 
kinevezéseket eszközölnek, mégsem változik semmi, marad a mindent és mindenkit magába 
olvasztás, no csak persze a határokig. Ami azt jelenti, hogy amit magunkba olvasztunk, azt 
úgy olvasztjuk magunkba, hogy már nem az, nem olyan, mint magunkba olvasztása előtt. Hát 
istenem, gúzsba kötve táncolunk. 

Mégis kivételes az intézet, akkor is, ha máskor nem kivételes, köszönhetően  Bíró 
János intézetvezetőnek, akit az utókor, reményeim szerint, a meghatározó egyéniségek 
csoportjába sorol majd. Történelmi személyiség lesz, magyarázom Emmának, és büszkén, 
hogy egy ilyen leendő történelmi személyiség választ ki engem.  

Bírónak azonban  egy másik intézet vezetője megsúgja, hogy szóba került leváltása, ez 
egészen biztos, tudniillik őt, vagyis a másik intézet vezetőjét akarják Bíró helyett kinevezni, 
de nem vállalja. Hát akkor majd vállalja más, mondja Bíró csikorgó mosolya kíséretében, 
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rezzenéstelenül, tárgyilagosan, valaki rosszabb. Szó sem lehet róla, hogy vállalja, fejtegeti a 
másik intézetvezető, ugyanis Bíró intézete roppant szem előtt van, jobban mint az övé, 
ugyanis úgy tartják, ahol tarthatják, hogy Bíróék átvernek mindenkit, és az ilyen intézet 
vezetése túl idegfeszítő, ebbe csak belebukni lehet. Szerinte Bírót figyelik, teszi hozzá, mert 
ami a fülébe jut Bíróról, az erről győzi meg, Bíró vigyázzon hát, és tanácsokkal szolgál. 

Először is tartóztassa meg magát Bíró, hogy társaságban előadja, és magától értetődő 
öntudattal, miszerint: az a református papi család, amelyből származik, maga a tekintély a 
községben, ahol apja a lelkész, és ahol gyerekkorát Bíró tölti;  apjának csak kívánnia kell, és a 
község áldoz egy új templom építésére;  ha pedig felmegy a barátaival a hegyre pincézni, 
három település hallgatja éneklésüket, nem is akárhogy, hanem megilletődötten. Az sem 
hangzik jól mostanság, ahogy Bíró taglalja, milyenek is a régi viszonyok, mikor magázzák a 
parasztgyerekek, kikkel egy osztályba jár, mivel rá, a lelkész sarjára felnéznek, ő a követendő 
példa, ezért viselkedésére igen kell figyelnie, kordában kell magát, kénytelen-kelletlen, 
tartania, és ez igen hasznára válik. És ne hozza fel minduntalan, hogy a falu női eszményképe, 
a pap felesége, Bíró édesanyja, ezért küldik hozzájuk a gazdák a lányaikat, a parókiára 
mindenesnek, megtanulni úgy főzni, mint a papné. És tartsa titokban, amit oly annyira 
hangoztat, hogy kuruc protestáns szellemiségben nevelődik, plebejus büszkeségben, gőgös 
ellenzékiségben, ami mindmáig kihat rá. Azt is inkább temesse el magában, mintsem, hogy 
kinyilvánítsa állandóan, miszerint a kisebbségben levés tudatát, hisz vallása egy kisebbségé, 
hozza magával, amely bár kellemetlen és nyomasztó, mégis öntudatot ad. És nem hat jól, ha 
kifejti: az ellenkezés a vérében van, ez örökség, valamifajta reformációs konokság, illetve a 
rossz természete következménye. 

Bíró ajkai között ismét megjelenik a rá jellemző csikorgó mosolya, és kijelenti, eléggé 
tamáskodva, no lám, érzékelhető a fejlődés bizonyos technikai eszközökben. A másik intézet 
vezetője komoran legyint, és további felvilágosításokkal szolgál, miképpen értékelik Bíró 
pályáját bizonyos eléggé mérvadó helyeken. 

Tartja magát a pletyka, hogy annak idején, mikor megkérdezik Bírótól, káderezés 
címén, vizsgáztatva őt, mit tud a marxista dialektikáról, azt válaszolja, hogy minden 
mindennel összefügg, és a mennyiség átcsap minőségbe, összesen ennyit és valahogy így, 
mintha gúnyolódna is egy kissé, pedig hát eléggé megkapja kiképzését azon az egyetemen, 
ahol filozófus diplomát szerez. Valószínű azonban, hogy nem a  felkészültsége hiányos, sőt az 
sem valószínű, hogy lebecsülné a szóban forgó eszmerendszert, inkább mintha a káderezését 
kérné ki magának. Mindenesetre furcsa, hogy mégis bekerülhet, meglepetésre, egy nem 
akármilyen könyvkiadóba, ahol éppen Marxokat, meg persze Lenineket, tehát klasszikusokat 
adnak ki. Van ugyan magyarázat bekerülésére, tudniillik felvételét támogatják olyan neves 
káderek, akiknek lelkifurdalásuk van, hogy talán Bírót hátrányok érhetik viselkedése és 
lelkész családja miatt, és milyen érdekes, hogy az ilyenek valahogyan politikailag félrelépnek 
minduntalan, megbízhatatlanná válnak, néhányan egyenesen Szibériából jönnek vissza. Bíró 
ellenben lelkesedik értük, az ilyenekért, kiknek istenük az állandó kritika meg önkritika, 
ezekhez vonzódik, kik különben az előzően emlegetett, úgymond klasszikusok egészen más 
műveit értékelik, mint amit hivatalosan kell értékelni, nyilván Bíró maga is így tesz, így aztán 
érthető, ha azzal dicsekszik, miszerint szép kis csasztuskákat gyártanak a kopasz, szerintük, 
gyilkosról, és vidáman éneklik, ha maguk között vannak. Mikor pedig felelősségre vonják 
emiatt, Bíró azzal védekezik, hogy egyáltalán nem kívánja vissza a régi világot, mélységesen 
félreértik őt. Nem hisznek neki, alacsonyabb beosztásba helyezik, tehát megússza, 
lényegében. Kitudódik az is, hogy, bár a fegyveres felkelés idején beteg, kórházban fekszik, 
azonban amikor kijön a kórházból, éppen beleütközik a felkelés leverése után létrejövő új 
kormány melletti, szerinte nagy nehezen összetákolt, megszervezett, május elsejei 
felvonulásba, amelyet, mint számtalanszor nyomatékosan kijelenti, mulatságosnak tart. Mikor 
több kollégáját tartóztatják le, bemegy az akkori főnökéhez, hogy adjon pénzt a börtönbe 
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csukottak családjainak, mire az megkérdezi, fehér segélyt, hát erre Bíró emelt hangon azt 
mondja, egyrészt a segélynek nincs színe, másrészt elég már a vörösnek nevezett 
megtorlásokból. Az akkori, odavetett közlései közszájon forognak, például: apám, szegény, 
kitagadna engem, ha anyám nem állna ellen, mondván, hát most így szokás, ez a divat, amit 
János csinál; nagy könnyebbség volna apámnak, ha megéri Sztálin halálát; mikor bizonyos 
brosúrákat kell írnom, hát írok, de úri gőggel; nagy disznóságot nincs alkalmam elkövetni, 
mert a legszörnyűbb években, szerencsére, félretesznek.   

Szóval ilyesmiket zengedeznek róla, kérdezi Bíró, és csikorgó mosolya elégedettséget 
sugall. Ezen ő mosolyogni képes, kérdezi elképedve kollégája, ama másik intézet vezetője. 
Hát persze, válaszolja Bíró, hízelgő neki. Csak ne legyen olyan elégedett, jegyzi meg a 
kolléga, mert van azért még több minden más, amit felhasználhatnak ellene. 

Terjesztik, miszerint Bíró egy alvajáró, meg sodródó, sőt későn érő, soha sem lesz 
érett, hisz nem veszi komolyan a kimunkált, elfogadott álláspontokat, pikírt megjegyzéseket 
tesz, nem vállal nyílt színen szereplést, nem igen dobja be magát semmibe, nem áll oda teljes 
mellszélességgel, ahová kell. Az is furcsa, hogyan lehet egyik alapítója az intézetének, sőt az 
sem érthető, hogyan lesz éppen ő a vezető, és ezen igen csodálkozik és elgondolkozik 
csaknem mindenki az irányításban. Véletlenről beszélnek, rossz kiválasztásról és 
kiválasztódásról, amit most már, éppen itt az ideje felülbírálni. Beszélik, hogy az az illető 
funkcionárius az irányításban, akivel Bírónak a kapcsolatot kell tartani, kitálal, miszerint 
mikor legutóbb felelősségre vonja Bírót, Bíró egyszerűen kiabál vele, mondván, tudja csak 
meg, mennyire hisztérikus állapotban van az értelmiségnek egy bizonyos köre, és ennek a fő 
okozója ő, tehát a funkcionárius, meg a társai, viszont tudja meg, nem mindenki hasonló 
hozzá az irányításban, mert ugyan van, aki szintén felelősségre von, de az az illető titokban 
örül, hogy az intézetnek olyan feltűnéskeltő kutatásai vannak, amelyek miatt kénytelen-
kelletlen felelősségre kell vonnia. Na, hát ez már sok, és ekkor fontolja meg az az illető fejes, 
kinek vöröslik a feje Bíró látására és hallatára, hogy el kéne indítani Bíró leváltásának 
folyamatát, előbányászva a Bíróról szóló aktákat. 

Bíró csikorgóan mosolyog továbbra is rezzenéstelenül, majd kijelenti, nem is volna 
rossz, ha leváltanák, tulajdonképpen már unja a vezető voltát. Mire a másik intézet vezetője 
megjegyzi, viszont akkor, egyszerű beosztottként kevésbé volna védett. 

És még megemlíti, hogy az sem tetszik ott, fent, hogy Bíró egy proli környéken lakik, 
így fejezik ki azok a fejesek, hogy proli környék, furcsán is hangzik a szájukból, vagyis 
Angyalföld lepusztult részére utalnak, és egy olyan épületre, amelyet halálháznak hívnak, 
hetente megáll a halottaskocsi előtte, és hogy nem költözik el innen Bíró, azt 
kivagyiskodásának, különcködésének, sőt ellenzéki mivolta megnyilvánulásának fogják fel, 
hiszen lakhatna éppen máshol is, csak szólnia kéne, de hát persze eszében sincs, nehogy azon 
a fene nagy öntudatán folt essen, és káromkodnak. 

Bíró bólogat, hümmög és csikorgóan mosolyog. 
Sokat töprengek Bírón és az intézeten, különösségükön, és mikor rájövök, hogyan is 

kell értékelnem, ha nem is Bírót, de az intézetét, akkor zavarba kerülök. Tudniillik döbbenten 
olvasom újságokban kollégáim nyilatkozatait, furcsállom hallani és látni szerepléseiket 
rádióban, televízióban, nemkülönben érzékelni tudományos tanácskozásokon, mennyire úgy 
beszélnek, ahogy kötelező, éppen ellenkezőképpen, mint az intézeti vitákban, vagy mint a 
kutatásaikból levont következtetéseikben. Ámbár bonyolultabb a dolog, tudniillik van, mikor 
kutatóként rendszerhívők és közszereplőként rendszerbírálók. Nem értem, elszomorodom, és 
mikor megértem, még szomorúbb leszek. Felfogom, hogy társaim közszereplőként nem 
ugyanazok, mint mikor kutatói mundér van rajtuk. Melyik az igazi énjük? Nem tudható. 
Bármikor készek kimutatni, nem értenek, nem érthetnek egyet önmagukkal, és gyönyörűen 
megmagyarázzák. Hogy közben mit gondolnak? Ki tudja. Szóval egyszer ezt az arcukat 
mutatják, máskor azt az arcukat, mikor mi az érdekük, ebben mesterek. Kínoz a kérdés, 
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miképpen van az, hogy ha közszerepléseik odamondogatásból állnak, akkor kutatásaik éppen 
simulékonyságról tesznek bizonyságot? Miképpen van az, hogy ezek a kutatók szabálytalanul 
merész vizsgálataik eredményeit bátran vállalják, viszont hírnevüket szerző 
közszerepléseikben azonnal vissza is vonják? Hogyan lehetséges magukat megtagadva egy 
másik emberként megnyilvánulni? Arra jutok, miszerint eme kettős játéka társaimnak a saját 
maguk menedéke, menedéke a menedéküknek, bizonyítandó maguk előtt, hogy lehetnek 
mások is, mint amilyenek, megmutathatják jobbik énjüket, miközben a rosszabb uralkodik 
rajtuk.  

Azonban Bíró János kivétel, mert egyetlen arca van, egy pókerarc, mint felfedezem, 
mindig, minden helyzetben póker arc, ha főnök, ha beosztott, ha kutat, ha szerepel, állandóan 
pókerarcot mutat, mindig ugyanazt, ugyanazzal a pókerarccal tekint szét. Bíró képes 
mindenkor ugyanaz lenni és maradni, ezt csodálom benne. És tartok attól, hogy, mivel 
kedvelem Bírót, egyszer csak felveszem magam is a pókerarcot, és ezt azért nem szeretném. 
És tudom, én is képes volnék az ügyességre, hogy egyszerre legyek ez is, az is, amaz is, emez 
is, ám ettől viszolygok, finnyáskodom.  És bizony felmerül bennem, ha nem akarok többféle 
lenni, sőt pókerarcot sem akarok mutatni, akkor az intézetben, amelyet magánhasználatra hol 
tényvilág-feltárónak, hol tényvilág-kendőzőnek vagyok kénytelen nevezni, nincs jövőm. 

 Töprengéseim eredményeként kikristályosodik egy elméletem, amelynek a trauma és 
konszenzus nevet adom, magyarul megrázkódtatás és megegyezés, amely elég nehezen 
emészthető, viszont eredeti elmélet, kissé túl eredeti is, és tényleg az enyém, hiszen nem 
hallhatok, nem olvashatok ilyesmiről. Kanyarítok is egy tanulmányt róla, amely azonban 
kéziratban marad. No nézzük.  

A trauma, megrázkódtatás és a konszenzus, megegyezés nem más, mint rendszer, 
nálunk jellemző rendszer, tudniillik bármennyire is ellentétesek egymással, összetartoznak, a 
mi körülményeink között feltétlenül, sőt kiegészítik egymást. A megrázkódtatás bizonyos 
nyomok összességének hatása, olyan nyomoké, amelyek traumatikusak, és bennünk és 
körülöttünk léteznek, meghatároznak belvilágot és külvilágot, szépen nyomon követhető 
nyomok, tiszta ügy, megrázkódtató  nyomok tehát, ezt sokan érzik, hisz érintve vannak életük 
megnyomorítása révén. Azonban, hogy ne így legyen, hogy élhessünk, és ne is annyira 
nyomorultan, megegyezést kell kötnünk a megrázkódtatással, amely azt célozza, hogy 
bizonyos nyomokat ne lehessen nyomon követni, ne legyenek azok tiszták, átláthatók, 
elsősorban ne legyenek a mi szempontunkból, akik élni akarunk, hát megegyezünk a nyomok 
bepiszkolásában, átláthatatlanná tételében, sőt eltüntetésében, kívül és belül, és megegyezünk 
a nyomtalan nyomok homályt keltő felrajzolásában. Ráállunk a megegyezésre a 
nyomeltüntetésben, hogy élhessünk tovább, és nem veszünk tudomást a nyomon követhető, 
jelentéssel bíró, megfejthető jeleken nyugvó megrázkódtatásról. Választanunk kell ugyanis, 
vagy maga a tisztánlátás, illetve annak lehetősége, és ezzel együtt a megrázkódtatás, vagy a 
homály, és annak elfogadása között, és ezzel együtt a nyomeltüntetésben való megegyezést 
illetően, és az utóbbit választjuk. Következésképpen kialakul egy olyan rendszer, amelyben 
mintha nem léteznének felismerhető nyomok, és ezáltal a tisztánlátás sem, tehát mintha nem 
volna trauma, és amelyben egyúttal konszenzus volna arról, miszerint legyen homály, 
legyenek a nyomok felismerhetetlenek. Magunk is meglepődünk, hogy jé, milyen érdekes 
hely ez a mi hazánk, amelyben nem a megrázkódtatás uralkodik, holott annak kellene, hanem 
inkább a megrázkódtatásban való megegyezés, az abban való élet uralkodik.  

Elméletemet az intézetben egyöntetűen elutasítják, maga Bíró is, csikorgó mosolya 
kíséretében.   

Újhely… hát baszd meg… Az elméleted… ha egyáltalán annak nevezhető… nagyon 
érdekes… irigyelem tőled… De nem gondolhatod komolyan közölni… Ha meg ellenünkre 
közöltetnéd… akkor seggbe rúgnálak… persze nem vállalná kinyomtatni úgyse senki…, 
mondja Bíró János, intézetvezető. 
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Megfeneklünk… konzerválódik az intézet… lemarad… hanyatlik…, mondom Én mint  
tudományos munkatárs. … Nem akarjátok tudomásul venni… János… Ti még mindig azt 
hiszitek… hogy a nevetek jelent valamit… hol éltek… Beszéljünk őszintén… János… Nem 
vagyunk már sehol… bizonyos mérvadó körök… kiket ti hőbörgőknek neveztek… 
szemében… Néha szégyellnem kell… hogy ebben az intézetben dolgozom… holott 
valamikor büszke lehettem rá… Felvilágosítalak… János… megtorpanunk… mert 
arisztokraták leszünk… lenézzük azokat… akik elhúznak mellettünk… mi meg közben 
mértéktartóként tetszelgünk… vagyis lemaradunk… megalkuszunk… Valamikor azt 
mondtad… János… emlékszem… hogy veszélyes a kocsonyásodás… hát veszélyes… és az 
intézet… tudd meg… éppen most kocsonyásodik be…  

Bekocsonyásodunk… arisztokraták leszünk… ez igaz… Viszont kikérem 
magamnak… hogy szégyenkezz miattunk… Gyula… Csak ezt kérem ki… semmi mást…, 
mondja Bíró János, intézetvezető. … Inkább lehetnél azon… hogy ne történjen meg velünk a 
visszaesés… de te szarsz rá… holott világosan látod… Különben megnyugtatlak… úgy látom 
én is… ahogy te… 

Akkor miért engeded a hanyatlást… Ezt nem értem… János… És ellenem  beszélsz… 
aki hasonlóan gondolkozom… mint te… az intézetet illetően… És változtatást akarok… mert 
tudd meg… azt akarok… és  nem szarok rá…, mondom Én mint tudományos munkatárs.  

Ha már változtatásról dumálsz… Gyula… hadd mondjam meg neked… te nem tudsz 
változtatást hozni… nem váltod be a reményeinket… Amíg megy a szekerünk… addig nem 
érdekes… de most már érdekes… ha hiszed… ha nem… Képtelen vagy segíteni… hogy 
változtassunk… mert hiába ismered fel te is… hogy változás kell… mégsem építhetünk rád… 
Ugyanis nem leszel személyiség… az elméleted ellenére… sőt az elméleted miatt nem 
leszel… mert azt nem lehet nyilvánosságra hozni… és a könyved ellenére sem leszel… mivel 
az mérvadó körök szemében elfogadhatatlan… Így aztán nem is lehetsz közszereplő… 
következésképpen nem tehetsz semmit az intézetért… Kutatni kutatsz… eredményesen… 
tehetségesen… az rendben van… de ez kevés…, mondja Bíró János, intézetvezető. 

Hát csodálkozva és röhögésre késztetve hallom… ne haragudj… röhögve is… hogy az 
úgymond személyiségem… ráadásul az… amelyik közszereplőként mutatkozna meg… volna 
számotokra a legfontosabb… Ezt eddig különben sem érzékeltetitek… nyilván titkoljátok 
valami miatt…, mondom Én mint tudományos munkatárs. 

Persze titkoljuk előtted… Gyula… nem akarunk versenytársat… Azonban magadtól 
kéne tudnod… ennyi idő után… amit itt eltöltesz… mindenképpen… már ne haragudj… hogy 
bizottságokban… a televízióban… újságokban satöbbi… szerepelj rendszeresen… hogy 
kikérjék fontos helyeken a szakértő véleményedet… de hát nem kérnek semmire…, mondja 
Bíró János, intézetvezető.  

Ez azért… hogy nem kérnek… nem teljesen igaz… csak visszautasítom… Különben a 
fülembe jut… hogy amikor megkérdezik… kit ajánlasz szerepelni… engem soha sem 
jelölsz… Vagyis nem engedtek személyiséggé nőni… jól tudom… és te is jól tudod… éppen 
a ti értelmezésetek szerinti személyiséggé… Persze talán örülnöm kéne ennek …, mondom 
Én mint tudományos munkatárs. 

Egyszer-kétszer javasollak… jelöllek… Utólag meg is bánom… és aztán többé nem 
hívom fel rád a figyelmet… mert nem merem… Őszintén megmondom… Gyula… nem 
merem… L’art pour l’art bírálnál… mondanál ellent mindig… csak úgy… azért is 
ellentmondanál…, mondja Bíró János, intézetvezető.  

Micsoda… Ezt most hallom először… hahaha… hogy-hogy csak úgy l’art pour l’art… 
na ne mond…, mondom Én mint tudományos munkatárs.  

Ha kikészülök tőled… az semmi mástól nincs…  Gyula… csupán a csak-azért-is 
vitatkozásaidtól… Különben ott nemigen adhatunk egy Újhelyre... ahol adhatunk egy  
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Katona… egy Janók… egy  Csávoly… vagy egy Damján Éva véleményére…, mondja Bíró 
János, intézetvezető.  

Rühellitek azt persze… aki nem hozzátok hasonló…, szögezem le Én mint 
tudományos munkatárs. 

Nem tudsz a mi nevelésünk lenni… elismerem… és a kudarcomnak tartom… Így 
aztán nem vagy képes ránk hatni… bennünket megváltoztatni… Tehát nem állod a közeget… 
a közegünket… bár mint kutató nagyon is beválsz..., mondja Bíró János, intézetvezető.  

Micsoda duma… János… És ha azért nem állom a közegeteket… mert nem akarom… 
mert nekem nem jelent semmit… Pedig sokat jelent… hidd el… eléggé el vagyok ájulva 
tőletek… János… sokat köszönhetek nektek… Nézz csak rám… hát ájuldozom… hahaha…, 
mondom és nevetek Én mint tudományos munkatárs. 

Látod… most is gúnyolódsz… Nem mulasztod el sosem kimutatni… te más vagy… és 
nekünk bizony idegen… Például úgy viszonyulsz hozzánk… hogy sehogy… Mindenesetre a 
tehetséged egyértelmű… megérdemelnéd… ne csak tőled követeljünk alkalmazkodást… de 
mi is alkalmazkodjunk hozzád… Azonban nem vagyunk képesek… és akihez nem… az 
szálka a szemünkben… Ilyenek vagyunk… és mi vagyunk ilyenek… és ehhez a mihez… tehát 
hozzánk… te nem  kötődsz igazán… te külön vagy… minduntalan ki is mutatod… és úgy 
véled… bár ezt nem hangoztatod… de szerintem titkon úgy… hogy a munkádat… a 
kutatásaidat bárhol elvégezheted… Hát akkor végezd… Szóval ki kell rúgnom téged… 
Gyula… sajnálom…, mondja Bíró János, intézetvezető.    
 
 
22 
 

  
Nem tudtunk  kibékülni. 
Emma elpártolt tőlem, kifejezte, hogy velem, mennyei tündérek és ördögök, nem 

lehet, velem nem lehet élni, velem lehetetlen. 
Azon igyekeztünk, hogy Ádám, aki már hatodik évét taposta, ne vegyen észre semmit. 

A fiunk hol rám hasonlított jobban, hol Emmára, de mintha mindkettőnktől a jobb 
tulajdonságainkat örökölte volna, hála istennek. Eléggé szenvedett az óvodában, mert nem 
vihette magával a rongyát, azt az aranyszőrű perzsa macskás pizsamanadrágot, vagyis azt, 
amely számára egy megnyugtató tárgyat jelentett, amelyhez szenvedély kötötte, amely a 
keresztje lett, szegénynek már volt keresztje, ez a rongy, amit cicamicának nevezett. 
Hihetetlenül elmocskosodott, nem engedte kimosni, nehogy meg kelljen válnia tőle egy 
pillanatra is, és más ronggyal helyettesíteni, tudniillik ezt és csak ezt volt hajlandó 
morzsolgatni, más rongyot nem. Mert morzsolgatta a rongyot, és közben szopta az ujját, a bal 
hüvelykujját, amelyen a bőr már teljesen felpuhult, így vigasztalódott. Kijelentette, hogy a 
pólyások szoktak csak úgy, rongy morzsolgatása nélkül ujjat szopni, de egy nagycsoportos 
óvodás már nem pólyás. Ráébredtem, hogy Ádám megérezte, hogy anyja és apja egymáshoz 
való viszonya romokban hever, elkapta emiatt a szorongás, és hogy oldja szorongását, egy 
fétishez, bajtól óvó tárgyhoz folyamodott, bár eddig is folyamodott, de most sokkal 
gyakrabban. Keseregtem is ezen jócskán.   

Eltöltött bennünket a szomorúság, a kétségbeesés. És, ha vidéken vagy külföldön 
forgatott Emma, úgy láttam, csak azért vállalta, hogy meneküljön előlem, úgy láttam, 
fellélegezett, mikor távol lehetett tőlem. Ha egyáltalán hajlandó voltam Emmával szóba állni, 
akkor elméletieskedtem, például, hogy ez az évtized, amelynek nemsokára vége, szerencsére, 
egy undorító évtized volt; ugyanis az egyéniséget felfalta a tömeg, a tisztánlátást 
elhomályosították bizonyos újabb, undorító eszmék; aki ellenszegült, azt tévelygőnek 
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bélyegezték; és ha így megy tovább, akkor a semmi ül majd a trónra, magyaráztam. Szóval 
elméletieskedtem.  

Az egyik éjjel Emma nem jött haza, mire, hajnal felé, heves szívdobogással kikeltem 
az ágyból, megkerestem a telefonkönyvben a címét annak a fiatal rendezőnek, akivel éppen 
együtt forgatott, és akire gyanakodtam, hogy talán nála tölti Emma az éjszakát, mert arról a 
fickóról felsőfokokban beszélt, a tehetségéről, meg arról, hogy a személyisége őt megigézte, 
hát odataxiztam éjjel fél három körül, becsöngettem, mire egy öregasszony hang, nyilván a 
rendező édesanyja élesen kérdezte, ki az ilyenkor, és mikor megmondtam, kinyitotta résnyire 
az ajtót, átlátszó selyemből viselt hálóinget hordott, brrr, és mikor kiböktem, kit keresek, 
morcosan azt válaszolta, ne haragudjon, fiatalember, hát hogy-hogy, és becsukta az ajtót. Nem 
aludtam egész éjjel, és sírtam. Reggel, mikor Emma hazaérkezett, azt mondta, hogy az új 
barátnőjénél, egy jelmeztervező csajnál aludt, forgatás után odamentek, ittak egy kicsit, és 
mivel nincs ugye telefonunk, nem telefonálhatott, hogy ott tölti az éjszakát, mire csak annyit 
mondtam, ne hazudjon.  

Hogy megbosszuljam Emmát, mikor utaztam az új terepemre kutatni, 
megismerkedtem a vonaton egy nővel, nem túl vonzó, tájszólásban beszélő, viszont hatalmas 
mellű csajjal, leszálltam ott, ahol a csaj, sokkal korábban, mint a terep, és az állomás mögötti 
ligetben próbáltam közösülni vele, állva, a nőt egy fának támasztva, de nem ment, sőt a nő 
szagától csaknem elhánytam magam, és elmenekültem, igen, elszaladtam, miközben szívem, 
hisz Emma megjelent a lelki szemem előtt, majd kiugrott a helyéből.  

Ha nyeltem, fájt a torkom, erre ébredtem mostanában, erre, hogy persze torokrákom 
van, illetve szájmirigyrák, esetleg légcsőrák, gondoltam, tulajdonképpen persze idegrák, bár 
azt mondják, ilyen nincs.  

Erőszak, ezt éreztem mostanában mindenhol, erőszakot éreztem Budapest minden 
szegletében, erőszakot, budapesti erőszakot.  

És elhagyott Emma, igen, elhagyott, egyik napról a másikra hagyott el.  
Én meg őt hagytam el.  
Elhagytuk egymást tényleg, ő engem, én őt. Szerelmünk kártyavárrá változva 

laponként dőlt meg. 
Szüleim tamáskodtak, mondván, no, lám, igazuk lett, nem voltunk mi valók 

egymáshoz. Apósom hallgatott, de hallgatásából kitetszett, nem bánja szétválásunkat. 
Anyósom zavarban volt, és igyekezett nem nyilvánítani ki véleményét. 

Legjobb barátom és pályatársam, Pala, meg felesége, Panni mintha inkább Emmát 
hibáztatta volna a szakításunk miatt, bár Pala tulajdonképpen semmit sem volt képes még 
kinyögni sem, valószínűleg nem igen érdekelte szétválásunk; azonban Panni, akivel néha 
Emma beült egy presszóba, és órákig lefetyeltek, kifejtette, soha sem gondolta volna, hogy 
éppen mi ketten, akik oly jól megértettük egymást, szakítunk. Majd váratlanul előadta 
Emmának, miszerint eléggé rájátszott Emma arra, hogy én ott vagyok neki, és mindig ott 
leszek, amire alapozva csinálhat akármit, és jómagam, Panni szerint, ezt megelégeltem. 
Emma megsértődött Pannira, célozgatásait alpárinak tartotta, és azontúl megszakította vele és 
Palával a kapcsolatot. Magam ellenkezőképpen, házasságom tönkremenetele után 
felforrósítottam barátságomat Palával, kellett valaki nekem, akivel eloldhattam magam a 
szomorúságtól, kiborulástól, egyedülléttől. A végsőkig vittük a hőzöngést ketten, a 
handabandázást, a gyűlölködést, miközben jártuk a várost és unikumoztunk, most már én is, 
nemcsak Pala, egyre sűrűbben ittam, nyomtuk a felfokozott dumánkat magunknak és 
másoknak, és ezt igen bírtuk, kikapcsolt bennünket, jól szórakoztunk, és el voltunk telve a 
magunk szókimondó, fasza gyerek, ahogy szokták mondani, mivoltával. Pala most már sosem 
józanodott ki, én is néha berúgtam. Mindentől eloldottuk magunkat, tartott tőlünk, aki az 
utunkba került, kikezdtük durván, mint két dúvad garázdálkodtunk. Mikor végiggondoltam, 
hogyan tettünk helyre mindenkit, nem válogatva, bárkit, aki utunkba került, összeszorult a 



 129

gyomrom. Láttam magam előtt kettőnket Palával, hallottam a szövegünket, mellyel durván 
halálra sértettünk, akármilyen határon túlmentünk, és azt is kénytelen voltam tudatosítani, 
mennyire célba találtunk szavainkkal, mondatainkkal, még ha túlságosan elrugaszkodott 
voltuk következtében igaztalannak is hatottak, alapjuk tökéletesen nyilvánvaló volt, és ha 
igen, akkor viszont megtorlással, kegyetlen megtorlással fognak élni a célpontjaink, végül is a 
tudományos mezőny, gondoltam. És megszidtam magam, hátrébb az agarakkal, elég, 
elképesztően öncélú, amit csinálok, hagyjam abba.  

Kornél, kamaszkori barátom, mikor szakítottunk Emmával, közönségesen, alantasan, 
durván, felszínesen, leegyszerűsítetten, lényegétől megfosztva beszélt mind együttélésünkről, 
mind elválásunkról, és kimutatta örömét, hogy Emma nincs már az oldalamon, az én nagy 
szerencsémnek nevezve, felesége meg egyáltalán nem nyilvánított ki semmit. És próbált 
Kornél bemutatni nekem nőket, mint igen rátermetteket a házasságra, a családi életre. 
Különben igen fontos lett megint nekem Kornél, mert Emma nélkül, egyedül maradva, 
visszatért árvaság érzésem, és Kornéllal próbáltam, mint már egyszer kamaszkoromban, 
csillapítani ezt az érzésemet, felidézve, hogy kamaszként mindkettőnket árvaság érzés 
gyötört, ezért lettünk barátok, egymásnak mondogatva akkoriban, nézz a lelked mélyére. És 
egyre görcsösebben, hivalkodóbban ragaszkodtam Kornélhoz, mintha továbbra is igen jó 
barátok lettünk volna, és maradnánk is az idők végeztéig. Kornél pedig nagy kegyesen 
engedte, hogy ragaszkodjak hozzá. Jól el is voltunk a számtalanszor elregélt történeteinkkel, 
igen büszkén emlékeztünk, micsoda tetteket hajtottunk végre egykor, felemlegetve szépen a 
múltat, és homályban hagyva a jelent. Azonban az idő múltával a nézz a lelked mélyére hatása 
egyre szürkült, és nemhogy kikapcsolódni vagy kipihenni nem tudtam magam Kornél 
társaságában, hanem éppen kifáradtam, mert arra lettem kárhoztatva csupán, hogy tanúja 
legyek, mennyire valósítják meg Kornélék a céljaikat, milyen eredményesen törnek előre és 
makacsul a maguk útján, hogyan nevelik a három gyereküket, mennyi sikert halmoznak fel. 
Ezenközben nem igen vesztegettek egyetlen szót sem, eléggé faragatlanul, rám, elveimre, 
elképzeléseimre, cselekedeteimre, írásaimra. És mégis, Kornélhoz makacsul ragaszkodtam. 

Máténál töltöttem a legtöbb időt, miután az Emma meg a magam útja elvált. Máté, az 
igazságosztó természetesen nekem osztotta ki az igazságot, igyekezve is engem, dicséretére 
legyen mondva, gyógyítani. Bennem akkor hirtelen egy másik embert látott meg Máté, 
világgá is kürtölte, mennyire megváltoztam, nem maradtam az többé, akit addig ismert, 
hanem magamból kifordult, roppant keserű lettem, aki, mint észrevételezte Máté, 
szembefordult mindennel és mindenkivel. És próbált elhalmozni vigasszal, figyelemmel. 
Sajnált engem, mély részvétet tanúsított irántam, miközben Emmára nem sok figyelmet 
pazarolt, annyiban maradt érdekes számára Emma, mint a hibás fél, ki felrúgta a velem kötött 
szövetséget. És mikor Máté tapasztalta, hogy tulajdonképpen vigasztalhatatlan vagyok, akkor 
feltételezte, eléggé újító módon, hogy én rabja lettem a tökéletes élmény egyszeriségének, 
vagyis az a szerelem, ami engem Emmához fűzött, számomra megismételhetetlennek tetszett. 
Ezért aztán távol tartom magamtól azokat a nőket, mondogatta Máté, akik szerelemmel 
vonzódnának hozzám, hisz lehetetlennek gondolom, hogy még egyszer találjak egy igazit. 
Sőt, azt is terjesztette Máté, miszerint személyiségem, legalábbis az Emmával való 
viszonyában, meg lett verve azzal, hogy összekeveredett az Emma személyiségével, és emiatt, 
az ilyen nagyszabású bensőséges kötődés miatt, nem voltam képes, ahogy ő, Máté látta, 
Emmától elszakadni, lelkileg nem, szerencsétlenségemre. Viszont úgy vélte, Emma megvan 
nélkülem is. Tett még több hasonló, Emmával szemben rosszhiszemű, velem kapcsolatosan 
meg pártos, sőt talányos megállapítást. Például kijelentette, hogy miután Emma elhagyott 
engem, háborúba kezdtem a jóistennel, amiért a sors ily méltatlanuk viszonyult hozzám, sőt 
arra is késztetett az Emmával való szakítás szerinte, hogy büntessem magam, bezárkózzak, 
senkit ne engedjek közel, pedig örülhetnék és beláthatnám inkább, hogy éppen a sorsom 
fordult jobbra, Emmát nélkülözve. Ugyanakkor úgy látta Máté, hogy közlésképtelenné 
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váltam, bezárultam, tökéletesen bezárultam, kialakítottam egy burkot magam körül, és 
képtelen voltam beszélni arról, ami bennem lejátszódott, vagy nem is akartam, szinte 
megnémultam, következésképpen érdeklődésem is sorvadozott. Annak is Emma lett volna az 
oka, mint Máté gondolta, hogy engem mintha nem érintett volna meg akkoriban semmilyen 
tárgy, senki személy, elkülönültem, magányos maradtam, jobb esetben megfigyelésre 
rendezkedtem be, rosszabb esetben gúnyoltam valakit, illetve valakiket, minden esetre nem 
keltettem rokonszenvet. Senki sem állhatott meg akkoriban előttem, Máté észrevételezésében, 
kivétel egyetlen egy valaki maradt, mint megfigyelte, Ádám, akiért mindenre hajlandó 
voltam. Sőt tett egy meglepő állítást is Máté, miszerint sokszor Ádám szemén át láttam, és ha 
így tettem, akkor viszont megint rokonszenvesnek, élénknek és érdeklődőnek látszottam. 
Végül is úgy tapasztalta Máté, hogy mintegy összegződött bennem az Emma iránt érzett 
szerelmi bánat, meg az alkotói, kutatói meghurcoltatás, borzalmas elegyet alkotva.  

Alberték szerint drámai pályán futott szakításunk Emmával, mint csapás,  
szerencsétlenség, baleset, összeomlás, ebben Albert és felesége, Lenke megegyezett. 
Meglepődtek, és nemhogy azt érezték volna, hogy nekünk külön kéne mennünk, hanem az 
ellenkezőjét, miszerint semmi sem indokolta közös életünk megszüntetését. Felszínesnek, 
sémaszerűnek, sőt divatosnak, a korszellem hülye hatásának gondolták, és elmagyarázták 
nekünk, külön-külön Emmának és nekem, miért nem kell mindenben a módi közhelyes 
szellemét követni, vagyis a szakítást, ami benne van a levegőben, és minden egyes kapcsolat 
esetében, ezért aztán a szétválásunk ostobaság, fejezték ki így Alberték, és tévút tökéletesen, 
és hogy így van, bizonyítja, mennyire elkeseredtünk, kifáradtunk, és kivetkőztünk 
önmagunkból. Miután Emma elmesélte nekik, hogy tánccal igyekszik rendbe hozni magát, 
vagyis bekapcsolja a magnót, és táncol, tánccal próbál magához térni, hát ezt ragadták meg, 
ezt a képet Alberték, mondván, milyen jellegzetes és szemléletes Emma táncolása, persze a 
romokon, ez is jelzi, véleményük szerint, mennyire meggondolatlanságból, gőgből, 
felfuvalkodottságból, csökönyös hülyeségből fakadt szétválásunk. Egy szombat estére 
emlékszem, mikor felugrottam Albertékhoz, Lenke volt otthon, éppen mosogatott, és hevesen 
meg vadul elmondtam neki szakításunkat Emmával, miközben láttam a Lenke arcára kiülő 
döbbenetet, láttam, baljós dolognak tűnik neki, mégis inkább hülyéskedni próbált, hogy most 
szakítani, mikor éppen tanulják Emmával az autóvezetést, és mindketten megbuktak; hát igen, 
a napokban buktak meg mindketten. És mikor megjött Albert, ő is hülyéskedni próbált, de én 
komor maradtam. És Albert bármit kezdeményezett, képtelen volt kimozdítani engem 
letörtségemből. Elnéztem a légtérbe, valahová messze. Valami nagyon megváltozott 
mindkettőnknél, és hamis vágányra futottunk, ez volt a benyomásuk Albertéknak, sőt 
vakvágányra futottunk. Már értik, most értették meg, mondták, mikor Emma a napokban 
feljött, miért egyedül jött, és miért volt szomorú, zilált, sütött róla, mennyire komoly baja van, 
és mikor kiderült, hogy mi történt, akkor Emma azt magyarázta, hogy az életében valami 
másnak kell jönnie, tovább kell lépnie. Alberték leintették, lassan a testtel, elhatározásának 
nem látják fedezetét, inkább valamifajta csak-azért-is elszántságnak vélik, mintha megelégelt 
volna mindent, ami neki adatott, jöjjön, ami még nem adatott, hátha az kielégíti az ő zavaros, 
sehová sem vezető, meggondolatlan vágyakozásait. Feltűnt nekik, mennyire felfokozottan 
viselkedett Emma. Nálam meg mély megrendülést fedeztek fel, és azt, hogy mekkora nagy 
félelem munkált bennem, mintha egyenesen a pusztulás szele legyintett volna meg. Különben  
megfigyelték, hogy Emma és jómagam, mi ketten egyaránt mennyire csak magunkra 
vonatkoztattunk mindent, csak magunkra, ezt is kifogásolták, mintha nem is lett volna a másik 
meg a gyerekünk, csupán önmagunkkal  kívántunk foglalkozni. Baromságnak titulálták, 
mikor Emma is jómagam is azt magyaráztuk nekik, hogy feltétlenül jönnie kell az életünkben 
egy másik útnak, másfajta élményeknek, nem szalaszthatjuk el. Mindez hamis, tévút, 
legalábbis így látták Alberték, szerintük egy oltári hülyeségtől vezettetve bele akarjuk vetni 
magunkat valami megmagyarázhatatlanba, másik szerepbe, ami igazából nem nekünk való, 
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egy másik történetbe, amelyet még nem is ismerünk, amiről fogalmunk sincs, ami homályos, 
mindenesetre távol áll mindentől, ami tiszta és meggyőző lehet számunkra. Tulajdonképpen 
vakon ugrunk egyet a semmibe, Albertéknak ez volt a benyomásuk, és igen szorongatónak 
tetszett nekik. Egy padlóra került férfi lettem számukra, aki nem szereti kiadni magát, és most 
tökéletesen kiadja, vagy éppen a hallgatás magasiskoláját mutatja be, mindenesetre magamból 
kifordulva üldögéltem náluk mindig. Ha megszólaltam, akkor ilyesmiket mondtam, hogy 
valamikor a leghegyesebb csukát hordtam az országban, Albert, képzeld el, így aztán, ha 
seggbe rúgtam valakit annak idején… Mintha lándzsát szúrtak volna az illetőbe, szólt közbe 
Albert. Szomorkásan nevettem. No meg aztán, mit mondott La Bruyére, Albert, kérdeztem, és 
válaszba kezdtem azonnal, hogy azt mondta, az a szegény… Akinek kiadásai meghaladják 
bevételét, vágott közbe ismét Albert, és milyen igaza volt. Így beszéltünk, nagymesterek 
voltunk ebben, ilyesmi szöveggel takargattam, hogy nem voltam magamnál. És Alberték 
tolmácsolták Emmának, mennyire szenvedek én, tolmácsolták, hogy nem tudom elképzelni a 
vele való szakítást, és azt is tőlük tudta meg Emma, hogy ugyanakkor, ellentmondásként, nem 
vagyok hajlandó vele, Emmával kiegyezni, ha Emma akarná, akkor sem. És Alberték 
figyelmeztettek engem, ne sajátítsam ki a szenvedést, ne vigyem végletekig, vegyem észre, 
mennyire szenved Emma is, Emma, aki viszont, velem ellentétben, órákig volt képes dumálni 
szakításunkról velük, és szeretett volna velem is, ha jómagam hajlandó lettem volna 
meghallgatni. Azokban a hetekben komolyan elővettek bennünket Alberték, és fejünkre 
olvastak külön-külön sok mindent. Kinyilvánították, ami mélyen érintett mindkettőnket, hogy 
ugye csillogó tehetségnek tartjuk magunkat, azonban mintha ennek tényleges fedezete nem 
lett volna meg, és mikor erre ráébredtünk, eltöltött bennünket az alkotói kudarc érzése, hogy 
aztán átvigyük egy másik vágányra, a kettőnk szerelmi kudarcának vágányára. Most fizetjük 
meg az árát, ez volt az érzésük Albertéknak, a kétségek nélküli, magabiztos 
önértékelésünknek, amely viszont csak a felszínnek mutatkozik, mert a mélyben a 
bizonytalanság munkál bennünk, és ez bomlaszt szét mindent körülöttünk. Rámentünk a 
csinált magabiztosságunkra, a mesterségesen táplált önbizalmunkra, arra, hogy igenis 
megcsináljuk, amit kitűztünk, és az pedig világra szóló lesz, és csak mi tudjuk véghezvinni, 
miközben pedig csődöt mondtunk, és egymásnak estünk. És átvette uralmát felettünk a 
gyötrelem meg a vívódás, aminek okát jómagam Emmában, Emma bennem kereste, pedig 
mindketten egyszerre voltunk ok és okozat. Az emiatt érzett kínokból, kétségbeesésekből 
drámát alkottunk, amely a másiktól való tragikus elszakadás szándékába torkollott, azt 
képzelve, hogy különválásunk után majd minden megoldódik, jóra fordul. Egymás áldozatai 
vagyunk, szögezték le Alberték, ugyanakkor elválásunk egymástól tökéletesen távlattalan,  
ugrás a semmibe. Elegem van, és kész, próbáltam Albertéknak elmondani, és ugyanezt 
mondta Emma is nekik pontosan. Fogják fel Alberték így, ilyen egyszerűen, elegünk van 
mindenből, főleg egymásból, mondtuk. Mindketten ugyanazt panaszoltuk, Emma, hogy én rá 
se rántok a bajaira, én meg, hogy  Emma rá se ránt az én bajaimra. Vagy, ha éppen orvosolni 
szerettük volna a másik baját, akkor meg azt éreztük, hogy rosszul fog hozzá Emma, és 
rosszul én, nem úgy, ahogy Emma szeretné, nem úgy, ahogy én szeretném. Szóval egész 
addigi életünket ott akarjuk hagyni, vonta le a következtetést Lenke is, Albert is, hát ez bajos 
lesz, szögezték le, és erre nem ad jogot, sem lehetőséget tulajdonképpen semmi, sem Emma 
érzékenykedő hülyesége, sem a magam keményfejű marhasága, mert viselkedjünk 
akárhogyan is egymással, nem számít, ugyanis mi, és ezt véssük magunkba jól, mondták 
Alberték, egymásnak vagyunk teremtve. Hát erre csak legyintettünk mindketten. Egyaránt 
sértett félnek tartották Alberték Emmát is meg engem is, sok sérelem ért bennünket a 
másiktól, vélekedtek így. Mikor szétköltöztünk, nem keltettük azt a benyomást, sulykolták 
Alberték, mintha lezártuk volna a történetünket, nincs befejezve, vélték, nagyon elképzelhető, 
jósolták, az ismét egymásra találásunk. 
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Emma hevesen írta a regényét, még hevesebben szakításunk után, azt a sejtelmes 
prózát bizonyos, titokzatos vörös tintával levelezőkről, kiket a címzettjük, egy bátor asszony 
leleplez. Ez az asszony félelemben élt azoktól a vörös levelektől, amelyekben fenyegették. 
Azonban kutatott eme levelezők után, és azt gondolta egy idő múlva, hogy elég bizonyítékot 
gyűjtött össze ellenük, ámde kiderült, hogy bizonyítékai fabatkát sem érnek, csak körbe-körbe 
járatódnak, tulajdonképpen önmagukért vannak, haszontalannak bélyegződtek, semmire sem 
jónak. Különös csömör mutatkozik ebben, az információk rendkívüli haszontalanságában, 
ébredt rá Emma hősnője, annak a világnak a csömöre, amely burjánzott a burjánzásért, amely 
túlnövekedett a semmiért. Ahogy az a sok, végsőkig tökéletesített fegyver is mind képtelen 
volt, és persze képtelen lesz, szerencsére persze, írta Emma, eldönteni egy háborút, úgy az a 
rengeteg tudnivaló, ügy, téma, adat, értelmezés, feljegyzés, beszámoló, tény, okirat, 
bizonyság, tanújel stb., amit összegyűjtött az a bátor asszony ezekről az aljas levelezőkről, 
mind képtelennek látszott valamilyen valódi ismeretet, igazi tudnivalót szülni, nem is 
beszélve az igazságról, és azoknak az alakoknak a felderítéséről.  

Jómagam meg  a kutatásomban, a korszakváltozásokban, új kezdetekben arra jutottam, 
hogy ha nem lesz változás, korszakváltozás, új kezdet, és maradnak a jelen viszonyaink, 
amelyeket elneveztem majdnem-hulla viszonyoknak, akkor bekövetkezik a társadalmi halál, 
és majdnem-hullákból tényleg-hullák leszünk. Változtatnunk kell, de persze vigyáznunk is, 
nehogy bekövetkezzen egy olyan változás, amelynek során hamarabb lehetünk, mint 
különben, majdnem-hullákból tényleg-hullák, amire nálunk van esély. Az életünkben történt 
eddigi változások, akár nagyobbak, akár kisebbek, mert voltak persze változások, gondoltam, 
sőt jelentősebbek is, ám jobb lett volna talán, ha be sem következnek, mert hatásukra mindig 
és minduntalan közelebb kerültünk bizony tényleg-hulla mivoltunkhoz. Hullává lényegülhet 
nemsokára, változás, persze csak pozitív változás híján, az egész ország, gondoltam, hullák 
lehetünk, ráadásul divatjamúlt hullák, és ennél még az is kedvezőbb volna, ha frissebb, 
divatosabb hullákká válhatnánk. Magamban némán mondogattam, hogy egy igazi 
korszakváltozás csupán hulla-ellenes változás lehet, hulla-ellenes, bármilyen hulla-ellenes, 
igen, bármilyen, csak hulla-ellenes legyen, hiszen elsősorban hulla-ellenes személyiségek 
kiformálását,  hulla-ellenes szellem létrejöttét, hulla-ellenes élet követelését kéne napirendre 
tűzni. Szükséges volna kiformálnunk a hulla-ellenes mivoltunkat, a hullákból élőkké kéne 
válnunk, akár divatjamúlt élőkké is, csak ne maradjunk hullák, divatos hullák sem, vagyis 
időszerű volna már feltámadnunk, mivel feltámadásunk is felérhetne valamifajta új kezdettel. 

Nem akartam látni Emmát, bár minden porcikámmal látni szerettem volna, nem 
akartam beszélni vele, holott csak állandóan vele beszéltem volna. Elzárkóztam tőle sértetten, 
keserűn, dühödten, és ha Emma nem tartotta volna velem a kapcsolatot, valószínűleg nem is 
találkoztunk volna többé, azonban Emma keresett, látogatott, felhívott, és hozta hozzám 
Ádámot szorgalmasan. Különben, ha találkoznunk kellett Ádám miatt, gyakran 
összevesztünk, emlékezetes például egy ilyen veszekedésünk, mikor a fejéhez vágtam, hogy  
elárultál, Emma, bennünket, és elárultad magadat, elárultad a fiunkat, elárultál engem, 
kínszenvedés lett nekem téged látnom, hallanom, valamikor szerettelek, mélységesen 
szerettelek, ámde neked egy másfajta szerelem kellett, elutasítottad az enyémet, azt 
képzelvén, vár rád majd egy olyan szerelem, amilyen a mi szerelmünknél is nagyobb, 
teljesebb. Te beszélsz, Gyula, vágott vissza Emma, te, aki féltél a szerelemtől, az enyémtől is, 
a magadétól is, igyekeztél is úgy viselkedni, mint akinek a szerelem, a mi szerelmünk is, 
mellékes, sejtelmed sem volt a szerelmem természetének igazi mélységéről, sőt láttam, 
túlterhellek a szerelmemmel, hát tudd meg,  nem zúdítottam rád, csak módjával, de neked 
még ez is sok volt, meg akartad kímélni magad a szerelemtől, pedig megszédültél volna, ha 
magadhoz engedted volna, amikor még tartott, a szerelmemet, és ha a magad szerelmét 
hagytad volna kiteljesedni irántam, de te nem kívántál  soha megszédülni a szerelem 
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fájdalmas nyűgétől, mert a szerelem… Hülyének nézel, szóltam közbe, mit képzelsz, mindent 
kipróbálhatsz rajtam?!  

 Pár hétre rá, hogy szakítottunk, és Emma elköltözött a barátjához, ugyanis akadt egy 
barátja nyomban, felvetette, hogy elmehetnénk valahová együtt, Ádámmal hárman, nyaralni, 
tudniillik Lajosnak, új párjának el kellett utaznia forgatni, mint afféle gyártásvezetőnek, 
hosszabb időre, viszont ő, Emma nem szeretne a fülledt Budapesten rostokolni ebben a 
tikkasztó nyárban, még Lajos nagyteraszos villalakásában sem. Kérdőn, sőt izgatottan nézett 
rám, miközben zavart lett. Feldobódtam, emlékezve a nyaralásainkra, és ráálltam egyszerűen, 
sőt örömmel álltam rá, hogy kivegyünk egy kis házat Zamárdiban, bár tartottam ettől az 
örömtől. Persze boldog voltam, sőt, úgy láttam, boldog volt Emma is. Úgy gondoltam, talán 
építhetünk egy olyan szerelmi várat megint, amely nem lesz  kártyából.  

És este, Zamárdiba érkezésünk után azonnal, mikor Ádám elaludt, próbáltuk 
visszavarázsolni a régi, egymás iránti szenvedélyünket a kétszemélyes, bár idegen ágyon. 
Már-már sikerült megint eggyé olvadnunk abban a balatoni sejtelmes estében, de mégsem 
sikerült, csődöt mondtam, és csődöm számtalanszor megismétlődött, ugyanis nem bírtam 
szabadulni a sértettségtől, továbbra is az Emma úgymond csúfos árulása kavargott bennem, ki 
voltam szolgáltatva keserűségemnek. Emma küzdött értem, küzdött, azon volt, hogy 
visszavarázsolja a régi szerelmünket, ám hiába tett meg ezért  mindent, mint tapasztaltam is, 
gyengéd volt, sőt bizalmas, érintése, illata a hajdani gyönyörű pillanatokra emlékeztetett, de 
talán éppen ez lett a baj, és bár csókolt mindenhol, mindenhol csókolt, és csókoltam Emmát 
magam is mindenhol, ráébredve, szeretjük egymást még mindig, talán jobban is, mint 
bármikor, viszont ha ez így van, és minden sejtünkben éreztük mindketten, így van, akkor 
miért szakítottunk, és miért nem sikerül, kérdeztem magamtól, és kérdezte Emma is magától, 
újrakezdenünk, nem értettük, és ez is megbénított mindkettőnket. És megbénított Lajos is, 
létezése Lajosnak, Emma új élettársának, mivel hogy Lajosnak is köze volt már Emma 
testéhez, netán lelkéhez is, egy Lajosnak, ráadásul egy olyannak, akit különben mérhetetlenül 
lebecsültem, miközben pedig férfiasabbnak képzeltem magamnál, igen, férfiasabbnak 
képzeltem, nagyobb férfiteljesítményre képesnek, és ez, mivel kényszerképzetként 
fészkelődött bennem, végleg betette nekem a kaput. Így aztán egymás mellett hevertünk 
Emmával meztelenül és tehetetlenül. Alig kaptunk levegőt, félrenyeltünk mindketten, torkunk 
görcsbe rándult, izmaink bemerevedtek, reszketett mindenünk, így hevertünk egymás mellett 
kínban és jajban, meztelenül és tehetetlenül, jajban és kínban, amit csak fokozott Emma 
merengő emlékezésáradata múltunkról. Emlékezzek arra, mondta, ahogy egymás mellett 
ültünk a magunk asztallapjánál, nap mint nap, amely, íróasztalnak kinevezve, a közös szobánk 
ablakpárkányához volt erősítve, és emlékezzek, ahogy egyszerre vertük a billentyűket, 
miközben önbizalmat és erőt kölcsönöztünk egymásnak, és emlékezzek… Elég, Emma, 
hördültem fel. Magamra kapkodtam a ruháimat, kirohantam annak a bérelt balatoni háznak a 
teraszára, a sötétbe, és reszketett mindenem. Nem tudtad meggyújtani a gázt a konyhában, 
kiabált ki utánam Emma, ezen sokat nevettünk anyával. És Emma sírt. Majd hozzátette, 
kiordítva az éjszakai teraszra, hogy néha a valódi örömök csúcsaira hágtunk, máskor a meg 
nem értés feneketlen mélységeibe merültünk, nem is hitte létezőnek a szerelmünket, holott az 
nagyon is létező volt valamikor, nem is olyan régen. Egyszerűen nem lehetett hova tenni, 
Gyula, kiabálta Emma, ezt a fajta szerelmet. Ezt kiabálta. Hallgass, üvöltöttem be a teraszról, 
hallgass, Emma, mert ha folytatod, megöllek, üvöltöttem. Visszabotorkáltam a szobába, a 
magam térfelére feküdtem az ágyba felöltözve, távolra Emmától, miközben sírtam. Emma is 
sírt. Nem szóltunk egymáshoz, többé nem, elfordulva a másiktól, mozdulatlanul feküdtünk.  

Most van vége, tudtuk, mindketten tudtuk. Akkor mondtam le végképp Emmáról, meg 
a régi életünkről. Kibotorkáltam az állomásra, otthagyva Emmának és Ádámnak a kocsit, a 
világoskék bogárhátút, felültem a legközelebbi vonatra, és hazajöttem.  
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Nem szabadulhattam a megállapítástól, miszerint az egész élet egyetlen nagy 
megszégyenülés. 

Meghalt Emma, ezt álmodtam a következő éjszakán, autóbalesetben halt meg, és 
kimentem a sírjához Ádámmal, aki nem akart jönni. Elmagyaráztam Ádámnak, neki kell majd 
ápolni a sírt, ha már én nem leszek. A sírkőre friss virágokat helyeztem, sárga krizantémokat, 
a sárga volt  Emma kedvenc színe. Ádám mereven elnézett, el a sír felett, nem tekintett a sírra. 
Ezt látva, csaknem elbőgtem magam. Nyomás alá kerültem, a szívem, a gyomrom, az agyam, 
a lelkem, mind nyomás alá került. Hát jajgattam álmomban.  
  
  
 23 

 
 
Azon a  napfényes,  októberi vasárnapon, amikor az általános iskolás osztályom egyik 

évfordulós találkozóját tartja, élvezzük a kilátást az úgynevezett Színész becenevet viselő 
padtársam, kinek becsületes neve különben Sándor, Vár alatti,  szűk, zegzugos utcák 
egyikében lévő lakásából, illetve a lakáshoz tartozó parányi kertből, élvezzük a várfalakig 
felérő, dombokra kúszó utcakép és házsokaság látványát. Emlékszem, milyen kék pára lebeg 
akkor mindenen.  

Ez a lakás, amely egy foghíjon kivételezetteknek épült nemrég, korszerűnek számít, 
feltűnően irigyelt, nekem viszont csak ronda kockaházat jelent. Maga a lakás viszont 
csodálkozással tölt el,  nemigen fordulok meg még hasonlóban, kevés ilyen létezik nálunk, 
elképesztően nagy területű, négy szobás, bár berendezése nem az ízlésem szerinti, hisz a 
színek meggondolatlan elegyítése jellemzi, hemzsegnek benne az össze nem illő régi és új 
bútorok, képek és tárgyak, vannak benne piros bársony székek és fotelok Ausztriából, 
tehénbőr szőnyeg Argentínából,  ezüstös színű komód Spanyolországból, kakastollakból álló 
olvasólámpa Peruból. És látható benne zöldszínű fürdőszoba, brazil csempével, meg 
narancssárga zuhanyozó, és az igen nagy konyhában megpillantok, és ezen aztán tényleg 
megdöbbenek, mosogatógépet egyenesen Olaszországból; a kislány szobája meg hasonlít egy 
rózsaszín pudingtortára.  

Az úgynevezett Színész felesége, akinek fényképét sok helyen láthatom a lakásban, 
olyan a fotókon, mintha divatlapokban szerepelne, személyesen nincs jelen, tudniillik éppen 
az egyik leghíresebb amerikai magánfőiskolán tartózkodik, divattervezési tanfolyamon. Mint 
hírlik, egy feltűnően piros bőrtáskában hordozza mindig magával divatterveit, és mutogatja, 
sőt saját magán is megvalósítva mutogatja. A feleségem létkérdése a divattervezés, mondja 
Színész.  

Divatlapos létkérdések, ez igen, mondom. Hanyagold, Gyula, a szokásos 
gúnyolódásodat, megkérlek, jegyzi meg Színész.   

Néhány könyvet is látok, és meglepetésemre elsősorban versesköteteket, de persze 
inkább a kereskedelemmel kapcsolatos, elsősorban angol és spanyol nyelvű műveket; és 
rengeteg virágot, virág mindenhol, padlón, bútorokon, a falra felkúszva, néhol még a 
mennyezetre is. 

Fel is hozom a házigazdának, visszatérve a kiskamaszkori, köztünk dívó, ugrató 
stílusunkhoz, ez igen, Színész, sok virágot illatoztatsz, látom, tulipánok, nyilván Hollandiából, 
és, éppen a verseskötetek mellett, mert persze azt hiszed, hogy a költészet is illatozásra való. 
Megkérdezi, hát nem emlékszel, Gyula, mennyit mondtam verset, az én versmondásom nélkül 
iskolai ünnepség, díszes és kevésbé díszes nem létezik, ezért neveztetek el ti Színésznek, 
mondja, és azonnal egy versmondó testtartást vesz fel. 

Hát persze, hogyne tudnám, hogy Sándor színésznek készült, és amikor felmerül 
bennem alakja a régmúltból, azonnal erre gondolok, hogy színésznek készült, színtársulatba 
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járt, imádta a színjátékot, és állandóan szerepelt, a színpadon kívül is szerepelt, mint ahogy 
most is fellép  minduntalan, ezen az osztálytalálkozón is, amelyre felajánlja a lakását. 

Az ilyen osztálytalálkozók idegesítenek, elsősorban, mert kiderül, nem változtunk, 
pontosan ugyanolyanok vagyunk, mint iskolásnak, érett felnőttként is, ezt tapasztalom. 
Magam viszont minduntalan meg akarok változni, és az ilyen találkozók döbbentenek rá, 
mikor ugyanúgy, ahogy évtizedekkel korábban, viszonyulnak hozzám a társaim, hogy nyilván 
a szemükben nem változom, és ez letör. Nem tehetek róla, de hajmeresztő nekem, hogy 
ugyanaz a mondandójuk, a modoruk, a pillantásuk, a járásuk, mint nyolcadikos korukban, 
hihetetlen, de így van. Mindegyik társam ugyanúgy eszik és iszik, mint a tízórai szünetekben, 
ezen elképedek, csak most nem vajas kenyeret párizsival és vizet, hanem sült húst, abban a 
tenyérnyi kertben sütve nyílt tűzön, egy igazi modern hússütőn, amely faszénnel működik, 
előre bepácolt tarját, mustárral, többféle kenyérrel, azt zabáljuk, mondhatni, hogy zabálunk, és 
vörösbort, fehérbort, söröket vedelünk, miután előitalnak kisüstit kóstolgatunk. 

Néha beköpök valamit, érzékeltetve kívülállásomat, például beköpöm, hogy figyelem, 
a szabad tűzön sütött hús, mint olvasom valahol, önmagát gerjesztő, végtelen folyamat, 
magába sűríti, nemkülönben kétesen fejezi ki a gyomrunkhoz fűződő viszonyt, úgyhogy 
vigyázat. Leintenek, mit okoskodom, nem változtam semmit, hallatszik mindenhonnan, 
okoskodó seggfej maradok. 

Színész, a házigazda alacsony, rendkívül sovány fiú, ázott ürge benyomását kelti.  
Eszes és jóindulatú, és mikor először elhív hozzájuk, mint padtársát, úgy huszonöt évvel 
ezelőtt, elámulok, mert az öccsével megosztott szobájában, a Nagyfuvaros utca egyik ócska, 
szürke bérháza harmadik emeletén, az ágyával szembeni falnál, a földön rengeteg üveg 
sorakozik, de rengeteg, színes drótokkal bevonva, különböző színűekkel, boros, sörös, 
pálinkás, befőttes meg uborkás üvegek. Egészen megváltozik a jellegük a színes 
bevonatoktól. Kiderül, Színész csinálja eladásra, elsősorban a házban meg a szomszédos 
házakban veszik tőle, mint újságolja, nagy sikerük van, dísznek használják. Csodálkozom. 
Hogyan jut eszébe ilyesmi? Pénzt akar keresni, válaszolja Színész. Kérdezem, és mit vesz a 
pénzen? Pipaszurkálót, feleli. Elkerekedik a szemem. Micsodát? Hát én pipázok, mondja, és 
elővesz egy közepes nagyságú, barna pipát, dohányt meg pipaszurkálót, azzal tömködi a 
dohányt a pipa fejébe, rágyújt lassan, öregurasan, ahogy bizonyos filmekben láthatja, 
füstfellegeket ereget. Te hülye vagy, mondom, pipázni, ugyan, még gyerekek vagyunk.  
Figyelj, mondja Színész, a nagy utazók mind pipáznak. Értetlenkedem, na és? Én is nagy 
utazó szeretnék lenni, jegyzi meg. És mikor kimondja, egészen megváltozik, ragyog, 
észrevehetően ragyog, már-már kiragyog saját magából, ázott ürge voltából. Elmeséli, mikor 
kint járnak a szüleivel Pozsonyban, észreveszi, mennyivel olcsóbb ott a pipaszurkáló, mint 
nálunk, hát vesz egy csomót, és kínálja trafikokban. Kapnak utána a trafikosok, jó üzlet. 
Elővesz egy papírlapot, mutatja, fel vannak írva rá, hol, melyik trafikban adott el, és 
mennyiért, milyen haszonnal. Kereskedői statisztika. Jól keresek a pipaszurkálóval, mondja. 
Kérdezem, és aztán? Nem kell kérnem pénzt a szüleimtől, ha hiszed, ha nem, Gyula, ez az 
egyik, a másik, hogy utazásra gyűjtök, mondja. És ismét látszik rajta a ragyogás. Benyit az 
apja, mire Színész gyorsan abbahagyja a pipázást. Az apa tökéletes mása fiának, ugyancsak 
egy ázott ürge, kis vékony, törékeny. Megkérdezi tőlem, remélem, te, Gyula, ugye így hívnak, 
te nem pipázol, mint a Sanyi. Intek, tényleg nem. Túlságosan nagyfiú szeretne lenni a fiam, 
mondja  Színész apja. Az is vagyok, nagyfiú, jegyzi meg Színész, nem kérek pénzt. Ez igaz, 
mondja az apja, de inkább kérnél, ahelyett, hogy trafikokban házalsz, micsoda hülyeség, én 
például szégyenkeznék a helyedben, Sanyi. És elmondja, hogy a fiából valami ősi örökség 
jöhet elő, mert ő, az apa, sőt a felmenői sem üzleteltek soha, a felesége meg az anyai ág 
ugyancsak nem, eszükbe sem jutna, tőlük nem örökölhette a fiuk.      

Zúg a fejem ott, az osztálytalálkozón, mindenki egyszerre dumál, alig figyel a másikra, 
arra összpontosít, hogyan adja elő magát. Névsor szerint beszélünk magunkról, magyarázzuk 
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önmagunkat, mondjuk és mondjuk, milyenek is vagyunk, mire visszük az életben, sorra 
előadjuk, ki hol tart. Méricskélem magamban a szépítéseket, a hazudozásokat, és jól 
szórakozom.   

Színész, hiába ázott ürge még most is, felülmúlhatatlanul szerepel, mikor rá kerül a 
sor, mindenkit lejátszik, ahogy mondják színházi berkekben.  

Eljátssza azt a jelenetet, mikor tanakodnak a szüleivel, hova is menjen középiskolába, 
mert színész is akar lenni meg utazó is, hát egyik mondatával ágál ott nekünk színészt 
alakítva, sálat tekerve, mint bizonyos művészek, a nyaka köré, mondja és mondja, bő lére 
eresztve, égnek emelve tekintetét; a következő  mondata viszont néhány szóból áll, 
szűkszavúságával tüntetve, miközben gyorsan lekapja a sálat, és hátizsákot kerít a hátára, és 
kimérten lépegetni kezd fel és alá, érzékeltetve az utazót. Figyeljetek, mondja nekünk, apám 
kijelenti, és most eljátssza az apját, kalapot téve a fejére, miért szeretnél te csepűrágó lenni, 
Sanyi, mikor kivételes üzleti érzékről teszel bizonyságot, fiam, sőt szenvedélyes utazóvá 
akarsz válni, hát tudod mit, legyél külkereskedő, akkor kereskedhetsz is meg utazhatsz is. És 
felvisz apám, meséli Színész, az üzem, ahol mint osztályvezető dolgozik, külkereskedelmi 
főnökéhez, akivel baráti viszonyt táplál, bemutatva engem. Pista, ez a fiam, mutat apám rám, 
már most üzleteket csinál, és nagy utazó szeretne lenni, talán jó külkereskedő lehetne belőle, 
mit gondolsz? Mire szemügyre vesz engem a külker főnök, és kijelenti elegáns öltönyében, 
meséli Színész, és most Színész felvesz egy elegáns zakót, hogy a külker főnök nevében 
mondhassa, ha apád, aki a barátom, szeretné, hogy külkereskedő legyél, akkor én azt 
mondom, legyél, a legjobb szakma, nyelveket fogsz beszélni, a világot beutazhatod, 
rengeteget repülhetsz, értelmes munka, jó kereset. Felragyogok, mondja Színész, az utazás 
szó hallatára, és megjátssza a felragyogást, vagyis felnéz az égre, illetve a mennyezetre 
kikerekedett szemmel. Aztán leveszi az elegáns zakót, farmer dzsekit ölt fel, hirtelen 
megszűnteti ragyogását, földre süti a szemét, és dadogva kijelenti, de én színész akarok lenni. 
Mindezt ott a külker főnök előtt. És tudjátok, mit mond, kérdezi tőlünk Színész, a külker 
főnök? Nem tudjátok, el sem tudjátok képzelni, hát azt mondja, kisfiam, egy színész csak a 
saját pénzén utazhat, és nem biztos, hogy lesz erre pénze. És mi fut át rajtam erre, kérdezi 
Színész tőlünk megint, kitaláljátok? Nem vár választ, csak egy pillanatnyi szünetet tart, és 
rávágja, nem találjátok ki, mert az merül fel bennem, hogy hát akkor a fenébe a színészettel. 

Nagyszabású jelenet, mondom. 
Színész máshová jár középiskolába mint én, elszakadok tőle, érettségi után 

összefutunk, mikor újságolja, a színművészetire jelentkezik, át is megy az első szűrővizsgán, 
de a másodikat ellógja. És jópofán előadja, és akkor is úgy, mint egy színész, tényleg mintha 
színpadon játszana, hogy nem tanulja meg a kijelölt verset, mert tök szerelmes, pedig 
mindenki, aki látja szerepléseit, tehetségesnek tartja, el van ragadtatva tőle. A szerelme 
elkíséri a felvételi második fordulójára, hogy majd megvárja az utcán. Színész bemegy, 
visszaint a kapuból mosolyogva, aztán besurran a vécébe. Képzeld, Gyula, meséli, ott 
dekkolok, vagyis ülök a kagyló ülőkéjén egy darabig, majd visszamegyek az utcára a 
szerelmemhez, akit ismersz, mert a feleségem lesz, mondván, azt javasolják, várjak a 
következő évig, akkor majd felvesznek biztosan, addigra beérek. Ezt hazudja, és most is 
eljátssza.  

Mikor legközelebb összefutunk, diploma után, kiderül, Színész már egy 
külkereskedelmi vállalatnál üzletkötő. És előadja, hogy szerinte a színészet igen bizonytalan 
pálya, azon csak befutottnak érdemes lenni, de ha csak egy névtelen marad, amire, mint 
gondolja, nagy volna az esélye, akkor inkább nem választja. Különben is színészként nem 
járhatja be a világot, ámde külkereskedőként megteheti, és neki a legfontosabb az utazás. És 
mikor ezt mondja, megint ragyog.  

Szép, szép, gondolom, és azt mondom, ez igen, Színész. 
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Sütjük és tömjük magunkba a tarját mustárral, kenyerekkel, isszuk hozzá a borokat 
meg a söröket, és Színész még mindig a színen van.   

Előadja, hogy az apjának köszönhet mindent. Az apja természetének. Különleges 
ember az apám, mondja Színész, nem találkoztam soha ilyennel, egy szikra rosszindulat nincs 
benne, egyszerűen semmi epéje, nem tud senkinek ártani, csupa jóság meg szeretet sugárzik 
belőle, és rendőrtisztnek is ilyen marad, mert rendőrtiszt lesz, mégis mindenki szereti, és ezt 
egy könyv is bizonyítja, amelyben apám is szerepel, és szinte sírva olvassa fel egyszer nekem 
apám a róla szóló részt, mert  abban az áll, hogy példaként lehet tekinteni az egykori 
Komárom megyei rendőrkapitányra, mert az a kapitány és az általa irányított rendőrség 
egyetlen egy túlkapást nem követ el abban a történelmi időben, mikor csak túlkapások 
jellemzik a rendőrséget, vagy ha igen, akkor a kapitány megtorolja, és ő az egyetlen a megyei 
kapitányok közül, aki ilyen. Büszke vagyok az apámra, jelenti ki Színész. 

Mikor ezt hallom, idegeim, nem tehetek róla, felborzolódnak.  
Apám egész gyerekkora könnyekkel és szenvedésekkel teli, meséli tovább Színész, 

egy mesemondó modorában, bár az apám apja, az én apai nagyapám jegyző egy hajdúsági 
városban, ám korán meghal, mikor apám csak három éves, öt gyerek marad utána, leendő 
apámon kívül négy lány, a család nem tud megélni, hát apai nagyanyám a leendő apámat 
átadja  a másik,  az anyai  ági nagyapámnak, aki gazdálkodó egy szabolcsi faluban, és aki 
szépen mindig meg is veri, tulajdonképpen üti-veri apámat, mert ilyen természet. Apám pénzt 
küld az özvegy anyjának már villanyszerelő inasként is, hogy nevelhesse a négy lánytestvért 
könnyebben, mert ilyen ember az apám, adja elő Színész tragikusra hangoltan. Különös család 
a mienk, mondja Színész, például a nagynénjeim, apám lánytestvérei, finom dámaként 
próbálják az életüket élni, apámnak meg a proletár sors, hogy így mondjam, megpróbáltatásai 
jutnak.  Miután véget ér a háború, és apám valahogy megússza, és visszakerülve a Don 
kanyarból egy pesti romeltakarításnál meglátja anyámat, aki nyomdásznő és kommunista, 
összeházasodnak, és apám is belép a pártba, leendő anyám hatására, meg a rendőrséghez, 
ugyanis ott tud elhelyezkedni, mondja Színész. 

Igazi kommunisták? Ezt kérdezi egyik osztálytársunk, aki a mögöttünk lévő padban ül 
nyolcadikban. Színész elmélyülten tanakodó arcot ölt és kivágja, hát bizony, igaziak, mert 
ilyenek is vannak. 

Szegények, eltévelyedtek, mondom, hogy más, csúnyább jelzőket ne is használjak, 
mondom. 

A kurva életbe, Gyula, csattan fel Színész, légy szíves ne taposs a családom lelkébe. 
Jó, nem taposok többé, mondom visszakozva. És mivel látom, a felcsattanása nem komoly, 
csak színészi, annyit még megjegyzek, hogy ilyesmi történeteket, mint az apádé, Színész, 
vittek színpadra bizonyos színjátékokban egykor. Nemcsak ilyeneket, Gyula, felesel velem 
Színész, hanem olyanokat is, amelyek a következő esetekből is táplálkoznak.  

És elmeséli, hogy egy éjszaka szürke Pobeda áll meg a ház előtt, ahol laktak, elviszik 
az apját, bezárják egy cellába, a Sztálin út egyik jól őrzött, rettegetten ismert palotájában, és 
egy papírt tesznek elé, írja le, mit követett el, és mit mulasztott el, mint rendőrkapitány. 
Fogalma sincs, mit írjon, fogalma sincs, mivel vádolják, hát kínzásnak vetik alá. Kiderül, azt 
kéne írnia, hogy a felesége testvérének, tehát a sógornőjének lánya összeszűrte a levet az 
amerikai követség egyik munkatársával, amiből ugye az következne, hogy amerikai kém lesz, 
és ezt ő, Színész apja, rendőrfőnökként nem jelenti. Szerencséje lesz azonban, mert három nap 
után azt mondják neki, tűnjön el innen, de gyorsan, és elkergetik. 

Micsoda isteni beavatkozás, mondom, mert nem bírom megállni, hogy ne mondjam. 
Deus ex machina, bizony, ha tetszik neked, Gyula, ha nem, mondja Színész élesen, 
megbántott hangsúlyokkal. És hozzáteszi, te mindig gyanakszol, Gyula, már nyolcadikban is 
gyanakodtál állandóan, hát ne gyanakodj, menj inkább a picsába. A többi osztálytársam, 
látom, egyetért Színésszel, ha nem is mindegyik. 
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Leszerelik Színész apját a rendőrségtől, mit csináljon, hát elmegy eredeti szakmájába, 
villanyszerelőnek, majd anyagbeszerző lesz, az ellenforradalom leverése után meg, Színész 
ellenforradalomnak mondja, rendészeti osztályvezető állást kap valami nagyüzemben, 
mintegy megbocsátást nyerve, szükség van megbízható elemekre. 

Na, nézd csak, mondom, micsoda pálya. Ezt jegyzem meg, mert nem bírom ki most 
sem, hogy meg ne jegyezzem. Ezzel aztán végképp felbőszítem Színészt.   

Tudjam meg, mondja, és tudhatom is, hiszen megfordultam náluk sokszor, milyen 
szerény körülmények között élnek a Külső-Józsefvárosban hosszú évekig, a hátsó lépcsőről 
nyílik ugye az egyszerű lakás bejárata. Egyáltalán nem kivételezettek, nem is akarnak azok 
lenni, nem is nagyravágyók, például, amikor ő, Színész egyszer azt meri mondani, már mint 
kamasz, hogy szert tehetnének egy autóra, hát apja csodálkozva néz rá, úgy, mintha űrhajót 
mondana. Pár év múlva azért vesznek egy Trabantot.   

És Színész színészkedik, úgy berreg, ahogy a Trabant berreg. Röhögünk egy jót, 
miközben zabálunk egyre. 

Színész állást keres a külkereskedő diplomájával, vagyis házal különböző 
külkereskedő vállalatoknál, ámde hely nincs, nem kerülhet be, csak akinek, mily érdekes, 
összeköttetése van, hát az egyik helyről, vagy az ötödikről, miután leadja az önéletrajzát, pár 
nap múlva felhívja az ottani vezér, hogy találkozni akar vele, találkoznak, és akkor 
megkérdezi az a vezér, nem Színész apja-e az a rendőrkapitány, aki őt egyszer megmentette. 
Tudniillik letartóztatták, mint tőkés elemet, pontosabban mint egy volt tőkés család ivadékát, 
egészen fiatalon, kapott egy jókora verést rögtön, kapna aztán minden nap, ha a kapitány, 
akinél panaszt emel, le nem szereli azonnal a verő rendőrtisztet, és parancsba kiadja, nem 
verünk. Hogyne, mondja Színész örömmel, az ő apjáról van szó. Na, akkor az a vezér 
Színészt azonnal alkalmazza.  

Újra egy isteni közbeavatkozás, jegyzem meg, mert nem bírom megállni. Színész rám 
sem hederít most már. 

Elragadja a mesélhetnék és újságolja, milyen rengeteget utazik, és kiragyog magából, 
állandóan ragyog, ha utazásról van szó. Elsősorban nyugatra jár, eleinte persze főleg a 
közelbe, Bécsbe, megfogja a pénzt, a napidíját inkább befekteti, mintsem elköltené, így alig 
eszik valamit, megéri, a fizetésének többszörösét hozza haza. A szabályokat, rendelkezéseket, 
törvényeket át nem lépi, eszében sincs, de a lehetőségeket kihasználja. Mikor eddig jut, akkor 
egy hirtelen mozdulattal egy színes pokrócot helyez a telefonkészülékre. Megmondom 
őszintén, hülye rendszer az olyan, mint a miénk, jelenti ki, de most már igen halkan, hogy 
lehetőséget teremt arra, hogy aki az állam pénzén utazik, az magánemberként magánhasznot 
fölözzön le, ráadásul nincs adó sem, a vámot meg szépen ki lehet kerülni. És neki az az ars 
poétikája, mondja így, hogy minden csibészségre kész, de egyetlen gazemberséget sem követ 
el. Mert különben egy kis gyáva pöcs vagyok, jegyzi meg nevetve. Nem hagyja magát 
megvesztegetni a külföldi ügyfelektől, és nem csempész milliókat érő dolgokat. Sokat tanult 
egy barátja esetéből, aki vásárolt egy hajórakomány műtrágyát rengeteg dollárért, de az a 
rakomány soha sem érkezett meg, és a barátja azt hiszi, csak széttárhatja a karját, hát nem, 
bizony lesittelik. És még hozzáteszi Színész, miközben a telefonról leveszi a pokrócot,  ja 
igen, és nem  árulom a hazámat, ezt már jó hangosan mondja. 

Ráférne minderre egy kis regényes tódítás, gondolom, de nem mondom ki most már. 
Pletykálják azért Színészről, miszerint behoz piros Marlborót kartonszámra, az 

hiánycikk; popsztárok hanglemezeit, hisz itthon nincs választék, alig lehet kapni; üres 
kazettákat, ezek nálunk még eléggé újdonságnak számítanak; fém karóra csatokat kilószámra; 
dezodorokat, különböző arcápolókat; háromszoros, ötszörös a haszon rajtuk.  

Színész hirtelen eltűnik előlünk, a kertből meg az ebédlő-nappaliból, ahol továbbra is 
zabáljuk a sült tarját, majd mikor előkerül, mintha a késő középkor, kora újkor határán lévő 



 139

velencei kereskedő volna, tudniillik egy olyan színes jelmezbe öltözik, korhűbe, amelyet, mint 
kiderült, sok-sok velencei utazása során szerzett.  

Gyerekek, mondja hévvel, a véremben van a tőzsdézés, a licitálás, ha hiszitek, ha nem, 
ezzel születtem, ha bejutok egy tőzsdére, és látom, ami ott folyik, szinte élvezek, higgyétek el, 
élvezek.  

Amikor teheti, Velencébe jár, de meg sem nézi a közönséges turisták által látogatott 
helyeket, nem érdekli az utcákban hömpölygő tengervíz, a Dózse palota sem, hanem a világ 
első, valaha létező Wall Streetjének levegőjét akarja beszívni, ha az mára már csak egy 
skanzen is, hogy beszippantsa mohón a modern pénzpiac bölcsőjének elképzelt légkört. A 
díszletek még megvannak, odarohan, tehát a Sottoportico del Giro bolthajtásos utcájába 
azonnal, a földgolyó egykori első tőzsdéjének helyére, ahol az akkori világot behálózó 
üzleteiket kötik az itteni kalmárok. Szeret errefelé szemlélődni, ahol megszülettek azok a 
szakkifejezések, mint bruttó, nettó, itt, a kettős könyvvitel és a váltó szülőhelyén. És élvezi. 
Megáll a Rialto híd könyöklőjénél, ahonnan áttekintheti az Erberia teret, amelyet a Palazzo 
dei Dieci Savi reneszánsz árkádsora övez, bazárárukat kínáló apró boltokkal. A teret most a 
piac foglalja el, rendkívül színes és tarka a kép, hangulatát, az általános zsivajgás mellett, a 
csatorna sós párájának szagegyvelegében a hihetetlen áruválaszték jellemzi. A térből nyílik a 
Sottoportico di Rialto keskeny kis utcája, az aranypiac és az aranyművesek helye. Egyik 
sarkán áll a Palazzo dei Camerlenghi reneszánsz palotája, ez a kecses épület, a korabeli 
pénzügyi hatóságok székháza, amely színes márványokkal berakott fehér nemes kőből épül, 
alsó szintjén börtönnel, a pénzpiac bűnözőit csukták ide valamikor. Színész fürdik az egykori 
gazdasági és tőzsdei nagyhatalom, Velence történelmi hangulatában, és beleképzeli magát 
ama híres kereskedők helyébe, felvidámodik, energiával  töltődik fel.  

Ajándékot visz főnökének, a váltót, a bruttót és a nettót megszemélyesítő bazári 
figurákat, mindig ilyesmiket, pedig a főnöke fitymálva kijelenti, na, de apukám, már ne 
sértődj meg, hát mit csináljak én ilyen bazári vackokkal? Teljesen kopasz, kerekfejű, 
megtermett, kövér, középkorú férfi, elterpeszkedve a bőrfoteljában, laza, könnyed, 
nagydumás. Remélem, tudod, apukám, folytatja, hogy a mi kereskedelmi szellemünk rég 
kiküszöbölte a tőzsdét meg a kapcsolt részeit, mint váltó, mondja és nevet, eléggé 
kétértelműen nevet. Majd mosolyogva javasolja Színésznek, miközben francia konyakkal 
kínálja, hogy, apukám, tanuljál meg spanyolul. Miért, kérdezi Színész, tud oroszul meg 
angolul, kicsit már olaszul is. Te csak ne dumáljál, tanuljál meg spanyolul, van nekünk egy 
irodánk Brazíliában. Az portugál, mondja Színész. Ne legyél már olyan okos, apukám, jegyzi 
meg a főnök, tanuljál meg spanyolul, aztán szóljál, ha már tudsz. És mikor Színész szól, 
megvan a vizsgája, kíváncsian várva, mit lesz ezután, hát a főnök azt mondja, jól van, 
apukám, akkor menj el Dél-Amerikába, válassz ki magadnak országokat, hogy hova, és egy 
hónapig utazgass. De hát minek, kérdezi Színész óvatosan, miközben már ragyog, hiszen 
utazhat. Mit tudom én, apukám, mondja a főnök, ahová lehet menni, menj oda, van még rá 
pénz, nem tudjuk elkölteni, én már unom az utazást, fárasztó, kezdek kiöregedni, különben 
felhívom figyelmedet, apukám, micsoda rejtélyes tájak vannak arra, te még fiatal vagy, 
felderítheted; szóval kérdezd meg az utaztatótól hova tud szerezni vízumot. No meg aztán 
hozzál arany ékszereket, teszi hozzá halkabban, ott olcsó, magadnak is, meg nekem is hozzál, 
és nekem is a te kereted terhére persze, a magam keretét már kimerítettem, ezért sem érdekes 
nekem utazni egy darabig, hát csak azért mondom, apukám, hogy tudd. És nevet. 

Szép, hogy elárulsz ilyesmit Színész, mondom. De szerintem még valami lehet a 
háttérben, amit takargatsz. Hagyd már, szólnak rám többen, és ellenségesen méregetnek. 
Színész meg eljátssza, milyen gyanakvó és ellenséges is vagyok én. Nagy sikert arat. 

Színész ragyog és ragyog, mikor első dél-amerikai állomására, Buenos Airesbe 
érkezik, és megkeresve a főutcát, beül az útikönyvekben említett legjobbnak tartott étterembe, 
és ott lefényképezteti magát a főpincérrel, ez a fotó fontosabb neki az ételnél. Aztán kezd csak 
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szétnézni, és a belváros valamelyik mellékutcája egyik üzletének kirakatában meglát egy 
áramerősségmérőt, ugyanolyat, amilyet árul, mert, nehogy elfelejtsük, ilyesmit árul. Bekopog 
az üzletbe, egy öregember fogadja. Magyar üzletkötő vagyok, mondja Színész, és ugyanolyan 
árammérőt árulok, mint ami az ön kirakatában van. Megörül az öreg teljesen váratlanul, és 
elmeséli, hogy az apja a budapesti Ganz gyár ügynöke volt a háború előtt itt, Argentínában, 
nem tért haza, kihozatta a családját. És az öreg megszólal magyarul, kissé spanyolos kiejtéssel 
beszélve már. Meg is hatódik és rögtön rendel százezer dollárért mindenféle elektromos 
eszközt Színésztől, különben Színész vállalatának éves kivitele kétszázezer dollár. 

Szép kis  népmese, gondolom. 
Mikor Színész hazaér, miután néhány országot még bejár Latin-Amerikában, rögtön 

hívatja a főnöke, Színész azt gondolja, roppant sürgős a főnöknek, hogy megkapja a kért 
aranytárgyakat, ám a főnök meg sem köszöni, hanem ridegen megkérdezi, hogy, apukám, hát 
te mit csinálsz Argentínában, hülyének nézel bennünket?! Színész nem érti. Ne 
szélhámoskodj, apukám, százezer dolláros üzlet, ne röhögtess, apukám, ez itt nem megy 
nálunk, menj fel a vezérhez.  

Erős testalkatú, torzonborz, fekete hajú a vezér, nem illik hozzá a drága öltöny, 
amelyben feszeng, a vadászruhát jobban szereti, szenvedélyes vadász, irodája tele trófeákkal. 
Nagy pártember, különbözve valamikori tőkés családjától, a legfelső vezetéshez jó 
kapcsolatokkal; ő az ugye, aki szenvedélyes pártfogója Színésznek, hálából, mert Színész apja 
hajdan, mint főrendőr, mentesíti a veréstől, de most Színészre támad.  Maga mit csinál, 
Sándor, csak úgy jön egy szerződés százezerről dollárban, ne vicceljen, mi ez, át akar verni?!  
Ha ilyen nagy bűn ekkora üzletet kötni, mondja Színész, visszamondhatjuk. És elmeséli, 
hogyan köttetik. A vezér felvillanyozódik, dehogy mondjuk vissza, Sándorkám, és azonnal 
kinevezi Színészt osztályvezetőnek. Óriási sztori keletkezik ebből, nagy sztár leszek, meséli 
Színész. 

Lám, folytatódik a népmese, gondolom. 
Színész, akár egy güzü dolgozik, ahogy mondják, Spanyolország lesz a területe, ha 

például nyolc napra kimegy, négy városba kell utaznia, négy tárgyalása van naponta, 
ebédelteti, vacsoráztatja a reménybeli vevőket, meg kell szerettetnie magát, és mikor hazajön, 
napokig nem tudja a jegygyűrűjét lehúzni, mert a fáradtságtól meg vannak dagadva az ujjai.  
No és persze csencsel is, bevásárol olyan cikkeket, melyeken itthon jól kereshet. És a 
szenvedélyét sem hagyja el, minden város főutcáján beülni a legjobb étterembe lefotóztatni 
magát.   

Átruccan aztán Portugáliába is többször, kimerültség ide vagy oda, mert felfedezi, 
hogy ott, nevezetesen Cascais városában a világ egyetlen tengeri herkentyű árverése működik, 
egy árverés, amelynek már a hallatára is erősebben dobog a szíve. Egyenesen oda, Cascaisba 
tart, más nem érdekli Portugáliából, csupán az az árverés, csak abba a tengerparti  kisvárosba 
utazik mindig, ebbe, amely kastélyokkal, villákkal van tele, és amelynek több palotája igen 
nevezetes, mert a sajátos portugál reneszánszt idézi, igen kevert stílus, el is csodálkozik 
Színész a gótikussal kevert mór épületek indiai, brazíliai, afrikai díszítőelemeinek hihetetlen 
gazdagságán, elsősorban az azulejo borításokon bámul el, vagyis a rendszerint kék mázas, 
égetett csempeburkolatok szemet gyönyörködtető formáin.  Híres tengeri fürdőhely ez a 
kisváros, a valahai király, ma az államelnök nyári rezidenciájával, és az egész júniusban tartó  
fesztivállal. De Színészt csak a tenger gyümölcseinek árverése érdekli, amelyet a Rua 
Frederico Arouca és a Rua Palmela között lévő halpiacon, a tengerparton tartanak, kora 
reggel, mikor a hajnali fogásról visszatérnek a halászok. A helyszín egy nagy csarnok, 
emeletes, régi épület, raktárszerű. Lófejű halak, kidülledt szemű polipok, kígyószerűen 
mozgó, hosszú, fekete angolnák, ijesztően bonyolult fegyverzetű rákok, furcsán csápos 
tengeri csillagok várják, hogy elárverezzék őket. Anyák és nagymamák licitálnak, csupa nő, 
asszony, csak  ők, és csupán házas vagy özvegy nők, ez a hagyomány errefelé, fekete 
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ruhában, piaci árusok, akik majd árulják a megszerzett tengeri árut. Nagy a hangzavar, óriási a 
csata. Teljes erőből fel kell ordítani az óhajt az árral kapcsolatban az emelvényen trónoló 
hölgynek, mert az is nő, aki ugyancsak fekete ruhában, de fehér kötényben, és félig lesütött 
szemmel lebeg tökéletesen szenvtelenül a licitálók feje felett, és önkényesen ragad ki, 
legalábbis Színésznek így tűnik, egyet-egyet az egymáson átható és átcsapó hangok által 
kinyilvánított kívánságok tulajdonosai közül, hogy a hangzavar fölött még egyszer 
megismételje hangosan, semmi kétséget nem tűrő és meglepő határozottsággal a kívánt 
tengeri lény árát, meg a győztes nőnemű személyt, mint valami megdönthetetlen bírói ítéletet. 
Viszont a győztesként hozzá járuló asszonyoknak, kissé lehajolva hozzájuk az emelvényről, 
meglepő hódolattal, ámde egyszersmind megvetően elveszi a pénzüket, és odaadja nekik a 
cédulát, amelyen rajta pontosan, milyen megnyert árut vihetnek. A férfi családtagok azonnal 
ott teremnek kis kocsikkal, taligákkal, megrakják, elszállítják a piaci árudáikba.  

Színész hordozható kis hűtőládában ajándékként visz a vezérnek mindig különböző 
tengeri lényeket. A vezér meg rendszerint kijelenti, ezeknek a herkentyűknek a szagát sem 
bírom, Sándor, nem halász vagyok én, hanem vadász, és befogja az orrát. Színész előadja az 
árverést, mondván, a licitálás által való győzelem igazi kereskedelmi rátermettséget bizonyít, 
mennyire szeretne ő is így működni. Elavult mindenfajta árverés, Sándor, mondja a vezér, az 
árverés a tőkés spekuláció egy fogása, nem is akarok hallani ilyesmiről. No persze, teszi 
hozzá nevetve, a spekulálás azért nem árt, Sándor, és mivel neked, mint látom, van erre 
hajlamod, és az én emberem vagy, javaslom kiküldetésedet Brazíliába, a kereskedelmi 
kirendeltségünkre, öt évig lehetsz ott, ha rendesen viselkedsz. Persze azért tudd meg, hogy 
elsősorban apádnak köszönheted, aki megmentette az életemet. Színész ragyog, boldog, és 
megragadja a vezér kezét, majdhogynem csókra. 

Kedves jelenet lehet, gondolom. 
Tekintget erre-arra minden volt osztálytárs, néz széjjel Színész nem mindennapi 

lakásában, miközben zabálja a szabad tűzön sülő tarját, és vedeli a bort vagy a sört, esetleg 
mindkettőt, tapogatják a bútorokat, de leginkább a garázsban álló elég nagy Fiathoz 
zarándokolnak, amilyet nemigen lehet látni az utakon, azt is tapogatva.  

Teszek valami társaságnak nem tetsző megjegyzést Színész csodás kiküldetéséről, és 
Színész megint kifiguráz engem. 

Majd folytatja, hogy ámde a személyzeti vezetőnek, egy korosodó asszonynak is van 
egy jelöltje, akit erőltetne Brazíliába, ráadásul ez az asszony, egy igazi elvtársnő a 
nagykönyvből, aki Moszkvában végzett, kitűnő szovjet kapcsolatokkal bír, és utálja a vezért, 
az meg őt, gáncsolják egymást. A vezér látszik győzni, mert Színészt nevezik ki Brazíliába, 
már összecsomagol Színész, készenlétben felesége és lánya, előre küldik a csomagokat, és 
mikor már indulnának a csomagok után, a személyzetis asszony hívatja Színészt. Kontyba 
fűzött, őszes hajú, kék köpenyt viselő, rideg teremtés, aki ráförmed Színészre, hogy vele 
mindig baj van, hát most kell kiderülnie, Brazília előtt, hogy nem párttag?! És miért képzeli, 
hogy elmehet Brazíliába, ha nem párttag? Gyerünk át a vezérhez, mondja a személyzetis 
asszony. Kiborul a vezér, ráförmed Színészre, hogy Sándor, maga tényleg nem párttag, a 
kurva életbe, miért csak most tudom ezt meg?! Nem kérdezte senki, válaszolja Színész. Nem 
figyelsz oda, Babos elvtárs, sajnos nem, veszi át a szót a személyzetis asszony, felelőtlen 
vagy, csak vadászni szeretsz, az én jelöltem persze párttag, de ez téged nem érdekel, lejáratod 
magad meg az országot, hogy egy pártonkívülit küldesz ki, és ennek még következményei 
lehetnek. Te meg csak feljelentgetni szeretsz, Perényiné elvtársnő, mondja a vezér, de nem 
ajánlom, hogy azt is jelentsd, amit most fogunk csinálni, így a vezér. A fiókjából elővesz egy 
piros, kitöltetlen pártigazolványt, és azt mondja, olyan nincs, hogy maga, Sándor, nem 
párttag, hát itt van ez a tagkönyv, kitöltjük, visszadátumozzuk, lepecsételjük, maga aláírja, 
Sándor, és mehet Rióba. Színész kijelenti, nem írja alá soha, először is nem akar párttag lenni, 
különben meg eszében sincs hamisítani. A személyzetis asszony meg felháborodik, és 
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odamondja, hogy jelenteni fogja ezt a hajmeresztő csalási szándékot. Jelentsd csak nyugodtan, 
jegyzi meg a vezér, de akkor én is jelentem, hogy te, Perényiné elvtársnő, alkalmatlan vagy a 
munkaköröd betöltésére, mert mérgezed a légkört. Majd ráüvölt Színészre, na jó, itthon marad 
maga, Sándor, és gondom lesz magára. Aztán ráüvölt a személyzetis asszonyra, nehogy az 
képzeld, Perényiné elvtársnő, hogy a te jelölted fog kimenni.  

Azonban Színész nem bír lemondani az utazásról, a szenvedélyéről, megpróbál 
elutazni, kimegy feleségével, lányával a reptérre, lesz, ami lesz, jegyük megvan, vízumuk, 
minden, Rióban várja őket egy lakás meg a munkakör, ám persze tart attól Színész, és igen 
feszült, hogy elveszik útleveleiket az ellenőrzésnél, de semmi, szépen felszállhatnak a gépre, 
és leszállnak Rióban.  

Színész, mikor eddig jut, elkomorodik, és fel-alá kezd járkálni a nagy nappaliban, 
némán, kirobbanóan, feszülten, mint egy oroszlán az állatkerti ketrecében, némán és némán, 
feszülten és feszülten. Felcsigázott érdeklődéssel figyeli mindenki és várakozik, hogy na most 
mi jön. Színész hirtelen megáll, megmerevedik és végignéz a közönségén, rajtunk, az 
osztálytalálkozó résztvevőin, és igen halkan azt mondja, nem szabadna elárulnom, ami most 
következik, de én ezzel nem törődöm, nem érdekel. És most két pokrócot hajít a 
telefonkészülékre.  

A vezér tajtékozva telefonál ki Rióba, meséli Színész, hogy azonnal jöjjön vissza 
Színész, pontosabban egy esetben nem kell visszajönnie, majd mindjárt megtudja, milyen 
esetben nem, és átadja a kagylót egy ismeretlen embernek, aki jelentéseket kér Színésztől a 
riói kirendeltség munkatársairól. Jellegzetesen mély hangon kéri. Színész ideges lesz és 
kijelenti, szó sem lehet ilyesmiről, inkább hazamegy. Meghányja-veti  feleségével, és 
kiokoskodják, ha meg lehet beszélni a kollégákkal, hogy közösen készítsék el a jelentéseket, 
és azt az ő vagyis Színész nevében küldjék el, akkor beleegyeznek a jelentések küldésébe. 
Mikor Színész felveti, röhögni kezdenek a kollégák, és elmesélik Színésznek, már régóta 
közösen csinálják. Színész felvidul, bekapcsolódik a jelentésgyártásba, így aztán maradhat.  

Ez már nem is népmese, gondolom bosszankodva, egyenesen erkölcsi tanmese. 
Volt osztálytársaim elkomolyodnak, a többség hallgat, de néhányan belevakkantanak a 

levegőbe, hű, de vagány, bassza meg; vagy azt vakkantják, na ne már, Színész, menj a 
picsába; vagy pedig azt dobják be, hogy elég, Színész a meséből, de azért halljuk tovább. 
Jómagam meg hirtelen, a többiek némi csodálkozására, bezárkózom, néma maradok, nekem 
igen bosszantó ez a téma.   

Rácsodálkozik Brazíliára Színész, arra a könnyedségre, ahogy ott élnek, vidámságra, 
életimádatra meg persze a szambára. Ámde behozatali tilalom van akkor oda, üzletet nem 
lehet csinálni, tulajdonképpen feleslegesen küldik ki Színészt. Mikor ez kiderül, átirányítják 
Peruba, mert ott épít a magyar állam egy árammérő gyárat, az oda való felszerelést kell 
eladnia Színésznek. De mi lesz a jelentésekkel? Limából is neki kell majd jelenteni? Megint 
szerencséje lesz, mert az a mélyhang megbízza, járjon vissza Rióba, erre pénzt kap, továbbra 
is onnan küldje a jelentéseit, annál is inkább, mert bizonyára nem gyanakodnak rá, hisz már 
Limában él. 

A hatás nem rossz, a társaság felbirizgálódik.  
Felfedezi Színész, hogy Peru az arany ékszerek, meg az ezüst pénzek paradicsoma. 

Igen olcsón, három dollárért vehet egy gramm arany ékszert, amelynek hivatalos ára ötszáz 
forint itthon, és egy kiküldött vámmentesen ötezer grammot hozhat haza. Gyűjti Színész az 
arany ékszereket. Szakértője lesz ezenközben az ezüstpénzeknek, kupacszámra veszi, a nagy 
értékűeket megtartja, a vackokkal elrepül Madridba, ahol a  Plaza Mayoron minden vasárnap 
összegyűlnek az éremgyűjtők. Három és százhúsz dollár között lehet vásárolni kilóját,  attól 
függően, hogy  régebbi vagy újabb kiadású, a három dollárost száz dollárért is el lehet adni, 
megéri a repülőjegyet.  
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Már igen jól ismerik Színészt a limai ezüstpénzek piacán, és az egyik napon 
észreveszi, két szempár követi minden lépését. Mikor betér egy közeli étterembe, nemsokára 
betér az a két alak is, és Színész asztalával szembeni asztalnál foglalnak helyet, velük van egy 
hatalmas harci kutya. Akár egy felhő árnyéka a tájra, úgy telepszik Színészre a félelem. 
Eszébe jut, számtalanszor figyelmeztették, veszélyes hely Lima, nem lehet tudni, kideríteni 
még kevésbé, kik és miért csinálnak, miért követnek el ezt-azt. Még mielőtt rendelne, feláll és 
gyorsan távozik. Hazaérve a lakása, a villa lakása előtti kert egyik kőpadjára ül le, cédrusfa 
alá, és azon töpreng, vajon kik ezek az alakok és mit akarnak tőle, és mire nekik az a harci 
kutya. Szép környezetben lakik, de most a pokolba kívánja. Úgy érzi, tönkrement  itteni, limai 
élete, a félelem koronázza meg. Hallgatja, amint a levegő ki-be surran az ágak között, és ezt is 
félelmetes zajnak találja. És elfogja a szorongás, mert meghall valami neszt a kertben. 
Felugrik, és akkor megpillantja a kertészt, aki a kavicsos ösvény gereblyézésével kelti ezt a 
neszt, az alacsony bukszus sövények között, amelyek szelíd illata betölti a levegőt. 
Megkönnyebbül. Egy andokbeli galambpárt figyel, ahogy egymás után többször is egy-két 
csattogó szárnycsapással meredeken a fák csúcsai fölé emelkedik. Úgy véli, szorongása, sőt 
félelme büntetés a jó körülményekért. Az az érzése, hogy valami sötét történetbe fog 
keveredni. Nagyon laposan esik be már a fény a kertbe, mikor még hosszan üldögél Színész a 
derengésben, nem akar felmenni a lakásba, mert a felesége azonnal észrevenné, mennyire ki 
van, és nem akarja, hogy észrevegye, mert mit mondjon. Először meg akar nyugodni. És 
akkor a naplementében megpillantja azt a két alakot, akik a kert másik, már sötét árnyékba 
boruló oldalán, köveken ülnek. Semmi kétség, ugyanaz a két férfi, aki délelőtt óta követi és 
figyeli, mellettük a harci kutya. Akár két őr, sőt azzal a kutyával három, úgy kitartanak a 
helyükön mozdulatlanul. Színész dermedten ül a padján, mintha odaszegeznék, pedig már 
szeretne felmenekülni a lakásba. Minden ép eszét össze kell szednie, hogy ezt megtegye, 
annyira bénult. Mikor kihunynak teljesen a fények, a ritkán elhelyezett lámpákon kívül, 
felemelkedik a padról, mire a két alak is felpattan, és odaszól a harci kutyának, amely 
egyszeriben Színész felé ront, óriási ugrásokkal. Színész eszeveszetten rohanni kezd, utána a 
kutya, tudja, az életéért rohan, mert ez kutya szét tudja marcangolni. Rohan, szíve majd 
kiesik, rohan, szerencsére közel a lakás, megdönti az egyéni futócsúcsát. Bevágja a bejárat 
ajtaját, a kutya kívülről az ajtónak feszül, látszik az ajtó üvegén keresztül. Napokig remeg 
Színész, nem meri elhagyni a lakást, és bevallja feleségének, mi történt, mire azonnal beadják 
a hazautazási kérelmüket, és amíg még kénytelenek Limában lakni, kocsi nélkül egy tapodtat 
sem mennek, és Színész messze elkerüli az ezüst pénzek piacát.   

Mindezt eljátssza, mintha színpadon szerepelne, nagy sikert arat. Ragyogó színész 
vagy Színész, mondom. Bámul rám, töprengőn, gyanakvón, vajon hogyan is gondolom. 

Színész hazatérve egy különös és tulajdonképpen titkos vállalat vezetője lesz, egy 
furcsa vállalaté, mármint azért furcsáé, mivel nem lehet tudni, mivel foglalkozik, mit ad és 
mit vesz, illetve egyáltalán ad-e és vesz-e vagy valami mást csinál, minden esetre Színész úgy 
igazgathatja, mintha az övé volna. Azt suttogják, azért keltheti a magánvállalat hitét, mert 
nyugati magánvállalatokkal áll kapcsolatban, és azok jobban szeretik a magukhoz hasonló 
magánvállalatokat. Sajnos, soha nem tudom meg, mi ennek a vállalatnak a rendeltetése.     
Pedig nemrégiben fel is kerestem Színészt, mivel kutatni szándékozom a hazai gazdaság 
bizonyos vezetőinek világképét. Mintha mondjuk London Cityjének egyik irodájában 
találnám magam. Színész megjelenése a nyugati felsőosztály férfiúira emlékeztet. Modora 
azonban eléggé keleties. Kimérten, ellenségesen, ingerülten beszél velem, mintha akkor látna 
először. Eléggé félelmet keltő. Alattomos és támadó. A titkárságán egy fiatal, igen izmosnak 
látszó férfi sétálgat, és úgy, mint tigris a ketrecben. Fehér vászonöltönyt visel, testére 
szabottat, amely ugyan illik a forró nyárhoz, nyár van éppen, de fekete nyakkendővel, és 
feltűnő, fekete vászonból készült fehér bőrrátétes cipővel. Kérdezem magamban, fegyvere is 
lehet? Ahányszor csak rám pillant, miközben várakoztat Színész, mert várakoztat, elfog a 
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félsz, nem érzem magam biztonságban. Különben is, a légkör Színész titkárságán, ahol a 
titkárnő mintha egy francia divatlapból lépne ki, egyszerűen viszolyogtató, nem tudok rá jobb 
szót.  

Mikor végre fogadni kegyeskedik Színész a megbeszélt időponthoz képest jó 
háromnegyed óra késéssel, kérdéseimre nem hajlandó válaszolni, illetve mintegy összegzően 
és egykedvűen kijelenti, hogy megvallom neked, Gyula, és őszinte hittel gondolom, lehet 
ugyanúgy boldogulni a szocializmusban is, mint a kapitalizmusban, csak rátermettnek, 
szorgalmasnak kell lenni.  Ugyanakkor tartsuk az eszünkben, hogy a mi rendszerünk 
igazságosabb, teszi hozzá. És miután már világlátott lettem, azt is látom, mondja, hogy az 
imperialistákkal vigyázni kell, látom, hogy mennyi sok maszlaggal akarnak etetni, látom, 
hogy az elhibázott rendszerük milyen szörnyűségeket von maga után, szóval egy csomó, 
számomra felfoghatatlan dolgot nem tudok kezelni velük kapcsolatban. Igen hangosan és 
tagoltan fejti ki mindezt, szerintem furcsa módon hangosan és tagoltan. Megkérdezem, ha 
ilyen nézeteket vallasz, akkor hogyan tudsz a kapitalista vállalatokkal együttműködni? Válasz 
helyett kitérően és nyomatékosan kijelenti, és most még hangosabban és tagoltabban, mintha 
nem is nekem, hanem valaki másnak beszélne, hogy a legfontosabb az, és ezt mindenképpen 
jegyezd fel, Gyula, hogy a boldogulásomat a szocializmus egyáltalán nem korlátozza, sőt 
elősegíti. Mégis, Sanyi, kérdezem tőle, milyen cég ez, mivel foglalkozik? Mire Színész feláll 
és szótlan komorsággal egyszerűen utat mutat nekem. Majd utánam siet, és a folyosón teli 
szájjal mosolyogva átad egy csokor gyönyörű tulipánt, vigyem el a feleségemnek, Emmának.  

És elmeséli Színész ott, az osztálytalálkozón, hogy Aalsmeerbe jár, az a szenvedélye, 
oda járni, ebbe a hollandiai kisvárosba, a világ legnagyobb virágárverésének, elsősorban is 
tulipán árverésének színhelyére, amely az itteni virágvidék része, egészen Amszterdam 
tövében, így a virág világkereskedelmének irányítói hamar ebben a virágkereskedő városban 
teremhetnek repülővel.  Van ott egy tó, a Westeinde, rengeteg szigettel, ezeken találhatók a 
kertészetek, és hidak, pallók százai kötik össze a színes, száz és száz hektáron elterülő 
virágmezőket. Április második fele és május eleje között, mikor a legtöbb virág nyílik, 
érdemes érkezni ide, Aalsmeerbe, meséli Színész, amikor a város főutcája, amelyet gazdagon 
díszített oromzatú, múlt századi, de felújított polgárházak szegélyeznek, a jellegzetesen magas 
nyeregtetőkkel, virágkorzóvá válik. Minden munkanapon áll a vásár, és az idesereglett 
nagykereskedők előtt kocsikon vonul el a sok virág, miközben pedig azok hangosan 
licitálnak, visszhangzik az egész város a nagy adom-veszemtől. Színész is licitál, él a 
szenvedélyének, de csak magában mormogva. Mintegy hétszáz tulipánfajtára lehet licitálni, 
meg a szivárvány minden színében pompázó jácintokra, nárciszokra, szegfűkre, rózsákra is. 
Mit nem adna azért, ha nemcsak kibicként lehetne jelen, hanem játszhatna, vagyis 
tőzsdézhetne, és nemcsak magában mormogva. Rengeteg virágot vásárol különben, 
hazahozza; nem sajnálom a pénzt a virágra, mondja. 

Nemrég kitüntetést kap, valami aranyérmet, amelyet igen zárt körben, csak közép-
fejesek, meg, némi meglepetésre, néhány hazánkban is érdekelt nyugati cég vezetője 
jelenlétében adja át Színésznek a pártközpont egyik magas polcát birtokló embere, valami 
Júliusz elvtárs, így emlegetik, a becenevén. Nem akarják nagydobra verni a kitüntetést, hogy 
egy titkos vállalat vezetőjét ily nagy becsben tartják. Különben keresni kell is, érdekes, ki 
hajlandó átadni a plecsnit, többen nem vállalják, azonban a Júliusz becenévre hallgató elvtárs 
mosolyogva kijelenti, már miért ne. Rábízzák, annál is inkább, mert a szakterülete külpolitika 
és nem gazdaságpolitika, így lehet következtetni, hogy Színész vállalatának a feladata nyilván 
a szocialista tömb külpolitikai érdekeit szolgálja. Vagány híre van Júliusz elvtársnak, és nagy 
jövőt jósolnak neki, óriási jövőt, még annál is nagyobbat eme vékony, igen kistermetű, 
kifejezetten ravasz tekintetű, még nem öreg férfinak.  

Örvendezhetünk, elvtársak, mert kitüntethetjük, szónokolja Júliusz elvtárs, a 
szocialista gazdaságunk felvirágoztatásán munkálkodó jeles elvtársunkat, Sándor (Színész) 
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elvtársat, aki a szocializmusnak elkötelezett családja révén is kiváló képviselője 
rendszerünknek. Taps. Sándor elvtárs (Színész), megérdemli a kitüntetést, folytatja Júliusz 
elvtárs, mert közvetít és közvetít, élete a közvetítésé, közvetít a szocializmus és a 
kapitalizmus között, ami igen kényes feladat, de megtalálja a megoldásokat találékonyan, ha 
kell az áthidaló megoldásokat is, szinte hidat ver a tervgazdaság és a piacgazdaság között, 
vigyázva persze arra, hogy szocializmusunk ne sérüljön, sőt kiderüljön magasabbrendűsége. 
Mert Sándor elvtárs (Színész) gondoskodik és gondoskodik, hogy az állami vállalatainknak jó 
híre legyen belföldön és külföldön, sőt jobb híre, mint a nyugati magáncégeknek, ennek 
érdekében gyámkodik és gyámkodik, meg aztán elintéz és elintéz, mások és sokak helyett, 
fejezi ki talányosan Júliusz elvtárs. Taps. Leghangosabban tapsolnak a kapitalista cégek 
vezetői, kiknek fordítják Júliusz beszédét, sőt mosolyognak és bólogatnak. A többi vendég 
közül azonban jó néhány, főleg hazai közép-fejes tamáskodva, összeszorított foggal figyel, 
nem is tapsol. Ezt meséli még el Színész (Sándor)  az osztálytalálkozón. 

Színész (Sándor) megköszöni a kitüntetést szerényen Juliusz elvtársnak, mondván, 
hogy neki semmi más feladata nincs, mint bemutatni külföldön és belföldön az új, szocialista 
üzletember típusát. Majd előadja még nekünk, hogy miután pezsgővel koccintanak a 
kitüntetése alkalmából, és azt visszaidézve pezsgőt tölt magának és nekünk, hogy koccintson 
velünk, és mi is emeljük erre poharunkat, szóval elmeséli, hogy Júliusznak, már 
négyszemközt, azt mondja, hogy tudd meg, Júliusz elvtárs, túl kevés ember véd engem meg a 
céget, egyetlen egy. Rendben, Sándor elvtárs (Színész), így az a Júliusz, adunk még 
embereket neked, meséli Színész (Sándor). De nekem egyáltalán nem több ember kell, Júliusz 
elvtárs, mondja Színész (Sándor), ahogy meséli, hanem egy harci kutya, Júliusz elvtárs. A 
nagy jövő előtt álló Júliusz csodálkozva kérdezi, harci kutya, Sándor elvtárs (Színész)? Igen, 
Júliusz elvtárs, harci kutya, mondom, meséli Színész (Sándor). És szökkenek neki, Júliusz 
elvtársnak nagyokat, akár egy harci kutya, mondja Színész (Sándor), előadva mindezt ott 
nekünk, és szökken nagyokat harci kutyaként. És még elárulja, pedig nem szabadna elárulnia, 
mondja, mégis megteszi az osztálytalálkozó kedvéért, a mi kedvünkért, hogy Júliusz, mikor 
rábólint a harci kutyára, még tekintélyesebb összeget kér Színész cégétől a párt számára, mint 
a szokásos összeg, és ő, Színész rábólint. Mielőtt ezt mondja, több pokrócot is rádob a 
telefonra. És aztán még kijelenti Júliusz elvtársnak, és elég merészen, mondja Színész 
(Sándor), hogy Júliusz elvtárs, ha neked azt fogják mondani bizonyos helyeken a harci 
kutyára, miszerint az vért akar, akkor mondd azt nekik, nem baj, a nép is vért akar, mert az a 
legbecsesebb, a vér, hisz az életet jelenti. Tökéletesen egyetértek, Sándor elvtárs (Színész), 
mondja, Színész előadásában, Júliusz elvtárs, ráadásul a vér színe a mi színünk, sőt a vér a 
hatalom egyik legfontosabb tényezője, egyáltalán, összetevője. 
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Elárulom, állandóan új életet kezdek, nem tréfa, szóval új életet, igen-igen sűrűn, néha 
naponta, máskor mondjuk három-négy hónaponként. 

Jómagam nevezem így, új élet kezdésnek, mikor kifordulok magamból az egyik 
napon, szinte kilépve önmagamból, ámde a másikon már mintha kicserélnének, nemhogy a 
magamból való kifordulásomnak nincs nyoma, de semmi bajom, tettrekész vagyok, kedves, 
mosolygós, megengedő, nagyvonalú vagy éppen összeszedett, ugyanakkor könnyed, persze 
éleslátó, meg jókedvű, elsősorban jókedvű, esetleg ez is, az is. Számtalan változata van 
ilyenkor viselkedésemnek, amely azonban egyetlen tényezőben mindig azonos, hogy mintha a 
felhőtlen égbolton leledzenék, és minden súly, ami nyom, hipp-hopp, súlytalanná válik 
bennem, legalábbis ezt szeretném sejtetni.  



 146

És kijelentem Emmának, hogy a múlthoz képest szépnek látom a jövőt. Na, gondolja 
magában Emma, Gyula ma új életet kezd. Sejti, hogy az új életkezdésem a vesszőparipám, 
egyszer csak megsejti. 

Eme vesszőparipám hajtóereje egy szorongató érzés, az elégedetlenség. Hát csak 
ennyi. Az elégedetlenség önmagammal, a világgal, és nyilván Emmával is. 

Az elégedetlenség és az elégedettségre való törekvésem késztet új életre, ami 
tulajdonképpen valami új kezdetnek felel meg nálam. Minduntalan újból és újat kezdek, a 
kezdeteknél tartok mindig, képzeljük el, akár egy újszülött. És, mint kapisgálom, tényleg 
újszülöttként képzelem el az állandó újrakezdéseimet.  

Nagyon elfoglalt vagyok, Emma, mondom ilyenkor, nem tudom ugyan, mi dolgom 
van, de majd később megbeszélem veled.  

Ha feltolul bennem az elégedetlenség, akkor begubózom, és akkor a heverőre fekve 
beburkolom magam, ha hideg van, ha meleg van, egyaránt pokrócba, egy világosszürke 
pokrócba, mindig ugyanabba. A fal felé fordulok, így tárgyalom meg magammal, hogyan 
változtassak, megtárgyalom, mit csinálok rosszul, mit dobjak el, mit hagyjak abba, mi felé, 
merre törekedjek, hogyan legyen tovább. Mondom, beburkolózom pokrócba, a fejem búbjáig, 
semmim sem látszik ki, és mikor szólnak hozzám, nem válaszolok, nem akarok tudomást 
venni senkiről, Emmáról sem, sőt szívesen venném, ha nem lenne a közelemben. A falat 
pásztázom, a fal, illetve a falfestés esetleges hibáit, meg a faliszőnyeg mintáit, elképzelem, 
hogyan tüntetném el a hibákat, hogyan rajzolnám át a mintákat. Elképzelem, mikor, miképpen 
lehetnék majd elégedett. Közben persze keserűen taglalom, mibe törik bele a bicskám, miért 
és hogyan, némán mozgatom a számat, és mondom, mondom magamnak, hogy milyen 
hülyén, borzalmasan szerepelek itt, ott, amott, mennyire kivetnivalón nyilvánulok meg ekkor 
és ekkor, taglalom, miért is hívom ki a sorsot, és teljesen feleslegesen, hogyan nem teljesítem, 
amit magamra rovok, vagy amit elvárnak tőlem, és felelevenítem, mennyire megütközést 
keltően viselkedem, magamutogatón, esetleg éppen hogy észre sem vehető szánalmassággal, 
sőt még azt is felhánytorgatom utólag, ha, ekkor meg ekkor nem ízlésem szerinti ruhát veszek 
fel, vagyis felrovom önmagamnak mindazt, ami nem az elképzeléseim szerint teljesül, és ami 
nem illik a saját magamról megalkotott képemhez.        

Egy idő után a szoba felé fordulok, el a faltól, de továbbra is pokrócba burkoltan, 
tekintetemmel a szobát pásztázva, ám ha Emma véletlenül ott van, nem veszem észre, illetve 
úgy teszek, mintha nem venném észre. Valószínűleg, mikor kiiktatom környezetemet, akkor 
képzelem el, milyennek is kéne látnom magam az új életemben, hogy mindenben megfeleljek 
az elképzeléseimnek, hogy végre elégedett lehessek, és azt gondolom, hogy egyszeriben 
kedvesnek kell lennem, vonzónak, sikeresnek és megkerülhetetlennek, elsősorban is 
kitartónak, hovatovább a legfontosabb kérdések képviselőjének, komoly és bizalomgerjesztő 
személyiségnek, meggyőzőnek és okosnak, ugyanakkor afféle játékosan többértelműnek, 
megmutatva, hogy a fajsúlyosság nem ellentéte mondjuk a könnyedségnek; és természetesen 
sokat szükséges szerepelnem, lássák, létezik független elme is. És persze újítok majd az 
Emmához fűződő viszonyomban is, abban mindenképpen, határozom el, az állandó szerelmes 
viselkedést ültetem trónra, nem engedek a szerelemből, gyöngéd leszek, és kimutatom 
gyakran és rendszeresen, mennyire áhítozom Emma után, nemkülönben hatványozom majd a 
férfias önbizalmat meg teljesítményt. Miközben persze bizonyos kétséget árasztok mindezek 
iránt, nem is árt, ha így teszek, hát persze, határozom el, nem árt kétséget árasztani mind a 
szerelmes férj, mind a sikeres személyiség, mind a fajsúlyos könnyedség iránt, nem is kevés 
kétséget, mert semmi fafejség, ellenben nyitottság a köbön. 

Ha részleteket akarsz hallani rólam, Emma, akkor kérdezz meg engem, mondom most 
már vidáman. 
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Szóval újítok, ez a törekvésem, az újítás, szokatlan újításokat fogok követelményként 
magammal szemben bevezetni, fogadom meg, állandóan újítok és újítok, ez az értelme 
minduntalan újrakezdéseimnek. 

Rengetegszer kezdek, és rögeszmésen, sőt varázserőbe, igen, varázserőbe vetett hittel, 
új életet, és ilyenkor a régit, amit addig élek, mindenestől megkérdőjelezem, sőt eldobom, 
hajlamos vagyok szinte mindent, amit átéltem, amit csináltam valaha, sőt amit gondoltam is, 
elutasítani, és mivel tudom, hogy ez lehetetlen, hát kénytelen vagyok a múltamból némi 
kedvezőnek ítélt mozzanatot, magatartást, nézetet megtartani, ezeket azonban rögtön átitatom 
aztán az újdonatújjal. Szakítok, és a szakítás, mint gondolat és cselekvés, önmagában is 
tettnek számít a szememben. Szakítok a múlttal, a nem szeretettel, és egybefonódom a 
szeretni áhítozott jelennel, és főként a jövővel. Valahogy úgy teszek, mint az a hívő katolikus, 
aki meggyón és feloldozást kap. Meggyónok én is, csak nem papnak, hanem önmagamnak, 
hogy mit teszek rosszul, hülyén, csúnyán, igaztalanul, elregélem magamban és magamnak az 
összes felhalmozódó elégedetlenségemet, amelyek öngyűlöletbe torkollanak, önmagam 
megvetésébe, hogy aztán emeljem fel és szeressem meg magam újra, legyek elégedett, és 
adjam meg a feloldozást önmagamnak, kiegészítve egy lökéssel az új élet irányába.  

Ezekután mintha kicserélnének, kedves leszek, megértő, belátó, visszafogott, 
ugyanakkor könnyed és sejtelmes mosollyal járkálok, és persze belevetem magam még 
fokozottabban a kutatásaimba. Mintha kivirulnék ilyenkor.  

Ki tudja már, Emma, milyen a tegnapi Ú., mondom komolykodva; és nem kötöm 
Emma orrára, hogy miért  mondom.  

Nem sokáig tart az új életem. Jön az elégedetlenség, ellep, kezdődik elölről a folyamat. 
Új életem nyitásait, bármennyire érzékeltetem is bizonyos megnyilatkozásokkal, 

titokban tartom, abba senkit sem avatok be, Emmát a legkevésbé, hogyan is nézne ki az, 
előállni, na most új életet kezdek, Emma, mit szólsz? Mégis sejtem, hogy tudja, mikor kezdek 
újat, hisz, mikor belekezdek, egészen másképp viselkedem, látványosan másképp, tényleg 
úgy. Például takarítok, bevásárolok, mosogatok, és fokozottan szeretem Emmát. 

A minap egy társaságban úgyszólván megnémulok. Csak ülök, elnézek a levegőbe, 
nem szólok egy szót sem. Pedig baráti társaság. Tudniillik vita kerekedik egyik legnevesebb 
hazai kutatójáról az úgymond társadalomnak, és hát persze én vagyok az, aki úgy vélem, hogy 
az illetőről most már végre, a szinte vallási rajongás helyett, el kellene mondani az igazságot, 
és elmondom, mit gondolok, és hát eléggé kegyetlenül. A társaságban mindenki kivétel nélkül 
megsértődik, pedig nem róluk rántom le a leplet. Mire visszavonulok, és egy szót sem szólok 
többé. Ülök ott a társaságban szótlanul. Tudom, igazam van, ámde csak részben, és 
túlfeszítek, rám jellemzően, túlfeszítem a bírálatot, és hamisan ítélem meg a társaságot, hogy 
az majd képes lesz hangolódni rám. Emma próbál tekintetével ösztökélni, vegyek részt 
továbbra is a beszélgetésben, ahogy ő is részt vesz, még a fülembe is súgja, szólaljak már 
meg, hiába, nem vagyok hajlandó. Tisztában vagyok vele, hogy a látszattal ellentétben nem a 
társaságot utálom, hanem önmagamat, csalódóm ugyanis magamban, mivel ennyire 
félreismerem ezt a társaságot, amely pedig hozzám közeli, és hogy aztán emiatt ilyen hülye 
helyzetbe kerülök. Megfogalmazom magamban, ez így nem mehet tovább, új életet kell 
kezdenem. Igen, új életet megint. És némán ülök, mintha odaszögeznének a karszékhez. Még 
eltöltünk abban a társaságban vagy másfél-két órát, valószínűleg tehetetlenségünkben, és ki 
nem nyitom a számat. Megütközve, furcsállva  szemlélnek.      

Hazafelé menet Emmához sem szólok, nem vagyok hajlandó, mintha elveszteném 
beszédképességemet. És otthon sem szólok, begubózom. Emma beszél hozzám, kedveskedik 
velem, hiába, továbbra sem nyilvánulok meg. Már nem ez az első eset, mikor megnémulok, 
de ez a legsúlyosabb.  

Ismét pokrócba burkolózom, a pokrócomba, abba a szürkébe, a fal felé fordulok, majd 
el a faltól a szoba felé, és fogalmazgatom megint, hogyan változtassak, hogyan ne némuljak 
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meg többé, hogyan kerüljem ki azt a viselkedést, ami a némaságomhoz vezet. És nemsokára, 
néhány nap múlva, egy másik társaságban igen sikeresen és vonzóan szerepelek. 

A néma viselkedést bedobom a köztudatba, Emma, jegyzem meg akkor már vidáman, 
hogy aztán annál inkább jártassam a számat. 

Persze  nagyon is jól tudom, mi az igazi dolgom, hisz kutatom a korszakváltozások, új 
kezdetek témáját, miután megjelenik könyvem a megfosztottságról és elesettségről szóló, 
miközben pedig érzem, mennyire érvényes az elméletem, amely a megrázkódtatás 
megegyezéséről, tehát a konszenzus traumájáról  szól.     

Nem hagynak engem szó nélkül sehol, minduntalan beleütközöm a rám vonatkozó 
kérdésbe, miért vagyok én olyan amilyen, például olyan érdes. És rajtam marad, hogy érdes 
vagyok, bármennyire is szeretném mutatni, bizony nem vagyok érdes, azonban mindig 
felmerül, hogy olyan érdes vagyok. 

Ilyenkor megint beburkolózom a fejem búbjáig a pokrócomba, abba a 
világosszürkébe, és magamba tekintek, kényszerítve a magamba tekintést, pontosabban nem 
térek ki ez elől, és gyorsan, ahogy mindig is elhatározom, megújítom magam, hogy ne 
lehessen többé például érdesnek titulálni engem.  

Megkérdezem Emmát, hát aki érdes, az olyan volna, mint én? Választ nem várok, 
illetve elengedem a fülem mellett.   

És tanakodom némán a pokrócomban, szemlélvén közben a szobánkat, mind a Klauzál 
utcait, mind a Szabados Sándor utcait, elképzelve, hogyan változtatnám meg a szobát, mert 
ugye a környezetemen is változtatni szeretnék új életemben, a környezetemmel is elégedetlen 
vagyok, azt is megújítanám mindig, szóval tanakodom magamban, hogyan rendezném át, 
pontosabban milyen lakást kívánnék magamnak, magunknak, és elképzelem, hogy volna 
dolgozószobám, amely csak az enyém, és amelynek falát könyvek borítanák, mind a négy 
falát a mennyezetig, és a könyvespolc szabályos, egymásra rakott, vakítóan fehér kockákból 
állna, füstszínű üveggel, de átlátszóval, az egész egy kis Bauhaus építményt mintázna, és 
helyet hagyna egy világosbarna barokk írószekrénynek, rengeteg fiókkal,  rajzolatos felülete 
visszatükrözné a fényt, előtte sötétbarna bőrrel bevont Jugendtstil székkel, az ablak melletti 
sarokban pedig füles fotel terpeszkedne sárgásbarna szövettel kárpitozva, különben art deco, 
mellette nikkelezett zenegép, minimál-modern forma, és sok maximál-modern formájú lámpa 
mindenhol. Ilyen környezetben aztán, mint ábrándozom, volna esélye egy új életnek.  

És megújultan bontakozom ki pokrócomból, szerelmesen közelítve Emmához, 
felhőtlen kiegyensúlyozottsággal, semmi érdesség rajtam és bennem, amit elégedetten veszek 
tudomásul.  

Emma, tudd meg, még inkább a zsánered leszek, mondom, és ezt épp akkor mondom, 
mikor szakításban vagyunk egymással, de még úgy gondolom, az nem komoly, az 
visszafordítható.  

Persze továbbra is kutatok és kutatok, közben meg írok egy esszét a névtelenségről.  
És  aztán tényleg új életet kezdek, kell is kezdenem, amikor szakítunk Emmával. 
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 Az év, sőt az évtized utolsó napjának estéjén, még jóval éjfél előtt, egy pinceszínház 

előadott Emmától egy kis apró jelenetet, amelyet az éppen majd megkezdődő jövő évtizednek 
ajánlott. A szereplőknek le kellett vetkőzniük a színen anyaszült meztelenre, nőknek és 
férfiaknak, és aztán így tekintettek szoborként, mert megmerevedve, a nézőkre. Hirtelen 
besötétedett a szín és elkezdődött egy film, és ebben a filmben az iménti meztelenek jelentek 
meg, mintegy átlépve a filmkockákra, és ott aztán véresre verték őket egyenruhások, ömlött 
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belőlük a vér, és véresen farkasszemeztek a közönséggel a vetítővászonról. Majd 
kivilágosodott megint, hogy a színpadon lehessen látni ismét a filmről lelépő, meztelen 
szereplőket, vérüket folyatva, élőben véresen. Majd a véres, pucér szereplők a nézők közé 
vegyültek, hozzájuk dörgölőztek, legyenek véresek azok is. Egyesek felkiáltottak a 
közönségből, na ne, a kurva életbe, szilveszteri a ruhám, menjetek a picsába a véretekkel. 
Mások szerették, hogy véresek lettek, oké-zsoké, ismételgették, sőt ölelgették is néhányan a 
véresen meztelen színészeket, férfiak melleket tapogattak, nők hímtagokat. Aztán ismét 
besötétedett, csak két meztelen és véres szereplő maradt a színen megvilágítva, egy nő és egy 
férfi, akik a következőt szavalták egyszerre: könnyű lemosni a vért a bőrünkről, uraim és 
hölgyeim, csak zuhany alá kell állnunk, különben boldog új évet, viszont a ruháról annál 
nehezebb a vért eltüntetni, úgyhogy vigyük tisztítóba, vagy nyissunk tisztítót, hisz lehet, hogy 
egy tisztító megnyitása, egy jókora tisztítás, talán még megtisztulás is a boldog új évtized titka 
manapság. 

Koromsötét lett a pinceszínház termében, hirtelen lett sötét, áramkimaradásra lehetett 
gyanakodni, mire jómagam, felhasználva az alkalmat, hogy nem láthattak, nem 
azonosíthattak, beszélni kezdtem.  

Azt mondtam, hogy uraim és hölgyeim, az még semmi, amit az előbb láthattunk és 
hallhattunk, mert nézzük csak, és most a börtönőreinkhez szólók; figyelem fő-főkutyák,  
nézzük csak, ha ki szeretnétek teljesíteni rendszeretek jellegzetességeit, akkor mindennél 
fontosabb volna számotokra, hogy a néptömeggel a bűnökben megértsétek egymást, azokban 
a bűnökben, amelyeket elkövettek minden pillanatban, és amelyeket egyenesen erénynek kéne 
beállítani, mert az illene uralmatokhoz, a bűnös erényben való osztozkodás a tömeggel. 
Javaslom hát nektek, az erényesen bűnöző főkutyáknak, mondtam, engedjetek a tömeges 
népnek is erényes bűnözést, ne csak magatoknak, sőt hirdessétek a bűn erényességének 
magasabbrendűségét, erkölcsben való fogantatását, mert ezt aztán a néptömeg tökéletesen 
értené és magáévá tenné. Most rátérek arra a főkutyára, mondtam, aki pályája kezdetén nagy-
nagy szerelmével csókolózva nézte az Operaház első sorából a Pillangókisasszonyt, sőt 
meghatódva, könnyezve, és éppen olasz vendégénekesekkel, még az utcán is könnyezve, az 
előadás után, taxi keresése közben, taxi persze nem akadt, ami akkoriban nem volt meglepő, 
mire egy szürke kocsi vezetője ajánlkozott, elviszi őket bárhová egy kis pénzért, hát beültek, 
továbbra is csókolóztak, még akkor is, mikor az a szürke kocsi behajtott egy nagy, szintén 
szürke ház széles kapuján, és kiszállván az udvaron, a leendő főkutya bilincset kattintott nagy-
nagy szerelme, aki csaknem eszét vesztette a döbbenettől, csuklójára, majd bevezette a 
megfelelő helyre, egy cellába, miközben továbbra is csókokkal borította arcát, nyakát, és 
biztosította szerelméről. A továbbiakban pedig, főkutyák, fel kell hívnotok a figyelmet, 
mondtam, mondjuk arra a rengeteg szívbetegre, kiket egyszerűen megrágalmazhattok 
színleléssel, majd sulykolnotok kell, hogy az ilyen meg amolyan szívbetegek megfosztják a 
dolgozókat, a néptömeget, a lakosságot, az állampolgárokat, a magyarságot a jóléttől, a túl 
sok drága és ritka gyógyszer fogyasztásával, és tudatosan, szívtelenségből, hisz a szívükkel 
van baj, hát össze kell fogdosni és eltelepíteni őket. Persze a központi parancsuralmárnak 
kéne kezdeményezni, mondtam, mert hisz neki az semmi, jól emlékezhetünk ugyanis arra, 
mikor sebekről tépette le a kötéseket és ragtapaszokat, hátha fellel alattuk valami 
felhasználhatót, sőt fogsorokat húzatott ki alul, felül, mondtam. És miután igyekezett, hogy 
kiérdemelje szépen, kellően és illően a rangját, vagyis előállítsa az emberi fajnak egy olyan 
változatát, amely az állatra emlékeztet, valamilyen állatra, olyanra, amelynek egyetlen 
szabadsága a fajfenntartás, pontosabban a fajfenntartás bizonyos szabályozott formája, és 
miután tevékenysége arra irányult, hogy kikezdje létezésünket, megsemmisítse 
méltóságunkat, személyiségünket, jogokra érdemes voltunkat, hogy megteremtsen egy olyan 
embert, aki már nélkülöz minden egészséges megnyilvánulást, és hogy eltűntesse ember 
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voltunkra jellemző képességeinket, legyünk pavlovi kutyák, mostanság már, elégedetten az 
eredménnyel, más színben akar feltűnni, és… 

Hirtelen kivilágosodott, és én abban a szent pillanatban abbahagytam a mondandómat, 
és mivel jó érzékkel egy sarokban álltam, ahol nem volt szomszédom, ezért senki sem 
azonosíthatott az előadóval, sem előadásom közben a koromsötétben, sem most a világosban. 
És gyorsan kisurrantam.  

Mélységes szégyen töltött el a beszédem miatt.  
Az egész élet egyetlen nagy megszégyenülés, gondoltam. 
Elhatároztam, többé soha sem írok névtelen levelet. 
És új tekintetet akarok.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 151

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 1

 
 
 
 
 
„Ha látomásod támad, fejtsd meg.”  
(Ú., vagyis Újhely Gyula). 
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Valami megzavart, mintha bizony látomásom támadt volna, valami afféle.  
Minden, de minden mostanság feszültséggel töltött el, az is feszültséggel, aminek nem 

kellett volna feszültséggel eltöltenie, az is, ami régebben nem töltött el feszültséggel.  
Állandóan hadakoztam a feszültségeimmel, amiket nehezen lehetett elviselni, tulajdonképpen 
a feszültségek uralkodtak bennem és felettem, a feszültségek uraltak, karöltve az igen 
elszabadult érzelmekkel, érzékenységgel, szomorúsággal, megbántottsággal, kuszáltsággal, a 
magamból való kivetkőzés szenvedélyes, hogy úgy mondjam, játékával, karöltve a 
képzeletem hiteltelen furcsaságaival, a túl heves izgalmakra vágyódással, vagy éppen a 
csendes elvonulással, a feltűnő elvonulással. Feszültségeim ráadásul telítve voltak megannyi 
veszélyes önrombolásra biztatással, erre is ráébredtem, és sikertelenül próbáltam 
rendszabályozni.  

Teltek a hónapok, az őszt bizonytalannak láttam, az időjárást szeszélyesnek, hiszen a 
felhők egyszer, minden ok nélkül kékséget árasztottak, máskor bíborban pompáztak, a 
gazdálkodók, állítólag, fejcsóválva, aggódva beszélték, mi ez a kék, mi ez a bíbor, már az 
időjárás sem a régi. Ugyanakkor a hold fényérméje, ha olykor el-eltakarták is némi 
felhőrongyok, nagy derűvel tündökölt, igen, a fényérme az égen, és csupa ünnepélyességgel 
tündökölt, minek hatására, és a felhőrongyok ellenére, már-már sikerült, amit sosem 
gondoltam volna, eme fényérmének feloldania feszültségeimet néha napján. 

Emma az új élettársához költözött, a rózsadombi Lórántffy utcába, tulajdonképpen 
egy, ahogy jellemeztem, undorító, gyomorforgató, gennyes környezetbe, mételyezően 
gazdagszagúba, amit nem győztem hangsúlyozni, és mindezt ugye Ádámnak kell, 
ismételgettem vádlón, megszenvednie.  

De majd gondoskodom az ellensúlyozásról, határoztam el, és berendeztem Ádámnak a 
másfél szobás lakásom fél szobáját, tudniillik megegyeztünk Emmával, hogy Ádám felváltva 
egy hétig az ő, egy hétig az én légkörömet élvezi, várta is ez a szoba Ádámot mindennel, kék-
fehér színekben, ami egy kis srácnak kellett. Én vettem ugyanis birtokba az Emmával közös 
lakásunkat, a Csurgói úton, egészen közel anyósom lakásához, ahol nemrég még mi is 
laktunk, a Szabados Sándor utcában, így aztán anyósom, Anna, néhány percre tőlem, könnyen 
hozhatott ételt hozzám, a saját főztjét, és hozott is, persze nem nekem, hanem unokájának, 
Ádámnak hozta, és csak akkor, ha Ádám nálam tartózkodott. Próbáltam lakásomat otthonossá 
varázsolni, elsősorban is összhangot teremteni benne, hisz az összhang erő, valamiféle 
varázserő, mint vélekedtem, csodát tehet ráadásul, és hogy ilyet tegyen, azt kevés költségből 
meg apróságokkal is el lehet érni, ahogy gondoltam, és, hogy így van, az bebizonyosodott, 
mikor vásároltam például három fehér, hófehér kerámia hamutartót, egyszerű, sima vonalút, 
mégis hihetetlen csodát tettek, és megmagyarázhatatlanul, a látványt tekintve, és ugyanígy tett 
csodát Ádám szobájával egy hatalmas csillagtérkép íróasztala falán, egy csillagtérkép, 
mélykék alapon, arany ábrákkal.  

Ha Ádám nem tartózkodott éppen nálam, akkor egyedül, végtelenül egyedül tipródtam  
lakásomban, a komorabbnál is komorabb gondolataimmal. Próbáltam elterelni figyelmemet 
minduntalan másra, például a tükörbeli képmásomra, hogyan festek szakállasan és 
bajuszosan, tudniillik, miután szakítottunk Emmával, mintegy beharangozva új korszakomat, 
szakállt és bajuszt növesztettem, ámde hiába próbáltam elmélyedni szőrzetemnek, a 
meglehetősen érdesnek és sötétbarnának szemlélésében, csak az foglalkoztatott, ki is volnék 
én. Igen, ez, hogy ki vagyok, foglalkoztatott. 

Mi lesz velem, kérdezgetett anyám, Ilona, mi lesz velem, faggatott, mi lesz velem 
egyedül? Elengedtem a fülem mellett, nem voltam hajlandó válaszolni. Apám, Frigyes viszont 
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örömének adott hangot, mondván, örülni kell, hogy fiacskája megszabadult Emmától. 
Felcsattantam  ilyenkor eléggé. 

Ádám első évnyitóján megjelent Emma oldalán az új élettársa, Lajos, a gyártásvezető, 
akit a nyárspolgár legrosszabb fajtájának gondoltam. Megállapítottam kárörvendőn, mennyire 
nem illik Emmához, és kérdezgettem Emmától somolyogva, hogyan lehet képes egy ennyire 
műveletlenséget sugárzó férfiú társaságában levegőt venni egyáltalán, és kikértem magamnak, 
hogy Ádámot Emma kitegye egy ilyen, mint csak úgy véleményeztem, ügyeskedő és arcátlan 
alak hatásának. Emma kiosztott, a fejemhez vágva, hogy Lajos egy igen rendes ember. Lajos 
próbált kedves lenni hozzám, de rá sem hederítettem, és odamondtam Emmának dühösen, 
semmi keresnivalója ennek az alaknak fiunk évnyitóján, ha nem tűnik el, akkor balhét 
csinálok, például felpofozom a nyílt színen, Ádám leendő osztálytársainak szülei előtt, hát 
kénytelen volt Emma valami ürüggyel eltávolítani Lajost.  

Persze már tudott olvasni Ádám, ahogy már említettem, nem az iskola tanította, 
olvasott is rengeteget, meséket olvasott, közben csokoládét eszegetett. Majd játszani kellett 
vele, különböző társasjátékokat, de elsősorban pókerozni akart, szenvedélyes pókerjátékos 
lett, általában győzött ellenem, meg is jegyezte, bizony a fejembe lát, bezsebelt tíz és húsz 
forintokat, feltűnő élvezettel, de eszében sem volt elkölteni, igen fogta a pénzt, a 
legtakarékosabbnak mutatkozott a családban.  

Hetek óta egyedül tengődtem, mintha nő, asszony, lány nem is létezett volna 
egyáltalán, mert egyetlen egy sem tünedezett fel körülöttem. Már tél volt, mikor kószálni 
indultam, és felszedtem egy nőt, felszedtem a Rákóczi úton, a Nagydiófa utca sarkán, 
egyszerűen felszedtem közösülés, csak közösülés céljából, egyszerűen csupáncsak semmi 
más, csak az ilyen ténykedés céljából. Semmi udvarlás, semmi birtoklás, semmi vágy, 
tulajdonképpen a gyönyörből is semmi, csak a megfarkalás. Nem volt érdekes számomra, 
milyen az a nő, miféle, csak legyen nagy emlője, meglehetősen nagy, de azért ne túlságosan 
burjánozzon. Ennek, vagyis a nagy emlőnek meg is felelt az a nő, viszont izzadságszagot, 
eléggé hevenyt és büdöset árasztott, beszédmódja is meglehetősen izzadságos volt, fel is 
kavarodott a gyomrom. Ennek ellenére, pedig gyomrom felkavarodását figyelmeztető jelnek 
is felfoghattam volna, mégis kivittem kocsival, a világoskék bogárhátúval a Kamaraerdőbe, 
mert azért a lakásomra mégsem akartam felvinni, és a hátsó ülésen próbáltam ondómat ebbe, 
a tulajdonképpen bűzös nőbe lövellni, ebbe a, mondhatni, repedt sarkú nőbe, egy ilyenbe azt a 
becses anyagot, amely  magába gyűjti és továbbadja mindazt, ami a leghatalmasabb az 
életben. Ám nem sikerült a farkalás egyáltalán, vergődtem azzal a nővel, kinek csöcse  
melltartó nélkül a térdéig lógott, miközben felrémlett előttem Emma, az ő melle, körtébe 
oltott alma melle, meg a vele való szeretkezések. Gyomrom mind erőteljesebben kavargott, 
már-már hánytam, hát dühödten kilöktem a nőt a bogárból, utána a ruháit, a világoskékből, 
gázt adtam és elhúztam, tulajdonképpen menekültem, azonban le kellett állnom, kiugrani és 
hányni, hányni és hányni. Még hazaérve is kavargott a gyomrom, gyötört a hányinger, sőt 
ziháltam és verejtékben fürödtem, az arcom hol kivörösödött, hol megfehéredett, gyengeség 
és önutálat árasztott  el.  

Mikor Ádám hatéves születésnapja miatt összejött a két család a szüleimnél, a Jókai 
téren, az Újhely meg a Virágh család, persze apósom, Ambrus nélkül, akit apám, Frigyes nem 
bírt elviselni, a hangulatot roppant megterhelte, hogy úgy tettem, mintha Emma ott sem lett 
volna, egy szót sem szóltam például  hozzá. 

Hónapok múlva, hogy elváltak útjaink, Emma javasolta, hogy menjünk el egy kiállítás 
megnyitójára, meglepetésemre javasolta, mert nem mutatkoztunk együtt sehol, vigyük el 
Ádámot ketten, mondta, az jót tenne neki, hogy anyjával és apjával egyszerre lehet együtt, és 
épp ideje már elvinni fiúnkat egy vernisszázsra, hisz imád rajzolni, festeni. Aztán még hozzá 
tette Emma, és ezen még inkább meglepődtem, hogy a kiállítás ürügyén legalább felöltözhet, 
tudniillik ilyet, hogy felöltözés, ami ugye a kiöltözést takarja, azelőtt ki nem ejtett volna a 
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száján. Előadta, mit venne fel, és ez is, hogy megfogalmazott ilyesmit, merőben szokatlan volt 
tőle, de maga az öltözék is, amit említett, szokatlan: fekete nadrág, piros-fekete cipő, piros 
pulóver, fekete félkabát, hozzá illesztve piros sál és kesztyű, meg fekete táska, piros 
díszítésekkel. És mikor szóvá tettem, mi a fene, kiöltözni akar, rám szólt, na és, mi van 
abban? Aztán megjegyezte, világ életében szeretett volna öltözködni, de valahogy elnyomta 
magában, nem érezte magához illőnek, most viszont már semmi fenntartása sincs ezzel 
kapcsolatban, vegyem tudomásul, ha nehezemre esik is. Szóval mintha változott volna Emma, 
ruhaviselete mindenképpen változott, ezt nyugtáznom kellett a továbbiakban, bár szinte 
észrevétlenül változott, és mégis jelentősen. A hányaveti nemtörődömséget és lehordottságot 
tompítva, viszont a pukkasztásra való jelleget erősítve, tudatosabban válogatott, mit vegyen 
magára, és egyúttal a bolondosabb formákat részesítette előnyben, ami annyit jelentett, hogy 
megtartva öltözködése lazaságát, és továbbra is kerülve a köznapiságot, merészebb színeket és 
formákat mert magára ölteni, sőt, és ezen lepődtem meg igazán, kifejezésre juttatta 
ruhadarabjaiban is most már, amit eddig elkerült, hogy ő bizony egy anya.   

Ejnye, Emma, mondtam, annyira megváltozni, mint te, mióta elváltak útjaink, ha 
másban nem is, de a megjelenésedben mindenképpen, egy döbbenet. Levetkőztem persze a 
hatásodat, ezt gondolod, Gyula, ugye, mondta Emma, hát kilóg a lóláb, vagy nyilván már 
elfelejtetted, milyen is voltam. Dehogy, nem felejtettem el, Emma, mondtam, egyáltalán nem, 
bennem maradtál, az az Emma bennem, aki velem élt, viszont erre  az Emmára, aki nem 
velem él, alig ismerek rá, megjelenésében semmiképpen, ha nem haragszol. Akkor csoda 
történt velem, Gyula, mondta Emma, mert nem igen szoktunk változni, úgy alig, hogy alig 
lehessen ránk ismerni. Mintha valamifajta másik éned bontakozott volna ki, Emma, mondtam, 
egy másik, számomra ismeretlen Emma, legalábbis külsőségekben, egy tulajdonképpen 
másfajta V. Emma. Ne viccelj, Gyula, mondta Emma, hülyeségeket beszélsz, szeretem a régi 
öltözködési formámat, tudd meg, nem tagadom meg, ha ruhatáramat újfajta, neked idegen 
darabokkal egészítettem is ki, ennek ellenére most is olyannak látom magam, mint régebben, 
a te oldaladon, nézz rám, most például ugyanolyan nemtörődöm, laza, lehordott cuccokat 
viselek, mint mikor megismertél, no persze nem akármilyeneket, minden esetre rosszul látsz, 
csináltass erősebb szemüveget. Jó, jó, visszakoztam, de azért mégiscsak változott a külsőd, a 
megjelenésed, ismerd el, Emma. Ne bosszants, Gyula, mondta, ne bosszants, egyszer és 
mindenkorra szögezzük le, az vagyok, tudd meg, aki voltam, mit képzelsz.  

Mindenesetre úgy láttam Emmát, hogy ugyan továbbra is fiatalabbnak látszott a 
koránál, viszont másképp fiatalabbnak mint eddig, nem törekedett arra, hogy születési 
adottságait a kelleténél jobban kiaknázva mintázzon egy örökkön örök lányformát. Sőt úgy 
alakította magát, hogy ne lánynak, hanem nőnek látsszon most már. Hihetetlen, nővé érett, 
gondoltam, a Díszcserje (kis)asszony. Ugyanakkor megmaradt élénk, ritmusos mozgása, csak 
megfontoltabban, megmaradt szép fogú, csodálkozó mosolya, ha nem is oly csodálkozón, 
megmaradt friss, eleven tekintete, ám már nem annyira felhőtlenül, de mindezt, amivel eddig 
bizonyos értelemben feltűnően élt, sőt amire rájátszott, visszafogta, a szép fogú mosoly 
kivételével, mert az még kifejezettebb lett nála, kifejezetten mosolygós lett, feltűnően az. 
Hajviselete is változott, mert engedte, amit azelőtt nem, a haját begöndörödni, és hosszabbra 
növeszteni lényegesen, egyáltalán nem hordta már fiúsnak, ám továbbra is hanyagul 
igyekezett viselni, nem fodrászozottan, bár nem akkora keresett hanyagsággal, mint azelőtt, és 
most úgy, hogy látsszon, neki aztán dúsabbnál is dúsabb a haja, nem is tudtam, hogy ennyire 
dús; de ami a legmeglepőbbnek bizonyult, hogy barnásszőke haja barnává sötétedett. És már 
nem is mertem volna beleborzolni, mint ahogy sokáig megtettem, illetve, egészen másképpen 
borzoltam volna a hajába. Meg aztán arckifejezése, szemjátéka nem fejezett ki oly sok 
bírálatot mint korábban, és ez jó hatást keltett. Testtartása is megváltozott, nem hangsúlyozta 
már felkiáltó jel mivoltát, amely oly jól jellemezte valamikor, hanem hangsúlytalanabbra vette 
tartását, lágyabbra, életlenebbre, feszüléstől mentesebbre, és mintha egyből alacsonyabbnak 
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és teltebbnek is látszott volna, nőiesebbnek, illetve asszonyosabbnak. Nem érezhette úgy 
többé senki a közelében, mintha minduntalan felszólítana valamire, ahogy régebben, inkább 
azt mutatta, hogy hajlandó a másik tetszésére tenni, ha az a másik kicsit is rokonszenves neki. 
Járását korábban a puha, hosszú lépés, ugyanakkor a kemény ütemesség jellemezte, mintha 
táncolt volna, most viszont az ütemet puhára vette, léptei hosszát meg rövidebbre, ám 
keményre igazítva, most ilyen táncszerű lépéseket tett, miközben továbbra is utána kellett 
néznie csaknem mindenkinek. Megjelenése, és ez volt számomra az érthetetlen, 
fokozottabban mutatott rá jellemzően, elnevezésemben, Díszcserje (kis)asszonyos vonásokat, 
mint eddig, holott mintha éppen eme vonásait szerette volna eltűntetni, mégis inkább 
megerősítette azokat, csak másképp, furcsán is hatott számomra ez a másképp Díszcserje. 

Viszont továbbra is változatlanul írta regényét, egy sejtelmes prózát bizonyos, 
titokzatos, vörös tintával levelezőkről, kiket címzettjük, egy bátor asszony leleplez, egyszer 
már befejezte, de most rájött, át kell írnia. Éppen azon akadt meg, hogyan ábrázolja az egyik 
levelezőt, aki fő értelmi szerzője volt a bátor asszony megfélemlítésének, és ráébredt, olyan 
figurának kell lennie, aki ideológus, nevezetesen a megfélemlítés világnézetének képviselője, 
aki elsajátította a másik lelkébe hatolás formáinak különféle, egymástól eltérő, mégis 
összeegyeztethető, fenyegető viselkedését, és amikor ezt tette, egészen mámorosan tette, 
mintha kábítószer váltotta ki volna belőle.   

Úgy gondoltam, az állandó feszültségem az Emmával történő szakításom miatt 
következett be. Aztán rájöttem, ez csak részben igaz, miután egy váratlan fejleménybe 
gabalyodtam. 

Az egyik hajnalban ugyanis felriadtam, álmomból riadtam fel, egy olyan álomból, 
amely megterhelt, igen-igen megterhelt, egy szerdai napon, hát csendesen kikeltem az 
ágyamból, a könyvespolchoz botorkáltam a félhomályban, hogy rátaláljak, az álmom 
útmutatása szerint, egy emlékkönyvre, amely valahol hátul és magasan feküdt a fehér-barna 
polcrendszeren, olyan magasságban, ahol sosem keresgéltem, és mégis oda nyúltam, valami 
sejtéstől vezéreltetve, egyenesen oda, ahová kellett, az emlékkönyvhöz. Nem lapoztam bele 
azóta, hogy kiadták, kisgyerekkorom óta, el is lepte a vastag por. És aztán mintha áram, igen, 
szóval mintha villamos áram ütött volna meg, mikor odalapoztam az albumban, egyenesen 
oda, ahol, emlékeim szerint, amelyeket mélyen eltemettem, de most az álomban előjöttek, egy 
kisfiú, három vagy négy éves forma, rongyokban, mezítláb, kopaszon, egy csontvázszerű 
kisfiú tekintett rám űzötten, hátára egy bili kötözve, nem tévedés, egy bili. Igen, egyenesen 
arra a kisfiúra lapoztam rá, kopasz kisfiúra, hát persze. A kisfiú mögött még egy felnőtt is állt, 
nem, nem, nem állt, inkább magasodott, vasalt sötétszürke katonai egyenruhában, 
géppisztollyal, de még mennyire magasodott, arca kivehetetlen volt, arcvonásai 
elmosódottságának viszont örültem, nem akartam azzal szembesülni. Csak néztem és néztem 
azt a kopasz kisfiút, azt a fejet, azt az arcot abban az emlékkönyvben, és nem mertem 
kimondani, még magamnak sem mertem, hogy a kisfiú én vagyok, hogy magam vagyok az a 
csontváz, a bilivel a hátamon, az a kétségtelenül halálra szánt csontváz, én, aki kiirtásra szánt, 
mert hát géppisztoly szegeződött rám. Gyerekkoromban, úgy hatévesen, mikor ezt az albumot 
először átlapoztam, titokban, mert nem engedték meg nekem, még nem azonosítottam ezt a 
fotót, hogy azon én vagyok, egyáltalán nem, az albumban lévő rengeteg sok borzalmas fotó 
között, most viszont kénytelen voltam ráismerni, hogy ez a kopasz fiús kép a bilivel, meg az 
egyenruhás géppisztolyossal engem ábrázol. Átnéztem az albumot csaknem harmincöt év 
múltán, ha jól számoltam, és, furcsa, nem furcsa, azoknak a képeknek a látványában, 
amelyeket az emlékkönyvben találtam, a szörnyűségeket ábrázoló képekben semmi különöst 
nem láttam, nem ráztak meg, nemcsak azért, mert az ilyen szörnyűségek, borzalmak, ha nem 
is pontosan ilyenek, megszokottak lettek,  ezeken már régen túltettük magunkat, meg sem 
érintenek bennünket, és, mint bevallottam magamnak, engem sem érintettek meg, egyáltalán 
nem az a számtalan haldokló roncs, és már holt tetem, a csontváztekintetek, vér, agyvelő, 
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gerincvelő, levágott fülek, kinyomott szemek, bezúzott koponyák, rezzenéstelenül bámultam  
a szenvedés, a megkínzás, a megaláztatás, meg a halál képeit. Csak egyetlen egy érintett, a 
magam halálra szánt mivolta, a bilivel a hátamon. Ámde leginkább a kopasz fejem borzolta 
fel az idegeimet.  

És rájöttem, miért nem bírtam elviselni soha a kopasz fejet, mert nem bírtam, sértett a 
kopaszság, az nekem utálatosnak, félelmetesnek tetszett. Számomra a kopaszság egyenlő lett 
mindenfajta borzalmas helyzettel. A kopaszság szörnyű, a kopaszság visszataszító, a 
kopaszság halálra ítélő, gondoltam mindig. Tulajdonképpen a kopaszság, mint a meztelenség 
egy fajtája, a kiszolgáltatottság jele, gondoltam ezt is, és elszörnyedve néztem is mindig a 
kopasz fejekre. Szégyennek, hihetetlen magaláztatásnak számított nekem egy meztelen fej, 
botrányként tartottam számon mindig. Az még hagyján, ha valakinek természetes módon 
hullott ki a haja, gondoltam, de ha lenyírják, ráadásul erőszakkal, mint az enyémet is annak 
idején, akkor egyszeriben fegyvertelen lesz, vélekedtem, megfosztódik  tartástól, ellenállástól. 
Úgy képzeltem, a haj lelki fegyver, általa dacolni lehet még a megsemmisítéssel is. 

Ádámra gondoltam, aki nem lesz kopasz soha, nem és nem, határoztam el, nem lehet 
kopasz, mert azt nem engedem, a fiam nem lehet soha kopasz, az lehetetlen lesz, hogy a fiam 
egyszer is kopasz legyen, és ha véletlenül kopasznak kell lennie, akkor inkább… de még 
gondolatban sem folytattam. És persze szó sem lehet arról, hogy a hátára valaha is bilit 
kötözzenek. 

Nevettem, hogy ilyesmiket gondolok, és észrevettem, milyen kínosan nevetek, hát 
persze, átvettem családomtól a kínos nevetést, ha ugyanis anyám, apám, nagymamám 
nevetett, akkor kínosan nevettek, az Újhely-család minden tagja kínosan nevetett, 
hagyománnyá jegecesedett is, vélekedtem, ez a kínos nevetés nálunk. Mennyi, de mennyi 
kínos nevetésben volt részem életemben, meg is jelentek előttem képek, amelyeken 
kirajzolódott szépen, amint szüleim és nagymamám bár nevetnek, de kínjukban nevetnek. 
Mert ugyan, és ez volt nálunk a mondás, minek örüljünk, talán annak, hogy megfosztottak, 
mindentől megfosztottak bennünket, elsősorban emberi méltóságunktól, ember voltunktól, és 
ki akartak irtani!? És talán, kérdezgettük önmagunktól, annak örüljünk, hogy szinte minden 
honfitársunk gyűlöl bennünket, és a halálunkat akarja, sőt megmenekülésünk miatt még 
jobban gyűlöl és akarja halálunkat, hát ennek örüljünk?! Ezt kérdezgettük, minduntalan, ezt, 
persze csak a lakás négy fala között, csak ott, és ott is szorongva. Ilyenkor menekültem 
otthonról.  

Ám felfedeztem, hogy nemcsak jómagam, a szüleim és a nagymamám, hanem sokan 
mások is kínjukban nevetnek, ami mostanság jellegzetes, hogy itt és most nálunk kínjukban 
nevetnek, ám azok a mások más kínok miatt nevetnek, gondoltam, másfajta kínjukban, mint 
mi, az Újhely-család tagjai, bár mások is ugyancsak kínjukban nevetnek, ha nevetnek.  

Felötlött bennem minduntalan, ha ily sokan nevetnek kínjukban, vagy egyáltalán nem 
is nevetnek, akkor változást kéne elérni a nevetésben, változást, és azonnal fő kutatási 
témámra, a korszakváltozásokra, új kezdetekre összpontosítottam, az első kötetet befejezve, a 
második kötetére. Felötlött bennem, hogy témává kéne tennünk magát a nevetést, központi 
témává, körül kéne írnunk, taglalni kéne hatásait, és meghatározni, a meghatározáson is 
nevetve. Bevezethetnénk a vallomást a nevetésről, vallhatnánk lépten-nyomon, és mindig és 
mindenhol a nevetésről, a nevetésről mint olyanról tarthatnánk beszámolókat, a róla való 
tudást elmélyíthetnénk, és új, friss tudást szerezhetnénk. Ezzel, a nevetésről való új tudással 
megerősíthetnénk, hogy a nevetés és az ember egymásból következik, csak az ember képes 
nevetni, és ha az ember nem használja ki eme különleges, egyedi képességét, akkor nem 
maradhat ember. Ha ki akarunk mászni jelenlegi siralmas állapotunkból, amiben most 
vagyunk, nevetnünk kell, mindenképpen nevetni, sőt kacagni, vigyorogni, mosolyogni, 
röhögni, és lehetőleg teli szájjal, és persze ösztönösen, igen, ösztönösen, de ha nem megy, 
akkor tudatosan sem volna rossz. Sőt, meg kellene kísérelni, hogy bánatunkban is nevessünk, 
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vagyis nevessünk, ha akadályba ütközik is, nevessünk, ha nincs is örömünk, igen, ez volna 
egy igazi változás, nevetni öröm vagy tréfa vagy siker hiányában is, bánatból nevetni és 
aggodalomból és sikertelenségből nevetni, nevetni a mindentől való megfosztásunkon, a 
méltóságunktól való megfosztásunkon is, sőt nevetni azon is, ha ki akarnak irtani, és persze 
egyáltalán nem kínosan nevetni akkor sem. Erre kellene törekednünk, de tényleg, mert öröm, 
siker kevés van, bánat, aggodalom, kín, kiirtás meg sok, és ha bánatunkban, aggodalmunkból, 
kínunktól függetlenül, no meg kiirtásunkon is nevetnénk, nevethetnénk akármikor, és ez lenne 
bizony valamifajta új kezdet.  

Tavasz volt, mégis a szüleim nagyszobájába beáramló napsugarakat egyszeriben 
fakónak láttam, mikor felugrottam hozzájuk a Jókai térre, illetve színtelennek érzékeltem, és 
virágillatot sem éreztem, amit pedig tavasszal mindig érezni szoktam. Lám, gondoltam, az 
egészséges tavasz sem tud betörni a szüleimhez.  

Mi öröm ért benneteket, anyuka, apuka, nagymama, kérdeztem váratlanul, magamnak 
is váratlanul, olyan öröm, ami az utóbbi harminc-negyven-ötven esztendőben nevetésre 
késztetett? Ezt kérdeztem a szüleimtől és nagymamámtól, és a magam meglepetésére is 
kérdeztem, hisz nem gondoltam volna, hogy ezt fogom kérdezni.  

Anyám, Ilona nagy szemeket meresztett a kérdés hallatán, és azt mondta, mi jut 
eszedbe ugyan, Gyulám, hát erre bizony nem igen lehet válaszolni, mondjuk például ő maga 
örült egy-két szép ruhának, cipőnek, vagy talán akkor érte öröm, amikor megkaptam a 
diplomámat vagy ő megkapta a diplomáját, illetve korábban, amikor felvettek az egyetemre. 
Tulajdonképpen az örömmel ők, bevallja, csínján bántak mindig, gyanakodtak az örömre, 
hogy talán az nem is öröm, ha náluk köszöntött be, féltek is tulajdonképpen az örömtől, úgy 
gondolták, az őket nem illeti meg. Rossz tapasztalatuk lett az örömről, mert nem támasztotta 
alá semmi, gyenge lábakon állt az örömük, gyorsan el is párolgott mindig. És hát a nevetés, 
mit mondjon arról, legfeljebb annyit mondhat, hogy ha nevetnek, bizony óvatosan, 
visszafogottan, sőt savanyúan. Eltűnődött aztán Ilona anyám, és azt mondta, valószínűleg 
azért olyan furcsa a viszonyuk a nevetéshez, mert életük eseményeiből következően 
illetlennek, nem helyénvalónak gondolják, szinte öntudatlanul így, és tartanak attól, nehogy 
túllőjenek a célon.  

Öröm, nevetés, Gyulus, jegyezte meg nagymamám, Rozália, remélem nincs valami 
bajod, eléggé különös, hogy ilyeneket kérdezel. Majd hozzátette, nem igen élhettek 
nevetéssel, örömtelivel meg végképp nem, mivel nem sok okuk lett volna rá, és ha nevettek is, 
főképp keserűségükben. Eszébe jut szegény férje, az én nagyapám, Alfréd, hát Alfréd 
biztosan a pincébe járt, fogalmazta így Rozália, nevetni, mert szegény nagyapámat, és Rozália 
nevetett, soha nem kapta nevetésen. Megvallja, inkább ordítozik, mint nevet, ordítozik ezzel a 
buta, irigy, rabló tömeggel, amely körülveszi és körülvette egész életében, persze magában 
ordítozik, és a szobájában ordítozik. Utálja ezt a gyilkos tömeget, mert tömegben igenis 
gyilkos, utálja ezt az egész itteni népséget, gyűlöli, mert mindig félni kellett tőlük, akkor is, 
amikor úgy látszott, mintha nem kellett volna, és persze olyankor kellett a legjobban. 
Undorító, hóhér tömeg között kellett élniük mindig, szögezte le Rozália nagymama, a szó 
szoros értelmében.  

Frigyes apa felhördült, és rászólt Rozáliára, állítsa le magát, ne traktálja ilyesmikkel az 
unokáját, vagyis engem, főképpen, hogy ilyen, és hangsúlyozta az ilyent, jó soruk, mint 
manapság, nekik soha sem volt ebben az országban. Nekem meg azt mondta, micsoda 
hülyeség, fiacskám, öröm, nevetés, ilyesmi kérdés is csak tőled telik ki. És, valószínűleg 
engem nevelendő, irányítandó, kijelentette, azt azért szögezzük le azonnal, volna okuk örömre 
és nevetésre, és éppen mostanság volna.  

Szándékolt hanyagsággal kérdeztem meg, vajon, apuka, megfoszthatnak-e megint 
bennünket méltóságunktól, kiirthatnak-e megint bennünket?  
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Vigyázzunk a szavakkal, fiacskám, jelentette ki Frigyes apa támadóan, most, jelenleg, 
manapság egészen más a helyzet, most nem történhet ilyesmi, most nem bélyegez meg 
bennünket, nem hoz ellenünk törvényeket a rendszer, most a választóvonal nem köztünk és a 
többiek között húzódik, hanem egészen máshol van, így aztán akár nevethetünk is mindig.  

Akkor hol van, kérdeztem, a választóvonal vajon, apuka?  
A választóvonal, ha nem tudnám, válaszolta apám, a rendszer ellenségeit különíti el a 

túlnyomó többségtől, vagyis a rendszer híveitől, úgyhogy örülhetünk...  
Közbeszóltam, ugyan, apuka, bármikor kimondhatják bárkire, így ránk is, és a 

rendszer jellegéből következően mondhatják ki, ellenségek vagyunk.   
Fiacskám, emelte fel a hangját apám, nem hajlandó a lakásában ilyen hangot eltűrni, 

még a fiától sem, nem akar bajt, kéri, fejezzük be ezt a témát, a falnak is füle van. És ha tudni 
akarom, akkor, tette hozzá, tudjam meg, ahányszor csak meghányják-vetik a saját sorsukat az 
ismerőseivel, rokonaival, mindig arra a végső eredményre jutnak, hogy bizony itt és most 
milyen jó életük van, és…  

Megint közbevágtam, tehát akkor nyilván sok a móka, kacagás, apuka?  
Ühüm, mondta apám, Frigyes kesernyésen, mondhatja, hogy sok, ha hiszem, ha nem, 

igen sok.  
És ha például, vetettem fel, ismét fenyegetnének bennünket, sőt el akarnának hurcolni, 

megfosztva mindentől, akkor ellenállna-e, bujkálna-e, megszökne-e vagy teljesítené a 
parancsokat híven, esetleg…  

Fiacskám, hördült fel apám, ha ez a mai rendszer rendelné el, akkor ő teljesítené a 
parancsokat, mert tudná, pillanatnyi tévedés volna eme rendszer vezetőinek a részéről, 
pillanatnyi tévedés, fiacskám, mondta, és egy kis idő múlva úgyis mindent helyrehoznának. 
Ugyan, Frigyes, csattant fel Rozália nagymama, micsoda hülyeségeket beszélsz… Maga 
hallgasson, mama, intette le apám nagymamámat, gondoljon az özvegyi nyugdíjára… 
Frigyeském, kérdezte anyám idegesen, már megint így kell beszélned, újra itt tartunk... 
Megkérlek, hallgass te is, Ilona, mondta apám, ez a téma nem neked való… A nagyokos 
vejem, dohogott nagymamám, hát szép kis rendszer ez, amitől úgy oda van, hányszor 
javasoltam neki, menjünk el innen... Ejnye, mama, vágott közbe megint apám, fogja már be a 
száját… Ámbátor, folytatta zavartalanul nagymamám, neki, Frigyesnek, a vejének a kártyázás 
fontosabb volt, mint eliszkolni, és amikor üzlete lett… Apám közbekiabált, mert már kiabált,  
hogy ha nem hagyja abba, mama, akkor… De nagymamám továbbra is csak kerepelt, azt 
kerepelte, hogy szegény veje, Frigyes, a marha, úgy gondolta, mivel most már van egy üzlete, 
mit ugráljon, amikor meg elvették, kétszer is, először azok, aztán ezek… Legyen szíves, 
mama, menjen be a szobájába, mondta apám ingerülten, és próbálta felállítani, kitessékelni 
Rozáliát, de Rozália nagymamám nem mozdult, csak mondta, mondta, hogy a veje, mikor 
állami állást kapott, elkezdett ragyogni a boldogságtól, a hülye… A rossz nyavalya törjön ki, 
mama, kiáltott közbe  most már anyám is, meg a  pondrós... Inkább egy követ szültem volna 
helyetted, Ilona, emelte fel hangját nagymamám, egy követ… És folytatta, hogy szóval  pedig 
jó kapitalista lett volna a vejem, de még milyen, mégis hiába lelkeltem neki, hiába mondtam, 
Frigyeském, milyen nagyszerű kapitalista lennél te, csak el kéne innen menni... Maga 
meggárgyult, mama, jelentette ki apám, Frigyes… Jaj, mama, és anyám elsírta magát… 
Látod, fiacskám, fordult hozzám apám, és nagymamámra mutatott, súlyos agyér-
elmeszesedése van nagyanyádnak, és… Szeretnétek ti, csattant fel nagymamám, Rozália, 
nyolcvannégy éves korotokra ilyen agyér-elmeszesedést, mint az enyém… 

Menekülni szerettem volna, mint annyiszor már, menekülni a szüleim és nagymamám 
veszekedése elől, menekülni szüleimtől, nagymamámtól. És még inkább menekülni, mikor 
felsejlett előttem, mert felsejlett, az az emlékkönyvbeli kisfiú, rongyokban, mezítláb, 
kopaszon, az a csontvázszerű kisfiú, amint hátára kötözött bilivel bámul a semmibe, 
fenyegettetve egy kivasalt egyenruhás géppisztolyától. Menekülni, menekülni, ismételgettem.  
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Ámde menekülés helyett egészen mást csináltam, most egészen mást, a szüleim 
nagyszobájában, amit aztán utólag elneveztem álcázásnak, tudniillik olyan mondandóval és 
szöveggel léptem fel, amely nem az én szövegem és mondandóm volt, illetve csak akkor 
lehetett az, ha nem magamat adtam, pontosabban, ha magamat álcáztam. No persze, meg kell 
jegyeznem, hogy az álcázásom egyáltalán nem bizonyult idegennek tőlem.  

Nagy léptekkel kezdtem róni szüleim nagyszobáját, és emelt hangon kijelentettem, 
hogy a létezés feleslegessége szemléltető példájának kellettünk és kellünk, ez az egyetlen ok, 
amiért még nem irtottak ki teljesen bennünket, és amiért minden kiirtási szándék és gyakorlat 
után megmaradtunk néhányan mutatóban. Létünk azonban minduntalan ingerültséget vált ki, 
a puszta létünk, igen, mondtam, mivel a puszta létünk minduntalan emlékeztet az ellenünk 
elkövetett bűnökre. Védekeznünk kellett és kell, szónokoltam még nagyobb hangra váltva, 
természetesen mindig és minduntalan védekeznünk, sőt harcolnunk kellett, persze a harcot 
nem igazán lehetett harcnak felfogni, de azért felhozok, mondtam, jellegzetes 
harcmodorunkra egy régi példabeszédet: Egy könyvbe mélyedő fiatalember, akinek négy 
hosszú hajtincse egészen a bokájáig lógott, és egy katonatiszt, akinek meg a kardja lógott a 
bokájáig, haladt egymással szemben. A katonatiszt azt kérdezte a fiatalembertől, mire való a 
négy földig érő hajtincse. Ez a fegyvere, válaszolta a fiatalember. A tiszt nevetett, nem volna 
jobb inkább egy kard, és rácsapott a kardjára. A hajtincsek erősebbek, jegyezte meg a 
fiatalember. Vagy úgy, mondta a tiszt, ha így áll a dolog, akkor vívjanak meg ki-ki a maga 
fegyverével. És vívni kezdtek, a fiatalember a hajtincseivel, a tiszt a kardjával, ám alig vívtak 
még, amikor a tiszt véletlenül rálépett a fiatalember egyik hosszú hajtincsére, elcsúszott rajta, 
elvágódott, de a fiatalember nem használta ki, sőt eltekintett attól is, hogy rátegye a lábát a 
tiszt földre hanyatlott testére, ahogy a szokás megkívánta volna, inkább azt mondta, keljen fel, 
többé balsors nem érheti. Ilyennek tudhattuk magunkat valamikor, mondtam, azonban 
megzavart bennünket a legnagyobb szabású kiirtásunk, a legmérgezettebb utálat irántunk, 
komoly változást indítva el bennünk, ezek után már nem a hosszú hajtincseink segítségével 
kell harcolnunk, mint tettük évszázadokig, hanem karddal is, illetve korszerű fegyverekkel, 
ami bizony végképp nem tetszik ellenségeinknek.  

Fel-alá járkáltam, már-már rohangáltam, és nem engedtem szóhoz jutni apámat, 
anyámat, nagymamámat, hanem csak szónokoltam szünet nélkül, még harsányabban mint 
eddig, sőt fordítottam a mondandómon erőteljesen.  

Vigyázzanak, szólítottam fel szüleimet és nagymamámat, óvakodjanak a 
hullarajongóktól, a hullarajongóknak, kiabáltam, alárendelni magunkat, ahogy szoktuk, ahogy 
több évszázados szokásunk, kérem szépen, ez az emberi mivolt utolsó morzsájának 
elvesztését jelenti. A hullarajongók hullákkal tömik ki a hullákat, úgy tömik a hullát a hullába, 
mint a kukoricát szokták a libába. A hullarajongók hullarajongó gondolatokat terjesztenek 
szerte a világon, a világ birtokbavételére készülnek, és ha nem állunk ellen, bennünket 
avatnak hullává először. Láttam, szüleim és nagymamám kétségbeesetten tekintgetnek 
egymásra, és a nekik szokatlanul megnyilatkozó gyerekükre, unokájukra.  

És akkor még nem beszéltünk a hullahóbortosról, kiabáltam, aki az élethóbortost 
üldözi, ez a szokás kezd meggyökeresedni, emiatt félő, hogy egyre több ember lesz 
hullahóbortos kényszerűségből, nehogy üldözzék és hullává tegyék hóbortból, hanem, éppen 
fordítva, maga üldözzön, és maga tegyen hullává, élethóbortost hullává, egyre hatalmasabb 
étvággyal és hóbortból. Ráadásul, mivel tapasztaljuk, hogy a hullahóbortos hullával él, 
lassanként nem lesz elég hulla, de hogy legyen, hát sorra kerülünk majd megint, bizony sorra. 
Apám, Frigyes most már felállt, odalépett hozzám, kezét fejemre téve, nyugtatgatni próbált.  

Még hátra vannak a hullagondolkodók, ordítottam, a hullagondolkodó 
hullagondolkodót termel, egyre többet és többet, a hullagondolkodó számára az emberiség 
hulla, hullaemberiség, gyönyörűen félelmetes, izgatóan iszonyatos hullaember tömeg, és itt 
kell megjegyezni, a hullagondolkodó ötölte ki korunk újdonságát, a hulla-hullát. Most már 
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anyám, Ilona is odasietett hozzám nyugtatgatni, az arcomat simogatta, kissé gügyögve, mint 
egy kisfiúnak. És az emberiség a hulla-hullával lett azonos, ordítottam, az ember manapság 
csak hulla-hulla, egy bűzlő tetem, semmi más. Nagymamám, Rozália is hozzám sántikált és 
cirógatni kezdett, ám hiába, már üvöltöttem.  

Tudjátok meg, ti hullatömjénezők vagytok, üvöltöttem, igen, és ráadásul ti a saját 
hulláitok hullatömjénezői vagytok, üvöltöttem szüleimnek és nagymamámnak, ti ócska 
hullatömjénezői vagytok a hulláitoknak, ti a saját hulláitok undorító, eszeveszett 
hullatömjénezői vagytok. Üvöltöttem véreimmel, legközelebbi véreimmel, kiknek szemében 
könnyek ültek, és kétségbeesetten próbáltak engem, a fiukat, az unokájukat megnyugtatni, 
sikertelenül.  

És nehogy megadják magukat a hullabuziknak, ordítottam, ugyanis léteznek 
hullabuzik, akik a saját rémségeik által kialakított, széttört világban uralkodnak,  hullabuzik, 
akik hullát csinálnak belőlünk, majd buziznak velünk, a kegyetlen, szűkagyú, züllött, 
ocsmány hullabuzik. A hullabuzi emberfelfogása, emberképe keresztül-kasul alantas, a 
legalantasabb. A hullabuzi által elrendelt emberkép a tehetetlen holttal való egynemű 
közösülés. Kiabáltam, miközben anyám, apám és nagymamám meredten bámult.  

Azonban hirtelen abbahagytam, és egy pillanatnyi kis csönd után halkan 
megszólaltam, nevessetek, éppen itt az ideje a nevetésnek, és hozzátettem, hű, de eltelt az idő, 
és gyorsan, se szó, se beszéd, távoztam.  

A lépcsőházban hihetetlen jókedv kapott el, olyan öröm, mint talán még soha, és 
éppen április első csütörtökjén, tizennyolc óra huszonnégy perckor, és legfeljebb akkor 
éreztem ilyen örömöt, mikor Ádám megszületett. Levetettem álcámat, képletes álcámat, mert 
iménti fellépésemet, illetve inkább szereplésemet álcázottnak tartottam, és meglehetős 
elégedettséggel gyalog indultam meg a Jókai tértől, szüleim lakásától a Nagykörúton, mert azt 
gondoltam, hogy hazáig, innen, a Terézvárosból, keresztül  Pesten és Budán, Albertfalváig, a 
Csurgói útig, a kellemes tavaszi kora estében, sikerül majd elrendeznem magammal, amit a 
szüleimmel meg a nagymamámmal műveltem.  

Közben felmerült bennem az emlékkönyvben látható kopasz kisfiú, mert persze senki 
másra nem gondoltam, csak arra a kisfiúra, egész nap a kisfiúra, és arra jutottam, hogy csoda 
történt azzal a kisfiúval, hiszen életben maradt, mindenesetre csodásan, és ez még a csodánál 
is nagyobb csoda. Csoda történt vele, mormoltam imamalomként a csoda szót. A csoda 
gyermeke az a kisfiú, vagyis jómagam, gondoltam a Nagykörúton bandukolva. Ámde hirtelen  
felfordult  a gyomrom az úgynevezett csodától, felfordult, tényleg felfordult, éreztem, ha a 
csodára, az úgynevezett csodára gondolok, nyomban ki akarom magamból szakítani, fel 
akarok számolni  a csodával minden kapcsolatot. A csoda pokla, futott át rajtam már a 
Rákóczi úton baktatva, a csoda pokla vesz körül. A csoda a leggyűlöletesebb csapda, 
mondogattam magamban, végig az Erzsébet hídon, majd a Gellért rakparton, szörnyűség a 
csoda, a csoda az, amely a feneketlen kétségbeesésbe taszít, tulajdonképpen a teljes, úgy 
véltem, kilátástalanságba, a szellemi, a testi, a lelki pusztulás utolsó szakaszába. Ezt 
mondogattam magamban már a Bartók Béla úton haladva. És hozzátettem, miszerint kínzóim, 
gyilkosaim számára még szalonképessé is változtatta a csoda a gyötrést, az ember voltomtól 
való megfosztásomat, utólag mindenképpen, igen, utólag, a megalázást, a kínzást 
szalonképessé tette számukra a csoda, hogy életben maradtam, szalonképessé azoknak, akik 
élvezettel, élvezkedve taszigáltak a sír felé, akik ki akartak irtani. Egyszerűen szalonképessé 
tette a megmaradásom csodája a gyötrést, a megalázást, a kínzást, a sír felé taszigálást, meg a 
kiirtásom szándékát. Mert mit akarok, vághatják pofámba a gyilkosok, meg a gyilkosok 
utódai, gondoltam már a Fehérvári úton, és a pofámba is vágják, hát élek, a kurva életbe. 

Igen, élek, merült fel bennem. És tényleg élek.  
Anyám többször elmesélte, hogy puszta véletlenségből sikerült életben maradnunk, a 

bili miatt, melyet a hátamra kötözött, és mikor meglátott engem, mint kis kölköt, három és fél 
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éves voltam akkor, mikor elhurcoltak bennünket, így, bilivel a hátamon az az illető gyilkos, 
akitől függött, ki kerüljön a megölendők csoportjába, ki nem, a röhögéstől csaknem 
megszakadt, és kegyesen intett, a gyerek és az anyja egyelőre életben maradhatnak. Az a bili 
ott, a tetthelyen, mint magánvécé szolgált nekem, jegyezte meg anyám, nehogy, hasonlóan 
egy kutyához, mégis csak egy úri gyerekről lett légyen szó, az út szélére kelljen csinálnom, 
mivel nem értem fel az undorító, bűzös latrinát. 

Nem ment ki a fejemből a bili, ama kopasz kisfiú hátán lévő bili. És elképzeltem egy 
értekezést a biliről, egy nagy-nagy értekezést, amit írnék. A bili mibenléte, sőt a biliség 
megragadása, a bili mint olyan, ez volna, gondoltam, az értekezés tárgya. Egyszerűen a 
legközkeletűbb fogalmakkal operálnék, tudattam magammal, mint az ürítés forradalma, 
ellenforradalma, illetve reformja, ellenreformja, kopernikuszi fordulata vagy 
paradigmaváltása. Utánanéznék, milyen hatással volt például a himlőoltás vagy a 
plutóniumbomba a bili használatának formáira. Tanulmányoznám Mózes, illetve Jézus korát 
is, használtak-e már akkoriban ilyen kis edényt. Felvetném, milyen változáson esett át a bili, 
ha átesett, az egyenlőség gondolatának, a szabadság képzetének, a testvériség ábrándjának 
megszületése óta. Feltérképezném a bilit a felvilágosodás előtt és után, a bolsevik puccs előtt 
és után, a hitleráj előtt és után és így tovább. Még azt is elemezhetném, hogyan alakította át a 
biliség lényegét a tudományos tervezés, a tömegízlés változása, a vásárlóerő izmosodása, 
tulajdonképpen a civilizáció általános emelkedése, beleértve az angol budit, de még nem 
felejtkezve el a sajátos magyar illemhelyről sem. És őszintén be kéne vallanom, hogy még 
mindig nem tudjuk, hogyan hatott a realizmus érvrendszere, vagy, mondjuk, a dada a 
biliségre. Mindenképpen szükséges volna már megalkotni végre a biliség fogalmát, 
vélekedtem, elismertetni, mekkora téma, és elismertetni azt is, hogy senki sincs hivatottabb 
nálam, aki eme szellemi tettet végrehajthatja, nálam, aki egy bilivel alkotott életközösséget 
valamikor, megrázkódtató életközösséget. 

És rá kellett ébrednem, gondoltam, hogy furcsa dolog történt velem, ugyanis a 
megrázkódtatások hatására a lelkem testet öltött, a mai napon mindenképpen, és bármennyire 
furcsa is, ennek lehetőségével számolnak bizonyos híres pszichiáterek, mert szerintük a lélek 
működhet, szélsőséges esetekben, ugyanolyan szervként, mint mondjuk a szív, annak ellenére, 
hogy a léleknek nincs testi vonatkozása. Észre kellett vennem, hogy mintha a lelkem 
akaratomtól függetlenül működött volna, hasonlóképpen tehát a szívemhez, és mint ilyen, 
minduntalan fittyet hányt az íratlan és írott szabályoknak, szembeszegült azokkal, ha kellett, 
ha nem, félelemkeltőnek, veszélyesnek, rombolónak mutatkozott. Kénytelen voltam is 
azonosítani a lelkemet a margóra szorultak lelkével, és kénytelen voltam az elítéltek, a 
kizsigereltek meg az alávetettek lelkével, az öngyilkosokéval, meg a hajdani rabszolgákéval, a 
jelen kiszolgáltatottjaival, sőt némiképp a gyerekek lelkével, meg a bolondokéval is 
azonosítani, nem is beszélve az életet megváltoztatni akarók lelkéről.  

De legfőképpen azt vetette fel a lelkem, és igen megrázkódtatóan, hogy ki vagyok én?  
 
 
27  
 
 

Várom Emmát, aki most már csak a barátom meg a gyerekem anyja, semmi más, 
várom a három harmincemeletes felhőkarcolóból álló New York University, ahová meghívtak 
előadni és kutatni fél évre, egyik főbejárata előtt, álldogálok ott, és éppen szemben  a világ 
legkülönösebb tere, a Washington Square keleti oldalával, amely a Greenwich Village 
központja, és jobbra-balra tekintgetek, idegesen, mikor bukkan fel Emma, mert késik. 
Kínosan rossz a hangulatom, mert Lajos, Emma élettársa három nap múlva itt lesz, iderepül, 
meglátgatja Emmát. Ahol várakozom, a Sylvette magasodik, Picasso szobra, pontosabban 
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annak másolata, és szemezek a tizenkét méter magas, hatvan tonna súlyú, óriási, zömök 
sziklához hasonlító, a zöld gyepből, alapzat nélkül, közvetlenül kiemelkedő, hatalmas 
nőalakkal, és egy hideg, visszautasító múmiaarcot látok, nekem múmiát, abból a 
szemszögből, ahonnan bámulom, ámde tapasztalom, más nézőpontból más arcot mutat a 
szoborasszony.  

Mikor megérkezik Emma, és várná, hogy úgymond szívélyes tréfálkozással 
üdvözöljem, ahogy mostanában szoktam, távolságtartón, mégis bizalmasan, úgy, mint akivel 
valaha együtt éltem, de már nem élek, viszont a közös gyerekünkre, no meg a világ dolgaiban 
való egyetértésünkre tekintettel jó viszonyt  ápolunk, tisztelve és elismerve a másik 
egyéniségét és munkásságát, ám most nem fogadom kedvesen, hanem feldúltan nézek rá, és 
felemelt, ideges hangon szólok, felróva neki, nem volt szó arról, hogy Lajos 
idepofátlankodjon. 

Ha ilyen ingerülten vibráló, éles hangot használok, mint most, az Emmába nyilall, jól 
tudom, mélységesen. Bárki hallhatja, milyen ingerült vagyok, oly hangosan nyilvánulok meg, 
oda is kapják tekintetüket a járókelők, annál is inkább, mert nem tudják azonosítani 
semmilyen nyelvvel karattyolásunkat. Emma ideges lesz ingerült hangsúlyaimtól, mit ideges, 
kiborul, nem tehet róla, küzdeni sem képes kiborulása ellen, ha én ilyen hangot használok. 
Rám szól, eléggé mérgesen, ne ordítsak; tudhatnád, Gyula, ha ordítasz, nem bírom ki, 
úgyhogy ne ordíts. Elkeseredetten, dühödten tekintünk egymásra azon nyomban. Most már 
meg is sértődöm, és odamondom Emmának, miért förmedsz rám, mikor egyáltalán nem is 
ordítok, viszont elment mindentől a kedvem, inkább megkérdezhetnéd, hogy miért. Sejti, 
mondja Emma, de nem érti, miért zavar engem Lajos érkezése. Felháborodottan kérdezem, 
hogy-hogy ne zavarna?!  

Mikor megkapom az ösztöndíjat, arra gondolok, milyen jó, hogy távol leszek 
Emmától, begyógyulnak majd a szakításunk okozta, már különben is gyógyuló sebeim, örülök 
Amerikának, egy másik közegnek, ahol talán elfelejtkezhetek szerelmi és minden más 
bánatomról. Viszont mindenképpen magammal akarom vinni Ádámot, aki hétéves, tanuljon 
meg angolul, azonban ráébredek, hogy nem igen tudnék mit kezdeni vele egyedül, Emma 
nélkül, ráadásul egy olyan városban, mint New York, amely nem kimondottan barátja a 
gyerekeknek, hát kénytelen vagyok Emmának felvetni, mit szólna, ha hárman mennénk, ha 
elkísérné Ádámot, bár bizonytalan, hogy hármunknak elég lesz-e az egyszemélyes 
ösztöndíjam. Emma gondolkodási időt kér, majd kijelenti, és eléggé komoran, hajlandó, 
persze csak Ádám érdekében, velem utazni.  

Azonban érdekesen alakul köztünk minden, egy csapásra megváltozik a viszonyunk 
New York-ban, barátok leszünk, igazi barátok, ahogy a barátságról a nagykönyvben írnak, és 
ezt ennek a városnak tulajdonítjuk, mert innen nézve távoli, ködbe vesző történetté válik  
szakításunk, imádjuk is eme első számú világvárost mindketten. Jó helyen lakunk, Manhattant 
tekintve,  az egyetem, amely meghívott,  egyik bérleményében, a Nyugati 86. utca egy 
londoni utánzatú, vöröstéglás, külső lépcsőkkel is bíró, igen-igen keskeny, tulajdonképpen 
karcsú, ezért magasnak látszó, bár csak három emeletes házában, amely a többi hasonló, 
szomszédos épülettel együtt úgy a század első éveiből származhat.  

Azon a napon, mikor a Sylvette szobornál beszélünk meg találkozót, ismét kitör 
köztünk a háborúskodás. 

Meg akarjuk nézni, ezt tervezzük eredetileg, az ipari formatervezés múzeumát, amely 
néhány sarokkal arrébb található; gyerünk és nézzük meg, ahogy szándékozzuk, mondja 
Emma, ne engedjük magunkat eltéríteni semmitől, rossz hangulatunktól sem. Felhorkanok, 
nincs kedvem, nem akarom, egyetlen porcikám sem kíván múzeumot most, mikor csak Lajos 
pofáját látom magam előtt állandóan, mondom, és csak úgy lövellem Emma felé sértett 
gyűlöletemet. Emma megretten, a szó benne marad. Dúlok-fúlok, majd, mint aki kényszerből 
megadja magát, megindulok a múzeum irányába, öles léptekkel, nem törődve azzal, tud-e 
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Emma követni. Emma utánam ered, igyekszik tartani velem, néhány lépéssel lemaradva 
mögöttem, a tempót, loholni kell neki utánam, igen megalázó módon.    

Emma próbál emlékeztetni, hogy itt, New York-ban ugye barátok lettünk, Lajos kívül 
van a barátságunkon, ebből a szempontból tehát Lajos nem érdekes, nem számít, mintha nem 
is volna. Nyugodjak meg  és mosolyogjak, mondja, vegyem át az itteni utca mosolyát, mert az 
emberek mosolyognak, nézzek csak körül, mosolyognak, és állandóan mosolyognak, persze 
nem egymásra, az igaz, hanem magukban, de mosolyognak, és egy ilyen mosolygós helyen 
nem hiába kerekedik köztünk barátság. Azonban még nagyobb iramra váltok, és hátra sem 
nézve kijelentem, ha szeretné elhitetni velem Emma, hogy Lajos kívül van a barátságunkon, 
akkor egyrészt telefonáljon neki, megtiltva, hogy jöjjön; másrészt akkor nem vennéd, Emma, 
hangsúlyoztam, szörnyű viselkedésnek a dühömet, hanem átélnéd az okával együtt. Hát 
átélem, mondja Emma, ezért loholok utánad, különben pedig tudjam meg, telefonált 
Lajosnak, ne jöjjön, de Lajost nem lehet lebeszélni. Igen, igeeen, jegyzem meg gúnyosan, 
szóval nem lehet lebeszélni, és ebbe bele kell nyugodni?!  

Egy újdonsült ismerősünk azt mondta néhány napja, vigyázzunk, mert itt, New York 
zűrzavarában csak az érdekközösségek, a felfogások cinkossága, a szenvedélyekben és azok 
betegségében való rokonság, az újsütetű törzsi kapcsolatok, a bűnszövetkezetek, az elfajzott 
társaságok életképesek, mindenféle természetellenesség, de a természetesség, a hétköznapi 
életet élő családok és párok, a szerelmi és baráti kapcsolatok életképtelenek. Összenézünk 
akkor és nevetünk, mert mindezt cáfolja az itt kialakult barátságunk, akkor még úgy 
gondoltuk, cáfolja.   

New Yorkban teljesen másképp látunk mindent, egészen más a lépték, a távlat, a 
viszonyok, a szagok meg a látványok, nem is beszélve a zajokról meg az emberekről, kiket 
nem vagyunk képesek másképp szemlélni, csak mintha egy színház nézőteréről néznénk, és 
színészeknek tartanánk, akik hiperszőke protestánsokat, a fekete különböző árnyalatait 
megtestesítő figurákat, és kreolokat, hindukat, kínaiakat, koreaiakat jelenítenek meg, és akik 
nem a maguk valóságosságát jelentik számunkra, hanem szerepet, sőt maszkos szerepet, mert 
nem a valódi arcukat, hanem, mint véljük, a maszkjukat mutogatják utcán, metrón, buszon, 
étteremben, sőt az egyetemen, és hajt engem meg Emmát a kíváncsiság, vajon mit takarhatnak 
a maszkok, és szeretnénk megtudni. Meglepődünk, mikor érzékelnünk kell, hogy egy honos 
amerikai, pontosabban chicagói, nekünk ismeretlen drámaíró, Lanford Wilson is maszkokban 
látja polgártársait, akiknek különböző típusai a Balm in Gilead című darabjában, melyet John 
Malkovich rendez, jelennek meg; és, hasonlóan hozzánk, Wilson is kíváncsi, mi van, ha 
lehullanak a maszkok, ezért leveszi szereplőiről a színpadán, amely egy egész éjjel nyitva 
tartó, sokfajta ember által látogatott  kávéházat, és a hozzá közeli, külvárosias  utcasarkot 
jeleníti meg, valószínűleg a Felső-Broadway-n. Ámde nekünk maszknak látszik maszknélküli 
arcuk is, mivel továbbra sem azonosíthatjuk nekünk ismerős, amerikai arcokkal. Mégis 
döbbenten éljük át a Minetta Lane színházban, valami romszínházban, amely egy átalakított 
Greenwich Village-i gyárépületben működik, a maszktalanítást, ami nem hathat ránk másként, 
csak drámaian, ráadásul az elképesztően hiteles színészi alakítások révén, amilyeneket 
Budapesten nem láthatunk, mintha a színészek nem is játszanának, hanem egyszeriben a 
színpadon teremnének az utcasarkokról.  

Azon a napon azonban, mikor a Sylvette szobornál találkozunk, úgy érzem, vége a 
barátságunknak Emmával. Továbbra is öles léptekkel haladok  Emma előtt, miközben Emma 
kijelenti, hogy ugrál örömében, miután barátok leszünk, ezt jól kell tudnom, ámde úgy látszik, 
nem tudom. Válasz nélkül hagyom, még nagyobb ütemre váltok, szinte rohanok, Emma egyre 
jobban lemarad. 

Át kell mennünk a Washington Square-en, ahol egész New York, pontosabban 
Manhattan nyüzsög, azok nyüzsögnek, akik révén ez a város az, ami, rémítő és vonzó, 
veszélyes és izgató, szánalmas és felemelő. Ezen a téren, amely manapság egy nagy park, 
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hatalmas, érdekes fákkal, dús fűvel és padokkal, énekelnek, esznek, isznak, kábítóznak, 
kiabálnak, beszélnek és szónokolnak, talán még gondolkodnak is, és elsősorban magukban, 
magányosan, tömegben magányosan, ez a legfeltűnőbb, legfeljebb párosan, és üldögélnek a 
fák alatt, szóval itt, az egykori szegénytemetőben, vesztőhelyen, dísztéren haladunk át. És 
legfőképpen figyelik egymást, igen, figyelik és figyelik, hajt mindenkit a másik megfigyelése, 
ámde csak titokban. Sokféle-fajta ember sűrű tömegében vágjuk át magunkat, nép, nemzet, 
vallás, foglalkozás, kor, szenvedély és vélemény stb. szerint. Meleg ősz van, mindenki napra, 
levegőre vágyik. Akik társra lelnek, azok játszanak, sakkoznak, állítólag Fischer is itt kezdte, 
kártyáznak, kockáznak, zenélnek, csókolóznak. Tele most is diákkal, bohémmel, nyugdíjassal, 
különccel, szerencsejátékossal, turistával, kábítószeressel, szerelmessel, bolonddal, hírlik, 
szabadjára engedik a bolondokat. Egy nem egészen fekete fickó, sötét kötött sapkában, 
kosaras termetű, megszólít, egészen közel hajolva hozzám, smoke, smoke, kérdezi suttogva, 
bizalmasan, mire gyorsan fejet rázok, elutasítóan, és igyekszem elkerülni a közeléből, 
miközben ügyet sem vetek Emmára, hogy követ-e vagy sem, hogy meg volna-e még ebben a 
tömegben. Emma a nyomomban van, és figyelmeztet, mint valami szülőanya, nehogy 
kipróbáljam egyszer is azt a sajátos kendert. Mintha meg sem hallanám. Aztán, kissé hátra 
nézve Emma felé, felhívom a figyelmét egy fekete lányra, annak hatalmasra feltornyozott, 
göndör hajzuhatagára, nemkülönben hatalmasan domborodó mellére, történetesen egy 
hallgatómra, aki szembe jön velünk, és akivel köszönünk igen-igen mosolyogva. 
Eldicsekszem, mennyire bámul engem ez a lány az órákon, egyenesen kihívóan, és 
hozzáteszem, lehetne Emma helyett, őt helyettesítve a barátom is, vagy ki tudja, a barátnőm 
is. Túl nagy a segge, mondja kimérten Emma. Majd egy szőke, fehér, még fiatal nő, bár már 
eléggé lepusztult, szintén megkérdezi tőlem, smoke, smoke, a fogazata kissé hiányos, és 
mikor nemet mondok, a nő még hozzáteszi, you are nice to look at. Hallod, Emma, kérdezem, 
most jobban hátra fordulva Emma felé, ám egy cseppet sem lassítva. Nem süket, mondja 
Emma kimérten, hallja, és jellemzőnek gondolja, hogy egy ilyennek tetszek. Majd megjegyzi, 
fogatlan madárijesztő. A nagy vízmedence körül gitár-együttes játszik, tagjai igen szakadtak, 
divatos folk és protest dalokat adnak elő tehetségesen. A gitárdallamokba belevegyül valami 
szaxofon, mert nem sokkal arrébb, sűrű tömeg közepén, egy koromfekete fickó fújja cool-jazz 
stílusban. Néhány méterrel továbbhaladva beleütközünk egy fehér bőrű, barna szakállas, fiatal 
fickóba, aki a természet védelmének szükségességéről szónokol; nem sokkal messzebb tőle 
egy szakadozott ruhájú, égőszemű, ugyancsak fehér, viszont öreg férfi a világvégéről 
értekezik; mindkettő szép számú közönséget vonz. A hangzavarba vegyül egy tizenévesekből 
álló, nyakkendős, zakós kamarazenekar Mozart-játéka. Elhaladunk egy merőben a parttalan 
képzelet által ihletett, furcsán színpompás olajképeket áruló, pirossapkás festő mellett. A 
vakítóan fehér márványból készült Washington-diadalív alatt, amely a párizsi utánzata, érünk 
ki a parkból. Majd hozd el Lajost ide, vetem oda Emmának, szónokoljon egy kicsit azon a 
pidgin angolján, a budai nyárspolgárok kibaszott életérzéséről. Emma úgy tesz, mintha meg 
sem hallaná. 

Gyorsítom lépteimet, és most már hátra sem fordulva Emma felé, aki továbbra is lohol 
utánam, kijelentem, ahelyett, hogy szebbé, jobbá, értelmesebbé tennéd, Emma, amerikai 
napjainkat, inkább elrontod. Micsoda szemétkedő vádak ezek, Gyula, semmi nem igaz 
belőlük, fortyan fel Emma.  

Milyen jó hangulatban néztük meg még tegnapelőtt Warhol legújabb kiállítását a 
Whitney Múzeumban, ahol legfontosabb munkáival, kitüntetett témáival találkozhattunk, 
például a Reversals sorozatból, mint Marilyn című képével is, amely Marilyn Monroe kissé 
torzítottan merev arcképét másolja, és fekete bőrűnek ábrázolja; vagy láthatjuk a 
Retrospectives sorozatból mondjuk azt a képet, amelyen feltűnik maga a szerző, a vásznon 
fent balra sötét szemüvegben, lejjebb rá irányuló pisztolytól felbomlott arccal, szintén ő, 
bekeretezetten, mellette paradicsomos konzervdoboz, jobbra fent hatalmas virág egy mező 
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hátteréből, alatta szamárfej, balra lent megint Marilyn sajátos, merev arcképe egy négyzet 
négy negyedre osztott mezőjébe szorítva, és négyszer; közép felé Mao aránylag apró 
fényképszerű arca, meg a Kellog márkájú kukoricapehely felirata. Emmának tetszik, ám én 
dühös leszek, szélhámosnak mondom Warholt, és kifejtem, hogy képalkotó tudása kimerül a 
fényképezésben, és fényképeinek sokszorosításában, másolásában, viszont persze önmaga 
hírnevének megteremtésében és világgá kürtölésében utolérhetetlen, így aztán nem véletlenül 
tudja elismertetni magát pop sztárnak a non-popnak számító mezőnyben is, legelsőként éppen 
ő, és aki erre képes, az valóban tehetség, ha nem is a művészetben, hanem a 
reklámszakmában. Majd még szóáradatba kezdek arról, milyen baromi mázlija van 
Warholnak, hogy éppen itt él, itt, a világ közepén, ahol a dolgok történnek, mert sehol máshol 
nem tartanák művésznek, vagy ha mégis, akkor meg a világ számára nem volna érdekes.   

Hát igen, a világ közepe, illetve annak érzése, hogy  a világ közepén vagyunk, jó 
hatással van ránk mind  mostanáig, jó hatással az általunk nyújorkinak nevezett 
barátságunkra; nyugodtak és felajzottak vagyunk, az apró örömök is nagynak tűnnek nekünk, 
felbirizgálnak bennünket, ráadásul minden napra jut belőlük: egy jó könyv, a Dubin’s Lives 
Malamudtól, amelynek második kiadása nemrég jelent meg; aztán jön valami látogató 
hozzánk, mondjuk egy  korombeli filozófus, az újbaloldali gondolkodás lelkes híve, hozza 
magával folyóiratának legújabb számát, és rojtosra beszéljük a szánkat; Ádám előadja, mit is 
mondanak a társai és hogyan az iskolában, angolul mondja, és mi ragyogunk a büszkeségtől; 
egy telefon Ádám tanítónőjétől, aki dicséri fiunkat, hogy sokkal többet tud az amerikai 
gyerekeknél; érkezik egy meghívás, adjak elő New Brunswickban, ahol sok magyar él, a 
hazai helyzetről; majd javasolják egyetemi kollégáink, ruccanjunk el performanszára Allan 
Kaprow-nak, aki tulajdonképpen eme műfaj atyja, és aki szinte fellázítja közönségét 
szerepléseivel; vacsorameghívás érkezik  professzoromtól a most megújuló East Village 
egyik, úgymond intellektuális vacsorázó helyére. Nem is szólva arról, milyen nagy 
tehetségnek kiált ki egy egyetemi ember, egy szociológus hölgy, persze régi, jó ismerősünk, 
Pálma, kinek már hónapokkal ezelőtt odaadtam legújabb kézirataimat, nemkülönben Emma 
is, hisz a hölgy, magyar származású lévén, el tudja olvasni, el is olvassa, sőt fellelkesedve  
keres és talál fordítót számunkra.  

És most oda minden jó érzés, oda kitűnő benyomás, oda siker és nyugodtság. 
Tegnap hivatalosak voltunk a professzorom partijára, ahol több százan nyüzsögtek, 

igen, több százan, elférnek a lakásban, amely két szintes, óriási tér, egy valahai gyárépület, 
ezért a szobák hihetetlenül magasak, hófehér falakkal, a felső emelet mennyezete, a tetővel 
együtt, hatalmas üvegfelület, ömlik be a fény, itt csak növények tenyésznek és burjánoznak, 
bútor nincs, a kilátás leírhatatlan. Sok a híresség, a tudományos meg az irodalmi, kapkodjuk a 
fejünket, el vagyunk veszve. Szót váltani érdemben senkivel sem lehet, ez a nyüzsgés 
beszélgetésre alkalmatlan.  Feltűnik Susan Sonntag is, nem fiatal már, de még nem is öreg, 
farmer nadrágban, fekete magasnyakú pulóverban, haja lesimítva, mellette csaknem hasonló 
öltözékben élettársa, egy szikár, szőke nő, valami fotós, rajongók veszik körül őket. Emmát 
érdekelné Sonntag, de magam nem vagyok hajlandó megismerkedni vele, minek, kérdezem 
élesen, korunk sajátos, hamis kiválasztódásának egyik figurájával, rossz regényíróval, 
felejthető esszéket szokatlannak beállító, lila, magamutogató szerzőjével, akinek 
fontosságtudata eltúlzott, az értelmiségi csúcs csúcsán magát elhelyező önbesorolása 
felháborító, de az még felháborítóbb, hogy elfogadják eme önbesorolást, pedig inkább 
mondhatni egyszerűen minden lében kanálnak. Kedvetlen is leszek, már-már eltávoznék, 
mikor feltűnik Pálma, az a magyar származású szociológus hölgy, aki díjaz engem, férjével, 
egy híres irodalmár professzorral együtt, aki meg Emmát díjazza, és lobogtatja az egyeteme 
folyóiratának legújabb számát. Felvillanyozódunk, hiszen ebben közölteti ez a hölgy, miután 
lefordíttatja, egyik munkám részletét, egy velem készített interjú kíséretében, meg közölteti 
Emma egyik novelláját, amely meg a férjnek, már angolul, nyeri el tetszését, tulajdonképpen 
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az a szám kettőnkkel van tele. Hirtelen érdeklődést keltünk, miután sokan fellapozzák a 
folyóiratot, amely persze nem kapható, csak a hölgy egyetemén, ahol kiadták. Nem baj, 
kivirulunk mindketten. Belém bújik is rögtön a kisördög, és felírom egy papírlapra, 
Sonntagnak címezve, hogy szabaduljon meg már végre, ahová zárja magát, a maga 
campjéből, ugye célozva híressé vált esszéjére, és arra, hogy annak címe nemcsak tábort, 
hanem eltorzultat is, képtelent is, nyomasztó hatást is jelent, tulajdonképpen egy 
idegenségben fogant képződményt, szóval ezektől szabaduljon meg; és Sonntag közelében 
leejtem a földre. 

Célunkhoz érünk, továbbra is loholva ott a Village-ben, ahová igyekszünk, a Cooper 
Union for the Advancement of Science and Art  művészeti főiskolához, amelyet egy 
enyvgyáros alapít, a múlt század közepén, képzőművészeti és zenei tanulmányok számára, a 
negyedik emeletére tartunk, eme főiskola nevezetessé vált formatervezési múzeumába, 
amelyet már az alapító unokái hoztak létre. Láthatunk mahagóniból készült, a koraközépkori 
Kínából származó, lakkozott szekrénykéket, meisseni, sévres-i porcelánokat, Tiffany vázákat, 
furcsa, a világ minden tájáról származó, ritka textíliákat, régi francia csipkéket; a 
legérdekesebb a fémből készült madárkalitkák gyűjteménye, van, amelyik templomra, 
kastélyra emlékeztet, és van egy, amely mása a firenzei Ponte Vecchionak. Nem nagy 
érdeklődéssel nézzük, eléggé feszülten, szótlanul haladunk végig a termeken, és alig várjuk, 
hogy kikerüljünk innen. 

A nyugati 7. utca és az  5. sugárút sarkán állunk meg, nem tudván hova, merre is 
menjünk. Harsány dübörgés itat át bennünket ezen a forgalmas sarkon, minden dübörög és 
dübörög, a dübörgés belénk hatol, átveszi az uralmat felettünk. Emma sóhajt és megjegyzi, 
lásd be, Gyula, a mi barátságunk tele van kuszasággal. Erre sem válaszolok.  

Forr bennem az indulat, mert Lajos hamarosan megérkezik ugye, dühödt vagyok, 
miközben betérünk enni a közeli McSorley’s Inn-be, amely már Lincoln idejében működött, 
padlója fel van hintve fűrészporral. Szótlanul eszünk, majd feldúltan állunk fel, és vonulunk 
ki az utcára, hogy visszafelé, az egyetemhez vegyük az irányt, hamarosan órát kell tartanom. 
A pincérnő igen kedves velem, megérdeklődi, hogy nem magyar vagyok-e, mert a kiejtésem 
olyan magyaros, és elmeséli, hogy nemrég szakított magyar származású szerelmével, és nagy, 
vágyakozó szemeket mereszt rám. Látod, mondom Emmának, vágyakozva szemlélnek a nők. 
Szegények, mondja Emma, fogalmuk sincs, ki után vágyakoznak. Na ebből elég, mondom.  

A Broadway itteni, Greenwich Village-beli szakaszán haladunk, miközben megcsap 
bennünket a már jól ismert szag, New York szaga, csatornabűzzel elegyes kipufogógáz, 
amelyet azonban jellegzetessé tesz egy édeskés-kesernyés, azonosíthatatlan illat, hol az édes, 
hol a keserű uralkodásával, most éppen a keserűvel, mintha csak a hangulatunkhoz 
alkalmazkodna.  

Dühödten előre rohanok, nagy léptekkel távolodom Emmától. Emma siet utánam, az 
egyetemnél ér utol, éppen ott, a kiinduló pontunknál, a Sylvette szobornál. Akkor ér vissza az 
a lány is, a fekete, az Emma szerint nagyseggű, aki órákkal ezelőtt mosolyogva üdvözöl 
engem a Washington Square-en, mint tanítványom, mire egyszerűen bemutatom Emmának, 
odamondva nekik, barátkozzatok, legyen Emmának legalább egy barátnője itt, New Yorkban. 
És indulok az egyetem épületébe, miközben Emma és a fekete lány zavartan szemlélik 
egymást.  

Emma aztán felocsúdva utánam kiabál, figyelj, Gyula, olyasmibe is belekergetsz, amit 
később megbánok, és te is megbánsz. Nem válaszolok, haladok az egyetem bejárata felé gyors 
léptekkel. Gyula, figyelj, kiabálja Emma, a legközelebbi géppel, ahogy lehet, hazautazom, és 
viszem Ádámot is, és értesítem Lajost, ne jöjjön, így aztán nem kell vele találkoznod. 
Megfordulok, bámulom Emmát, arcom, azt hiszem, el van torzulva. 

Valóban megveszi Emma a repülőjegyeket, és mielőtt búcsúznánk, furcsa 
beszélgetésbe bonyolódunk. Magázni kezdem Emmát, mindig ezt teszem, ha felidegesít.   
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Szóval, Díszcserje (kis)asszony, mondom, emlékszik-e maga,  milyen sokszor 
mondtam már, hogy a saját személyes sorsom nem nagyon érdekel, túlzott reményeket 
magammal kapcsolatban nem táplálok, és erre éppen maga, mint díszpéldány, ébreszt rá. Van 
valami mégis, Díszcserje (kis)asszony, ami roppant bánt a kettőnk dolgában, nevezetesen, 
hogy az utóbbi időben tett szerény erőfeszítéseim kapcsolatunk javítása érdekében, vagyis 
hogy barátok legyünk, a kezdeti siker ellenére, úgy látszik, csődöt mondott, vége, kész, és 
vegye tudomásul, hogy a barátságunk áldozata én vagyok, de ez a kettőnk titka marad, mert 
mindenki más szemében maga fog áldozatnak látszani, a barátságunk áldozatának is maga, 
persze egyikünkért sem volna ildomos könnyeket hullatni, különösen értem nem, és ezért, 
mielőtt elérzékenyülnék, gyorsan abba is hagyom. Emma szomorúan azt válaszolja, átvéve a 
magázódásomat, hogy Jelzőművész uram, ön szerint tehát barátságra is alkalmatlan volnék, 
nem tudom, honnan veszi, ezért csak egyetlen dolgot szeretnék komolyan mondani önnek, 
azt, hogy ha van a kettőnk ügyének-bajának valami tétje, a külön-külön és a közös életünkben 
meg a másik által fontosnak tartott hivatásunkban, nem is beszélve a gyerekünkről, azt 
átérzem, és ennél többre mostanság nem telik, lehet, hogy már barátságra sem, egyébiránt 
mindenért vállalom a felelősséget, és tudom, hogy csak én volnék a hibás, higgye el ön, és 
vicc nélkül.      

Idegesen fújon pipám füstjét, amely, Emma cigarettáinak füstjével keveredve, eléggé 
sajátos szagot áraszt. Nekitámaszkodom a meglehetősen sötét, két szobából álló, nem nagy 
new-yorki lakás nappalijában lévő, falba mélyesztett, mutatós, cikornyás, műmárvány, fehér 
kandalló párkányának. Ez a tipikus angol kandalló utánzat csak, dísz, mert központi fűtés van, 
különben ez a kandalló az egyetlen feltűnő és kellemes tárgya az eléggé lehangoló szobának. 
Emma  cigarettáról cigarettára gyújt, ülve az egyik silány, jól elhasznált fotelban, az alacsony, 
szóra sem érdemes dohányzóasztal mellett. Emmának és Ádámnak itt, a nappaliban kell 
aludnia, beszerzünk nekik két igénytelen heverőt, kéz alatt. A hálószoba kisebb, közepén 
földre terített, vékony műanyag matrac van, azon alszom én. Ebben a helyiségben találhatók a 
könyvek is, a falakat könyvespolc borítja, észreveszünk több bennünket is érdeklő kötetet, 
gondolva, hogy a lakástulajdonos, aki kiadja az egyetemnek, értelmiségi lehet, azonban az 
íróasztala eléggé kimustrált. És nyüzsögnek a svábbogarak, megrettenek, hogy majd a padlón 
lévő matracra is, ezáltal rám is másznak éjszaka, és lesem, rájönnek-e, de nem jönnek, 
érdekes, kikerülnek, bizonyára nem bírják az emberszagot. És megszokjuk eme bogarakat, és 
igyekszünk elfelejtkezni róluk, nem is tehetünk mást, mert kiirthatatlanok. New Yorkban még 
a svábbogarak sem zavarják az embert, mondom időnként nyomatékosan Emmának és 
Ádámnak. 

Most viszont mintha nem is New Yorkban volnánk, mert ingerülten vagdalkozunk, 
akár otthon, egymás fejéhez vágva, hogy egy igazi barát, akkor is barát marad, bárhogyan is 
viselkedjék a barátja, ámde nem így teszek én, Emma szerint, és nem így tesz Emma, én 
szerintem. 

És Emma hazarepül Ádámmal.  
 

 
28 

 
 
 Törekszem belső békére, arról aztán nem teszek le, és ez egyáltalán nem 

mendemonda.  Ámde sokszor hiába törekszem, mert birtokába vesz az elvágyódás, amiről 
szívesen lemondanék.  

Egyedül élek, mint már ugye hangsúlyoztam, másfél szobás, a Csurgói úton lévő 
lakásomban, szerencsére minden második héten Ádámmal, és hát ilyenkor, vagyis minden 
második héten tölt el a belső béke,  ha nálam tartózkodik Ádám, aki kiegyensúlyozottságot ad 
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nekem, otthonossá teszi a lakásomat, nem engedi, már a jelenlétével sem, hogy úgymond 
baromságot baromságra halmozzak, ráadásul ilyenkor megtöltöm a különben üres 
hűtőszekrényemet, mert fiamat nélkülözve nem vásárolok, nem vásárolok, legfeljebb 
kenyeret, párizsit meg erős paprikát, nincs semmim, mindenem  kifogy. Akad azért mindig 
leveskockám és tojásom is, érdekfeszítőnek számít az a rántotta, amit csinálok, se hagyma, se 
só benne, mert néha só sem akad nálam, és mikor ilyesmit eszem és egyedül, a gyomrom 
szinte kiveti. Ádámot hurcolom a bogárral, a világoskékkel, cselgáncsozni a Mészáros 
utcában lévő gimnázium tornatermébe, úszni a Császár uszodába, a Budafoki útra teniszezni, 
gitározni a Vas utcába, és angolra a Bimbó útra, beteljesítem szépen az apa szerepét, és mikor 
Ádám néha ellenkezik, hogy unja már ezt a sok elfoglaltságot, figyelmeztetem, hülyéskedve 
figyelmeztetem, mit hallok a rádióban, hát azt, hogy „szülői feladat felkészíteni gyerekünket a 
szocializmus igenlésére”, mire Ádám felnevet, hogy milyen érdekes, az osztályfőnök is 
ilyesmiket mond. No lám, milyen helyénvaló nevelésben részesítem, mondom, ráadásul sokat 
beszélgetünk, ő, Ádám is sokat beszél nekem, biztosan ismeri azt a reklámot, amely szerint, a 
„gyerek beszél, a kutya ugat a dolgozó emberek körülményei között”. Nevetünk. Szóval 
magamnál kéne tartanom állandóan Ádámot, gondolom, a legjobb hatással van a lelkemre.    

Különben szeretek az intézetben, az új intézetben, ahová meghívnak, az elsőből való 
kirúgásom után, a második munkahelyemen, amelyet hol életvaló, hol élethazug vizsgálónak 
nevezek magánhasználatra; dolgozhatok fő kutatási témámon. Szeretek ott, annak ellenére, 
hogy a munkatársaimmal sok mindenben nem egyezünk, azonban segíti áthidalni 
ellentéteinket, mikor felajzva megtárgyaljuk a hírközlési eszközök által bedobott témákat, 
például az ilyesmiket, mint „a forradalmi magatartás, amely a mi társadalmunk sajátja, 
változik ugyan konkrét formáiban az erőteljes fejlődésünkkel, de forradalmi marad, ha tetszik 
ellenségeinknek, ha nem tetszik”. Jókat vidulunk ezt hallva vagy olvasva, kutatásainkban meg 
éppen az ellenkezőjére jutunk, a tespedésbe ütközünk, nem is lehet némelyik eredményünket 
nyilvánosságra hozni, ámde ezt is élvezzük, és összetartozásérzésünk erősödik, legalábbis egy 
darabig.    

Lesz barátnőm, Diána, viszonyunkra illik, amit olvasok egy női lapban, fogorvosi 
váróteremben ülve, miszerint „fel kell ismernünk most már végre a boldogság jelentőségét, 
talán még a nemiségben is felismerhetjük, legalábbis egyfajta, leszűkített boldogságét”, jé, 
milyen jó ötlet, gondolom.    

Szüleimnél, a Jókai téren sokszor eszem, hogy érezzen a gyomrom valami jót is, ámde 
ilyenkor apám, Frigyes rendszerint javasolja, váljak el végre Emmától hivatalosan is, 
szabaduljak meg már tőle teljesen, mire várok, egyúttal lépjek le Diánától is, az se való 
hozzám, és vegyem el egyik barátja lányát, aki jómódú, rám férne már egy kis vagyon, de ha 
másért nem, azért vegyem el, mert jól jön az, ha valaki van az ember mellett öreg korára, 
hamar elszalad az idő, jönnek a betegségek, jön a vég, különben is, egy egészséges ember 
egészséges kapcsolatokra törekszik. Mire megragadom az alkalmat, hogy az apám által 
említett végről és egészségességről ejtsek egy-két szót, kissé megváltoztatva értelmüket, mert 
arról értekezem, hogy a vég tényleg nemsokára bekövetkezik, ha nem is nálam, hanem az 
országban, ahogy látom, és ha tényleg vannak még egészséges emberek, akkor azok 
megfogadják, ami róluk elhangzott egy tévés vitaműsorban, miszerint „az egészséges 
emberben természeténél fogva bizonyos sóvárgás él a haladás, a fejlődés, a tökéletesedés 
iránt”, így aztán remélni lehet, hogy az egészséges ember véget vet a jelen kurzusnak, hogy 
végre eljöhessen egy egészségesebb. Mire apám rám mordul, ugyan mit akarok mindig és 
állandóan.     

Szeretek, ha meglepő, ha nem, csak úgy ülni a karszékemben, nézni a szobámat, és 
meglátni berendezésében az összhangot, ami arra serkent, hogy még inkább összhangba 
rendezzek sok mindent magam körül, elsősorban gondolatban, hát elgondolom, hogyan 
alakítanám át a lakásom kicsi kis terét még harmonikusabbra. Nagy munkát kéne 



 19

belefektetnem, mert ez a lakás „rendszerünk vívmánya”, ahogy lépten-nyomon ki van 
hirdetve, ha a rendszer által kiépített lakótelepekről van szó. Majd, kinézve az ablakon, 
eltöprengek azon, volna-e lehetőség harmonikusabbá tenni az utcát és a környéket. Ez még 
lehetetlenebbnek látszik, hiszen az ilyen utca „már a jövőnket mintázza”, mondja a televízió. 
Mikor ezen is túl vagyok, akkor megszólítom önmagamat, hogyan alakítsam magammal 
összhangban magamat, hogyan tükröződjenek rajtam és bennem a gondolataim 
harmonikusabban, hogyan fessenek a cselekedeteim harmonikusabban. Hát „a közösségünk 
ereje által”, írják a lapok. Végül eljutok az országig, hogy hogyan nézne ki az ország 
harmonikusan. És érdekes, hogy foglalkoztathatja ez, vagyis az ország harmóniája a rádió 
szerkesztőit is, de még mennyire, hiszen hallhatom a rádióból, miszerint „akkor lesz 
harmónia, ha a vélemények összhangban vannak, tízmillió vélemény egyöntetűen, legalábbis 
a jelenünk meg a távlataink megítélésében”. Néha belső békém kiteljesedik, hisz otthon érzem 
magam az ilyen és hasonló mondatok hallatán, máskor meg éppen, hogy elvágyódom 
ugyanilyen mondatok miatt.  

Ha Emmához nem vagyok képes harmonikusan viszonyulni, ha ellenségeskedünk, 
mert sikertelennek érezzük egymáshoz való viszonyunkat, a barátságunkat is, hát elvágyódom, 
pedig mindketten szeretnénk már kimászni elkárhozott villongásainkból. Azonban dühünk a 
másik iránt továbbra is könnyen felkorbácsolódik. Viszont emlékszem egy 
összeszólalkozásunkra, miközben nyitva a rádió, amelyből kihallok egy mondatot éppen, „a 
múlt nem béklyózhat, nem és nem, ha a jövő sugározhat”, ezt elismétlem Emmának, mire 
nevethetnékünk támad, és elfelejtjük, hogy nekünk tulajdonképpen veszekedni kéne, vidámak 
leszünk.   

Azonban vidámságunk hamar elröppen, a magam vidámsága is, és elvágyódom, 
mondjon rólam bárki bármit, mert tényleg elvágyódom, és roppant elvágyódom, hihetetlenül 
elvágyódom. 

Ha felszállok az Albertfalva kitérőnél a 18-as villamosra, amely nyikorog, nyekereg, 
mint általában a budapesti villamosok, vagy a Bornemissza téren a siralmas benyomást keltő 
7-es buszra, nem szeretem látni az utasokat. Elhanyagolt férfiak és nők, fáradt tekintettel, 
idejétmúlt, középszürke ruhákban, kabátokban, színehagyott cipőkben, a harminc évvel 
ezelőtti divatot jelképezve, szinte jelmezként, mintha egy akkoriban játszódó filmben látnám 
őket, néhány fiatal kivételével, akik viszont ízléstelenül, semmiféle határt nem ismerve 
feltűnösködnek kirívó öltözködésükkel. A mosdatlanság szaga és a megsemmisültség árad 
mind a divatjamúlt, mind a divatos utasokból. És mintha semmit sem értenének abból, ami 
velük történik, szenvtelenül próbálják titkolni a szakadatlan és kínzó bosszúságaikat, feldúlt 
és tanácstalan voltukat. Mindig kényszerítik őket, születésük óta, valamire, ez van rájuk 
bélyegződve. Pedig hallhatják reggelente a rádióban, hogy „az átgondoltan megszervezett 
élet, az életkornak megfelelő szellemi és testi foglalkozások, a tanulás, a munka, a sport, a 
játékok, a természetjárás és az egészséges táplálkozás, különösen a társadalmi kapcsolatok 
helyes alakítása, törvényszerűen eredményezik, hogy kevesebb gondot okozzon a birkózás, a 
küzdelem saját magunkkal”. No, hát akkor csak követniük kellene ezt az utasítást, ámde úgy 
tapasztalom,  nem követik.  

Lakásomból, a hatodik emeletről, igen festői a kilátás, legfeljebb a csepeli 
gyárkémények rontják el, mégis csettintenek sokan, mikor megmutatom nekik a balkonról, 
ahol a virágaim haldoklanak, mert nem locsolom őket. Pedig veszek  vagy kilenc különböző 
növényt, egyfajtából többet is, hozzá virágföldet, és kiültetem a balkonra, mert azt képzelem, 
teremthetek a betonrengetegben egy kis kertet, amelyet élvezhetek, gondolva Ádámra is, aki, 
ha nálam tanyázik, egy majomkenyérfát ápol kitüntetetten, és, mint megjegyezi, szeretné 
megkóstolni, milyen a termése, a majomkenyér, ám Ádámot is csalódás éri, majomkenyérfája 
elszárad, nem bírja a betonrengeteget valószínűleg. Mire nyár lesz, ráébredek, hogy a 
balkonommal kapcsolatban hiú reményeket tápláltam, ugyanis, ha kitelepedek oda, a 
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párnákkal kibélelt  karosszékembe, nem találok nyugalmat, mert egymás szájába érnek 
felettem, alattam és mellettem, jobbra is, balra is az enyémhez mindenben hasonló balkonok, 
azokról aztán zene, főképp alja zene, duma, fütyörészés, veszekedés hallatszik, a bunkóság, a 
tahóság netovábbjának megnyilvánulásai, mindig megcsap az undorító rosszindulat, az 
aljaskodás, a másikkal való kibabrálás levegője, idegeimet roncsolván, de ha nem is, akkor is 
karnyújtásnyira szemlélhetem a többi lakótársamat, hallhatom még a lélegzetüket is, 
szagolhatom friss vagy áporodott kipárolgásukat. 

Felettem, a hetediken kutyát tart egy fiatal pár, nem viszik le, a kutya kénytelen a 
balkonon végezni dolgát, a pisije meg a kakija szépen csordogál le hozzám. Rájuk szólok, 
tombolok. De azok, vagyis a fickó, aki alacsony, kis ronda, csontváz ürge, különben küldönc, 
meg a párja, egy lilára festett hajú, látványosan koszos némber, aki mosodai alkalmazott, nem 
veszik figyelembe, sőt kiröhögnek, vélve engem eszement, bogaras, kivénült seggfejnek. 
Megfenyegetnek egy félig szakadt és piszokfoltos papírra írott, vesszőt nem ismerő levélben, 
szó és betű szerint: „Ide figyúz  gecikém kutyahugy  és kutyaszar jár neked mert teneked  
hugyos és szaros az aggyad  hozzád hasonlókat  mutogatnak mint te a tévé röhejjes  adásaiban 
te fasz”. És ebben, vagyis hogy a tévé egyes műsorai röhejesek és szemétkedők, egyetértek, 
viszont azok az adások serkentik azt a fiatal párt, merül fel bennem, hogy ilyen leveleket 
írjon. Próbálok fölényeskedni velük, fensőbbségesen viselkedni, eláztatni őket a 
szomszédoknál, ámde a szomszédok inkább engem tartanak bosszantónak, taszítónak, sőt 
idegennek. Ez a szakállas, szemüveges farok, egy szerencsétlen seggfej, hallom a mellettem 
lévő balkonról a rólam szóló véleményt, ráadásul úgy viselkedik, mintha ő szarná a 
spanyolviaszkot, az újságban is olvasni lehet, hogy az ilyeneket elmeotthonba kéne utalni. 
Mindeme körülménytől majdhogynem idegbeteg leszek. Ezt tapasztalhatják a házban, mert a 
közös képviselő megjegyzi, figyeljen már ide, Újhely úr, ugyebár ön szociológus vagy mi, én 
nem tudom, az micsoda, de annyit sejtek, hogy hát akkor tudhatná, nem kell mindenre ugrani, 
főleg kutyákra nem, még valami csúnyát gondolunk magáról, használjon olyan nyugtatót, 
kérem, amilyet hirdetnek a tévéreklámokban, az állítólag beválik az olyanoknak, mint maga. 
Persze nem válaszolok neki. És próbálok nagy erőfeszítéseket tenni, összeköttetéseket 
mozgósítani, hogy elvitessem a közegészségüggyel az ebet, hosszasan kell intéznem. 
Beadványomat, az eredményesség érdekében, az újságcikkekhez hasonlóan fogalmazom, és 
emiatt szégyellem magam, például: „… közegészségügyünk ragyogó távlataiba nem fér… 
nagy áldozatokkal felépített lakótelepünkhöz nem méltó… a szocialista kutyatartás formái…” 
És miközben ezt fogalmazom, elvágyódom. A közegészségügy kerületi vezetője valahogy 
ismeri a nevemet, ezért hajlandó a kutyát elvitetni. Hát mondom is Diánának, bizony van jó 
oldala is ennek a rendszernek, amiben élünk, mert aki számít, akár negatív értelemben is, 
annak néha napján a kedvére tesznek, legalábbis jelentéktelen ügyekben; és belső békét érzek. 
Kártérítést is benyújtok a szabálysértési hatósághoz, hiszen ugye tönkre megy, mert 
elpiszkosodik az erkélyre terített linóleumom.  Azokhoz meg olyasmiket írok, mint egy 
sajtólevelező, mondjuk: „… és közéletünkben nagyon sok olyan jelenséget tapasztalunk, 
amely szabályozásért kiált…”. Hát szégyellem is magam és elvágyódom. Azonban, mivel 
nem mutatom be a kutyapiszkos linóleumot, annál az egyszerű oknál fogva, mivel undorodva 
kidobom, a hatóság nem tartja bizonyítottnak elpiszkítását, meg aztán ott, azok, úgy látszik, 
nem ismerik a nevemet. Fellebbezek, írván, mint valami engedélyezett kabaréban, hogy „nem 
a kutyáknak építjük a szocializmust”, tényleg ezt írom, mert most már szórakozni akarok, de, 
bevallom, egyáltalán nem tudok szórakozni. Többé soha nem ülök ki a balkonomra, sőt még 
pillantani sem szeretek arrafelé, pedig hát hova pillanthatok a szobámból, ha nem oda. 
Azonban a balkon a továbbiakban nekem érinthetetlen, tisztátalan, szorongással, utálkozással 
tölt el, nem színtér az számomra többé, és gyilkos ábrándokat szövök, magamban beszélve, 
hogy majd a felettem lakó pár lakásának ajtajához húgyozok rendszeresen. Önuralmamat 
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elvesztem és szorongás fog el, ahányszor csak a balkonomra esik a tekintetem. El innen, el 
innen, ismételgetem magamban, elvágyódom, mendemonda ide vagy oda. 

Viszont, ha Ádám nálam tartózkodik, megváltozik, mint már érzékeltettem, minden 
körülöttem, ismét belső béke vesz birtokába. Megérkezik az iskolából, nyomban az órájára is 
mutatva, bejelentvén, hagyjam már abba az írógépelést, majd, mikor csúnyán nézek rá, javít, 
hogy persze, persze, a kutatást meg az írást hagyjam abba. Játszani kell vele, társasozni, 
sakkozni, kártyázni. Ilyenkor él a lakás, sőt birtokba vesszük, az időjárástól függően, a 
játszóteret is, ahol még beszédbe is elegyedem a gyerekeiket őrző szülőkkel, a homokozó 
körül, melynek közepén rönkvár áll.  

Ott ismerkedem meg Ádám iskolai barátjának apjával, egy betanított munkással, aki 
jóképű fickó, szeme kék, haja szőke és göndör, fogsora az egyenetlenségeivel együtt arányos, 
de néhány foga szuvasodik, jobb kezének mutatóujja hiányzik, üzemi baleset. Panaszkodik, 
hogy befonja egy, mondhatni, eléggé uralhatatlan idegesség, mikor nem bír magával, 
főképpen, ha reggelenként kitör rajta a köhögés, néha hány is, valószínűleg, mert nem eszik 
rendesen, csak iszik, hát mit csináljon, iszik, és kikéri magának, hogy minduntalan felhozzák 
ellene az ivást újságokban, tévében, mert igenis, egy magyar férfinak illik inni meg 
cigarettázni. Kipróbálok rajta, habár csúnya dolog, valami szabvány, kincstári szöveget, 
amely a kutatási kérdőívemben is szerepel, nevezetesen, hogy figyeljen ide, „szükség van a 
tudatosan cselekvő emberek számának növekedésére, akiknek tudata nem marad el, hanem 
lépést tart a társadalmi viszonyok helyes irányban való, kedvező megváltozásával”, és várom 
a hatást. Rám förmed az az apuka, na, menjen a picsába, és többé nem áll velem  szóba.  

Elég sokszor, és átmenet nélkül elzokogja nekem Emma, nekem zokogja el, pedig már 
sok közünk nincs egymáshoz, hogy nem tudja, mihez kezdjen, kudarc ember, semmi sem 
sikerült még neki, semmi nyomot sem hagyott maga után, nem kell senkinek, az írásai meg 
különösen nem kellenek, akkor sem, ha megjelennek, nem számít ő, ellenségesek vele, bár 
kimutathatóan vannak nagy, sőt hatalmas indulatai és gondolatai, melyekből kiformálódhatna 
valami, de megbukik velük, semmissé válnak. Menthetetlen ő, zokogja Emma, javíthatatlanul 
tehetségtelen, egyáltalán nem létezik ő, egyáltalán nem, ráadásul nem számíthat senkire. 
Megkérdezem tőle kegyetlenül, mert továbbra sem tudok kibékülni vele, mióta nem élünk 
együtt, hallja-e, hogy mit adott elő egy rádiós figura a jegyzetében, hát azt, miszerint „unom a 
művészek, írók sirámait, mert csak az sír, sírdogál, dogál, degél, dögél, aki a mi rendszerünk 
biztosította jó dolgában nem tud már nevetni sem”. Emma rám sem nézve, szótlanul hagy 
faképnél. Hülyén viselkedem vele, gondolom.  

Diána sokkal felhőtlenebbül él, és ezt szeretem benne, igyekszik könnyedén felfogni 
az életet, nem is érdekli különösebben semmi, él bele a világba, és az nekem jól jön. Persze, 
hogy így tegyen Diána, innia kell, sok vodkát is iszik. Ha már elegem lesz Diána ivászatából, 
akkor felpaprikázódom, és jövök bizonyos bicskanyitogató közhelyekkel, a múltkor például 
elhintem, hogy Diána, olvasd el a legfrissebb irodalmi lapot, abban láthatod megfogalmazva 
az italozás gyógymódját, nevezetesen: „az élet is lehet műalkotás, legfőképpen a mi alkotást 
pártoló viszonyaink között lehet, persze csak akkor, ha káros szenvedélyek nem teszik 
lehetetlenné, például a mértéktelen italozás”, erre gondolj, a vodkázás helyett, Diána, 
mondom, gondolj az alkohol helyett arra, hogyan alkosd meg az életedet, ami amúgy is 
nagyszabásúvá vált, mióta engem ismersz. 

Egyik kutatási jelentésemben megírom, hogy „az utóbbi időben lényegesen 
megváltozott a közérzetünk, még nagyobb feszültségeket kell átélnünk, mint eddig, 
elbizonytalanodásaink határtalanokká váltak, bizonyos okokkal együtt, amelyek új 
magatartásformák keresésére kell, hogy indítsanak, ugyanis rosszul érezzük magunkat, 
enyhén és óvatosan  szólva, a bőrünkben”. No ezt a mondatot kihúzandónak ítélik, mire eltölt 
a belső béke, ismerős tájon vagyok, otthon vagyok. 
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Állandó pénzzavaromban azon töprengek, kitől kérjek kölcsön, nézegetem a 
telefonkönyvemet, kitől, de már akitől lehet, kértem, sőt nem is igen adtam vissza, úgyhogy 
nincs kitől kölcsönkérnem, hát elvágyódom, de biztatom magam azzal, amit hallok egy 
vitaműsorban, „nem a pénz a lényeg, hanem az erkölcs, persze nem az akármilyen, hanem a 
mi, szocialista-forradalmi erkölcsünk”. 

No, az ilyesmi szöveg hol kiváltja belőlem, amint az várható is, az elvágyódást, hol 
úgy hat rám, ami nem várható, hogy ideköt, megköt, sőt belső békével is jutalmaz, és ez 
bizony egyáltalán nem mendemonda.  

 
 

29 
 
 

Aláírok egy felhívást, az intézet, ahol dolgozom, az életvaló, illetve élethazug 
vizsgáló, amelyet magánhasználatra nevezek el így, érdekvédőnek nevezett szervezetének 
vezető testülete ellen, mert az semmilyen érdekvédelmet nem művel. Különböző intelmekre 
és fenyegetésekre mindenki visszavonja aztán aláírását, és lehet, hogy én is visszavonnám, ha 
Emmának nem szándékoznám minden áron megmutatni, még mindig megmutatni, kicsoda is 
vagyok, milyen ritka ember is, egyszóval, ha Emmában nem akarnék kelteni bámulatot. És 
visszavonnám, ha magam előtt nem szégyenkeznék, viszont nem akarok szégyenkezni, nem 
és nem, valahogy nem; és visszavonnám, ha nem úgy látnám, hogy az érdekvédőnek nevezett 
szervezet inkább érdekelnyomó; és visszavonnám, ha nem arra utaznék, hogy ebből 
kizárjanak; és visszavonnám, ha tudnám, makacskodásomnak komoly következményei 
lehetnek, de tisztában vagyok azzal, hogy az intézet vezetése egyáltalán nem tulajdonít 
jelentőséget annak, hogy visszavonom-e vagy sem, a főnökeim röhögnek az ilyesmin, hogy 
érdekvédelem, ha nem is nyilvánosan, úgyhogy hősködhetek.     

Idézést kapok az intézet szakszervezetének fegyelmi bizottsága elé, amely három 
tagból áll, a helyi alapszervezet elnökéből, egyik vezetőségi tagjából, és a szakszervezet 
központjának kiküldöttjéből.  

Ingerült leszek és ideges azonnal, ahogy megpillantom a bizottságot. Próbálom  
tekintetüket keresni, hogy, rácáfolva hangulatomra, biztatóan mosolyogjak rájuk, azonban 
kerülik, eléggé hülyén, szerintem hülyén, hogy a pillantásunk találkozzon. Mi a fene, 
kérdezem magamban, mire készülnek ezek, hogy még rám sem mernek pillantani. Csapdába 
akarnak csalni talán? És csapdának érzékelem, mikor felkínálják az aprósüteményeket, hisz 
egy fegyelmin kínálni ilyesmit furcsa, vissza is utasítom, vissza mind a sóst, mind az édest, de 
még a kávét is visszautasítom, holott kívánom, igen kívánom, nemkülönben az ásványvízből 
sem kérek, pedig igen szomjas vagyok. Ezektől nem fogadok el semmit, határozom el, majd 
hozzáteszem gondolatban, amilyen hülye vagyok. Pedig most már pillantgatnak rám, 
miközben esznek, isznak, tüntetik el szépen a süteményeket, az innivalókat. Erre fel kissé 
megkönnyebbülök, és erőfeszítést teszek, hogy viszonozzam pillantásaikat. És veszek, néhány 
perc elteltével, mind az édes, mind a sós süteményből, sőt hajlandó vagyok kávét is meg 
ásványvizet is elfogadni már. Eszegetünk, iszogatunk szótlanul. Nem mondom, kissé furcsa 
ez az uzsonnáztatás. Látom azért a bizottság tagjain, bármennyire is próbálunk kellemesen 
eszegetni és iszogatni együtt, hogy kellemetlen alaknak képzelnek, különcnek, esetleg 
veszélyesnek, látom, előre idegesítem őket.  

Aztán beszélgetni kezdünk kötetlenül. Az elnök, ugye az egyik kollégám, a korszak 
jellegzetesen szabványos értelmiségi figurája, ragyogtatni szeretné ilyen-olyan műveltségét, 
megjátssza, mintha elkeseredne miattam, megmutatva a sokak által oly nagyra értékelt 
fondorlatos modorát, színészkedik, részvétet mutat irántam, sőt sóhajtozik, mindezt hévvel, 
miközben azért a gúnyos mosolyt is megengedi. A vezetőségi tag közömbös, unja a dolgot, 
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legszívesebben egy szót sem szólna, és utálja, ami arckifejezéséből is kitetszik, a tetemre 
hívásomat. A szakszervezeti központos, aki valószínűleg gyorstalpalón végezhetett, harsog, 
hülyeségeket beszél, és mikor elkezdődik a hivatalos tárgyalás, fenyegetően kinyújtott 
karjával mutogat rám azonnal.  

 Szóval Gyula… ha nem vagy hajlandó arról az irományról levenni az aláírásodat… 
akkor az a véleményem… amilyen együgyű lélek vagyok… hogy önsorsrontásba tévedsz…, 
mondja Intézeti elnöke a szakszervezetnek. … Ugyanakkor pártolod az alacsony 
színvonalat… hiszen ama iromány tele van képzavarral… Ám nemcsak fércelt művecske 
az… Gyula… te ne tudnád… hanem szemfényvesztés… demagógia… inkorrektség…  

Tévedsz… öreg… most az egyszer… tudniillik az a felhívás… amit te irománynak 
nevezel… korrekt… hiteles és őszinte…, mondom Én mint szakszervezetet támadó aláíró. 

Na ne már… elvtársam…, mondja Szakszervezeti központos.  
Intézeti vezetőségi tagja a szakszervezetnek hallgat és kesernyés arckifejezést ölt. 
Csakhogy… Gyula… ez még semmi… mert kitudódott… hogy a szabadság hiányát 

hangoztatod… de hát mi ez a szóhasználat vajon… szabadság… mi ez a… hadd kérdezzem 
meg… ha nem haragszol… Gyula… mi ez az ordenáré nyelvezet… ez nem a mi nyelvünk…, 
mondja Intézeti elnöke a szakszervezetnek. … És az a szabadság…  amit te… Gyula… meg 
néhány hozzád hasonló magadfajta hangoztat… az… a mi körülményeink között… semmi  
más… mint hogy szabadon lehessen a népet elnyomni… semmi más… Ennyire el vagy 
tájolódva… Gyula… ez hihetetlen… 

Ismerjük az ilyesmit… meg… hogy nyugaton mit művelnek az úgynevezett 
szabadság… mint fügefalevél… égisze alatt…, mondja Szakszervezeti központos.  

Most már csak az következhet… hogy fejemhez vágjátok… egyszerre lágyan és 
durván… nevetve és sírva… óva és fenyegetve engem… miszerint égisze alatt a 
szabadságnak… amit szerintetek követelek… szabadon szeretnék megerőszakolni 
fiatalkorúakat… lányokat és fiúkat… nekem persze ugye mindegy…, mondom Én mint 
szakszervezetet támadó aláíró. … És nyilván… a ti nézőpontotokból… szégyenletes 
viselkedésem miatt örökké magányos és boldogtalan leszek… csakhogy a felhívásban… amit 
aláírtam… szó sincs szabadságról… és sajnos… hogy nincs… 

Szóval maga még meg is hazudtol bennünket… és még többet akarna abban a 
felhívásban… nem hiszek a fülemnek…, mondja Szakszervezeti központos.  

Intézeti vezetőségi tagja a szakszervezetnek hallgat és elnéz a levegőbe. 
Tudd meg… Gyula… mennyire zavaros most a te szemed… és mennyi gyalázatot 

tükröz…, mondja Intézeti elnöke a szakszervezetnek. … Ugyanis nem veszed figyelembe… 
Gyula… a dolgozó emberek vérrel terhes tapasztalatát… hát légy vele tisztában… hogy 
akiknek ilyen véres tapasztalatuk van… hadd ne taglaljam… hogy milyen véres… azok 
fütyülnek az olyan perverz alakra… mint te… Gyula… aki soha sem küzd az 
érdekvédelmükért… inkább csak képzelődik róla… sőt rossz hírbe hozza… ráadásul még 
tévesen is… no és persze gúnyolódik azon… az érdekvédelmünkön… és azokon a 
kétkezűeken… akik az érdekvédelmet is kiküzdik…  

Öreg… miről beszélsz… rajtad csak akkor lehet elmenni… mondaná nagymamám… 
ha letesznek a földre…, mondom  Én mint szakszervezetet támadó aláíró. 

 Most már aztán elég… Újhely Gyula…, emeli fel hangját Szakszervezeti központos. 
… És hogy jön ide a nagymama…  Mi nem engedjük… hogy az ország népének 
alaptörekvései ellen bárki… főleg nem egy ellenséges röpcédulát aláíró… felemelje szavát… 
Nem engedünk a maga félék… Újhely… alamuszi mesterkedéseinek… maga nem kell a 
dolgozó népnek… a szervezett dolgozóknak meg egyáltalán nem kell egy ilyen alak… és 
vegye tudomásul… az érdekvédelemnek sem kell maga… és főleg nem a szabadságnak… egy 
ilyen Újhely… Ráadásul mi  nem vasvillát vagy nagybaltát mutogatunk önnek… az ilyen 



 24

Újhely-féléknek… pedig azt kéne mutogatnunk…  hanem szépen… türelmesen azt mondjuk 
nekik… magának is… hogy elég… 

Intézeti vezetőségi tagja a szakszervezetnek hallgat és szája elé kapja kezét. 
Kérem szépen… hogy ki kell az ország népének… azt egy tudományos vizsgálat talán 

megfejthetné… Indítsunk egy ilyet… javaslom… és éppen itt… az intézetünkben…, mondom 
Én mint szakszervezetet támadó aláíró.  

Intézeti vezetőségi tagja a szakszervezetnek hallgat, forgolódik, hunyorít, húzza a 
száját jobbra és balra. 

Gyula… a feltevésem az… hogy az ország népének… tudományos vizsgálat ide vagy 
oda…  te biztosan nem  kellesz…, mondja Intézeti elnöke a szakszervezetnek. 

De nem ám… Újhely…, mondja Szakszervezeti központos. … Viszont hogy a tárgyra 
térjek… kirúgjuk magát… kirúgjuk… ugyanis hét évvel van elmaradva… mint kiderítettük… 
a tagdíjjal… és nem engedjük meg magának kiegyenlíteni utólag… magának… egy ilyen 
Újhelynek nem… tehát a szabályzatunk szerint rúgjuk ki… mint tagdíjhátralékost…  nehogy 
még mártír legyen magából valami francos aláíróként… ellenállóként…  

Hét év tagdíjelmaradás nem kis összeg… nem érné meg ennyi pénzért mártírnak 
lenni…, mondom Én mint szakszervezetet támadó aláíró.  

Ez egy pofátlan… ez egy huligán… ez az Újhely…, mondja Szakszervezeti 
központos. 

Intézeti vezetőségi tagja a szakszervezetnek hallgat, időnként sóhajt. 
Istenem… Gyula… ne ragadtasd el már magad annyira… ez képtelen viselkedés…, 

mondja Intézeti elnöke a szakszervezetnek. … És még azt hiszed… hős vagy… ámde csak 
egy fasznak mutatkozol… minden esetre nem látszol felnőttnek… 

Ellenséges elemnek látszik… a javából annak…, mondja Szakszervezeti központos. 
És neked… Mihály… mi a véleményed…, szól az Intézeti vezetőségi taghoz Intézeti 

elnöke a szakszervezetnek. 
Hát úgy látom… Gyula azt akarja… hogy kirúgják… mit csináljunk… ő akarja…, 

mondja Intézeti vezetőségi tagja a szakszervezetnek.  
Én mint szakszervezetet támadó aláíró mosolygok. 
És tényleg eltávolítanak a szerintük érdekvédelmi szervezetből, nagy örömömre, 

Emma és barátaim szórakozására. Az intézet vezetősége meg úgy tesz, javára írandó persze, 
mintha nem is tudna erről. Büszkén újságolom aztán fűnek-fának, bizony kívül vagyok az 
érdekelnyomón, és tapasztalom, nem is kevesen irigyelnek.  
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 Anyám felhívott, és amikor elmondta, amiért felhívott, megelevenedett bennem az a 
látomásom, amelyet megálmodtam és amelyről már beszámoltam, a kopasz kisfiúról, bilivel a 
hátán, mögötte a sötétszürke egyenruhás géppisztolyos katonával..  

Szóval felhívott anyám, Ilona, mondván, végre fizetnek, Gyulám, képzeld, és 
megmondta mennyit, majd megkérdezte, tudod-e, Gyulám, miért? Azonnal kapcsoltam, mert 
már hónapok óta erről beszéltek a szüleim, és felemeltem felháborodottan, indulatosan a 
hangomat, kijelenve, anyuka, kezünkbe nyomnak egy kis aprót, nesztek, aztán fátylat ugye a 
kiirtásotokra! És már kiabáltam, azt kiabáltam, hogy pénzzel akarnak, anyuka, megváltani egy 
semmihez sem hasonlítható gaztettet, pénzzel akarják kiegyenlíteni az emberi mivoltunktól 
meg az életünktől való megfosztást! Ez a pénz, tettem hozzá, és felemeltem a hangomat, a 
megalázás, a többszörös megalázás jelképe, tiltakozni kellene, anyuka, ez ellen a megalázás 
ellen, megszervezni, ne vegye fel senki! Hülye vagy, szögezte le Ilona anya meglepően 
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higgadtan, jól jön még az a pénz majd neked, Gyulám. Undorító pénz, anyuka, kiabáltam. Az 
talán jobb lenne, Gyulám, ha nem adnának egy garast sem? Még nekem sem pénz az, anyuka, 
nekem, aki baromi rosszul keres. Miért nem mentél el innen, Gyulám, akkor jobban 
kereshetnél, hát miért nem? Hülye voltam, anyuka, mondtam most már lecsillapodva, és 
kijelentve, hogy, ha nem ebben az országban élnék, már a világhír szárnyain repülhetnék. El 
kellett volna mennünk, Gyulám, mondta anyám, réges-rég el, igaza volt nagyanyádnak, aki 
annyira biztatott, menjünk el, de én, megmondom őszintén, én, a nagyokos, nem akartam 
mozdulni. Nevetve megjegyeztem, hogy anyuka, te egy jó magyar asszony vagy. Bizony, 
Gyulám, jó magyar voltam világ életemben, jelentette ki anyám, és most is az vagyok még, 
egy bolond, jó hazafi, de nagymamád nem jó magyar, se hazafi, mindig csak azt mondogatta, 
nem itt maradni. Apám is sokkal nemzetközibb nálad, anyuka, mondtam, továbbra is nevetve. 
Hülye, csattant fel anyám, majd aggódásra váltott, Gyulám, olyan furcsa a hangod, csak nem 
vagy beteg? Ezt a budapesti levegőt, anyuka, meg a nálunk honossá váló savas esőt, ami most 
van, valahogy nem bírom. De azért ezt ne nagyon hangoztasd, Gyulám, mit lehet tudni, kinek 
a fülébe jut, jegyezte meg anyám, majd azt mondta, Gyulám, menj csak el oda, ahol felveszik 
az adataidat, nagyon kérlek, menj el, tudod, mindig melletted voltam és vagyok, de ha 
visszautasítod azt a pénzt, őszintén megmondom, elállok mellőled, különben is kellene neked 
végre egy öltöny, kitelne abból az összegből, még maradna is, nem járhatsz, Gyulám, ilyen 
ágrólszakadtan, ahogy mostanában. Na, erre megint elöntött az indulat, kiabálni kezdtem újra 
a kagylóban anyámmal, azt kiabáltam, hogy befon bennünket a hazugság, az álságosság, az 
aljasság, az alantasság, hazug és álságos és aljas és alantas az is, aki fizet, az is, aki elfogadja, 
sőt, aki elfogadja, az álságosabb, hazugabb, aljasabb és alantasabb, mint aki fizet, mindig is 
éreztem és tudtam, hogy a túlélésem körül, mert ugye egy túlélő volnék, csupán csak a 
hazugság, az álságosság, az aljasság meg az alantasság uralkodott és uralkodik, mostanára a 
teljes mélypontra süllyedt a túlélésemet övező duma és ellenduma, az ellenduma-duma és a 
duma-ellenduma. Túlélésünk értelme, célja és szelleme, anyuka, semmiben sem különbözik a 
megsemmisítésünkre törekvő értelemtől, céltól és szellemtől, eszemben sincs felvenni azt a 
pénzt, mert annak a pénznek aztán van szaga, hullaszaga, mondtam emelt hangon és 
lecsaptam a kagylót. 

Elegem van anyámból, elegem van a szüleimből, dühöngtem, és az járt az eszemben, 
hogy vasárnap, mikor náluk ebédeltem Ádámmal, a Jókai téren, vadasmarhát 
zsemlegombóccal, melyet Rozália nagymama egyenesen Ádámnak főzött, mint dédunokája  
kedvencét, kiborultam apámra, aki, miután kiderült, nincs rákja, hát megint a régi lett, és 
megjegyezte, milyen jól jártam, hogy Emmától elváltak útjaink, mire felugrottam, és, Ádámot 
magam után húzva, távoztam.  

Szomorúság telepedett rám, a szomorúság gyakori változata, az a szomorúság, ami az 
elvágyódás szomorúsága volt, a szomorúság, hogy miért nem porzottam el az országból, 
ebből a szomorúságot, a maga szomorúságát is okozó szomorú országból, a szürkeség, a 
végeérhetetlen alkonyatok és virradatok, meg a mindent elfedő ködös homály országából. De 
mi lett volna velem, merült fel bennem rögtön, e nélkül a magyarországi szomorúság nélkül? 
Mit csináltam volna a szürkeség, a végeérhetetlen alkonyatok és virradatok, meg a mindent 
elfedő ködös homály nélkül? Ki tudja? Van máshol is azért, gondoltam, szomorúság, 
szürkeség, ködös homály, meg alkonyat és virradat.   

Bementem a Belvárosba, kilendültem ugyanis a munkámból, és ide-oda járkálva 
észrevettem újfajta báránybekecset egy Haris közi kirakatban, gyereknek valót is, felnőttnek 
valót is, ilyet szerettem volna már régen látni Ádámon és magamon is, világosbarnát, hisz 
ráadásul, miután Ádám kinőtte a télikabátját, mindenképpen kabát kellett neki, viszont  egy 
garasom sem volt erre. Beláttam, igaza lehet anyámnak, tényleg fel kellene venni azt a pénzt, 
és nyugodtan fel is vehetném, ha nem képzelném magam az emberiség lelkiismeretének, ha 
nem a világmegváltás szószólójaként ugrálnék, ha nem önfejűsködnék, mióta megszülettem, 
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ha nem volnék ilyen hülye, amilyen, és akkor megvehetném a hőn óhajtott két bekecset azon a 
baksison, azon a hullaszagú pénzen, amit így emlegettem. Jól festenének azok a bekecsek 
Ádámon is, rajtam is, egyforma mindkettőnkön. Meg aztán nem is pénz az a pénz, az a baksis, 
gondoltam, annyival aztán nem lehet engem lekenyerezni, nyugodtan elfogadhatom. 
Különben is mennyi pénzzel sikerülhetne anyagi, lelki, szellemi, sőt testi 
megsemmisítésünket, illetve azok szándékát kiegyenlíteni, semennyivel, vélekedtem, olyan 
összeg nincs, hát akkor mit akarok?! 

 El kellene indulni, győzködtem magam, persze nehéz elindulni egy ilyen kellemetlen 
feladat intézésére, főképpen, hogy sokkal kellemesebbekre is nehezen indultam el általában. 
Hátráltatott, hogy felmerült bennem, miszerint kötélnek állnak mindig a túlélők, minduntalan 
kötélnek állnak pénzt felvenni, kifizettetni, kárpótoltatni magukat, ha megtehetik, és 
bármennyiért, akármennyiért. Árulják túlélésüket, és mivel a túlélés ára igen nyomott, a túlélő 
megtanulja becsülni a túlélésének áraként megajánlott akármennyi kis pénzt is. Jól jön ez a 
gyilkosoknak meg utódaiknak, akik bagóért könnyíthetnek lelkiismeretükön, ha van nekik 
ilyen, ha nincs, és ha nincs, akkor lesz, mert megkapják a lehetőséget azt hinni, mintha 
lehetne. Világgá kürtölhetik, lám, ők kárpótolnak, miközben kicsattannak örömükben, és 
készülnek hullahegyek újabb gyártására. Szóval szép alkun alapszik mindenfajta túlélés ára, 
az ár nem piaci, nem is hatósági, szerencsére, mert akkor a túlélőnek kéne fizetnie túléléséért. 
Az ár se ilyen, se olyan, nem lehet tudni, milyen. A megsemmisítettek helyett is a túlélők 
kapnak valamicskét, duplán nyernek, szégyentelenül duplán. És ahelyett, hogy a következő 
túlélésükre vagy megsemmisítésükre tartalékolnának, elköltik a pénzt báránybekecsre, 
természetesen rögtön két báránybekecsre, megrendítően világosbarna, remélhetőleg meleg 
bekecsre, és hűtőgépre, írógépre, balatoni nyaralásra, esetleg kétpárevezős, gurulóüléses 
csónakra, sőt londoni kiruccanásra stb., persze kipótolva azt az összeget, hisz ki kell pótolni, 
az semmire nem elég. Ilyesmikre költjük a pénzt, ami fel van ajánlva kirablásunkért, az 
emberi mivoltunktól való megfosztásunkért, kiirtásunkért, rendben átváltjuk báránybekecsre. 

Így berzenkedett a lelkem, a nehéz lelkem, amely nehéz is maradt. 
Elindultam hát az anyám által megadott címre, fénytelen, szűk, kis utcába, egy 

lehangolóan szürke bérházhoz, sötét, ócska kapualjba, ahol kiírva semmi sem volt. Mintha 
titkolta volna kilétét ez az épület, mintha nem szerette volna a járókelők orrára kötni létezését. 
Mikor benyitottam, egy házmesterféle ember méregetett, hova, hova, és miért, kérdezte 
gyanakvóan, és mikor megmondtam, bizalmatlanul végignézve, kelletlenül igazított útba. 
Éreztem, amíg el nem tűnök a lépcsőfordulóban, az a házmesterforma figura híven követ, sőt 
még a falakon át is, tekintetével.  

Homályos, kietlen, huzatos folyosón találtam magam, az ajtókon nem szerepelt a 
számozáson kívül semmi kiírás, tébláboltam, nehezen találtam meg az útbaigazítás szerinti,  
megfelelő számmal jelzett ajtót. Bekopogtam, de nem kaptam választ, hát benyitottam. Öreg, 
sárga arcú férfi telefonált ócska, ormótlan íróasztal mögött, telefonált, hosszasan telefonált, 
esze ágában sem volt inteni nekem, üljek le, viszont, egy kis ácsorgás után, önhatalmúan 
helyet foglaltam az asztal elé állított székre. Megvárhatta volna, fiatalember, amíg szólok, 
hogy leülhet, kezdte, így kezdte a sárga arcú öreg, miután befejezte a telefonálást. Mire én 
kitörtem és azt mondtam, ha én valahová belépek, kedves uram, megszoktam, hogy azonnal 
abbahagyják a telefonálást.  

Jól megnézett, áthatóan a sárga arcú öreg, elkérte az irataimat, az összes szükséges 
igazolással együtt, lapozgatta, és gondosan, feltűnően pillantgatva rám, azonosított az 
igazolványfényképemmel. Majd kiemelt, miközben az Újhely nevet mormolta, az ábécé 
betűivel jelzett, irományokkal teli, ócska papírdobozok egyikéből, az Ú.-betűsből egy 
elrongyolódott kis kartont a nevemmel, tehát egy úgynevezett bizonyítékot. Jé, gondoltam, hát 
fel vagyok kartonozva továbbra is mint kiirtandó? A sárga arcú öreg azt mondta, meg is van, 
ez volna az, ha igaz, ha ugyan, hangsúlyozta a sárga arcú öreg, igaz, és lobogtatta azt a kis 
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kartondarabot. Nem emiatt igaz, emiatt a, jegyeztem meg, rongyos kis papír miatt, kedves 
uram. Fiatalember, nem a játszótársa vagyok, érti, dörrent rám az öreg. Szerencsére, kedves 
uram, mondtam. Örüljön, fiatalember, hogy, jegyezte meg az öreg, megúszta, az én unokám 
nem úszta meg. Örülök, kedves uram, hogy, mondtam, örülhetek. Behívatott aztán az öreg 
egy javakorabeli hölgyet, kiadta neki, csináljon a kartonomról egy másolatot, mire 
közbeszóltam, több másolat kéne. Akkor majd megint méltóztatik eljönni, dörrent rám újra az 
öreg. Felcsattantam, mondván, szóval el akarja venni a kedvemet az ügyintézéstől, nyilván fel 
szeretné venni az én pénzemet is. Tanuljon meg viselkedni, fiatalember, utasított rendre az 
öreg, tanuljon meg, ha túlélt, ha már egyszer túlélt, a túlélés, tudja meg, fiatalember, ha nem 
tudná, kötelez.  

Kirohantam az öreg szobájából, csaknem leestem a lépcsőn a felháborodástól, ráadásul 
a kapuban utamat állta az a házmester forma figura, kijelentve, addig nem engedhet ki, amíg 
telefont nem kap. Most már vérben fürdött az agyam, visszarohantam, és, berobbanva az 
öreghez, észvesztően ordítottam, de észvesztően, kiröpítve a számon, hogy…  

A sárga arcú öreg, amint az arcába vágtam, pontosabban, amint a lelkébe véstem, mert 
amit kiröpítettem a számon, nem vésődhetett máshová csak a lélekbe, szóval miután azt a 
kifejezést útjára bocsátottam, a sárga arcú öreg, ahelyett  hogy megpofozott volna, kiutasított 
volna, felpattant, kijött íróasztala mögül, kezet nyújtott, bemutatkozott, hellyel kínált, 
mindazt, amit az előbb nem tett meg, most készségesen, nem, nem, inkább, állapítottam meg, 
alázatosan tette, tulajdonképpen önkéntelen szolgai beidegzettséggel. Szóval így állunk, 
működnek, gondoltam, a reflexek, a jól idomított viselkedés, a megszokás, csak azt a 
hagyományos szóösszetételt, melyet nem írok le, kell kimondani, és előbukkan a kiirthatatlan, 
begyökeresedett magatartás. Szívem kihagyott, látni nem láttam, fülem zúgott, nem éreztem 
semmit, ha hozzáértem valamihez, és mindezt azért, gondoltam, mert kimondtam azt a 
kimondhatatlan kifejezést, amihez aztán az öreg, akire gyűlölettel meredtem, alkalmazkodni 
kezdett.  

És akkor ott, a sárga arcú öreg szobájában leroskadtam egy székre, szégyenemben 
roskadtam le, és elkezdődött velem egy olyan folyamat, amelynek nem tudtam útját állni, bár 
szerettem volna, elkezdődött, és már nem először, az álcázásom kezdődött el, mert álcáztam 
magam valami másnak, mint aki voltam, pontosabban olyannak álcáztam magam, amilyen 
lehettem volna satöbbi, satöbbi.  

Próbáltam az öregnek elsuttogni, már csak suttogni voltam képes, hogy először is meg 
kell találnunk, testvérem, testvéremnek nevezve most már az öreget, a holttesteket, bárhol 
legyenek is, bárhol, földben, tengerben, pöcegödörben, akár levegőben is, esetleg kisodródva 
a légkörön kívülre is, vagy behányva egy egyszerű tömegsírba is. Miután a testvéremet 
kimondtam, magamhoz tértem rosszullétemből, felugrottam, és most már emelt hangon azt 
mondtam az öregnek, illetve jobb szó, hogy parancsoltam, sürgősen hívja össze mindazokat, 
akik ebben az épületben dolgoznak, hozzájuk szeretnék szólni. Fellépésemet látva, és nyilván 
arra a leírhatatlan kifejezésemre is gondolva, amit a fejéhez vágtam, megkérdezte az öreg, 
honnan jöttem tulajdonképpen, halkan kérdezte, én meg elengedtem a fülem mellett, 
miközben merően néztem, mondhatni, hogy elmerülten szemléltem az öreget. Titkos találkozó 
következik, titkos, nyomatékosítottam, mire az öreg arca megmerevedett, és intézkedett  
kérésemnek megfelelően. 

És amikor összegyűltek az öreg munkatársai, ugyancsak öregek, megdöbbentem, 
mennyire halott a szemük, nem sokat teketóriáztam, hanem belevágtam, mondván, nekünk, 
túlélőknek, testvéreim, első számú feladatunk eltemetni tisztességesen, akik nem éltek túl. 
Elmulasztottuk ugyanis halottainkat eltemetni, bizonyos halottainkat, bizonyosakat, persze 
akadályoztatva voltunk eléggé, és mivel milliókról, több millió halottról van szó, a feladat 
emberfeletti lett, hiszen utólag kell eltemetnünk azt a több millió holttetemet.  
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Csend keletkezett, mert volt valami zsongás, mielőtt beszélni kezdtem, és még volt, 
miután elkezdtem, de most csend lett, a csendet nem törte meg senki, kikerekedett szemmel 
néztek a különben, ismétlem, halott szemű öregek, és élesre hangolt füllel hallgattak, 
miközben érzelmektől gyúlt ki a tekintetük. A sárga arcú öregen azonban érzelem nem 
látszott, rezzenéstelenül, de áthatóan bámult.  

Először is, testvéreim, meg kell találnunk, szónokoltam, a holttesteket, bárhol 
legyenek is, bárhol, földben, tengerben, pöcegödörben, tömegsírban, akár levegőben is, 
esetleg kisodródva a légkörön kívülre is. Rátérve a, folytattam, boncolásra, testvéreim, a 
boncolásra, amely csak akkor megengedett, mondtam és tegeződni kezdtem, akkor, csak 
akkor, a ti köreitekben, ha örökletes betegségben hunytak el a hozzátok tartozók, illetve, ha a 
halált bűncselekmény gyanúja alapozta meg. Ez utóbbi gyanú már-már, mondhatni, mondtam, 
nem is gyanú, a boncolás mégsem javasolható, mivel nektek, túlélőknek vigyáznotok kell a 
mi, és a mi szócskát igen nyomatékosítottam, szóval a mi szertartásaink betartására, 
nevezetesen arra, hogy a testnek, illetve hiányában a léleknek, sőt a szellemnek is, meg kell 
maradnia eredeti állapotában. A mi hagyományaink ugyanakkor hangsúlyozzák, és ebben 
egyetértés van, testvéreim, hogy, magyaráztam, ha testvéreink testének eredeti állapotát 
visszaállítani nem sikerülhet már, attól még sikerülhet visszaállítani testvéreink, figyelem, 
lelkének meg szellemének eredeti állapotát, és nekünk ezen kell munkálkodnunk.  

Egy kis mozgolódás támadt most a hallgatóságban, a sárga arcú öreg szintén öreg 
munkatársai körében, csak a sárga arcú figyelt továbbra is mozdulatlanul, miközben egyre 
lendületesebben szónokoltam.  

Nehézséget fog okozni, hangsúlyoztam, a vér pótlása, ugyanis csak a vérével együtt 
szabad, a mi hagyományaink szerint, a halottat eltemetni, és mivel a vér bizony már régen 
elfolyt a mi bizonyos hulláinkból, vérrel való feltöltésükre módszert kell kidolgozni, amire 
újítások benyújtása szükségeltetik. Ha pedig a holttest már csak por, akkor, szónokoltam, a 
porból kell összerakni pontosan, vagy ha lehetetlen, mivel már a por is elenyészett, akkor a 
lelket kell befogni, az elpusztított lelkét, azt kell földbe tenni, mert ne feledjük, mondtam, és 
igyekeztem természetesen ejteni a szavakat, a lelket is rendesen el kell temetnünk. Hiszen, 
testvéreim, a temetés, a mi temetéseink legfőbb célja az, hogy a lélek, és hatásszünetet 
tartottam, az áldozatok lelke visszatérhessen ahhoz, aki teremtette, az Örökkévalóhoz. 
Holttest hiányában tehát, magyaráztam tanárosan, a puszta lelket meg kell mosdatni langyos 
vízzel gondosan, kívül-belül alaposan megmosni a közösség tiszteletben álló férfiúi által, ha 
pedig nincs elég ilyen férfi, akkor kivételesen nők, sőt gyerekek is segíthetnek. Na már most, 
testvéreim, folytattam a karomat széttárva, következik a halott felöltöztetése, ebben is az 
évezredes hagyományunkat kell követnünk, fehér ruhába kell bújtatni a hulláinkat vagy a 
hulláink lelkét, bármennyibe kerüljön is, ugye több millió fehér ruha előállítása nem kis 
összeg. És nem kis összeg ugyanennyi koporsó elkészítése sem, hiszen őseink szokását 
fenntartva csak zárt, hangsúlyoztam, zárt koporsóba szabad bizony temetkeznünk szigorúan, 
nehogy behatolhasson ellenségeink gúnya, becsmérlése, tiszteletlensége, átka, gyilkoló kedve, 
esetleg bekerülhessen álcázott bombája. Testvéreim, emeltem fel hangomat, tudjátok, hogy 
nálunk a hamvasztás, nagy vallásalapítónk előírása értelmében, miszerint földből vétettél, hát 
vissza is kell térned abba, tilos. Ti nem hamvaszthatjátok el magatokat sem élve, sem halva, 
különben is, elhamvasztásotokat fenn kell tartanotok, a hagyomány szerint, testvéreim, 
azoknak, akik azért születtek, hogy benneteket hamvasszanak el, titeket ám, szögeztem le, ha 
csak egyszerű, de kegyeletsértő égetés formájában is. Na, mit szóltok leendő elégetésetekhez, 
kérdeztem emelt hangon, támadóan, mit szóltok, na?!  

A csend, amit eddig is kiváltottam, még mélyebb lett, egészen mélységes. Meg voltam 
elégedve magammal, bár a sárga arcú öreg továbbra is közömbös maradt.  

Az öregség szaga csapott meg hirtelen, a sárga arcú öreg munkatársainak szaga. Ez a 
szag nem volt ismeretlen számomra, valahogy nem, mert ez a szag áradt, igen, az öregség 
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szaga áradt, vegyesen penészszag meg vizeletszag keverékével Budapest leromlott 
mellékutcáiból, melyeket áthatott. És elkalandoztam hirtelen, arra gondolva, milyen 
erőszakosnak, sőt gonosznak látom most ezt a várost, de megejtőnek és megindítónak is, 
éppen tétova öregjei miatt. Ám különlegesnek is láttam, elsősorban bizonyos nők miatt, mert 
bizonyos budai és pesti nők látványa meg illata nyomban semmissé tette az öregszagot, és 
semmissé az erőszakot meg a gonoszságot is. Szóval elkalandoztam, de gyorsan visszatértem, 
ahol voltam, a sárga arcú öreg szobájába. 

Merjünk mosolyogni, testvéreim, szólítottam fel a sárga arcú öreget és munkatársait, 
hirtelen fordítva a szón, és megismételtem, merjünk mosolyogni, és mosolyra váltottam, majd 
kijelentettem, hogy testvéreim, mosoly kéne ide, ebbe az épületbe, ebbe az intézménybe, ha 
nem is eszményi mosoly, de mosoly, és nem ilyen visszatetsző, ellenszenvesen összeszorított 
száj, szinte szájzár, ami most rajtatok, testvéreim, tapasztalható. Változtatni kell, felpezsdíteni 
a légkört egy kis mosollyal, hiszen, mondtam és mosolyogtam, egész életünkben egy kis 
mosolyra vágyunk, de nem találkozunk vele, és éppen ott nem találkozunk mosollyal, ahol 
egész életünkben várnánk, bizony, mondtam, nincs egy pici mosoly se ott, ahol epedünk érte, 
és ha van, az nem igazi, az álságos mosoly, az hazug mosoly, ha egyáltalán mosolynak 
nevezhető.  

Szünetet tartottam megint, ismét csak rövidet, majd hirtelen felordítottam, éljen, 
ordítottam, mire mindnyájan éljenezni kezdtek, csak a sárga arcú öreg nem éljenzett. Na ugye, 
kiabáltam, maguk hajlamosak az együttműködésre, undorító szolgák maguk, férgek maguk, 
önfeladók maguk, érdemtelenek a túlélésre maguk. Majd halkan azt mondtam, kifelé innen, 
testvéreim, szánlak benneteket.  

Gyorsan eltűntek, a sárga arcú öreg meg szótlanul leült íróasztala mögé, és várakozóan 
tekintett rám.  

Én viszont kirontottam az ajtón és rohamléptekkel siettem el, a kapuban a házmester 
figura, aki szintén jelen volt a szónoklatomon, mély meghajlással engedett utat nekem, 
egészen másnak látott most már, mint mikor beengedett. Én is másnak láttam magamat, 
valamifajta álcázott alaknak.  

Szóval előjött a látomásom.  
És arra gondoltam, hogy például apámnak mennyi látomása jöhet elő, hogy apámnak 

mennyi számtalan fájdalom és félelem vésődött a lelkébe, de nem látszott rajta, a felületes 
szemlélőnek nem látszott, takargatta is, de tudtam, hiszen apám sokkal több fájdalmat 
szenvedett el az elviselhetőnél, sokkal többet, mégis elviselte. Azon gondolkoztam, hogyan és 
mint viselte el azokat az éveket, mikor ki akarták irtani.  

Új életet fogok kezdeni, fogadtam meg, tökéletesen új életet, mindenben újat, új életet, 
igazi életet, olyan új és igazi életet, hogy többé ne kelljen új életet kezdenem, soha többé ne 
kelljen, se újat, se igazit.  

Álmomban borzalmas dolgokat motyogtam, mondta Diána reggel megrettenve, mikor 
nála, a Vincellér utcában töltöttem az éjszakát,  például olyasmit, hogy ha a holttest már csak 
por, akkor a porból kell összerakni pontosan, vagy ha lehetetlen, mivel már a por is 
elenyészett, akkor a lelket kell befogni, az elpusztított lelkét, azt kell földbe tenni, mert ne 
feledjük, a lelket is rendesen el kell temetnünk, ennek érdekében a holttestet vagy annak 
hiányában a puszta lelket meg kell mosdatni langyos vízzel gondosan… Ilyesmiket 
motyogtam az éjjel, hozta fel Diána, ráadásul nyitott szemmel, mintha ébren lettem volna, 
mégsem vettem tudomást szólongatásáról, mert szólongatott. Na, erre nevetni kezdtem, hogy 
ugye milyen jó szövegem van álmomban. Majd erőnek erejével elcipeltem Diánát a Haris 
közbe megmutatni, milyen bekecset fogok venni Ádámnak és magamnak, mert pénzt találtam 
az utcán. 

Nemrég ismerkedtem meg Diánával, egy jelmezes karneváli összejövetelen, ahol 
mankóval jelentem meg, tudniillik a Chopok egyik északi lejtőjén nagyot buktam, 
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meghúzódott néhány szalag a térdemben, a balban, szerencsére csak a balban, de így is alig 
tudtam hazavezetni, és azonnal gipszet kaptam. A begipszelt lábamat és mankómat, 
világháborús sebesültnek öltözve, jelmeznek használtam, és vitézségi érméket az első 
világháborúból tűztem a mellemre, katonasapkát tettem, második világháborúst, a fejemre, 
övembe pedig, Ádámtól kölcsönözve, gyerek pisztolytáskát helyeztem játékpisztollyal. Vagy 
kilencven jelmezes nyüzsgött azon a házi karneválon, mostanában ilyen helyekre hívtak, 
bizonyos helyekre, köszönhetően kalandosan megjelent és hivatalosan elhallgatott 
könyvemnek, amely egyes körökben, érdekes és színvonalas körökben, tekintélyt kölcsönzött 
nekem. Egy fekete lány kezdett velem szemezni, sőt nem sokat habozva felkért, és tánc 
közben tette nekem a szépet, fesztelenül működve feszesen telt emlőjével, majd egész este 
együtt roptuk, amennyire rophattam mankóval. A lány meghívott éjszakára magához, még a 
taxit is kifizette, annyira vágyakozott rám, ám én csak farkalni akartam, semmi mást, csak 
farkalni hidegen, ridegen, távolságtartóan. Viszont a lány kedves odaadása miatt szeretkezésre 
kényszerültem, a szeretkezés pedig úgy sikeredett, mint mikor mindkét résztvevő éppen 
elveszti szüzességét, sutára, gyakorlatlanra, talán ezért meghatóra, kedvesre. Kitetszett, hogy 
a lány, Diána tud fájdalmas szakításomról Emmával, de nemcsak ő tudja, hanem, mint 
újságolta, az egész város tudja. Hozzátette, hogy egyik barátja hívta fel a figyelmét ott, a bulin 
rám, és Diána rokonszenvesnek talált, és meg akart, ahogy kifejezte, vigasztalni. Morcos 
lettem, ki is jelentve, nem kell engem megvigasztalni, semmi bajom, ne vájkáljon bennem 
Diána, főleg, mivel azt sem tudom, kicsoda is Diána, és valószínűleg Diána sem tudja, ki 
lennék én. Azonban kiderült, hogy Diána tisztában volt velem, tudott az elég nagy port felvert 
könyvemről, amelyet véletlenül még el is olvasott, és nagy műnek tartott, és elolvadt a nagy 
tisztelettől irántam. Mikor másodszor hatoltam belé, Diána követelte, hogy most már igazán 
jó hosszan és igen vastagon és acélkeménységgel basszam, használta ezt a szót könnyedén, az 
ájulásig basszam. Hát igyekeztem, és Diána melle hihetetlenül dagadozott, már-már 
kidagadozott a testéből.  

Mikor megismerte Diána Ádámot is, elolvadt tőle, nem is állta meg, ki ne jelentse, 
milyen szerencsés vagyok ezzel a gyönyörű, szőke gyerekkel, ezzel a megható, édes fiúval, 
aki finom, szép, kedves, okos. Ámbár Ádám eléggé szótlan lett. Beszéd helyett is rajzolt. 
Imádta a rajzfilmeket, elsősorban a tündérekről szólókat, ám bírálta is azokat, szerinte nem 
feleltek meg annak a célnak, amiért csinálták, nem eléggé látszottak tündérpártinak. Meg 
aztán kárhoztatta a rajzfigurák gyengeségét. Nemsokára ki is jelentette, hogy kinőtt a mások 
tündérmeséiből, majd inkább rajzol magának, szándékozik megalkotni a tündéreket nélkülöző 
mai világ, ahogy bámulatos váratlansággal kifejezte, tündéreit.  

És Diána, az iméntiek hatására, belém szerelmesedett, és én, bár szerelembe nem 
estem, bírtam Diánát, akivel nem laktam ugyan együtt, ám, mondhatni, együtt éltem, hol 
nálam, a Csurgói úton, hol Diánánál, a Vincellér utcában. Szeretkezéseink kimerítők voltak, 
testünket heves feszültség öntötte el, erős mozdulatainkat működésben tartottuk, ameddig 
csak bírtuk, ösztönszerűen. Közösülési vágyunk telhetetlennek, szenvedélyünk 
csillapíthatatlannak tetszett. Szeretkezéseink közben kiejtett szavaink híján voltak minden 
szeméremnek és mérsékletnek, viszont, eredményül, kisimultak idegeink.  

Emma újságolta nekem, érdekesen alakult helyzete a filmstúdióban, egy olyan 
közegben, ahol értetlenül, sőt ellenségesen fogadták ötleteit mindig, ám legutóbb nem így 
történt. Javasolta, hogy az éppen szóban forgó filmben legyen jelenet egy első osztályos 
kislánnyal, amint, miután megvágta ujját, kiserkenő vérének láttára azt kiabálja, az nem az ő 
vére, az övé nem vérzik, mert… Ja persze, nevettem közbe, tudom, mi következik, hogy a 
kislány kijelentette a tanítónőnek, hogy csalódott a vérében, mert az a felhorzsolt bőrén 
keresztül folyt, kifolyt, és az ilyen vér, amelyik vérzik, neki nem kell, az ilyen vér áruló vér. 
Ismerem ezt a történetet, mondtam, ez egy első osztályos hőstette neki, Emmának, és mikor 
az igazgatóhelyettes megbotránkozott, hogy a piros vért árulónak merte bélyegezni Emma, és 
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itt a piros a lényeg, a vörös zászló színe, eltanácsolta az iskolából, mivel szerinte Emma nem  
való az új világ, az éppen akkor nemrég beköszöntött új és vörös világ iskolájába, hanem 
javító intézetbe való. Emma nevetett és kijelentette, jól emlékszem, majd hozzátette, 
komolyan kezdték tárgyalni ötletét a stúdióban, a vér ráadásul illett is a forgatókönyvhöz, 
mesélte, mert abban sok vér folyt, viszont minden egyes csepp épületes igazságnak beállított 
hazugságokért folyt el, csupa hazugság volt az egész, hát miért ne legyen legalább néhány 
kockája hiteles, gondolta Emma, hisz a kislánykori esete hiteles. És képzeljem, győzött, 
elfogadták ötletét.  

Remek, mondtam, micsoda változás ez nálad, Emma, egy ilyen győzelem, amely 
azelőtt reménytelennek látszott volna esetedben. Jelzi, tudsz már győzni. Éljen, éljen a győző 
és győztes Emma. 

Szóval Emma változott. Továbbra is szeretett járni, ahogy eddig, a fellegekben, de már 
képes volt leszállítania magát a földre, és ez jót tett neki mint írónak is. Az ábrándjait ébren 
tartotta ugyan, ábrándosan szerette látni barátait, ismerőseit, kollégáit, hozzátartozóit, viszont 
újabb kapcsolataiban a valóságos tények vezették; ábránd és valóság egyként nyilvánult meg 
benne. Barátaitól, barátnőitől elvárta most is, hogy lelki támasztékai legyenek és vele 
foglalkozzanak, ugyanakkor viszont elvárta magától is, hogy lelki támaszték legyen, sőt, hogy 
fokozottan legyen az. Továbbra is igyekezett elkápráztatni, de már nem minden áron, és azon 
igyekezett, hogy olyan helyzeteket teremtsen, amelyekben kápráztassák el őt is. Az 
önszemlélést, szokásának megfelelően, magas fokon művelte, de bajainak, szorongásainak 
nem tulajdonított már oly nagy jelentőséget, sőt hajlamos lett azokat a szőnyeg alá söpörni. 
Csodálkozni kényszerültem rajta ezek miatt, sőt azért is, mivel mélyen benne élő feltűnési 
vágya mellé a szerénységet, a visszahúzódást is képes volt párosítani. Tündökölt ugyan 
mostanság is a vele történt hihetetlen esetekkel, különleges világlátásával, azonban kihozta 
másokból is, hogy hasonlóképpen tündököljenek. Kedves együttműködőnek mutatkozott, és 
nyomban napi teendőire terelte a szót, még akkor is, ha megkérdezték tőle, hogyan áll a 
regényével.  És mosolygott, rendületlenül mosolygott.   
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Egyre csak belső békére törekszem, és minden áron, például azért, hogy kiiktassam 
az elvágyódásomat, és ez nem mendemonda.  

Kezembe került egy sokszorosított kiadvány, amely a sürgető változás 
szükségességéről szól, nem is akarok beletekinteni, nehogy befolyással legyen rám, hisz 
magam is a változás elkötelezettje volnék, hisz kutatom is, ráadásul kiütést kapok a 
kiadványt író némely szerző nevétől, kincstári nevektől. Ezek akarnak változást? Talán azt 
gondolják, hogy egy igazi változás után is nevek maradhatnak? Aztán baráti tanácsokra, 
elsősorban Máté barátom, az igazságkereső tanácsára, beleolvasok, és találok benne igen 
sok érdekességet, annak ellenére, hogy kifejezésmódja nem különbözik a hatalom egy 
bizonyos, mondjuk ki, értelmiségi kifejezésmódjától, ha az egyáltalán értelmiséginek 
nevezhető, a szó pozitív értelmét tekintve, és ez megint elbizonytalanít. Az igaz, hogy 
megállapítják a kiadvány szerzői, így nem mehet tovább, ahogy megy, a nagy adósok 
körébe tartozik az ország, de hogy miből egyenlíthetné ki adósságát, nem tudható, 
nemsokára fizetésképtelen lesz, bizonyítható adatokkal.  

Reform szükséges, hallom mindenhonnan. Ámde a reform csak az úgymond 
gazdasággal törődik, gondolom, a gazdaságot, csak a gazdaságot reformálnák a 
reformhívők, mondván, hogy majd akkor, azután tulajdonképpen minden megreformálódna. 
Nana, gondolom, nananana. Fel is használják ócska trükkel a hatalom képviselői a gazdaság 
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reformereinek csőlátását, felhozva a lelket és a szellemet, amiket a reformerek hanyagolnak, 
például azzal a fondorkodó szöveggel operálván, hogy „nem látják társadalmunk lelki 
viszonyainak alakulását, képtelenek felmérni mennyire belénk gyökeresedett az, amit 
megváltoztatni akarnak, nem mérik fel, hogy messze jutottunk szocialista szellemünk 
útján”. Viszont, ha igazuk van eme mondat fogalmazóinak, akkor az szörnyű, gondolom. 
Oda a belső békém és elvágyódom.  

Mintha túl sokat akarnék, például előadom baráti körben, hogy a közgazdaságtan 
tárgya szerintem nem más, mint az ember legbensőbb érzelmeinek és értékeinek kivetítése a 
külső világra; a jólét feltétele pedig semmi más, mint az egyén szellemi és erkölcsi 
függetlenedése; és a gazdaság lényege nem a tervezés vagy a piac, nem a tőke vagy a 
munka, nem holmi önérdek meg holmi közérdek követése, hanem az egyenrangú emberek, 
illetve az egyenlő jogokkal felruházott társadalom tagjainak vitája, jelentem ki, persze nyílt, 
minden réteget átfogó vitája, amelynek következménye van. Rám csodálkoznak és 
mosolyognak rajtam. Engem meg eltölt a belső béke.  

Azelőtt is volt gazdaság, de ki sem mondták ezt a szót, sok-sok évtizeddel ezelőtt 
nem mondták ki, mindig van gazdaság, gondolom, de létezése  annyira természetes, hogy 
egy ideig nem is foglalkoztak külön vele, csak azután, hogy természetellenes lesz, 
gondolom. És leginkább itt és most nálunk természetellenes, gondolom, hiszen például 
ilyen fordulatokkal élnek a reformerek, miszerint „ha levegőt veszünk, az is gazdaság, ha 
megházasodunk, az is gazdaság, ha óvjuk egészségünket, az is gazdaság, még a halálunk is 
gazdaság, tudniillik a temetés nem két fillér”. A változás szükségességét meg úgy vetik fel a 
reformerek, mintha lehetséges volna változás a parancsuralom megdöntése nélkül. Hát 
lehetséges? És röhögök. Persze tudom, túl sokat akarok, és pont én, aki nem tesz semmit, 
legalábbis politikai értelemben nem. És elvágyódom. 

Önbírálatot gyakorolok is aztán, mondván fontos dolog az a reform, jaj, jaj, fontos, 
hisz tényleg a mélypont felé haladunk, a szakadék felé, ahonnan nincs fel, nincs kimászás. 
És annál is inkább bírálatot meg önbírálatot érdemlek a reform megvetése miatt, ismerem 
el, mivel a szócsőnek tartott, mihez tartás végett szerkesztett újságban megjelenik a reform 
ledorongolása, miszerint „az ellenség már a küszöbön, a reform álruhájában, de sikertelen 
lesz, mert nem vet számot azzal, hogy a társadalmi tudatunk fejlődésében, és az egyes 
emberek  tevékenységének lelki hajtóerejében, mint valami fókuszban, összegyűlik és 
tükröződik az akarat, hogy megvédjük a fejlett szocialista társadalmunkat”. Ámen, mondom  
magamban. 

Egyedül vagyok eléggé, Diána mellett is egyedül, mert Diána nem szellemi partner, 
bár sokat szórakozunk együtt bizonyos szövegeken, mikor éjjel, szeretkezés után kinyitom a 
rádiót, ilyenkor vitaműsor van általában, és somolyogva megjegyzem, hallgassuk csak, és 
hallgatjuk az ilyesmiket, mint „mindenhol ugyanaz a probléma, okoskodnak a kívülállók”. 

Ilyenkor hosszabb időre oda a belső békém, el innen, el innen, visszhangzik bennem, 
és elvágyódom.   

Közben töprengek Emmán, még mindig rajta, azon töprengek, hogyan élhet egy 
olyan szemérmetlenül gazdagszagú lakásban, mint a barátjáé, a Lajos-féle Lórántffy utcai, a 
Rózsadombon, egyáltalán hogyan képes Emma eltűrni egy villanegyedet, amely az 
igazságtalanság és egyenlőtlenség példája, vajon mi viszi rá, hogy, töprengek tovább, sutba 
vágja régi szemléletét, mert Lajos kiválasztásával sutba vágja, elsősorban is azt, amit mi 
ketten képviseltünk valaha. Nyilván elege lesz belőlem, gondolom, elege az olyan kettősből, 
amilyet mi testesítettünk meg, és főképpen elege az olyan figurákból, mint én. És miután 
észreveszem, hogy Lajos szeretne Ádám nevelésében részt venni, féltékenységemben 
tombolok. Azonban enyhül féltékenységem hamarosan, mikor Ádám lerajzolja Lajost 
márkás sportruházatban, egy merész vonalú autónak támaszkodva, mintha amerikai turista  
volna. Hát, gondolom elégedetten, Ádám nem is idézhetné fel jellemzőbben Lajost. 
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Megragadom az alkalmat és vigyorogva előadom Lajosnak, milyen jellegzetes is róla ez a 
rajz. Hol lehet beszerezni ilyen holmikat, mint amelyek a rajzon rajtad láthatóak, Lajos, 
kérdezem, és mi annak a kocsinak a gyártmánya, amelynek támaszkodsz? Talán az 
alkotótól, Ádámtól kérdezd, vág vissza Lajos sértődötten, de ha akarod, Gyula, szerzek 
neked jutányosan, van összeköttetésem, ilyen járgányt és ilyen cuccokat, viszont 
szívesebben beszélnék veled egészen másról, például arról, amit kutatsz, esetleg érdekelne. 
Bonyolult az, Lajos, mondom némileg meglepődve, például olvasol Nietzschét, öreg, 
kérdezem nagyképűen. Na jó, Gyula, hagyjuk, mondja lemondóan Lajos. 

És csalom Diánát, hódítok a legalább kilencvenfős házi összejöveteleken, gyakran 
meghívnak, és ott, a táncolást szüneteltetve, élcelődünk a körülményeken, úgy tartjuk, hogy 
siralmasan pusztul és lepusztultan siralmas minden, mormoljuk. Ilyennek látjuk, ha 
tehetünk róla, ha nem, ilyennek csak úgy közönségesen a környezetet, az arcokat, a 
viszonyokat, a testeket, a gondolatokat, a kapcsolatokat, a lelket is, az országot is, mind 
siralmasnak, mind lepusztultnak, miközben nagy súly nehezedik a szívünkre, főleg, ha 
olyasmiket olvasunk a lapokban, mint hogy „a jövőben még inkább figyelmet fordítunk a 
kommunisták személyes erkölcsi, ideológiai felelősségére, még abban az esetben is, ha az 
illető párttag nem részese a hibáknak, hanem csupán hallgat”. 

Hűtőgépem, egy Szaratov hihetetlen nagy zajjal működik, de mit lehet várni egy 
harminc éves, szüleimtől örökölt ilyen géptől, amely nem is akar hűteni már, ki kellene is 
néha mosni, de minek, gondolom, hisz nagyrészt üresen tátong, azokban a napokban 
mindenképpen, mikor Ádám nem tartózkodik nálam, ilyenkor Anna anyósom sem hoz főtt 
ételt, nyerset meg nem vásárolok, hanyagolom, szörnyülködik is anyám, Ilona. Vodkám és 
söröm általában van, bizonyítja az a rengeteg visszaváltatlan, üres üveg, ámde persze azért 
oly sok, mert hónapokig nem viszem vissza. És szaporodnak rendületlenül a porcsomók a 
padlón, a morzsák meg a konyhaasztalon. Ennyire otthontalan, lézengő alaknak lenni, mint 
te, Gyulám, hát ilyen nincs, mondja anyám. Pedig megfogadom, anyuka, jegyzem meg, egy 
felhívás figyelmeztetését, „gyűjtsünk jó szokásokat, amelyek a szocializmusban adva 
vannak”, de úgy látszik, hiába fogadom meg. Hülye a fiam, jegyzi meg anyám  dohogva. 

Találok a szélvédőmön egy kezdetlegesen előállított röpcédulát, éppen mikor hozom 
haza Ádámot a kórházból, miután orrmanduláját eltávolítják, és heves póker parti közben 
lepem meg a folyosón, tudniillik Ádám egyre szenvedélyesebb kártyás, találékonyan küzd 
is három tekintélyes hasú, koros, frissen operált férfiúval, akik nagy hangon 
méltatlankodnak, hogy ez a kis kilencéves kölök minden pénzüket elnyeri.  Miközben 
vezetek, Ádám olvassa a röpcédulát, amely, és ezt az emberiség színe előtt is kijelenthetem, 
a közeledő választás, a választék nélküli választás hanyagolására szólít fel, az aláírók, és ez 
igazi újdonságként hat, neveivel együtt, ami aztán már végképp kimerít. Találgatom is, mi 
lesz ezekkel, ezekből, akik nyíltan odaadják a nevüket, hősök vagy áldozatok, esetleg 
mindkettő egyszerre, és úgy felkavarodik bennem minden fellelhető, mint bizonyos súlyos 
betegségek esetében. Ádám megkérdezi, mi az, hogy választás. Figyelj, Ádám, semmi 
különös, egy döntés, elhatározás, mondom, a tetszés, vonzalom, rokonszenv kinyilvánítása 
az iránt, akit valamilyen tisztségre alkalmasnak tartunk, fiam, és akkor arra megválasztjuk, 
mondom, hivatalos eljárás megbízatásra, ilyesmi, egyszerű dolog, az egyetértésen meg az 
egyet-nem-értésen alapszik, de nálunk nem olyan egyszerű, mert nekünk meg van mondva, 
kit választhatunk, és általában egy jelölt közül választhatunk, hahaha. Ja, igen, apa, értem, 
mondja Ádám, engem akarnak őrsvezetőnek megválasztani, de az osztályfőnök nem engedi, 
és megmondja, kit kell választani, aha. Átlátsz a szitán, fiam, nem hiába vagy egy Ú. te is, 
mondom öntelten.    

Londonban az emigráns köröket járom, tépjük a szánkat, hőzöngve politizálunk, és 
nem jut időm se mozira, se színházra, se kiállításra, én hülye, gondolom, csak Bacon 
festészetét tanulmányozom. Álnéven nyilatkozom az angol rádió magyar adásának; nagy 
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lelkesen kérdezi a riporter, na és mit szólok a nyíltság és az átalakítás bevezetéséhez a 
bolsevikok birodalmában, ami ugye kihat az én országomra is, mire viccelődöm egy sort, 
kijelentve, mindez porhintés, és ezen megütközik a riporter. Mire igazamat alátámasztandó, 
idézek is egy vezető magyar lapból, miszerint „nem engedhetünk azoknak, akik azt 
sulykolják, hogy nem ijeszt már a sajátunkétól eltérő nyíltság, és nem engedhetünk 
azoknak, akik azt mondják, hogy épp ideje átalakítani, tudniillik évtizedek óta csak 
átalakítunk, nem beszélve arról, hogy milyen nyíltságot gyakorlunk.”  

Nyilatkozatom után belső béke önt el, igazi és nagy belső béke, ám miután 
hazaérkezem, elröppen egyből ez a békém, és elvágyódom, visszavágyódom Londonba, 
amilyen ökör vagyok, gondolom, hogy hazajövök, ezen dühöngök, és hogy  dühöngök  
emiatt, az  nem mendemonda.  
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Már megint a látomásom, a kopasz kisfiú hátán a bilivel a haláltáborban.  
Egy látszólag ártalmatlan dolog hívta elő bennem ezt a képet, tudniillik az 

intézetemben, a másodikban, amelyet elneveztem életvaló, illetve élethazug vizsgálónak, 
kiderült, vigyáznom kell, észnél kell lennem, ugyanis, mikor azt mondtam valamire, hogy 
magyaros, akkor az egyik kollégám meglehetős fölényességgel, sőt rosszallóan is 
helyreigazított, mondván magyart illik és helyes mondani mindig. Kioktatott, hogy a 
magyaros lekicsinylő, becsmérlő, csak ritkán nem ilyen, és akik használják, pont ezért 
használják, mert szándékuk hátsó, megvető és gúnyos szándék. Érzék szükséges ahhoz, adta 
elő, hogy helyénvalóan használjuk, ezzel nem születik mindenki, és aki nem, annak a 
lelkéből hiányzik. A becsmérlő, a hátsó szándék meg a lélekből hiányzó kifejezésekre 
megbántódtam, célozgatást éreztem magamra, arra, aki vagyok, kiülhetett is arcomra, 
ugyanis kollégám kissé visszakozva megjegyezte, most már enyhülten, sőt részvevően, 
milyen fehér, sőt jégfehér az arcom, biztosan meghűltem ebben a szobában, nem csoda, alig 
fűtik az intézetet, még tizenkilenc fok sincs, holott mennyire nagy a hóesés. 

Na, szóval kiderült, az én lelkem más lélek. 
Mindez január második hetében történt, egy szerdán, mikor éppen olyan hópelyhek 

hullottak, amelyek mindig és most is megbabonáztak, igen nagyok és egészen nagyok, sőt 
fehérebbek a fehérnél, vakítóan fehérek, már-már káprázatosan fehérek.   

Azonban kijelentettem, nekem nem hiányzik a fűtés, mert engem minduntalan 
felmelegít az őshonosan magyar, és kirívóan hangsúlyoztam a magyart, így, hogy magyar, a 
magyaros helyett, tehát a magyar rosszindulat, ármány, áskálódás. Kollégám felháborodott 
és rám támadt megint, mondván, az ember nem szokta a nemzetét becsmérelni, sem a 
hazáját, ha hazájának tartja. Jómagam viszont, csak hogy bosszantsam, hozzá tettem, 
miszerint nemcsak az ármány, hanem a sötétség is őshonos ebben a honban, nemkülönben a 
sötétség magyar, sőt, mondtam ki éllel, magyaros fajtájáról is beszélhetünk, nem is szólván 
arról, mennyire kisemmizi, megalázza némely állampolgárát, sok-sok magyart ez az ország, 
a magyarok országa a magyarokat, nem becsüli egyáltalán a magyar a magyart, 
tapasztaltam szépen a kutatási terepemen, mikor, tudvalévően, a megfosztottakat és 
elesetteket kutattam, és azok is mind magyarok voltak, ámde a többi magyar által 
megvetettek, viszont én kiálltam, könyvem is tanúsítja, mellettük. Mondandóm közben, 
kollégám mérgesen, idegenkedve bámult, én meg köszönés nélkül otthagytam, miközben a 
sikeres visszavágás kellemessége  kerített  hatalmába. 

Azt azonban már nem szívesen kötöttem volna kollégám orrára, amire magam is 
csak később ébredtem rá, nevezetesen, hogy ama kutatásommal igazolni akartam 
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magyarságomat, magyar kutató, magyar értelmiségi, magyar tudós voltomat, meg azt, hogy 
ellenfélnek is magyar volnék, hiszen, lám, a magyar nyomor eltüntetésének érdekében 
léptem fel, egyáltalán, egy magyar réteg felemelkedésén munkálkodtam, és ezzel 
magámévá tettem, bizony, ha tetszik, ha nem, a magyarság érdekéből valamit, tehát a 
magyar  azonosság  és az én azonossága, nem is vitás, ugyanaz az azonosság. Úgy látszik 
azonban, nem sikerült elhitetnem a magyarsággal való érdekazonosságomat, hisz nem 
véletlenül oktatott ki kollégám magyarságból, mert hát abból oktatott ki. 

És felmerült bennem, hogy az olyanok, mint én, mint mi, mikor mások mellé állunk, 
azért tesszük, mert óhajtjuk a viszonzást, ami, mint reméljük, védelemnek számít, hisz 
szükségünk van védelemre, még akkor is, ha semmi, senki sem fenyeget éppen bennünket, 
tudniillik belénk van gyökeresedve a védelemre, védekezésre szorulásunk szükséglete. Hőn 
áhítozunk biztonságra, mivel soha nem voltunk és nem is vagyunk biztonságban, ám hogy 
legyünk, lehessünk, meg kell vásárolnunk. Egyik módja biztonságunk megvásárlásának, ha 
kinyilvánítjuk felelősségünket, akik iránt szinte senki, ha szavunk van, sok-sok szavunk a, 
kimondani is félő, igazságtalanság elítélésére. Biztonságunk megvásárlásának van persze 
másik módja is, mikor az úgymond igazságot éppen hogy nem bolygatjuk, mikor 
közömbösek maradunk olyan jelenségekkel szemben, amelyekkel szemben nem 
maradhatnánk, és mikor azokhoz csatlakozunk talpnyalón, lihegve, szolgálatukra 
ajánlkozva, akiknek hatalmukban áll megvédeni, a talpnyalásért cserébe, bennünket. 
Szeretnénk megbizonyosodni, melyik az eredményesebb, a gyengék melletti bátor 
kiállásunk, vagy az erősekhez való szolgai csatlakozásunk, esetleg egy harmadik, a kívül 
maradásunk, szeretnénk tudni, melyik révén szerezhetünk nagyobb biztonságot. 
Kénytelenek vagyunk mérni is minduntalan, elsősorban ösztönösen, vajon hogyan is állunk, 
hogyan is állnak az olyanok, mint mi, az éppen nekünk is járó méltósággal vagy jogokkal, 
mutatkoznak-e jelek, események, hogy bizonyos tényezők meg szeretnének bennünket 
fosztani ezektől vagy sem, netán szándékoznak kirabolni, vagy megölni bennünket, vagy 
talán mégsem, és megelégszenek csak szidalmazással, megbélyegzéssel, esetleg éppen 
mélyen hallgatnak rólunk, ami ugyancsak baljós szokott lenni, szóval mérjük, felmérjük, 
hogyan is állunk, és általában meg kell állapítanunk, soha sem érezhetjük magunkat 
biztonságban. Ha pedig próbálunk beolvadni önként vagy kényszerítettként, levetni 
magunkról a ránk aggatott bélyegeket, akkor hamarosan kiderül, hogy nem sikerülhet, és 
kezdődik  minden elölről.    

Gondoltam egyet és elindultam a Csurgói úti lakásomból, miközben a káprázatosan 
fehér és szokatlanul nagy hópelyhek továbbra is folyamatosan estek, és belőlük ritkán 
látható, óriási hókupacok keletkeztek, elindultam, élvezve a nagy havat, gyönyörködve 
benne. Felszálltam a Fehérvári úton a 19-es villamosra, annak ellenére, hogy nem voltam 
tisztában azzal, hová is igyekszem, de miután a Batthyány téren átszálltam a helyiérdekűre, 
Óbuda felé, kapisgálni kezdtem, tulajdonképpen a Matróz utcába megyek Palához, legjobb 
barátomhoz, egyetemi oktatóhoz, aki egy tízszintes házgyári ház kilencedik emeletén lakott. 
Hát persze, gondoltam, szembesíteni akarom magam Palával azt az önmagamat, akiről, 
barátságunk ide vagy oda, még sohasem vett tudomást sem Pala, sem én, legalábbis Palához 
kapcsolódóan nem, pedig már az egyetemre is együtt jártunk. Pala örült látogatásomnak, ki 
is villantotta azt a jellegzetes mosolyát, a minden fogat egyszerre kimutató mosolyt.  

Fülembe jutott, Pala, vágtam azonnal mondandóm közepébe, hogy több 
évfolyamtársunk felhozta annak idején, hogyan tudsz egy ilyennel barátkozni, Pala, mint én, 
velem, egy Újhellyel, ráadásul egy olyan Újhellyel, aki eredetileg nyilván egyáltalán nem 
Újhely, dobtam fel a labdát így.  

Pala kissé zavart lett, váratlanul érte a kérdés, a tőlem szokatlan kérdés, majd 
kibökte, egyáltalán nem tudták az évfolyamtársaink, mi bajuk van a kettőnk barátkozásával, 
általában senkinek fogalma sincs, miért utál például, ha utál, egy olyan Újhelyt, aki esetleg 
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egy Újhely-névbitorló, mondta és nevetett, hát utálni illik bizonyos seggfejeknek, és kész. 
És Pala gyorsan belejött, és, szokása szerint, mondta, mondta. Hát az előítélet ugye, az 
mindenkiben van, benne is van egy csomó előítélet, mondta, például az állampárttitkárokkal 
szemben, vagy a leszboszi csajokkal szemben, esetleg bizonyos szekták tagjaival szemben, 
akiket, mind egy kalap alá véve igazságtalanul, nem bír elviselni, de ha szembesül, 
mondjuk, ténylegesen egy-két-három olyan nővel, akik ugyan mind  nőket szeretnek, 
viszont rögtön látja is a különbségüket, az egyik nőszerető csaj ilyen, a másik olyan, és a 
különbségek még, hangsúlyozta Pala, sajnos, de tényleg sajnos, az állampárttitkárokra is 
igazak, azok is különböznek egymástól. És egy olyan nőimádó csajjal kapcsolatban, aki 
még lefeküdni is hajlandó veled, öreg fiú, mondta Pala és nevetett, azzal szemben az 
előítéleted nem működik, az egészen más tészta, mint egy olyan, aki nem hajlandó 
lefeküdni veled, és máris megkülönbözteted őket egymástól, hát nem, Gyula, mondta Pala, 
szemétség is volna, ha nem így tennél.  

Csatlakoztam Pala nevetéséhez, nevettünk, magam kissé kényszeredetten.  
Van például egy másik barátom, folytatta Pala, aki, tudatom veled, öregfiú, Gyula, 

hogy… Megállt, habozott, majd habozva, csendesebben folytatta, hogy szóval az a barátom 
olyan... olyan, mint te, Gyula... csak érdekes hatást keltő fekete kalapban jár, és ekkora, 
mutatta nevetve, göndör hajtincseket növesztett, fura szakállt, de nekem ő, öregfiú, abszolút 
ziher, a barátom... És most jövök rá, Gyula, folytatta Pala, és továbbra is nevetett, arról 
sohasem beszéltünk, hogy te… hogy is mondjam... mondjuk... hogy te kicsoda is vagy... és 
furcsa eléggé, hogy sohasem beszéltünk erről veled... Ahogy valamikor volt, folytatta Pala, 
indián érdeklődésem, mert elárulom, volt, sőt keresztnév érdeklődésem is volt, fűzte hozzá 
és folyamatosan nevetett, például a Richárd keresztnevűekhez olthatatlanul vonzódtam, hát 
élénken érdeklődtem irántatok is, megfigyeltelek benneteket piacon, focimeccsen... 

Hogy-hogy bennünket, vágtam közbe, és eléggé emelt hangon, mivel sértett a többes 
szám második személy.  

Öregfiú, hogyan is fejezzem ki… ne sértődj már meg, Gyula, mondta Pala, anyám 
hívta fel a figyelmemet, milyen lehetséges változatai lehetnek a fizimiskátoknak... Apámat 
nem érdekelte, sőt apám, aki, mint tudod, tanár volt, nem is egy érettségi elnöknek 
megfelelt szépen, mikor azzal jöttek, na, ma vérengzést rendezünk köztük... köztük, 
köztük... gáztámadást, ilyet is mondtak...  Mire apám, mesélte Pala, és továbbra is nevetett, 
hogy nem, kedves elnök úr, ma nem gáztámadunk, ma magyarból érettségiztetünk. Egyszer 
beültünk, folytatta Pala, a Balatonnál, egy kerthelyiségbe ezzel a hajtincses barátommal, 
mikor megjelent valami haverom, odahajolt hozzám és azt susogta, miért mutatkozom egy 
ilyennel nyilvános helyen, gyanúba keveredhetek, na, hát azzal az ipsével, tudod, Gyula, 
mondta Pala, nem álltam szóba többé.  

Értesült erről, kérdeztem, az a hajtincses barátod, Pala?  
Dehogyis, öregfiú, válaszolta Pala, hogyan gondolod, ha én ilyesmit szóba hoztam 

volna, hiába neki kedvezően is, az sértő lett volna a számára. Vannak dolgok szerintem 
amik, magyarázta Pala, kimondva rosszul hangzanak, a szavak elrontják, néhányszor persze 
már a számon volt, hogy bevallom neki, sőt, neked is, Gyula, hogy a mi kapcsolatunk egyik 
legfontosabb és legérdekesebb eleme, hogy én ilyen vagyok, te meg olyan vagy, de hát ez 
egy olcsó és gyermeteg gondolat, ezért sose mondtam ki.  

Meg hamis, szúrtam közbe éllel, sőt egészségtelen beállítás is.  
Egészségtelen, kérdezett vissza Pala, nem olyan biztos, de ezen most nem akarok 

veled vitatkozni, öregfiú, mondta Pala. Még visszatérnék anyámhoz, folytatta Pala, akinek 
voltak veletek szemben rossz tapasztalatai, és ezek meghatározták a beállítódását...  

Másokról is, vágtam közbe megint, és eléggé hevesen, lehettek rossz tapasztalatai 
édesanyádnak.  
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Persze, nyilván voltak, mondta Pala, csakhogy akikkel szemben nincs 
idegenségérzet, igen, idegenségérzet, öregfiú, ott a rossz tapasztalat sem számít annyira. 
Pala, kérdeztem, idegenséget érzel talán velem szemben?  

Erről nem lehet beszélni, sajnos, öreg fiú, nem lehet, legalábbis a hétköznapok 
nyelvén nem, tért ki a válasz elől Pala, csalódásomra, megrökönyödésemre, csak a 
tudomány nyelvén  beszélhetünk erről, sajnos, folytatta, és azért úgy, mert erről tapintatosan 
és pontosan szabad szólni, amire csupán a tudomány képes manapság, mondta.  

És nyomban egy Pala-féle eszmefuttatással találkozhattam, Pala egyéni 
leleményeivel feldúsítva, arról, hogy létezik valamilyen egyetemlegesen elutasított és 
állandó idegenség, idegenségérzet, amit azok, akikhez jómagam is tartozom, testesítettek 
meg mindig az évszázadok során, tulajdonképpen egyetlenként és egyedül, ha tetszik, ha 
nem, mivel nem fogadták el az egyetemlegesnek tartott tételeket és értékeket, megmaradva 
úgymond az ellentételeknél, ellenértékeknél, amelyek részlegeseknek bizonyultak, ezért 
aztán ellenfélnek, sőt ellenségnek lettek feltűntetve, és minduntalan a megsemmisítés 
célpontjaivá váltak. Amikor pedig, mivel a te elődeid, Gyula, nem akartak kipusztulni, 
magyarázta Pala, és egyszer csak elfogadták az általánosan elfogadott tételeket és értékeket, 
és próbálták levetni magukról az ellentételek, ellenértékek árasztotta idegenséget, vagyis 
hirtelen meg akartak változni, pontosabban elvegyülni, különállásukat megszüntetni, 
egyúttal magukat is megszüntetni, hát akkor kezdték csak igazán utálni, gyűlölni őket. 
Hazudoznak, fogták rájuk, átvernek, nem lettek mások egyáltalán, csak tettetik, azok 
maradtak továbbra is, akik voltak, hiába minden, maradtak ellentétel, ellenérték, ellenfél, 
ellenség maradtak, tehát idegenek maradtak, tulajdonképpen az egyetlen igazi 
veszélyforrás, csak most már még álcázzák is magukat. És itt Pala hatásszünetet tartott, 
majd hozzátette, igen, idegennek bélyegezték mindig a történelemben, és bélyegzik a 
jelenben is az olyan elemet, mint te, Gyula, egyetlen idegennek tulajdonképpen ezen a 
földön, és örök idegennek, hát ezért alakult ki, magyarázta Pala, a tökéletes idegenségérzet 
irántatok. Így aztán, folytatta most már eléggé elnagyoltan Pala, azokkal a vádakkal 
hozhattak téged  kapcsolatba, öregfiú, illetve elődeidet, amivel akartak, és persze mindig az 
éppen felmerülő, előráncigált, napirenden lévő, divatos vádakkal, gyanúsításokkal.  

Mindez untatott, ennyi közhely, gondoltam.  
Láthatta is közönyömet Pala, mert rátért arra, és sokkal élénkebben, sőt kedvtelve 

tért rá a honunkban, itt és most, a magam-féléket manapság érintő hatások taglalására, ami 
jobban érdekelt is mindkettőnket. A nálunk dívó parancsuralom, nevezzük így, mondta 
Pala, egyetemességkívánalmának megfelelően, el kellett tűnnie mindenfajta 
részlegességnek, beleértve az enyémet  is, hiszen el kellett felejtkezni mindenről, ami a 
magam-féle azonosságot, mint részleges azonosságot, a parancsuralom 
egyetemességigényéhez képest részlegest érintette, tehát elfelejtkezni a magam-féléket 
jellemző tényekről, eredetről, érzületről, még a rólunk szóló hasonlatokról is, sőt a 
bűnhődéseinkről is el kellett felejtkezni, leginkább ez utóbbiakról, mert ezekből aztán akadt 
bőven, és igen kényeseknek mutatkoztak. Miután minden különbséget kiiktatott a 
parancsuralom parancsszóra Magyarországon is, hiszen a parancsuralom egyik jellemzője a 
különbségek eltüntetése, erőszakosan persze, mondvacsináltan, hazugul, nem látszom én 
sem különbözni, magyarázta Pala. Azonban maradt valami, egyetlen, amiben különbözöm, 
és ez az úgynevezett aura, mondta Pala, valamilyen megfoghatatlanság, amiről persze soha 
sincsen szó. Egy sajátos megfoghatatlanság lengedezhet, illetve lengedezik körülöttem, és 
ha lengedezik, akkor az valamifajta légnemű, szóval ez a légnemű megfoghatatlan 
lengedezik szépen  körülöttem, ez a sajátos, sokszor el is tűnő, el is illanó 
megfoghatatlanság, meghatározhatatlanság, ami megkülönböztet engem fekete kalap, 
torzonborz szakáll, hosszú hajtincs nélkül is. A parancsuralom szeret játszogatni a 
megfoghatatlansággal, a tényszerűtlenné tett tényekkel, azzal könnyen játszogathat és az 
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érdekeinek megfelelően, mondta Pala. Ha az az érdeke, akkor megfoghatóvá teszi a 
megfoghatatlant, az aurát is, akkor rámutat, hogy lám  lengedez, és azt, aki körül lengedez, 
nyomban megkülönbözteti, és figyelmezteti, tudjuk, ki vagy, és ezáltal sakkban tartja, holott 
ez az aura továbbra is megfoghatatlan, illékony, hisz látható jel, jelzés, jellemzés és tudás 
nélküli. Ha pedig az az érdek, hogy nem érdekes, ki vagy, akkor elillanhat az aura, ennek 
azonban feltétele, hogy az aura gazdája tökéletesen alkalmazkodjon a parancsuralomhoz, 
sőt annak kiszolgálója legyen, így aztán eléri a parancsuralom és kiszolgálója, hogy hamis 
biztonságban ringassa magát. És ebben ringathatom magamat én is, legalábbis a sajátos 
mivoltomban, ha nincs jobb dolgom, mondta nekem Pala és nevetett.  

Nekem nem volt kedvem nevetni és fordítottam a szón, egészen meredeken 
fordítottam, miközben felpattanva fel-alá kezdtem járni Pala lakásában, és Palának 
szögeztem, vajon tudja-e, milyen egy napfogyatkozás a magam, egy olyan szemével nézve, 
egy más, ha tetszik, idegen, sőt, hangsúlyoztam, örök idegen szemmel, és már mondtam is. 
A napfogyatkozáshoz, amint a mi hagyományunk által vezérelt szemléletünkben 
kifejeződik, négy bűn kapcsolódik: elsőként, ha a bíróság elnöke meghalt, de nem 
gyászolták meg méltóképpen; másodikként, ha egy eljegyzett lányt megerőszakoltak, és az, 
bár kiáltott, mégsem segített rajta senki; harmadikként, a hasonló neműek szerelme, 
főképpen, ha nem is takargatták; negyedikként, ha két testvért egyszerre gyilkoltak meg. És 
ugyancsak négy bűn, folytattam, kapcsolódik a mi sajátos másságunk valamikori 
nézőpontjából az égen világító csillagok fogyatkozásához is: elsőként, hamis okmányok és 
gúnyiratok terjesztése; másodszor, a hazug tanúságtétel, főképpen, ha az illető írásba is 
adta; harmadszor, a gondatlan jószágtartás, például, amikor a jószág idegen birtokon legel; 
és negyedszer, a termő fák kivágása.  

Pala csodálkozva hallgatott, hát ilyet, gondoltam, ugyanis Palát még, és elnevettem 
magam, semmin sem láttam csodálkozni. Nevetett Pala is, kicsordult a könnye, úgy 
nevetett.  

Nevetésünk ellenére úgy éreztem, fel fogok csattanni, bár próbáltam ellene tenni, 
hiszen a legjobb barátommal álltam szemben, azonban mégiscsak felcsattantam, és igen 
ingerülten. A legjobb barátom, csattantam fel, vagyis te, Pala, nem arról beszélsz az én 
sajátos mivoltommal kapcsolatban, amiről beszélned kéne. Pedig beszélned kéne, Pala, hisz 
nem vagy akárki, beszélned arról, hogy a nemzetté olvasztó erő a mifélénk különállásának 
ténye és tudata ellen hatott, így aztán az olyanok, mint én, akármivel is foglalkoztak, 
üzlettel, iparral, művészettel, tudománnyal, természetes részei lettek, illetve lehettek volna a 
nemzet életének, a beolvasztó hatás roppant mód érvényesült, annál is inkább, mert 
akkoriban már a mifélénknek alig volt olyan fogódzója, amire, másságként, hivatkozhatott, 
ha egyáltalán akart, a vallás kivételével. Ámde a vallás is megváltozott, annak gyakorlása is, 
annyira, hogy tulajdonképpen elveszett a Törvény, vagyis a Tóra veszett el, a népet, a mi 
népünket összetartó vallási és életviteli elvrendszer veszett el, ha nem is mindenki esetében. 
Az így lepusztult vallásunk meg betagozódott a nemzet vallásai közé, mint úgynevezett 
történelmi vallás, legalábbis Magyarországon. És mégsem lettem elfogadott, mégis 
megkülönböztettek, holott már csak elvont formájában maradtam egykori létezésemnek, 
társaimmal együtt, ha csak nem tartottam ki a hagyományainknál. Meghatározhatatlanná és 
elvonttá váltam a magam szemében, viszont a külvilág szemében persze nagyon is 
meghatározottá, változásom ellenére. Mindenképpen létező tudat és erő maradt még ez az 
elvontság és meghatározhatatlanság is azonban bennem, bennünk, de nem volt konkrét 
tartalma. Mit lehet tenni, amikor már nincsen Törvény? Amikor már összefogó erő nélkül 
maradt egy nép? Mit kell tennie annak ebben a helyzetben, aki meg akarja őrizni önmagát? 
És mit kell tennie annak, aki nem akarja megőrizni önmagát, be akar olvadni, elfelejtkezni 
sajátszerűségéről és tökéletesen olyan szeretne lenni, mint a környezete, 
megkülönböztethetetlenül olyan, ámde ezt nem fogadják el tőle és továbbra is 
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megkülönböztetik? Valamit tennie kell, a léte függ tőle, a mibenléte. Különösen, ha a 
kirekesztettség, egy szűk, ócsárolt körbe való bezártság fenyegeti, és életét a félelem, a 
kiszolgáltatottság jellemzi? Tudom, minderre válasz nincs. Azonban tudd meg, Pala, persze 
tudhatnád is, hogy egyetlen magyar sem lehet addig biztonságban, amíg közülünk egynek is 
veszélyben van az élete; és tudd meg, hogy aki bennünket gyűlöl, az egyszerűen egy 
gyűlölet-hit egyházához tartozik; és tudd meg, hogy a bennünket legszívesebben kiirtásra 
szánók szexuális vonzalmat éreznek irántunk mélységeset, hahaha. Meg aztán tudd meg, 
Pala, folytattam, hogy nekünk köszönhetitek az isteni és emberi törvény előtti egyenlőség 
eszményét; az emberi élet szentségének és az ember méltóságának megteremtését; az 
egyéni lelkiismeret és ezáltal a személyes megváltás morálját; és tudd meg, Pala, nekünk 
köszönhetitek a kollektív lelkiismeret és ezáltal a társadalmi felelősségvállalás kialakulását; 
nekünk köszönhetitek a békére, mint elvont eszményre való törekvést; és a szeretet meg az 
igazság közti kapcsolat elgondolását; és még sok más olyan eszmét, amely hozzátartozik az 
emberi szellem alapvető erkölcsi berendezéséhez.  

És mielőtt Pala feleszmélt volna, egyszerűen, köszönés nélkül elrohantam, el tőle, 
ettől a csalódást okozó barátomtól. 

Ráébredtem, hogy amíg Palához beszéltem, és indulatosan, úgy, ahogy még soha, 
az, aki így beszélt, egy más figurát takart, nem az én figurámat, tulajdonképpen álcázott 
figura volt, álcázott, mondhatom így, tehát megint ráébredtem, hogy álcáztam.  

Női testre vágytam, el is rohantam azonnal a Vincellér utcába Diánához, akinek 
társaságában elengedhettem magam, legösztönösebb, legtakargatottabb késztetéseimmel is 
előjöhettem. Döglesztőbb szeretőt nem igen találtam volna Diánánál, akivel már második 
éve éltem, és aki, ha megpillantott, máris vetkőzött, és négykézlábra ereszkedett, hogy 
üzekedésre hívó állatként széttárja nunáját. Már az előszobában hánytam le magamról a 
ruhát, és nyomban az ágyba ugrottam. Diána nemcsak a szeretkezésben bizonyult 
találékony és jó partnernek, hanem a társalgásban szintén, képes volt rám hangolódni, még 
a kegyetlen gúnyolódásaimra is. Megfogta az isten lábát Diána egy olyan hapsi  képében, 
jegyeztem meg gyakran a szeretkezés után, aki egészen a gátig hatol, csaknem átszakítva 
azt. Csaknem, csaknem, mondogatta Diána, ilyen hapsira vágyott mindig, ilyen csaknemre, 
és nevetett. Röhögtünk, miközben  Diána, szokás szerint, vodkát vedelt, én csak éppen 
hogy, majd több pohár vodka után, suttogni kezdett, nyársaljam fel, szakítsam át azonnal, 
hol cérnavékony, hol vastag hangon suttogott, és én, látva, mennyire elvesztette az 
önuralmát, mennyire eltávozott belőle a szeméremnek még csak a gondolata is, és 
tapasztalva, milyen rendkívüli erejű ösztönzés hajtja a hímvesszőm felé, ugyanis ismét 
megragadta, simogatta, sőt szájába vette, és mivel tartottam attól, hogy Diána nem tudja 
megállni, hogy belé ne harapjon, gyorsan kivettem a szájából, és erőm végső 
megfeszítésével  hatoltam  belé sokadszorra.  

És persze felszedtem gyakran társaságokban más nőket is, egyenesen a lila 
harisnyák közül, sőt kékeslilákat, akiknek tetszett, hogy egy elhíresült mű szerzőjével 
farkalhatnak, és akiknek fogalmuk sem lehetett, hogy farkalásuk közben a megfarkalójuk 
előtt két másik nő, Emma és Diána képe rémlik fel, sőt azt sem tudhatták, hogy mennyire a 
szerencsések, mert megfarkalásuk csupán csak eme hölgyek felidézése következtében 
sikerülhetett.  

Meglepődtem, mennyire ólomszínű lett az ég, olvadt ólomszínű, ami még több 
magánnyal és nyugtalansággal töltött el, nagy-nagy űrt teremtve bennem, és ebben az űrben  
nem is volt meglepő, hogy gyakran látogatott meg éppen űrbéli bágyadtság és gyöngeség. 

Láttam, takarítanom kéne már végre, persze takarítani nemigen takarítottam, 
azonban rendet tartottam, aggályos rendet, ha ez a rend meg is fért a porral. Nekem tetsző 
tárgyakkal vettem magam körül, azt ugyanis nem bírtam volna elviselni, ha például egy 
virágváza látványában kivetnivalót találok. Az is fontos volt számomra, hogyan helyezek el 
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a térben valamit, ki is találtam mindig a megoldást lakásom terének tökéletesítésére, és itt a 
tér, illetve a benne megjelenő összhang számított szememben lényegesnek. Éppen a 
lemezeknek és az írószekrényem körüli könyvespolcrendszernek térbeli újraformálását 
vettem tervbe.  

Mikor bevittem Ádámot az intézetbe, dicsekedni vele, hát egyetlen szót sem volt 
hajlandó kiejteni. Mintha túlságosan tartózkodó, sőt félénk lett volna.  Mutattam a rajzait, 
nagy sikerrel. Az egyik hülye kollégám azt kérte tőle, rajzoljon le egy kisfiút, akinek nincs 
nyelve. Hát rajzolt egyet Ádám, csakhogy ez a fiúcska tökéletes élethűséggel mintázta, 
döbbenetre, kollégámat, ábrázolva körülbelül nyolcévesnek, mint éppen Ádám. 

Felmerült bennem, milyen jó volna kizárni a külvilágot, mivel jószerével már csak 
erőszakot láttam abban, ráadásul a külvilág, a maga erőszakjával, minduntalan belém hatolt, 
így éreztem, és erőszakosan erőszakkal hatolt belém, mert ez egy ilyen külvilág volt, 
legalábbis  így éltem meg. 
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Hát igen, megint a látomásom, a kopasz kisfiú, láttam a kopasz kisfiút hátán a 
bilivel.  

Történt, hogy egy nagy fürt banánnal szaladt fel anyósom, Anna, hozzám, 
pontosabban unokájához, Ádámhoz, mondván, lett banánja Ádámnak, hála istennek; hosszú 
sor keletkezett a sátorszerű banánáruda előtt, a szabadban kellett állnia anyósomnak, a szél 
rettenetesen fújt, az eső is esett, Anna át is ázott, de nem ezzel törődött, hanem félt, még 
elfogy a banán, mire rá kerül a sor. Ennek az édes, aranyos, kis Ádámnak tudod, Gyula, 
mondta Anna anyósom, mindenképpen kell a banán, a fejlődéséhez, bár eléggé drága ez a 
gyümölcs, és pénz dolgában általában rosszul állok. Jól megvolnál az unokáddal, ugye 
Anna, jegyeztem meg, akár ne is lásd a szüleit, főleg engem nem. Rossz rágondolni, ha 
esetleg féltékenykedsz rám, Gyula, mint nagymamára, mondta anyósom, az engem 
mérhetetlenül idegesítene, és nem bírom az idegesítő dolgokat, nem is tudod elképzelni, mit 
álltam ki, mikor elváltak útjaitok Emmával, az engem szinte megbénított. Örülhetnél pedig, 
Anna, jegyeztem meg, szerintem örülsz is, hogy elváltunk, hisz nem kedveltél egyáltalán. 
Hagyjuk, Gyula, hagyjuk, mondta anyósom, rémisztő nekem, mit tud az egyik ember a 
másik fejéhez vágni, úgyhogy hagyjuk, nem éri meg semmi ellenségeskedés, semmi, azzal 
az ember csak tetézi a bajt, és a bajtól ájuldozok, és persze mindig ájuldozok, mert mindig 
történik valami rossz, gonoszak lettek az emberek, Gyula. Anna, sosem tudtam, hányadán is 
állok veled, mondtam, és ha megbántottalak időnként, akkor bocsánat, te igazán tapintatos 
voltál velem, amit nem is érdemeltem meg. Ami igaz, igaz, Gyula, néha furcsán léptél fel, 
mondta anyósom, panaszkodott is rád Emma, hogy lehetetlen veled élni, és hát ilyenkor 
bennem is felmerültek emlékek a lehetetlenségeidről, és megértettem Emmát, viszont mégis 
teljesen rosszul voltam miattatok, és végtelenül aggasztó volt számomra válásotok, 
felbolygatta a nyugalmamat. Veled nem volt semmi bajom, Anna, mondtam, sőt elismertem 
mindig a hihetetlen tűrőképességedet, türelmességedet, elnéző kedvességedet, meglehetősen 
csodálkoztam is mindezeken. Ugyan, Gyula, legyintett anyósom, hagyjuk, meglehetősen 
különbözünk egymástól, de hagyjuk.  

Na erre, hogy Anna a különbözésemet hozta fel, igen rossz érzésem támadt, és az 
foglalkoztatott, miben különbözhettem oly meglehetősen. És azontúl a különbözőség 
szócska visszhangzott bennem, a különbözőség. Pedig mennyire igyekeztem idomulni, 
gondoltam, anyósomhoz, meg a Virágh családhoz, és igen-igen igyekeztem mindenfajta 
különbséget, különbözőséget eltüntetni. Átvettem tőlük, Emma családjától szemléletet, 
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érzelmeket, érzéseket, szóval egyenesen alkatot, és már-már annyira, hogy szüleimnek is 
feltűnt, és sértette őket. De, lám, hiába minden, gondoltam, úgy látszik, minden hiába. És 
egyre inkább belelovaltam magam, vajon mifajta különbözőséget talált bennem anyósom, 
ha egyáltalán talált.  Kínzott ez az anyósom által kimondott különbözőség, kínzott.  

Teltek, múltak a hetek, de csak a két család, a Virágh meg az Újhely 
különbözőségére gondoltam, és mikor a nyár beköszöntött, pokolba kívántam a kánikulát, 
pedig azt képzeltem, ha majd megjön, azonnal a hőhullámaiba vetem majd magam, akár a 
tenger hullámos vizébe, hadd nyaldossák testemet, érzéki örömet okozva nekem. És tessék, 
rosszul éreztem magam a nyárban, amit úgy vártam.  

Ki kellene ugrasztania a nyulat a bokorból, gondoltam, vajon mi baja lehetett és  
lehet anyósomnak velem, pontosabban a különbözésemmel, rá kéne kérdeznem, de ha 
rákérdezek, nem kapok őszinte választ, mert anyósom azon igyekszik, senkit se bántson 
meg soha. Mit tegyek, kérdeztem magamtól. 

Hirtelen felmerült bennem, hogy álcázni kéne magam, álcázni, hogy ne ismerjen fel 
senki, anyósom sem, akkor talán kitudhatnám, a végére járhatnék, hogyan viszonyul 
hozzám, egy olyanhoz, mint én. Hát persze álcázni, itt van például apám nálam felejtett, 
ódivatú, szokatlanul széles karimájú, sajátos benyomást keltő, furcsa, fekete kalapja, azt 
felvehetném, és nyomban meg is tettem. Aztán megkerestem a feketekeretes, megtükrözött 
üvegű, réges-régi, muzeális napszemüvegemet is. De ez a kettő csak félig-álcát jelent, 
nyugtáztam, és így felismerhető maradok. Hát elővettem a parókát, és magamra 
illesztettem, igen, nem tévedés, a parókát, a parókámat. Parókát csináltattam ugyanis, 
mintha tudatosan készültem volna álcázni magam, sőt meglepetésemre csináltattam, egyszer 
csak felkerekedve, hogy parókát csináltatok, és egy ismerős színházi maszkmesternél 
megrendeltem. Feltűnően hosszú, roppant lecsüngő, nagyon göndör, fekete hajtincsekből, 
és sűrű, torzonborz szakállból, vagyis nemcsak hajból állt, borsos árat fizettem is érte. 
Most, hogy először vettem fel, megborzongtam a tükör előtt szemlélve magam, mert az a 
figura, aki visszanézett rám, tökéletesen idegennek és ismeretlennek mutatkozott számomra. 
Egy régi zakót, amelyet évek óta nem hordtam, vettem magamra, nehogy ismerős legyen 
anyósomnak, mivel hogy őt szándékoztam így, álcázottan felkeresni a munkahelyén, a 
panaszirodában, azzal az ürüggyel, hogy panaszom van.  

Legyűrtem borzongásomat, ijedtségemet, idegenkedésemet megváltozott külsőmtől, 
és elindultam a Csurgói úti lakásomból a 49-es villamossal a Fehérvári úton, átszálltam a 
Bocskai útnál a 6-osra, hogy a Boráros térről a 23-as busszal utazzak Pesterzsébetre, az 
ottani tanácshoz, anyósom munkahelyére, az erzsébeti Kossuth Lajos térre. A buszon jól 
megbámulták a feltűnően hosszú, roppant lecsüngő, nagyon göndör, fekete hajtincseimet, és 
sűrű, torzonborz szakállamat, az ódivatú, szokatlanul széles karimájú, sajátos benyomást 
keltő, furcsa, fekete kalapommal együtt. Legalább negyven fok lehetett, izzadtam és 
verejtékeztem, a kalap és a paróka is roppant melegített, átnedvesedett az ingem, 
tulajdonképpen mindenem átnedvesedett, a parókámból és alatta a hajamból csöpögött a 
verejték. Mikor a tanács épületének kapujához érkeztem, megtorpantam, mert rájöttem, 
anyósom bizonyára felismerne, hát persze, nyilván felismerne a hangomról, a mozgásomról, 
így aztán meghátráltam. Bosszúsan, dühöngve elindultam visszafelé, viszont az álcámat 
nem vetettem le, így aztán izzadtam és verejtékeztem tovább. Bámultak az utcán, buszon, 
villamoson, akadt, aki megállt és hosszan nézett utánam, a járműveken meg összesúgtak, 
kellemetlen volt, de próbáltan nem törődni vele.  

No persze, éreztem a gyűlöletet áramolni felém, egy ilyen alak felé, mint akit 
megtestesítettem álcámban, hiszen egy ilyen figurát a mi országunkban gyűlölet vesz körül 
hagyományosan, mondhatnám azt is, hogy a gyűlölet kultusza. 

Elképzeltem, mit szólt volna anyósom, ha így meglátogattam volna, ilyen külsővel, 
bizonyára meglepődött, megdöbbent volna, és még az is lehet, hogy úgy tett volna, mintha 
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nem ismert volna fel, hisz anyósom igen tapintatos, árad belőle a páratlan jóindulattal 
vegyes tapintatosság. Arról képzelődtem, hogyan is zajlott volna le anyósommal folytatott 
beszélgetésem álcázott külsőmben. Előadtam volna álcázottan, hogy panaszkodni jöttem 
természetesen, hiszen a panaszirodába panaszkodni szoktak járni, szóval panaszkodni, 
mivel gyakran alakul ki nézeteltérés köztem és feleségem között, a feleségem anyja meg 
sok kivetni valót talál bennem, tudniillik feleségem és a feleségem családja egészen más, 
mint én vagyok meg az én családom, és hangsúlyoztam volna a mást. Anyósom 
valószínűleg udvariasan kifejezte volna, hogy a panaszirodához közérdekű ügyekben 
szoktak fordulni, az enyém magánügy, tetszik tudni, tenné hozzá, gondoltam, letetszikezve 
engem. De én csak ütöttem volna a vasat elszántan, és magyaráztam volna anyósomnak 
álcámban, hogy tessék csak elgondolni, hogy a feleségemnek és a családjának 
homlokegyenest más a története, mint nekem és a családomnak, más az eredete, mások az 
eszményei, másban hisz, mások a szokásai, másként és mást eszik, iszik, ruházkodik, más a 
kifejezési készlete, másra tud emlékezni, tulajdonképpen másként viszonyul mindenhez 
mint magam és a családom. És ki is derült, nem értjük egymást. Hát akkor most mi a 
teendő? Anyósom meglepődve hallgatta volna felvetésemet, mint gondoltam,  széttárta 
volna karját, mondván, ez nem rá tartozik. Akkor aztán odamondtam volna neki, hogy 
asszonyom, mit szólna hozzá, ha mondjuk a maga lánya, nem tudom, van-e egyáltalán 
lánya, de mondjuk, hogy van, és egy olyanhoz ment volna férjhez, mint én, és rámutattam 
volna álcázott külsőmre; és még hozzátettem volna, nem is beszélve arról, hogy gyerekeiket 
kinek, minek nevelnék? Elképzeltem, hogy anyósom tökéletesen megdöbbent volna, és csak 
széttárta volna karját, majd eltanácsolt volna, hogy ne haragudjak, de most éppen nem tud 
velem foglalkozni, ez nem is feladata különben.    

Dianához indultam a Vincellér utcába, egyesülni vele, holott rettegtem, hogy Diána 
gyereket akar tőlem. Ugyanis Diána, mivel rajongott Ádámért, azt képzelte, tudna még egy 
Ádámhoz hasonló fiút szülni. Különben is Diána, mint érzékeltem, egyre inkább rám 
nehezedett, mert révemen szerette volna az életét egyenesbe kormányozni, és nemcsak 
gyerektelenségét, hanem egyedüllétét és idejének értelmetlen múlását is megszüntetni, 
nemkülönben felszámolni vodkafüggőségét. Ha szeretkezéseinkből nem is, de 
társalgásainkból szépen kiderült, hogy összhangunk megszűnt, hirtelen szűnt meg, bár azért 
három év után csak; és felmerült bennem, otthagyom Diánát. Ha terhes mer lenni, szakítok 
vele, vágtam Diána fejéhez, tőle nem kell gyerek nekem. Dögvész vagyok én, jelentette ki 
Diána, egy dögvész, a nagy Újhely, akihez senki sem ér fel, a baszást a baszásért csinálja, 
de ez kevés, egy kis érzelem is szükségeltetne, ennek hiányában viszont megjósolja, hogy 
jómagam, kivénhedt faszként, mint mondta, szálegyedül fogok maradni. Bár már látnám, 
mondtam, azt az egyedüllétet, elsősorban a Diána nélkülit. Mindenkit kikészítek én, 
kerepelte Diána, mindenki megbuggyan mellettem, csaknem minden kapcsolatra 
alkalmatlan vagyok, lám, ott van az Emma is… Közbevágtam, ne merje a szájára venni 
Emma nevét, különben pedig, ami a megbuggyanást illeti, igaza van Diánának, mondtam, 
már mint ami az ő, Diána megbuggyanását illeti. Ha képes volna gyűlölni engem, akkor, 
fenyegetőzött Diána, nem szívesen lenne a  bőrömben, de szeret engem, igenis szeret, és 
viszonzást vár, de csak farkalást kap tőlem. Diánából az orosz vodka beszél, jelentettem ki, 
ha lengyelt inna, nem beszélne szerelemről. Undorító, mondta Diána, egy undorító alak 
vagyok, egy részvétnélküli hímtag, csupán csak egy hímtag. Becsülje meg ezt a hímtagot, 
jegyeztem meg, hiszen amit én vele, Diánával gyakorolok, az semmi más, mint hímtag általi 
gyógyászat. Gecihuszár vagyok, sírta el magát Diána, tönkrevágom őt, sírta Diána.  

Arra értem haza, hogy Ádám kerékpározni akart, és máskor is, állandóan 
kerékpározni, miután a leckéivel végzett, csak kerekezett volna, de igen féltettem a 
balesettől. Hirtelen figyelmeztetett, apa, vigyázz, szőr log ki az orrodból, vágd ki, de 
gyorsan, rettentő ronda, és aggódva tekintett rám. Hát megöleltem.  
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Emma pedig egyre csak változott, és én nem mindig szerettem a változását. 
Gondoltam, hogy talán a változásai miatt is szakítottunk. A változásához tartozott, hogy 
gyakran bírálta felül régi önmagát, szívesen tüntette fel más színben, sőt önkritikusan 
néhány korábbi dolgát. Például szégyenkezett azon, hogy gyerekkorában volt világnézete, 
furcsállta most, utólag, hogy volt, sőt még ráadásul felékesítette magát büszkén vele, sok 
mindenkit meghökkentve. Fuj, mennyire torz dolog az ilyesmi, világnézet egy 
gyereklányban, fuj, adott ennek mostanság hangot. Micsoda röhej, feltűnési viszketegség, 
kiválási vágy, értékelte így utólag. No meg aztán álmait és képzelgéseit példázatnak vette, 
az úgymond igazság felfedése érdekében, amivel bakfis korában minduntalan operált, és 
amit persze azonosított a maga egyéni igazságával, aztán kiterjesztette általánosítva is, 
gondolta visszatekintve. Hát borzadály, jegyezte meg. Mondtam neki, egyáltalán nem 
borzadály, mert álom, képzelgés, igazságfelfedés, és ezek általánosítása különleges 
adottság. Legyintett. Kárhoztatta azt is, hogy szívesen aggatott társadalmi és történelmi 
jelképeket barátnőire, barátaira, és ami a legfurcsábbnak mutatkozott, még 
középiskolásként. Juj, juj, egy gimnazista, főképpen, hogy a maga értékesebb volta 
megmutatása érdekében csinálta, hát csúnya dolog volt, mondogatta. Ellene vetettem, hogy 
sokan érdekesnek találták, megjegyezték és felnéztek rá. Erre is legyintett. Azt is bírálta így 
utólag, hogy kitalált történeteket mindig, gyerekként, felnőttként, felnőttes gyerekként és 
gyerekes felnőttként, mély értelműnek tartott, őt magát ékesítő, kitüntető politikai és 
erkölcsi jegyeket viselő történeteket, megtévesztve ezekkel szerinte istent és embert, 
minduntalan kitalált ilyeneket. Jól tette, ha kitalált, mondtam, aki írónak készült, annak 
ilyesmiket kellett kitalálnia. Kijelentette, hogy mindezeket, illetve maradványaikat lehántani 
szándékozik magáról, elhagy világnézetet, különcködést, példázatgyártást, politizáló 
hevületet és erkölcscsőszködést, tulajdonképpen el fogja hagyja a harcos közéleti 
magamutogatást, nemkülönben leveti magáról az ebbéli dicsfénygyártást, viszont továbbra 
is magára ró bizonyos igazságkeresést vagy társadalmi-történeti jelképrendszerrel való 
játékot de nem úgy mint régen. Csak vigyázzon, figyelmeztettem, még megsemmisíti saját 
magát. És úgy látszik, rossz hatással van rá, hogy nem velem él, ejtettem el ezt is, kissé 
gonoszkodóan.  

 
 

 34 
 
 

Apám felhozza minduntalan, miszerint jómagam, a fia, vádolom őt, hogy csak úgy 
sodortatja magát az életében. És bizony ezzel sértem. Különben is, hogyan lehet érteni a 
sodortatást?  

Némán, kérdőn néz rám, a fiára.  
Hát sodortatás az, kérdezi, hogy három éves korában a nagymama, az én dédanyám 

ciceszt ad rá? Ez az első dolog, amire emlékszik. És elhelyezkedik a nagymama ölében, 
nagyon szereti a nagymamát, töpörödött, ráncos öreg nénét, aki állandóan söprögeti a sárgás 
színű, földes szobájukat, és aki megtanítja, még mielőtt iskolába menne, olvasni héberül 
meg jiddisül, és imádkozni is ezeken a nyelveken. A nagymama, az én dédanyám egyszerű, 
szegény asszony, szeretné, ha unokája, Frigyes, már négy és fél éves korában, lefordítaná 
héberről jiddisre Mózes öt könyvének egy rövid részletét, együtt egy híres francia tudós 
kommentárjával; legalább is apám, Frigyes így emlékszik.  

Számtalanszor meséltem neked, fiacskám, mondja apám, hogy a szegény soron 
születtem, egyetlen egy játékom volt összesen egy fütyülő, ezzel járkálok három és fél éves 
koromban az udvaron, amelyet rozzant kis lakások kereteztek, öt lakás, zsúfolt mindegyik, 
mezuza a bejáratok mellett, és hangos a jiddis beszédtől, az udvar végében meg nagy 
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lóistálló egy fuvaros lovainak, meg tehénistálló a mi két tehenünknek.  Ha belefújok a 
fütyölőbe, nyomban rám ripakodnak, ne merészeljem még egyszer, és én már akkor is 
visszafogom magam, nem merészelem, és bánatosan csak nézegetem a fütyülőt.    

Nemigen van mit enniük, szerencsére a két tehenük lendít rajtuk, és Frigyes mamája, 
az én nagymamám, egyszer csak biztatja Frigyest, fejje  meg őket, már neki tudni kell fejni, 
ötéves lesz, ünnepelje így a pünkösdöt, akkor éppen pünkösd van, az nekik a Sávuot, hisz 
ama ünnepük alkalmából tejet kell inni, ez a szokás, és a tej, mint mamája magyarázza, a 
tejjel-mézzel folyó országot jelképezi, a valaha, nagyon-nagyon régen létező országukat. És 
a mama elmeséli, különben varrónő, hogy mi ez az ünnep, az ő pünkösdjük, hát egy 
csodálatos esemény, a Tízparancsolat kihirdetésének emlékezete, amihez kapcsolódik a 
Tóra átadása és átvétele, nemkülönben az aratás is, az első aratás a pusztaságban 
vándorlásuk negyven éve után, amely leírhatatlan jelentőségű számukra akkor, annak 
idején. Hogy nem pusztulnak el, azért történik, magyarázza a mamája Frigyesnek, mert 
mindenki a népükből a maga erejét veti latba, egyenként, és hangsúlyozza a mamája, hogy 
egyenként, meg persze önként, viszont egymásért, és ezt még inkább hangsúlyozza, hogy 
egymásért, mert mindenki mindent megtesz a másikért, és ez összeadódik. És mi köti őket 
egymáshoz? Hát a hit, hit nélkül elpusztulnának.  

Elmulasztottam hitet adni neked, Gyula, ismételgeti nekem apám, a magam által 
vallott hitet, mert jól felfogott érdekedben el kell mulasztanom, legalábbis ezt gondolom, és 
lehet, hogy tévesen, mindenesetre nélkülözöd a mi hitünket. 

 Úgy látja Frigyes, nagyon szép a mamája, az én nagymamám, és igen megállja a 
helyét, szül nyolc gyereket, pontosabban kilencet, de az, a legutolsó, egy lány, néhány 
napos korában, a papa és a mama között aludva, mivel nincs külön fekhelye, egyetlen 
szobájuk van, amely csupa ágy, agyonnyomódik, és sosem felejti el Frigyes a kis hulla 
csomót.  

Természetesen héderbe adja Frigyest az apja, a nagyapám, adhatja, mert 
Sátoraljaújhelyen, ahol élnek, van héder, ott sok hozzájuk hasonló család lakik, mint ők, 
Künsztlerék, akkor még arra a névre hallgatnak. De mivel Frigyesnek csak egy cipője van, 
az is közös az öccsével, holott az apja egyenesen cipész, hát az egyik nap Frigyes megy 
iskolába, a másik nap az öccse; a többi testvére sokkal idősebb, már eltűnnek Frigyes elől. 
Reggel hatkor a Próféták könyvével kezdenek, fél nyolcig, majd hazaszaladnak reggelizni, 
Frigyesnek felesleges, náluk reggeli nincs, majd vissza az iskolába, és jön a Talmud 
tanulmányozása, és egész álló nap, közben azért mehet haza ebédelni, leginkább krumplit. 

 Apja, a nagyapám, a konyhában rendezi be műhelyét, majd, hogy ne haljanak éhen, 
inkább pincemesternek áll, viszont rabja lesz, a bor állandó kóstolása közben, az ivásnak, 
mindig berúg, így aztán felmondanak neki, és kénytelen favágónak menni már elég öreg 
korára. Különben megtanítja héberül Frigyest a ritkább imákra is, nyakleveseket osztva 
közben, sűrűn káromkodva jiddisül, a magyar káromkodásokat kevésbé tudja. Frigyest 
félelemmel és keserűséggel tölti el apja durvasága.   

Nyilván szánakozol rajtam, Gyula, mondja apám, ne szánakozz, ha ételt meg ruhát 
keveset, verést, bántást meg sokat kapok is, az  megedz, miközben pedig meg vagyok 
ajándékozva szellemmel és hittel; szívesen jegyezném el magam egész életemre a mi 
hagyományrendszerünk híres könyvekbe foglalt összegzéseinek tanulmányozásával, ez 
azonban nekem nem adatik meg, szomorúságomra, csak az öcsémnek, akit felvesznek, 
tehetsége meg szerencséje okán, a pozsonyi jesivába. 

Apja azt parancsolja, legyen Frigyes kereskedőinas, amihez egyáltalán nem fűlik 
Frigyes foga, de mit tehet, amit az apa parancsol, az szent. És hogy ez így van, arra példát 
mond: Egy fiatalember megkérdezi a mestert, meddig lehet érvényes az apa  tiszteletén 
alapuló parancs, mire a mester elmeséli egy esetét, mikor agg apja egyszer, hirtelen 
dühében, úgy üti meg őt, sőt az arcát, ráadásul sarujával, mégpedig az utcán, a járókelők 
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szeme láttára, és akkora erővel, hogy az arca merő vér lesz, a saru meg kiesik az apa 
kezéből, hát több sem kell az utca közönségének, felszólítja a fiút, vegye fel a sarut, nyújtsa 
át apjának, és csókoljon neki kezet, és mikor megteszi, miközben az arcából fájdalmasan 
ömlik a vér, az utca helyesel, sőt a helyeslésből kitetszik, mennyire nagy jövőt jósolnak az 
ilyen fiúnak.  

Sajnos vagy nem sajnos, Gyula, én nem ilyen apa vagyok, jegyzi meg apám, nem 
így nevellek, nem verlek, pedig rád férne.   

Vasárú üzletbe parancsolja apja Frigyest, ott többet fizetnek, mint más 
kereskedésekben, hát persze, mivel az tróger munka, és az ilyen igen-igen megterhelő  
Frigyesnek, rosszul táplált, csaknem éhező gyereknek. Árokszerű gödröket kell ásnia a 
vasbolt udvarán, az akkor a módi a vaskereskedőknél, az a raktár, azokban tartják az árut, és 
ötven kilós csomagokban, amelyeket ugye Frigyes cipel. És mikor a tulajdonos bevezeti a 
szombati nyitva tartást, megszegve a munkatilalmat, elfelejtvén, hogy ő is Izráel gyermeke, 
hát Frigyes sír, hogy nem tarthatja meg méltóan a szombatot, amely ünnep utat nyithatna 
Dávid fia, aki az egyik megváltó, eljövetelének, szóval sír, annyira egy a vallással, a 
szokásaikkal. Persze így van ezzel Frigyes apja is, a nagyapám, ezért kiveszi  Frigyest 
felháborodva  a  vaskereskedésből.  

Gyula, neked a megváltó meg a megváltás egy fekete lyuk, ismételgeti gyakran 
apám. 

Vásározni kezd járni apám, este indul, hogy reggelre céljához érjen, gyalog 
közlekedik, nem sokat alszik akkoriban, hátán, oldalán hátizsákban sokféle úgynevezett 
aprócikk, ezeket árulja földre terített gyékényen. Mikor már megteheti, bérel szekeret, 
egylovast, meg is kell tanulnia a loval bánni, a szekeret hajtani, és most már kapát, kaszát, 
kaszakövet, kéziszerszámot szállíthat és árulhat. Tehetséget árul el a kereskedelemben. 
Hiába azonban a tehetség, keveset keres. Apja beviszi a borgazdaságba, ahol akkor még 
dolgozik, maga mellé, abban sincs sok köszönet, hisz szüret meg borkészítés idején haza 
sem mehetnek, annyi a munka, a puszta földön éjszakáznak. Kiderül, kitűnő Frigyes  
ízérzéke, ki is képződik olyan pincemesternek, aki tud még zsupszalmából is bort csinálni, 
ámbár ez titok, hogyan és mint, mindez ellenére, mikor részeges apját nem alkalmazzák 
tovább, tőle is megválnak.  

Csak szolga vagyok akkoriban, fiacskám, jelenti ki Frigyes, és a szolgával, jól 
jegyezd meg, azt csinálnak, amit akarnak. És még az is baj, hogy nem viselkedem 
szolgaként, van öntudatom.  

Más lehetőség híján Pestre megy, beszerzi ugyanis az egyik bátyja, aki nyomdász, 
egy vegyi gyárba segédmunkásnak. Akkoriban még kevésbé lakik jól, mint korábban, 
leggyakrabban sült tököt eszik ebédre. Naponta gyalog jár Rákoskeresztúrra, az üzembe, a 
Práter utcából, hat kilométert, mert neki drága a villamos. Egy nyári konyhában él, olyan 
asztalon alszik, amely kihúzható ággyá, és tele van poloskával, egy ideig tűri, aztán keres 
másik helyet, ám amit meg tud fizetni, az ugyancsak poloskás hely. Eszébe jut egy ősi 
mondásuk, miszerint igyekezzen az ember még életében férgekkel hálni, hogy 
hozzászokjon, hiszen a halála után úgyis férgekkel hál majd; és ezek után belenyugszik a 
poloskákba. 

Annyira alul lenni, fiacskám, mondja nekem apám, megvetett páriaként, mint én 
akkoriban, arról neked nincs fogalmad, nem is lehet, és ne is legyen.  

A katonaságnál végre jól lakhatna, a századparancsnok dupla adag kosztot ír ki neki, 
annyira feltűnően jó katona, de ő visszautasítja, és felvilágosít, hogy kizárólag csak kósert 
vesz magához, mire a parancsnok elcsodálkozik, honnan szerzi be itt, a honvédseregben, hát 
Frigyes büszkén, mosolyogva elmagyarázza, el lehet intézni, mert erre van törvény, a 
vallási előírások betartásának lehetővé tételére van törvény a hadseregre nézve is, így aztán 
megkapja pénzben az ellátmány rá eső részét, ebből fogadhat fuvarost, aki hozza neki a 
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megfelelő ételt. Ha viszont gyakorlatra mennek, akkor nem teheti, és alig is eszik valamit, 
reggel és este kávét legfeljebb, száraz kenyérrel, hiába mondják a többiek, gyere már te, 
marha, őrült vagy, itt a jó koszt. Ha talál egy olyan családot, amelynek asztalánál ehet 
kedvére, akkor szerencséje van, főleg mikor sóletet tálalnak libacombbal, az a kedvence, 
arra vágyik, mert otthon arra nem jut. Minden alkalmat felhasznál, hogy katonaként is 
járhasson  templomba, és öröme határtalan, mikor olyan helyen köt ki a század, ahol van 
templomuk vagy imaházuk, mert akkor, amint lehet, rögtön oda rohan, teljes felszereléssel, 
csak bámulják, ahogy a tekintélyes géppuskát, tudniillik géppuskás, becipeli a tóra elé, és 
csak nézik, leesett állal, a rabbi is, mikor a katonaruhára húzza az imaszíjat meg az 
imaköntöst. Az a géppuska negyven kilós, egyszer ráesik a bal kezére, megbotolva egy 
templom lépcsőjén, azóta rossz az a keze. Nemsokára előléptetik málhásállat vezetőnek, 
mivel ért ugye, még vásározó korából, a lovakhoz is, és mert mindent jól csinál, nem ismer 
lehetetlent; a parancsnok kiállítja a század elé, hogy nézzék, így kell kinézni egy magyar 
honvédnek, patyolattiszta, kékre borotvált, fényes a bakancsa, a fegyvere ragyog, és nem 
tud kimondani egyetlen feljebbvalója sem olyat, amit ne teljesítsen rögtön.  

Mégis sírok magamban, Gyula, fiacskám, mondja apám, hiszen, a dicséretek ide 
vagy oda, meg kell változtatnom a kinézetemet, meg kell szabadulnom a dús, hosszú, 
rendezetlen szakállamtól, a könyökömig érő hajtincseimtől, ez kívánalom a honvédségnél.  

Mikor leszerel, észrevesz az újhelyi főutca egyik ruha- és cipőüzletének pénztárában 
egy lányt, aki roppant megtetszik neki. Kezd bejárni oda, a Berki boltként emlegetett 
üzletbe, de nem vásárol semmit, hisz pénze sincs, csak bámulja a pénztárban ülő lányt, aki 
körülbelül a tizennyolcat tölthette be, és a tulajdonos lánya. Csak nézi és nézi, tekintetével 
majd felfalja, és milyen feltűnően, azt a lányt. Berki úr, a lány apja ajánlgat Frigyesnek 
ruhaféléket, cipőt, persze hiába, meg aztán ilyen holmikat, amilyeneket árulnak, nem is 
hord, fel sem venne, hát kénytelen mindig kioldalogni. Kaftánban jár, kopottban, 
szegényesben, rongyosban, sajátságos fekete kalapban, ráadásul újból növeszt rendezetlen 
szakállt meg igen hosszú hajtincseket. Mikor Berki úr, a lány apja, nincs a boltban, Frigyes 
szóba akar elegyedni a lánnyal, a lány kitér, idegen neki egy ilyen alak, és kijelenti, most 
már aztán menjen, jóember, és isten áldja magát. Frigyes azonban emlékezteti, hogy kislány 
korában, úgy tízévesen, szinte naponta járt hozzájuk tejért, mert nekik, és Frigyes 
bemutatkozik, két tehenük van, és ő, Frigyes már akkor felfigyelt rá, vagyis a lányra, akiről 
jól tudja, hogy Ilona névre hallgat. A lánynak, Berki Ilonának tényleg felrémlik, hova is járt 
tejért évekkel ezelőtt, látja maga előtt azt a külvárosi, girbe-gurba, hol sáros, hol poros 
utcát, földbe süppedt kunyhókkal, sajátságos viseletű, ugyanakkor majdhogynem 
rongyokban járó nőkkel, férfiakkal, gyerekekkel. Frigyesre nem emlékszik, csak a két 
tehénre, és Frigyes anyjára, aki olyan, mint egy parasztasszony. 

Frigyes kitartó, ostromolja Ilonát, és kitartásának meg szerelme tántoríthatatlan 
kimutatásának eredménye lesz.  

Azonban lelkiismeretfurdalásom támad, meséli, mert képes vagyok olyan nőbe 
szerelmesedni, akinek nem sok köze van a hitünkhöz, bár születésénél fogva mindenképpen 
kellene, hogy legyen, mégsem tudom rávenni, hiába próbálom, tartsa be vallásunk 
előírásait; ugye anyádról, Ilonáról van szó.  

Ilonát kezdeti ismeretségük idején pogánynak tartja Frigyes, hiszen tanítónői 
oklevele református, sőt egyáltalán nem akar férjhez menni még egy darabig, ahogy, 
Frigyes meg a szent könyvek szerint, egy ilyen korú lánynak kellene, hanem pszichológus 
szeretne lenni.  

Ráadásul Ilona változtatni akar Frigyesen, alapvetően megváltoztatni őt. Először is 
azt a jellegzetes szakállt, a lehetetlenül hosszú hajtincsekkel együtt levágatná, és levetetné a 
furcsának ható kaftánt is, meg a sajátságos fekete kalapot, mert mindez gátló tényező, Ilona 
szerint, idegen hatást keltő, ráadásul feltűnő és visszatetsző, az ilyen embert lenézik, 
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kigúnyolják, az ilyen nem juthat előre. Idejétmúlt dolog ez a viselet, jelenti ki Ilona, mint az 
is, hogy valaki zsargonban beszéljen, ha csak a hitsorsosaival is, szíjakkal imádkozzon, 
erről már Ilona apja, az előző nemzedék, Alfréd is leszokott régen, ahogy arról is, hogy 
háromszor tegye egy nap, és hogy ne hagyjon ki egyetlen szertartást sem a templomában. 
Ezek a szokások az elmaradottság szokásai, visszafognak, vélekedik így Ilona, és ha Frigyes 
el akarja őt venni, egészen meg kell változnia, szóval öltsön fel egy felvilágosult külsőt.  

És Frigyes azonnal megragadja az alkalmat a változásra, a szerelem viszi rá, a 
mérhetetlen szerelem, no meg átlátja, be kell illeszkednie, ha valaki akar lenni, márpedig 
szerelmese azt szeretné, hogy legyen belőle valaki, hát akkor változtatni kell a külsején, 
különben elveszti szerelmesét; hite, meggyőződése attól még maradhat.  

Sokszor azt gondolom, fiacskám, mondja, hogy nagy árat fizettem a szerelemért, 
hiszen roppant különböztünk anyáddal, és nekem kell engedni, és engedek, sőt szívesen 
engedek, pedig a lelkiismeretem berzenkedik, sírok is magamban, észrevehetetlenül sírok 
kivetkőzésem miatt, mert kivetkőzöm, bár a kóser táplálkozást, az imádkozási szokásokat, 
meg a templomba járást, nem is beszélve az ünnepekről, még tökéletesen betartom. Azt 
viszont nem bánom, hogy a nevemet, a Künsztlert az Újhely névre  cserélem, habár Ilona 
szüleinek nyomására.    

Elegánsan kell megjelennie a borüzletben Frigyesnek, mert apósa, a nagyapám, 
Berki Alfréd, aki Brüllről magyarosít, beveszi társnak. Van ízlése leendő apámnak, ami az 
öltözködést illeti, és kiderül, mennyire szeret is öltözködni, bámulják az utcán, no lám, 
miből lesz a cserebogár. Mert döbbenten tapasztalja, aki tapasztalja, mivé változik Frigyes, 
hát hasonlóan néz ki a korabeli filmsztárokhoz, mivel kiderül, jóképű. Ilona maga is 
meglepődik. No és tárgyalnia kell Frigyesnek, mint kereskedőnek, szerepelnie kell olyan 
körökben, amelyekhez nem szokott, de feltalálja magát. Ilona örül, hogy no lám, megállja a 
helyét Frigyes, amit ő, Ilona előre megsejt, hiszen Frigyes szellemileg úr, ha eddig csak 
fizikai munkát végzett is, kiművelt, ha egy sajátos területen is, ám azt máshol is 
kamatoztatni képes, amiben Ilona biztos, és lám így is történik, hirtelen úgynevezett 
úriemberré változik, habár kezdetben szokatlan neki az Ilona hozományaként kapott kertes 
ház lakályossága, korszerűsége, nem is igen él vele, például a fürdőszobával.  

 Azonban kétségek között hányódik Frigyes, mivel hamarosan ráébred, miszerint az 
ő szelleme, ha egyáltalán használhatja ezt a szót, továbbra is más szellem, mint a Brüll-
Berki kereskedő családé.   

 Mikor bekövetkezik az a korszak, hogy már nem segíthet semmi és senki rajtuk, 
Újhely-Künsztleréken, meg Berki-Brülléken, oly nagy és oly rettenetes a rájuk hozott vész, 
hát éppen akkor születek én. Legfeljebb csak az Örökkévaló segíthetne, mint a 
példabeszédben, abban, amelyet Frigyes  ránk alkalmaz: Egy vitorlás halad a tengeren 
csupa pogány utassal, vagyis Ilona családjával, meg egyetlen nem-pogánnyal, vagyis vele, 
Frigyessel, és rettentő vihar tör ki, mire a pogányok bálványaikhoz fohászkodnak, hiába, a 
vihar fokozódik, hát odafordulnak a nem-pogányhoz, Frigyeshez, aki némán imádkozik az 
Örökkévalóhoz, és kérik, imádkozzon érettük is, mondván, hátha az ő Istene segít. A nem-
pogány felkiált, szívének teljes hevével, Istenéhez, a pogányokért is, mire a tenger 
lecsillapodik. Ámde ez csak a példában teljesül. 

Kizárják az olyanokat, mint ők a közszolgálatból és a magánalkalmazásból, 
felmondják állásaikat, elveszik üzletüket, nem gyakorolhatják foglalkozásukat, hivatásukat, 
tulajdonképpen minden megélhetési forrástól elzáratnak; zárolják bankszámlájukat és 
vagyontárgyaikat, meg is kell válniuk azoktól, be kell szolgáltatniuk; pártokból, 
szakszervezetből, egyesületekből, klubokból kitiltatnak; nem lehet autójuk, 
motorkerékpárjuk, rádiójuk; nem lehet telefonjuk, és telefonfülkéből sem telefonálhatnak, 
nem is levelezhetnek; nem utazhatnak, csak engedéllyel és elkülönítetten; nem 
látogathatnak éttermet, kávéházat, kocsmát, szórakozóhelyet; tiltó listára teszik az általuk írt 
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könyveket, az általuk rendezett filmeket, az általuk festett képeket, az általuk szerzett zenét; 
korlátozzák egy-két órára összesen a vásárlási lehetőségeiket; nem gyógyíttathatják 
magukat  kórházban, még az  elmegyógyintézetből is eltávolítattnak; nem fogadhatják 
barátaikat, ismerőseiket lakásukban; nem látogathatják a parkokat meg a sétatereket; és akik 
nem olyan páriák, mint ők, azokkal nem házasodhatnak és nem tarthatnak fent nemi 
kapcsolatot. Mindez azért történik, hogy: az évszázados lidércnyomástól felszabaduljon az 
ország; a keresztény magyarok kaphassanak életlehetőséget végre; a levegő is 
megváltozzék; a feketepiac eltűnjön; az uzsora és kísérőjelenségei megszűnjenek; árúbőség 
legyen; ne kelljen félni nyomasztó és kihívó pökhendiségtől; ne lehessen látni az utcákon 
egymáshoz hajló, sunyi fejeket;  megszűnjön a rémhír meg a suttogó propaganda, a 
bomlasztás, a züllesztés, a mételyezés, a szipolyozás, a szabotázs; megszűnjön a rituális 
vérszívás; megteremtődjön egy tisztultabb és jobb boldogulási lehetőség minden feltétele az 
édes haza földjén azok számára, akik nem befészkelődő, hazanélküli jöttmentek, hanem a 
hazájuk ez a föld.      

Különben jönnek-mennek ismerősök, szomszédok nagyapám és apám házában, 
lopva érkeznek és távoznak, nehogy észrevehetők legyenek, hiszen az olyan portára, mint a 
miénk, már nem tehetik, a törvény értelmében, lábukat. Értékeket, pénzt, képeket, aranyat, 
ezüstöt, porcelánokat adunk nekik, rejtsék el, őrizzék meg, egy részét tartsák meg, a többit 
adják majd vissza. Szabadkoznak a jövő-menők, nekik nem kell semmi, nem azért jönnek. 
Különben sem fogadhatják el, a törvény tiltja, meg a közvélekedés is megbélyegzi azokat, 
akik elfogadnak valamit is az olyanoktól, mint mi. Az az erkölcsbe vág. Húzódoznak, 
félnek, de ha megígérjük, nem áruljuk el, titokban tartjuk, akkor elfogadják. Megígérjük, sőt 
azt is megígérjük, hogy letagadjuk, ha kitudódna valami. Hát megnyugodva mindent 
elvisznek a jövő-menők, amit kapnak, tele zsebbel, sok csomaggal felpakolva elégedetten 
távoznak.         

Apámat ismételten behívják a kormányzó seregébe, negyedszerre vagy ötödszörre 
már, mikor aztán elérkezik az idő, és jön a parancs, hogy az olyanok, mint apám, nem 
lehetnek rendes katonák, le kell szerelni őket, hát elveszik tőle az egyenruhát meg a 
fegyvert, civil ruhát kell öltenie, és átminősítik munkaszolgálatosnak és Husztra vezénylik. 
Kétszáz kilométert kell megtenniük gyalog, ott az utcát seprik, majd onnan is gyalog 
Munkácsra űzetnek, hajtatnak, ahol erdőt kell irtaniuk, hajnali háromtól dolgoznak éjjel 
tizenkettőig, három órát aludhatnak, hát hullanak apám körül, akik nem szokták a fizikai 
terhelést, hullanak, kik, apám szerint, nem szokták meg a munkát meg a nélkülözést. Akik 
tehetősek, van pénzük, lekenyerezik a keretlegényeket, mentesüljenek a munkától. Apám a 
munkát is bírja, és tehetős most már ő is, kap otthonról pénzt, lekenyerezhet a jobb 
bánásmód érdekében. Csicskásnak is ajánlkoznak hozzá, hogy védje meg őket a 
keretlegényektől. Apám megvédi a csicskásait, azok teszik rendbe a fekvőhelyét, a 
hátizsákját stb., és dolgoznának is helyette a fakitermelésen, de apám azt nem engedi, hisz 
büszke arra, mennyire bírja a munkát. Szóval apám a pénze meg a munkabírása révén 
vezető lesz, ő képviseli a többit.  

Az már Körösmezőn történik, mikor rendszeresen szembeállítják őket egymással két 
sorban, kiadják a parancsot, na, pofozzátok egymást, és egyszer, aki apámat pofozza, úgy 
odavág a füléhez, hogy azóta azon nem hall. Van rendes  keretlegény is, mondja apám, de a 
legtöbb olyan, mint az, akinek  adnak pénzt, hozzon már egy kis jobb élelmiszert, hát zsebre 
vágja. Mindennapos, hogy a keretlegények rájuk parancsolnak, szedjék össze a fajtájukból 
származó kisgyerekeket, hozzák eléjük, hogy aztán a szerencsétlen kicsiket a levegőbe 
dobálva lövöldözzenek rájuk. Apám nem hajlandó gyerekeket szerezni ölésre, és mondja a 
társainak is, ne tegyék, de azok, egy-két kivételtől eltekintve, csinálják, mert nincs semmi 
hitük, magyarázza apám, tehát önérzetük, ezáltal ellenállásuk sem.    
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Lám, átélheti kicsiben, gondolja, korábbi elhurcoltatásaikat, rabszolgaságaikat, 
mikor ugyancsak összeveszejtik őket egymással, mikor nem mondhatják el a saját imáikat, 
nem ehetik az ételeiket, vagyis nem élhetnek az előírásaik szerint, miközben ugyancsak ki 
akarják őket iktatni az életből. 

Valahol Délkelet-Lengyelországban szenvednek, ott húzódik már a front, mikor 
apámnak hirtelen, mint meséli, jó dolga lesz, ezt fejtegeti, hogy jó, ugyanis, miután kiderül, 
ért a lovakhoz, kocsisnak állítják, és nem kell csinálnia mást, csak hajtani a kocsi elé fogott 
lovakat, szállítani a tiszteket. Mikor megdöglik az utolsó, maradék két ló is, akkor már 
persze apámnak is bunkert kell ásni, miközben gránátok, repeszek, lövedékek repülnek a 
fejük felett, ámde mindezen közben csákányozniuk kell, és ott, azért is ott, ahol hihetetlenül 
sziklás a talaj, keményebb az acélnál, és a csákány nem fogja, hadd eméssze fel az erejüket, 
legyenek  hullák, hát hulla lesz is apám körül sok társa, de apám tartja magát. Majd hajtják 
őket, kik még megmaradnak, hajtják az országot elfoglaló oroszok elől a keretlegények, és 
gyalog, több száz kilométert Fertőrákosig, egészen a nyugati magyar határig. Apám 
büszkén vallja, hogy mindent bír, ha nincs mit enni, illetve ha nem kap, akkor is bírja, ha 
hajtják, futtatják, akkor sem adja fel, nem győzi ismételgetni nekem, mennyire megedződött 
már gyerekkorától, ellentétben azokkal, akik mindig jómódban éltek, azok bizony 
kihullanak a menetből, leülnek, lefekszenek az árokpartra, azzal sem törődve, ha lelövik 
őket, mert feladják. Megszokta apám születésétől kezdve az éhezést, a mindenféle 
szenvedést, a szolgai, lealázó mivoltot, nagy a gyakorlata ezekben, neki nem számít, 
mindent képes megcsinálni, amit parancsolnak, a hite is segíti. Ha meg akarják ütni, ha le 
akarják lőni, csak előveszi a pénzét, még mindig marad valamicske a ruhájában bevarrva, és 
átadja, hát életben marad. Temeti a társait, pusztulnak szép számmal körülötte. És mindent 
megcsinál, utolsó erejét megfeszítve, amit csak követelnek tőle. 

Igyekvő vagyok én, Gyula, mondja apám, mindenhol igyekvő, ahová kerülök, mivel, 
ahogy írva vagyon, a jó igyekezetből ártatlanság fakad, az ártatlanságból tisztaság fakad, a 
tisztaságból önfegyelem fakad, az önfegyelemből szentség fakad, a szentség szelleme 
tovább élni segít, illetve a halottak feltámadásához vezet, ahogy Élijáhu próféta állította, 
csak hát persze a halottainknak eszükben sincs feltámadni. 

 Fertőrákosnál lemaradnak hárman a menettől, a halálmenettől, három barát, de 
akkor már csak nyugat felé, Bécs irányába megy vonat, hát kénytelenek Bécsbe menni, és 
ott valamilyen padláson húzzák meg magukat, a Westbahnhof romjai közelében. Járnak 
lopni, arra szépen nyílik akkor ott lehetőség, nincs még semmiféle hatalom. Három nap 
múlva elkapják a Bécset elfoglaló oroszok, és viszik őket egy csomó német katonahullának 
gödröt ásni. Miután apámék elássák a hullákat, rájuk fogják a fegyverüket az oroszok, hát 
apám remegve mindent előszed, amit összelop, néhány vég lepedővásznat, órát és shillinget, 
ezeket gyorsan felajánlja, mire az oroszok elmosolyodnak, átveszik és elengedik őket. 
Csakhogy nyomban megint körülveszik fegyvert fogva rájuk, és kiviszik Oroszországba, 
fogolyként, nehéz testi munkákra.  

Mikor visszaérkezik, évek elteltével, Sátoraljaújhelyre, bámulják apámat, mint 
hullához hasonlatos lényt, mert hullaként fest, ámde mégis élő lény, és ez, hogy túlél, nem 
mindenkinek tetszik. Életben vagyunk, anyám és jómagam, amit nem is akar hinni, sőt 
nagymamám is életbe, viszont a szülei és az apósa, vagyis az én két nagyapám meg az 
egyik nagymamám a kiirtottak listáján találhatók. Azonnal összejön apám a túlélő társaival 
a templomban, hogy hálálkodjanak, és hogy kilábaljanak a halálraítélt voltukból, bort 
isznak szertartásszerűen, táncolnak, imádkoznak, meg beszélgetnek mindenféléről. Megint 
olyan lesz apám, amilyennek, akinek születik, a hite szerint olyan, ha nem is teljesen, mert 
tisztában van azzal, már soha sem lehet az és olyan. 
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Téged, Gyula, hittanra járatlak, mondja apám, remélem, emlékszel, és a héber betűk 
írására, olvasására taníttatlak, úgy gondolom, hogy erre kötelez a megmaradásom, amit az 
Örökkévalónak köszönhetek, kinek is másnak.  

És miután semmit sem lehet kapni, élelmiszert egyáltalán nem, az ország  romokban, 
apám városunkhoz, Sátoraljaújhelyhez közeli községekbe jár, gyalog jár, élelmet szerezni, 
meg amit lehet, mindent szerezni, lába felsebződve, nincs még közlekedés. Apám rájön, 
hogy legjobb a kendőkkel való kereskedés, az kelendő a parasztasszonyoknál, mindenféle 
nagyságút, színűt, kelméjűt visz falvakba, cserébe szerszámokért, kenyérért, lisztért, 
szalonnáért, amelyeket továbbértékesít. Összejön annyi, hogy kézikocsit vehet, rozzantat, 
nyikorog az fülbántóan, de azon sokkal több mindent és nagyobb mennyiséget lehet 
szállítani, húzza, vonja maga után. A nyereségből szerezhet egy kerékpárt, cseh 
gyártmányút, használtat, akkor már kerekezik, hátán egy hátizsákkal, mindent ad-vesz, 
elsősorban olyasmit, ami ehető. Az egyik szobánkat raktárnak használjuk, főleg búzát és 
tojást raktároz apám, az udvaron csirkéket nevel anyám, elcserélik, legyen ruhánk. Anyám, 
Ilona fonalat szerez, és pulóvereket köt, eladják. Nincs szilárd hatalom még, nincs munka és 
munkahely sem, nincs fizetés, nincs semmi. Milliárdokban számolunk, minden nap több és 
több milliárddal, amiért még egy tojást sem lehet kapni. Mikor már ruhaanyagokkal házal 
apám, négy méter anyagért, egészen pontosan annyiért, kap egy szekér tűzifát. És örül, mert 
ismét tud csináltatni öltönyt, mellényes, komoly öltözéket, különben készen kapni nem 
lehet. Amikor sikerül libacombot az asztalra keríteniük, akkor ezt az öltönyt veszi fel 
ünnepélyesen. 

Aztán az a férfiú, aki a templomban apám mellett ül, és fűtőolajjal kereskedik, 
meghal, és mivel apám emlékszik a kijelentésére, miszerint a fűtőolaj a valuta manapság, 
apám a helyébe lép. Fűtőolajért élelmiszer, élelmiszerért szövet és fonal, szövet és  fonalért 
tűzifa, tűzifáért gumicsizma és kerékpár,  gumicsizmáért és kerékpárért papírárú. Így aztán 
anyám, mivel papírboltot nyit, elpusztult apja volt üzletében, talpraesetten, még apám 
hazajövetele előtt, folytathatja a papírárukkal való kereskedést. Azonban bekövetkezik, 
hogy nehezen tud szerezni elegendő mennyiségben papírneműt, de rájön, mit is kéne tennie, 
hogy szerezhessen. Hát  osztozniuk kell a nyereségben a nagykereskedőkkel,  aki nem ezt 
csinálja, az bezárhat, így aztán osztoznak, minek eredményeképpen, ha apám megy fel 
Pestre áruért, már várják az állomáson előzékenyen.  

 Miután eldőlt, hogy kié lesz a hatalom, és felülkerekednek a kommunisták, szovjet 
segítséggel, hát azok bekebeleznek mindent, elveszik a papírboltot is, mindenfajta 
magánkereskedés lehetőségét  megszüntetik. Nosza, ott a szőlő, éljenek meg abból, hisz a 
jég hátán is, mint  tudatosodik apámban, meg kell élniük, ezt mondogatja neki anyám is, 
most erre van szükség, a jég hátán való megélésre elsősorban. A szőlőt, amelyet anyám 
szüleitől örököltek, nem veszi el az új állam, az megmarad, hát egyelnek, kapálnak, 
kötöznek, permeteznek, még anyám is, szegény, neki is szükséges, mert a napszámosok 
lazsálnak. Apám ugye ért a szőlőhöz meg a borkészítéshez, a szőlő azonban régi, a termés 
nem nagy, általában el is veri a jég, közepes a minősége, azonban apám még ebből is jó bort 
csinál, furmintot, rizlinget, muskotályt, hárslevelűt. Feketén adják el kocsmárosoknak, csak 
úgy, mint a gyümölcsfáik adta termésből készített pálinkát. Azonban nem bírják egyedül a 
munkát, kiadják felesbe  a szőlőt, a felesbérlő viszont lop.  Mindegy, jegyzi meg apám, mert 
ő, amíg ez a vircsaft tart, célozva a nemrég bevezetett kommunizmusra, guggolva is kibírja, 
ezt ismételgeti, persze nem egyedül, sokan mondják afféle szólás-mondásként. 

Ámde már nem mer járni templomba, mert azt mondja neki a város egyik új 
főfejese, hogy ha ennyire templomos ember, mert látják, hogy mindig a templomba tart, 
akkor kulákká nyilváníthatják. Apám megsemmisül, anyám viszont, akit nem visel meg, 
hogy vallásának gyakorlása nélkül kell esetleg élnie, hisz sose gyakorolta igazán, igyekszik 
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megnyugtatni és rábírni apámat, értse meg, alkalmazkodni kell az idők szavához, meg a 
hely szelleméhez.  

Éppen kapálnak a Sátor hegyi szőlőjükben, mikor jön ki egy ember a várostól, hogy 
Újhely elvtárs, akkor szólítják Frigyes apámat először elvtársnak, holott erre semmi okuk, 
azt üzeni a párttitkár elvtárs, hogy Újhely elvtárs boltvezető lehet a saját üzletében, a 
papírboltban, amit nemcsak államosítanak, hanem vaskereskedésnek szeretnének 
átalakítani, és ezt Újhely elvtársnak kell megtenni, ez utasítás, mert Újhely elvtársnak, 
tudják, a vaskereskedéshez van képzettsége, ragadja meg az alkalmat. Micsoda, mondja 
Frigyes, eszében sincs. Ilona hallgat, tényleg egy szót sem szól akkor. Másnap megint kijön 
az az ember, és kijelenti, apámék éppen permeteznek, ha nem csinálja Újhely elvtárs, amire 
a párttitkár elvtárs kéri, akkor csúnya világ köszönt rá, persze más kérdés, ha csinálja. 
Frigyes úgy tesz, mintha nem is hallaná. Ilona viszont megkérdezi tőle, talán el akar 
pusztulni, nem lehet bedobni a törölközőt, és jön megint az alkalmazkodással, hogy most 
olyan időszak van, amikor a feltétlen alkalmazkodás szükséges. És Frigyes belátja, be kell 
látnia, hát tényleg, és átveszi a főutcai volt boltunk vezetését, és átalakítja, ahogy 
parancsolják, vaskereskedésnek. 

Viszont Frigyes kéri, Ilona biztatására, hogy azért az üzletvezetés mellett 
folytathassa a borkészítést meg a borkereskedést is, ha már a szőlőt valami oknál fogva nem 
veszik el. A város pártfejese azt mondja, ha belép Újhely elvtárs a pártba, akkor 
folytathatja. Frigyes azonban nem akar belépni. Viszont a kommunisták egyenesen 
megfenyegetik, ha nem lép be az alakulatukba, osztályidegennek nyilvánítják, ezt a 
bélyeget sütve rá, az osztályidegent, az értékes szőlőnk miatt, egy darab sátoraljaújhelyi 
szőlő miatt, egy nem akármilyen szőlő miatt, ahol a napsugár bevonta tőkék között 
cikkcakkban futkározom kisgyerekként, tökélyre víve a cikkcakkban futkározást. És az 
osztályidegen billogot, aminek fele sem tréfa, kivédendő, apám elfogadja a kecsegtetést a 
kivételezésre, és belép a kommunisták alakulatába. Szomorkodik, ámde kópésan, mert 
ilyen, kópés. 

Együtt ugatunk a kutyákkal, fiacskám, mondja apám, de mást nem lehet csinálni.  
Nemsokára új törvény születik, amely szerint, akinek szőlője is meg háza is van, a 

kettő együtt, egyszerre, az is osztályidegen. És Frigyes elmegy a tanácselnökhöz, és 
megkérdezi, tegeződhetnek-e, hisz régi ismerősök, a tanácselnök nemrég még Frigyesnél 
napszámoskodott, és Frigyes mondja, Danikám, így meg úgy, és mikor kimondja, Danikám, 
elbámul, hogy micsoda újmódi modort képes magáévá tenni, azelőtt ki nem mondaná, hogy 
Danikám. Szóval azt mondja, Danikám, bármikor kulákká nyilváníthatnak, ha nem válunk 
meg vagy a szőlőnktől vagy a házunktól, ámde a házunktól mégsem válhatunk meg, a 
szőlőtől meg nem akarunk, átváltoztathatnád, Danikám, a szőlőt kertté, egy kis 
telekkönyvezés az egész, cserébe felhívom figyelmedet egy villára, mielőtt még más 
megszerezné, tudniillik üres, a tulajdonosa meglépett a napokban, kivándorolt. A 
tanácselnök, miután beköltözik abba a villába, teljesíti Frigyes kérését, ugyanakkor azért 
javasolja, hogy vegyünk be társbérlőt a házunkba, a biztonság kedvéért, mert házunk szemet 
szúróan nagy, egy családnak mindenképpen, hát beveszünk egy családot, és anyám sír.  

És apám úgy érzi magát, mint annak idején a honvédseregben vagy a 
munkaszolgálatban és a fogságban, mikor minden parancsot teljesítenie kell, mert most is 
így kell, és ő teljesít, ne érje szó a ház elejét. Ha fentről jön egy parancs, hogy például, 
Újhely elvtárs, a közös gazdaságok búzatáblái között mindenféle gyomok vannak, gyerünk 
kiszedni, hát Frigyes megy, felültetik szekérre, oda viszik a határba, szedje ki ő is a 
többivel, szedi is ki. Hullik a vakolat a kultúrházban, gyerünk megcsinálni, lekaparni, 
festeni, és Frigyes csinálja. Nincs elég arató, gyerünk aratni, ha nem tudsz, akkor markot 
szedsz, és Frigyes markot szed. Menni, csinálni. Agitálni kell, járni házakhoz, lépjen be az 
elvtárs a közös gazdaságba, és Frigyes agitál, és első lesz a téeszszervezésben. Miután pedig 
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a háztartási bolt vezetését bízzák rá, az neki még egy újabb csapás, mivel kiújul az 
asztmája, ami egyrészt a gyerekkori szegénység következménye, másrészt a vegyszeré, amit 
árul, mégsem meri magát egy másik üzletbe átkérni, hanem szenved.   

Amikor kiderül, hogy péntek esténként nem mehet többé templomba, mert a 
gyűléseiket éppen péntek estére teszik a kommunisták, és Frigyes nem hiányozhat, hát 
könnyes szemmel indulna el, Ilona anya azonban napszemüveget ad rá, ne látszanak a 
könnyek.  Gúnyolódnak is apámmal, mondván micsoda élesen süt is a nap mostanában az 
újhelyi utcákon péntek esténként.  

A kommunista alakulat összeröffenéseiről megszabadulván, apám gyertyát gyújt 
otthon, és a megfelelő imádságokat, melyeket én soha sem tanultam meg, elkántálja, 
miközben megszegi a hagyományos, az anyám szakszerűségével elkészített kalácsot. Majd 
bekebelezzük a szokásos, ugyancsak anyám által művészien megcsinált, bár hihetetlenül 
szálkás töltött csukát. De nehogy kintről, az utcáról meglássa valaki a gyertyafényt, 
besötétítetünk, mint bombázások idején. Megtörténik, hogy ismerős kopogtat be ilyenkor, 
hát sebtében eloltjuk a gyertyát, felgyújtjuk a villanyt, megbontjuk az ünnepi asztalt, de a 
látogatók, beleszimatolva a levegőbe, furcsállják, mi ez a gyertyaszag. Elromlott a villany 
az előbb, hazudom, mert nekem, mint amolyan, mondhatni kissrácnak van kiadva, hogy 
hazudjak, és én nagy élvezettel hazudok, csak félek, el ne röhögjem magam. Egyszer anyám 
iskolájának, ahol tanít, igazgatója is betoppan, és kiszúrja, mit csinálunk, kiszúrja, nemcsak 
a gyertyaszagot, hanem a finom kalács meg a csuka, bodrogi csuka félreismerhetetlen illatát 
is, sőt nem átall célzást is tenni, hogy kiszúrta, hát anyám fel van készülve, hogy kiteszik a 
szűrét a tanári karból. Az étkezési előírásokat, amelyek az életéhez tartoznak, apám, ha 
titokban is, igyekszik betartani, de a titokra fény derül, arra már nem emlékszem, miképpen, 
de hát Sátoraljaújhelyben mindenki, minden család nyitott könyv a másik előtt. Cirkusz 
lesz, megfeddik apámat a kommunistáknál, és felvilágosítják, hogy aki tagja a kommunisták 
alakulatának, az csak a kommunisták előírásait követheti, és a kommunisták nem szeretik, 
ha valaki válogat az ételek között. Amikor apám először szánja rá magát, hogy megkóstolja 
azt, ami, beadva derekát, kénytelen-kelletlen, eddig megtiltott a maga számára, kihányta 
szegény, mert bár persze a munkaszolgálatban meg a fogságban is evett ilyesmit, azonban 
az mégis egy más helyzet volt. És hányt és hányt.   

És apám, mily érdekes, az előbbiek ellenére mindenhol beválik, mindennel őt 
akarják a városban megbízni, még azzal is, hogy legyen párttitkár a kereskedőknél. 
Visszautasítja, de anyám sustorogja, nem lehet megtagadni, mert akkor ellehetetlenítik 
magukat, talán még a kitelepítéssel is számolniuk kell, így aztán apám vállalja.  

Hogy nem teljesítheti többé hitének előírásait, és hanyagolnia kell szokásait, 
beidegzettségeit, szinte mindent, ami lelkét, szellemét, szívét jelenti, romba dől apám élete. 
Az, aki ő valaha, megsemmisül. Ostorozza is magát, miért lesz tagja ama kommunista 
alakulatnak, és irigyeli azokat, akik ki tudnak maradni, akik, vesztenivaló híján, vagy 
szerencsével kimaradnak, és ha akarnak, templomba is járhatnak, bár azért ehhez bátorság 
és szilárd elhatározás szükségeltetik. Mivel ki kell iratkoznia hitéből, nem lehet az többé, 
aki, nem lehet azonos régi önmagával, tulajdonképpen önmagából, a lelkéből, a régi 
lelkéből is ki kell iratkoznia. Egyszeriben elhallgat, szótlan lesz, bezárkózik, az utcákat 
egymagában rója, és jómagam megdöbbenek, gyerekként is megdöbbenek, látva apám 
sínylődését, látva, ahogy egyedül, magányosan járja, sehová sem tartozóan, a 
mellékutcákat. Látom, mennyire lefogyott, mennyire elerőtlenedett, örökké látni fogom a 
mentőautót, amely bevitte a klinikára, Debrecenbe, idegösszeroppanással. A családi 
legendárium szerint azért mondják fel az idegei a szolgálatot, mert fél a leltárhiánytól, 
ugyanis a bevételből juttatnia kell a fejeseknek rendszeresen, és az abból következő 
büntetéstől. Szerintem viszont inkább azért lesz idegbeteg, mert csaknem rámegy arra, hogy 
a kívánalmaknak megfelelően, az erőszaknak engedve, félelemből és megélhetésből 



 53

megváltoztassa önmagát, átalakítsa személyiségét, lelkét. Félrebeszél, összehord 
mindenfélét, napokig altatják, hetekig fektetik. 

Miután hazakerül a kórházból, észreveszem, hogy elsiet a külvárosba, majd onnan 
vissza, a kertek alatt lopva, mint egy tolvaj vagy betörő, a templomunk felé, körülnéz és 
besurran, és azontúl, anyámnak sem árulva el, templomba megy, amikor kell, péntek este is, 
ha van a pártalakulatnak gyűlése, ha nincs. Javíthatatlannak ítélve, szépen, fokozatosan 
megfosztják, aminek igen örül, a tisztségeitől, majd szemet hunynak afölött is a városi 
hatalmasok, hogy gyakorolja a hitét.  

Jár hát templomba ismét, fittyet hányva a külső követelményeknek, inkább a belső 
követelményeinek tesz eleget, visszatérve régi önmagához. Azonban egy haláleset után, 
mivel éppen kilencen maradnak férfiak, be kell zárni a templomot. Bár rá szeretnék a 
többiek venni apámat, hogy legyek jómagam, a fia, a tizedik férfi, már beléptem éppen abba 
a korba, amikor lehettem volna, de apám visszautasítja, a fiát hagyják békén, a fiának 
fogalma sincs semmiről, amit a templomban kéne csinálni, és hála istennek, hogy nincs 
fogalma. Így aztán az érdekemben, úgymond az érdekemben, apám képes feláldozni a 
templomba járását, tehát saját magát is feláldozni, hiszen velem a templom még 
működhetne. Feláldozza a templomi imát, a fohászt, a szertartásokat, a legfontosabb 
tevékenységét és szenvedélyét, hite gyakorlását, csak hogy nekem, a fiának más utat 
szabjon. Attól kezdve nem nyughat, győzködve a költözés szükségességéről anyámat, 
akinek nincs ínyére otthagyni Sátoraljaújhelyt, amíg el nem költözteti a családot 
Budapestre, hogy járhasson templomba újra. Ez az egyik története Budapestre 
költözésünknek, de van több más történet is, de én az előzőben hiszek.  

Anyáddal összeveszünk, meséli apám, mert anyád Újhelyen akar maradni, azonban 
nem engedek, és anyád ellenére eladom az újhelyi házunkat, magamhoz veszem néhány 
még megmaradt értéktárgyunkat, felmegyek Budapestre, szerzek egy lakást meg állást, 
feláldozva minden pénzünket, nem is marad egy fillérünk sem, és anyád nem tehet már 
semmit. És tudod-e fiacskám, mekkora teljesítmény ez akkoriban? Szinte nagyobb, mint 
túlélni. És meg tudom csinálni, fiacskám, pedig mindez, a fővárosba költözés, 
állásváltoztatás meg van nehezítve, engedélyhez van kötve, roppant ki is merít elintézni, 
annyira, hogy többé már nem is akarok csinálni semmit.   

Hogy ruházati üzletben helyezkedhessen el apám, ne háztartási boltban, amelynek 
vegyszereitől asztmát kap, és ne vasárudában, az ottani cipekedést kikerülendő, le kell 
vizsgáznia ruhakereskedelemből vagy mifenéből, jó, legyen, jöjjön a vizsga, és visz a 
vizsgáztatónak, valami kiöltözött nőnek, finom Sátor hegyi bort, jó is, hogy visz, mert nem 
jut hirtelen eszébe valami forgássebesség, annak meghatározása, azonban ott, a vizsga 
közben, átadja a bort, csak úgy, így megy át négyesre. És ajándékoz még ezt, azt annak a 
hölgynek később is, hogy segítsen abban, hogy a szintén lekenyerezéssel megszerzett, 
úgynevezett leértékelt ruhaneműt értékesítő, szerény, kopott üzlet vezetéséből ne ebrudalják 
ki, mert ki akarják; tudniillik ott átlagon felül lehet keresni, jól megy a bolt, hisz olcsó, 
annak az árai vannak a zsebekhez méretezve.  

És járhat templomba megint, azt Budapesten nem veszi észre senki illetéktelen, ha 
éppen nincs kiadva, hogy vegye észre, felszabadultan élvezi apám, hogy nem kell bujkálnia, 
ha templomba megy. A Thököly úton lévő zsinagógába kezd járni, azonban rögtön 
megállapítani kényszerül, hogy a rabbi tudása, pedig főrabbi címmel bír, nulla, például még 
a tóratekercset sem úgy veszi ki a frigyszekrényből, ahogy elő van írva, nemkülönben 
összecseréli az imákat, fogalma sincs, mikor kell mondani az egyiket, mikor a másikat. 
Megelégelve ezt a csúfságot, másik zsinagógába, a Bérkocsis utcába pártol át apám, egy 
nagyhírű főrabbihoz, akinek képzettsége, még apám által is elismerten, átlagon felülinek 
tetszik. Történik azonban egy templom utáni eszmecsere közben, hogy a neves főrabbi 
felhoz valami érdekes történetben gyökerező mondást, hozzáfűzve rögtön a párját is, az 



 54

ellentétpárját, mintegy összeütköztetve azokat, ahogy a Talmud hagyományában szokásos, 
majd felteszi a kérdést, hogyan szól az ezekhez kapcsolható harmadik mondás, a 
kiegyenlítő, mely, ugyancsak eme hagyomány sajátszerűségének következtében, 
elengedhetetlen, és persze nyomban válaszol is rá. Apám azonban helyreigazítja, mire a 
főrabbi megsértődik, összevitatkoznak, és a főrabbi eltanácsolja, járjon máshová. A 
következő, újabb templomban, a Hunyadi tériben, inkább csak imaházban, a rabbi 
összekeveri a heti szakaszokat, nem a hagyomány könyveiből hoz példákat, hanem 
olyasmikkel hozakodik elő, mint például, hogy a Hegedűs a háztetőn főszerepét mennyivel 
jobban játssza színházban a híres magyar színész, mint filmen az az amerikai sztár. Mit 
tegyen, töpreng apám, hova járjon, azonban, szinte isteni beavatkozásként, megkeresik a 
Thököly úti templomból, és felkérik, mivel a rabbi megbetegszik, és nem találnak 
helyettest, hogy helyettesítsen. Elvállalja, és megelégedésre vezeti a szertartásokat, hisz, 
mint volt héder növendék, jobban tud mindent a mostanság kiképzett rabbiknál, tudja mind 
az ötvennégy, ami ritkaságszámba megy, tóratekercsben lévő szakaszt. Elterjed a 
hitközségben a tudása, nevezetes ember lesz. Néha példálózásra is felhasználja a 
prédikációkat, példálózik nemcsak a múlttal, hanem a jelennel is, persze igen áttételesen, 
mégis mindig megbánja, hátha besúgják. 

Van ideje rabbihelyettesként működni, mert az üzletet, amit vezet, kiszemeli valaki 
nagyobb összeköttetéssel bíró, és apámat át akarják helyezni, mire elmegy 
betegállományba, akad orvos, aki bizonyos összegért táppénzen tartja egy évig, és segít a 
leszázalékolásban, mert apám már nem akar egy új helyen megszokni, elfárad, kiég, 
korábban szeretne elmenni nyugdíjba, mint az előírás, elege van. Jól jön, hogy szednie kell 
több, különböző gyógyszert, elég sokfélét, főleg az idegeire, és jól jön, hogy az asztmából 
nem tud kigyógyulni, állandóan köhög, fullad, meg aztán jól jön, hogy a jobb kezében, a 
sok hajdani fizikai munkától, meg attól, hogy géppuskás korában az a fegyver a kezére esik, 
ínsorvadása keletkezik, és jól jön bal fülének süketsége, a munkaszolgálat 
következményeként. Így is csak hatvanhét százalékosra minősítik, mégis fellélegzik, mehet 
nyugdíjba, ha csak csökkentett pénzzel is. Felveszi a legjobb öltönyét megünnepelni, és 
dicsekszik fűnek-fának, hogy bizony neki nem kell már dolgoznia ötvennyolc éves korára.    

És egyszer, hogy-hogy nem, megpendítik apámnak bizalmasan a hitközségnél, 
nyithatna egy kegytárgy boltot, elintézik, magánboltot ugye, ami nem mindennapi lehetőség 
mainapság, főleg egy nyugdíjasnak nem, a magán az kegy, főleg, ha kegytárgyboltról van 
szó. Azért gondolnak rá, mert éppen, mint kifejezik, rá volna szabva egy ilyen üzlet, hiszen 
ért a kereskedelemhez is, meg ért a valláshoz is, ráadásul kereshetne szépen. Gondolja is 
Frigyes, nem rossz, és beleegyezik, a hitközség el is intéz minden formaságot, kölcsönzi a 
tőkét, Frigyes meg elfogadja azt a feltételt cserébe, hogy a segéderőt a hitközség jelölje ki 
mellé, és megnyitja az üzletet. Nem rokonszenvez aztán azzal a segéderővel, aki 
minduntalan kényes és a hajánál előráncigált politikai kérdésekkel hozakodik elő. 
Gyanúsnak tetszik Frigyesnek ez a segéd, előérzete nem is csal, mert a segéd bemutat egy 
férfit, aki Frigyestől felvilágosítást akar kapni azokról, akik a kegytárgyboltban 
megfordulnak. Frigyes azonban nem áll kötélnek, mire az az ismeretlen azzal jön, hogy 
akkor bevonják a bolt engedélyét. Összejátszanak a feje fölött, gondolja apám 
felháborodottan, eltelve félelemmel is; a hitközség összejátszik az uralkodó tényezőkkel, be 
akarják húzni a csőbe; a hitközség boltba kijelölt embere megfigyeli; és őt, apámat is 
összejátszásra akarják rávenni. Hát azonnal visszaadja a magánkereskedői engedélyt. 
Nyomban megszűntetik bosszúból rabbi-helyettesi működését is, hát ezek után évekig nem 
érzi magát biztonságban.  

Ha magam összeveszek vele, és sodortatással, ahogy szoktam, vádolom, nem véve 
tudomásul és igazságtalanul nem véve, mennyire téves a vádam. Dühösen vitatkozik is. 
Erről a témáról, a vádamról, a sodortatásról írja nekem egyetlen levelét. 
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Fiacskám, Gyula! 
Sodortatás? Amivel vádolsz? Ha az sodortatás, hogy túlélek, akkor legyen 

sodortatás. Még neked is, fiacskám, szükséged lehet az úgynevezett sodortatásra, hogy 
engedd magadat sodortatni a túlélésed érdekében, bár ne legyen igazam. Megnézném, 
fiacskám, képes lennél-e életben maradni, mikor halálra szánnak, majd népszerűnek lenni 
egy kisvárosban, azok között, akik egykor a halálba küldtek, miután mégsem halsz meg és 
visszajössz.  

 Sodortatás, hogy népszerűek leszünk Újhelyen? Hát azok leszünk, miután nem 
jelentettünk fel senkit, egyetlen egy kivételével, ezért aztán mindenki megnyugszik, hát 
nem tudunk úgy végigmenni az utcán anyáddal, hogy lépten-nyomon meg ne állítsanak, 
hogyan és mint, anyád még nálam is népszerűbb, szeretik a gyerekek, kitűnő tanárnak 
tartják. Végtelenül sodortatjuk magunkat, fiacskám, tudd meg, szinte betegesen, abba az 
irányba, hogy visszafogottak és visszafogadottak legyünk, szinte betegesen vágyódunk arra, 
hogy elfogadottak legyünk. 

Gyula, sajnos távolra kerültünk egymástól, te tőlem, én tőled. Te felelőtlenül 
viselkedsz, kimutatod, amilyen hülye vagy, ellenérzéseidet mindennel és mindenkivel 
szemben, hát kénytelen is vagyok ugye mindig a helyedre tenni téged, ellensúlyozni 
hebehurgya véleményeidet. Hát igen, féltelek, fiacskám, és azon vagyok, térj már észre 
végre, és ehhez, az észhez térésedhez próbálok neked útravalót adni, vagy egyszerűbben 
fogalmazva, meg szeretném mutatni, mennyire észnél voltam és vagyok én, mert, ha hiszed, 
ha nem, én észnél vagyok mind máig.  

Azt viszont köszönöm neked, fiacskám, hogy a legnagyobb ünnepünkön, az 
Engesztelés napján, Jom Kippurkor, egyszer egy évben, erőt véve magadon, elkísérsz  
mostanában a templomba, a Dohány utcaiba, mióta nehezen, csak bottal tudok járni, 
elkísérsz az ünnep előestéjén, Kol Nidré idején. Azt is köszönöm, hogy meglehetősen 
élvezed a kirohanásaimat, amit persze fojtottan, csak magam elé motyogva folytatok, 
elégedetlenkedve a szertartással. Dohogok, hogy más imát mond éppen a rabbi, mint amit 
kéne, hogy nem akkor lép be a kántor az énekkel, amikor elő van írva, hogy felcserélik az 
időrendet, hogy nem úgy mondják, ahogy szabályos, ráadásul rossz héberséggel is, és 
dohogok, amiért semmitmondó a prédikáció, és nem is ehhez az ünnephez való. Ezek az új 
rabbik már nem tudnak semmit. Pedig a legfontosabb szertartásunkról van szó, megható és 
szomorú zenével és dallammal, amelynek során megbocsátásért fohászkodunk Istenhez, 
gyarló gyengeségünk miatt, magunkra vállalt fogadalmaink kényszerű megszegéséért, és 
feloldozást kérünk. Az ünnep színe fehér, minden fehér a templomban, gyönyörű az a fehér. 
Tetszik nekem, ahogy karon fogsz, mert már bottal is nehezen járok, és tetszik, ahogy 
figyeled a jobbára egymással társalgó, nevetgélő, vagyis társasági életet élő, a szertartásból 
mit sem értő, és érteni nem is akaró közönséget, hogy hát ezek mit szólnak hozzám, az  
imaszíjban, imaköntösben héberül imádkozó apádhoz. Bírom, megmondom őszintén, hogy 
élvezed, mikor felfedeznek, és bámulnak engem, mint valami szent embert. Szóval 
értékelsz, most látom és érzem először, hogy értékelsz, értékeled, amit én tudok, és amit te 
és ti nem tudtok. 

Apád. 
Utóiratként még megjegyzem, hogy amikor már betarthatnám minden hitbéli 

előírásunkat, nyugdíjasként, bevallom, mégsem tartok be, csak keveset, mert, gondold el, 
fiacskám, a férfiaknak hatszáztizenhárom törvényt kéne betartani. A kósertól is elszoktam, 
visszahozni a mi körülményeink között, ahol nem léteznek megfelelő intézmények erre, sok 
fáradsággal járna. Sajnos, be kell vallani, nincs már bennem az a vallásos érzés, ami régen. 
Pedig az Örökkévalót kerestem egész életemben, ugyanakkor nevetek ezen, és úgy 
képzelem, az Örökkévaló szintén nevet. És mondhatom, fiacskám, örülök, hogy egyrészt a 
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visszafogottság, az óvatosság bajnoka lehetek születésemtől fogva; másrészt örülök, hogy 
tehetségem volt a túléléshez. 

Megint Apád. 
 
 

 
35 

 
 
A látomásom  ugye, ismét a látomásom, az a kopasz kisfiú a bilivel a haláltábor 

barakkjai között. 
És az egyik éjszaka, álmomban vagy félébren körülölelt valaki, valami, valaki alak, 

nem találok rá jobb szót, mint valami alak, tehát egy alak ölelt körül. Éppen akkor ölelt 
körül és szorított, amikor felmerült bennem, és ugye álmomban, milyen gyanakvással 
fogadta néhány osztálytársam, ötödikbe járván, furcsa gyanakvással, ha azt állítottam, 
evangélikus vagyok. Hogy miért éppen ez az evangélikusság, alvás közben vagy alvásból 
ébredezve, jutott eszembe, arra aztán igazán nem tudtam a választ. Remegtem, hörögtem, 
verítékeztem, szédültem, hiszen az az alak roppant erővel szorított, ráadásul vigyorgott, és 
vigyorgása félelmetesnek tetszett. Próbáltam még alva vagy talán már ébredezve felülni az 
ágyban, de az az alak nem engedett, szorított, már-már kiszorította belőlem a szívet, lelket. 
És, érdekes, annál jobban szorított álmomban vagy félébren, mennél inkább gondoltam ama 
gyanakvására társaimnak, akik roppant kétségbe vonták, hogy evangélikus volnék. Mintha 
összefüggést fedeztem volna fel annak az alaknak a megjelenése, és a gyanakvás, amely az 
evangélikusságomat övezte, felidézése között. Küzdeni kezdtem az ellen az alak ellen 
álmomban vagy félébren, miközben légszomj kapott el, és fulladoztam, és égtek belső 
szerveim, és nyelni nem tudtam, próbáltam állni azért a sarat. Szerettem volna az 
értelmemet befolyásolni, vagyis meggyőzni magam ésszerűen, hogy ez az alak nem lehet 
az, aki a halált szokta hozni, mert az nyilván nem mutatkozik csak úgy közvetlenül. 
Légszomjam, fulladozásom, belső szerveim égése, és nyelni nem tudásom azonban 
súlyosbodott, egyre fogyott az erőm, miközben annak az alaknak viszont, tapasztalnom 
kellett, egyre gyarapodott. És rádöbbentem, hogy ha az úgymond evangélikusságom 
emlegetését nem hagyom abba, akkor, és ezt álmomban illetve félébren is megéreztem, 
számomra befejeztetett, akkor az az alak elpusztít. Fennhangon, igen, utolsó erőm 
bevetésével fennhangon, amennyire még állapotom engedte, tehát fennhangon közöltem 
azzal az alakkal, hogy beadom a derekamat, sőt készséggel elismerem, hogy én, Újhely 
Gyula bizony nem evangélikus vagyok, sőt soha többé nem hangoztatom, csak kérve kérem, 
hagyjon már békén, ne pusztítson el. És annak az alaknak a szorítása, ígéretemre, enyhült, 
ölelése, vigyorgása is alább hagyott, és lényegesen hagyott alább, mire aztán remegésem, 
hörgésem, verítékezésem, szédülésem szintén enyhült és alább hagyott. Majd egyszeriben 
eltűnt az az alak, igen, eltűnt, jómagam meg feléledtem, pontosabban felébredtem teljesen.   

És már ébren merült fel bennem ismét az evangélikusság, hogy milyen gúnyos 
ábrázatot öltött néhány osztálytársam, mikor kimondtam, evangélikus volnék. És 
meghallani véltem heherésző szavaikat, nana, te, Újhely, mint evangélikus, ne nézz 
hülyének, basszus. És úgy hallottam, mintha éppen most, ebben a pillanatban hangzott 
volna el, úgy, mintha azok a társaim itt és most, a szobámban jelentették volna ki, te, 
Újhely, te kis kurva füllentő,  nana,  és röhögtek.  

Október vége volt, hétfő, és mint ilyenkor ősszel gyakori, apró szemű, csendes eső 
esett, ami éppen kedvemre volt, meglehetősen szerettem ugyanis ezt az időt, bár szürkesége 
és nedvessége kellemetlenül hatott, viszont friss szagokat hozott, most például, mint 
megéreztem, tölgyfalevél illatot.  
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Telefonon megbeszéltem Diánával, hogy délután találkozunk, én a Deák téren lévő 
evangélikus templomhoz vezető lépcsőket javasoltam, Diána inkább az Operaház lépcsőit, 
ezen vitatkoztunk, majd megállapodtunk a Deák térben.   

Kinéztem az ablakon, és észrevettem, esernyő kéne, mivel az eső továbbra is 
szemerkélt, az esőcseppek eléggé piszkosszürkének látszottak. És miután ráesett a 
tekintetem az apám egyszer nálam felejtett, ódivatú, szokatlanul széles karimájú, sajátos 
benyomást keltő, furcsa, fekete kalapjára, amely az olvasólámpámon burát helyettesítve 
díszelgett, hát nyomban el is határoztam, hogy esernyő helyett, mert azt utáltam, fogom 
használni. Felvettem és elloholtam ebben a kalapban, és most is, mint már a múltkor is, jól 
megbámultak az utcán. Kellemetlenül érintett, hát hazafutottam, vissza, és, hogy eltakarjam 
magam valamennyire eme, úgy látszik, igen feltűnően szokatlan kalap viselése közben, 
tanakodtam, a parókámat vegyem-e fel, mint már egyszer, vagy csak a fekete keretes, 
megtükrözött üvegű, réges-régi, muzeális napszemüvegemet, és az utóbbi mellett döntöttem. 
A tükörből félig-álcázott alakom nézett vissza. Így indultam el a Diánával való találkára, a 
Deák térre, a 47-es villamossal, amelyre nyomban felszállhattam a közeli Albertfalva 
kitérőnél. Hullott kitartóan az apró szemű, csendes, szürke eső, sőt egyre piszkosszürkébben 
hullott, a nedvessége is mind inkább áthatott, ráadásul a friss őszi illat meg, sajnos, tovatűnt, 
nevezetesen a tölgyfaillat, elnyomták az ócska kocsik, a hihetetlenül ócska kocsik 
kipufogógázai. Az utcák, a házak is mintha a szürke, a piszkosszürke esőhöz igazodtak 
volna, piszkosszürkének hatottak, nemkülönben a járókelőket is piszkosszürkének láttam.  

A megbeszélt időpontnál sokkal hamarabb érkeztem a Deák térre, így maradt időm, 
és besiettem az apám ódivatú, szokatlanul széles karimájú, sajátos benyomást keltő, furcsa, 
fekete kalapjában, és a fekete keretes, megtükrözött üvegű, réges-régi, muzeális 
napszemüvegemben az evangélikus templomba, abba a klasszicista toronynélkülibe. 
Kezdtem összeszedni az előtérben található irományokat, vagyis felhívásokat, intelmeket, 
programokat, imaidézeteket elég lezserül, hiszen ha nem is egészen, de félig mindenképpen 
álcázottnak gondoltam magam. A templomszolga egy ideig figyelt, aztán odajött hozzám és 
megjegyezte, a kalapot le szokták venni ebben a templomban, ráadásul egy ilyen kalapot, 
egy ilyent, és nagyon megnyomta az ilyen szócskát. Ja, igen, persze, mondtam, csak az eső 
ellen viselem, és levettem a kalapot, bár kissé kényszeredettséget mutatva, viszont 
megkérdeztem, mit ért azon a templomszolga, hogy ez a kalap, egy úgymond ilyen kalap, és 
az ilyent én is hangsúlyoztam. Érdekes vagy sem, a templomszolga szótlanul eloldalgott, 
anélkül, hogy a napszemüveget is, hiszen egyáltalán nem sütött a nap, kifogásolta volna.   

Kimentem a templomból, gyorsan visszatéve a kalapot a fejemre, és osztogatni 
kezdtem a járókelőknek a templom előtt, félig-álcámban az imént összeszedett egyházi 
irományokat. A legtöbben nem álltak meg, vagy eldugták kezüket, egynéhányan elvették 
azért, de arcukon meglepődés, sőt szorongás tükröződött, hiszen szokatlannak, 
rendhagyónak, valószínűleg törvényszegőnek is számított a templom falain kívüli vallási 
tevékenység, a hely és az idő szelleme szerint.  

Kisietett utánam, szinte rohanva az éppen ügyeletes lelkész, félrehívott, 
megkérdezve, kicsoda is vagyok én? Hát, feleltem, egy evangélikus. Szoktam járni, 
tudakolta a lelkész, ebbe a templomba? Mire én, hogy persze. És miért kezdtem el 
osztogatni az utcán, kérdezte a lelkész, a programjaikat, felhívásaikat, ez nem szokásos, 
kitől kértem engedélyt? Miért kéne erre, kérdeztem vissza félig-álcám védelmében, 
szemtelenül, engedélyt kérni? Mert az evangélikus egyház nem folyamodik, jelentette ki a 
lelkész, ilyen, tulajdonképpen nem megengedett módszerekhez, nem szeretik a 
provokátorokat, hiszen amit én csinálok, az provokáció. És, folytatta a lelkész ingerülten, 
miért hordok ilyen kalapot, ha evangélikus templomba jövök, pont egy ilyent, hangsúlyozta 
a lelkész is igen nyomatékosan, és hozzátette, nézzek csak körül, senki sem jár ilyen 
kalapban, főként az evangélikus hívők nem. Mintha túl sokat használná, jegyeztem meg a 
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lelkésznek gúnyosan, az ilyen szócskát. A lelkész kissé visszahőkölt, ám még 
gyanakvóbban szemlélt. Ősz van, a kalapok ideje, mondtam a lelkésznek, apró szemű, 
csendes eső esik, kedvemre, mert meglehetősen szeretem ezt az időt, bár szürke, 
pontosabban vízszürke, és nedvessége átható, ám ez a kalap, egy ilyen kalap, magyaráztam, 
védelmet nyújt az eső ellen, ezért hordom.  

És eszmefuttatásba kezdtem, a lelkésznek szóló olyan eszmefuttatásba, amin magam 
is meglepődtem.  

Reformevangélikus volnék, jelentettem ki a lelkésznek félig-álcám védelmében, és 
mint ilyen, vallom, hogy az emberben  kétfajta lélek lakozik, az egyik lélek, maradjunk is 
ennél, mondtam, az agyban székel és onnan áramlik a szívbe,  mégpedig a jobboldali 
kamrába, másként mondva, az értő szívbe, ugyanis megnyilvánulása az értelem, amely 
aztán a vérrel a jobbkamrából visszaáramlik az agyba, megteremtve Isten szívbélien 
lángoló, de egyúttal értelmes szeretetét, ezt a kétfajta szeretetet együtt, amely ritkán 
találkozik, de hogy mégis találkozik, köszönhetjük eme léleknek, amelyet a 
reformevangélikusok  csak istenies léleknek neveznek.  

A lelkész meglepetten és komoran hallgatott.  
Sajnos létezik egy másikfajta lélek is, magyaráztam tovább a lelkésznek, ezt 

nevezzük mi, reformevangélikusok, állatias léleknek, amely a szív baloldali kamrájában, 
amint írva vagyon sok szent könyvben, lakozik. Némelyek szerint a baloldali kamra vére 
maga az állatias lélek, ennélfogva aztán a balkamra ösztönöz hiúságra,  dicsekvésre, haragra 
és hasonlókra, például ölésre is, vagy az emberek osztályozására kiirtandókra és kiirtókra. A 
balkamrából terjed el a gyilkolási vágy, jelentettem ki félig-álcámban merészen a 
lelkésznek, a balkamra vérével terjed a kiirtás vágya, és persze az agyba is feláramlik, hogy 
az értelmet befolyásolni tudja.  

A komoran hallgató lelkész közbe akart vágni, de nem hagytam szóhoz jutni.  
És mondtam, hogy a két említett lélek egymástól azonban nem független, összeköti 

őket küzdelmük, ugyanis egyik is, másik is, a saját fennhatósága alá szeretné helyezni az 
emberi cselekedetet. A jobbkamrából például az istenies lélek akarata, vagyis az Isten 
kifürkészhetetlen és földöntúli nagysága, az iránta való epekedő sóvárgással és 
vágyakozással telített félelem és hódolat, meg a reményteljes kívánság a végtelen szeretetre, 
be akarja magát fészkelni a balkamrába, hogy ezáltal, az állatias lelket háttérbe szorítva, az 
embert felemelje az isteni jelenlét élvezetének magaslatára. A balkamrából ugyanakkor az 
állatias lélek át akar áramlani a jobbkamrába, kiszorítani onnan az istenies lelket, illetve azt 
is undorító cselekedetekre késztetni, például ölésre, irtásra, ölésre, irtásra. Észre sem 
vettem, és már igen emelt hangon beszéltem, a járókelők is felfigyeltek.  

A lelkész leintett, ne olyan hangosan, kerüljem a feltűnést, majd elutasítóan jegyezte 
meg, ilyesmikről, amiket én állítok, az evangélikus vallás nem tud, viszont sejti, mindez 
honnan származik, és azt ajánlja, ha ehhez hasonlókat vallok, ne tartsam magam 
evangélikusnak, gyanítja, különben sem vagyok az, egészen más vagyok.  

És akkor én félig álcázottan azt mondtam, hogy nem is olyan régen, úgy negyven 
esztendeje, lelkész uram, meg akartak engem semmisíteni, és ebben a szándékban sok 
hittestvéred is, tértem át a tegezésre, osztozott. 

A lelkész kitört, miket beszél maga?  
Hogy egyáltalán még élek, szögeztem le, most már csaknem kiabálva, az nem 

nektek, evangélikusoknak köszönhető, ti nem akadályoztátok meg a kiirtásomra irányuló 
tetteket, sőt inkább elősegítettétek. Ám, hogy magyarázatot találjatok arra, folytattam, miért 
is akartatok elpusztítani, sok millió társammal együtt, ösztönzőleg hatnának az imént 
kifejtett gondolataim.  

Ön, jelentette ki a lelkész, elmebeteg.  
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Inkább térjünk vissza, javasoltam félig-álcám védelmében, a gyilkolásotokhoz, amit 
egyszerűen az állatias lélek győzelmével magyarázhatnátok meg, tegyétek is ezt, mondtam 
és elmosolyodtam. Mert, ha belátnátok, hogy, folytattam, a balkamra állatias lelke átveheti 
az uralmat bármikor fölöttetek, ez megkönnyítené a magatokkal való szembenézést, és...  

Maga hülyének néz, vágott szavaimba a lelkész ingerülten megint, hülyének néz, 
kérem…  

De közbevágtam én is, és egyre hangosabban beszéltem, és mondtam, lelkész úr, 
mint látod, kidolgoztam egy reformot általában a népirtások, így a ti népirtásaitok 
megmagyarázására is, mert ebben a kereszténység, az evangélikusokat is beleértve eddig 
jottányit sem haladt előre. Sőt a gyógymódot is, jelentettem ki, kidolgoztam. És egyre 
hangosabban beszéltem, a járókelők meghallották, hát lassítottak, füleltek. A gyógymód, 
folytattam, a következő: ha a híveitek balkamráját, lelkész úr, amely tanyája az állatias 
léleknek, tehát felelős a népirtásokért, egy egyszerű műtéttel a jobbkamra, ahonnan a 
megbecsülés, a tisztelet, a szeretet származik, fennhatósága alá  helyezné egy tehetséges 
sebész, akkor… Éreztem, fáradok, de valami megmagyarázhatatlan energiától, amely belém 
költözött, és attól a törekvésemtől, nehogy szóhoz hagyjam jutni a lelkészt, újabb erőre 
kaptam, és beszéltem, beszéltem. Lelkész uram, az orvosi mesterség fejlődését sem szabad 
figyelmen kívül hagynotok, ha meg akarjátok menteni híveiteket leendő, általuk 
elkövetendő népirtásoktól, volna is egy orvos barátom, aki kidolgozott egy módszert, egy 
műtéti eljárást...  

Ne szemétkedjen, állította meg a lelkész szóáradatomat, tűnjön el innen, 
hangoskodásával közbotrányt okoz a templomunk előtt, és karomat megfogva el akart 
távolítani.  

Jogom van akárhol, jelentettem ki félig-álcázottan és makacsul, még egy 
evangélikus templom előtt is, elmondani a véleményemet, és lesöpörtem a lelkész kezét a 
karomról. Ráadásul, folytattam, csak szívességet teszek, ha elősegítem egy orvos barátom 
által elvégezhető, egyszerű műtét lehetőségének felvillantásával, hogy az evangélikus hívek 
engem többé, a hozzám hasonlóakkal együtt, ne akarjanak elpusztítani.  

A lelkész most már lökdösni kezdett, és fenyegetőzött, rendőrt hív. Azonban félig-
álcám adta biztonságomban nem tágítottam, csak beszéltem, és mondtam, tegyen egy 
próbát a lelkész, vizsgáltassa meg a balkamráját, vizsgáltassa meg, ne csak az istenség által, 
hanem orvosok által is, meg fog lepődni, mert kiderül majd, bármikor képes lehet például az 
én, és  magamra mutattam, elpusztításomra, hacsak egy műtéttel…  

A lelkész ismét és indulatosan közbevágott, ha nem tágítok, ha nem tűnök el, 
akkor... És felemelte a kezét, mintha meg akarna ütni, de, meggondolva magát, inkább 
gyors léptekkel a templom felé indult, ám azért még visszafordult és odasziszegte félig-
ácázott alakomnak, hogy javasolja, keressek magamnak helyet egy bolondokházában. 

Egyszeriben nyugtalanító hangokat hallottam, nekem nyugtalanítókat. Füleltem és 
rájöttem, hogy a verebek, amelyek sűrűn ültek a fák ágain, csipogása hallatszik számomra 
nyugtalanítónak, hogy-hogy nem, ez a csipogás nyugtalanított, ez, ez a verébcsipogás töltött 
el, ami azelőtt soha sem, nyugtalansággal. Már a verébcsipogás is, gondoltam, már az is 
nyugtalanít, ez bizony a vég, futott át rajtam.      

Lementem, félig-álcámban a metró mozgólépcsőjén a középső szintig, ahol állomás 
még nem volt, és ahonnan felmehettem egy másik mozgólépcsővel az aluljáróba, miközben 
megszabadítottam magam az apám feltűnést keltő, furcsa kalapjától, meg az ósdi, muzeális 
napszemüvegemtől, a táskámba gyömöszölve azokat. Az aluljáróban vásároltam egy csokor 
kék virágot, Diánának szánva, neki a kék volt a kedvenc színe. Majd felkaptattam most már 
félig-álcám nélkül a felszínre vezető mozgólépcsőn, vissza a térre, a templom elé, és, a 
virágcsokorral önkéntelenül eltakarva kissé az arcomat, várni kezdtem Diánát, mivel eljött a 
megbeszélt találkánk ideje itt, a templom előtt. 
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Felmerült bennem, hogy gyerekként, mutatva evangélikus voltomat, rendszeresen 
őgyelegtem a kis kakasos templom körül Sátoraljaújhelyen, és ha megpillantottam 
ismerősöket a templom előtt, még be is merészkedtem, lássák, hová tartozom. Bent azonban 
éppen ellenkezőleg, arra törekedtem, nehogy észrevegyenek, és megbújtam a félhomályos 
padsorokban, mint fedezékben. Az ismerősök azonban beárultak szüleimnek, hogy, ha 
hiszik, ha nem, fiuk az evangélikusokhoz jár. Elő is vettek, mit képzelek, hülyének nézem a 
várost, rajtunk röhögnek, különben is, mostanság nem érdemes templomok körül őgyelegni, 
sőt, olyan időket élünk, hogy veszélyes is, hát még bemerészkedni, a saját templomunkat is, 
ha nem vettem volna észre, elkerüljük.   

Megedződtem, gondoltam, meg kellett edződnöm, ha annak akartam maradni, 
akinek születtem. Persze vissza kellett húzódnunk a négy fal közé, családunk, szűk 
családunk terébe, ha saját magunkat vállalni akartuk, a láthatatlanságba, mivel olyan hely 
olyan idejében éltünk, ahol és amikor csupán láthatatlanul lehettünk önmagunk. Ha ebből a 
láthatatlanságból ki szerettünk volna törni, egyúttal megtartva eredeti önmagunkat is, és 
mondjuk ösztönösen kapcsolatba lépni hozzánk hasonlóakkal, bár, jól felfogott 
érdekünkben, csak eldugott tereken, de azért közös színtereken, akkor a margóra 
szoríttattunk, vagyis üres helyre, persze úgy, hogy még azt az ürest sem tölthettük be. Ha az 
eldugott közös tereinket bizonyos mértékig nyílttá, ha csak félig nyílttá is próbáltuk tenni, 
azt gondolva óvatlanul, sőt együgyűen, miért ne tehetnék, akkor a margók margójára 
űzettünk, amelyről nem lehetett tudni, hol is van, miközben megfigyelés célpontjaivá 
lettünk. Ha felelőtlenül, esetleg tájékozatlanul, csaknem nyíltan merészeltük megmutatni 
magunkat a magunk azonosságában, főképpen ha közösségként, akkor egy nem is létező 
hely jelöltetett ki számunkra, és, a megfigyelésen kívül, a zaklatás különböző módozatait is 
szenvedhettük. Ha pedig a teljes nyíltságra törekedtünk volna, amiről szó sem lehetett, 
tulajdonképpen egy végső kihívásra, hülyeségből vagy elvből, akkor, teljesítményünket 
díjazva, a tökéletes láthatatlanság helyére száműzettünk volna, és borítékolhattuk volna, a 
megfigyelésen és a zaklatáson kívül, az ellehetetlenítésünket is. Akkor lehettünk csak 
nyíltan, és másokkal együtt, közösségben önmagunk, ha elértük már a halál közeli vén kort, 
vagy betegek, bolondok lettünk, esetleg nyíltan vállaltuk a margóra, a margók margójára, a 
láthatatlan helyre, a nem létező helyre szorítottságot, vagy titkon együttműködtünk a 
hatalommal, illetve ha engedtük magunkat a kirakatba tenni, a magunk sajátszerűségének 
kirakatába, elárulva magunkat és társainkat.   

Diána meglepődött, mert még soha sem vettem neki virágot, elolvadt a 
gyönyörűségtől, és mutatta szüleimnek, mert hozzájuk szaladtunk fel, harapni valamit, a 
Jókai térre. Íme, tőlem kapta a virágot, mondta Diána győzedelmesen anyámnak, apámnak, 
csak azért is mondta, tudniillik szüleim nem bírták Diánát.  

Szia, anyuka, képzeld, rájöttek, evangélikus vagyok, mondtam anyámnak. Hülye a 
fiam, jegyezte meg anyám, Ilona, és nevetett, hát szép kis evangélikus volnál te, Gyulám, 
viszont a gyerekkori barátnőm, az volt evangélikus, az Elvira, de még milyen, állandóan az 
evangélikus templomban kuksolt lány korában. Ismerem, sajnos, anyuka, ismerem, 
mondtam, egy undorító mozgalmár picsa lett. Nem vagy te, Gyulám, a mai világba való, 
hördült fel anyám, és, légy szíves, ne használj ilyen szavakat előttem, hát így beszél ma egy 
tudományos kutató, szépen vagyunk, egy értelmiségi, moderáld magad… Na, szóval, ami 
érdekes, Gyulám, folytatta anyám, hogy az az Elvira veszélyesen vonalas vezető lett mára, 
reszketnek tőle a vállalatánál, kíváncsi volnék, mit írt az önéletrajzába, mert egy gazdag 
szőlőbirtokos lánya volt. Miért állsz szóba egy ilyennel, anyuka, kérdeztem, egy ilyen 
kaméleonnal, egy ilyen bármikor ellened fordulhat, hiába vagy a barátnője, sőt annál inkább 
fordul ellened majd. Gyulám, mikor a többiek annak idején, az iskolában átnéztek rajtam 
vagy gúnyoltak, magyarázta anyám, akkor az Elvira éppen ellenkezőleg tett, mivel, hogy 
én, szerinte, egészen más típus vagyok, nem olyan, mint a többi hozzám hasonló... Ez egy 
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cégéres fajgyűlölő, vágtam közbe hevesen, seggbe kellett volna rúgni, anyuka. Jaj, Gyulám, 
háborodott fel anyám, tudom, te utálod az Elvirát, persze, megsúgom, az sem szeret téged. 
Dagad is a keblem emiatt, anyuka, mondtam, és ha még találkozom vele itt, nálad, ígérem, 
elviszem hozzánk, és megpucoltatom vele az összes ablakot. Hülye a fiam, veled komolyan 
beszélni, Gyulám, a jóisten se tudna, jelentette ki anyám, de nevetett, és megkérdezte 
kíváncsian, Gyulám, miért éppen ablakot pucoltatnál az Elvirával? Mert, amint tőled, 
anyuka, hallottam, úrinő  nem pucol ablakot, így hát családjaink nőtagjai kiesnek, Elvira 
barátnődre kell fanyalodnunk, mondtam, ráadásul ugye nálunk a férfiak is, lévén magam is 
ugyebár úriember… Ugyan, vágott közbe anyám, te, Gyulám, úriember, neked legyen 
mondva, te, sajnos, nem hasonlítasz apádra, te olyan, csak nézz a tükörbe, olyan, de még 
milyen ágrólszakadt  vagy. 

Diána mindezen közben egyszerűen csak a kék virágcsokorral legyezve magát 
újságot olvasott, tudniillik igyekezett tartózkodni a szüleimmel való, számára idegennek 
ható beszélgetéseinktől.  

Ádám igényt tartott minden egyes Verne kötetre, amely magyarul megjelent, egy 
rajzoló Verne akart lenni, rajzokat készített Verne műveihez, a legfeltűnőbbet a Jövő század 
regényéhez. És feltűnően kedvesnek mutatkozott, a család legkedvesebbjének, de csak azzal 
volt kedves, akivel akart. Ám amit vagy akit utált, azon keményen utálkozott, például utálta 
a környezetismeret tanárt, mert egyszer meghúzta a fülét. És nem volt hajlandó hurrát 
kiáltani az akadályversenyen, mikor a csapatuk győzött, mert az olyan otromba. 

Az őszi szél vörös-sárga leveleket tépett a fákról, és vörös-sárga foltosan a földre 
sodorta őket, vagy felemelintette a levegőbe, ahol széles vörös-sárga ívben parádézhattak, 
mielőtt leszálltak, én meg szívesen sétáltam a vörös-sárga leveleken. 

Nemrégiben felemlegette Emma, egyik ritka beszélgetésünkben, hogy, ha 
megszületett volna a lányunk, akit ugye Blankának neveztünk volna, akkor úgy nevelte 
volna, ne hasonlítson rá, ő rá, például úgy nevelte volna, hogy eszébe se jusson  zöld legyet 
hajítani a napközis tanárnő levessébe, ahogy ő, Emma hatodikos korában tette, bosszút állva 
azért, mert a napközis tanárnő megbüntette, amiért szeretett kézenállásban közlekedni az 
iskola folyosóján, addig kötelezve őt, Emmát kézen állni a tanári asztal mellett, ameddig 
össze nem csuklott. Na, ezek után dobta ő a zöld legyet a tanárnő levesébe, hogy aztán az 
iskola fegyelmi bizottsága előtt, ahol bocsánatkérésre szólították fel, kijelentse, ő nem 
bocsánatot kér, az egy felnőtt hülyeség, ő bocsánatot ad, hát meg is hurcolták. Másképp 
nevelte volna Blankánkat, mondta, úgy, hogy ne hívja ki a sorsot maga ellen oktalanul, bár 
persze ne legyen azért nyámnyila sem. Mégis figyelmeztette volna Blankát, ha mondjuk 
történetesen utálta volna az osztályfőnöknőjét, egy kísértő, elvetemült, rossz szellemet látva 
benne, nehogy leírja egy dolgozatban, ahogy ő, Emma megtette, ráadásul azt még ki is téve 
a faliújságra, engedély nélkül.  

És kézenállásba lendült, mondván közben, fejjel lefelé, hogy manapság is gyakran 
áll kézen, sőt otthon, a lakásában igen sokszor jár  kézen.  

 
 

 36 
 
 
Szakítok Diánával, három év soknak tetszett belőle, de, mint valami kullancs, sőt 

kullancsok kullancsa, Diána úgy tapad rám. Nem veszi tudomásul, hogy nem tudom már 
elviselni, és üldöz, a legrosszabbal üldöz, a szerelmével. Nem hajlandó leválni rólam, 
elválni, levakarhatatlannak tűnik jön, kérlel, átkozódik, telefonál, minduntalan felbukkan, 
botrányt csap. Kiszolgáltatottnak érzem magam, egy szerencsétlen férfiúnak, akit büntetnek 
szerelemmel, akinek életét feldúlják, és akinek bujdosnia kell, sőt rettegnie.  
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Az egyik nap például, de sok ilyen napról számolhatnék be,  Diána telefoncsörgésére 
ébredek, lecsapom persze a kagylót, hiába, megint, újra és ismét hív Diána. Felveszem, 
lecsapom, számtalanszor és számtalanszor, de Diána százszor is felhív, hát félrerakom a 
kagylót. Ámde nem is sokára Diána már a kaputelefonon lóg, csenget és csenget, nyomja és 
nyomja, így aztán kénytelen vagyok a kaputelefont is kiiktatni. Azonban Diána bejut, és 
most már az ajtócsengőn csenget, csenget és csenget, hogy aztán az ajtót kezdje rugdosni, 
rúgja és rúgja, veszettül rúgja. Félek, szájára vesz a ház, mivel hallom a szomszédokat, akik 
kijönnek megnézni, mi ez a lárma, és láthatják, amint Diána dühödt elszántsággal be akar 
jutni hozzám. Kénytelen vagyok beengedni. Levágja magát abba a karszékbe, abba, ahová 
senki más, csak én ülhetek, és sírva követel szeretetet, vonzódást, nemi egyesülést, 
szerelmet és így tovább. Megöl engem, jelenti ki nyögve a szavakat, a geci Gyulát megöli, 
kiiktat a világból, pedig úgy szeret, ahogyan soha senkit nem szeretett. Menjen 
lélekgyógyászhoz, javaslom, vagy agyápolóhoz, gyúrassa át egy kicsit azt a kurva fejét. 
Nem érti, miért nem szeretem őt, jajgatja, miért, kérdezi aztán bőszülten, miért nem lehet 
hozzá vonzódni, miért nem lehet benne, Diánában, gyengéd kedvességgel kéjelegni, egy 
ilyen genyónak is akár, mint én. Utálom őt, mondom, értse meg, utálom. Gecihuszár, vágja 
a pofámba Diána, nem szabadulok tőle, azt már nem, legfeljebb holtamban. Vegye már 
észre Diána, hogy hányhatnékom van tőle, mondom, ha csak ránézek. Micsoda durva, 
micsoda egy szemét vagyok én, mondja, micsoda geci, de kitart, jelenteti ki, és imádja a 
gyereket, Ádámot, mindent megtenne érte. Keressen egy olyan hapsit, sziszegem, akinek a 
gyerekéért esetleg tenni kell, Ádámért nem kell, van például anyja is. Akkor Diána, 
mutatva, hogy a veszekedésre fátyolt akar borítani, rátér arra, hogy lehallgatnak, 
meggyőződése, lehallgatják a telefonomat, tudniillik, mikor tegnap felhívott, hallotta 
csevegésemet egy nővel, nyilván valamit elcsesztek a lehallgatók. Etelkával hallhatta 
eszmecserénket a telefonban, mondom, vele eszmékről szoktunk bizony csevegni, 
Etelkával, az új, mint hangsúlyozom, barátnőmmel, ugyanis Etelkával lehet eszmét cserélni, 
mivel Etelka egy kutató csaj, politizáló elme, izgató cicikkel, van egy fia is, olyan korú mint 
Ádám, jól kijön egymással a két srác, és a csajnak kisujjában van mindenfajta újító 
elképzelés. Undorító picsa lehet, jegyzi meg Diána, az ilyen picsákat, tudtával, nem is 
szokták megbaszni. Szokták, mondom, én meg szoktam tenni, és alig várom, hogy 
megtehessem mindig, és bizony sokkal szűkebb van Etelkának, mint Diánának, és Etelka 
hihetetlen módszert alkalmaz a hímtag szorítására. Hagyjam abba, gennyes geci, mert, 
ordítja Diána, tökön rúg; tesz is egy mozdulatot a lábával felém, a megfelelő irányba. És 
többé nem mozdul a karszékemből. Próbálom kitenni a szűrét, de Diána eredményesen 
ellenáll, üt, vág, csépel, rugdos, birkózunk, végül is nekem kell  elmenni, és Diánát a 
lakásban hagyni.  

Kószálok a városban, nem tudom, mi tévő legyek, néha felhívom a saját számomat, 
de mindig Diána jelentkezik, és legeciz. 

Kénytelen vagyok anyósom, Anna faházában, Taksonyban, a soroksári Duna-ágnál 
meghúzni magam, ahol, mivel fűteni nem lehet, fázom, november lévén, mégsem mehetek 
haza, lakásomat Diána sajátítja ki, a telefont Diána veszi fel továbbra is, valószínűleg 
szabadságra megy, hogy még munkába se kelljen mennie, így aztán kérleltem Etelkát, új 
választottamat, akinek szigorú időbeosztása csak ritka találkozásokat engedélyez, hogy 
néhányszor, kivételesen, nála aludhassak az Ulászló utcában. Etelka, ez a közgazdász kutató 
hölgy azonban mereven visszautasítja kérésemet, nem segít rajtam, sőt az is kiderül, hogy 
alkalmatlan szeretőnek, teljesen alkalmatlan még farkalásra is. És aztán, hogy Diána 
kikutatja a címét, most már oda is, Etelka ajtaja elé is jár botrányozni, hát Etelka szakít  
velem, amit nem igen bánok.  

Néha hazamerészkedem a Csurgói útra,  ilyenkor dobol a vér  a fejemben, és 
nemhiába dobol, mert Diána ugyanúgy ül a karszékemben, mint sok nappal ezelőtt, ha nem 
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látnám, nem is hinném el, és kijelenti eszelősen, igen, eszelősen, hogy nem hátrál, amíg 
együtt nem fogunk hálni. Tűnés, kiabálok rá, mert kiiktatom a világból. Sokba kerül a 
temetés, jegyzi meg Diána röviden és velősen, nyilván nem is tudom mennyibe, mert az 
ilyen gecihuszároknak, mint jómagam, fogalmuk sincs temetési díjakról. Különben gyereket 
szülne nekem, veti fel sokadszorra, és kitenné a szívét értem meg a gyerekünkért. Gyerek, 
tőle, és most már ordítok, hallgatni sem bírom. Geci Gyula, kiabálja Diána, egy ilyen geci 
Gyulának persze csak az Emma kell, még mindig csak az Emma, tudja jól, de megöli, 
kiabálja Diána, megöli az Emmát.  

 Nemsokára újít  taktikáján Diána, mert a minap, mikor ismét távoznom kell a 
Csurgói útról miatta, utánam rohan, benyomakodik a felvonóba hozzám, ki a kapun velem. 
Akkor egy csellel visszaugrom a kapu mögé, és usgyi fel, be a lakásba, gyorsan magamra 
zárva az ajtót, csupán azt felejtve el, hogy Diána már kulcsot csináltatott a zárhoz. Szépen 
vissza is tér, egyből a lágyékomra céloz a lábával, de sikerül elugranom, csak a 
szeméremcsontomat éri a rúgás. Elvitetem a rendőrséggel, üvöltöm, vagy beutaltatom 
egyenesen a bolondokházába. Azonban kénytelen vagyok megint én távozni a lakásból. 
Diána viszont ismét a nyomomba eret, ám én beugorva kocsimba, a bogárba, a 
világoskékbe, bezárom annak ajtóit, de a parkolóból már nem tudok kiállni, ugyanis Diána a 
kocsi mögé veti magát, le a földre, ott hever a hátán, széttárva lábát, a feje fölé téve karját. 
Kénytelen vagyok várni a kocsiban, leírhatatlan dühvel és tehetetlenül, mikor unja meg 
Diána a kocsi mögötti földön heverést, de nem unja meg. Mikor észreveszek egy taxit, 
kiugrom a bogárból, és miközben a taxihoz rohanok, be akarok húzni a feltápászkodó és 
elém ugró Diánának, viszont megelőz, sikerül végre a lágyékomba és igen fájdalmasan 
rúgnia.  

Szeretném elfelejteni, hogy tulajdonképpen Diána szed fel engem, közvetlen azután, 
hogy szakítunk Emmával. Nincs ellenemre Diána, mert megigéz koromfekete haja, a dús, 
fekete szempillájától övezett kék szeme, és legfőképpen a feszes, feszesen dagadozó 
emlője. Azért szed fel, mert tájékozódik rólam, számára jelentékeny figura vagyok, sőt azt 
gondolja, egyenesen neki vagyok teremtve, ráadásul mint valami társaságbeli, neki, aki 
társaságbeli szeretne lenni a révemen, bár csak műszaki rajzoló. Tulajdonképpen 
megdicsőül tőlem. 

Szeretkezünk aztán Diánával igen keményen, úgy érzem, mintha sportolnék, 
mondjuk futnék hosszasabban,  ki is merülök szépen, akár valami edzés után. Diána kihozza 
belőlem még a legtakargatottabb késztetéseimet is, eléggé szemérmetlenül. Miután meg 
kibújunk az ágyból, laza, könnyed, derűs hangulat lesz úrrá rajtunk, és kibontakozik, 
továbbra is meztelenül járva-kelve, vodkát iszogatva társalgásunk, amely nekem merő 
szórakozás, felüdülés meg kikapcsolódás, idegeim kisimulnak, és felvidámodom. Diána 
ugyanis azonnal rám hangolódik, amit díjazok, hisz erre, a rám hangolódásra, tapasztalataim 
bizonyítják, nem születik mindenki, sőt ritkaságszámba megy. Mert mondjuk, ha például 
megkérdezem, és általában mindig ugyanazt, hogy mi a hír rólam, akkor Diána azonnal 
képes válaszolni, például azt, hogy azzal van tele a város, milyen nagyszabású alak is 
volnék én, több szempontból is nagy, a szabásomról nem is beszélve, már ami a 
legfontosabb szervemet illeti. Mire kijelentem általában, ennyire azért nem lehetnek igazak 
a hírek mostanában. Akkor Diána rátér arra, hogy mióta neki teszem a szépet, az is elterjed, 
mennyire dúsabban nő a szakállam, de ez még semmi, mert kutatásaimról beszél mindenki, 
hogy kutatásaim is akkora sebességre kapcsolnak, mióta vele vagyok, mint még soha.  

Diána féltékeny, fenyegetőzik, összevarrja a micsodájukat azoknak a csajoknak, 
akik rám szemet vetnek, úgy véli, minden nő rám hajt, mert mindegyiknek, ahogy neki, 
egyetlen célja van, valami figyelemre méltó férfit, mint jómagam is, legalábbis rólam ez a 
véleménye, meghódítani. Imádja a jelentősnek tartott férfiakat, csodálja az én kitartó, 
elszánt elköteleződésemet a kutatásai iránt, kérlelhetetlen kötődésemet a hivatásomhoz. 
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Mert az a fajta nő, aki csak fennforgó hímek párjának képes elképzelni magát, akkor 
elégedett, ha megszerez magának egy-egy ilyen tojásfejűt. Arra törekszik, hogy bekerüljön 
egy olyan társaságba, amelyben nagyra törő kutatók, művészek, egyetemi fickók rajzanak, 
és törekvését siker koronázza egyik előző szerelme, egy matematikus révén.  Különben neki 
magának, úgy véli, nincs alkotóképessége, nem is tartja sokra magát, csak úgy él bele a 
világba, törekvése nulla, kielégíti, ha a szeretői törekednek, érvényesülnek, kielégíti a 
tervező iroda, ahol rajzolóként sem igen véteti észre magát. Azt a matematikust, különben 
igen jóképű fiút, aki szelíd is, kedves is, és szeretné feleségül venni őt, pontosabban 
szeretne feleségnek valót formálni belőle, Diána megunja, bár nincs vele semmi baja, ha 
csak az nem, hogy túlságosan zavartalan, kiegyensúlyozott és egyhangú mellette az élet. 
Megcsalja a társaság egy másik tagjával, valami irodalmárral, aki szertelen, túlfűtött, 
bolondos, zabolátlan, meglehetősen erőszakos és támadó is, nem túl jó kinézetű, és semmi 
kedve nősülni, azonban Diána érdekes, izgalmas férfinak tartja, elképesztően műveltnek, és 
bár nem tudja követni, meg nem is érti, fél is tőle meglehetősen, viszont mellette nem 
unalmas az élet, az aztán nem, inkább zaklatott. Ez az irodalmár fiú öngyilkos lesz, Diána 
szeretné mutatni, mennyire megrendül, ámde inkább örül, persze titkon, hogy megszabadul 
tőle. Jómagam Diána szemében hol a matematikus, hol az irodalmár fiút mintázom, jövök 
rá erre, ezért leszek Diánának  az igazi.  

És szeretkezünk, bármi is legyen, szeretkezünk, ha Diána lázas, súlyosan lázas 
beteg, akkor is, mikor vagy negyven fokot mutat nála a hőmérő, és köhög, és nehezen 
lélegzik, és halálra váltan fekszik. Mégis beférkőzöm hozzá az ágyba, levetkőztetem, nem 
érdekel betegség, nem vagyok hajlandó kihagyni egyetlen alkalmat sem. Hányavetin 
megjegyzem, ha Újhelynek születne Diána, nem mernének beléhatolni vírusok, és a hideg 
sem rázná. Mire Diána gyenge hangon, mivel alig van ereje, a szeretkezés meg a láz elveszi, 
összeszedi magát és képes odamondani nekem azt, éppen azt, ami nekem tetszik, reszkess 
vírus, itt egy Újhely. Azért farkallak meg Diána, jelentem ki, hogy meggyógyulj. 
Gonoszkodom vele, mert valahogy Diána kihozza belőlem a gonoszkodást.   

Megkérdezem tőle gyakran, érdekli-e tulajdonképpen valami egyáltalán? Mire Diána 
azt feleli, az érdekli, amiről én azt mondom, hogy érdekelje. Sajnos nem tudok mondani 
semmi ilyesmit, jegyzem meg, mert Diánának nincs sok a fejében. Ott van az én fejem, 
mondja Diána, abban minden megtalálható, ami az övéből hiányzik, ennyi elég neki. Az én 
fejemben sem fér el annyi, amennyi a Diánából hiányzik, jelentem ki, és jót vidulok. Diána 
meg csatlakozik hozzám a vidulásban, holott az ő rovására megy, persze azért odamondja, 
na, na, te kis faszfej, Gyula, de ezt is behódolva mondja.   

És Diána ragaszkodása egyre erősödik, minél többet gonoszkodom vele. Én meg 
mind elvadultabban viselkedem, és Diána mintha észre sem venné, vagy ha igen, inkább jó 
képet vág hozzá. Valószínűleg emlékeztetem apjára, aki tekintélyes hivatalnokként megy 
nyugdíjba, és aki meggyőződéseit, elképzeléseit ridegen alkalmazza Diánára is, és 
ellentmondást nem tűrően, akkor is, ha Diánának kedvezőtlen. Apja testesít meg minden jót 
és minden rosszat Diána számára, hisz apja egyedül neveli, mivel Diána anyja korán 
meghal. És mikor arra jut Diána, hogy magam tényleg hasonló volnék az apjához, akit bár 
állandóan szid és bírál, feltétlenül szeret, hát az gondom, hogy az apja iránti szeretetét  is 
rám vetíti.  

Bekövetkezik, mikor szabotálni kezdem egyszer csak a szeretkezést Diánával, éppen 
nyaralás közben, a bulgáriai Naposparton, ahol megviselnek a viszonyok, nyomasztóan 
hatnak rám, szidom magam, miért jövök egy ilyen lehetetlen helyre, kibillenek 
egyensúlyomból. Minden bulgáriai bosszúságomért Diánát kezdem okolni, azért is, mikor 
megfájdul a gyomrom, a bulgár konyha túl sok gyomorsav termelésére késztet, és felrovom 
Diánának, miért nem jut eszébe, hogy otthonról hozzon ételt. Hozott magával gyomorsav 
közömbösítőt, mondja Diána dicsekedve, erre azért gondolt. Elhárítom, nem kell ilyesmi, 
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egy Újhely maga közömbösíti a saját gyomorsavát, mondom, majd hozzáteszem, a magam 
számára is meglepetésként, hogy, ha a gyomorsavamat nem is, de Diánát  közömbösíteni 
szeretném most már, itt az ideje, elsősorban magam iránt közömbösíteni. A tenger homokos 
partján heverészünk, napernyővel védve magunkat az éles napsugaraktól, nyugágyban 
olvasok. Fél a bosszútól, a saját bosszújától, fenyegetőzik így Diána, mert, ha én elhagyom, 
bosszút áll rajtam, és az félelmetes lesz. Na, ne nevettessen, mondom, és felugrom, 
berohanok a tengerbe.  

Igen feszült vagyok, mert mintha ráébrednék hirtelen itt, a harsogóan hullámzó 
tenger meg az élesen tűző nap világában, hogy Diána nem hozzám való, sőt rossz hatással is 
van rám, ezt persze eddig is tudtam, de eltemettem magamban, ám mintha a sok bosszúság, 
ami itt, a Fekete-tenger bolgár partján ér, a felszínre hozná. Nehéz a szívem, mert bár 
tényleg megunom Diánát, tudom és látom, mennyire kötődik hozzám, és ezt a köteléket 
elszakítani nem is oly egyszerű. Arra jövök ki a tengerből, hogy Diána bőg; hát 
szánalomból, mivel senki sincs már a parton, a nap már lement, sötétedik, szeretkezem 
Diánával. És nem szakítok vele, mert a vele való szeretkezés jól esik, és mivel Diánánál 
jobb alanyt nem találnék, aki eltűri, hogy kiéljem a magam rossz késztetéseit rajta. Ezt a 
ronda szerepet osztom ki Diánának meg magamnak, és bebeszélem, hogy ez illik a Diánával 
való viszonyomra, miközben lelkifurdalás gyötör Diána felsebzése miatt.  

És szeretkezem Diánával, miközben Diána részeg, ugyanis állandóan a vodkás 
üvegért nyúl, és rekedtesen kiáltozik, na, erre kiszállok belőle. Nehezen viselem Diána 
részegségeit, pedig már úgy ismertem meg, mint aki  nem veti meg az italt, főleg a vodkát 
nem, azonban egyre mértéktelenebbül fogyasztja, valószínűleg, mert mind 
kiállhatatlanabbul viselkedem vele.  

Beláthatná már Diána, jegyzem meg, hogy viszonyunk túl hosszúra nyúlik, három 
év baromi sok. Szeret engem, mondja Diána remegő hangon, szeret, bármilyen szemét is 
vagyok vele. Juj, kiáltok fel, csak ezt ne hangoztatná, a szerelmet, ettől kiver a veríték. 
Akkor is szeret engem, ismételgeti Diána. Felmentelek a szerelem alól, Diána, mondom. 
Micsoda  dögvész vagy, Gyula, kel ki teljesen kivetkőzve magából, nem tudod elviselni azt, 
aki szeret, sőt utálod, megtagadod, elpusztítod,  én is elpusztulok melletted. Ugyan, Diána, 
éppen, hogy virulsz mellettem, jelentem ki.  

Kerek-perec felmondom aztán véglegesen viszonyunkat. Diána sír és azt mondja, 
fél, hogy megbolondul, sőt, talán már nem is ép elméjű, hiszen amit gondol az én meg az ő 
kapcsolatáról, az csak ábránd, úgy tetszik, ábránd, semmi köze a valóhoz, nem is volt soha 
köze, minden másképp történt, mint ahogy ő vélte, így aztán tart az őrülettől.  

Különben Emmát Diánával próbálom bosszantani, például előadom neki, hogy 
Diána melltartó nélkül, vékony trikókban jár, ami bizonyítja, milyen nagy-nagy szabadság 
lengi körül. Azelőtt nem voltam ennyire korlátolt, mondja Emma.  

Emma talán, ha kétszer-háromszor találkozik futólag Diánával, úgy tesz, mintha 
közömbösen venné, azon igyekszik, hogy közömbösebben vegye, mint jómagam az ő 
barátját, Lajost, de mikor kiszúrja, hogy Diána fellépni akar Ádámnál pótanyaként, és 
tényleg ezt akarja Diána, mert imádja Ádámot, akkor Emma kikéri magának. Figyelmeztet 
engem, Ádámot ne vonjam be a Diánával való kapcsolatomba. Én meg arra figyelmeztetem, 
sokkal jobban bevonja ő fiunkat a Lajossal, azzal a műveletlen ügyeskedővel való 
kapcsolatába. Ezen összekapunk. Emma csupán akkor hozza szóba Diánát, ha én 
becsmérlően nyilatkozom barátjáról, Lajosról, akkor aztán nem kímél, mondván, hogy 
Diánát egy napon sem lehet említeni Lajossal, mert Diánának fogalma sincs, mit akar az 
élettől, igen-igen szerencsétlen nő.  

No meg aztán Emma kijelenti, meglepetésemre, hogy bajaim vannak a nőkkel, 
elsősorban is félek tőlük.  
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Hogy félnék a nőktől, azt az első szerelmemre alapozza, akit csak messziről mertem 
szeretni kamaszkorom idején. 

Tudniillik tényleg nem kerülök közel ahhoz a lányhoz, akibe beleszeretek abban a 
technikumban, ahová járok. Csak leskelődöm utána, például egy üvegajtóhoz ólálkodva, 
amely a lányok folyosóját elválasztja tőlünk, a fiúkétól, mikor kicsöngetnek szünetre, és 
alig látok át az üvegen, amely eléggé piszkos; és a lányok zsibongó tömege is akadályozza, 
hogy megpillantsam azt a lányt, akit szeretnék megpillantani, elsősorban is a mosolyát.  

Ezt a mosolyt álmodom meg előzőleg, mikor még nem is láttam egyetlen lányon 
sem, ezen a lányon sem, akit most meg akarok pillantani, egy ilyen mosolyt álmodok, 
mosolyát egy lánynak, kinek rizskása fogai vannak, az ilyen fogak felkorbácsolják 
érzékeimet, ezt álmodom meg, rizskása fogú mosolyt, illetve nevetést, és aztán 
megpillantom egy lányon éppen a technikum, ahová járok, lépcsőházában. Döbbenten 
veszem észre azt, amit megálmodok. És beleszeretek a lányba. Először van az álom, azután 
a szerelem.  

Miközben leskelődöm, úgy kell tennem, mintha nem leskelődnék, nehogy kiszúrják 
társaim, mert akkor gúnyolni kezdenek, ezért egy tankönyvbe temetkezem látszólag. Már-
már úgy vélem, hopp, látom a lányt, látom, igen, látom a vékony, magas alakját, 
világosszőke hajával, aztán mégsem, de, de, látom, megvan, igen, az udvarra néző egyik 
ablak előtt áll két barátnőjével, és nevet, úgy nevet, mint az álmomban. Hirtelen a 
tankönyvbe kell temetkeznem, mert odalép hozzám Kornél, a barátom, akinek nem fedem 
fel vonzalmamat, hiába a barátom, hisz hogyan festene, ha elárulnám, olyan valakibe 
vagyok szerelmes, akit nem is ismerek.  

Néha megpillantom Anikót, így hívják a lányt, a kollégium udvarán, egy másik 
épületszárnyban lakik, a fiúktól külön, ahol a lányok, és mikor beköszönt a tavasz, egyre 
többször pillantom meg, nyilván kicsalogatja a tavaszi levegő, sétál barátnőivel a néhány 
szegényes virágágyás körül, ajkán azzal az általam megálmodott, nekem megigéző 
mosollyal, kacarászások közepette. A lányok udvarába nem mehetnek a fiúk, el vagyunk 
választva tőlük, be vagyunk zárva a magunk szürke, virágokat nélkülöző, elhanyagolt 
részlegébe, egy ideiglenesnek tetsző, ámde állandó kerítéssel, amely azonban csak egy 
fémháló. Ehhez a kerítéshez ólálkodom oda, kezemben könyv továbbra is, de csak 
félrevezetésként megint, és bámulok át, órákig bámulok, hátha feltűnik Anikó. Sokszor 
napokig nem látom, és amikor láthatom is, csak néhány percre. Vágyódásom Anikó után 
már-már versírásra késztet, annyira kikívánkozik belőlem a szerelem, aztán mégis 
megtartóztatom magam a lírai ömlengéstől.  

Hogyan ismerkedhetnék meg vele, ezen töprengek. És arra gondolok, hogy barátom, 
Kornél valószínűleg odamenne Anikóhoz, bemutatkozna és kész, vagy talán bemutattatná 
magát valahogy. Ez volna a legkézenfekvőbb, azonban tudom magamról, soha sem merném 
megtenni, és inkább a legagyafúrtabbnál is agyafúrtabb terveket dolgozok ki a 
megismerkedésünkre. 

Továbbra is csak messziről bámulom Anikót, képzelődöm, milyen is lehet ez az 
éppen kifejlődőben lévő és vidámnak látszó fruska, de hogy valójában milyen, fogalmam 
sincs. Hallok róla egy-két dolgot: hogy eléggé népszerű, mert ismeri a táncdalokat; hogy 
közepes tanuló, ámde nem is kell több neki, egy leendő könyvelőnek vagy titkárnőnek, ami 
lenni akar; hogy kézilabdás a helyi, vagyis a Soroksár ifjúsági lánycsapatában, és az 
edzőjébe szerelmes; ilyesmiket hallok. Tájékozódni szeretnék róla, érdeklődöm utána 
folyton, persze csak úgy mellékesen, burkoltan, így azt is megtudom, hogy Anikó örül a 
diákotthonnak, ahová a szülei azért adják, mert elválnak, szétköltöznek, és egyik lakásban 
sem jut hely Anikónak.  

Közeledik a bálok idénye, és én elgyengülve az izgatottságtól várom, hogy talán az 
egyik bálon meg merek ismerkedni Anikóval. Mikor aztán ott lézengek egy rossz szabású, 
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régi, kissé kinőtt, kényelmetlen, középszürke öltönyben, csúnyán megkötött, sötétkék 
árnyalatú nyakkendőben, még a leendő jólöltözöttségem előtt állok, viszont új, fehér 
ingben, melyre a pénzt a bál és Anikó miatt kérem a szüleimtől, ürügyén az akkor esedékes 
születésnapomnak, hát azt lesem, hol tűnik fel Anikó.  Lézengek és feszengek a rossz 
levegőjű, félhomályosan megvilágított tornateremben, ahol az iskola bálját rendezik, és 
fogadkozom magamban, hogy majd azonnal felkérem táncolni Anikót, azonban, mikor 
megpillantom barátnőivel, valami olcsóbb fajta, rögtön összegyűrődött selyemruhában, 
világoskékben, eléggé rosszul szabottban, lebénulok, és csak bámulni tudom. Anikónak 
rögtön akad párja, több is, sűrűn lekérik, mindenkivel eléggé összesimulva tangózik, bár 
hogy tangó volna az, az iskola zenekarának előadásában, kétséges. Lassan azért erőt veszek 
magamon, és lépdelni kezdek, tényleg lépdelek Anikó felé, már-már hozzá is lépek lekérni, 
ámde megriadok, visszakozom. Ismét megpróbálom, ismét megriadok. No, majd most, 
biztatom magam, ám habozok, és amíg habozok, többen is megelőznek. Akkor majd egy 
kicsit még várok, gondolom, és figyelem, mennyire kecsesen táncol Anikó, éppen szvinget, 
kitűnő mozgással, bevetve az összes figurát, helyes ritmusra késztetve, ami nem ártana a 
zenekarnak sem, a fiúkat is, akik egyre-másra kérik fel. Fogadkozom, na most odalépek, de 
nem, még mindig habozok, aztán megint nekiveselkedem, megtorpanok, ismét megelőznek. 
Azzal magyarázom félszegségemet, hogy Anikó tánctudása sok nekem, én meglehetősen 
rosszul  táncolok még akkor, csak később tanulok meg jól, félek, majd kinevet. Téblábolok, 
szívem nehéz, lelkem feldúlt, szidom magam elkeseredetten, ám tehetetlenül, és ez így 
megy a bál végeztéig. Barátom, Kornél ösztökél, kérjek már fel valakit az istenért, vagy ha 
akarom, bemutat nekem néhány lányt, mi ez a hülye bámészkodás, lecövekelve egy helyre, 
egyetlenre, ahonnan nem mozdulok, és meredten figyelek valahová, mindig csak arra, 
egyetlen pontra, már mások is észreveszik és röhögik. Elszégyellem és utálom magam, 
hogy ennyire bátortalan vagyok, és egy sarokba vonulok, visszautasítva Kornélt, nekem ne 
mutasson be senkit, nem szorulok rá, különben pedig egy ilyen zenekarra nem táncolok, egy 
ilyen szarra nem. 

Ostorozom magam keserűen akkortájt, vagy másfél évig, amíg a szerelmem tart, 
amiért ennyire hülye vagyok, ennyire szégyellős, hiszen a többi srác már túl van, legalábbis 
elbeszéléseik szerint, a testi szerelmen is, én meg csak vágyódom, képzelgek, és még csak 
egy szót sem váltok kiválasztottammal.  

Anikót, miután átmegyek gimnáziumba, soha többé nem látom, régen elfelejtem, 
viszont él bennem a furcsa, rossz élmény az első szerelemről, és  megriadván, el akarom 
felejteni, eltemetni ezt az elsőt, megfogadva, soha többé ilyet, és soha többé olyan álmot, 
amely megigéz és szerelemre buzdít, hanem éppen az ellenkezőjét, és erre, az ellenkezőre, a 
hétpróbás nőcsábászságra példa nekem évfolyamtársam, Pala barátom, akit azonban ebben 
nem igen tudok követni.        

Lesz azért egy barátnőm, Edit nevezetű, aki egy vitakörben tűnik fel nekem az 
egyetemen, egy kis előadóteremben, amely elég szűk és levegőtlen, állhatatosan bámul, 
mégpedig kihívóan eléggé. Azonban levegőnek nézem, pedig szembogarát, amely zöld, 
sötétszőke hajzata alatt, mindig rám függeszti, ámde mikor vitára kerül a sor, szembeszáll 
nézeteimmel, és igen durván száll szembe, cáfol és cáfol, eléggé alpárian, és igen 
indulatosan, fondorlatosan, fejre állított okoskodással. Gúnyra késztet, hát magamra is 
zúdítom haragját.  Próbálom könnyed modorban, higgadtan, viszont továbbra is gúnyolódva 
leszerelni Editet, fejéhez vágva, hogy úgy viselkedik, akár a dróton rángatott bábu. Edit 
még jobban felindul és úgy harsog, akár egy katona, mikor vezényszavakat használ, 
arcvonásai meg elrajzolódnak, szép szeme és feltűnő hajzata ellenére egészen csúnyának 
látszik, ruházata különben is szedett-vedett, alakját lomposnak, aránytalannak, testesnek 
mutatja. Micsoda egy perszóna, gondolom kedvetlenül. 
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Egyszer, a vitakör után, Edit hozzám csatlakozik, értetlenségemre, mit akarhat tőlem 
vajon, töprengek, ez az imént még velem igen ellenséges leányzó. Edit kifejezi, és igen 
kedvesen, az iménti vitánkkal éppen ellenkező stílusban, szívélyesen, mennyire más 
vagyok, mint a többi vitázó, velem ugyanis lehet vitatkozni érdemben, és mivel ezt a ritka 
alkalmat nem szeretné elmulasztani, hát elragadtatja magát, úgy látszik, a vitakultúrája, így 
fejezi ki, kívánni valókat hagy maga után. No, nézd csak, fut át rajtam, ez egy másik Edit, 
és tetszik hiúságomnak, amit a lány mond, és ahogy mondja. Furcsa lány, gondolom, 
egészen furcsa, hát kíváncsi leszek, és meghívom, igyunk meg egy kávét valahol. Edit 
azonnal rááll, csak még megkér, várjam meg, és megbeszéljük, melyik presszóban, haza 
kell ugrania, nem lakik messze. 

És mikor benyit a megbeszélt helyre, a Belváros egy füstös, kopott, kis mellékutcai 
presszójába, rá sem ismerek, tűsarkú cipőben, rövid szoknyában, laza pulóverben, mert így 
jelenik meg, láttatva mennyire karcsú, arányos, és mily sejtelmes a melle, vonásai pedig 
mintha szeme és hajzata szépségéhez igazodnának, tetszetősnek tűnnek, most már 
tetszetősnek, és ami még feltűnőbb, hogy lágyan, visszafogottan nyilvánul meg. 
Furcsállkodom, és bár kedvemre van Edit változása, azt túlságosan kirívónak, sőt 
megtévesztőnek tartom, ámbár érzékeim felajzódnak, és térdemet az asztal alatt Edit 
térdéhez érintem, és mikor Edit nem húzza el a maga lábát, tovább megyek és a lábam közé 
veszem Edit combját, amit Edit tudomásul vesz.  És még váratlanabb, hogy Edit mindezen 
közben, mikor kávén kívül még unikumot is iszik, mintha kiiktatná magából a vitában 
elhangzó buta nézeteit, igen képzettnek és okosnak látszik, filozófia szakra jár, és 
nyelvfilozófiával akar foglalkozni. Elmeséli, hogy tudja és belátja, miszerint le kell 
vetkőznie bizonyos, otthonról hozott, szüleitől származó előítéleteket, különben apja 
közgazdász professzor, anyja vezető statisztikus, illetve ítéleteket, ami az uralkodóvá tett 
világnézethez való viszonyt illeti, és nem volna ellenére, ha ehhez segítséget nyújtana neki 
valaki. Magam, miközben a lábam között szorongatom Edit combját a presszó asztala alatt, 
elértem a felhívást, és megígérem, majd segítek. Felajánlom, hazakísérem, ámde, 
bosszúságomra, Edit mintha újra felvenné ellenséges viselkedését, nem hajlik erre, sem a 
csókra, mire mérgelődöm magamban, hogy ezen a lányon nem lehet eligazodni. 

Edit állhatatosan és kihívóan bámul engem a következő alkalommal is a vitakörben, 
csak éppen most rövid szoknyát,  mint a presszóban, visel, igen csinosan fest, és tökéletesen 
átveszi gondolataimat,  visszhangozza is, társaink meglepődése közepette, nem értik, miért 
pálfordul ennyire Edit, illetve kezdik érteni, mikor Edit ráadásul még kedvesen, 
simulékonyan, odaadóan is szól hozzám, és összenéznek, ráébredve, hogy talán nem 
véletlen a rövid szoknya sem. Ismét meghívom, de most már törzshelyemre, az egyetemmel 
szemben lévő zsúfolt, zsongó, életteli Nárciszba, gondolva arra, talán most el tudok 
igazodni majd  Editen.  

Az ősz hidegre fordul, Edit hazaszalad melegebben felöltözni, és igen ronda 
öltözékben jelenik meg, ami egész lényét megint elcsúfítja. Előadja, és igen drámai 
hangsúlyokkal, miszerint én nyilván félreértem, ő nem egy randevúzó nő, nem is divatozó, 
hanem, mint már ezt előzőleg is érzékeltetette, keményen tanul, számára a nyelv és a 
filozófia mindenek előtt való, nemkülönben a kemény véleményformálás, mégpedig az 
enyémnél, erre rá kell jönnie, homlokegyenest ellenkező. Visszautasítja az unikumot, hogy 
szeszes italt bizony nem iszik, elfelejtve, hogy a múltkor megtette, át is fut rajtam, micsoda 
képmutató picsa is. Mosolygok, bólogatok, és miután hiába szeretném a lábam közé venni 
Edit lábát ismét, mint az első alkalommal, hát megunva Editet, megjegyzem, ideje 
mennünk, és fizetni akarok, mire Edit mérgesen kijelenti, az ő kávéját ne fizesse ki senki 
férfi, elfelejtve azt is, hogy korábban nem ellenezte, és pénzt nyújt át nekem, én pedig 
mosolyogva átveszem, és kiérve a presszóból elköszönök. Edit azonban megkér váratlanul, 
kísérjem haza, arra kér, amit a múltkor megtagad. A közelben lakik egészen, itt, a 
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Belvárosban, a Belgrád rakparton, különben elutaztak a szülei, felmehetnék hozzá. Ejnye, 
gondolom, ezen az Editen tényleg nem lehet eligazodni, képtelenül összevissza van 
kuszálódva. 

Azonnal vetkőztetni kezdem Editet, amint belépünk a szobájába, amely igen 
rendetlen, kerülgetni kell a könyvkupacokat meg a padlón heverő ruhadarabokat. Edit enged 
ugyan lehántani magáról mindent, ám anyaszült meztelenül beburkolózik az ágyán ülve egy 
pokrócba, és filozófiai problémákra tér. Elképedek, Edit nem lehet ilyen körmönfont, nem 
is az biztosan, csak játssza az eszét, és átölelem. Edit eltol, és megkérdezi, talán baszni 
fontosabb, mint tisztázni lényeges kérdéseket, például létkérdéseket? Valószínűleg igen, 
válaszolom, mert baszni kell, mindenképpen szükséges, bármennyire is meglepő, a 
baszásnál nincs lényegesebb, és kibontom a pokrócból Editet, simogatom a mellét, 
csókolom mindenhol. Edit azonban köti az ebet a karóhoz, eltol, kijelentve, amíg nem 
válaszolok a kérdéseire, addig őt nem fogom megbaszni. Lelohadok, elengedem Editet, és 
kimért gunyorossággal megjegyzem, jól figyeljen, nem baszni szándékozom vele, hanem 
szeretkezni. Editet ez a megjegyzés mintha levenné a lábáról, odabújik hozzám, megcsókol, 
a mellét pedig, illetve annak bimbóját a számhoz illeszti. Felhevülök újra, megérintem 
csiklóját, amely igen nedves, a hátamra fekszem, magamra húzom, és már-már a  hüvelyébe 
helyezem hímtagomat, mikor Edit lehengeredik rólam, és ismételgetni kezdi, ne, ne, ne, 
még ne, vele ezt így nem lehet, ő nem olyan, főképpen hogy nem is tisztáztuk, hányadán is 
vagyunk egymással, ő nem az a tucat csaj, akivel csak úgy lehet, az nem az ő formája. 
Ugyanakkor, ellentétben a szövegével, hevesen, melegen csókol, simogatja hímtagomat, és 
bevezeti kezemet a hüvelyébe. Így élvezünk el. Magamban dühöngök, milyen megoldás ez, 
micsoda álságos, persze Edithez illő, ugyanakkor elbizonytalanodom, és úgy vélem, Edit 
talán még érintetlen.    

A következő vitakörön Edit megint valami ízléstelen öltözékben jelenik meg, 
szedett-vedetten, elhanyagoltan, mintha még meg sem volna fésülködve, viszont továbbra is 
állhatatosan függeszti rám zöld szembogarát, sötétszőke, elhanyagolt haja alatt, és ismét 
hevesen, sőt ellenségesen, engem megsemmisíteni kívánó szenvedéllyel vitatkozik velem. 
Undorító cinikussággal vádol, megtestesítek szerinte egy olyan korszellemet, amit nem 
vallhatunk magunkénak. Kiknek a nevében beszél vajon, kérdezem tőle metszőn, és 
javaslom neki, hogy élesztővel javítson szellemén, gyógyteás, gyógyvizes kúrát is 
megemlítek, társaink kuncogása közepette, meg hogy kis gyökérkefével puhán dörzsölje át 
az egész testét. Mindez nem akadályozza Editet, hogy elhívjon egy kávéra az óra után, mire 
átfut rajtam, lám, Edit hozza a formáját, és habozom, ráálljak-e, kell-e ez nekem, aztán 
megadom magam, na jó, gondolom, még egyszer utoljára.  

Azonban feszengenem kell a Nárciszban a sok ismerősöm előtt, mert azok bámulják, 
kivel is vagyok, hisz Edit úgy fest és úgy is viselkedik, mint egy kimustrált apáca. És 
alighogy kihozza a pincérnő a kávét, Edit felhajtja, majd felugrik, hogy neki most pedig 
mennie kell, ne haragudjak, nem ér rá, minden percét az igen kemény felkészülésének kell 
szentelnie. Na, jó, ebből elég,  gondolom, és ki is jelentem.  

Egyszer aztán megint rövid szoknyában és tűsarkú cipőben pompázik Edit a 
vitakörön, de most rám sem néz, nem szólal meg, nem is vitatkozik. Szomorúnak, 
kimerültnek látszik, ámde szépnek és vonzónak, megsajnálom, miközben ismét meg is 
tetszik nekem, és elhívom, sétáljunk. A Margitszigeten kötünk ki, szép tavaszi idő van, 
langymeleg. Össze-össze ér a vállunk, meghitten lépegetünk, és, mikor a sziget Buda felé 
eső Duna-partjára érünk, magamhoz vonom, éppen sötétedik, megcsókolom, és Edit mohón 
csókol vissza, nyelvét mintha többé ki sem akarná venni a számból. Ledöntöm a földre, 
felhajtom szoknyáját, letépem bugyiját, egyszerűen szétszaggatom, Edit elomlik, azonnal 
becsúsztatom hímtagomat a hüvelyébe, az igen könnyen becsúszik, és Edit máris kiáltozik, 
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szerencsére nem jár arra senki. Ellenben csalódás ér, no nem nagyon, csak egy kicsit, 
Editnek át van már törve a hártyája. 

Szeretkezéseink a továbbiakban nem túlságosan sikeresek, mert Edit, bár látszólag 
mohón kíván, mégsem tud vagy nem képes összpontosítani a szerelmi együttlétre, inkább 
minduntalan felhozza, mit is olvas és kiktől, Hegel, Marx, Sartre, sorolja, miközben már 
vesszőm mozog a hüvelyében.  

Próbálom elmagyarázni Editnek, térjen már észhez az istenért, és ennek első lépése 
az volna, mondom, ha nem rugaszkodna el oly annyira feltűnően a tapasztalataitól, ha hinne 
a szemének, fülének, egyéb érzékszerveinek, ha engedné magát vezettetni a csiklójától, nem 
zavartatni a hüvelyében fel-alá járó vesszőtől, ha hinne  élményeinek, mert ha az 
ellenkezőjét teszi, akkor kétségbeejtően buta, érzéketlen, színtelen lesz az élete, 
tompaagyúvá változik, máris látszik, hogy az eszmék, amelyekkel tömi a fejét, csak 
megzavarják. Edit felháborodik, és kijelenti, hogy amit én  képviselek, az a korszak 
undorító vonásainak teljes párlata, a barbár törzsiség újjászületése. Hát ebből a 
zagyvaságból elég, jelentem ki. És mivel úgy érzem, Edit minden erőmet elszívja, Edit 
energiafaló, és az az energia, amit felfal, ráadásul kárba vész, többé tudomást sem veszek 
Editről.  

Később nagy pályát fut be, nevet szerez, fontos nevet, sőt hivatali hatalmat is, 
meglehetősen magas rangot tölt be a tudomány irányításában, elképesztő intézkedések 
fűződnek a nevéhez, és férje, ajjaj, még magasabb polcon áll. Ha megpillantom Editet, 
gyorsan kikerülöm, akkor is, mikor pedig nem kerülhetném ki, például tudományos 
üléseken, tanácskozásokon, de kikerülöm, nem érintkezem vele. Emmát például, Emma 
örömére, sosem mutatom be neki, és Emma hol gunyoroskodva, hol indulatosan megjegyzi, 
milyen jelentősnek látszó pályát fut be ez a buta nő. Edit sokat ír, tanulmányokat, 
újságcikkeket. Emma csak megvetően azt kérdezi, miután belenéz ezekbe, hát lehet 
ilyesmit? Mindig rávágom, ugyan már, mindent lehet, mintha nem tudná Emma. 

Futó nők jönnek-mennek aztán nálam, még mielőtt Emma megjelenne az életemben, 
alkalmi kapcsolatok, nem is túl sok, amelyekre rossz szájízzel emlékszem.  
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 Jelzett a látomásom ismét, az egyenruhás, amint ráfogja géppisztolyát a kopasz 
kisfiúra, akinek a hátán bili van. 

Mikor az eső a hóval váltakozott, vagyis beköszöntött megint a tél, és Emma 
megjelent, hogy magával vigye tőlem Ádámot, firtatni kezdtem Emmától, tudja-e, mi az a 
tuntu. Mivel nem tudott a tunturól semmit, magyarázni kezdtem neki, és igen feldobódva, 
nem is akarván abbahagyni a tunturól szóló igen-igen kimerítő mondandómat, felvilágosítva 
őt, hogy a tuntu szócskát úgy kezeltem gyerekkoromban, mint egy rendes, polgári, bevett, 
magyar szót, és igen meglepődtem, mikor megtudtam, azt bizony Rozália nagymamám 
alkotta meg, és csak a családunkban volt használatos, más nem is értette. Ugyanis, mikor a 
téren, ahol naponta fociztam kiskamaszként, megkérdeztem a többieket, miért hívják ők a 
tuntut vajon faroknak, hát elküldtek a jó anyámba, miközben kiderült, sohasem hallották  a 
tuntu szót. És miután megnézték, miről is van szó, vagyis megszemlélték a tuntumat, 
kijelentették, az valóban tuntu, az enyém, és röhögtek. Később a gimnáziumban, tornaóra 
előtt, mikor öltöztünk át, társaim felfigyeltek a tuntumra, micsoda szabás, röhögtek, hol 
lehet beszerezni vajon, kérdezték vidor rosszindulattal.  

Emma ingerült lett, azt hitte ugyanis, hogy hülyét akarok csinálni belőle, és kitört, 
hagyjam abba, elege van belőlem, mikor önhitten mindenféle határt átlépek, különben is, 
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amit az úgynevezett tunturól mondtam neki, az igen megalázó, legalábbis az én gunyoros 
szövegelésemben, és a mi egymáshoz való pillanatnyi viszonyunkban, amelyben igen 
fontos volna, hogy legyen fenntartható mindkettőnk méltóságérzete, de a tunturól való 
beszéd ezt éppen nem segíti elő, mondta Emma.  

Ám továbbra is csak a tunturól értekeztem neki, előadva, hogy akiknek tuntujuk van, 
görcsölnek miatta, sőt takargatják is, és riadtan, nehogy egyáltalán megpillantsák 
illetéktelenek. Így aztán mások jelenlétében nem is pisilnek, nem is fürdenek, megtalálják a 
módját, hogyan ne, még a katonaságnál is megtalálják. Micsoda egeket verő szorongással 
fogadják az ilyenek, ha egyik-másik szerelmük, miután megvizsgálta tüzetesen tuntujukat, 
elragadtatottan feleségnek ajánlkozik, de azt is, ha, becsmérlően nyilatkozva, szakít. 
Mindezek miatt vagy ellenére, a tuntusoknak büszkének kéne lenniük feltétlenül a tuntu 
szabására, kifejezve, az bizony igen hagyományőrző, sőt hősi mondába illő, kinek mi, 
mindenesetre kivétel, és a kivételnek járó megkülönböztetésben kéne részesíteni. 
Terjeszthetnék az ilyenek, hogy aki férfi, ezt hordja, aki meg nő, ezt kívánja, beállíthatnák a 
különös és különleges férfiasság jelképének, nemkülönben a nők reményének. 
Hirdethetnék, kemény, mint az acél, rugalmas, mint a gumi, játékos, mint egy kölyökkutya, 
ízléses, mint egy formatervezett gyertya, sudár, mint a hattyú nyaka, növekedési képessége, 
mint a világfáé, úgy lő, mint a golyószóró. Megkérdezhetnénk, van-e még egy másik olyan 
szerv, mint a tuntu, amelynek szabása a mágikus korból származik, elmélete mitologikus, 
használhatóságát a modernben sem vesztette el; hát nincs más ilyen, jöhet a válasz, csak a 
tuntu, még a posztmodernben is csak az.  

Emma leintett és kinevetett. 
Na, erre dühödten öltöttem magamra a parókámat, az apám nálunk felejtett, ódivatú, 

szokatlanul széles karimájú, sajátos benyomást keltő, furcsa, fekete  kalapját, meg a fekete 
keretes, megtükrözött üvegű, réges-régi, muzeális napszemüvegemet, hogy álcázzam 
magam. Kapóra jött nekem, hogy vasárnap volt, mikor a társaságom, barátaim, majdnem-
barátaim, jó ismerőseim az összejövetelüket tartották, késő délután. Alighogy megérkeztem, 
se szó, se beszéd, a közepére álltam az összejövetelnek helyet adó óriási lakás legtágasabb 
szobájának, amely már zsúfolásig tele volt, és kezdtem kigombolni, álcámban, a 
nadrághasítékomat. Olyan nadrágot vettem fel, amelynek gombokkal működött eme 
hasítéka, mert így hosszasabban, tehát hatásosabban bíbelődhettem el vele. Meglepődtek, 
úgy néztek igen-igen figyelve rám, mintha egy új emberfajtát fedeztek volna fel bennem. 
Rajtam feledkeztek, elsősorban a parókám feltűnően hosszú, roppant lecsüngő, nagyon 
göndör, fekete hajtincsein, és sűrű, torzonborz szakállán, és mintha észre sem vették volna, 
hogy ama hasíték kigombolásán mesterkedem. Mondanom sem kell, nem ismertek fel így, 
álcázottan.  

Egy tágas, jellegzetesen lipótvárosi lakás szolgált  társasági életünknek, szecessziós 
stílusa, bár a karbantartás több évtizedes hiányát megszenvedte, nyomokban még látszott, 
például a fürdőszoba vécécsészéjén egy érdekes növény kúszott halványzöld 
domborműként, és vidáman gondoltam arra mindig pisilés közben, hogy a tuntum 
formájához éppen illik. A szobák régiségkereskedésnek hatottak rozoga, ám értékes, 
különböző korokból származó bútoraikkal. A legnagyobb helyiségben, ahol éppen a 
tuntumat szabadítottam ki a nadrágomból, harmincan is ücsörögtek, legtöbben a földön 
ültükben cigarettázva, így aztán a füst, ahogy  kifejezni  szokták,  ködszerűen terjengett.  

Miután végre ki tudtam halászni, álcám védelmében, tuntumat, felmutatva azt 
győzelmesen, és megszólalva, mert addig egy szót sem szóltam, mondván, na most, 
gyerekek, jól figyeljetek, és rámutattam tuntumra, mint látványra, sőt meglengettem egy 
kicsit. Ám nehogy felismerjenek, amerikaias kiejtést kezdtem utánozni, a legrosszabb 
amerikás magyart, bejelentvén, New Yorkból érkeztem. Zavartan hallgattak, összesúgtak, 
pofákat vágtak, nevettek, sőt fel is hördültek, miközben a tuntumat bámulták. Azonban 
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nemsokára magukhoz tértek, és, híven nyitott szemléletükhöz, amelyet őszintén magukénak 
tudtak, úgy tettek, vagyis kényszerítették magukat úgy tenni, mintha semmi kivetnivalót 
sem találtak volna egy hímtag nyilvános mutogatásában, mert ez a társaság  élen járt 
mindenben,  sőt magát tartotta az egyetlen élenjárónak Pesten és Budán, emiatt aztán 
továbbra is, mintha semmi szokatlan nem történt volna, beszélgettek, járkáltak, ettek, ittak, 
udvaroltak, sőt már készültek arra, hogy majd elmesélik, miszerint az ő köreikben a 
hímvessző mutogatás megszokott dolog.  

Ugyanakkor azért az arcukra íródott, hogyan kerül ide egy ilyen furcsa kalapos, 
ennyire feltűnően hosszú hajtincsekkel, és torzonborz szakállal, a szemük elé, ráadásul a 
hímvesszőjét előtárva. Nem érdekelt, hogyan viszonyulnak tuntum megmutatásához, 
hiszen, tapasztaltam, felismerhetetlenül vagyok álcázva.  

És egyszeriben felmerült bennem, miközben a tuntumat mutogattam, hogy 
egyáltalán nem úgy viszonyulok ehhez a társasághoz, ahogy eddig gondoltam. Ha úgy 
véltem, miszerint a társaság tagjai azok a fajta emberek, akiket közel érzek magamhoz, nem 
hazudtam. Furcsa és érdekes pályákon mozogtak, különlegeseknek mutatkoztak és 
különcöknek, sokuk igen okosnak és képzettnek, némelyek persze akarnoknak, feltűnési 
viszketegségben és nagyravágyásban szenvedőnek, vonzónak is, meg riasztónak is, 
jellemesnek és szélhámosnak, egyesek megalkuvónak látszottak, mások ellenállónak 
bizonyultak. Hasonlóan szemléltük a világot, és mégis unom őket, döbbentem rá hirtelen, a 
tuntum mutogatása közben, idegesítenek, nyomasztanak. Pedig ők voltak a legértékesebbek 
a szememben, és ők voltak azok, akikkel egyáltalán eszmét cserélhettem. Mégis egyre 
kevésbé viseltem el most már őket, jöttem rá, a tuntumat lengetve nekik. Ahogy teltek-
múltak az évek, egyre több kivetnivalót találtam bennük, ébredtem rá, mind kisszerűbbnek, 
mind közhelyesebbnek láttam magatartásukat, egyre kiszámíthatóbbnak, egyre 
visszaköszönőbbnek. Azonban, érdekes vagy sem, mindez csak most tudatosodott bennem, 
mikor a tuntumat tártam  szemük elé. És ők nézték, bámulták, miközben úgy tettek, mintha 
a legtermészetesebb módon élnék a társasági életüket.  

Háttérzeneként éppen a Drumming című Reich művet hallgatták a lemezjátszón, 
mire megjegyeztem, továbbra is ott, a legnagyobb szoba közepén állva álcámban, tuntumat 
mutogatva, no lám, mit hallok, ha igazi tehetség volna a szerző, akkor, ha harmóniátlan 
harmonikus dallamokat alkotott is, lehetne azért utcán fütyülni. Na erre, ha a tuntumra nem 
is, felkapták a fejüket. Meglepődtek egy olyan figura, amilyennek álcáztam magam, modern 
zenéről, a legmodernebbről szóló szavain, egy modern előtti figura, akit megtestesítettem 
külsőleg, ilyetén való okoskodásán, ami láthatóan bosszantotta őket, hiszen nekik Reich 
zenéje szent volt. Súgtak-búgtak, zsongtak, és egyre inkább szemlélték a tuntumat.  

Egyik igen jó ismerősöm, tulajdonképpen majdnem-barátom szólalt meg először, 
mérget vettem is volna rá, hogy az az illető lesz a hangadó ma is, most is, mert mindig ez az 
illető volt a hangadó, bármiről folyt is a szó, szóval ez az illető, majdnem-barátom benyögte 
gúnyosan, persze ő sem ismert fel, hogy amit mutogatnak nekünk, egy sajátos formájú 
farok, de azért nem ismeretlen bizonyos körökben, majd emlékeztetett, hogy figyelem, eme 
farok tulajdonosa igen érdekesen és találékonyan beszélt Reichről. Mire megkérdeztem tőle, 
tudod te, mi az a tuntu, öcsi, ezt kérdeztem meg álcázottan ettől a majdnem-barátomtól, 
ettől a tekintélynek örvendő hangadótól, és így, öcsi, miközben a tuntumat ráirányoztam, 
mintha egy vízcsapra szerelt gumicsőből le akarnám fröcskölni, és tapasztaltam, a hangadó 
tekintélye egyből lenullázódott. Jól figyelj, öcsi, folytattam, jól figyeljetek mindnyájan erre 
a szép kis, de inkább nagy micsodára, mondtam, és nevetve mondtam, ezt tuntunak hívják, 
ha nem tudnátok. Láthatjátok, magyaráztam álcámban, ez ilyen, és színpadiasan 
megsimogattam, miközben most már többen felugráltak és az ajtó felé indultak, elsősorban 
a hímneműek, mert a nőneműek inkább kitartottak. Ohó, megállj, gyerekek, megálljatok, 
emeltem fel hangomat, még egy szóval sem tértem rá, miért is hívom fel tuntumra a 
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figyelmet. A fejét nézzétek, szólítottam fel a társaság tagjait, a makkját, és rámutattam, na, 
ugye, ritka és szép forma.  

Most azok is megálltak, akik el akartak az előbb még sietni, és bámulták, 
tulajdonképpen babonázottan bámulták álcázott alakom hímvesszőjét. De nem mindenkinek 
ilyen szabású a farka, gyerekek, mondtam, és akiknek nem ilyen, azok bizony közönséges 
figurák. Megkérlek, fordultam álcámban a hangadóhoz, majdnem-barátomhoz újra, mutasd 
a tiédet, öcsi, hadd állapítsam meg, rendhagyó volnál-e vagy közhelyes, lázadó vagy 
nyárspolgár, rendes ember vagy politikus, a közvéleménynek fittyet hányó vagy a 
közvélemény része.  

Halálos csend lett, nem hazudok, halálos csend. Nevettem magamban, ám 
nevetésemet elűzte a felrémlő emlékezésem arról, hogy kisgyerekkoromban meg akartak 
ölni, és nyilván azért is akartak, mert tuntut birtokoltam. Eme emlékezetem hatására aztán 
marokra fogva ismét a társaságra irányítottam a tuntumat, miközben hirtelen, a magam 
meglepetésére is, sírni kezdtem. Odaszóltam álcámban és sírva a hangadónak, figyelj csak, 
öcsi, aki most már nagyon is figyelt, sőt megbabonázottan figyelt. Szóval megtörtént velem, 
öcsi, mondtam álcázottan, hogy a hímvesszőm kinézete miatt meg akartak ölni. Ezt 
mondtam, és továbbra is folytak a könnyeim. A tuntum hozta rám a bajt, uraim és hölgyeim, 
folytattam, és a hímvesszőmre mutattam, persze a tuntu rám szabatott, ez az igazság, 
mondtam, így aztán a tuntum formája, megformázása és a magam kiirtási kísérlete 
összhangban volt egymással, no persze, csak egy bizonyos felfogás szerint. És nem történt 
változás, mondtam, a tuntumon manapság is összeröhögnek, és kifejezik, én más vagyok, 
amit ugye a tuntum is bizonyít, egy olyan más, aki pedig idegen, igen, idegen, tehát 
veszélyes. Ebből aztán következik, hölgyeim és uraim, miszerint, ha ti, tértem át a 
tegezésre, nem léptek fel ez ellen, egy ilyen felfogás ellen, akkor a ti társaságotok egy 
hallgatólagosan gyilkos társaság, és mindenekelőtt saját magatok közül fogjátok kinyírni, 
aki tuntut visel, vagy tuntut viselhetne, hahaha, nevettem könnyeimen át álcámban. 
Felszólítalak benneteket, folytattam, barátilag szólítalak fel, tegyétek ki a farkatokat, 
győződjetek csak meg arról, kit kell elpusztítani magatok közül, hölgyeim és uraim, jobb 
azzal tisztában lenni ugye, meg azzal is, hölgyeim és uraim, mi szabatott a tuntusokra és mi 
a farkosokra.  

Amennyire könnyeim fátylán keresztül láthattam, a társaság tagjai kissé 
összezavarodtak, sőt könnyeztek is közülük néhányan, mint az a színházi vagy koncert 
közönség, amely meghatódott egy produkció láttán, mert kétségtelenül meghatódtak. 
Körülvették álcázott alakomat, miután elraktam a tuntumat, kérdezgettek mindenféléről, 
főképpen az életemről, elsősorban arról, hogyan is akartak engem megsemmisíteni, meg 
New York-ról is kérdeztek, ahol, mint állítottam nekik, laktam, ám ez már nagyon a 
terhemre volt, szabadulni igyekeztem tőlük, hát indultam a kijárat felé. Át kellett törnöm 
rajtuk, mivel minduntalan elém álltak, és vigasztalni próbáltak valami baromsággal, sok 
bárgyú hülyeséggel, amit rájuk, erre a társaságra most már igen jellemzőnek tartottam. 

Gyalog indultam el, vonzott a hol tavasz, hol nyár, hiszen a tavaszi orgonaillat még 
váltakozott a nyár sárgásvörös hőhullámaival, és mivel jó kedvem kerekedett, hogy ezt az 
élenjáró társaságot így megtréfáltam,  és mert parókámban, apám sajátos benyomást keltő 
kalapjában és a muzeális napszemüvegben tökéletesen álcázottnak vagyis 
felismerhetetlennek véltem magam, azt csináltam, amihez leginkább kedvem szottyant. 
Pisztolyt formáztam a Margit hídon átkeltemben a jobb kézfejemből, és, mint 
gyerekkoromban, utánozni kezdtem a lövöldözés hangját, piff, puff, ahogy szokták, piff, 
puff, mondogattam hangosan, rászögezve jobb kezem mutatóujját a szembejövőkre, akik 
szótlanul, de óvatosan, igen nagy ívben kerültek ki, lapos, sőt alattomos pillantásokat vetve 
rám, elsősorban a feltűnően hosszú, roppant lecsüngő, nagyon göndör, fekete hajtincseimre, 
és sűrű torzonborz szakállamra. Pisztolyoztam álcámban végig a Mártírok útján, azt így, az 
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új nevén neveztem kivételesen, és nem véletlenül, miközben az járt a fejemben, hogy hiszen 
én csak a kesztyűt veszem fel, ha úgy teszek, mintha pisztolyt szögeznék, mivel minden és 
mindenki pisztolyt szögez és szögezett nekem, amikor csak tehette, minden és mindenki 
pisztolyt, hol láthatót, hol láthatatlant, és én csak, és végre valahára életemben először, 
viszonzom, csupán viszonzom, önvédelemből viszonzom, meg persze, és sajnos, csak 
játékból viszonzom. Nevezhetném revolverezésnek, ami ellenem irányult és irányul, 
kétségtelenül, találó és közkeletű magyar szóval, revolverezésnek, amit, ember legyen a 
talpán, aki képes kibírni, szabályozni, esetleg tudomásul nem venni. Piff, puff, céloztam 
meg jobb kezemből formázott „pisztolyommal” egy szikár, öreg férfit, akiről el tudtam 
képzelni, hogy bizony, annak idején, rám szegezte volna a fegyverét, mire az öreg, 
várakozásomnak megfelelően, ellenségesen, komoran, látva a sajátos kalapomat, 
hajtincseimet és szakállamat, azt sziszegte, hogy most már ezek meg is hülyültek, hála 
istennek. Nyilvánvalóan engem revolverez, bizony, jutottam erre, szülőföldemen, itt, 
Magyarországon szinte minden és mindenki, az olyanra, mint én szokás revolvert szögezni 
errefelé, és kényszerítve voltam és vagyok, hogy eltűrjem, és hogy belenyugodjak. 
„Rálőttem” egy csókolózó fiatal párra, figyelmeztetni őket, gondoljanak azokra is, akik nem 
ilyen felhőtlenül boldogok, és sosem lehetnek azok. A csókolózó pár persze kiröhögött, és 
kezükkel felrajzolták a levegőbe roppant lecsüngő, nagyon göndör hajtincseimet. Azt a hitet 
akarja minden és mindenki kelteni velem kapcsolatban, gondoltam, hogy a nekem szóló 
revolverezés a sorsommal fonódott össze, sőt nem is a kiirtásom, hanem  a megóvásom 
érdekében. Szeretnének rávenni, lássam hát be, a rám irányuló revolver elengedhetetlen 
kellék az életemhez, esetleg a halálomhoz, amely élet vagy halál revolverezés nélkül nem is 
volna élet vagy halál. Egy középkorú hölgyre fogtam „pisztolyomat”, valamivel a Széna tér 
előtt, de nem „lőttem”, sőt intettem, menjen békével, mivel belé láttam, talán elbújtatna, ha 
veszélybe kerülnék, ám a hölgy megjegyezte gyűlölködve, meg kéne szabadítani az 
ilyeneket a szőrzetüktől, kopaszra nyírni őket. Belenevettem a hölgy arcába, miközben arra 
gondoltam, hogy a revolverezés úgy van számontartva, mint ami nekem kedvező, 
mostanában kedvező, hiszen engem védeni kell, és így, revolverrel védenek, és ha rám is 
irányozzák, akkor is csak védelemből, illetve csak képletesen, mai napság csak képletesen, 
mert nem sütik el, ugyanakkor így fegyverezik le azokat, akik rám sütnék, legyek hát hálás. 
Ha meg nem sikerül a lefegyverzés, mert úgy alakulnak a dolgok, hát az is nekem kedvező, 
tudniillik egyszerűen és sallangmentesen egy pisztolylövés megszünteti a szenvedésemet. 
Piff, puff, „lőttem” egy kikent, kifent fiatalemberre, aki divatos szürke kalapot viselt, és 
akinek fennhéjázó, rideg tekintetétől megborzongtam, az viszont megállt, és rácáfolva az 
első benyomásra, barátságosan mosolyogva „lőtt” vissza rám, pontosabban a sajátos 
benyomást keltő fekete kalapomra, és ezt a kalapja leverésével jelezte is. Régi fortély, ócska 
fogás a revolverezés, gondoltam, miközben lehántottam magamról az álcámat a Moszkva 
tér egyik zugában, majd felszálltam a 18-as villamosra, és a különböző korszakaimban rám 
irányuló revolverezéseken gondolkoztam egészen hazáig, az Albertfalva kitérőig.  

Házunk elé érve, a Csurgói úton, nyomban odasiettem álcázottan egy parkoló 
kocsihoz, elővettem a tuntumat és lehugyoztam. Bár gyérek voltak az utcai fények, néhány 
kutyasétáltató észrevette, az egyik odaszólt a kutyájának, egy kis pulinak, ugye Morzsa, te 
nem pisiled le más tulajdonát, mert te nem viselsz ilyen frizurát meg szakállt, és rám, illetve 
álcámra mutatott, a te szőrzeted, folytatta az az illető a kutyájának, magyar szőrzet. Ezt 
hallva a tuntumat marokra fogtam, és közelítettem  a kutyás felé álcámban, és mivel az 
látta, le akarom hugyozni őt is, gyorsan felszívódott. 

Esett az eső, szinte naponta esett, nyári eső, könnyű, permetező szemű, síkos lett tőle 
a járda a Csurgói úton. Este, ha felnéztem a tejszerű égre, eltompultnak láttam a csillagok 
fényét, el is neveztem albertfalvai eltompultságnak. 
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 Mikor beköszöntött a tél, és síelni mentünk Ádámmal a Déli Chopokra,  
megismerkedtem ott Nórával, tudniillik feltűnt nekem Nóra, mennyire szabályosan siklott, 
ahogy kellett, szépen, biztosan mozgott a lejtőn, tulajdonképpen ez vonzott benne először, 
de még inkább vonzott aztán hirtelenszőkesége, sudársága, kőszerű keménységgel 
meredező, mondhatni himtagdelejező emlőhalma. Kértem, tanítson meg rendesen síelni, így 
akartam közelebb férkőzni hozzá.  Ráadásul szép fogakkal, érdekes mosollyal bírt, bár kissé 
megtört arcvonásokkal is, ami azonban csak fokozta rám a vonzó hatását, és korban éppen 
hozzám valónak tetszett. Visszafogottan viselkedett, nem akarta azt a hitet kelteni, mintha 
közelebbi ismeretségre kapható lett volna. Még a nevét is csak nehezen árulta el, igen 
szerénynek mutatkozott, ellenére csábos, mert valóban csábos külsejének, mégis mintha 
irtózott volna a női nem bizonyos fogásainak bevetésétől. Azért azt megkérdezte, miután 
bemutatkoztam, hogy azonos vagyok-e azzal a kutatóval, akinek ismeri munkáit, tudniillik 
ő is kutató, csak jogász. Meglepődtem, és fellelkesedtem azonnal, hogy nekem vele, 
Nórával kell járni, hát végre, örvendeztem előre, nem kell majd unatkoznom meg 
hülyeségeket hallgatnom egy nő társaságában, magától értetődően beszélhetek, mint 
képzeltem, kutatásaimról neki is, nemcsak Emmának. És miután kiderült, egyedül él, 
vacsorázni hívtam, és mindent elkövettem, hogy Nórával járhassak. Azt gondoltam, nehéz 
lesz, mert Nóra távolságtartónak tetszett, kissé merevnek, azonban mégis, már másnap 
hajlandó volt velem tölteni az éjszakát. Kissé csalódtam, mivel eléggé visszafogottan és 
csendesen szeretkezett, éppen ellentétesen, mint Diána, azonban úgy véltem, hogy minden 
Diánával való ellentét jól jön számomra, mert olyan még egy, mint Diána, nem kell nekem. 
És Nóra azzal nyert nálam, hogy mindenben különbözött  Diánától.  

Ádám közömbösen vette Nórát, közömbösebben mint Diánát. Jóképű kiskamasszá 
serdült, egyre különlegesebben látszott mutatósnak és nyúlánknak. Tolsztojt olvasott meg 
Mikszáthot. És persze mindig rajzolt, ábrákat készített a Háború és békéhez meg a Két 
koldusdiákhoz. Az egyik magyarórán, mikor a tanárnő egy varázslással foglalkozó 
mondókát olvasott fel, és felszólított, hogy akit sikerült elvarázsolni, az álljon fel, mindenki 
felállt, kivéve Ádámot. A tanárnő felhördülésére Ádám kijelentette, őt csak akkor lehet 
elvarázsolni, ha akarja.  

És meglepetés ért, tudniillik beszámolt nekem Emma arról, hogy kirúgta Lajost, a 
gyártásvezetőt, elköltözött tőle, szerzett egy lakást, eltartási szerződés révén, amit persze 
még az ügyes Lajos ütött nyélbe, a Mészáros utcában, majd elárulta rögtön azt is Emma, 
hogy egy újabb férfi van az oldalán, egy Kázmér nevezetű, valami énekművész, 
kétgyerekes, elvált, negyvenes férfiú, aki rendszeresen jár külföldi vendégszereplésre, 
meglehetősen sokat keres, és segíti Emmát pénzzel.  

Nekem sem kellett több, és jöttem Nórával, mondván, hogy képzeld, Emma, milyen 
az a Nóra, egyszerűen hímtagdelejező, hirtelenszőke, kőszerűen meredező emlőhalmokkal, 
és mindez egy jogász kutatót takar. Emma felcsattant és kijelentette, taszítanak a mesterkélt 
megnyilvánulásaid, Gyula, az idegesítő gunyorosságod, ami csak a bizonytalanságodat, sőt 
egyenesen a belső szabadságod hiányát példázza. Emma, figyelj, mondtam, Nóra rohadtul 
képzett, ám azonkívül elkötelezetten nőies, nemkülönben döglesztően értelmes, sőt nagy 
jövőjű kutató, és tudd meg, Emma, hogy  ez a Nóra egy kaland, érzéki kaland, véreres is 
lesz tőle mindig a szemem, mind a kettő. Ejnye, Gyula, hát miért nem mész, kérdezte 
gúnyosan Emma, szemorvoshoz? Ugyan Emma, ne tereld el a szót, mondtam, majd 
hozzátettem, hogy Nóra sokszor annyira felmérgesedik a viszonyok alantasságától, mert 
Nóra bizony egy erkölcsi lény, annyira, hogy rugdosni kezdi azt a tárgyat, szinte akaratán 
kívül, amit a közelében rugdoshat. Hát ez jó, nevetett Emma, remélem, Gyula, nem lesz 
semmi baja a lábának, mondjuk a karcsú vagy kövér vagy mit tudom én milyen bokájának, 
amely, gondolom, mondta Emma, kivillan a szoknyájából, ha szoknyát hord a 
szerencsétlen.  
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Pénzt kellett volna kölcsönkérnem, de kitől, Kázmértól kellene kérnem, Emma 
barátjától, ötlött fel bennem, ám aztán gyorsan elhessegettem. Többször összefutottam vele 
Emmánál, a Mészáros utcában, véletlenül, a kopasz fejű, girbe-gurba orrú, jól fejlett hasú 
Kázmérral, az énekművésszel, aki kellemetlen, tapintatlan, mindenkinél mindent jobban 
tudó, műveltségét és beavatottságát fitogtató viselkedésével inkább vigécet formázott, 
mintsem művészt. Kázmér azonnal nekem esett, és így, hogy figyelj, Gyula, a te 
tudományod azt fedezi fel, azt szajkózza, amit, hát kissé mulatságos, úgyis tudunk. Maradj 
Kázmér, jegyeztem meg feszülten, a dalolásnál, a pacsirta is marad… de, apropó, 
kérdeztem, milyen a kedélyed? A kedélyem, hol ilyen, hol olyan, válaszolta Kázmér, ha 
veled beszélek, Gyula, akkor, és nevetett, a legkitűnőbb. Szóval, ezek szerint, tehát a 
kedélyed hullámzó, nyugtáztam mosolyogva, és ez bizony szerencse az esetedben, Kázmér, 
tudniillik, amit csinálsz, a dalolás, tudvalevően a művészetek azon ága, amely a kedélyből 
fakad, és a kedélyi élet hullámzásait hangokkal érzékelteti, mondtam vígan. Aztán gyorsan 
eltávoztam Kázmér és főleg Emma villámló szeme elől. 

Mikor a szeretőinkről volt szó, nem bírtuk abbahagyni egymás meg a másik 
szeretőinek csepülését, sőt ilyenkor a múltunk is mindig felmerült.  

Maradjunk csak annál, Gyula, jegyezte meg Emma nem is egyszer, hogy túlságosan 
is tiszteltél, ha sokszor meg is bántottál, vagyis rosszul tiszteltél, tiszteleted gátolta a 
szerelem kinyilvánításának közvetlenségét, tulajdonképpen a szerelem gyakorlását bénította 
meg, és abból nem kértem. A kurva életbe, Emma, a kurva, rohadt életbe, emeltem fel a 
hangomat, mit képzelsz, hát átírhatod a kettőnk szerelmének eseményeit, úgy állítva be, és 
ezt is milyen álságosan, mintha az irántad való tiszteletem egyáltalán megbéníthatta volna a 
szerelmünk gyakorlását, azt hiszed, mindent a fejemhez vághatsz?! Sajnos, Gyula a lelked 
végzetesen röghöz kötött, szögezte le Emma, ilyen lelked van neked, Gyula, meggátolt 
abban, hogy annak idején kalandokba, persze méltóakba, bocsátkozzunk együtt, pedig 
mennyire szerettem volna kalandokat, merész vállalkozásokat, nagy kár, hogy nélkülöztük a 
közös életünkből ezeket, és miattad nélkülöztük, a gyenge biztonságérzeted miatt, hiszen, 
ha az forgott kockán, elveszítetted a fejedet. Amit rólam állítasz, Emma, mondtam, szép 
kerek ábrázolásnak tűnik, amely gyönyörűen körülír, csak éppen nem engem, hanem a 
mostani barátaidat. Unlak, Gyula, csattant fel Emma, unom az elhárító gépezeted 
működését végtelenül. És akkor kijelentettem, hogy ja igen, Emma, elfelejtetted kifejezni 
még ráadásul, hogy a térdkalácsom beletört a homlokomba. Gyula, te aztán egy életfogytig 
tartó idegpróba vagy, jegyezte meg Emma, tudd meg, és akkor lett belőled elegem, mikor a 
gőgöd, az a jellegzetes, világundorba ment át.  

Ezek a mai nők, Gyulám, megérik a pénzüket, dohogta anyám, Ilona, mikor 
legutóbb megjelent nálam, a Csurgói úti lakásban, hogy a bútorokon lerakódott port, ahogy 
szokta, megcsíkozza az ujjával, elrémülten szemlélve a konyhaasztal meg a kövezet 
morzsahalmait, és hogy aztán a mosatlan edények, tányérok, lábasok, evőeszközök, poharak 
sokaságának megtisztításához meg takarításhoz lásson. Hát az a Diána, leesne az 
aranygyűrű az ujjáról, ha, kerepelte anyám, kitakarítana nálad néha napján, Gyulám? Diána, 
ugyan, jegyeztem meg, hol van már Diána, a történelem süllyesztőjében, anyuka. Csak nem, 
Gyulám, pedig milyen rendes lány volt az, ha nem is takarított, sokkal rendesebb, mint… 
megmondom őszintén, mint… szóval, mint az Emma… És már kezdtük Diánát meg is 
szokni apáddal, folytatta, biztosan az Emma van a dologban. Jaj, ne, anyuka, tiltakoztam, ne 
gyere ilyenekkel, megnyugtatlak, Emmának édes mindegy, milyen nő van körülöttem. 
Ugyan, Gyulám, ne legyél ennyire naiv, az Emma nem hagyja, hogy legyen ő utána valaki 
nő melletted tartósan, az Emma aztán nem hagyja… Viszont hadd kopogjam le, Gyulám, 
folytatta anyám, és lekopogta, szerencséd van, amiért szétmentetek az Emmával, nem is 
tudod, milyen szerencséd… Előbb kellett volna szétválnotok, tette hozzá, mielőtt a 
könyvedet megírod, mert, hogy ilyen könyvet írtál, ilyet, amilyet elítéltek, abban nagy része 
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van az Emmának. Micsoda, csattantam fel, most már ebből, anyuka, elég! Ne kiabálj velem, 
Gyulám, moderáld magad, légy szíves, csattant fel anyám is, miért ne mondhatnám el, amit 
gondolok… Szóval egy hülye vagy, szögezte le anyám, és elvonult. 
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Illik hozzám Nóra, ezt gondolom, és igyekszem ki is mutatni mindenképpen, hiszen 
Nórát beavathatom, hisz ő is kutató, kutatásaimba, meg is teszem, lelkesen és igen 
tárgyszerűen avatom látásmódomba, aztán meg szenvedélyeimbe, sőt mindennapjaimba is. 
Mint vélem, Nórának feltárhatom magam, fel is tárom, ha csak részben is, azt is gondolva, 
hogy majd cserébe ő is feltárja magát nekem, de erre várnom kell, hisz keveset árul el 
magáról, inkább takarja magát és hallgat.   

Hallgatunk, minduntalan beleütközöm Nóra hallgatásába, és ez engem is elnémulásra 
késztet. Hallgatok és bámulom a szintén hallgató Nórát. Hangulata borongós általában. Ámde, 
mikor nem borong, és ez is megtörténik, akkor lehet vele beszélni, és kiderül, hogy tájékozott, 
képzett, és röpködnek köztünk az olyan kifejezések, mint protestáns újratermelés, leláncolt 
etika, a szabadság fogaskerekei.   

Emmának meg minduntalan azzal jövök, na végre, van egy barátnőm, aki okos és 
képzett, sőt éleslátó, érdeklődése széles, véleménye megalapozott; versenytársa lehetne még 
neki, Emmának is; jobban tenné, ha ő is egy ilyen barátot szerezne Kázmér, a mostani barátja 
helyett, aki egy seggfej, mondom. És még azt is képes vagyok hazudni, hogy Nóra könyvet 
fog írni, Nóra is alkotó, rokonlelkek ők ketten, magyarázom Emmának. Képzelem, jegyzi meg 
Emma, képzelem. Különben rokonszenvesnek találja Nórát, mikor megismeri, tetszik neki a 
mértéktartása, de leginkább, hogy eszében sincs Ádámot behálózni, nem akar anyáskodni 
vele. Ádám nem is bírja Nórát, igen távol van tőle, egyszer beleköp a levesébe, szerencsére 
mikor Nóra nem láthatja.  

Nóra kedélye nem mutatkozik túl vidámnak, inkább mélabúra hajlik, ráadásul mindezt 
még át is szövi óvatos és bizonytalan magatartással. Ha Nóra apró, de nagy könyvespolccal, 
és sok könyvvel berendezett Brassó utcai lakásában szeretkezünk, akkor, Nórából fakadóan, 
eléggé visszafogottan és csendesen tesszük, ami engem ingerel, és Nóra felbosszantására 
ösztönöz.  

Kifejtem, hogy mintha Nórának a hüvelyével volna valami kis bibije, mert ezt 
érzékelem az én hüvelybe való testrészemmel, ami lehet érzéki csalódás is, de összefügghet 
egészen mással is. Mire szomorkásan azt mondja Nóra, ne célozgassak arra, mintha 
hímvesszőm túlzottan nagy volna, hozzá nem illő, mert nem az az érdekes, hanem a 
személyem az érdekes, amely úgy egyben tűnik neki nagynak, vagyis inkább 
túlnövesztettnek, de reméli, ahogy telik az idő, egyre kevésbé terheli majd meg. Aha, értem, 
mondom, megterhelő volnék a számára, pedig nem szeretném.  

Igyekszem kimozdítani borongósságából, és viccelődöm, például megkérdezem, miért 
borongóssággal titkolja a kicsattanó vidámságát?  Nem volna szép, ha kirína, jelenti ki, hiszen 
mindenki borongós a környezetében, gyerekkorától kezdve, és nehogy azt higgyem, hogy én 
mentes volnék a borongósságtól, búval béleltségtől, sőt nagyon is magamba vagyok süppedve 
gyakran, és ebből egy furcsa dolog lendít ki, ráadásul egy mellékesnek látszó, ha például 
időnként átmegyek, és meglepetésre, sportemberbe, tőlem nem várhatóan, mondjuk, mikor a 
szörfömmel megyek valahova a bogárhátú autóm tetején cipelve, feltűnést keltően, amit 
roppant élvezek is. Hát igen, Nórával keményen sportolunk együtt, Nóra alkalmas erre, és 
mikor gyönyörűen siklik meredek lejtőkön is, akkor egyáltalán nem tűnik borongósnak. 
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Állandóan síelned vagy szörföznöd kéne, Nóra, mondom neki, ha nem teszed, elvész benned 
egy sportnő. Nevetünk, bár kissé borongósan nevetünk. 

Ha viszont az én Csurgói úti lakásomban szeretkezünk, akkor előjön a Nórában 
rejtőző, mélyen rejtőző elevenség, és nemcsak a bökdösésben, ahogy meri nevezni a 
szeretkezést, hanem, zárkózottságán lazítva, a vallomásaiban is.  

Kiderül lassanként, miszerint Nórát nyomasztja az anyja, gyerekkorában is 
nyomasztotta, az anyja uralkodik a családban, és még most is nyomasztja, tudniillik anyja 
igen basáskodó, lelomboz mindenkit, elsősorban Nórát, semmi nem jó neki, megátalkodott, 
rémisztő hangulatot kelt. Valamikor magas tisztségeket viselt, mereven, szélsőségesen 
képviselte az erőszakos, parancsoló, kényszerítő módszereket, nő létére, és annyira, hogy 
kellemetlenné vált, és leváltották. Nóra szégyelli anyját, családját, szeretne elszakadni tőlük, 
de mégsem szakad el, talán ezért is hajlik kedélye mélabúra.  

Egyre többet hallgatunk, mindketten hallgatunk, Nóra is hallgat, én is hallgatok, 
mélyen hallgatunk együtt, hosszasan hallgattunk, nem nézünk egymásra ilyenkor, hallgatunk, 
folyamatosan hallgatunk, idegesítően hallgatunk. A fenébe, gondolom, vajon miért 
hallgatunk? Elnézem hallgatás közben Nóra gyönyörű emlőhalmait, karcsú derekát, 
szabályos, szoborszerűen kifaragott lábát, a fogsorát, amely egyenletes és fehér. Ha Nóra 
lakásában hallgatunk, akkor századszorra is úgy vizsgálgatom a szobát, mintha először 
látnám, és mindig megállapítom, nem igazán van nőiesen berendezve. Hallgatunk, és 
bámulom Nórát, persze nem feltűnően, inkább lopva, és megállapítom, mennyire tetszik 
nekem Nóra sajátos mosolya, ha véletlenül megnyilvánítja, hogy arcvonásai különlegesek, 
pedig furcsán megtörtek, ami nekem igen tetszik. És arra gondolok, hogy Nóra azért hallgat 
ennyire, mert nincs magában bizalma, pedig akár szépségversenyt is nyerhetne, ráadásul 
nemcsak szép, de okos is.  

Amikor nálam, a Csurgói úti lakásomban hallgatunk, akkor mindig kényszeresen 
felmerül bennem, hogy Nóra mint kutató bizony önállótlan, a feladatokat másoktól kapja, 
nincs saját elképzelése, bár amit megcsinál, abban kivetnivaló nincs, viszont nem képes 
kiválni. Dicsérem ugyan a munkáit, azonban látom, nincs mit dicsérni azokon.  

Miközben hallgatunk, átfut rajtam, már nem sokáig bírom ezt a sok hallgatást. 
Bosszankodom Nórán, vajon mi hiányozhat belőle, ezen töprengek kedvetlenül. Szép, de 
mintha híján volna a jelentőségnek, képzett, viszont nem tudja, mi az, amit csak ő tudhat, 
értelmes, azonban korlátokkal, kedves, mégis merev. Mintha kényszeredettség, kisszerűség 
áradna belőle.  

Tudomásul kell vennem lassan-lassan, hogy Nórából sosem lesz az, aki nekem kell, az 
a társ, és próbálok célozgatni, mondván, Nóra, ne merevedj le, az istenért; olyan 
nyögvenyelősen gyűröd a napokat; jelentősen, Nóra, jelentősen; háttérbe az óvatoskodással 
meg a bizonytalansággal; ha a földhöz ragadsz, akkor jaj; érezz már rá, a fenébe is, arra, aki 
csak te lehetsz. Ilyenkor Nóra zavarba jön, megbántódik, és ez a kínos nekem.    

Nóra egyszer csak meglepetéssel szolgál, ugyanis kitálal, holott csaknem két 
esztendeig visszafogta magát, soha nem kezdett veszekedésbe, nem borult ki, nem támad, 
viszont az egyik este kiadja keserűségét. Furcsa neki velem, mondja, hihetetlenül távol 
vagyunk egymástól. Kapcsolatunkat különböző szakaszokra oszthatja, az első szakaszt, a 
felvezetést vonzónak találja, de már, szerinte, a harmadik szakaszba kerültünk, és az 
kibírhatatlan. Kezdetben, mikor beavatom, és rendkívül kedvesen a munkámba, a 
kutatásaimba, akkor úgy gondolja, hogy van jövője viszonyunknak. Aztán jönnek a fene nagy 
hallgatásaink, mondja, emlékezzek csak, hogy estéken át ülünk és egy szót sem szólunk. Mire 
azt kérdezem Nórától, de hát ki akadályozza a megszólalásban? Egyszerűen megbénul tőlem, 
jegyzi meg. Pedig éppen felélénkíteni szeretném, mondom. Ez szép, mondja, csak már elege 
van az ilyen és hasonló mondatokból. Elhallgatunk ismét, és hallgatunk, sokáig hallgatunk. 
Aztán kitörök, mondván, mindig ugyanaz a szar, unom. Unja ő is, mondja Nóra. Hát akkor le 
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kell vonni a következtetést, mondom.  Persze jól tudja, mondja Nóra, hogy Emmával nem 
hallgatnék, jól tudja, hogy nekem nem kell más, csak Emma kell, igen, ismételgeti, csak az 
Emma, ezt mindenki tudja. Na jó, mondom, és legyintek. 

Egyre türelmetlenebb vagyok Nórával, egyre jobban unom, Nóra meg persze mind 
borongósabb, mind kedvetlenebb. Mind többet hallgatunk, és ha beszélünk is, mind 
kényesebb témákba bonyolódunk. Furcsa neki velem, fakad ki egyszer Nóra, mert az idő 
múlásával nemhogy közelebb, de egyre távolabb kerülünk egymástól, pedig ő felnéz rám. 
Hízelgő, jegyzem meg, ha valakiről azt gondolják, fel lehet nézni rá, de hát ez semmi másnak, 
csak egy különbségnek a következménye, hogy akire felnéznek, az magasabb annál, mint aki 
felnéz. Helyben vagyunk, mondja Nóra, a zavarba ejtő viselkedésnél, zavarba ejtő módon 
szeretek viselkedni, és ez őt igen megterheli, viszonyulhatnék hozzá kellemesebben is. 
Megkérdezem, hát annyira kellemetlen és zavaró volnék én? Mire Nóra elnéz a távolba, 
hallgat. És kitalálom, persze nem oly nehéz kitalálni, hogy Nóra borongóssága és hallgatása 
abból is fakad, hogy tudja, kapcsolatunknak nincs jövője, számára nincs, nem fogom elvenni 
feleségül. 

Igen vágyna Nóra elutazni tengerre, az Adriára, már kitűzzük az indulást is, de húzom 
az időt, ugyanis be akarom fejezni a kutatásomat, és kijelentem, nem mehetek, Nóra menjen 
egyedül, ha akar, vagy a barátnőivel. Nóra szeme könnyes lesz, és akkor kell rádöbbennem, 
hogy Nóra engem, bár eddig nem vallja be, szeret. Kivágódik a lakásból, rohan el. Nézek 
utána a folyosón, és észreveszem, a háta rázkódik, tehát sír. Utána rohanok, megsimogatom, 
megölelem és kinyilvánítom, elmegyek vele az Adriára.  
 Csakhogy még aznap felhívom telefonon, és közlöm, szakítok vele. Nóra kikészül, 
hallok is egy csobbanást, mintha a kagyló kiesve Nóra kezéből belehullana a kád vizébe, 
tudniillik Nóra, mint be is jelenti, éppen fürdik; a vonal szét is megy. Megriadok, hátha agyon 
csapja az áram, ugye a víz veszélyes áramvezető, de nagy-nagy megkönnyebbülésemre, mikor 
újra hívom, Nóra veszi fel. Lecsapom anélkül, hogy beleszólnék. Hetek múlva találkozunk 
véletlenül a Múzeum körúton, a nagy antikvárium előtt, és megrendülök, látva, Nóra 
mennyire megsínyli szakításunkat, lesoványodik, elnyúzottnak látszik, tompán szemlél. Átjár 
az emlékező fájdalom, és ezt meg is mondom. Higgye el, mondom neki, emlékszem 
mindenre, szép volt, és fájdalmas nekem a szakítás, mondom. Ha így érzek, miért hagytam őt 
el, kérdezi, duma az egész. Nem akartam lekötni, mondom, és szomorúan hozzáteszem, hogy 
átérzem, mennyire megtiportam egy kedves, értékes lányt. Majdnem megöltem őt, jegyezi 
meg Nóra tömören, elcsúszott a fürdőkádban, mikor kiadtam az útját, beverte a fejét, a víz alá 
került, sokat ivott. Szégyellem magam, jegyzem meg halkan, megrendülten. Neki nem én 
kellek, jegyzi meg. Magam már alkalmatlan vagyok, úgy látszik, mondom, egészséges 
kapcsolatra, alkalmatlan, örüljön, ha megmenekül tőlem. És előadom, hogy neki sokkal 
meghittebb, távlatosabb viszonyra van szüksége, egy olyanra, amelyből gyerek is születhet. 
Hagyjam ezt az álságos jókodást, jelenti ki, maradjunk annál, hogy bokréta ő, kezdetektől 
fogva, az én kalapomon, semmi más. Nincs is kalapom, próbálok hülyéskedni, majd kezdem 
sajnáltatni magam, mondván, engem már nem fog szeretni senki úgy, ahogy ő, már benne 
vagyok a korban, nem lesz nekem még egy ilyen… Közbevág, mondván, gyanítja, hogy 
visszatér Emma hozzám, vagy visszatérőben van. És figyelmen kívül hagyva ingerült 
kijelentésemet, miszerint Emmának a szakításunkhoz semmi köze, megjegyzi megint 
sokadszorra, nekem csak az Emma kell, még mindig és már megint, senki más csak az Emma.  

És aztán jönnek, mennek nálam a nők. 
Mikor Magdaléna, aki tudós nőnek, irodalomtudósnak adja elő magát, hajlandó velem 

lefeküdni, ráébredek, no lám, ezek szerint egy híresség volnék, valamifajta híresség, 
mindenképpen egy híresség, mert Magdaléna, ez a szinte csupa mellből álló, alacsony hölgy, 
nem pazarolja az idejét csak úgy, csupán hírességekkel adja össze magát, több hírességgel 
csalja egyidejűleg nála jóval öregebb, persze szintén híres férjét. Hiúságból szeretkezem 
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Magdalénával, ám nem vagyok képes igazi teljesítményre, tudniillik Magdaléna még a 
szeretkezés előtt elszívja erőimet émelyítő magamutogatásával. Minduntalan előhozakodik 
divatos eszmékkel, amelyeknek hódol, fennforgó figurákkal, akikkel érintkezik, és nem hagy 
kétséget afelől, hogy tudománya legfrissebb áramlataiban úszik. A divatlapok szerint 
öltözködik, és igyekszik kocsiját a taxisofőrök módjára vezetni. Hogy életét sikerül a fő 
haladási irány követelményei, meg a társaság várakozásai szerint berendeznie, azzal igen el 
van telve, csak a könyvtárba járás, amire kényszerül, hisz kutatói babérokra tör, esik nehezére. 
Bosszant Magdaléna, és a háta mögött, ami Magdaléna tudomására jut, csúnyán kifigurázom. 

Következik aztán egy szőke, mély hangú, kicsi, bár kecses termetű hölgy, Aranka 
nevezetű, aki kezdeményezi haza fuvarozásomat a Trabantján egy házibuliból, persze azzal a 
hátsó szándékkal, hogy tizennyolc év korkülönbségünk ellenére, vagy éppen amiatt, ágyba 
bújjon velem. Sikerül is elcsábítania, bár az ágyban sután viselkedik, kelletlenül is, és, mint 
utóbb kiderül, engem szemelt ki az utolsó, férfiakkal kapcsolatos próbájának, melynek 
eredményeként tisztázza magában, miután már férjétől, akitől gyereket is szült, elválik, hogy 
neki nem a férfiak az igaziak, ám ehhez a próbához igen nyűgösen, sértetten viszonyulok.  

És igen kényes helyzet teremtődik, miután egyik majdnem-barátom összeboronál a 
feleségével, igen, a feleségével, fia anyjával, akiből elege lesz, Amáliával, mutatós, barna 
nővel, különben újságíróval. Zavarban is vagyunk, Amália elfogultan viselkedik, magam 
kívülállón, az ágyban viszont megértjük egymást, ha azonban kikelünk onnan, elkap 
bennünket megint a zavar, és annyira távolról szemléljük a másikat, mintha nem is az imént 
lett volna testünk összekapcsolva, véget is ér hamar zavaros viszonyunk. 

Majd jön Erzsi, egy kislányával elváltan élő építész asszony, kedvesnek látszó, szőke, 
aki már az első alkalommal, gipszbe tett, törött lába ellenére, hajlandó, amit nagyra értékelek, 
szeretkezni. Bár ennek a gipszes lábú szeretkezésnek a különösségét lerontják, ha csak utólag 
is, Erzsi elvei, elsősorban is a valláserkölcs mindenek felettiségében való hite, amiből nekem, 
Erzsi odaadása ellenére, hamarosan elegem lesz.  

Valéria szobrász, magas, megtermett, nagy csontozatú hölgy, nappal szeret szeretkezni 
csupa ablak, napfényes műtermében. Alkalmazkodónak mutatkozik, jóindulatúnak, szobrai 
sincsenek ellenemre, jól kijöhetnénk egymással, két alkotó, mégsem jövünk ki. Valami rejtett, 
rejtelmes dolog fordít szembe bennünket, hogy micsoda is, nem tudom pontosan. Oktalanul, 
minduntalan megsértem Valériát, Valéria meg felháborodva kioszt, hogy fedezékbe 
menekülök, kellemetlenül viselkedem, nem vagyok tisztában, hogyan kell egy kapcsolatot 
fenntartani méltóan, és, igazat adva Valériának, szégyellem magam, majd, se szó, se beszéd, 
lelépek.  

Nagyon csinosnak, vonzónak találom a kislányát egyedül nevelő Sárát, aki színházban 
kellékes, és mivel Sára nem tudja élvezni a szeretkezést, velem sem tudja, hát törekvésem lesz 
megtanítani. Sára nem akarja észrevenni, mekkora hátrányban van a többi nővel szemben, sőt, 
miközben hárítja a szeretkezést, magas hőfokot, lángolást, nagy erőbevetést követel maga 
iránt. Ő, mint kijelenti, nem a földön él, nem is szeretne lejönni a földre, mert a földön 
minden szürke, unalmas és együgyű, az ilyesmik elől menekül el, például beül a kocsijába és 
száguld, sőt, ha tehetné, lovat tartana, hogy vágtázhasson. Olyan jó lenne boldognak lenni, 
mondogatja szemrehányóan nekem, éppen nekem, aki, mindezek ellenére és 
megmagyarázhatatlanul, szeretném boldogítani, ám Sára elköltözik valami némethez 
Nürnbergbe.  

Egy Margit terhesen adja össze magát velem, és engem igen felbirizgál egy várandós 
nővel való szeretkezés, miközben Margitot is feldobja, hogy a barátja gyerekével a hasában 
velem is lefekszik, holott korkülönbségünk csaknem húsz évre rúg. Már szült két gyereket, 
majd elvált és együttélt, de nem egy lakásban, leendő, harmadik gyerekének apjával, aki, 
mivel Margit csak úgy lézeng, eltartja. Bírom Margitot, bírom könnyed felfogását, sosem 
ismertem ilyen vagány nőt, aki például hipp-hopp elmegy Ibériába kalandozni egy 
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hátizsákkal, a gyerekeit, még a nemrég világra pottyantott harmadikat is a nagymamákra 
hagyva. És ez a Margit sír, egy ilyen Margit, amikor otthagyom, igen, elhagyom, csak azért, 
mert Margit nem akar összefeküdni velem ott, abban a lakásban, ahol legújabb gyerekének 
apjával is lefekszik, és ezen megsértődöm. 

Mariann, egy tanárnő végig a háttérben leselkedik, nehezen tűrve kalandjaimat, bár 
ennek nem ad hangot, tisztában van azzal ugyanis, ha felemlegetné, azonnal megszakítanék 
vele minden kapcsolatot. Évekig üldöz szerelmével, kétszer sikerül is velem lefeküdnie, 
többször nem vagyok hajlandó erre, de Mariann csak reménykedik és reménykedik. Hívogat, 
látogat, a barátomnak nevezve ki magát, hosszasan időz nálam, már lecsukódik a szemem, ám 
Mariann még mindig nem mozdul. Legszívesebben kitenném a szűrét, azonban sajnálom, 
szánom, azonkívül Mariann a kedvemben jár, úgy, mint senki más, pénzt ad kölcsön, 
szívességeket tesz, ügyeimet intézi. Hogy el tudjam viselni Mariannt, ugratom, rajta 
kísérletezem ki az újabb és újabb szövegeimet. Mariann időnként próbálkozik levéllel, 
amelyben feltárja, milyen súlyosan bűnhődik a beteljesületlen szerelme miatt, a magányával, 
hogy senkivel sem tud viszonyt folytatni, senkivel sem képes egyesülni, mert ha 
szeretkezésről van szó, csak én jutok eszébe, és engem nélkülözve az élete nyomott és 
görcsös, soha senki ekkora hatással nem volt rá, mint én, senki gondolkodását, életvitelét 
ilyen rokonszenvesnek nem érzi, senki szavait úgy még nem itta, adjak neki biztatást, kérlel a 
leveleiben, adjak neki lehetőséget. Ám, mikor egyszer fel meri vetni, társam szeretne lenni, 
olyan indulat csap ki belőlem, aminek hatására többé Mariann nem mer jelentkezni.  

No és Herta? 
Egyszer valami házi mulatságon, ahol vagy kilencvenen tolongunk, előttem terem egy 

vörös hajú, feltűnő nő, aki bemutattatja magát a házigazdával, egy Párizsi utcai, rozzant, régi 
bútorokkal teli belvárosi lakás tágas tereiben; ő, Herta. Festőien fest, csipkés, kivágott, fehér 
ruhát hord, meg fekete szalagot a vörös hajában, és szemét, amely kék, nem akarja levenni 
rólam. Micsoda színek, állapítom meg. És ez a festői nő engem szúr ki. Felfedezem, mennyire 
tüzel Herta, mennyire kiváltom belőle a heves, kíváncsi, izgatott, örömteli tüzelést. Hát 
azonnal lecsapok rá.  

És Herta az ölembe hull, nagy hévvel hull, kíváncsian, izgatottan hull az ölembe. 
Eggyé válva táncolunk még a gyors ritmusokra is, testét az én testemhez ragasztva, érzem is, 
mindjárt elélvezünk mindketten. Be kéne vinnem a fürdőszobába, fut át rajtam, és ott 
egyesülni vele. Magam után húzom Hertát, aki megsejtve, mire készülök, felhevülten tol 
előre, be a fürdőszobába, és miközben percenként dörömböl az ajtón a bulizó tömegből 
valaki, a falnak támasztom, felhúzza szoknyáját, lerántja bugyiját, áttetsző, fehér, pici, kis 
bugyit visel, és egy kis sikkantást hallatva, mikor vesszőm belé csúszik, máris élvez, 
elsuttogva, hogy ott a helye, sose húzd ki, drágám. Büszke vagyok erre a kalandra, és azt 
gondoltam, jó lesz nekem Herta ilyen különleges üzekedésekre,  majd erre tartom, ám, mivel 
Herta tudtomra adja, hogy a hozzám hasonló szakállas, bajuszos, szemüveges pasikért rajong, 
neki az ilyen, ahogy kifejezi, entellekt figurák a gyengéi, ha megpillant egy ilyet, máris 
szeretné magában érezni a hímtagjukat, hát nyomban rábeszélem magam, hogy Hertával kell 
járnom, legyen Herta akárki, akár butikos is, mert történetesen az.  

Mégis furcsa nekem aztán Hertával tölteni az időt, mert Hertának fogalma sincs, nem 
is lehet tevékenységemről, hivatásomról, holott igen büszke az én kutató voltomra, arra, 
milyen úgymond okos vagyok. Mint egy kirakatban mutogat engem, dicsekszik velem 
barátainak, ismerőseinek, akik hasonlóképpen butikosok és gazdagok, mint ő. Úgy gondolja, 
magam megtestesítek olyasmit, ami, bár a mélyére nem lát, igen értékes, hiszen az 
olyanfélékre  mint én, érdeklődés irányul, ha nem is annyi, mint bizonyos sztárokra, de mégis. 

 Különben nem veszi be ízlésem Hertának egy operett díszletéhez hasonlóan 
berendezett lakását a Virányos úti villanegyedben, a dísztárgyként szereplő rengeteg 
csecsebecsét, meg a vakítóan fehér, bidres-bodros függönyöket és terítőket, a lilás 
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szőnyegeket, a feleslegesen kicirkalmazott bútorokat, és főleg az birizgál, hogy nincsenek 
könyvek és könyvespolc. És unottan nézem Herta esküvői képeit, amelyekkel dicsekszik, 
mert már egyszer férjhez megy, és szeretné hallani tőlem, milyen szép párt is alkotott ő a 
férjével, aki jóképű, vagány és társasági jelkép volt. Látom, szinte megdicsőült Herta ettől a 
házasságtól, mindaddig, amíg nem derült ki, hogy aki elvette, az a fickó szélhámosnak, 
léhűtőnek mutatkozott, kétes elemnek,  még börtönre is ítélték. Herta bevallja, összeomlott a 
csúfosan véget érő házassága miatt.   

Félresikerültnek látom Herta egész életét. Valamikor kacérkodott a tanári hivatással, 
és főiskolára jelentkezett, de nem vették fel, így aztán beállt szülei pici kis ruhaüzletébe, amit 
idővel átvett és jól menő bolttá alakított. Azon is értetlenkedem, hogy Herta milyen drágán 
öltözködik, mennyire divatos helyekre jár, emlegeti Monacót és Baden–Badent. Szánakozom 
Hertán általában, ha éppen nem szeretkezünk, ráadásul nem éppen a szeretkezés bajnoka a 
látszat ellenére, vagyis a megjelenése, külseje ellenére, sosem ismétlődik meg az első 
fürdőszobai kalandunk heve. Mégis úgy vélem, nem árt egy kis kikapcsolódás a saját 
világomból, egy kis szórakozás, mert a Hertával való együttlét végül is szórakozás nekem, 
mint mondjuk a tánc, nem beszélve a társaságáról, a kirakatbabaszerű nőkről és férfiakról, 
azok egyenesen kiváltják a mulatságomat, tanulmányozom őket, persze azért némely nőt 
közülük kedvem volna meghágni is. Mulattat, ha Herta barátnői azon vitatkoznak, melyik 
arcforma a legeszményibb, a kerek, telehold-típus, az ovális, Vénusz-típus, vagy a fordított 
háromszög, a Föld-típus, és hosszas vita után a Vénuszra szavaznak, mire bennem mocorogni 
kezd a kisördög, és kijelentem, magam bizony az ufó-típusra, mert ilyen is van, tennék 
inkább, tudniillik egy ufó-hölgynek, a leírások szerint, minden nyílásában van csiklója. De jó 
nekik, irigykednek azok a nők. És amikor a nőkhöz tartozó fickók előadják, hogy mennyire az 
állandó úton levés megy most a világ mérvadó részein, hogy az egyik pillanatban New York, 
a másikban Rio de Janeiró, a harmadikban Bangkok stb., éppen ideje volna, ha mi, magyarok 
is így tehetnénk, hát jót vihogok magamban. 

Terhes akar lenni tőlem, áll ezzel elő mindig Herta, a gyerekünk éppen olyan 
tehetséges  lenne, mint jómagam, meg talán vörös hajú is, mint ő, Herta, ami igen érdekessé 
tenné, és jól jönne Ádámnak egy testvér. Ilyenkor mindig felmérgesedem, és durván kiosztom 
Hertát, mondván, nekem már van gyerekem, többet nem tervezek. Herta könyörgőre veszi, 
hadd szüljön nekem, még senkitől sem akart gyereket, higgyem el, de tőlem akar, én volnék 
az első, akit méltónak talál erre. Hát ez felemelő, sőt megtisztelő, mondom, de ne képzelje 
Herta, hogy kéretlenül, csúnyán, orvul beleszólhat az életembe. Herta könnyesen tudtomra 
adja minduntalan, hogy a gyerekkel nem célja egyszer és mindenkorra magához kötni engem, 
csak elképzeli, milyen kívánatos volna neki kézen fogva rohangálni a közös gyerekünkkel és 
velem naplementekor, virágoktól illatozó parkokban, teliholdkor. Vissza kell fojtanom 
nevetésemet, naplemente, telihold, illatozó park, micsoda hamis képzelgések, elcsépelt 
vágyak, lényegétől megfosztott világ, gondolom, és kijelentem, nincs már úgy naplemente, 
mint valamikor, higgye el Herta, a telihold pedig megváltozik, mióta felrepült rá az ember, a 
parkokban meg illat helyett szeméthegyek tornyosulnak, szóval eszébe ne jusson Hertának 
teherbe esni tőlem. És ráébredek, amit persze már eddig is tudok, csak elhessegetem, hogy 
Herta olyasmik után vágyakozik, amik belőlem csak ellenkezést válthatnak ki. 

Lehet, hogy terhes, újságolja Herta vagy egy év múlva, ámbár még nem biztos. 
Felhördülök, egyszer már tisztáztuk, mondom, nekem még egy gyerek nem kell. Herta próbál 
meghatni, megjegyezve, ő tiszta lelkű. Nevetek kínomban, mondván, örömmel hallom, de 
hogy jön ez ide? Herta csapong és felhozza a romantikát, igazán lehetnék romantikusabb, 
mert a romantika, ha tudok erről, ha nem, előtérbe kerül újból, a romantikus szerelem 
mindenképpen, és a romantika meg a gyerekszülés édes testvérek. Sóhajtok, nem akarok hinni 
a fülemnek, ez igen, mondom, ez újfajta összefüggés, Hertáról fogják elnevezni. Herta 
megsértődik, és figyelmeztet, ne gúnyolódjak mindig, különben nyugodjak meg, nem terhes, 
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csak azért mondta, mert ki akarta próbálni, mit szólnék hozzá. Hát láthatja, mondom. Gyerek 
nélkül nincs kibékülve a sorsával, mondja. Csináltasson gyereket valakivel, de ne velem, 
mondom. Ne szemétkedjek, utasít vissza, neki csak tőlem kell gyerek. Ezt a megtiszteltetést 
köszönöm, vetem oda, de nem fogok élni vele.  

Bosszantó egy nő, gondolom, mert bármennyire festői is, és megnézi minden férfi, 
bármennyire is bír engem, és igazodik hozzám, végül is kibírhatatlan a mindenek fölötti 
pénzszeretete, vagy például, ahogy az autójával, egy új Opel Rekorddal bánik, mint a hímes 
tojással.  

Hertát távol tartom Ádámtól is, Emmától is, nem is ismerhetik meg egymást 
Emmával, csak  annyit árulok el Hertáról Emmának, hogy különlegesen öltözködik, pénze 
mint a pelyva, nekem csak imádnom kellene, és máris mindenem megvolna. Tulajdonképpen 
van olyan tehetséges butikos, mint amilyen tehetséges Béla, a legújabb barátod, az 
antropológiában, mondom Emmának gúnyosan, ugyanis Emmának ez a Béla lesz hirtelen a 
barátja. Emma felfortyan és biztat, kössem csak össze Hertával az életemet, akkor 
teljesülhetne titkos vágyam, amit magamnak sem vallok be, hogy áztathassam testemet egy 
gazdag szagú villa kertjének langymeleg házi medencéjében elpilledve, fekete pincér 
szolgáljon fel nekem frissítőket, ami jól esne a lelkemnek, miközben kikapcsolva agyamat, ki 
a szellemet belőle, hallgathatok  hülyeségeket. 

Nem mondom, egyszer csak csodálkozni is kezdek a Hertával való viszonyomon, 
mikor kívülről kezdem szemlélni. Ilyenkor békétlenkedem magammal. És kinevetem Herta 
kívánalmait, aki arra kér, hogy úgy tegyem neki a szépet, mint egymásnak a szülei tették 
valamikor, úgymond kedvesen, finoman, illendően, ajándékokkal, bonbonokkal, virágokkal, 
és szertartásosan. Azt is el tudom képzelni, hogy Herta talán még, bár ezt nem mondja ki, a 
kézcsókot sem vetné meg. Persze éppen ellenkezőképpen viselkedem, amit Herta fel is 
panaszol. Kárhoztatja, hogy mindig feszültséget keltek benne, nem tudja magát elengedni, 
hogy minduntalan kikezdem, megbántom, ahelyett hogy imádnám, pedig, ha végleg mellette 
kötnék ki, nem volna gondom semmire, lenne pénzem. Nekem nem kell pénz, utasítom vissza 
Hertát, nem pénzből élek. Hát az látszik, felesel Herta, látszik a lakásomon, amely szörnyű, és 
milyen a kocsim, ócska, és nyilván Ádámból is valami hozzám hasonló szegénylegényt 
akarok nevelni, a lényeg az, hogy éhen haljunk. Mulatok Hertán, és arra gondolok, micsoda 
képtelenség nekem vele járni. Egyre inkább a lézengő lovagot adom elő, aki időnkét 
megjelenik, meghágja Hertát, és kész, aztán tovább áll.  
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A Bercsényi utca, ahol gyerekkoromban lakunk Sátoraljaújhelyen, bizony 
büszkeséggel tölt el bennünket, az Újhely családot, hiszen a belterület egyik legjobb része, ha 
nem a legjobb, így aztán rendezett, fákkal szegélyezett, járdája is van, bár egyenetlen, 
tudniillik a halványpiros téglázat, amelyből ki van rakva, hiányos lesz az idők folyamán, és 
ahol ilyen, ott mélyedés keletkezik, figyelni kell, hova lépjünk, még itt, ezen a jobb környéken 
is figyelni, annál is inkább, mivel a mélyedésekben pocsolyák, illetve porhalmok gyűlnek. Hát 
ilyen egy kisváros jobb utcája is nálunk, és ez ugye hatással van a társadalomra, ha nem 
tévedek. A kocsiút szerencsére ki van építve, szürke kővel, ámde egyenetlen, botladoznak a 
szekerek elé fogott lovak, a kerékpáros meg, és Újhelyen szinte mindenki az, mikor gyerek 
vagyok, hullámvasúton érezheti magát, nemkülönben a kevés, csodált motoros, nem is szólva 
a néhány megbámult, számon tartott autóról, amelyek persze akkoriban csak az állam 
tulajdonában lehettek. De ez már történelem, sőt megint csak társadalom.  
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Jómagam azonban itt, errefelé, hacsak nem a kertünkben vagy a házunk előtt csődítem 
össze a környék gyerekeit, unatkozom, és a lecke megcsinálása után rohanok a grundra. 
Szeretnék kitérni arra, hogy ez a grund, illetve tér a világ legfontosabb helye nekem mind 
alsó, mind felső tagozatos koromban, mikor még nem törődöm a társadalommal és a 
történelemmel, száguldok is oda, arra az üres, beépítetlen, nagy telekre naponta, 
tulajdonképpen egy térre, rohanok sóval, paprikával meghintett zsíros kenyérrel, így futok 
Újhely egyik neve sincs terére izgatottan, a külvárosba, amely azért nem nagyon esik messzire 
utcánktól, kicsi ez a város, és felhevülten rohanok. Összesereglik ezen a téren a környék 
minden rendű és rangú gyereke, tudniillik ez a tér nekünk a hely, maga a hely, ahol 
megjelenhetünk, ahol otthon érezhetjük magunkat, ahol elsajátíthatjuk, legalábbis kezdhetjük 
elsajátítani, kik is vagyunk mi tulajdonképpen.  

A tér négy sarka mind különbözik egymástól. Az egyik sarok szemetes, burjánzik rajta 
mindenfajta gyom, számtalan visszataszító rovarral, patkányokat is látni lehet, átható bűz 
terjeng itt. Az átellenben lévő sarkon pocsolya uralkodik, amely soha sem tűnik el, 
szárazságok idején sem, rejtély, hogyan marad meg, mikor pedig hetekig nem esik eső, 
mindenesetre partján furcsa növények nőnek, tüskések, rossz szagúak, tele csigával, 
szúnyoggal, és rengeteg a különböző fajtájú béka is tenyészik itt. A harmadik sarokban, amely 
kissé magasabban fekszik, és oda süt a nap, szép és jó illatú füvek, bokrok meg fák nőnek, 
rengeteg kedves bogárral és szitakötővel; megtanulom megfogni a szitakötőket, hátulról 
megközelítve, a hüvelyk és a mutatóujjam közé csippentve farkukat, hirtelen mozdulattal; 
különben itt tanyáznak a lányok. Viszont nekünk, fiúknak, fickándozó srácoknak az a 
negyedik sarok számít, egy füves térség, hely birkózásra, verekedésre, de leginkább focizásra, 
hamar ki is kopik róla a fű, és porzik a talaj, itt kötök ki, együtt a legalább két focicsapatra 
való legénnyel, ez nekünk a központ.  

Hónom alatt focilabdával jelenek meg, magam vagyok az egyik csapat kapitánya, 
mivel enyém a rúgnivaló, igazi bőrből, másnak ilyen nincs, én határozom meg tehát, ki 
játszhat, de azért elismerést kelt az is, hogy igen szép tehetségem van a cselezéshez, és ezt 
mindenki, még Kis-Tari is, aki a másik csapat kapitányának lép fel, díjazza. Jobbösszekötő 
vagyok, és az izgat, hogy egy másik jobbösszekötőhöz, a Kocsiséhoz hasonlítsák fejesemet, 
majd megbeszélve azt is, micsoda cuccokhoz jutnak Kocsisék, vagyis az aranycsapat tagjai 
kint, a nevezetes nyugati városok, ahol éppen szerencséjük van járni, rettentően fényes 
üzleteiből, a győztes mérkőzések után, például sokszor, mint elterjed, lopás útján, mivel nagy 
vagányok. Na, most néhány szót Kis-Tariról, aki középcsatár, szélvészgyors, és képessége 
van, hogy a kapu közelében minden helyzetből gólt rúgjon, pedig apró termetű, viszont 
kígyózóan mozog a labdával, és rúgótehetsége kiváló. Mezítláb játszik már márciustól, és 
egész novemberig, lábfején a bőr meg van kérgesedve, és lilára színeződve, szinte érzéketlen 
már a sérülésekre, a mosószappan meg a súrolókefe sem képes megtisztítani. A magam 
lábfeje ellenben, mikor megpróbálom a mezítlábat, persze csak meleg időben, azonnal 
kisebesedik, fáj, hát meghátrálok és tornacipőt húzok, mire Kis-Tari, más mezítlábasokkal 
együtt, és ők a többség, csúfolnak, hogy egy lányhoz hasonlítok. Azonban megtorolom, 
határozatot hozok, miszerint a focilabdámat csak azok rúghatják, akik nem csúfolnak, és azért 
ez hatásos érv. Rúgjuk a labdát sötétedésig, és minden évszakban, amíg le nem esik a hó. 
Közbevetőleg hadd emlékezzem meg arról, miszerint minden nap megtörténik, hogy Kis-Tari 
odaszegődik egy-egy lányhoz, fiatal nőhöz, aki éppen ama tér mellett halad el, felajánlani 
szolgálatait, már ami a kettyintést illeti. Kis-Tari igen tájékozott a nemi életben, bemutatja 
például, milyen hangokat adnak férfiak és nők, mikor egymáson fekszenek összeragadva. És 
ha jön a kenyérszállítmány, melyet sorbaállás vár, Kis-Tari odasettenkedik a teret keretező 
egyik utca valamelyik rozzant kis házában működő kenyérbolt elé, se felirata, se kirakata 
nincs, alig fér el benne két vevő egyszerre, felmutat a szállítóknak egy sorozat 
agyonnézegetett, elrongyolódott, megpiszkosodott, szeméremsértő fényképet, de csak 
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betekintésre, ezért aztán kap, sorállás nélkül, három kétkilós veknit. Örökbe is kérik Kis-
Taritól a szállítók a szeméremsértőket, miközben röhögve, kurjongatva nézegetik, né, hogy 
basznak, mit ki nem találnak, beszarás, hogy mit; kérik egyenesen öt vekniért, de Kis-Tari 
nem adja, az nem érné meg, és akkor sem adja, mikor a szállítók ráígérnek még két egykilós 
cipót is. A feje fölé emeli Kis-Tari az egyik veknit, hogy lássák a tériek, majd nagyot füttyent, 
és nyomban megjelenik két nővére, mintha előre tudnák, jönniük kell, hazacipelni a 
kenyereket. Bátyja is van Kis-Tarinak, aki néha kisétál a térre, zsebre dugott kézzel, ringó 
járással, rongyos kezeslábast viselve, és durva hangon mindig megkérdezi öccsétől, rám 
mutatva, az egyetlen szemüvegesre, hát ez meg kicsoda, te ilyen kibaszott szemüvegesekkel 
barátkozol, öcsém?! És, ha éppen úgy adódik, pofán is vágja Kis-Tarit, aki fel sem veszi. 
Magam ellenben lélekszakadva elfutok ilyenkor. Évek múltán Kis-Tari kőfejtő lesz a Sátor 
hegy kőbányájában, kőporos ruhában és sapkában járkál, többé nem köszön nekem, ha meg 
én köszönök neki, mintha meg sem hallaná.  

Mikor már az Üllői úton lakunk,  nem találok  helyet, ahol megjelenhetek, nem 
találom a helyet, ahol ismernek, és ahol magamra ismerhetek, már mint kamaszfiú. Itt, a pesti 
Józsefvárosban idegen vagyok, ráadásul gimnáziumba is egy másik kerületbe járok, és mikor 
hazaérek, és végzek a tanulással, rám tör a  magány, mintegy rám zúdul az egyedüllét, hisz az 
iskolában is új fiú vagyok, társtalan, hát egyedül indulok kószálni. Bejárom az Üllői utat, 
csodálom mint a főváros leghosszabb útját, és élvezem, mennyire nyílegyenes, miközben 
figyelem a fákat, amelyek feltűnően  kimagasodva lombosodnak még egy ilyen 
kőrengetegben is, figyelem, milyen tetszetőssé varázsolják  a környezetet, a rossz állapotú 
házakat is másként tűntetik fel, főleg mikor szagos virágba borulnak, és nemhogy háttérbe 
szorítanák, de kiemelik a rengeteg üzletet, frissítik a levegőt, meghozzák a kedvet a sétához, 
még a zsúfolt villamosok, autóbuszok utasainak hangulatát is javítják, ahogy tapasztalom, 
főleg tavasszal tapasztalom, mikor belengi ezt a sugárutat az édes favirágillat. Népszerűsíteni 
lehetne ezeket a fákat, történelmi fákat, gondolom. Ellenben ősszel és télen haldoklik ez a 
sugárút, miután kopárak lesznek a fák. Lekopottak és ugyancsak haldokolnak az eme sugárút 
kezdeti szakaszának mellékutcáiban található hajdani arisztokrata paloták, az udvaraikon 
tenyésző vadgesztenyefáikkal együtt. Ez már persze a történelemhez tartozik. A szél búsan jár 
a néhány sarokkal arrébb uralkodó többemeletes polgárházak között, amelyek ugyancsak 
meglehetősen elhanyagoltak. Viszont még náluk is lehangolóbbak a foghíjakon épült, újabb, a 
munkások érdekében, ahogy divatosan mondják, tervezett és épített magas kocka bérházak, 
bár egyáltalán nem munkások laknak bennük. Szóval ez már a társadalom.   

Járkálok, felfedezek, és kapkodom a fejemet, milyen sok a járókelő, kifogyhatatlan 
tömegben áramlanak, honnan jönnek, hová tartanak, kérdezem magamtól csodálkozva, mint 
afféle vidéki. Mikor helykereső utjaimon betérek mellékutcákba, és szembesülök csúnya, 
barátságtalan, rossz minőségű, leromlott, ósdi épületekkel, amelyek egy része földszintes, és 
az ablakokban könyöklő meg a kietlen udvarokban zajgó, gyengén öltözött lakók tekintetében 
közömbösséget, reménytelenséget látok, ráébredek, hogy ezek a mellékutcákba szorult, 
szegény emberek adják a  járókelők többségét, ezeket figyelhetem meg a főúton is jobbára, 
csak ott a szebb ruhájukban jelennek meg, és úgy viselkednek, ahogy megkívántatik, nem 
akarják megmutatni, mi zajlik bennük, és kik ők, hanem igazodnak, viselkedésre késztetik 
magukat, a főúton való viselkedésre. Eme mellékutcák házainak omladozó házfalain olvasni 
lehet: „Ez itt a szar temetője, munkás ifjú pihenője”.  

Sokszor összeakadok az Üllői úton egy válogatott kosarassal, két méter magas 
fickóval, akinek sűrűn hozza fényképét az újság, felfigyelek rá, elsősorban a kocka alakot 
mintázó frizurájára, próbálom is utánozni, de nem találok fodrászt, aki képes volna 
megcsinálni; és bámulom a fickó magasszárú tornacipőjét, amilyenről, hogy kapni lehet, 
ábrándozni sem érdemes, nyilván nyugatról származik, nem is szólva az igazi 
farmernadrágjáról. Oldalán igen csinos nőkkel mutatkozik, és mindig mással. Egyszer egy 
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szőke nővel fagylaltot nyalva halad, mikor melléjük érve meghallom, amint a kosaras 
kijelenti, hogy azt állítják a nagyokosok, képzeld, Éva, miszerint a közösülés után az állat 
szomorú, lehetséges persze, de nem itt, a Középső-Józsefvárosban, a kutyám is például, a 
tekeréseket követően, a fogait kivillantja és vinnyogva vidámkodik, mert állati baszós errefelé 
a légkör, és az állatokra is hat, hát még rám, tapasztalhatod, Éva, mondja, és felröhög. Én meg 
kérdezem magamban, vajon hol találkozhatnék ezzel a baszós légkörrel? 

Felfedezek egy kis, piszkos, sötét, csúnya mozit, előcsarnokában mindig többen 
tanyáznak, mint a nézőterén, tökmagot ropogtatnak és a padlóra köpik a héját. Ahányszor 
csak betérek, hogy az apró büfében sportszeletet vegyek, a legolcsóbb csokoládét, amit kapni 
lehet, mindig ugyanazokat a figurákat látom. Legfeltűnőbb közülük egy szőke, szakadt 
öltözékben virító fickó, úgy húsz év körüli, be nem áll a szája, szerepel, mintha színpadról 
ágálna, és számtalanszor hallom tőle, mikor előadja, hogy a minap a törzshelyén, egy közeli 
sörözőben, két sarokra innen, hülyéskedni támad kedvük a haverokkal, ő előkapja kését, több 
korsó után, csak úgy, mire aztán előveszi haverja, a Feri is a maga kését, szemben toporognak 
egymással,  gyere csak, na gyere, ha vért akarsz, mondogatják egymásnak, és röhögnek, a 
többiek biztatják őket, szurkolóként, hát ez tetszik nekik, és akkor a Peti, az egyik haver, 
meglöki őt, a szőke mesélőt, az ő  kést tartó kezét, bolondozva, mire  a kés, az a tündéri kis 
éles és hegyes kés, belemegy a Feri hasába, de azért nem mélyen, nem ájul el a Feri, csak 
vérzik, jajgat, lefekszik a földre, a csapos rájuk szól, hogy innen, a sörözőből telefonálni 
mentőért nem lehet, mentőt ide nem hívhatnak, ez egy józsefvárosi hely, ha mégis 
megpróbálják, nem tehetik be a lábukat többé, és mivel ezt nem akarják kockáztatni, hisz 
tényleg Józsefváros legnevezetesebb helyéről van szó, kivonszolják a Ferit inkább, és 
vonszolják a földön a sarokig, ott találnak, szerencsére, telefonfülkét, akkor már a Feri ájult, 
hívják a mentőt, és mire az megérkezik, csaknem elvérzik a Feri, persze egy józsefvárosi 
vagány nem adja meg hamar magát, szépen felépül, meg is ünneplik, hol máshol, mint abban 
a sörözőben, és mit tesz isten, akkor meg az ő hasába, az övébe, meséli a szőke röhögve, 
fúródik bele a kés, a Feri kése, és mutatja a hasán a sebet, mert hát a Józsefvárosban ez így 
megy. Egy barna, szomorú, kopott nőt is gyakran látok a mozi előcsarnokában, aki mintha 
semmi jellegzetességgel nem bírna, kivéve, hogy kissé biceg,  mindig elő is adja a 
csípőficamát, meg azt is, hogy mennyire vágyik arra, hogy testi hibája ellenére értékelnék, 
szeretnék, akik ismerik, főképpen a férje, mert hogy ő maga kedves és jópofa, bár egyhangúan 
telnek a napjai, rendcsinálás, főzés, bevásárlás, két gyerek, meg a futószalag  egy gyárban, 
időnként felmerül benne egy nagyon erős vágy, hogy mást szeretne csinálni, ilyenkor jön ide, 
ebbe a moziba,  illetve az előcsarnokába, mert itt meghallgatják, és elmondhatja, hogy 
gyerekkorában jól rajzolt, és vannak pillanatai, amikor azt képzeli, tudna alkotni, akkor talán 
nem volna ilyen sivár az élete. Neked az a bajod, hogy nem vagy jól megkúrva, jegyzi meg a 
szőke, szakadt öltözékű fickó, biztosan nem is itt, nálunk, a Józsefvárosban laksz, mert ha itt 
laknál, azért csak meg volnál kúrva. Úgy teszek, mintha nem hallanék semmit, sőt úgy, 
mintha nem is volnék ott, a mozi előcsarnokában, hamar ki is menekülök, mert feltűnnek 
marconának kinéző ifjoncok, kik támadóan néznek szemüveges arcomba.  

Hónapok múlva fedezem fel a helyet, amely nekem a hely lesz itt, Középső-
Józsefváros ifjúsági házát, elhagyatottnak tűnő, régi, leromlott, villaszerű épületben, 
elvarázsoltnak látszik, omlik benne minden, beázott mennyezetű, nyikorgó ajtajú, rideg, 
félhomályos, még a levegője is nehéz, egy szellemtanya, több kisebb és egy nagyobb 
teremmel. Van viszont pingpong asztal, és  amiatt kezdek odajárni, imádok pingpongozni. 
Nyomban akad állandó ellenfelem, egy velem egyidős gimnazista, magas, erős testalkatú, 
vörös hajú srác, hihetetlenül nagypofájú, merészen öntudatos, nemkülönben szokatlanul jól 
öltözött, kitűnően szabott zakókban, nyakkendővel, sőt kalapban jár, és, mint előadja, az 
iskolába is kalapban; ilyen fiút eddig még nem ismertem. Ügyvéd család az övé, meséli a 
vörös, nagyapja is, apja is ügyvéd, csak sajnos már egyik sem él, és apja halála után 
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megváltozott az életük, Budáról el kellett költözniük, a Naphegyről, amely mintha nem is 
ugyanabban a városban volna a Józsefvárossal, el kellett adniuk a balatoni vitorlásukat, a 
nyaralójukat, a pingpong asztalukkal együtt, csak ezért jár ide pingpongozni. Az ifjúsági ház 
faliújságjain, meg a falain mindenféle propaganda szöveg, jelszó, rajz, és kivágott újságcikk, 
soha sem nézem meg, érdektelennek tartom, ebben mélységesen egyetértek a vörös fiúval. 
Egyszer azért megakad a szemünk egy cikken, amely azt taglalja, hogyan kell közeledni a 
lányokhoz, megtudva belőle, miszerint mi, fiúk ne legyünk megilletődve a társaságukban, ne 
legyen gombóc a torkunkban, ne izzadjon a kezünk, bizonyos alkalmakkor kedveskedjünk 
nekik, a lányoknak valami apró ajándékkal, ugyanakkor felmerül, tegezheti-e a fiú a leányt, 
karon foghatja-e János Marikát. A röhögéstől nem tudjuk folytatni a pingpongozást. Rá se 
fütyülünk a klubigazgatóra, aki figyelmeztet bennünket az ilyen-olyan ünnepségekre, 
megemlékezésekre, évfordulókra, előadásokra, tanfolyamokra, hogy jön előadni, szerepelni ez 
meg az a vezető és híresség, de bennünket, kettőnket csak a pingponglabda ütögetése érdekel, 
semmi más. Ez az igazgató, valami Vidonya nevezetű, fekete, alacsony, vézna ember, igen 
hülyén, szerencsétlenül fejezi ki magát, nem túl tanultan, hát a vörös fiú egyszerűen semmibe 
veszi, sőt kiröhögi, pedig az igazgató jóindulatú, segítőkész, szavajárása, hogy minden messzi 
megközeledik ám, fiúk. Nem hajlandó a vörös fiú csak Vigonya úrnak, elferdítve a nevét, 
hívni, és csak azért is úrnak szólítani, amitől Vidonya visszahőköl, és ezt a vörös fiú igen 
élvezi. Hülye prosztó az a Vigonya, mondja nekem a vörös.  Ha figyelmeztet ez az igazgató 
valamire bennünket, valami kötelességre, például arra, hogy nem zavarhatjuk pingponglabda 
pattogással a rendezvényeket, akkor a vörös nyomban a jogokra tereli a szót. Nézze csak meg 
a klub szabályzatát, Vigonya úr, ha tud olvasni, mondja szemtelenül, fensőbbségesen a vörös, 
hol látja benne, hogy rendezvény közben nem lehet pingpongozni. Elismerően és csodálkozva 
hallgatom, miközben a vörös igen jól szórakozik, különben ügyvéd akar lenni, folytatva a 
családi hagyományt. A meghívott neves szereplők, meg-megállnak, fellépésük előtt, nézni 
pingpongozásunkat, egyszer még egy tévés bemondónő is, máskor meg egy táncdalénekes, 
sőt az egyik főfejese az ifjúságot irányító szervezetnek is bámulja. Nagy a forgalom. 
Hétvégeken tánc. Az egyik teremben kártyáznak, és mennek a szövegek, amelyek belém 
vésődnek, például: Tudod mit, öregem, légy igazságos, ne ölj, légy megbízható, ne legyél 
kárörvendő és irigy, legyél jellemes, és aki ilyen, az nem kúrja meg minden nap felebarátja 
feleségét, csak minden másnap. A büfében lengyel és szlovák sör is kapható, a büfésnő, egy 
csaknem fehérre festett hajú, kihívó nő szeretné a vörös fiút, nyilván a kalapja miatt, 
felbérelni, kísérgesse ide-oda esténként, legyen, mondja, csali, úgynevezett csali. Mikor, évek 
múltával, észreveszem a vöröst gyakran vonulni a Belvárosban, hisz a vörös persze vonul, 
gőgösen és kirívóan, inkább elkerülöm, és ha leállunk is nagy ritkán szót váltani, akkor a 
vörös elhinti sikereit, mint joghallgató, majd mint ügyvéd, és előadja, arra hajt, ismét legyen 
vitorlása. Egyáltalán nem kíváncsi arra, mit is csinálok jómagam.  

Zuglóban, ahová aztán elköltözünk, ismét kezdhetem a helykeresést, és bár ama 
városrésznek az úgymond villanegyedében találunk lakást, nem érzem magam otthonosan, 
hiába tűnik aránylag tetszetősnek, esetleg lakályosnak, némileg megtervezettnek, például az 
utcák pontos derékszögben metszik egymást többnyire. Ahol lakunk, a Tallér utca taszít, a 
környező utcákkal együtt, ósdi megátalkodottságot és kellemetlen áporodottságot érzek áradni 
az itteni házakból, ezekből a kisebbfajta bérházakból, három- négylakásos épületekből, 
melyeket kertek öveznek, fák árnyékolnak, érzem a merev elzárkózást, kisebbet, nagyobbat. 
Csend honol, kihalt minden, ami egyáltalán nem megnyugtatóan, hanem éppen 
feszültségkeltően hat rám. Ha végighaladok egy-egy ilyen járókelőktől is üres utcán, mintha a 
házakból figyelnének, legalábbis úgy érzem, és hogy megrovóan, rátartian, maguknak valóan, 
kiközösítően figyelnek.  

Nem találok helyet Zuglóban, egyetlen helyet sem, amin nem lepődöm meg, persze 
nem is igen van szükségem rá, akad elég helyem az egyetemen, ahová járok, és a környékén, 
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ha azonban éppen nincs programom, és feszít a mehetnék, akkor a Rákos-patak mentén 
sétálgatok, amely már egyáltalán nem a jobb részekhez tartozik, hisz a patak döglött vizű, 
mesterséges, alig csordogáló, büdös csatorna, partja elhanyagolt, gyomnövényekkel teli. 
Mégis ezt a patakmentét választom itteni helyemnek, vagy inkább helypótlónak, amiben nagy 
szerepe van egy nőnek, aki kutyát sétáltat itt, jó harmincas, szőke, kellemes arcú, szolidnak 
tűnő nő, mégsem kapja el a tekintetét, mikor feltűnően megszemlélem, sőt mintha 
mosolyogna. Hetek múlva merem csak megkérdezni, milyen fajtájú a kutya, a nő megmondja 
és igen barátságosan. Ezen felbátorodom, és meghívom egy kávéra. Majd egyszer, utasít el a 
nő, Kriszta nevezetű, talán majd, ha kiderül rólam, hogy magányos vagyok, szomorú életű, 
nincs senkim, mert aki ilyen, azzal szívesen összejön. És elmeséli kéretlenül egy minapi 
esetét, mikor sajnálatból  egy szerencsétlen férfival, és éppen itt, ezen a helyen, sétálgatnak, a 
férfi szeretkezni akar vele, de  milyen félve, habogva adja tudtára, mire ő, Kriszta persze 
visszautasítja, hát a férfi elsírja magát, hogy neki nem adatik asszony, évek telnek-múlnak, és 
nem és nem, na erre valami, valaki azt súgja neki, Krisztának, legyen szíves és adakozzon, hát 
enged. És Kriszta mutatja, melyik lépcsőn, mikor már besötétedik, mennek le a patak felé, 
vigyázva, ne láthassák meg őket, megmutatja a lépcsőfokot is, amelyen ő áll, egy lépcsővel 
lejjebb meg a férfi, aki onnan tesz be neki, és ez, Kriszta szerint, érdekes testhelyzet. Most 
aztán igazán jótékony a férfival, gondolja Kriszta, mint meséli, jótékony, miközben csinálják, 
és a férfi ritkán tapasztalható hevességgel kiáltozik, rá is teszi szájára Kriszta a kezét. Viszont 
ami meglepő, és amit nem is akar elhinni Kriszta, hát nagyon finom a számára is, viszont ez 
neki lelkifurdalást okoz. Úgy meséli nekem, mintha egy papnak gyónna, megbánással, 
feloldozást várva, hangot adva amiatti szégyenkezésének is, hogy neki is jó, habár, mint 
megint nyomatékosítja, csupán szánalomból, segítőkészségből teszi. Mindezen közben a 
szeme csillogását nem tudja előlem elrejteni, sőt tekintete rám tapad, figyelve a hatást. 
Elképedek ezen a vallomáson, és kibukik belőlem, hogy velem nem lehetne-e, akár 
ugyanezeken a lépcsőkön, ugyanígy. Félreértem, háborodik fel Kriszta, mit képzelek róla, ő 
rendes feleség, két gyerekkel, kitűnő férjjel, ő azzal ugyan nem teszi meg, aki nem szorul 
segítségre, és én bizonyára nem szorulok. Közben csábos pillantásokat vet rám, és ráébredek, 
Kriszta élvezi a meséit, élvezi a hergelésemet, talán nem is igaz a történet, melyet úgy állít be 
még ráadásul, nyilván plusz élvezetet is okozva magának, mint valami áldozathozatalt. A 
továbbiakban várom azért a Rákos-pataknak eme partrészénél a Krisztával való megbeszélés 
nélküli találkozásokat, és Kriszta egyszer a nemi szervemhez nyúl, simogatja, majd sírva 
fakad és elfut. A következő találkozó alkalmából felhozza a vallási vezetőjét, akinek mindent 
meggyón, azt is, amit azzal a férfival és más férfiakkal is megtett, és azt is, amit a 
hímvesszőmmel nemrég, a pap nem is akarja hinni, természetesen feloldozza azért. Kriszta, 
mint elregéli, igen kötődik ahhoz a paphoz, aki nevezetes ember, erkölcsi mércét képvisel, az 
igazi zuglóiakhoz hasonlóan, mert Zugló régi, vonzó, sőt keresztény hagyományokkal van 
átitatva, meséli, ebből merít erőt Kriszta a nemi adakozásaihoz. Hát ilyen nincs, gondolom 
megrökönyödve. 

Fellélegzem, mikor a Terézvárosba, a Jókai térre költözünk, amely szerintem a helyek 
helye, mozgalmasan zajgó, egy lépésre a 6-os villamostól, amely kanonizált, a legelismertebb 
és a legnevezetesebb járat, és nem hiába az, hisz a Nagykörúton közlekedik, mintaadó 
körútján szerintem a grand bulvároknak; és negyed lépésre vagyunk az, eredeti nevén, 
Andrássy úthoz, amely igen nagyvilági, a tetszetős és igényes épületek sorának látványával, 
hisz az maga az avenue, a sugárút megtestesítője, mint vélem, ráadásul egy avantgárd, 
előremutató tömegközlekedési megoldásnak első példájával az európai földrészen, a föld alá 
kényszerített villamossal; és közel vagyunk a körút meg a sugárút kereszteződésében egy 
újabb kitüntetett helyhez, az eredetileg Oktogonnak keresztelt nyolcszögletű, tehát nyolcsarkú 
térhez, tökéletesen egyformára tervezett négy bérházzal, előttük ácsorognak a randevúzók, hát 
mi ez, ha nem a Platz tökéletes megvalósulása. Helyek helyek után sorjáznak errefelé. Ott az 
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Abbázia kávéház, ahol polgárrá pallérozódik manapság is sok parlagi magyar, kilátással 
onnan az említett nyolcszögletű térre. Gyakran veszek észre itt ücsörögni egy magas, 
szemüveges, sovány fiút, kis félmosoly játszik az ajkán, olvas és jegyzetel. Egyszer, mikor 
áthaladok a szomszédos Liszt Ferenc téren, látom fényképezni, sőt észreveszem, hogy engem 
is lekap, mire kissé gunyorosan megkérdezem, hová szánja a képemet. A fiú magyarázkodik, 
hogy a környékről, a Terézvárosról készít dokumentumfilmet, diplomamunkájaként a 
filmrendezőin, és előtanulmánynak fotózik, be szeretné mutatni eme városrészt, mint 
Budapest egy bizonyos fajta szürkeállományának lelőhelyét, nemkülönben örökösét, őrzőjét 
meg kifejezőjét annak, amit kifinomult és független személyiségnek nevezhetne. Akkor oké, 
mondom vidáman, ez esetben felhasználhatja a fényképemet. A nyolcszögletű tér 
szomszédságában, már a sugárúton található a Brazil presszó, apám, Frigyes törzshelye, 
ahonnan meg, bármennyire is kopott, igénytelen, kinézik azokat, és tényleg, akik nem 
hasonlítanak a civilre és a civilizáltra.  

Valahogy el vagyok telve attól is, hogy csak kettőt kell ugranom legfeljebb, és máris 
ott lehetek az egyetemen, ahová rengeteg terézvárosival együtt járok, hisz az itteni földalatti- 
meg villamosmegállók tele vannak a bölcsészetről ismerős arcokkal reggelenként. Sokszor 
utazom egy alacsony, vékony, fekete, ragyásképű fiúval, akinek az orra uralkodik az arcán; 
egy másik évfolyamra jár, az egyik szomszédos utcában lakik, máris költő, versei 
megjelennek. Mindig olvas, állva is, kapaszkodás közben is, verseket olvas vagy filozófiai 
műveket, esetleg eszmét cserél, ha barátaival utazik, elmélyülten. Nem is egyszer hallom, 
hogy arról értekezik, miszerint a jelen költészetét három vezérlő eszmének kell uralnia: Marx 
marxi alapon való elutasításának, egy József Attila-féle örömtelen örömelvnek, meg a 
konyak, nevezetesen a Lánchíd brandy élvezetének. Nem ismerkedünk meg közelebbről, de 
köszönünk és váltunk pár szót általában.   

Miután összeházasodunk Emmával, és hozzájuk költözöm, néhány sarokkal arrébb 
szüleim lakásától, a Belső-Erzsébetvárosba, amely, mint gondolom, nem sokban különbözik a 
Terézvárostól, úgy érzem is, mintha nem is kerülnék ki a megszokott környezetemből. Ámde 
nemsokára rájövök, hogy itt, a Klauzál utcában és környékén inkább jellemző a kevesebb 
szürkeállomány, amely még ráadásul bizony elég szürkécske is, sőt a civilben meg a 
civilizáltban sem lehet dúskálni, nem is beszélve arról, hogy ritka errefelé a független és 
kifinomult személy. Más itt a lakosság. Ez előnyére is válik bizonyos szempontból, hiszen 
számos a férfiszabó, a cipész, a ruhatisztító, akikre szükségünk van. Csak a rengeteg volt 
házmestert sokalljuk. Ugyanakkor nem kell messzire mennünk, ha kiadót vagy folyóiratot 
keresünk írásainknak. Az sem közömbös nekünk, hogy sok errefelé a mozi, lépten-nyomon 
található egy-egy.  

Sajnos, át kell vennem Emma véleményét, hogy az itteni utcák keskeny mélyedések a 
házrengetegben, és hogy a nap, mintha mindig napfogyatkozásosnak mutatkozna, oly annyira 
ködösen süt errefelé, mivel képtelen áthatolni a koszos légtéren. A bérházak egyáltalán nem 
lakályosak, inkább betegek és elnyűttek, egyre kevésbé érezhetni, a sok cifra tornyocska és 
díszítés ellenére, kellemes hangulatot, ugyanis a felismerhetetlenségig vénül, romlik, pusztul 
minden. Igényesebb, szép épületet hiába keresnénk, mert lehet, hogy vannak, de nem látszik 
már rajtuk, legfeljebb egyet találhatunk, amely valamennyire rendben van, a zsinagógát, 
viszont úgy kerülgeti mindenki, mintha nem is létezne.  

Helyeink sincsenek itt, kivételével egy kávéháznak, a Hungáriának, amelynek régi 
neve New York, ámde az új, a Hungária sokkal kifejezőbb, hiszen semmi köze New Yorkhoz, 
annál inkább Magyarországhoz és Közép-Európához, például II. Lajos bajor király ízléséhez. 
Neobarokk csavart márványoszlopok, hatalmas mennyezetfreskók a szerelem allegóriáival, a 
bor és vidámság istenét kísérő ógörög papnőkkel meg erdei félistenekkel; csupa nemes anyag, 
bronz, selyem és bársony; három szintre megtört, a lelkületre igen kellemesen ható belső 
térrel, páratlanul a világon; ilyen még egy nincs, írják mérvadó, nyugati esztéták is, jelképe a 
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régi Budapestnek, ahol keveredik az arisztokratikusan kifinomult, de a polgári banalitás is, a 
nagyszabásúnak, ragyogónak látszó  giccs, melyet a jelen közönsége továbbra is jelképnek, a 
manapság elnyomott, független szellem világával azonos jelképnek tart. A törzsközönség, 
újságírók és művészek meg írók, költők, fordítók, akik látványosan népesítik be 
udvaroncaikkal és udvarhölgyeikkel együtt ülve, és bontakoztatva ki szövegüket bohémekkel, 
csellengőkkel, szélhámosokkal, alkoholistákkal, szenvedélybetegekkel, otthonnélküliekkel, 
lecsúszottakkal és felkapaszkodottakkal, névtelen tehetségekkel és neves tehetségtelenekkel.  

A mi igazi helyeink azonban máshol találhatók, és csapatostól megyünk oda, például 
együtt azokkal az ismerőseinkkel, akiket felfedezünk a szemben lévő ház velünk egy 
magasságban lévő lakásában, ahová átlátunk; a fiú történész, a lány nyelvész, hatalmas 
könyvespolc terpeszkedik náluk is rengeteg könyvvel. Kinézetünk csaknem egyforma: farmer, 
persze nem igazi, trikó, pulóver, és egyöntetűen hím- és nőnemnél; simára fésült, egyszerű, 
fodrász által ritkán látott haj Emmánál meg a nyelvész lánynál, sűrű borosta rajtam meg a 
történész fiú arcán. Felfedeznek bennünket, mint elmondják, belátva hozzánk ők is, és 
tapasztalva, hogy nálunk is sok a könyv, hogy ugyanabban az időpontban kelünk és fekszünk, 
eszünk és iszunk, meg olvasunk, és ülünk az írógépeink előtt, mint ők, és ez igen tetszik 
nekik. Megismerkedésünk után is csak alkalomadtán, véletlenül találkozunk azért, ha éppen 
összefutunk valahol, valami helyen, ilyenkor megered a nyelvünk, mosolygunk a másikra, és 
mondjuk és mondjuk, ők is, mi is, egymás szavába vágva mondjuk szinte ugyanazt, mély 
egyetértésben, hasonló hangsúlyokkal, például, hogy milyen helyeket fedezünk fel.  

Nem mindig az esemény vonz bennünket, hanem tényleg a hely maga, tényleg a hely, 
a hely szelleme, illetve olyan helyre találás, ahol felismerhetjük magunkat másokban, és ezek 
miatt a mások miatt jelenünk meg ott, ilyen hely egy klub, egy nevezetes művészklub, az 
úgymond fiatal művészeké. Ott iszunk és eszünk, adjuk önmagunkat, ismerkedünk, 
barátkozunk, ellenségeket szerzünk és szidjuk meg dicsérjük a másikat, és újságoljuk, hol 
vetítenek tiltott filmet, mikor ad műsort egy-egy föld alá kényszerülő, a falakon túl 
merészkedő színházi együttes, melyik eldugott kiállító térben vagy lakásban lehet installációt 
vagy happeninget látni, és melyik antikváriumban találhatunk nyugatról becsempészett, tiltott 
könyveket. 

Elmondhatatlan, mennyire nem akad helyünk Albertfalván, ahová a nagyobb lakás 
miatt költözünk, és ahonnan minden helyünk távol esik, minden, amit helynek nevezhetünk. 
Elkülönülten élünk ott, egy tulajdonképpen számunkra rezervátumban, a környékétől 
lényegében elzárt területen, újlakosok telepén, hagyománytalan betondzsungelben, akár a 
gyarmatosítók, nem vegyülve a bennszülöttekkel, kik a hagyományos körülményeik között, 
falusias utcákban, igénytelen kertes házakban élnek. Ám mi Emmával a gyarmatosokkal sem 
vegyülünk, nincs közös témánk és ügyünk, velünk más történik, mint velük, szokásaink 
eltérőek. Rossz hatással van ránk mindkét fajta-féle, mind a gyarmatos, mind a bennszülött. 
Gyarmatosként úgy kellene érezni magunkat, mint akik szerencsés kivételezettek volnánk, a 
haladást megtestesítő, a jelent megkoronázó lakógép kedvezményezettjeiként, mint akiket, 
lám tessék, felemelnek a korszerűségbe. Viszont mi csupán azt érezzük, hogy összetereltetünk 
az egymástól tömeges függést megtestesítő lakhatás hivatalos vívmányába, akár valami 
táborba. Nincs mit csinálnunk errefelé a bevásárláson vagy a házi munkákon, esetleg az 
ügyintézésen meg az alváson kívül, no persze azért az írógépeink előtt szorgalmasan ülünk itt 
is. Ámde Buda és Pest belső kerületeiben van a helyünk, így aztán legfontosabb nekünk a 
busz, a villamos vagy a kocsi. Ezért veszünk tulajdonképpen kényszerből autót, egy igen régi, 
elhasznált bogárhátú fauvét, világoskéket, bagóért. El, el innen, ez foglalkoztat bennünket. És 
jómagam, mikor hazatérünk valahonnan, valami igazi helyről, hallgatok, mélyen hallgatok.  

Időnként átszaladunk Alföldiékhez, egy sarokkal arrébb, ők meg hozzánk jönnek át; 
Alföldi elektromérnök, alacsony, már fiatalon kopasz, okoskodó és indulatos, ámde 
bizonytalan fiatalember, felesége közgazda, egyetlen helyi barátaink lesznek ők, akik egy 
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kisebb, ezáltal emberibb, korábban épült telepi házban laknak, gyerekük Ádámmal egyidős, 
ugyanabba a bölcsödébe és óvodába is jár. Kiszúrja írásaimat Alföldi, és megleli benne azt a 
gondolkodásmódot, amely szerinte, és elsősorban a munkásokról szólván, az övével rokon, és 
bírja, ahogy írok, bírja azt a hangot, semmi odamondogatás, semmi asztalverés, semmi 
modorosság, viszont a tények, amelyekkel operálok, felháborítóan arcpirítóak. Szóval 
felfedezzük egymásban a világmegváltót, és világmegváltó társalgásokba fogunk, minden 
tücsökre és minden bogárra kitérve, jól megragad bennem néhány vissza-visszatérő témánk, 
nevezetesen: ne csodálkozzunk, ha a szívszélhűdés vagy az agyérgörcs ma tömegbetegség, 
száz éve még ritka, mint a fehér holló, akkoriban az orvostanhallgatóknak csak szerencsés 
esetben tudtak bemutatni egy-egy ilyen kórismét, ma pedig percenként meghalunk benne; 
nem is beszélve a sok lelki betegről, a rengeteg  alkoholistáról, öngyilkosjelöltről; meg a nem 
kevés erkölcsi kárvallottról. Ámde még mi is lehetünk mindezek, gondolom, ha nem leszünk 
képesek innen, erről a betontelepről elmenekülni.  

 És bizony hosszú időt töltök el itt, ezen az újmódi telepen, Belső-Albertfalván, még 
utána is itt lakom, hogy szakítunk Emmával, szinte betege leszek, hogy képtelen vagyok 
innen, Emmát követve, kikerülni, mert Emma kikerül. 

Továbbra is csak egyetlen helyi barátom marad, Alföldi, akit űz-hajt a lelkifurdalás, 
hogy neki kötelessége, nevezetesen erkölcsi kötelessége az olyan elesettekkel, 
kisemmizettekkel, akik ráadásul még munkások is, foglalkozni, tulajdonképpen a 
megfosztottakról és elesettekről szóló könyvem szereplőivel, és szervez egy kört, vitaklubot, 
lényegében a barátaiból, mérnökökből, közgazdákból, hogy azon vitatkozzanak, milyen is 
volna egy tisztességes, közösségi társadalom, amely kivételesen még fejlett és hovatovább 
erkölcsös is; hát olyan, ahol egyáltalán nincsenek például elesettek, kiszolgáltatottak, 
elnyomottak, főleg ha ezek munkások; sőt olyan, amelyben a munkások a valóságban is, 
nemcsak az elméletben, az őket megillető helyre, egyszóval a hatalomba kerülnek. Közösen 
írnak barátaival egy színdarabot, természetesen munkásokkal foglalkozót, erkölcsbe vágót, 
elő is adják a helyi művelődési házban, parányi siker nélkül. Alig bírom fékezni magam, ne 
hagyjam ott az előadást, és sóhajtozom, micsoda esztétika. 

Elhívom az autószerelőmet is erre az előadásra, egy igazi helyit, akivel sokat 
beszélgetek, sűrűn kell találkoznunk, mivel fauvé bogár szakember, és a használt 
bogárhátúmat állandóan javítani kell. Úgy érzékelem, hogy a mester, aki a fiával dolgozik és 
jól keres, műhelye a saját többszintes házában működik, érdeklődő, igen sokféle témával 
hozakodik elő, mint: a motorizáció, a gyereknevelés, a válások, az árvizek, a háborúk, az 
aszályok, a nőcskék, a  hipnotizálás, a krimik, a magyar nóta meg az operett, az ügyeskedés, a 
borravaló, a fusi meg a Fradi, a hatalmaskodásra utaló jelenségek, a kivételezettségek is, sőt 
még, meglepetésemre, a táplálékkiegészítők meg az ajzószerek, és, hogy ő még mindig 
megzargatja, pedig már nem fiatal, az asszonyt, és kacsint; no és persze az erkölcs. 
Hümmögök, ámde a szerelő is hümmög ama Alföldi-féle kör színházi előadása alatt, és a 
végére elalszik.  

Az Alföldi által létrehozott vitaklubba, amely az albertfalvai művelődési házban 
működik, többször meghív engem Alföldi előadni, és annak ellenére, hogy ez egy mozgalmár 
klub, mégis már-már azt gondolom, ez a klub lesz a helyem itt, Albertfalván, ám nem sokáig 
gondolhatom, kitiltják a művelődési otthonból, hivatkozva éppen szerepléseimre is.  

 
 
40 

 
 
Újra és újra lejátszottam  képzeletemben azt, amit megtettem, hogy az üldözött és 

elpusztított társaim lelkének összegyűjtését és eltemetését javasoltam halott szemű, halálos 
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poklot megjárt öregeknek; hogy lejátszottam egy társalgást az én sajátos mivoltomról a 
legjobb barátommal, aki különben csalódást okozott nekem. És képzelegtem, képzelődtem 
arról gyakran, miket is cselekedtem meg álcázottan, földig érő hajtincsekkel, hihetetlenül 
torzonborz szakállal, és széles karimájú, kissé alaktalan, fekete kalapban meg 
napszemüvegben, nem törődve megjegyzésekkel, gúnyos, vicces, sőt gyilkos 
megjegyzésekkel; mutogatva sajátos fazonú hímtagomat egy élenjáró társaságban. És 
minduntalan felmerült bennem az is, hogy vitatkoztam egy evangélikus lelkésszel, ha csak 
félig álcázottan is, keresztényietlennek bélyegezve kiirtási kísérletemet. 

Ráadásul az álcázott figurám tanárosan előadást tartott nekem, vagyis álca nélküli 
alakomnak, szintén a képzeletemben, miszerint az egész élet álcázás, tekintsük így. Tudniillik, 
hogy vágyképünkhöz legyünk hasonlóak vagy, hogy alkalmazkodjunk, amihez nem 
szeretnénk, esetleg becsapjunk, átverjünk, sőt, hogy érvényesüljünk, hát az álcázás közegébe 
helyezzük át magunkat, ahol elveszítjük eredeti és igaz voltunkat, maszkká válunk, görbe 
utakra tévedve; vagy éppen ellenkezőleg, felöltjük igazi, addig takargatott alakunkat, 
magyarázta az én álcázott figurám nekem képzeletemben. Arra jutottam képzeletemben, 
miszerint girbegurbák az azonosulás útjai. Az álcázónak meg kell alkotni és el kell játszani a 
választott jellemét, viselnie kell eme döntésének súlyát, védelmezni és eszményíteni magára 
vett szenvedélyeit, ékesszólóan bátorítani magát, hogy olyan legyen, amilyennek álcázott 
szerepében lennie kell, sőt szükséges megfogadnia, hogy felnő  vagy éppen alászáll az 
álcájában kinyilvánított önmagához. Minél nagyobb nehézségek tornyosulnak elé, annál 
jobban kényszerül buzgólkodni mindezen, hogy beburkolózhasson elidegeníthetetlennek vélt 
álcájába. Persze csak kivételes körülmények között fordul elő, hogy a környezet követi az 
egyes álcázót, ámde  egy ilyen kivételes hely országunk is, amely egyfajta külön védelmet ad 
olyan álcázóknak, akik nagymértékben becsaptak és becsapnak bennünket, múltunkban és 
jelenünkben egyaránt; ugyanakkor megvetünk és kiközösítünk másfajta álcázókat, elsősorban 
olyanokat, akik valósághű alakjukat, igazi arcukat csak álcázással szeretnék, illetve merik 
megnyilvánítani.  

Így képzelődtem. Eléggé öntörvényű képzelődésnek  tetszett. 
És miután befejeztem a névtelenségről szóló értekezésemet, belefogtam írni az 

álcázásról  is. 
Emma szorgalmasan hozta hozzám Ádámot, fiunk követendő nevelésében 

egyetértettünk. És ha a kutatásaimról volt szó, akkor Emma továbbra is biztatott, 
nagyszerűnek értékelve azokat, hasonlóképpen én is biztattam Emmát, kifejezvén, hogy 
készülő regénye nagy tehetségre vall; tudniillik munkásságunk kölcsönös megbecsülése épen 
megmaradt elroncsolódott szerelmünkből. 

És felfigyeltem arra, hogy Emma, mennyire másképp viszonyult a filmstúdióhoz, ahol 
dolgozott, mint korábban. Nemrégiben még kiborult, ha úgy vélte, rémesek a forgatókönyvek, 
és azt gondolta, hogy neki, mint dramaturgnak, át kell pofoznia kegyetlenül ezeket, azt is 
kinyilvánítva óvatlanul, mennyire tehetségtelenek a rendezők és írók, kiket még ráadásul 
elvtelen alkalmazkodóknak is nevezett, és hevesen vitatkozott velük, sőt néha visszavonni 
szándékozott filmbeli részvételét, amit igen barátságtalan lépésnek tekintettek. Mostanában 
viszont belenyugodni látszott, hogy csak egy fogaskerék a filmkészítésben, és próbált 
együttműködni, próbálta elérni, tartsák hasznosnak, sőt ötleteit nem is a sajátjaként adta elő, 
hanem bebeszélte az íróknak és rendezőknek, hogy azok bizony az övéik. Annak idején még, 
egy újságszerkesztőségben dolgozva az volt az álláspontja, hogy nem akarták elismerni a 
hazugságoknak való fittyet hányása miatt, főként mivel kirívóan és büszkén csinálta; aztán 
meg úgy vélte, hogy a főiskolai tanszéken, ahol tanított, azért volt sikertelen, mert 
megbélyegezték forrófejű és tájékozatlan fiatal nőcinek, akinek még van képe kétségbe vonni 
minden hivatalosnak számító tudományos irányzatot; tehát mindkét helyen kilógott a sorból. 
Mikor pedig kiutálták mind a szerkesztőségből mind a tanszékről, büszke volt magára, és 
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egyáltalán nem szorongott, nem élt át létbizonytalanságot, csodálkozást váltva ki. Mostanában 
viszont egészen másképp értékelte azokat az esztendőket, és a következőképpen: a 
szerkesztőségben nyomban kitetszett, hogy tulajdonképpen alkalmatlan az uralkodó és 
kötelező hazugságok terjesztésére, és ez az alkati oda nem valóságát igazolta, vagyis 
nyugodtan tarthatták, a korabeli viszonyok között, tehetségtelennek; a tanszéken pedig az 
derült ki, hogy nem aszerint viszonyul a tudományhoz, pontosabban a pártosan és kötelezően 
elsajátítandó, terjesztendő és tanítandó filmtudományhoz, ahogy kellett volna, mert ehhez 
nem mutatott készséget, hanem inkább ellenállást, így aztán ott is bebizonyította 
alkalmatlanságát. A filmstúdióban viszont megtalálta magát, büszkén vallhatja, hogy 
mostanság megállja a helyét, mert ráébredt, ne akarjon mindenképpen kiválni, ne tüntessen a 
különlegességével, inkább tegyen úgy, mintha láthatatlan volna, miközben teljesítsen, zokszó 
nélkül, minden kívánalmat, feleljen meg, mert ne a fizetéséért akarja magát megvalósítani, 
arra ott van neki, szerencsére, a szépírás. És, ha most rúgnák ki, akkor bizony szorongott 
volna, félt volna, mi lesz vele. Viszont azon mesterkedett, hogyan tudná kivívni, hogy 
bizonyos filmeken ne szerepeljen a neve a stáblistán, hol sikerült elérnie, elsősorban akkor, ha 
többen dolgoztak együtt a forgatókönyvön, hol nem sikerült, és ilyenkor szégyenkezett. 

Lecsaptam rá, mondván, na látod, Emma, a tökéletes megváltozásoddal tüntetsz. Mire 
kijelentette, az is én vagyok, Gyula, aki most vagyok, csak most vállalom a hétköznapok 
terhét, de ami nagyobb dolog, az ünnepnapokét szintén, így aztán félholt vagyok, főleg 
hétvégeken, mikor nemcsak hétvégére, hanem egész hétre megfőzök, de azért még nem 
vagyok teljesen holt, persze esem össze, őrület ez. Mintha egyre inkább tüntetnél, Emma, 
jegyeztem meg, a hétköznapiságoddal, a félholtságoddal, azzal, hogy mekkora szakácsnő 
vagy, pedig azelőtt, míg együtt éltünk, sosem voltál félholt, és ünnepnapi jelenségnek 
mutatkoztál, hiszen akkoriban, ha egy rántottát megcsináltál, az is ünnepnek számított. 
Voltam félholt, Gyula, megnyugtatlak, voltam melletted félholt, mondta Emma, sőt még 
egész holt is, csak másképp voltam holt és félholt, és másképp hétköznapi meg ünnepnapi. 
Most például, képzeld, Gyula, azért vagyok félholt, folytatta, mert hajnalig forgattunk, alig 
tudtam hazatámolyogni. Felfrissülésként legalább kocognod kéne, mondtam. Utálom, Gyula, 
a sportot, no sport, ahogy a jelenlegi angol miniszterelnöknő is, akit persze szintén utálok, 
kijelentette, utánozva leghíresebb elődjét. Mi a fene, Emma, hisz versenyúszó voltál 
valamikor, sőt még sikeres indiánszökdelő és kézenállásban járó is ugye, bakfisként, ha nem 
tévedek, hát ennyit változni. Unalmas, Gyula, unalmas kurvára az úgynevezett változásaimon 
lovagolni mindig, vigyázz, be fogsz csavarodni, ha annyit emlegeted a változásomat.  

Erőteljesen írta regényét, ebben semmi változás nem volt, illetve írta át másodszor 
vagy harmadszor, egy sejtelmes prózát bizonyos, titokzatos vörös tintával levelezőkről, kiket 
címzettjük, egy bátor asszony leleplez, éppen ott tartott, mikor a főhős asszony nem hajlandó a 
vörös levelezők leveleiből áradó fenyegető és mindent felülmúló erőszaknak engedni, inkább 
nyomoz utánuk, hát rácsodálkoznak az asszonyra ezek a levelezők, hogy merészeli kitudni, 
kicsodák is ők, sőt az asszony környezete is inti az asszonyt, ne bonyolódjon bele, a 
rövidebbet fogja húzni, de az asszony nem tágít. 

Jómagam meg nagy ütemben haladtam a korszakváltozások, új kezdetek második 
kötetének írásával, éppen arra jutva, hogy csak akkor lehet változás, ha a szörnyűségeket, a 
világ minden rendű és rangú szörnyűségeit a jövőben másképp fogjuk majd fel, mert 
mostanság a szörnyűségek, ahogy felfogjuk és értékeljük, már nem is szörnyűségek. 

Apám, Frigyes telefonon figyelmeztetett a legnagyobb tavaszi ünnepünkre, amely 
közelgett, és ebből az alkalomból meghívott, tegyem náluk tiszteletemet, lehetőleg Ádámmal, 
tudja meg Ádám, ki is ő, mit ünnepelnek az olyanok, mint mi, és legalább eszünk valami jót. 
Fiacskám, mondta apám a kagylóba, igazán lehetne már egy olyan nő melletted, akit 
elhozhatnál hozzánk egy ilyen ünnepünkre, dehát te a sikszéket szereted, nem a mi fajtánk- 
hoz tartozói nőket, csak tudnám, mit eszel rajtuk. Hagyjuk, apuka, jegyeztem meg, hagyjuk 
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ezt a témát, ugyan kétségtelen, hogy neked testhez álló az ilyesmi, apuka, de nekem nem az. 
Csak még annyit, fiacskám, mondta apám, azért már haladsz egy kicsit előre, mert a Nóra, 
úgy veszem észre, értékesebb volt, mint a Diána, ez a Herta meg legalább gazdag és jól 
öltözik. Nevettem.  

Mikor megjött a tavasz, Hertával habszivacs labdát ütögettünk műanyag ütővel a 
megfelelően kialakított pályán, a Városligetben, hétvégeken. Akkor csináltuk, ha sütött a nap, 
mert életelemem lett az úgynevezett mozgás, és a napon szerettem mozogni, szerettem érezni 
az izmaimat, a szívem dobogását, a tüdőm működését, erőteljes működését, elsősorban a 
napon. Ki akartam izzadni magamból éppen azt, amit kiizzadni lehetett és kellett, a nap és a 
mozgás által, levetni magamról a hétköznapok béklyóját, hozzátartozóim nyűgét, szüleim 
kisszerűségét, reménytelenségét, az Emma változásáról való töprengésemet. A játék után sört 
ittunk, hát ilyenkor kell sört inni, mondtam Hertának, mikor a száj összetapad, és cementet 
köpne az ember, ha köpne. Herta fizetett általában, mert nem igen akadt egy fillérem sem, 
elment a pénzem, mindig fizetnem kellett valamit, hol Ádámnak gitár tandíjat, sőt venni egy 
új gitárt és gitártokot, hol Ádám cselgáncsoztatásáért járó összeget kiegyenlíteni, és pénzbe 
került Ádám képzése is rajzból.  

Ádám nem tudott napirendre térni egyik osztálytársa, valami Bernát viselkedésén. 
Tudniillik, mikor a történelem tanár, aki Ádám szerint egy szemét volt, létrára felállva 
felakasztott egy térképet, és mielőtt lelépett volna, önként jelentkezőt kért, aki adja a fejét, 
hogy arra támaszkodva a tenyerével, segítse le magát, hát az a Bernát nyomban ugrott, itt a 
fejem tanár úr. Ádám elképedt, és odamondta ennek a Bernátnak, milyen undorító 
szolgalélek, egy talpnyaló. 

Nemsokára rozsdabarna levelek halmai szegélyezték az utcákat, természetesen csak 
azokat, melyekben fák álltak, barnállottak tőlük a pocsolyák, a jellegzetes őszi, budapesti 
pocsolyák. 

A megrázkódtatásról kezdtem olvasni különböző tanulmányokat, és kiderült 
számomra, hogy a megrázkódtatás igen tág jelentéssel bír, tulajdonképpen átvitt, elvont 
értelmű szó, amely a legkülönbözőbb megmagyarázható és megmagyarázhatatlan jelenségek 
leírását helyettesíti. És néha nem is tudatosodik, elfojtódik, hogy ne okozzon feszültséget, 
kellemetlenséget, ne kezdje ki a lelket. Hosszabb ideig, évtizedekig lappanghat és aztán 
egyszer csak előjöhet, előmerészkedik, mondjuk mint valami álca. Másképpen beszélve a 
megrázkódtatásról, azt is mondhattam volna, amit már egyszer rögzítettem is, és most 
megismétlem, miszerint ilyenkor a lélek testet ölt, vagyis nem-normálisan működik; így is 
éreztem. Nem is beszélve arról, hogy álcázott lett a lelkem. Hát persze, álcázott lett.  

A lélek álcázása tehát a megrázkódtatás egy formája, gondoltam, és minden 
megrázkódtatás alkalmat adott megkérdezni: ki vagyok én? 

      
 

41 
 
 

Az egyik késő este előjött a látomásom, láttam a kopasz kisfiút, hátán a bilivel, 
mögötte egy géppisztolyos egyenruhással és barakk építmények sokaságával.  

És akkor, éppen akkor felhívott nagymamám, Rozália és a következőt mondta: 
Gyulus, nagyapád emlékművét el akarom készíttetni és a sírjára tenni, az a sír persze, mint 
tudod, mondvacsinált, mert nincs abban semmi, üres, ki tudja, milyen tömegsírban sínylődik 
vagy még abban sem szegény nagyapád, Alfréd teste, élve temették el a gyilkosok, 
megálmodtam, hogy élve, és azt is a megálmodtam, hogy a születésnapján. És a sírszobrász, 
akivel tárgyalok nagyapád alakjának megformálásáról, nem akarja teljesíteni, amit szeretnék, 
mert azt szeretném, ha a nagyapádról mintázott sírszobornak nem volna szeme, lyuk volna a 
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helyén, tudniillik kiszúrták nagyapád szemét, tudom, hogy kiszúrták, megéreztem, hogy 
kiszúrták, ha hiszed, ha nem, megéreztem. És ez a hülye szobrász nem akarja szem nélkül a 
szobrot. Megkérlek, beszélj vele, Gyulus, remélem, nem akarsz kibújni a feladat alól, vegyél 
erőt magadon, segíts. No persze, képzelem mennyire érdekel téged nagyapád kiszúrt szeme, 
mondta nagymamám. Hogyne érdekelne, nagymama, mondtam, ne sértegess, hát kinek a 
kiszúrt szeme érdekelne, ha nem a nagyapámé?!  Hogy a pondrós kutya egye meg őket, a 
gyilkosokat, és nagymamám kiabált kikelve magából. Fel a fejjel, nagymama, mondtam, 
vegyél hideg-meleg zuhanyt. Hogy jön ide a zuhany, Gyulus, te hülye, apropó, ma például 
tusoltál? Kétszer is, nagymama, másodszor ugyanis az elsőt tusoltam le. A rossz nyavalya 
törjön ki, Gyulus, ne beszélj velem így, komolyodj már meg! Mindig megkomolyodom, ha 
zuhanyozok, fürdök, nagymama. Veled nem lehet beszélni, sajnos, Gyulus, veled nem lehet… 
Ja igen, tudod te, Gyulus, ki volt Kozarek? Én ne tudnám, nagymama, hóhér volt a javából. 
Úgy van, Gyulus, mondta Rozália nagymama, és hirtelen letette a kagylót. 

Rossz kedvem lett, magamba roskadtam eme párbeszéd hatására.  
Felmerült bennem, hogy volt valamikor egy barátnőm, akinek óvatlanul elmeséltem 

nagyapám elpusztítását, kész ténynek fogadva el nagymamám álmát, illetve elmesélését 
nagyapám élve elásásáról, és éppen a születésnapján. Mire barátnőm felkiáltott, az ő 
nagyapjával is pontosan ugyanez történt, és ugyancsak a születése napján. Egy cipőben 
járunk, jött ezzel nyomban és könnyesen barátnőm, házasodjunk hát össze, jobban nem 
illenénk is egymáshoz. Elképedtem, felmérgesedtem, mert nem fogom, dühöngtem, a 
nagyapáink halálának közös voltához kötni a párválasztásomat, és szakítottam ezzel a 
barátnőmmel. Hiszen, ha csupán egyetlen egy minőségében határozzuk meg, ami bennünk 
közös, önmagunkat és egymást, mondjuk redős állban, matematikai tehetségben, szívfacsaró 
múltban, akkor ne csodálkozzunk, ha mások is így tesznek velünk. És ezek a mások, a 
bennünket kívülről szemlélők és megítélők nyomban közös jellemet és viselkedést 
tulajdonítanak majd nekünk, ráadásul az ők és a mi megkülönböztetésének keresve szellemi, 
lelki, esetleg testi jellemzőket. Újjal mutogatnak majd ránk, megegyezve abban, lám, ilyenek 
azok, akiknek szívfacsaró (szívderítő) a múltjuk, akiknek redős (redőtlen) az álluk, akik 
tehetségek (tehetségtelenek) a matematikában. Ha elfogadjuk, hogy mi, akik megegyezünk 
szívfacsaró (szívderítő) múltban, és egymáshoz illőek vagyunk állítólag emiatt, akkor 
megjósolható, hogy nem lesz nehéz megint okot és időpontot találni újabb 
szívfacsarásunkhoz. Vessük inkább el az ilyen csoportosításokat, ne foglalkozzunk az 
általános hasonlatosságainkkal, vagy a másokkal való felületes megkülönböztetésekkel. 
Tudassuk és tudatosítsuk azt, hogy akkor is végtelenül különbözünk egymástól, ha egyként 
szívfacsaró a múltunk, viszont tudatosítsuk, hogy végtelen sok hasonlóság lehet a szívfacsaró 
múltúak meg a szívderítő múltúak között. Természetesen bennünket, úgymond szívfacsaró 
múltúakat, összeköt, ha csak szívfacsarásban is, szívfacsaró korszakunk, ellenben élesen 
elválaszt azoktól, akik a szívfacsaró korszakunknak szívből örvendeznek. 

Különben minden átmenet nélkül megérkeztek a nyár hőhullámai, pedig még 
hivatalosan tavaszt írtunk, nyári hőhullámok hatoltak be a lakásba, és én úgy tettem, nagy 
mozdulatokkal, mintha éppen egy tengerparton nyaralnék, és a tenger hullámzó vizébe 
vetném magam. Pedig az előbb még a tavasz illatai árasztottak el, orgonaillat például. A 
különösen kedvenc hőhullámaim is megjöttek, a sárgásvörös hőhullámok, legalábbis úgy 
láttam, hogy sárgásvörösen  izzanak ezek a hőhullámok. És aztán, szinte átmenet nélkül eme 
hőhullámok átadták a helyüket a tavasz illatainak, megint orgonaillatot éreztem. Váltakozott a 
tavasz a nyárral?   

Roppant nagy lökést adtak nekem mind a sárgásvörösen izzó hőhullámok, mind az 
orgonaillat, nemkülönben a beszélgetésem nagymamámmal, de leginkább a látomásom, 
vagyis, hogy megjelent lelki szemem előtt a kopasz kisfiú, hátán a bilivel, mögötte egy 
géppisztolyos egyenruhással és barakk építmények sokaságával, nagy lökést, hogy gyorsan 
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felvegyem a fekete keretes, megtükrözött üvegű, réges-régi, muzeális napszemüvegemet, meg 
az apám nálunk felejtett, ódivatú, szokatlanul széles karimájú, sajátos benyomást keltő, 
furcsa, fekete kalapját, és magamra illesszem a parókámat. Kutatni kezdtem a szekrényben, 
hátha akad még öltönyöm, találtam is egy sötétbarnát, ilyet persze mostanában nem vettem 
már fel, álcázottan azonban miért ne. El ne felejtsem említeni a bicskámat, amelyet, először 
életemben, ha nem számítom a kirándulásokat, magammal vittem.  

Elindultam, csak úgy elindultam így álcázottan a Csurgói úti lakásomból a 18-as 
villamossal, éppen az jött, hamar odaértem a Körtérhez, rosszindulatú. gyűlölködő 
tekintetektől kísérve, de hogy hová is igyekeztem, és miért, azzal még nem voltam tisztában. 
Leszálltam és lődörögni kezdtem, a járókelők továbbra is eléggé megnéztek, főképpen, ha egy 
lámpa, tudniillik már jócskán besötétedett, fénykörébe értem. Rá kellett jönnöm, hogy az esti 
utcák neonfénye sejtelmessé tette a rajtam lévő furcsa, fekete kalapot, és a parókám feltűnően 
hosszú, roppant lecsüngő, nagyon göndör, fekete hajtincseit, sűrű, torzonborz szakállát, meg 
persze az ilyenkor este feltűnő napszemüveget is. A Bartók Béla úton sétálva éppen a laktanya 
előtt haladtam el, amikor egy fiatalember, koromfekete hajú, igen kövér, odasziszegte nekem 
rondán, undorítón azt a kifejezést, azt a bevett kifejezést, amit nyilván a jellegzetes kalap, a 
még jellegzetesebb hajtincsek és szakáll váltott ki belőle, és amivel lelkembe markolt.  

Odaléptem, dühödten léptem oda így, álcázottan ahhoz a fiatalemberhez, kezemben a 
már kinyitott bicskával, fogalmam sem volt, mikor vettem elő, hogyan nyitottam ki, 
mindenesetre a fiatalember hasának szögeztem. A Bartók Béla útnak azon a szakaszán és 
oldalán, ahol a laktanya állt, kevesen jártak, különösen este, ez jól jött nekem. A koromfekete 
hajú, kövér fiatalember visszahőkölt és könyörgőre fogta, az istenért, nehogy belészúrjak. 
Felszólítottam álcámban, teljesítse, amit akarok, mondja utánam a szavakat, amiket majd 
mondok, szigorúan sorrendben, egy szót sem szabad kihagynia. Gyerünk, és miközben a 
bicskám hegyét, álcázottan, a fickó hasának nyomtam, mondani kezdtem, hogy kirablás, 
kikészítés, eltulajdonítás, megfosztás, ingatlan meg ingó, test és szellem, vér és bőr, 
szipolyozom az agyvelőt, megölöm a lelket. Pattogóan mondtam, mint egy katonadal 
szövegét, a fickó átvette ritmusomat, darálta utánam, megerőszakolás, megcsonkítás, taposok 
rajtuk és bennük, belsőségeikben, külsőségeikben, ugrálok rajtuk, szemüket ki, szarukat be, 
testnedveikkel kenegetem magam. Hulla és hulla, mennyi, de mennyi hulla, folytattam 
álcámban, éljen, éljen, kiboncolom a szívet, tenném a mellembe, kivágom az aranyeret, 
bevarrnám a seggembe, és a fickó engedelmesen hadarta utánam. Aranyér helyett aranyárat 
mondott, megböktem a bicskával, mire a fickó összerándult, és máris helyesen ejtette ki a 
szót. Tapasztalatot, szakmát szerzek a hullagyártásban, de nem akármilyenben, hanem a 
kiválasztott nép hulláinak gyártásában, daráltam álcázottan, és a fickó darálta utánam, darálta, 
hogy hentereghetek hol a kiválasztott nép női, hol a kiválasztott nép férfi hulláival, ezekkel a 
kiválasztott hullákkal, abban a reményben, hogy talán bekerülhetek a kiválasztottak hulláinak 
családjába, a kiválasztott hullák még élő hozzátartozói titkát elleshetem, hogyan kell a világot, 
az embert, az eget és a földet, a napot, a holdat és a Marsot, meg a naprendszert uralmam alá 
hajtani. Felcsinálom a kiválasztottak nőnemű hulláit, folytattam álcámban, és utánam mondta 
a fickó engedelmesen, és mondta, hogy aztán szintén felcsinálom a megszülető utódaikat, 
mert azok is kiválasztottak még, ha már csak félig is kiválasztottak, megbosszulván rajtuk, 
mint apjuk, amiért utódaim mertek lenni, majd hullává alakítom őket is, és ugyancsak 
felcsinálom már mint hullákat. A katonadalról áttértem a szavalásra, versmondó ritmust 
diktáltam, és ebben a ritmusban bökdöstem bicskámmal a fickó hasát, mire a fickó gyorsan 
átvette a versmondó ritmust. Szépen dughatok most már velük is, szavaltam álcámban, és 
szavalta a fickó utánam, ha fiú-hullák, akkor úgy, ha lány-hullák, akkor úgy, csak 
kiválasztottak legyenek, ha csak félig is, hogy aztán örököljem a kiválasztottságukat, 
szavaltam, és szavalta a fickó is, és enyém legyen minden, de minden, ami az övék volt, 
örököljek a kiválasztott, vérfertőzött unokáim után is törvényesen. Örökölni akarok, 
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szavaltam álcámban, és szavalta utánam a fickó, örökölni, örökölni a Marsot, a Földet, a 
világot, hullamúzeumokat, tömegsírokat, aranyeret, ingatlanokat, ingóságokat, belsőségeket, 
testnedveket, de legfőképpen agyvelőt és kiváltképpen lelket akarok örökölni, leginkább 
persze kiválasztottságot akarok, soroltam így álcázottan, és a fickó, kinek hasához nyomtam 
bicskám hegyét, visszhangozta engedelmesen. Több járókelő is elment mellettünk, azonban 
egyáltalán nem figyeltek fel, milyen közel állunk egymáshoz, vagy éppen hogy felfigyeltek, 
mindenesetre, megpillantván kettősünket, gyorsítottak. Közben kigomboltam szabad bal 
kezem ujjaival a nadrághasítékomat, a jobbal tartottam ugyanis a kinyitott bicskát, 
kibányásztam hímtagomat, és lehugyoztam a fickót. Odasúgtam neki, most aztán futás, de 
futás, gyors futás, nem nézünk hátra, na, gyerünk, és a fickó futott, és tényleg nem nézett 
hátra, hamarosan eltűnt a neonfények homályában.  

Eltettem a bicskámat, levettem a kalapot, le a napszemüveget, le a parókámat, még a 
zakómat is levettem, nehogy felismerjenek, és kimerülten, ilyen kimerültnek még soha sem 
éreztem magam, hazafelé vettem az irányt. Meglehetős elégedettséggel gyalog indultam meg 
azon a szép tavaszi estén a Bartók Béla úton, mert azt gondoltam, hogy hazáig sikerül majd 
elrendeznem magamban, amit csináltam azzal a kövér, feketehajú, szavaival engem megalázó 
fickóval. Mendegéltem, és arra jutottam, éppen a meglehetősen jól megvilágított Körtéren, 
hogy megkérdezzem magamtól, vajon megváltozhat-e ez a csürhe banda? Némán kérdeztem, 
de késztetést éreztem a hangos beszédre is, ahogy egyre beljebb haladtam a Fehérvári úton. 
Felöltöttem hát újra a parókámat, a kalapomat, meg a napszemüveget, hogy álcázottan 
mondhassam ki, amit éppen kimondani szerettem volna. És megkérdeztem újból, de már 
álcámban, ezért aztán jó hangosan, hogy megváltozhat-e ez a csürhe banda, miközben 
mutogattam széles mozdulatokkal, színpadiasan arra a néhány járókelőre, aki még errefelé 
járt. És mondtam nekik, akik szembe jöttek velem, jó hangosan mondtam, hogy csürhe banda. 
Felvidámodtam és felszabadultan egyre hangosabban beszéltem, így aztán az a néhány ember, 
akivel találkoztam, felfigyelt rám, megbámulták sajátságosan álcázott alakomat, lassítottak. 
Én meg mentem és hangosan beszéltem az eléggé kivilágított Fehérvári úton, és, már a 
lakótelepek első házainál járva, mutogattam minden egyes járókelőre.  

Kezdtek néhányan komolyan felfigyelni rám, furcsa, szokatlan külsejű figurámra, 
kezdtek megjegyzésekkel is illetni, mint: te, poloska, te, patkány. Sőt körülvettek röhögve, 
mondván hát vannak még ilyenek, hát nem pusztultak ki ezek még mindig, nem döglöttek 
meg? Az egyik pasas, egy medveformájú kijelentette, ezek most már pofátlanul kiállnak 
ordibálni az utcákra, ide jutottunk, ezek most már szemérmetlenségükben arcátlanul 
pocskondiázzák a békés járókelőket, ezek most már...  

Azonban álcám védelmében átkozódásba fogtam, túlkiabálva azt a medveformájú 
pasast, harsogván neki és a többinek, te és ti aljas gecik vagytok, te és ti  mocskos 
gazemberek vagytok, te és ti csak kirabolni tudtok, te és ti csupán ölni tudtok, mindig is 
raboltatok, mindig is gyilkoltatok, undorító állatok vagytok,  aljas gecik és… Fogd be a pofád, 
vágott szavamba, és most már egészen közel lépett hozzám az a medveformájú pasas, és rám 
ripakodott, hát te hogy maradtál életben a kurva istenedet?! Agyvelőszipolyozó vagy, 
ordítottam álcázottan a pasas pofájába, a mi agyvelőnket szipolyozod, a mi testnedveinkkel 
kenegeted magad, a mi hulláink aranyerét varrod a seggedbe, te, tömegsírok tárlatvezetője.  

A medveforma fickó ököllel az arcomba csapott, és biztatott másokat is, akik 
körülvették álcázott alakomat, hogy üssenek, verjenek. De eliramodtam, ám rohantak utánam 
a Fehérvári utat elég jól megvilágító, bár azért homályos neonok alatt, rohantak utánam a 
Csurgói úti ház, ahol laktam, kapujáig. Ott, a kapuban visszafordultam feléjük, és azt 
mondtam, hát így állunk, és, mielőtt még meggondoltam volna, előhúztam a bicskámat, rájuk 
rontottam, azok félre ugrottak, majd el akartak kapni, ám, valami isteni segítséggel, sikerült 
visszahátrálnom és befarolni a házba, a kapu meg bezáródott, követni nem tudtak.  
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Képtelen voltam megnyugodni, és elrohantam majdnem-barátomhoz, Tivadarhoz. És 
lássunk csodát, ahogy beléptem a lakásába és megpillantottam Tivadart, aki alig volt nagyobb 
egy törpénél, és csaknem olyan szélesnek látszott, amilyen magasnak, szóval, ahogy 
megpillantottam sokértelmű mosolyát, mert az sokértelműnek tetszett, hihetetlen nyugalom 
töltött el azonnal. Tivadar, mint pszichiáter, színvonalas tanulmányokat írt a nemzedékünkben 
gyakori elmezavarokról, a korszak alkalmasságáról az idegbetegségekre, és elemezte, miért 
terjed a félelem meg az iszony, de hogy megjelentethesse, mindezt a nyugati országokra 
vonatkoztatta, azonban ügyesen egy kis áthallást is csempészett a mi felségterültünkre,  amit 
értékeltem.  

Általában azzal fogadott Tivadar, mint most is, hogy Gyula, tudod, mit hallottam 
rólad, és egyes magyar honi csajok terjesztésében, hát azt, hogy olyan vagy, mint a Brando 
fénykorában, csak mindenben felülmúlod, az izomkötegeid játékosan hullámzanak, sötétbarna 
hajad csodálatosan göndörödik, no és mandulaszemű volnál, izgalmas tekintetű, szenzibilis, 
kissé nosztalgikus, főleg az ágyban ugye, és még azt is suttogják, képzeld, Gyula, hogy  saját 
magadat is képes vagy megdugni, akkora van neked, ezt terjeszti az összes csaj, főleg azok, és 
kissé ugye kétes rosszindulatúsággal, akikre nem vagy hajlandó  pazarolni már egy idő óta 
hímes sejtjeidet, persze én meg ilyenkor azzal jövök, hogy te, Gyula, kitaláltad az 
önmegdugással a legjobb védekezést az édsz ellen. Röhögtünk, igen, röhögtünk. És röhögve 
kijelentettem, hogy ellenben, te, Tivadar, vigyázz az önmegdugással, hát ha éppen akkor 
kapsz édszet.   

Igen fontos majdnem-barátnak számított nekem akkoriban Tivadar, a vele való 
könnyed, felszínes kapcsolatba próbáltam menekülni az egyedüllétem elől, ha ki voltam 
bukva magamból, és ha nem voltam alkalmas semmire. Pompás társat találtam Tivadarban 
kikapcsolódásra, szórakozásra, csak éppen kihagytam ebből a majdnem-barátságból minden 
barátnőmet és barátomat óvatosságból. Mindenesetre oly laza lettem Tivadar társaságában, 
hogy rám sem lehetett ismerni.  

Az erőszak, mint éreztem, nőttön-nőtt minden nap, minden következő napon 
hatalmasabb lett, és terjedt, gondoltam, mint egy folyamatosan duzzadó, terebélyesedő felhő. 

Gondolataimat Emma telefonja szakította meg, felhívott, ahogy mindig is szokott, ha 
Ádám nálam tartózkodott, tudakozódva Ádám felől.   

Magam minden átmenet nélkül kijelentettem a kagylóban Emmának, hogy  én nap 
mint nap találkozom a jövőbeli kegyetlen tönkretevőimmel, a jövendőbeli elszánt 
gyilkosaimmal, vagy a múltbéli lehetséges gyilkosaim leszármazottaival, naponta találkozom 
velük, csak leszaladok mondjuk a játszótérre, és meg sem rezdülök azoktól az 
elvetemültektől, tulajdonképpen a játszótéri szülőktől és nagyszülőktől, megtapasztalhatná 
Emma is, ha egyszer lejönne velem a rönkvárhoz, hogy meg sem rezdülök azoktól, akik pedig 
az életemre fognak törni, ha majd megengedik nekik, tehát nagy teljesítmény tőlem, hogy 
Ádámot mégis leviszem játszani az ilyenek közé, ahogy ma is tettem. Észnél vagy, Gyula, 
kérdezte Emma, micsoda duma ez? Meg aztán, mikor voltam én egyáltalán a játszótéren, 
kérdezte ezt is, miről beszélek, hiszen ma is anyjának, ahogy értesült, Annának kellett 
Ádámot a játszótérre vinni. Tiltakoztam, honnan veszi Emma, ez nem igaz, és legyen szíves, 
ne merészeljen engem meghazudtolni.   

Már két éve, hogy külön kulcsot kapott Ádám hozzám, és ha nálam tartózkodott a 
Csurgói úton, sokat rajzolt, lerajzolt engem is, mint sportembert, amint egyszerre síelek, 
szörfözöm, teniszezem, úszom, egyetlen alakban ábrázolva, és a következő címmel, mert már 
címet is tudott adni: leendő izmokra szabva. 

Mikor meglátogattam legközelebb Emmát, Ádámért hozzá elmenve, felkiáltottam, jó 
isten, Emma, csak nem vagy beteg!? Tudniillik Emma nagytakarításba kezdett. Képzeld, 
Gyula, senki sem takarít rám, mondta Emma, sőt a lakásodban is, ha nem vennéd, Gyula, 
rossz néven, kitakarítanék, persze csak, amikor Ádám nálad van, és csupán Ádám miatt, 
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vegye körül tisztaság, hisz nálad megesz mindent a kosz, ezért persze merész és kimerítő 
vállalkozás volna ott egy takarítás. Mi a fene, Emma, jegyeztem meg, felléptél 
önfeláldozónak, most már az önfeláldozásban is tetszelegni fogsz? A rosszhiszeműséged, 
Gyula, a régi, mondta Emma, de nem veszem fel a kesztyűt, sőt gyarapíthatod 
rosszhiszeműséged tárházát velem kapcsolatban, mert felajánlom, hogy vihetek is, ha akarod, 
valami kaját hozzád, ideje volna megtudnod, Gyula, milyen is a főztöm, mert egész másként 
főzök, mióta nem élünk együtt. Mi az, hogy másképp főzöl, kérdeztem, egyáltalán nem főztél, 
mikor együtt éltünk, sőt, miután Ádám megszületett, akkor is csak éppen hogy, és kis 
tudással. Mert szűk volt a látóköröm, bizony szűk, Gyula, mondta Emma, szűk, most viszont 
kitágult, és, képzeld, miután megtapasztaltam, hogyan kell előállítani bizonyos ízeket, a 
regényem ízeire is nagyobb gondot fordítok. Ne nevettess, Emma, ez téboly, talán most már 
mindenben, és minden áron, és, mindenkinek, kérdeztem, meg akarsz felelni? Emma nevetett 
és megkérdezte, apropó, Gyula, van pénzed, mert adhatok kölcsön, kaptam nagyobb összeget 
egy filmbeli közreműködésemért. Kurvára bosszantóak, Emma, jegyeztem meg, az újabban 
rád jellemző jóságoskodó fortélyaid. Menj a fenébe, Gyula, mondta Emma, sajnállak, 
szegényes és főleg egy kaptafára húzott világ a tiéd.  

Közben Emma kezdte kiteríteni a frissen, általa kimosott, vizes ruhákat a szárítóra. 
Mire megkérdeztem, már a mosással is tüntetni vagy képes, Emma, ide jutottál? Nem tüntetek 
én azzal, Gyula, válaszolta Emma, csak éppen nem mosnak, nem vasalnak rám, most például 
vasalni kezdek, majd lemegyek vásárolni, meg egy csomó üveget visszaváltani. Ilyenekről szó 
se volt nálad azelőtt, Emma, jegyeztem meg, mintha nem is te volnál, amilyen manapság 
vagy. Mert változott, Gyula, az életem, megváltozott, mondta Emma, és ehhez 
alkalmazkodnom kellett, a kollégáim sem értik, miért nem járok el velük már elég régóta, nem 
értik, miért nincs időm, de nincs, magamra sincs, különösen magamra nincs, és tényleg nincs, 
pedig mennyire szeretnék már egy kicsit csak úgy olvasni, nyáron meg napozni, az elmúlt 
nyáron egyáltalán nem sikerült, pedig napon lenni  nagyon imádok, mint tudod, és olvasni 
közben. Úgy látszik, a barátaid sok erőt elszívtak belőled, Emma, jegyeztem meg, biztosan 
veled mosattak és mosatnak, vasaltatnak meg főzetnek, nyilván sokat zabálnak. Hagyd már, 
Gyula, a barátaimat, szólt rám Emma, sokat segítettek nekem, már csak azzal is, hogy nem 
voltam és nem vagyok egyedül. A kurva életbe, Emma, hát felzabálnak mindent, és cselédnek 
tartanak, mondtam. Nyughass, Gyula, a barátaimról nem akarok beszélni veled, semmi közöd 
hozzá, jelentette ki Emma. És kezdte megöntözni a szobanövényeket, tudniillik hóbortja lett, 
mint tapasztaltam, a növények ápolása, fejlődésük számon tartása, virítottak is a keze alatt.  

Nem tudtam túljutni Emma változásán és megkérdeztem anyósomat, Annát, akit 
anyósomnak nevezhettem, hiszen nem váltunk el Emmával hivataosan, mit szólsz ahhoz 
Anna, hogy leányod, Emma megváltozott, például hazatámolyog fáradtan a filmstúdióból, és 
főzni kezd,  láttam a múltkor, hogyan fejti le  a húst a csontjáról, hogyan pucolja a krumplit, 
azonközben meg nyomogatta a szemét, nehogy elaludjon. Szóval szerintem igen mélyen 
változott Emma, mondtam anyósomnak, teljesen megváltozott, rá sem lehet ismerni, 
tulajdonképpen egy másik énje jött elő, és bizony erről igen fontos volna, Anna, 
elgondolkoznunk. Hogyan érted ezt, Gyula, hogy másik énje, nem értem, kérlek, ne mondj 
ilyeneket, nem lehet ilyesmivel viccelődni, mondta Anna. Nem viccelek, Anna, Emmában 
létezik egy, szerintem, másik Emma, és ez a másik Emma került most előtérbe, jelentettem ki. 
Jaj, Gyula, hiszen az félelmetes lenne, nem is tudnék vele kibékülni, hogy az én kislányom… 
mert hát Emma, az Emma… aggaszt, ha ilyesmikkel jössz, Gyula, hogy Emma egy másik 
Emma volna, úgyis annyi a baj, nagyon szépen kérlek, ne gyere ilyenekkel, ne nyugtalaníts, 
különben is olyan nyugtalan vagyok, illetve feszült, és voltam is világ életemben mindig, 
hiszen az élet könyörtelen, tönkre teszi az embert, mondta anyósom, Anna. Aztán még kitért 
arra is, mennyire sajnálja, hogy, mivel külön élek Emmától, már nem jöhet össze a 
szüleimmel. Összejöhetnének pedig nyugodtan, jegyeztem meg, annál is inkább, mert anyám 
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és apám kimondottan bírja őt, a házasságomban csupán egyetlen jó dolgot láttak, őt, Annát. A 
szüleim jó emberek, mondta anyósom, ellentétben azzal a rengeteg gonosz emberrel, aki 
létezik.  

Azon is elbámultam, mikor észrevettem, mennyi csecsebecsét szerzett be magának, 
Emma, viccesen ható, kis porcelán, kerámia, fém vagy fa tárgyakat, mondván, hogy 
otthonossá tegye ezekkel a különben furcsa dísztárgyakkal a lakását, például: virágvázát 
utánzó, csillogóan fémes koala mackóval; feldomborodó hátú, nyávogó, piros kerámia 
kandúrral; fából készült, töprengő csimpánzokkal; kaktusszal beültetett, triciklit formázó, pici 
cseréppel; több bohókás porcelán bohócfigurával. Kiderült, kedveli  a bolondos, semmire sem 
való dísztárgyakat, amelyeket a sok-sok könyve elé a hatalmas könyvespolcra helyezett, és 
alig tudott tőlük a kötetekhez férkőzni, mintha most már nem is a könyvek, hanem az ilyen 
kis, díszítésre való, különben haszontalan és néha giccsbe hajló tárgyak lettek volna fontosak 
neki. Ráadásul még felékesítette színes párnákkal és takarókkal is a környezetét, vidáman 
színesekkel, melyek által eltüntethette egyszerűen és gyakorlatiasan, leginkább a kedvencévé 
lett fekete-sárgáival, a rozoga bútorok hibáit. Meleg és meghitt otthont akartam teremteni 
magamnak és Ádámnak, képzeld, Gyula, mondta Emma. Hát nem igen hasonlít a mi közös, 
régi otthonunkra, sőt egyáltalán nem hasonlít, jegyeztem meg. Az hidegebbnek, kimértebbnek 
hatott, mondta Emma, és főleg lehelt valami mereven és görcsösen kimódolt műveltséget, 
elvont szellemi közeget. Aha, jegyeztem meg, megveted most már az ilyesmit, érdekes, 
mindez ékesen bizonyítja számomra, Emma, hogy megváltoztál, mondtam.  

Az egyik éjjel felriadtam, kinéztem az ablakon, és a játszótéren, ahova  pillanthattam, 
minden fa jól látszott, még a sötétségben is, egyiket-másikat ugyan feketeség borította, de a 
többit különös sárgás fény foltjai világították meg, a telihold fényei. Mintha nem is lett volna 
éjszaka, albertfalvai éjszaka, ami, furcsa vagy sem, sokkal inkább emlékeztetett valami éteri, 
testetlen és félhomályos nappalra. 

És igen-igen kezdtek idegesíteni a Hertával, a vörös hajúval való beszélgetések, 
tulajdonképpen gagyi gagyogások, melyeknek ki voltam téve. Semmi sincs benned, Gyula, 
mondta Herta, ami romantikus volna, sajnos, nagyon sajnos, pedig úgy szeretnék veled, de 
úgy, kézen fogva rohangálni naplementekor egy tengerparton, és csókolózni virágoktól 
illatozó parkokban, teliholdkor, mondjuk Baden-Badenban. Nincs már úgy naplemente, Herta, 
mint valamikor, jegyeztem meg, és Baden-Baden fürdőhelyén, mint hírlik, a közönség nem a 
régi, túl sok a felkapaszkodott, miközben pedig a romantikának leáldozott. Ha nem tudnád, 
Gyula, mondta Herta, a romantika divatba jött újból, például a romantikus szerelem 
elárasztotta a nyugatot ismét, szépen ki is tűnik a nyugati képes újságokból, és éppen ideje, 
hogy hozzánk is begyűrűzzön. Milyen nyelven olvastad, Herta, azokat az újságokat, 
kérdeztem, bár nem akarok indiszkrét lenni, mondtam, de a nyelv nem mindegy, mert más az 
angol romantika, más a francia, a német, a svéd és az ír romantika is. A nemzetközi 
nyelvtudásommal, ha hiszed, Gyula, ha nem, olvastam, válaszolta Herta, úgy igenis tudok 
olvasni. És hozzátette, hogy mikor utazik, akkor is boldogul ezzel a nyelvtudással, és sokat 
szeretne utazni, mert ha az ember ki szeretné cselezni a sorsát, akkor sokat kell utaznia, és ő 
szeretné kicselezni a sorsot, emiatt velem is szeretne utazni, ám nekem nincs pénzem. Tudja 
meg Herta, mondtam, hogy akad, aki utazás nélkül, helyben cselezi ki a sorsát. Na jó, mondta 
Herta, de ahhoz a Vénusz bolygó segítségére van szükség. Ejnye, miért nem világosított fel 
erről Herta engem hamarabb, mondtam, akkor már régen Herta javára befolyásoltam volna a 
Vénuszt. Ne hülyéskedjek már, mindig hülyéskedek, jegyezte meg panaszosan Herta. És 
hozzá tette, na és az ufók, ma reggel, képzeljem, mikor az ufókra gondolt, képtelen volt 
felkelni, rettegett, az izmai letapadtak, egyetlen tagját sem tudta megmozdítani, félt, hogy 
beleturkálnak az agyába, esetleg el is rabolják. Legközelebb, ha az ufókra gondol Herta, vagy 
találkozik velük, adja át az üdvözletemet, mondtam, és tegye hozzá, hogy ez egy Ú.-üdvözlet, 
és figyelje csak meg, milyen érdekesen viselkednek majd azok az ufók. Nem lehet az ufóknak 
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mondani semmit, jelentette ki Herta, mert egyből lebénítják az embert. Már akit, mondtam, 
mert, gondolja csak meg Herta, ha magam találkoznék velük, én, egy Újhely, akkor az ufók 
bénulnának le. Erre Herta megsértődött, mondván, hülyének nézem, lebecsülöm. Hát akkor 
hagyjál el, Herta, mondtam, mert ha te nem, akkor én hagylak el.  

Néhány nap múlva aztán Herta, a vörös hajú, közölte, hogy terhes lett tőlem, és igen 
komolynak, sőt feszültnek látszott, most tényleg terhes, nem úgy mint a múltkor. 
Feldühödtem, és javasoltam, tegye szépen meg nem történtté. Szeretné megtartani, így Herta, 
és könyörögni kezdett, tarthassa meg, tudniillik az életéről, igen, igen, hadarta, az életéről van 
szó, kifut az időből, különben is helyes kis gyerek lenne a mi közös gyerekünk, hasonlítana 
nyilván Ádámhoz. És csak mondta, mondta, miszerint jól megvoltunk eddig szerinte mi ketten 
együtt, és még jobban meglehetnénk egy közös gyerekkel, végre megtalálta az igazit bennem, 
azt a férfit, aki iránt bizalmat érezhet, és akinek gyereket szülhet, eddig senkinek sem akart, 
de nekem, kimondottan nekem akar. Juj, nyilvánítottam ki, juuj, és  fejembe zúdult minden 
vérem, elképesztő, juuuj, összekötni Hertával egy gyerek által a sorsomat, gondoltam, valami 
balesettel végződő baszás miatt, hát azt nem, juuuuj, ilyen nincs. És tomboltam. Szeret 
engem, mondta Herta sírósan, igenis szeret, és a szerelem jogán tartaná meg a gyereket. 
Micsoda, hördültem fel, szerelem, egy röhej, látni sem akarom többé őt. Herta bőgött, és azt 
mondta, persze, ha az Emma állna elő egy magzattal tőlem, ha az Emma… Elég, hülye picsa, 
ordítottam. 

A kórházban, a kaparás után, meglátogattam Hertát, nem ismertem rá, ez a Herta nem 
Hertának látszott, viszont megkönnyebbülve, hogy nincs már gyerek, azt mondtam, az utolsó 
úriember én vagyok, tudniillik tiszta vizet öntöttem a pohárba. És akkor Herta kiborult, és 
ordítva a fészkes fenébe küldött, és kijelentette, most már örül, hogy elvetette a gyerekünket, 
hiszen én őt mindig is egy nagy rakás senkinek tartottam, halálra kínoztam, kikészítettem, 
szinte megtébolyodott mellettem. Ne haragudjon rám, mondtam, bocsásson meg, majd arcon 
csókoltam volna, azonban ellökött magától.  
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Miután özvegyen marad nagymamám, Rozália, Brüll-Berkiné, leánykori nevén 
Groszman, hozzánk költözik, korán kel, megy a piacra, ott feltűnik, mind a sátoraljaújhelyi, 
mind a pesti, Hunyadi téri piacon, mindenki ismeri, erélyesen vásárol, alkuszik. Egyáltalán 
nem törődik már az öltözködéssel, a kinézetével. Hogy úriasszonynak látsszon, az sem 
érdekli. Inkább arra törekszik, ne felejtse, ahogy kifejezi, a hátsó felében a nyelvét. Minden 
nap főz, aztán elmosogat, kitakarítja a konyhát, a délután közepéig a konyha az 
osztályrésze, ámbár önként választja. Mikor leveszi konyhai ruháját, és átöltözik 
pongyolába, beül a karszékébe és olvas. A guta megüti, jelenti ki, mennyi hülyeséggel 
vannak tele a lapok. Barátnője nincs, nemigen jár sehova. Ám Újhelyen, a házunk 
utcájában, majd aztán Pesten, ahol éppen lakunk, igen közkedvelt, mert, ahogy mondják, 
ami a szívén, az a száján. Pedig ki nem állhatja, mint megjegyzi, a szomszédokat sehol, 
egytől egyig utálja mindet, de jó képet vág hozzájuk. Betegeskedni kezd aztán, szerencsére 
mindig felépül, sok baja van, számon sem tartja. Nem érdekes, mondja, ha néha a szívében 
valami jobban megdobban, nem számít, mikor itt fáj, ott fáj, amott fáj, vagy ha sokat kell 
feküdnie, és a vizes ruhákat váltogatni, eszi a fene, aztán jól van, jegyzi meg. Nekem legyen 
mondva, megérdemlem, Gyulus, az összes betegséget, jelenti ki, ami van a világon, ha ilyen 
sokáig megmaradok.  

Őrzök tőle egy levelet.  
Drágalátos unokám, Gyulus! 
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Na, szóval, kérem szépen, Gyulus, sok mindent összehordtam neked az évek 
folyamán, élményeket ugye, hát furcsák az élményeim, mit csináljak, ilyenek, a rosseb bele. 
Remélem, nem vagyok indiszkrét. És hidd el, nem hazudok.  

Gondolom, te megérted, és elhiszed, mert sokan, a Jóisten legnagyobb 
meglepetésére is akár, nem értik meg, és nem hiszik el. Nem is akarják elhinni, megsúgom, 
mert azt megérteni vagy elhinni, hogy mi történt velem, velünk, általában nem szereti 
megérteni senki. Nem szeretnek megérteni semmi lényegbevágót az emberről, és elhinni 
valami igazat az emberiségről, ha rólunk van szó, az olyanokról, mint mi. Az ilyesmi 
fájdalmat okoz nekem, elég az hozzá, kimondottan, de hiába.  

Tudd meg, nem szívesen emlékszem különben, nem hiányzik az nekem, Gyulus, 
viszont sajnos az asztal körül kergettek nyilván, hogy emlékezzek. Így aztán kénytelen 
vagyok emlékezni, eigentlich, miközben pedig keresgélem az Örökkévalót, hidd el.  

Az úgy van, mint tudhatod az élményeimből, hahaha, szép élmények ugye, hogy az 
ember mindent kibír, azt is kibírja, amit nem szabadna kibírnia. Felfoghatatlan, hogy a 
felfoghatatlant is ki lehet bírni. 

Csókoltat nagymamád, Rozália. 
Utóiratként még hadd írjam oda, hogy gyanakszom rád, Gyulus, mert szerintem 

imádod a felfoghatatlant, hát neked legyen mondva. Szóval tényleg keresgélem a Jóistent. 
Rozália nagyma, ahogy nevezel, mert így nevezel kisgyerekkorod óta. 
Ennyi a levél. 
Többször is elmeséli nagymamám, hogy nagyapám, Alfréd felszólítást kap a megyei 

vitézi szék tábornokától, egymázsás, kopasz, karvalyorrú, öregedő férfitől, adja át 
nagyapám a tetemes nagyságúnak számító szőlőjét és exportra is szállító borpincészetét 
meg a szőlőben lévő nyaralóját is, és azonnal, hogy a tábornok szárnysegédje, egy 
alhadnagy vitéz a saját birtokába vehesse, mese nincs. Nagyapám megdöbben és 
megtagadja, lesz, ami lesz, gondolja. A vitéz tábornok azonnal Újhelyen terem, a 
városházáról telefonáltat a polgármesterrel nagyapámnak, nyomban rohanjon nagyapám a 
városházára. Nagyapám kijelenti, neki semmi dolga a tábornokkal. A polgármester nem 
akar hinni a fülének. Figyelmezteti nagyapámat, nem olyan időket élünk, hogy egy olyan, 
mint ő ellenszegülhessen. Nagyapám azonban ellenszegül. A vitéz tábornok jön hát 
nagyapám házához, nehezen mozog nagy testével, megáll az ajtó előtt, fújtat, és beküldi 
üzenettel a szárnysegédjét, egy égimeszelő, görbelábú fickót, mert ő, a tábornok, egy ilyen 
ház küszöbét nem lépi át, hogy Brüll Alfréd azonnal jöjjön ki. Nagyapám kiüzen, ő Berki 
Alfréd. A szárnysegéd ordít, elmnt magának az esze, hát mit gondol, Brüll! Ráfogja 
nagyapámra revolverét, és lobogtatja az előre elkészített szerződést a szőlőbirtok 
átvételéről, írja alá nagyapám. Nagyapám felteszi kezét a pisztoly előtt és könnyezik, de 
kijelenti, nem ír alá semmit. Nagymamám, Rozália rászól, add át Alfréd, amit kérnek, add 
át, mit számít az már nekünk. Alfréd torkán nem jön ki hang, viszont int, hogy nem és nem. 
A szárnysegéd visszamegy a tábornokhoz az utcára, és jelenti. A tábornok beordít a házba, 
látni akarja azt a Brüllt, most már aztán azonnal jöjjön ki! Nagyapám pisztolyt rak a 
zsebébe, és azt mondja nagymamámnak, élve nem ad át semmit. Hülye vagy, Alfréd, 
mondja Rozália, elment a józan eszed, és kikapja nagyapám zsebéből a pisztolyt. Mikor 
Alfréd nagyapám kimegy az utcára a tábornokhoz, az eszeveszetten ordibál vele. Büdös, 
lemetélt faszú, söpredék, ocsmány, koszos. De nagyapám nem ír alá semmit, és hálát ad az 
istennek, hogy nincs nála a fegyver, mert lepuffantaná a tábornokot. 

Dühöngve telepszik az úri kaszinóba a vitéz tábornok, és elpanaszolja a dolgot az ott 
kártyázó vitéz Füli Gáspár uradalmi tiszttartónak, sörhasú, piros képű, pödrött bajszú 
férfiúnak, a vitézi szék századosának. Ki lesz nyírva, mondja a tábornok, az a Brüll. Vitéz 
Füli azonban barátja nagyapámnak, felutazik rögtön Budapestre, hogy eljárjon nagyapám 
érdekében az országos vitézi széknél, de nem tud elérni semmit. Nagyapám meghatódik, 
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újból embernek érzi magát, megöleli vitéz Fülit, aki ráadásul még ellenszolgáltatást sem 
kér. Nagyapám kijelenti, Gazsikám, te teljesen meg vagy őrülve, a mostani időkben egy 
olyan mellett kiállni, mint én, kész öngyilkosság.  

A vitéz tábornok feljelenti nagyapámat, mire azonnal elviszik és bezárják 
Kistarcsára, a legnevezetesebb internáló táborba. Egyik nap a csendőrök kezelésbe veszik 
nagyapámat, először udvariasan leültetik, cigarettával kínálják, nagyapám elhárítja, nem 
dohányzik. Mondja el szépen, kérik a csendőrök, mit és mennyit rejtett el, beszolgáltatás 
helyett, mert az olyanoknak mint ő, be kell szolgáltatni minden vagyont, pénzt, aranyat, 
egyéb értéktárgyat, és főleg valami ötvenezer pengőre célozgatnak meg ékszerekre, 
amelyeket ismerőseinek, barátainak ad át. Nagyapám nemet mond, nem adott oda senkinek 
semmit, nem rejtett el semmit, mindent beszolgáltatott. Ugyan, Brüll, magának már úgyis 
mindegy, mondják a csendőrök, gyerünk, amíg szépen beszélnek. Nagyapámmal nem 
mennek semmire. Akkor az egyik csendőr, Talabircsuk nevezetű, egy óriás, hatalmas 
izmokkal és kis koponyával, elveszti fejét, ráordít nagyapámra, hát akkor te büdös, te féreg, 
te lemetélt faszú, téged agyonverünk. Rázúdulnak nagyapámra, vastag gumibotokkal verik, 
tipornak rajta a földön, csépelik, a teste már kék mindenhol, a bőr cafatokban lóg róla, 
ömlik belőle a vér, elveszti eszméletét, de csak tovább gumibotozzák addig, amíg el nem 
törnek nagyapámon a gumibotok. Hiába, nagyapám nem beszél, nem vall. Fellocsolják és 
kidobják az irodából. Rozália nem ismer rá, mikor meglátogathatja. Alfréd kijelenti, nem 
akarja, hogy azoknak a keresztényeknek bajuk essék, akik tőle valamit is elfogadtak, no 
persze az elásott értékekre is szükségük lehet még, nem is beszélve az ötvenezer pengőről, 
amit  Heszlényi nevezetű barátjának ad át  megőrzésre. 

Közben kötelezik nagyapámat, hogy az újhelyi fő utcán lévő cipő- és ruhaüzletét 
adja át egy keresztény kereskedőnek, sánta, bibircsókos, vastag szájú, középkorú férfinak, 
Zsuffa nevezetűnek, aki, miután átveszi, kiírja, zsidráknak és kutyának belépni tilos, majd 
feljelenti nagyapámat, úgymond árdrágításért. Nyomoznak rendőrök, ügyészek, és pénzt, 
ékszereket kérnek és kapnak, hogy elálljanak a nyomozástól. Mire a feljelentő, az 
üzletünkbe betelepedő, azt kisajátító, abból jól élő Zsuffa megfenyeget, hogy kitálalja a 
megvesztegetést, ha őt is meg nem vesztegetjük. Hát felajánl Alfréd nagyapám neki egy 
szép összeget. Azonban, mikor nagyapám átadná a halom pénzt annak a Zsuffának, az 
kijelenti, hogy nagyapám, mint láthatja is a kiírást, nem léphet be az üzletbe, vagyis 
nagyapám nem lépheti át a saját üzlete küszöbét, még akkor sem, ha elég nagy összeget 
ajándékoz, azt a pénzt a hátsó bejárat előtt kell odaadnia. 

És elérkezik a nap, mikor a csendőrök lepecsételik nagyszüleim házát, oda többé ők 
be nem mehetnek, ők már földönfutók, hát Rozália nagymama kijelenti, az a pecsét, 
édesapáim, őrmester úr és szakaszvezető úr, pecsétnek egyenesen formás, sőt gyönyörű, 
mondhatja. Nagyapám, Alfréd leinti nagymamát, idegesen, suttogóra fogva hangját, miket 
beszélsz, Rozália, még megmérgesednek ezek, és lelőnek, ha gúnyolódsz, és akkor sincs 
semmi. A pondrós kutya egye meg őket, mondja ugyancsak suttogva nagymama, csak nem 
fogom nekik mutatni a borzalmat, amit átélek, a kétségbeesett remegést, Alfréd, azt ők nem 
érik meg. Nagyapám szeme könnyes. Most már mindegy, suttogja nagymama, hogy sírsz 
vagy nevetsz, Alfréd, hát inkább nevess. És nagymama nevetve, csak azért is nevetve 
odamondja a csendőröknek, délnyugatról fúj a szél, érzik, édesapáim, ez a legjobb a 
kakastollnak, azért  lengedez oly szépen a sapkájukon. A csendőrök nevetnek. Maga mindig 
olyan jópofa, világéletében, nagyságos asszony, mondja az őrmester, biztosan majd a 
gettóban is nevetni fog. Akasszon fel benneteket Kozarek, a hóhér, gondolja nagymama. 
Pénzt csúsztat a csendőröknek, pedig undorító kapcabetyároknak véli őket, mindkettőt, az 
őrmestert, vidám arcú, lomha férfit, meg a szakaszvezetőt, nagydarab, puha, zsíros testű 
legényt. Minden rendben lesz, nagyságos asszony, ne féljen, mondja az őrmester, a gettót 
mi őrizzük.    
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Még akkor is azt gondolom, Gyulus, hogy létezik ám az Örökkévaló, mondja nekem 
nagymamám.   

Elindulnak nagyszüleim a gettóba, kis batyu a hátukon, és az, szerencsére vagy 
éppen szerencsétlenségre, egyáltalán nem nehéz, mert nem lehet az, a városi vezetés nem 
engedélyez többet két-három kilónyi ennivalónál,  ruhaneműből egy váltásnál, pokrócból 
szintén egyet enged, csupán csak ennyit fejenként, mivel itt, Sátoraljaújhelyen a kemény és 
kíméletlen törvényeket, önkényeskedésből, tovább keményíti a városvezetés, még 
kíméletlenebbé, és miért is ne, ha megteheti. Visznek azért nagyszüleim még titokban ezt-
azt, főleg pénzt meg ékszereket, sőt elrejthető emléktárgyakat is.  

Másfél sarokra várják őket, a szintén lepecsételt házuk előtt, Rozália nagymamám 
szülei, dédszüleim, Szeréna és Ignác, Groszmanék, kiűzetve otthonukból ugyancsak, túl a 
nyolcvanon, és hát ennyi az egész. Hátán dédnagyapámnak, Ignácnak, aki jól bírja még 
magát, két kis batyu, mert a Szeréna dédnagyanyámé is rajta, hisz Szeréna járni is alig tud 
már, közrefogva támogatják.  

Egy ismerős, eléggé közeli, az ablakán át, alacsony, kis, földszintes kőház ablakán 
kibámulva, odaszól nekik, a gettó jól jön maguknak, Brüllék, Groszmanék, higgyék el, ott 
egymás közt lehetnek, nem kell az utált gojok között feszengeniük. Jé, hát ez magáz, és a 
régi nevünkön hív, nyugtázza nagymama, mikor még tegnap este is, némi valuta 
megőrzésre való átadása közben, tegeződik, és Berkiéknek szólítja őket, különben is eddig 
puszi pajtásnak számítanak. Jóember, miről beszélsz, ha nem vagyok indiszkrét, veti oda 
nagymama, és pontosan úgy, tegezve, ahogy mindig is. A szomszéd nem válaszol, inkább 
becsukja, méltatlankodva, az ablakot. Nagymama integet neki, köszön is, viszontlátásra, 
minden jót, és mosolyog, úgy, mintha kirándulni indulna. Meg vagy hülyülve, Rozália, szól 
rá  nagyapám, Alfréd. A lányunk megháborodott, egyenesen, jegyzi meg Szeréna, a jóisten 
ne adja. Hagyjátok, szól közbe Ignác, Rozália még a gettóba menet is Rozália marad, hála 
az égnek.  

Kíváncsian szemlélik őket, igen kíváncsian, hogyan vonulnak a téglaköves, füves 
árkokkal szabdalt, keskeny, földszintes házakkal tele utcákon, megfosztva lényegében 
mindenüktől, fedéltől is, kitéve bárminek, de hogy mi van e kíváncsiság mögött, kiderül, 
mikor a tekintetekkel találkoznak, tudniillik akkor vagy következik, szó ami szó, az 
elfordulás vagy a vádló pillantás. Akad, aki menekül előlük, nem akarva találkozni velük. 
És van, aki, tudni kell, röhög, alighanem így. Mindenesetre, általában a többség idegenül, 
közömbösen viszonyul. Az ismerősök egy része nem köszön, egyszerűen nem jön ki 
szájukon köszönés, azokén sem, akiket nagymama köszönt illemtudóan, ha meg rászánják 
magukat, akkor mintha nem is tennék.  

Az Örökkévaló nem lepődik meg, Gyulus, mondja nagymamám, igen edzett az, 
bizony. 

Összetalálkoznak anyámmal, Ilonával, aki engem, három és fél éves vagyok akkor, 
kézen fogva vezet, batyu a hátán anyámnak is, sírdogál, és én kérdezgetem, vajon miért sír. 
Ketten vagyunk, ugyanis a családfő, apám, Frigyes, Újhely-Künsztler Frigyes már évek óta 
munkaszolgálatos, hír sincs róla. Rozália nagymamám rászól lányára, anyámra, nem sírunk, 
Ilona, most aztán nem, más dolgunk van, például vigyázni a gyerekre, és felkap engem, 
megcsókol.  

Nagymamámék egy adósa, a szokásos kölcsönkérőik egyike, akivel a katolikus 
templom előtt futunk össze, komolykodva megjegyzi, különben alig bírja visszafojtani 
vidámságát, hogy majd megadja a tartozását akkor, nyugodjanak meg Brüllék, ha 
hazakerülnek, a gettóban úgysem lenne biztonságban a pénz, viszont nekik, Brülléknek, 
Groszmanéknak, meg Künsztleréknek, hangsúlyozva a magyarítás előtti nevüket, annál 
biztonságosabb lesz ott, sokkal inkább, lássák be, mint, a mai viszonyok között, az 
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otthonukban. Téved, kedves jóember, jelenti ki nagymama, már ne haragudjon, az 
otthonunknál nincs biztonságosabb, pecsét szavatolja, ha nem tudná. 

És tegezem magamban a Jóistent, Gyulus, mondja nagymamám. 
A gettó, vagy mi a rosseb, jegyzi meg nagymama, nem készül el, Sátoraljaújhely 

vezetősége ellopja az erre szánt pénzt, így aztán a cigányok utcáit, házait, ahonnan 
kitelepítik a cigányokat a kőbánya területére, jelölik ki, a külváros legkietlenebb, 
legpiszkosabb utcáit, persze elkerítve. A bejáratnál csendőrök várnak bennünket, éppen az 
ismerős, és nekünk lekötelezett kakastollasok, akiknek pénzt adott nagymama, ámde ahogy 
meghallják köszönésünket, elsősorban is nagymama feltűnően illedelmes köszönését, ránk 
förmednek, hogy erger-berger, nektek kuss. Kérem szépen, nem ez a nevem, Berkiné 
volnék, így nagymama. A csendőrök kitörő örömmel röhögnek. Nagymama kacsint nekik, 
mire az egyik, és éppen az őrmester, aki lepecsételte házukat, és azt mondta, miután átvett 
egy csomó pénzt, hogy minden rendben lesz, nagymamára ordított, kacsingatunk, ejnye, te 
rüfke, kiöregedtél már a kuplerájból. Csak valami belement a szemembe, őrmester úr, 
válaszol vissza nagymama, kiváltva apja, Ignác mosolygását, férje, Alfréd meg anyja, 
Szeréna, és lánya, Ilona rosszallását, félelmét.  

A későn jövők közé tartozva, nem férünk be a gettónak kinevezett putrikba, 
nagymamámék legjobb barátja, a Stern házaspár sem fér be, a rabbi sem, meg a hitközségi 
elnök sem, még néhány más család sem, hát gondol egyet a városi vezetőség, és teherkocsin 
elszállít bennünket, miután tájékozódik, hogy a tokaji gettóban van még hely, hát akkor oda. 
El sem búcsúzhatunk Künsztler nagyszüleimtől, akik az egyik putri sarkában ülnek a 
földön, akkor látjuk őket utoljára.  

Meglepetés ér bennünket Tokajban, mert a gettót a zsinagógában rendezik be, el is 
rémülnek nagyszüleim, dédszüleim és anyám. Kitűnő ötlet, jegyzi meg nagymama, igen 
kedvező és méltányos, hát kell egy zsinagógánál szebb hely a gettónak? Pokoli, mondja 
nagyapám.   

Ismeri ezt a zsinagógát nagyapám, járt itt többször, ebben a bizánci stílust utánzó, 
keleties oromdíszítésű, környezetéből magasan kiemelkedő, kétszintes épületben, amely 
tetszetős arányaival gyönyörködteti a szemet. Már zsúfolásig telt, alig bírjuk áttörni 
magunkat a márványpadlón tanyázó tömegen, minden hely foglalt az üléseken, a padokon 
is. Mintha rejtélyesé tenné a teret a lila, vörös és kobaltkék ablaküvegen beáramló fény. Az 
oszlopokat csillag- és virágmotívumok díszítik. A tóraszekrény előtti emelvényen jut egy 
kis hely nekünk, hatunknak, és próbálunk szorítani még helyet a Stern házaspárnak is. Stern 
Vali nagymamámmal egyidős, több mint negyven éve barátnők, és annyira hasonlítanak, 
mindenki csodálkozására, mintha ikrek volnának. Egészen közel vackolunk tehát hitünk 
legbecsesebb kellékeihez, igen közel például a frigyszekrényhez, amely két márványoszlop 
között áll, és az előtte lévő örökmécses fénye a mennyezetet, arra vetülve, a csillagos éghez 
teszi hasonlatossá.  

A tokajiak megütközve, ellenségesen merednek ránk, újhelyiekre, kik növeljük a 
zsúfoltságot. Nagymama, ezt látva, csak azért is mesélni kezdi fennhangon, hogy az újhelyi 
gyülekezet, mikor felavatja a zsinagógáját, amely klasszicista, egy csodarabbit választ, aki, 
talizmánjai révén, ámulatba ejtő dogokat művel, és a neki címzett kívánságcédulákban 
foglaltakat szépen teljesíti, sőt kézrátétellel gyógyít és tesz csodákat. Ha még élne, csak 
ránk tenné a kezét, és máris úgy éreznénk, mintha csak ünnepi imádságra jönnénk össze itt, 
a tokaji zsinagógában, bár sajnálná, hogy itt, és nem a miénkben, ugyanis a miénk, az 
újhelyi zsinagóga tóratekercse szebb, mint a tokajié, mondja nagymama csak azért is. A 
tokaji rabbi azonnal megjegyzi, ha éppen tudni akarja, Berkiné, tudja meg, harmincöt 
értékes tóratekercsük van, és ha kinyitják a frigyszekényt, látszik, hogy francia bársonyból 
készült lepel takarja, amelyet aranyfonalból mintázott oroszlán díszít. No lám, szögezi le 
nagymama, hát akkor nem is kell jobb hely nekünk a sorstól, ugyebár.   
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Elmondhatjuk, Gyulus, hogy a világ valószínűleg egyetlen zsinagóga-gettójában 
töltjük az időt, te is ott vagy, ha nem is emlékszel, légy hát büszke, mondja nagymamám. 

Egymás hegyén-hátán, mint bizonyos állatok, amelyek nyájban, csordában szeretnek 
létezni, ücsörgünk a földön, élvezve a kipárolgásokat, leheleteket, hangokat, beszédet, 
mindenféle visszataszító látványt, tanúként ellesve a nem ránk tartozó mondatokat, 
pillantásokat, mozdulatokat, szavakat. A tokaji rabbi, már öreg ember, ősz, hosszú szakállal, 
beesett, csontos arccal, egyszer csak feláll és megszólal, mondván, esdekeljünk, testvéreim, 
mert a Templom, nagybetűvel, az a hely, ahol az Örökkévaló, miként azt bölcs Salamon is 
hirdeti, meghallgatja népét. Alfréd nagyapám felhördül, ez már nem templom, rebbe lében, 
ezt már megbecstelenítették. Helyeselnek neki, a többség helyesel, de vannak hangok, 
amelyek leintik, elsősorban az újhelyi hitközség elnökének hangja. Tűrjünk, kérem szépen, 
mondja emelt hangon ez az elnök, kövérkés, kopasz, résnyi szemű, tűrjünk, ahogy eddig is 
tettük, megmaradásunk záloga a tűrés, testvéreim. Nagymama felkiált, talán meg kéne 
kérdezni illetékes helyen, engedik-e vajon, hogy tűrjünk még!? Ne gúnyolódjon, Berkiné, 
szól rá az újhelyi hitközség elnöke, maga mindig, és világ életében csak gúnyolódik, és még 
ilyen végzetes pillanatokban sem száll magába. Szállnék én, mondja nagymama, szállnék, 
elnök úr, de a szárnyaimat lenyesték, hát csak lapulok, önhöz hasonlóan, mint szar a 
gyomban. Van, aki felnevet, de a többség kikéri magának.  

Hangos a zsongás, az állandó zsongás. Éjszakára is csak kissé tompul a zaj, viszont 
igen lehűl, a márványkövezet sugározza a hideget, a pokrócunkban is vacogunk, próbáljuk 
egymást melegíteni a testünkkel. Szeréna dédnagymamámat, aki egész éjjel jajgat, 
körbevesszük, Ignác dédnagyapám sugdos a fülébe, mint egy fiatal szerelmes. Jómagam 
állandóan bepisilek. Anyám, Ilona sopánkodik, hogy a gyerek lelke megsebződik, vagyis az 
én lelkem. Nem jön álom a szemünkre. Csaknem mindenki imádkozik, azok is imádkoznak, 
akik amúgy sosem. Nagymama kivétel, neki eszében sincs imádkozni, nagypapával 
beszélget, meg a barátaikkal, a Stern házaspárral. Próbálják elhitetni magukkal, hogy a gettó 
átmeneti állapot, bizakodnak, meghurcoltatásuk tévedés, túlkapás, véletlen, és mintha nem 
is velük történne. Nekünk sokat köszönhet a magyarság, mondogatják, viszont Alfréd 
nagyapám megjegyezi, hogy éppen tán ez a baj. Ezentúl csináljuk úgy, javasolja Rozália 
nagymamám, hogy ne köszönhessenek nekünk semmit, ha lesz még nekünk ezentúl, és 
akkor majd megszeretnek.  

A Jóistent keresgéljük, Gyulus, hol van, hová lesz, mondja Rozália nagymamám, ám 
nem találjuk, pedig az ő házába, a drágalátos Örökkévalónk házába vagyunk ugye telepítve, 
hát furcsa, ha nem találjuk.  

Az öreg rabbi, mintha felfedezné Rozália  gondolatát, megszólal, mondván, hogy az 
Örökkévaló, úgy látszik, testvéreim, elhagyta, remélhetően csak átmenetileg, az ember 
alkotta templomokat, és átköltözött a mennyei, spirituális templomba, amelyet nem emberi 
kéz teremtett. És vár bennünket, ugye, rabbi lében, jegyzi meg nagymama, izgatottan vár 
bizonyára, mikor szállunk fel hozzá a mennyekbe.  Megint lehurrogják. Na jó, mondja 
nagymama, hagyjuk a mennyeket, maradjunk a földön, tudják, mit sajnálok a legjobban, a 
kakasomat, hófehér kakas, vérvörös tarajjal, ha lenne kakas szépségverseny, az első díjat 
nyerné. Maga megbolondult, Berkiné, mondja a rabbi, és akik hallják, helyeselnek.  

Telnek-múlnak a napok, az élelmünk hamar elfogy, vizünk sincs, sem inni, sem 
mosdani nem tudunk, hát próbálunk a templomudvar vasrácsos kerítésén át az éppen 
elhaladó járókelőktől kérni, hozzanak, megfizetjük. Ne ijedjenek meg, mondja a 
járókelőknek a kerítésen át nagymama, nem kér mást, úgy éljen, csak egy kis vizet, és 
próbál mosolyogni. Alászolgája, ismételgeti, egy kis vizet talán lehetne, mert képzeljék, 
szomjas. Még mindig pofázol, még mindig kérsz valamit, a kurva anyád, jönnek az ilyen 
válaszok, és tegeződve. Az én anyám egyáltalán nem kurva, mondja nagymama, rendes nő 
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világéletében, és ő is szomjas, itt van velem. Akad persze, aki megszán bennünket, és hoz 
vizet, ha azonban a csendőrök észreveszik, elzavarják, megfenyegetik, a vizet meg elveszik.  

Hanem egyszer csak megjelenik a főszolgabíró, sovány, kopasz, kedélytelen férfi, 
magyaros öltözékben, bocskaiban, magához hívatja nagyapámat, Alfrédot, sajnálkozik, 
hogy ilyen körülmények között kell látnia, és ha Berki úr, ahogy nevezi, ki akar időnként 
menni történetesen a gettóból, ad arra engedélyt, és nyomban ki is állít egy pecsétes papírt. 
Ezután előszed egy csomó váltót és megkérdezi, Berki úr, hát mi lesz ezekkel a váltókkal? 
Alfréd merően a főszolgabíró arcába néz, és eltépi a váltókat. És mikor nagyapám az 
engedéllyel kimerészkedik és elutazik Tokajból Újhelyre, megnézni a lepecsételt házát, 
amelybe nem mehet be, találkozik barátjával, vitéz Füli Gáspárral, aki erőszakkal 
bevonszolja abba a vendéglőbe, ahol a társaságával mulatozik, mulasson velük nagyapám 
is. Nagyapám magyarázza, nem maradhat tovább, vissza kell térnie a gettóba, meg aztán 
mulatni sincs kedve. Vitéz Füli felhorgad, majd ő megmutatja ennek a mostani bandának, 
hogy te, Alfrédkám, a barátom vagy, te egy asztalnál fogsz mulatni velünk, egy asztalnál, és 
ha elkésnél a gettóból, majd én megvédelek, Alfrédkám. Nagyapámnak nincs kedve inni, 
nincs kedve enni sem, pedig éhes, és ehetne, amit akar, nincs kedve a cigánnyal húzatni, 
nincs kedve énekelni, az asztal sarkán kókadozik, bár igen jól esik neki, hogy a barátja most 
is barátként viselkedik. Vitéz Füli, már jól berúgva, szidja a kormányzót és gyáva bandáját, 
sőt még a németeket is meri ócsárolni. Alfréd nagyapám csillapítja, pisszeg Fülinek, 
Gazsikám te meg vagy őrülve, ilyesmiket nyíltan mondani és leülni egy olyannal, mint én 
egy asztalhoz mostanság, hát neked elment az eszed, ha elárulja valaki, neked véged. De 
vitéz Füli csak hergeli magát, nem félek én se istentől, se embertől, és te, Alfrédkám, a 
barátom vagy. És erőnek erejével leveszi a sárga csillagot nagyapám melléről, vissza se 
akarja adni, hiába magyarázza nagyapám, sárga csillag nélkül baja lesz. Hajnal felé tud csak 
elszabadulni nagyapám, vissza a gettóba, de vitéz Füli meg a főszolgabíró, a váltók 
megsemmisítése ellenében, igazolják, kimentik.   

Nemcsak víz nincs, hanem főzési lehetőség sem a gettóban, a városvezetés, bár 
kötelessége lenne a törvény szerint, nem állít fel konyhát, az erre szánt pénzen nyilván 
megosztozik szépen, elsősorban a polgármester és a csendőrparancsnok, jó évet zár 
mindkettő. Sőt vécét sem állítanak fel, a templom sarkában halmozódik a szar és a húgy, 
kényszerítve vagyunk a saját szent helyünket megszentségteleníteni. A levegő 
elviselhetetlen, fullasztó, hányingerkeltő, büdös, mintha egy zárt latrinában volnánk, 
vigyorognak is a csendőrök, hogy lám, a helyünkre kerülünk, büdös a büdösbe. 

Úgy tekintenek ránk, Gyulus, és teljes joggal, mint akik állatok vagyunk, mondja 
nagymamám.  

Napok múlva egyszer csak megjelenik nagyszüleim kutyája, a Bogár, egy gyönyörű, 
fehér komondor, lefogyva, éhesen, de boldogan, hogy megtalál bennünket, Tokajban is 
megtalál, elszökve attól a családtól Újhelyen, ahová nagyapám adja. Kandikál befelé a 
templomkerítésen, keresi nagymamámat, nagyapámat. Mikor nagymama meglátja, 
odarohan, suttogja a nevét, és megsimogatja a kerítésen átnyúlva. Mondja neki, egyem meg 
a pofádat, Bogár. A kutya dörgölőzik nagymama kezéhez, és sír, igen, sír. Lám, a Bogár 
szán bennünket, mondja nagymama meghatottan. Példát vehetne Bogárról nagymama 
legjobb keresztény barátnője, aki, meséli nagymama, elbúcsúzván nagymamától, kéri vissza 
az ajándékait, melyeket az évek során adott, bár azért kissé zavartan kéri. Kérdezi 
nagymama, hogy-hogy, miért kéred? A barátnő hallgat, néma csend keletkezik köztük. Mi 
az, kérdezi nagymama, a szádra ültek? A barátnő arca, miközben se szó, se beszéd otthagyja 
nagymamát, hideg kárörömöt tükröz. Szóval megtalál bennünket a Bogár, és nagymama 
mondja neki, Bogár, ha istent ismersz, hozzál vizet, és ad a kutyának egy vékony palackot, 
ebben loptak be nekik vizet a minap. Bogár a szájába veszi a nyakánál, és nemsokára 
megjelenik a palackkal, amely tele van vízzel. Akkor azt mondja neki nagymama, Bogár, ha 



 108

élve akarsz látni bennünket még, hozzál ennivalót. És hoz, másnap hoz, hoz a hátára 
felszerelt kis tartóban, hogy ki szereli fel rá, és ki adja hozzá  az alkalmas edényt, bele meg 
az ételt, nem lehet tudni. És azontúl minden nap hoz ételt a Bogár, a Jóisten legnagyobb 
meglepetésére, mint nagymama megjegyzi, hoz húst, krumplit, főzeléket, még savanyúságot 
is; nyilván nem kóser az. Dédszüleim nem is akarnak hozzányúlni, ámde  nagymamám 
hívja a metszőt, állapítsa meg, kóser-e vagy sem, a metsző elkéri a felét, és kijelenti, 
miközben már habzsolja is, kóser ez a javából, de még mennyire. Na ugye, mondja 
nagymama a  szüleinek, kik aztán, kénytelen-kelletlen, esznek belőle, miközben 
öklendeznek. Pár nap múlva a csendőrök észreveszik, mit csinál a Bogár, és egyszerűen 
lelövik, azt ordítva, így jár minden piszkos zsidrákbérenc kutya, főleg ha magyar fajta, mert 
az ilyen hazaáruló kutya. Jól tudnak célozni, ez igen, mondja Rozália a csendőröknek, férfi 
teljesítmény. Hát kap két nagy pofont, két alsó szemfoga kiesik.  

Te, Gyulus, sírsz, meséli nagymamám, mindig sírdogálsz, és nem vagy hajlandó sem 
pisilni, sem kakálni, csak a nadrágodba.  

Anyám, Ilona kiborulóban van, Szeréna, dédnagymamám, bár alig bír már beszélni, 
nyugtatgatja, Rozália nagymamám meg ösztökéli, tartsa magát, feladatai vannak 
körülöttem, és azt mondja anyámnak, ha itt volna az a kosztümöd, Ilona, tudod, az a helyes 
kis galambszürke, azzal a kék zsabós fehér blúzzal, most divatbemutatót tarthatnál, hogy 
lám, ilyen a legújabb gettódivat. Nevetnek. Még tudnak nevetni, ha hihető, ha nem. Ignác 
dédnagyapám és Alfréd nagyapám, a tekintélyesebbnek számító férfiakkal, terveket sző, 
hogyan szerezzenek vizet és élelmet. Nagymama az ikertestvérének látszó Valival beszélget 
állandóan és elmerülve.  

Ha kissé megnyugszol, Gyulus, a hasonló korú gyerekekkel futkározol, meséli 
nagymamám.  

Belátogat a dagadt, vereslő fejű, átható szagot árasztó polgármester, díszkíséretében  
a csendőrparancsnoknak, aki egy szikár, kedvetlen alezredes. A polgármester szónokol, 
hogy, lám, milyen jó dolgot biztosít nekik, zsidrákoknak, akik persze ezt nem érdemlik; hisz 
egymás közt, közösségben lehetnek, különben nevezhetné új helyüket egy számukra 
létesített szanatóriumnak is, annyiba is kerül a magyar népnek, mint egy szanatórium, ha 
nem többe, legyenek szívesek értékelni. A csendőrparancsnok meg kijelenti, hogy a város 
lakói felkoncolnák őket, ha nincs ez a gettó, mondjanak hát köszöntet az elkülönítésükért, 
ami nem más ugye, mint egy szervezett védelem, ám persze csak addig tart, amíg 
megbecsülik magukat, viszont ebben nem bízhat, hisz a zsidrákoknak fogalmuk sincs 
semmiféle becsületről.  

Ignác dédnagyapám hirtelen felszólal, kikérve magának ezt a beszédet, ami szerinte 
aljas. Azonnal véresre verik a csendőrök, eszméletlenül hever mellettünk, és 
nagyszüleimnek tehetetlenül kell nézni, miközben anyám sír. Nagymama meg kijelenti, 
öljük le ezeket a kakastollasokat, amíg nem késő. 

Te, Gyulus, meg sikítozol, meséli nagymamám, mindig vacogsz valahogy, és bújsz 
anyádhoz, bújsz hozzám, még a Szeréna dédnagymamádhoz is bújsz, továbbra is bepisilsz, 
és abban a pisis gatyában és nadrágban kell maradnod, nincs másik, felfázol, és még többet 
pisilsz be.  Anyám próbál levelet fogalmazni apámnak, akiről semmi hír sincs, él-e, hal-e a 
munkaszolgálatban.  

A csendőrök elveszik azokat a vagyontárgyakat is, amelyeket mindeddig még 
sikerült megmenteni, és a legegyszerűbben sikerült, például viseli a gazdája, ámde most már 
kiveszik a fülbevalót a fülből, ha nehezen menne, egyszerűen kiszakítják, a fülcimpa 
véresen, szakadtan lóg; a nyakból a nyakláncot leveszik vagy letépik, az órát a csuklóról 
szintén, a jegygyűrűt is lehúzzák az ujjról. És vallatnak, gyerünk megmondani, mi hová van 
eldugva, és odaadni, és aki nem ad oda semmit, mert már nincs mit, azt félig agyonverik, 
vagy teljesen, hiába magyarázza, nincs neki, már mindentől megfosztatott. Maguknak már, 
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ismételgetik a csendőrök, úgysem lesz szükségük semmire. Ezt mondja az a csendőr is, egy 
dagadtképű, igen izmos, aki magához veszi nagymama kézitáskáját, egyenesen a karjáról, 
benne egypár maradék pengővel, és a családi fényképalbummal. Mondja neki nagymama, 
főtörzsőrmester úr, ne tévedjen már az istenért, abban az albumban nem az ön családja van 
megörökítve. Kuss, ordít a csendőr, neked már felesleges ez a táska, felesleges a család, 
felesleges az album is, és az albumot, nagymama szeme láttára, meggyújtja, égjen el.  

Azt mondom annak a gyilkosnak, Gyulus, ha tudom, hogy ilyen szépen lángol, 
magam égetem el, meséli nagymama.  

Már képtelenek uralkodni magukon, képtelenek mind anyám, mind nagyszüleim, 
mind dédszüleim, veszekszenek egymással csúnyán, undorítón, egymás fejéhez vágnak 
mindent, minden rondaságot, ami eszükbe jut. A csendőr élvezi. Leginkább azonban némán, 
magukba roskadva ülnek, illetve járkálnak fel-alá eszelősként. Ezt kevésbé élvezi a csendőr. 
Járkálnak, ahol egy kis ösvény támad a földön kupacban heverők között, ott járkálnak, a 
rengeteg megnyomorított ember között, járkálnak, és ahogy nagymama kifejezi, mint a 
megveszekedettek járkálnak.  

A csendőrparancsnok, miközben lovagló ostorának nyelével elégedetten veregeti 
csizmáját, kijelenti, hogy mennyivel szebb, méltóságteljesebb az olyanok nélkül a város, 
mint ők, megtisztulva tőlük, fertőző testektől, lelkektől, szellemtől. Nagymama nem bír 
magával, és odamondja, hogy, alezredes úr, Kossuth nem így vélekedett, hanem a mifélénk 
egyenjogúsítása mellett tört lándzsát, mikor városunk, Sátoraljaújhely követeként kezdte 
meg politikai pályafutását. Kuss, ordít rá a csendőrparancsnok, te, ribanc, mi közöd neked 
Újhelyhez meg Kossuthhoz, te, féreg, nem veheted szádra egyik nevét sem. Ököllel 
nagymama arcába vág, akkor kiesik nagymamának két felső szemfoga is. 

Az egyik napon, úgy június elején, rekkenő hőségben, berontanak a csendőrök, 
ordítanak, korbácsolnak, kikergetnek, ötös sorokba állítanak, üvöltenek, hogy gyerünk, 
gyerünk kifelé, gyerünk, üvöltik, de gyorsan, idő nincs. Szeréna dédnagymamám éppen az 
éjjel lehelte ki lelkét, kiszáradt, egyszerűen kiszáradt, Ignác dédnagyapám ráborul a 
holttestére, tulajdonképpen ráfekszik, erőszakkal kell lefejteni. De nem sír, érdekes, és 
egyikük sem sír, sem anyám, sem nagymamám, sem nagypapám, hamar bekövetkezik, hogy 
nem tudnak sírni, állítólag én sem sírok. Nagymama felveti a csendőrosztag vastagnyakú, 
kopasz, testes parancsnokának, hogy el kéne temetni anyját. Az ráförmed, mit ki nem talál 
maga, nem olyan világot élünk, hogyan is képzeli, csodálkozom magán, Brüllné, maga 
intelligens asszony. Hát éppen ezért mondom, százados úr, mondja nagymama, hogy el 
kéne temetni, intelligenciából mondom. Nagy pofont kap, felreped az ajka. 
Dédnagymamám holttestét, a többivel együtt, mert több halott is van, temetetlenül kell 
hagynunk, legalábbis általunk temetetlenül.  

És megint elveszik egy részét csomagjainknak, pedig az már szinte semmi, már 
sokadszorra fosztanak meg bennünket mindentől. És kergetnek, kergetnek bennünket, 
kergetnek végig Tokajon keresztül.  

Anyám és jómagam egyszer csak eltűnünk, meséli nagymamám, eltűnünk az ő 
szeme elől, meg  Alfréd nagyapám és Ignác dédapám szeme elől, a szemük elől, nem látnak 
sehol, kérdezgeti nagymama a csendőröktől, hol a lánya, hol az unokája, lihegve, 
légszomjtól megverve, hisz űzve, hajtva vannak, kérdezgeti, de a csendőrök csak röhögnek, 
és azontúl nagymamának fogalma sincs, mi történik lányával, Ilonával, és unokájával, 
velem.  

Csak fátyolosan látja nagymama az utat, amelyen futtatják, mint egy kutyát. Futnak, 
elesnek az ütlegektől, feltápászkodnak, és futnak tovább, megint elesnek az ütlegektől. 
Felrémlik az utcán nagymamának sok arc, közömbös, vagy ujjongó, esetleg komor arcok, 
ám senki sem tesz egyetlen, őt, őket védő mozdulatot véletlenül sem, senki. Kiderül, a 
vasútállomás a cél, a csendőrök oda hajtják őket, ahol németek, vagyis a Shutztaffel egy 
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alakulata, amit csak két nagy s-betűvel szoktak jelezni, és marhavagonok várnak rájuk, 
felkergetik azokba, egy vagonba ötvenüket, nyolcvanukat is, tényleg mint az állatokat, 
ordítozva, korbácsolva. Korbácsolják, aki nem képes felmászni, mert öreg, mert beteg, mert 
legyengül, vagy gyereket cipel, az véresre korbácsoltatik, vagy ha nem mozog elég gyorsan. 
Ignác dédapám, aki egészséges öregemberből már mozgásképtelen vénséggé válik, nem 
hajlandó fellépni a vagonba, hiába noszogatja Rozália és Alfréd, hiába győzködik, nem 
hajlandó, ő marhavagonba nem, ő ember, tudniillik. Felemeli hangját, hadonászik, 
kiabálván, hogy utolsó gazemberek, gyilkosok, az Örökkévaló figyel benneteket. Csendőrök 
és a két nagy s-betűsük puskái szegeződnek rá, lövedékek hatolnak belé. Nagymama 
ráborul az apja, a dédapám tettemére. Majd feltápászkodik és odalép a csendőrosztag 
parancsnokához, mondván, képzelje, százados úr, az asztal körül kergetnek engem, hogy 
apámat eltemessem, annál is inkább, mivel anyámat nem temethetem el, hát szóljon hozzá. 
Korbácsütéseket kap, kiterül apja holtteste mellé.  

Van sírja dédszüleidnek, Gyulus, hát hiszen tudod, mondja nagymamám, állítottunk 
nekik, csak nincs benne semmi, senki.  

Bezárul a vagon ajtaja, a marhaszaros vagoné, zsúfolódnak egymáshoz, 
szardíniaként, akár egy konzervdobozban, vagy még annál is zsúfoltabban. Ők, Berkiék 
igyekszenek Sternék, a barátaik mellé kerülni, azok is igyekeznek melléjük. Aludni 
szeretne, mindig csak aludni, jegyzi meg Stern Vali, a nagymamához teljesen hasonló Vali, 
és csak aludni, ne tudjon semmiről, ne érezzen semmit. Nekem viszont egy kis testmozgásra 
fáj a fogam, Vali, mondja nagymama, tudod, a sport állítólag egyenlő életerő, egészség. 
Van bilijük, szerencsére, pisilni abba pisilnek, és a többiek feje fölött, az apró kis ablakon 
öntik ki. Nagydolgozni vödrökbe kell, hát ugye milyen gyönyörű, mondja nagymama, úgy 
mindenki előtt nagydolgozni, ízlésesen, tapintatos finomsággal a vödör felett. Fokozatosan 
foszladozik a szégyenérzetük, lassan oda lesz, együtt az öntudatukkal, bár él még bennük 
egy kicsi, és élne tovább is, meséli nagymama, ha élhetne. Alig van víz és étel, de 
nagymama azt a kis ételt sem bírja már megenni, kiveti a gyomra, viszont kiinná, Alfréd 
nagyapámmal együtt, a tenger vizét. Ám inni tulajdonképpen nincs mit. Mosdani meg 
lehetetlen, és talán szerencsére, mert a piszkos mosdóvizet is meginnák, hát a tetű és a szar, 
ahogy Rozália kifejezi, egyre jobban megeszi őket. Az a bűz jellemezhetetlen, soha nem 
megy ki az orrból. Levegő után kapkodnak, hisz levegő sincs, elszívják egymás elől. A 
hőség még akkor is bénító volna abban a zsúfolt, zárt térben, ha nem lenne szokatlanul 
meleg, és mivel nincs mit kiizzadni, hát ájuldoznak. Egy öreg néni, igen kedves néni, 
nagymamába kapaszkodik, mondani akar valamit, de már nem tud, nagymama mellé esik le 
a földre, holtan. Mindig csak innának, állandóan innának, sokkal többet, mint rendesen, vad 
szomjúság kínozza őket, és csak a víz megszerzése, ami lehetetlen, foglalkoztat mindenkit. 
Tudod-e Vali, mi az igazi szomjúság, kérdezi nagymama az ikertestvérének látszó Valitól, 
és válaszol is, hát az, mikor úgy érzed, hogy meg tudnád ölni egy kis vízért, akit szeretsz, és 
képzeld, én megtudnálak téged, Vali, mit szólsz. De jó, hogy szeretsz, mondja Vali, és 
mosolyog. Halad a szerelvény, a napok összefolynak. Jajgatnak, bűzlenek, oszladoznak. 
Együtt utaznak élők, fél-élők, haldoklók és halottak. Egyszer csak, mint ordítják nekik, 
megérkeznek. Kérdezi Vali, élsz még Rozália? Élek, Valikám, válaszolja Rozália, miért, 
tudsz jobbat? Lehet, hogy tudok, Rozália, válaszolja Vali. És él Alfréd is, meg él Vali férje 
is.  

Kettős szögesdróttal körülvett, óriási területet lát nagymama őrtornyokkal, 
géppuska-fészkekkel, meg rengeteg, ideiglenesnek látszó, visszataszító, hatalmas épülettel, 
a kapun felírat, Arbeit macht frei. Lát még olyan építményeket, amilyeneket még soha, 
kéményeik füstöt okádnak. A Shutztaffel alakulatainak sorfala között menetelnek, 
rengetegen, különböző országokból, nem is tudja felfogni nagymama, honnan kerül ide az a 
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megszámlálhatatlan üldözött. Szól a zene, vidám zene szól, roppant nagy a csinnadratta, 
mint valami cirkuszban, közte az ismerős Karády számok, nyilván, mert a többség magyar.  

Felidéződnek bennem, képzeld, Gyulus, mondja nagymamám, Karády Katalin 
filmszerepei, slágerré vált énekszámai, és maga Karády, mint bálványa a magyar úrinőnek, 
Karády, kinek öltözködését szívesen utánzom, hát fütyülni kezdem is egyik számát, soha se 
mond, hogy vége.  

A tömeg egyre sűrűbbé válik, lökik, tolják, nyomják nagymamámat és nagyapámat 
előre durván, durvábban és még durvábban, ők meg másokat löknek, tolnak, nyomnak 
durvábbnál is durvábban, miközben hallják a hangszóróból az ordítást, gyerünk, előre, hát 
mennek és tapossák egymást, és előre. Tapossák, letapossák egymást. És harsogják a 
hangszórók, hogy víz, hogy nemsokára vízhez érnek, lehet inni, tartsák az irányt, mert az a 
víz iránya, amerre menniük kell, hallatszik a hangszórókból, víz, irány a víz, erre, erre, víz, 
ordítja a hangszóró, wasser, üvölti a hangszóró, mindjárt ott lesznek a víznél, lesz wasser, 
annyit ihatnak, amennyit akarnak. És ők mennek, nyomakodnak a víz felé, mint szomjas 
állatok, arra, amerre jelezve van, több ezren, tízezren, úgy látszik, tudható, hogy csak vízzel 
kell kecsegtetni őket, és akkor engedelmeskednek. Hosszú sorokban, széles hullámokban 
nyomulnak, senkire, csak magukra figyelve, azt gondolják, a víz felé. Nagymama kézen 
fogva menetel nagypapával, görcsösen kapaszkodva, a nagy tülekedésben, egymásba. A 
Stern házaspár hasonlóképpen összekapaszkodva, és szorosan mögöttük tolakszik, nem 
szeretnének lemaradni.  

Megtorpan a tömeg hirtelen, egy csomó egyenruhás német állja útjukat, mustrálnak, 
és üvöltve irányítanak, férfiak balra, nők jobbra. Parancsolják, és szétválasztanak, mese 
nincs. Nagypapát elrángatják nagymama mellől. Hát elbőgöm magam, meséli nagymama, 
üvöltve bőgök, nagypapa szintén bőg, Sternék is, szétválasztva, bőgnek. Nem akarja 
elengedni nagypapát nagymamám, fogja, húzza vissza, kapaszkodik belé, üvölt, mire az 
arcába korbácsolnak, mit képzel, ordítják a náci fegyveresek, nők együtt férfiakkal, persze 
csoportban akarnak baszni. Ejnye, harsogják, jellemző rájuk ez az undorítóság, hisz ők 
olyanok, mint az állatok. Nagymama a földön fetreng, kúszna nagypapa felé. Nagyapámnak 
még sikerül elmondania az áldást, amit minden péntek este elmond, de már csak távol 
nagymamától, az óriási, nyomakodó, zsivajgó, megnyomorított tömegben sodortatván, 
nagymamám számára már alig hallhatóan. Áldjon meg téged, Rozália, az Örökkévaló, és 
fordítsa feléd tekintetét. Akassza fel Kozarek, a hóhér az Örökkévalót, ordítja Rozália. 

Ezt ordítom Gyulus, akassza fel Kozarek, a hóhér az Örökkévalót, bizony ezt, 
mondja nagymamám.  

Gyerünk, gyerünk, hallatszik az üvöltés a két S-sel megjelölt fegyveresek sorfala 
közül magyarul is, németül is, hát miért nem sietnek, nem akarnak inni talán, erre van a víz, 
és mutatják, merre. Megy, tolakodik, nyomakodik nagymama, amerre jelezve van a víz, a 
víz felé tovább és tovább, nyomakodik a hihetetlen tömegben. Összekapaszkodik Valival, 
most Valival kapaszkodnak össze, nem lehet megkülönböztetni őket, nemcsak mert 
ikertestvérként hasonlítanak, hanem mivel egyformán vannak kivetkőzve önmagukból. 
Ráadásul a szomjúságtól mintha még a vér is száradóban lenne az ereikben. Mennek és 
nyomulnak és nyomakodnak, taposva a másikon, hiába, csak nem akarnak a vízhez érni.  

Útjukat állják ismét, most fehér köpenyesek, a férfiak orvosnak festenek, ápolóknak 
a nők. Az egyik orvos magas sovány, puha arcú, vizsla szemmel tekint szét, mustrál 
alaposan, szakértően. Megkérdezi, ti talán, mutat Rozáliára és Valira, azt akarjátok elhitetni, 
hogy ikrek vagytok? Magyarul kérdezi, nagymama kapcsol, és gyorsan rávágja, pardon, 
uram, mi nem elhitetni akarjuk, kérem szépen, mi tényleg, megsúgom, ikrek vagyunk. 
Fogalma sincs, miért gondolja, hogy ezt kell mondania, halványan azért feldereng benne, 
hátha előnyük származik ebből, a hasonlóságukból, például együtt maradhat Valival, 
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legalább Valival együtt. Úgy legyen, jegyzi meg a fehérköpenyes főnök, továbbra is 
magyarul, mert ha hazudik, akkor… de nem folytatja.  

Ikrekkel teli barakkba terelik kettőjüket. Mindenhol barakk, csupa barakk minden, 
amerre csak ellátni, tele barakkal, és a barakk, mint hamarosan rájön nagymama, 
tulajdonképpen egy föld feletti tömegsírgödör, vagyis építmény élőhalottaknak szánva.  

Ritkaság élőhalottnak lenni, Valikám, mondom Valinak, ezt mondom, Gyulus, 
meséli nagymamám, nem lehetsz eléggé  büszke, Vali.  

Kapnak vizet, ihatnak és isznak, kapkodják a levegőt ivás közben, annyira, hogy 
fulladoznak, de nem ihatnak annyit, amennyit szeretnének, amennyire szükségük volna, 
mindenesetre ihatnak. Látva, hova kerültek, látva a sok egyforma ikerpárt, gyerekeket is, 
öregeket is, minden korosztályból, hát nevetgélnek, képesek még nevetgélni, hogy sikerül 
beadni, és milyen talpraesetten, miszerint ikrek volnának. Gondolják, kivételezettek 
lesznek, és felvidámodnak, remény van bennük, remény, már megint remény, még mindig 
remény, hogy majd jobb bánásban részesülnek, talán még a férjeikkel is találkozhatnak. 
Szép az élet, gondolja nagymama. Zongora sajnos nincs, mondja Vali komolykodva, ő 
ugyanis zongoratanárnő. Bírd ki most az egyszer zongora nélkül, jegyzi meg nagymama.  

Egy miskolci ikerpár téríti észhez őket, két harmincas nő, karcsú, kékszemű, szőke, 
és egyformán ideges, feszült, elgyötört, tele sebekkel, mondván, inkább sírjanak, ez itt 
Auschwitz, különben egy lengyel falu, Oswiecim, így hívják, azt hiszik, de nem biztos, ők 
már nem tudnak, és nem is akarnak semmit sem megjegyezni, nemrégiben még csupán csak 
fekete földeket és fűzfákkal meg szegényes, apró parasztházakkal szegélyezett földutakat 
mondhatott magáénak, most viszont erősen épül. Barakk barakk hátán, felújítják a 
krematóriumokat, a kemencék béléseit kicserélik, a kéményeket vaspántokkal erősítik meg, 
óriási égetőgödröket ásnak, szaporítják a gázkamrákat, és az ezeket kiszolgáló személyzet 
létszámát, mint hírlik, négyszeresére emelik. Nem értik, sem Vali, sem nagymama, meg kell 
nekik magyarázni, mi a krematórium, mire szolgálnak a kemencék, mit égetnek a 
gödrökben, és mit jelent a gázkamra. Nem akarják elhinni, azt gondolják, rémisztgetésben 
van részük, és irigykedés céltáblái a furcsán jó kedvük miatt. Talán nem látnak a szemüktől, 
kérdezi a miskolci ikerpár, mekkora füsttengerben úszik az egész környék, a napot is 
elhomályosítja. Látják, most már látják. És megérzik az égett csont és hús émelyítő bűzét, 
annyira, hogy azontúl folyton hányinger kínozza őket. Igyekezzetek mindig szélárnyékba, 
kapják a jó tanácsot. Mostanában hihetetlen sokan érkeznek, tízezrek, százezrek, meséli a 
miskolci ikerpár, főleg honfitársaik, magyarok, és a személyzet, amelyik válogat és 
helyükre tereli őket, a végkimerülés szélén áll, dühödt, és ennek bizony következménye 
lesz.  

Hát igen, nemsokára a két S-betűvel megjelölt fegyveresek  rontanak be, ordítanak, 
kurvák lányai, gyerünk, kifelé, kutyavérűek, gyerünk. Meztelenre vetkőztetik őket, majd 
fertőtlenítés következik valami borzalmas szagú fürdőben, ahol nagymama hány. 
Megnyírják teljesen kopaszra, a szőrt leszedik, tetvetlenítés ürügyén, minden testrészéről. 
Pucéran hajtják ki őket a szabadba, éppen erős szél fúj, csípi nagymama bőrét. Úgy érzi 
magát, mint egy áldozatra előkészített állat, tehetetlen prédának, aki oltalom nélkül marad, 
akár egy csupasz, földön csúszó féreg, úgy érzi, mintha elmetszenék az inait és az idegeit.  

Még az alakunk is egyforma, Vali, és nem is rossz, pedig már benne vagyunk a 
korban, mondom az ikertestvéremnek látszó Valinak, ezt mondom, Gyulus, mondja 
nagymamám; de Vali sír. 

Ócska, büdös ruhákat osztanak ki nekik, nagymamának egy térdig érő, szakadt 
selyemrongy jut, ami semmitől sem véd, mindene ki van belőle, a bugyija is, az egyetlen 
bugyija. Itt aztán jó dolgotok lesz, ordítanak a két S betűs nácik röhögve, itt majd jól 
kipihenhetitek magatokat, és kulturálódhattok. Számot tetoválnak rájuk, nagymamára a 
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21088-at, ezentúl ezen a számon szólítják, billoga van, mint a marhának. Sokkal jobb, 
gondolja, hogy ő egy szám, így nem veszik a gyilkolók szájukra a nevét.  

Az orvosok közül az egyik, aki magyar, megtekinti Rozália és Vali testét, mér és 
vizsgál rengeteg műszerrel, elképesztően gazdag a műszerezettség, a felszereltség. 
Legyenek büszkék, adja elő a magyar orvos, mert kísérleti alanyai lehetnek a felsőbbrendű 
ember szakszerű kitenyésztésének, és az alsóbbrendűtől való megkülönböztetése 
tudományos kidolgozásának. Vért vesznek tőlük, bőrükből mintákat, megvizsgálják minden 
porcikájukat, elsősorban a szemüket, és beígérik nekik, hogy majd Vali bal szemét beültetik 
Rozália bal szeme helyére, a Rozáliáét meg a Valiéba, ugyanis meg akarják tudni, hogyan 
viselkedik az egyik iker szeme a másik ikerben. Ezután majd megfertőzik őket 
bacilusokkal, és megvizsgálják, mennyire reagálnak azonosan és különbözően. Doktor úr, 
mondja nagymama a magyar orvosnak, ha édesanyánk tudta volna annak idején, mi vár 
ránk, akkor inkább két követ szül helyettünk. A magyar orvos nevet, és azt parancsolja, Vali 
is mondjon hasonlóan megnevettető dolgot, mert ha ikrek ők, akkor a másiknak is tudnia 
kell mondani. Vali nem tud, és az orvos gyanakodni kezd rájuk, hogy talán nem is ikrek. 
Nem szeretnénk a bőrötökben lenni, jelenti ki a miskolci ikerpár, miután Rozália és Vali 
elárulják, ők nem ikrek.  

Elhatározzák, megszöknek az ikerbarakkból, nem várják be, hogy kiderüljön 
hazugságuk, az bizonyára végzetes volna, és beavatják tervükbe a miskolci ikerpárt, akik 
megjegyzik, hogy a véletlen Rozália és Vali javát akarja, mivel éjszaka, három percre, mint 
tudomásukra jut, kikapcsolva lesz az áram, javítás végett, tehát a szögesdrótban sem lesz. 
Éjfél körül valóban kihuny minden fény, az őrtornyok géppuskafészkeiben sem látszik 
világosság. Megfogják egymás kezét, Rozália és Vali, szaladni kezdenek a sötétség leple 
alatt, átbújnak az éppen áramnélküli szögesdróton, még mielőtt a fényszórók, hatalmas, 
vakító sugarakat vetve újból kigyulladnának, sikerül átrohanniuk a szomszédos blokkba, 
amely, a miskolci ikerpár szerint, magyarországi női deportáltakkal teli.  

Kaland az élet, Gyulus, ezt mondom közben Valinak, aki vacog a félelemtől, meséli 
nagymamám. 

Besurrannak, és a koromsötétben próbálnak tájékozódni. Emeletes priccseken alvó, 
szuszogó, hánykolódó, szenvedő, nőnek egyáltalán nem kinéző nőket látnak. Egy sarokba 
leguggolnak, és úgy, guggolva töltik az éjszakát. Lapuljunk csak egyelőre, Vali, mondja  
nagymama, akár úgy is, mint szar a gyomban. Reggel kiderül, mindenki magyar itt tényleg, 
sőt ismerősökre találnak, sok újhelyire, például Grósz Fülöpnére, egy ecetgyáros feleségére, 
akinek bőre, kövérsége elvesztésének okán, ráncolódva, és a ráncok között mocsokkal 
telítve redőzik lesoványodott testén. Milyen jól néztek ki, jegyzi meg Grószné, Shutztaffel  
-kurvák vagytok? Ugyan, nagymamakorban, Grószné, feleli nagymama, ikrek vagyunk 
inkább. Felejtsétek el, itt ez nem megy, mondja Grószné, aki úgynevezett régi-csont itt, és 
mint ilyen védőszárnyai alá veszi Rozáliát és Valit, mint úgynevezett új-húst, legyen 
kettővel több híve, hisz a több hívő, több előnyt biztosít egy régi-csontnak, akinek előjogai 
vannak az új-húsokkal szemben, például lavórból lehet kettő is neki, mert akinek csak egy 
van, annak abból kell ennie a levest, abba kell ürítkeznie éjjel, és mosakodnia is abban. 
Grószné üzletet köt a kápóval, Rozália és Vali érdekében, hogy ha a kápó elintézi, kapjon 
Rozália és Vali fejadagot, cserébe a kápó, kiugró és kisebesedett pofacsontú, kidülledő 
szemű nő, Rozália és Vali fejadagjának felét megkapja, persze csak akkor, ha nem derül ki, 
hogy a blokk két szökevénnyel gyarapszik. Az üzlet megköttetik, ráadásul a kápó még 
priccset is szerez nekik, ha csak egyet is kettőjüknek. Grószné felvilágosítja arról is 
nagymamát, hogyan lehet jobb ruhát és cipőt szerezni, ám hiába, mert az nem sikerül, és 
hogyan lehet lopva élelemhez jutni, de az sem igen megy, és kitérni a legnehezebb munkák, 
meg a tábort őrző fegyveresekkel való, gyakran halálos kimenetű találkozók elől, és hogyan 
lehet esély túlélni a betegségeket. Beavat a napirendbe, elmondja, kik a felügyelők, és 
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azokon meg a kápókon kívül, kiknek kell még engedelmeskedni, hát, ha jót akarnak, akkor 
az írnokoknak, a munkavezetőknek, a sepregetőknek, a mosogatóknak, az éjjeli őröknek, a 
tetű- és ruhaellenőröknek, a küldöncöknek, a tolmácsoknak, az ágyvasalóknak, meg persze 
a csicskásoknak. Rozália és Vali is lehet akármelyik majd idővel, biztat Grószné, ha 
megbecsüli magát. Még azt is elárulja Grószné, miképpen lehet kanalat szerezni. Tudniillik 
kanál nincs, az új-húsok egyáltalán nem kapnak, tehát lefetyelve, kutyamód ehetik csak a 
levest, viszont Grószné, mint régi-csont, újabb üzletet köt, most az egyik mosogatóval, 
megtermett, koromfekete hajú asszonnyal, kinek lába mintha üszkösödne; megállapodnak, 
hogy Rozália és Vali átadja kenyér fejadagja felét három hétig, kanál ellenében, amit aztán 
persze jól el kell dugni. Miután pedig a kápó agyonveri az egyik társukat, hát Grószné 
megszerzi annak lavórját, így lesz nagymamának második lavórja. Pár nap múlva, nem 
lehet tudni, mi okból, a kápó megragadja nagymamát, és szitkozódva, te, kibaszott kolerás, 
nekilöki a falnak, mire nagymama sípcsonton rúgja, de az inkább neki fáj, hisz mezítláb 
van. A kápó felüvölt, nagymamát földre dönti, a torkát kezdi szorongatni, figyelve 
nagymama arcát, és addig fojtogatja, amíg az ájulás jeleit nem látja rajta, akkor elengedi. 
Örülj, Rozália, hogy megúsztad, mondja Grószné, meg is fojthatna minden következmény 
nélkül, és ne keress okot, mert a kápó, az kápó, különben ezzel a mienkkel semmi baj, csak 
frusztrált, kudarccal, csalódottsággal megvert beteg ember. Aha, gondolja nagymama, 
nyilván azért lett kápó, mert ilyen, hát akkor jó lesz, ha ő is ilyen lesz, gondolja nagymama, 
és azontúl szeretné előadni a frusztráltat, például elhatározza, nekiugrik és elszedi az ételt 
valakitől, de visszariad.  

Hajnali háromkor van ébresztő, toporognak a még éjszakai hidegben, egy szál 
rongyban és mezítláb, kopaszon a náci legények előtt. Rozália hallja, mikor kijelenti az 
egyik legény, hirtelenszőke, szemüveges, alacsony a másiknak, egy barnahajú, sörhasúnak, 
hogy új égetési módszert talált ki. Ugyan, jegyzi meg a másik, nem a módszer a lényeg, 
hanem hogy jól szórakozzanak, különben még megeszi őket az unalom.  

Fekete színű lötty van rendszeresítve reggelire, két deci, ami olyan, hogy napok 
múlva már nem is akar nagymama sorba állni érte. Grószné ráparancsol, sorba állni, 
meginni, gyerünk, nem elhagyni magad, a hülye fejeddel. Mosakodásra is kényszeríti 
nagymamát, akkor is, ha jeges, koszos és férges a víz. Délben  híg folyadékszerű valami van 
állandóan, marharépa meg rohadt krumpli úszkál benne. Este úgynevezett kenyeret adnak, 
kenyérnek nevezik azt a fekete, ízetlen, kemény masszát, amely nagyon szúrja a szájat, 
tudniillik téglaformába préselt törekből, szalmából készül. El kell tenni egy részét 
másnapra, figyelmeztet Grószné, de Rozália és Vali sosem teszik el, nem bírják megállni, 
hogy ne falják be egyszerre.  

Az egyik éjjel veszekedésre ébrednek, veszekedés minden éjjel van, de ez most 
másfajta, tömegverekedés, ütik egymást, tépik a másik haját, ordítoznak, tudniillik a legtöbb 
eldugott kenyérnek lába kél. Egyszer csak egy különös kórtól feldagadt, napszítta, 
középkorú nő nagymamára ront, és azt üvölti, meg van a tolvaj, és üti-veri nagymamát, 
közben visítva röhög. A kenyereket persze nem találják meg nagymamámnál, nem is 
találhatják, nem ő lopott. Aki ráfogja, az a nő, az egyik ágyvasaló, utálja nagymamát, 
naponta kikezdi, mert nagymama képtelen megtanulni, hogyan is kéne a szigorúan 
szabályozott ágyazási műveletet, a koszos, szaros, hugyos, hányásos, véres matracfélével, 
és az ugyanilyen pokróccal elvágólag végrehajtani, sőt nagymama odamondja, őt nem 
érdekli, ilyen ágyneműt nem rak rendbe. Rozália, súgja Grószné, vigyázz, ez az ágyvasaló 
egy szadista, kiderült már róla, a másik szenvedése okoz neki örömet, különben is 
ágyvasaló tudvalevően csak szadista lehet.  

Fogy a teste, érzi meg nagymama, fogy a lelke, fogy az ereje, minden perccel 
közelebb kerül ahhoz, hogy a válogatásnál jobbra állítsák, mint végelgyengültet, és akkor 
alászolgája. Egyelőre még balra kerül, lekopogja, és Valival együtt balra, vagyis munkára 
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alkalmasnak találják, kapnak egy kis haladékot. Jó lesz, ha ő is szadista lesz, gondolja, nem 
elég, ha csak frusztrált, féljenek tőle jobban, akkor nagyobb esélye van hozzájutni ehhez-
ahhoz, és azontúl pofonokat osztogat, azoknak, akik nem tudják már visszaadni, 
kiengesztelésképpen jut is több kenyérhez.  

Kiterjedt hamukupacokat kell eltakarítaniuk, eltüntetniük mélyen a földbe. Tehát 
ásni kell, ásnak, elszenesedett testekbe ütközik az ásó, rengeteg elszenesedett hullába. Sír és 
hány nagymama. Ha még él az a hulla, jelenteni kell, akkor le lesz locsolva benzinnel, 
tájékoztatja őket a munkavezető, és fel lesz gyújtva. Szép látvány, mikor lángol, biztosan 
szép, mondja nagymama. Hát bizony az tényleg szép, helyesel a munkavezető. Ilyen 
módszerek is szükségesek, folytatja a munkavezető, a krematórium nem győzi. Igazán 
bővíthetnék, ezen takarékoskodni nem érdemes, jegyzi meg nagymama. Bővítik, nyugodjon 
meg, állandóan bővítik, mondja a munkavezető. 

Ahogy ássa a földbe az emberi hamut nagymama, emberek testéből képződő hamut, 
hát az egyik napon tényleg rábukkan egy eleven, élő emberre, aki az elszenesedett hullák 
között és alatt próbál lélegezni, próbál életben maradni, de nem mer előjönni a tetemek alól. 
Lelapátolja róla nagymama a csont- meg húsmaradványokat, és felordít, hogy ez Alfréd, 
ráismer. Vali, aki mellette dolgozik, leinti, ez nem Alfréd. De, de erősködik nagymama, ez 
Alfréd, hiába mondja Vali, hogy még nem is hasonlít Alfrédra. 

És még mondja valaki, hogy nincs feltámadás, Gyulus, jegyzi meg  nagymamám. 
Motyog valamit nagymama, és sír, összeborul azzal az élő hullával, akit Alfrédnak 

gondol, valószínűleg elveszíti az eszét, ha kis időre is, de elveszíti. Vali, a nagymamám 
ikertestvérének látszó Vali felkiált, hát jó, Rozália, legyen Alfréd, akit kiástál. Az élő hulla 
férfi néma marad, egyik szeme nem látszik, helyén egy lyuk, és azontúl Alfrédnak nevezik 
ők ketten. Grószné javaslatára összeadnak Alfrédnak női holmikat, azokba felöltöztetik, és 
becsempészik a barakkjukba. Nagymama boldog, odaszól Valinak, ugye milyen jó nő az 
Alfréd? Az egyik küldönc, szép, tiszta, világoskék szemekkel, ámde megbénult karral, 
kiszúrja, hogy férfi van a nők között, és feljelenti az Alfrédnak nevezettet, meg Rozáliát, 
Valit és Grósznét. A két S-sel büszkélkedő legények ájultra verik őket, és az Alfrédnak 
nevezettet elhurcolják. Ez a feljelentő, ez a küldönc börtönben ült gyújtogatásért, világosítja 
fel nagymamát Grószné, többször is, beteges gyújtogató, nyilván abban bízik, hogy majd ő 
gyújthatja fel, jutalomból, Alfrédot. Nagymama azt gondolja, nem elég frusztráltként és 
szadistaként viselkednie, gyújtogatóként is jó volna, például felgyújtani a beáruló 
küldöncöt, és felgyújtani tulajdonképpen mindent, ami körülötte van. Egyik éjjel, miután 
sikerül szereznie három szál gyufát, felgyújtja a küldönc pokrócát, és a küldöncöt égési 
sebekkel kórházba kell vinni.   

Nagymamát megbüntetik, különleges osztagba sorolják, a krematóriumot és a hozzá 
tartozó helyiségeket kell takarítania szépen, gondosan, ahogy a saját lakását, mint  
kioktatják, takarítaná.   

Észreveszi, hogy egy füves térségen, egymástól mintegy harminc-harminc méter 
távolságra, három betonalapzat van a földbe süllyesztve. Látja, hogy időnként két náci tiszt 
megáll a talapzatoknál, gázmaszkot vesznek elő az övtáskájukból, és gyakorlottan felhúzzák 
az orrukra, szájukra. Három zöldszínű konzervdoboz van náluk. Leemelik a talapzatokon 
fekvő fafedeleket, amelyek nyílást takarnak. Feltörik a dobozok légmentesen záródó tetejét, 
és tartalmát, kékeslila, durva, bordószínű szemcséket a nyílásokba szórják. A nyílás egy 
ólomcső szája, egy csőé, üreges oszlopokba fúródik, amelyek egy földalatti terem 
keresztgerendáit támasztják. A terem falát és padlóját fehér csempe borítja. A mennyezetről 
zuhanyfejek lógnak. Olyan ez, mint egy óriási fürdőszoba. A zuhanyfejekből semmi sem 
jön, ellenben az oszlopok résein át szivárog be a kékeslila szemcsékből keletkező gáz, 
hidrogén-cianid, más néven kéksav, vegyesen zyklon-b-vel, forgószélgázzal, prüszkölve 
áramlik, kékes gőzként.  
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Nagymama eltávolítja az öltözőből, ahol ugye vetkőzni kell, a tetves kacatokat. 
Felmossa azt a fürdőszobaszerű álzuhanyozót, kisöpri a kemencét, ahol a megmérgezett 
áldozatok elégettetnek. Az épen maradt csontokat összegereblyézi, mivel, mint dicsekednek 
vele a felügyelők, mindent hasznosítani akarnak, a csontokból például nemcsak szappant 
főznek, hanem eledelt is. Minduntalan hány, mikor megérzi az égett hússá majd füstté vált 
emberi test szagát. Naponta látja, ahogy mennek a gázba csoportosan a társai, szép rendben, 
és valami oktalan harag gyülemlik fel benne irántuk, egy szikrányi szánalmat sem tud 
kipréselni magából. Nem tudom, mit csinálnék, ha a gázba kellene mennem, mondja 
nagymama Valinak, valószínűleg énekelnék.  

Csak Alfréd nagyapa jár nagymama eszében, mi lehet vele. Szeretne megint 
Alfrédra bukkanni, mert még mindig meggyőződése, hogy Alfrédot ásta ki korábban. 
Grószné meg is kérdezi, na, sikerült megint kiásnod, Rozália, Alfrédot? Figyelj, Grószné, 
mondja nagymama, lemetélem az orrodat és bedugom a seggedbe.  

Az appelen, az esti számbavételen, amikor fel kell sorakozni, és minden nap, az 
ájulásig kimerül nagymama, hisz órákat vesz igénybe, hogy kiderüljön, mennyi is a létszám, 
hiába számolják meg őket sokadszorra, mindig más szám jön ki, pedig a haldoklóknak és az 
előző appel óta meghaltaknak is ott kell lenniük, és nekik, a hulláknak is ötös sorokban. 
Eközben nagymama arra gondol, hogyan juthatna egy igazi darabka kenyérhez, hogyan 
pihenhetné ki a gyilkos munkát, hogyan szerezhetne cipőt, honnan lophatna szappant, de 
nem emberből készültet. Próbálja tudatosítani, hogy önmaga a legfontosabb, ő az első, ő és 
ő, majd megint ő, ha meg akarja úszni, és azért is ő, hogy megmentse majd Alfrédot, azután 
persze Vali következik, kész, passz. Ugyanakkor azt találgatja, hogyan érdemesebb 
meghalni, hogyan, a gázkamrában, esetleg koponyára mért ütéstől, vagy végelgyengülésben 
és így tovább. Egyik appelen, valamelyik két S-sel büszkélkedő, lomha, kövér tokás, 
kiszólítja nagymamát, rámutat, és ordítva kijelenti, te állat vagy, állat, állat, és röhög. 
Nagymamának rá kell jönnie, hogy az áldozatot azért alacsonyítják le, nehogy leendő 
gyilkosa bűnnek érezze majd megölését, sőt inkább érdemnek gondolja és vívmánynak.  

A tetű- és ruhaellenőr, vidám képű, középkorú nő, ám mivel az étel nem marad a 
gyomrában, nem sok van már neki hátra, azzal jön nagymamának, hogy nagy a fejlődés itt, 
Auschwitzban, mert eleinte  a földön kellett aludni, elképzelhető ugye, aztán lettek csak 
priccsek, de még kettőnek, háromnak is csupán egy jutott, viszont ma már egyedül is 
birtokolható, tehát mind jobb lesz, és a továbbiakban is így, nem is beszélve arról, hogy 
kezdetben két napig is eltartott az appel, most csak három-négy órát vesz igénybe, hát így 
haladunk. Nagy és szép fejlődés tényleg, mondja nagymama, no és a gázkamra, abban 
semmi haladás? Kuss, ordít nagymamára a tetű- és ruhaellenőr, hogy lehetsz ilyen kurva 
cinikus, és pofon vágja nagymamát. Nagymama emeli a kezét, hogy visszaadja, Grószné 
közbeavatkozik. Hagyd, mondja Grószné, ha megütöd, képes feljelenteni és elvitetni, 
megszerette a nácikat, kimondottan szerelmes a gyilkosokba, illetve a hullákba, mit 
csináljunk, ilyen, és nemcsak ő, akadnak köztünk mások is, akik ilyenek, hullaimádók. 
Nagymama leszűri magában, hogy a haláltáborban nemcsak azok vannak előnyben, töltenek 
be vezető helyeket, akik kudarccal, csalódottsággal megvertek, mint a kápó, nemcsak a 
mások szenvedésén örömet érzők, mint az ágyvasaló, nemcsak a beteges gyújtogatók, mint 
a küldönc, hanem a hullákhoz nemi értelemben vonzódok is, mint a tetű- és ruhaellenőr, ők 
úszhatják meg a legnagyobb eséllyel; nem nagy felfedezés persze, gondolja nagymama, 
ilyen az ember. Nem volna rossz, gondolja, ha ő is vonzódna a hullákhoz, ámde erre 
képtelen. 

Úgy szeretnék ott és akkor legalább beteges lopási vágyban elmerülni, Gyulus, 
mondja nagymamám, legalább abban, hátha akkor én is kivételezett lehetnék. És képzeld, 
Gyulus, sikerül, lopok és lopok. 
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Egyszer csak vonatra rakják nagymamát, és Krakkóba szállítják, Valival együtt, és 
mikor átmennek az óvároson, eszébe jut apja, Ignác, a dédnagyapám beszámolója erről a 
városról, tudniillik Ignác járt egyszer itt, igen tetszett neki, és most nagymama is látja vagy 
látni véli, amit apja előadott, a Szent Anna templomot, ahol Kopernikusz síremléke áll, a 
Jagelló Egyetem barokk épületét, a közép-európai humanista művelődés egyik központját, 
megsérülve a bombázásoktól, a főutca előkelő kávéházának romba dőlt maradványait, 
amelynek polgári hangulatával és kényelmével apja, Ignác dédapám igen elégedett volt.  

Olyan barakkokban laknak, amelyek falán óriási rések tátonganak, ki lehet látni 
rajtuk. Befúj a szél, vacognak, már elmúlt a nyár, hideg ősz lesz, ennek ellenére nagymama 
továbbra is azt a nyári selyemrongyot viseli, meg ugyanazt a bugyit, és mezítláb van. 
Kőbányában fejt követ, csillébe kell raknia, a csillét el kell tolnia, vonszolnia több mázsa 
kővel a kijelölt helyre. A közelben egy domb magasodik, erre naponta többször, a 
Shutztaffel kíséretében, felvisznek férfiakat, nőket, sortűz, a pribékek hátraugranak, nehogy 
rájuk fröccsenjen a szétrobbant fejekből az agyvelő. Aztán a köveket kézzel kell 
nagymamának és Valinak ama kivégző domb lábához cipelni és felhalmozni, majd 
visszacipelni. Oda és vissza, ennyi. Ehhez képest szinte pihenésnek tűnik fel aztán az új 
munkájuk, mert újat kapnak, a zsidó temetőben sírokat kell feltárni, a csontvázak szájából 
kivenni az aranykoronát, illetve az aranytömést, ha éppen találnak, és beszolgáltatni, ámde 
ha valaki többször sem talál, azt lelövik. Arra gondol nagymama, jól jönne neki is az arany, 
de nem tudná hová dugni, legfeljebb lenyelni a gyomrába. 

Egyik éjjel arra ébred, hogy megharapja valami, felugrik a priccsről, és akkor 
lehuppan róla egy elég nagy állat. Már kezd virradni, nincs teljes vaksötét, félhomály 
terjeng, ki tudja venni, hogy az az állat támadó állásba helyezkedik, úgy másfél méterre 
tőle. Nagymama figyeli, próbálja azonosítani, milyen állat lehet ez, de ilyet még nem látott 
soha, ilyenről még nem is hallott. Világosodik, és nagymama észreveszi, hogy annak az 
állatnak, amely sötétszürke, szőrös, mennyi sok szeme van, mindenhol van szeme, elől, 
hátul, oldalt, és mindegyiket egyszerre villogtatja. Meg aztán füle is sok van, meg orra is, és 
mindenhol van, elől, hátul, oldalt, és szája is ugyanígy mindenhol, és mindegyiket egyszerre 
nyitja, csukja. És feje is van mindenhol, tele van fejjel, és rengeteg lába is van, mindenhol 
van lába. Hát miféle állat ez? Nem olyan nagyon nagy, de nem is olyan kicsi. Alattomos, 
mert minduntalan egyre közelebb kúszik. Mikor teljesen kivilágosodik, kiderül, te jó ég, 
semmi más, mint több patkány, legalább hat, és össze vannak hátul a farkuknál 
kapcsolódva, fonódva. Nagymama felkiált, felveri a barakkot, körbe állják ezt a hatszoros 
patkányt. Valaki azt mondja, hogy hát semmi ez, egyszerű patkánykirály, ismeretesek ilyen 
patkánykirályok, és főleg ott, ahol sok a hulla, ott paradicsomuk van, ott jól élnek, és 
összekapcsolódnak. Az őrök rárontanak a patkánykirályra, az félreugrik, aztán neki az egyik 
őrnek, mire egy másik lelövi.  

Tél lesz, dermesztő hideg, és nagymama még mindig ugyanazt a nyári 
selyemrongyot viseli, cipő nélkül, és persze ugyanazt a bugyit. Meg van fagyva minden 
egyes porcikája, Valinak szintúgy, el vannak színeződve a hidegtől. Hullanak körülöttük a 
társaik, és nemsokára, mint gondolja, elmennek ők is utánuk. Merő vérző seb nagymama, 
kívül és belül, kívülről látszik is, belülről meg érződik. Nyolc, tizenegy, húsz stb. emberrel 
szegényebbek leszünk, jelenti az appelen a kápó, és egy nappal gazdagabbak, jöhet a 
holnapi nap, minden este megjegyzi ugyanezt, csak a szám változik. Valit kétszer állítják 
jobbra, de nagymama visszarántja, harmadszor már nem sikerül, Vali feladja, nem eszik, 
széklete nincs, állva maradni már nem tud. Azt szeretném, Rozália, suttogja Vali, ha nem 
tömegsírba temetnének. Hogyne, Valikám, mondja nagymama, ígérek neked egy külön 
bejáratú gödröt. Köszönöm, Rozália, válaszolja Vali, tudom, benned bízhatok, és meghal. 
Egész éjjel annak a tömegsírnak a halmán hasal nagymama, amelyben Vali teste fekszik. 
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Aztán bevagonírozzák megint nagymamát, csíkos rabruhát kap, csalánból készültet, 
ez már melegebb, sőt még facipővel is ellátják, meg egy új bugyival is, sokáig utazik, 
nagyon sokáig, és mintha jobb lenne az úton, a Jóisten legnagyobb meglepetésére, mint 
magában mormolja, az ellátás. Mikor kiszállítják, észreveszi, ki van írva, Leipzig, ez igen, 
eigentlich, ismételgeti. Milyen jól néz ki maga, jegyzi meg az egyik náci őr, villogtatva 
fehér, egészséges fogait, legalábbis a többihez képest jól, honnan jön? Természetesen 
Auschwitzból, Krakkó érintésével, válaszolja nagymama. Ott borzasztó jó lehet, nyugtázza 
a náci. Annál már csak a mennyországban jobb, mondja nagymama, mire a náci ráncolja a 
homlokát, vajon mit értsen ki ebből.  

Egy repülőgépgyárba osztják be nagymamát, esztergapadhoz, propeller csavart kell 
készítenie tizedmilliméter pontossággal, hát szépen megtanulja. Újhelyből valók már 
nincsenek körülötte, pápaiak vannak, például a Jellinek lányok, apró termetűek, beszédesek, 
műveltek, és, mint kitetszik, bizakodók, mert már lassanként elfoglalják Némethont az 
amerikai, angol meg a szovjet csapatok. Egy este, február elején, a hórihorgas és teljesen 
kopasz lágerführer felsorakoztat, szokatlanul ilyenkor, és közli, az oroszok már itt vannak 
Leipzig határában, menekülni kell, gyerünk.  

Csőre töltött fegyverekkel körülveszik és hajtják nagymamáékat, akik továbbra is 
rabruhát viselnek és facipőt. Hogy hová, fogalmuk sincs, senki sem köti az orrukra. Egy 
esztergomi lányt, Évát, aki vért köp, és vigasztalan, görcsösen sír, nagymama pártfogásába 
veszi, megfogja  kezét, és vezeti, mintha az anyja volna. Nincs se ennivalójuk, se 
innivalójuk, semmijük sincs megint. Hideg van, zord idő, átfagynak, télre való ruháról szó 
sincs. Ha előbukkan valami zöld a hó alól, azt eszik, legfőképpen csalán az, levest főznek 
belőle, felolvasztják a havat és úgy. Éjszaka meneteltetik őket, hogy ne legyenek szem előtt, 
hazai, német szem előtt, ha pedig nappal is, akkor erdőkön át, ne tudjon a létezésükről, 
akinek nem kell tudnia. Ha néha átmennek egy-egy településen, csak sötétben. Így is 
megcsodálja nagymama, még mindig képes csodálni, a szép építkezést, az ápolt, rendezett 
környezetet. Telik-múlik az idő, de ők csak mennek és mennek. Vándorolnak, de úgy 
látszik, céltalanul. Aki nem bírja és lemarad, azt lelövik. Annyira közel érzi a halált 
nagymama, hogy már ettől kiveri a veríték. Vizük nincs, szerencsére van hó bőven, 
nagymama csak hólevet iszik, aki pocsolyavizet is, az meghalasztja magát. Mennek és 
mennek, nem érti, miért, hova, de mennek.  

Egyszer csak változik a helyzet, mert nem kerülnek el egy várost, úgy látszik, már 
nem érdekes, hogy láthatatlanok legyenek, ez a város Dresden. Egy pékség mellett friss 
kenyér illata száll, megtorpannak jajgatva kenyérért, kiáltoznak kenyérért, mire csoda 
történik, megjelenik egy pékfiú, és kenyeret osztogat nekik. Valahogy ettől kezdve a náci 
őrök és őrzők nem lőnek le senkit. Végighaladnak a főutcán, a Zwingernél megpihennek, 
éppen ott, a híres képtárnál, amely valamikor, világosítja fel nagymamát a Jellinek lányok 
közül az idősebb, lovarda volt, rokokó lovarda. Barokk ez a javából vitatkozik a fiatalabb 
Jellinek lány, és a kertje, nézzétek csak, mondja, keveréke a versailles-i meg a római 
kertépítészetnek, gyönyörű és sajátságos. Tényleg bámulatra méltó, és bámulják önfeledten, 
bár éhesek meg szomjasak, és nyomorultak, és haldoklók, illetve halálra ítéltek még mindig. 
A parancsnokhelyettes náci tiszt kitalálja, ha nem is érti, miről beszélnek, és büszkén 
előadja, mi van a képtárban: Rubens, Tintoretto, Veronese, Giorgone-tól a Szendergő 
Vénusz, Coreggio, Tiziano sőt Raffaello Sixtusi Madonnája, meg néhány Botticelli. És 
például Dürer helybéli vagyis Drezdai Oltára, aztán Holbein, Cranach stb.  

Örülök ám, Gyulus, mondja nagymama, hogy a Zwinger lépcsőin pihenhetek, 
legalább láthatom, mielőtt eltávoznék a másvilágra.  

Aztán megint bolyonganak, céltalanul bolyonganak, úgy érzi, elájul, és nincs tovább. 
A gázkamra után vágyom, mondja nagymama Évának, pártfogoltjának, esetleg még egy 
kőbánya után, ott legalább nem késztetik az embert bolyongásra és nincs Sixtusi Madonna. 
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Bolyonganak, és visszakerülnek napok múlva, csodák csodája, Dresdenbe, megint a 
Zwinger lépcsőin pihennek, mintegy kulturális élményként, amikor amerikai és angol 
gépek, látják a jelzéseikről, zúgnak elő, és bombázni kezdenek. Rozália és Éva rohannának 
fedezékbe, de hát hova, a földön kúsznak, körülöttük becsapódások, repeszek, szilánkok, 
házomlások, kövek, téglák, jajgatások, vér, holttetemek, órákig tart. Rajtuk törmelékek meg 
hullák, és, a jóisten, mint nagymama kifejezi, legnagyobb meglepetésére, a társaik sehol. 
Csak romokat lát nagymama, és halottakat, vért és vért, a Zwinger eltűnik. A fák szénné 
égnek, feketék, hozzájuk érve szétporladnak. A kövek füstölögnek. Csupasz csontok 
fehérlenek. Felfúvódott hullák mindenfelé, a bőrük feszes mint a dob. Mikor érzékeli, hogy 
él, meg pártfogoltja, Éva szintén él, nagymama azt suttogja, nekik legyen mondva.  

Mennek és mennek, ha az még menésnek számít, a vánszorgás, szóval 
vánszorognak, most már csak ketten vannak Évával. Az úton fel nem robbant bombák 
hevernek, rájuk veszélyesen. Eljutnak egy kisvárosba, Altenburgba, középkori levegőt 
áraszt, sok toronnyal, szűk utcáiban reneszánsz és barokk házakkal, több tóval, nagy 
parkkal és várerődítménnyel. Kis paradicsom volna ez, vélekedik nagymama, békében és 
szabadon, és persze nem Némethonban. Úgy haladnak el minden mellett, üveges tekintettel, 
mintha ott sem volnának. Vánszorognak és vánszorognak, elkerülnek egy gyönyörű 
domboldalra, festői környezetbe, ahol minden egy óceánra emlékeztet, a fű végtelen 
hullámzása, a hatalmas tengerkék égbolt. Családi házakat látnak, bekopognak az egyikbe, 
egy nagy darab nő mint a kutyákat kergeti el őket. Bekopognak máshová is, hiába. Ámde 
nem törődnek azzal, ha kutyaszámba sem veszik őket. Az ötödik házban végre befogadásra 
lelnek, egy fiatalabb asszonynál meg az anyjánál, nekik segíthet nagymama és Éva, az 
állatok körül, szükség van erre, mert a férfiak, a férj meg a fiú a fronton vannak, nem biztos, 
hogy még él sem ez, sem az. Nagymamáék trágyát hánynak, moslékot készítenek, etetik a 
disznókat, a disznóknak szánt krumplit dézsmálják, bár kapnak enni, ha hihető, ha nem, 
rendesen. Még ruhával is ellátják őket, lekopogható, gondolja nagymama, a rabruhát 
leveheti, sőt cipőt is kap, csak a férj negyvenötös cipője jó megdagadt, sebes, 
keményedésekkel teli lábfejére. Az egyik reggel a fiatalabb gazdasszony azt kiabálja, hogy 
bemondja a rádió a kapitulációt, és a Führer öngyilkosságát, vége a háborúnak. 
Összesereglik a domboldal, van, aki örül, van, aki sír, van, aki viccelődik, van, aki 
gyalázkodik. Nagymamának valami azt súgja, hogy nincs oka még örülni, mondja is 
Évának, és hozzáteszi, kétséges, örülhet-e valaha is. Nemsokára német gépek úsznak el 
fölöttük, és bombáznak, németeket bombáznak a németek. Na, gondolja nagymama, innen 
ugyan nem menekülsz, Berkiné, Groszman Rozália, ha eddig sikerült is, most nem úszod 
meg. Rengeteg a halott, mint  rongybabák fekszenek a földön, az a nagydarab nő is köztük, 
aki elzavarta őket. A házából is csak egy ajtó az ajtókerettel marad meg, amely mintha a 
semmiben egyensúlyozna.  

Hallatszik a front közeledésének roppant moraja, jönnek az oroszok. A helybéliek, 
köztük a jótevőik is, az erdőbe húzódnak, félnek az oroszoktól, de nagymamáéknak azt 
javasolják, ne menjenek velük, nekik nem kell félni. Na jó, hát nekivágnak a vakvilágnak 
megint.  

Hol a lombsusogás, hol a madárdal, kérdezem Évától, Gyulus, mondja nagymamám, 
mert nem hallom, mire azt mondja Éva, ő sem hallja.  

Elérnek megint egy várost, a nevét nem tudják, nem is érdekli őket, romokban áll, 
nagy folyó partján, kikötőiben rengeteg hajó van, mind sérült. Leülnek egy padra a folyó 
mentén, és valahogy meghallják, hogy beszélik mellettük, miszerint Theresienstadtban van 
a gyűjtőhelye az olyanoknak, mint ők, onnan indulhatnak haza. Így aztán csatlakoznak, 
elindulnak a többivel, el egy haláltáborba, vissza egy haláltáborba, az az ő közegük, 
gondolja nagymama, ámde már nem bírják, lemaradnak. Egy hétig bolyonganak ketten, 
vánszorognak, elveszítik az irányt, nagymama nem érzi már, hogy teste volna, maradék 
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önazonossága is elillan, tévelygő fűcsomónak véli magát. Mire megtalálják azt a volt 
haláltábort, és mikor átlépik kapuját, nagymama összeesik, megszűnik számára, ahogy 
mondják, a világ.  

Kórházban ébred, illetve tér magához, mellette Éva. Három hétig fekszik ott, láthatja 
az ablakon keresztül azokat a barakkokat, amelyekhez hasonlókban hónapokig halálra 
kínzottként sínylődik. Az osztrák Theresienstadt, a cseh Terezín, kis határváros, fénykora a 
Monarchiára esik, osztrák helyőrséggel, kaszinóval, a kettős fasorral övezett főtéren 
térzenével, sörözőkkel, ahol a helyi, híres serfőzde söreit mérik akkoriban, és a kedélyesség 
csinált és természetes fajtája hatja át. Látszik egy tizennyolcadik századi erődítmény is, 
amely, mint felvilágosítja nagymamát a szomszédos ágy tulajdonosa, akinek le kell vágni 
mind a két lábát, bevehetetlen hírben állt valamikor, éppen az Eger és az Elba 
összefolyásánál. Felsorolja ez a nyomorék, kimutogatva az ablakon, hol, merre működött  
az erődben még néhány hete is a kötszerműhely, a táskakészítő, a díszműgyártó, a 
fatalpcsináló, a csillámkőhasító, a nyúlszőrnyíró, a tintaportöltő, a ruhafoltozó, a 
nyűttesleadó, a rongytároló, a társasjátéküzem, a könyvgyűjteményező, a krumplihámozó, a 
csonthasznosító, a matracnyilvántartó. És elmeséli, hogy a nyugati szövetségesek 
küldöttségének, amely a haláltáborok létéről vagy nem-létéről akar megbizonyosodni, 
átdíszletezték a várost, olyanná, mint valamikor a Monarchiában, még térzenét is adtak, és a 
nyugatiaknak igen tetszett, megnyugodva távoztak is.  

Érkeznek mindenféle emberek ajánlatokkal, hogy jöjjön nagymama ebbe az 
országba meg abba, befogadná ez az ország meg az, leginkább Svédországot javasolják, és 
olyasmit papolnak, hogy ők, nagymamámék, mint akik kiirtandó áldozatokból híres túlélők 
lesznek, igen nagy erőt képviselnek, erkölcsi erőt. Ki sem nyitja a száját nagymama, nem 
hajlandó válaszolni egyetlen kérdésre sem, amely a múltjára vagy a kilétére vonatkozik. A 
nevét sem árulja el. Makacsul tagadja azt is, hogy magyar volna. Hallgat, amikor az 
orvosok azt kérdezik, hogyan keletkeztek a sebei, miért nem tudja kinyújtani a tenyerét, 
mióta dobog alig a szíve, miért kevés a vére, miért sántít, miért kezd el ordítani csak úgy, és 
mitől nem működik rendesen egyetlen szerve sem. Kedve lenne megmondani, de nem 
mondja, hogy a testi felbomlása semmi a lelkihez képest. Valami hihetetlen harag 
gyülemlik fel benne, és odamondja, még nem éltem túl, a kurva anyátokat, és nem is biztos, 
hogy akarok. Azoknak vágja a fejéhez, akik vétlenek és segíteni szeretnének rajta. Ne 
beszéljen így, figyelmeztetik, már minden jó úton halad. Jó úton, kérdezi, miféle jó út lehet 
még?! Mikor felkelhet, viszont nyomban indulni szeretne haza, neki legyen mondva, 
gondolja, a haza, de hát mi van akkor, fut át rajta, ha várják haza, a férje, a lánya, az  
unokája, vagyis én, meg a veje.  

Megint gyalog indulnak el ketten Évával, gyalog lehet csak, vonatok nem 
közlekednek. Mindenfelé üres tölténytárak tucatszám, hasznavehetetlen fegyverek, rozsdás 
páncélöklök, aknák mázsaszám, kiégett járművek, romba dőlt épületek, vánszorgó emberek. 
Néha felveszi őket egy-egy orosz teherautó, és valameddig elviszi. Az oroszok szaga más, 
mint a németeké, ám ők ketten, Rozália és Éva egyformán félnek tőlük, hátha meg akarják 
őket erőszakolni. Ámde az oroszok, akik nemigen válogatnak, vénséges vén banyákra is 
rámásznak, őket békén hagyják, valószínűleg undorodnak tőlük. A haldoklás bűze lengi 
körül őket. Rengeteg az elhagyott ház, összeszednek, amit tudnak belőlük, ruhákat, ételt, 
italt, nagymama két damaszt abroszt is, hogy az majd milyen jó lesz, és férfiingeket 
Alfrédnak, kosztümöt Ilonának, meg saját magának, még egy matrózruhát is nekem, és egy 
kalapot Frigyesnek. Mindezt el kell cserélnie aztán élelemre az úton, szerencse, hogy van 
mit elcserélni. Csapódnak hozzájuk, vagy ők másokhoz, úgynevezett túlélőkhöz. A halálfej 
is hozzájuk képzelhető, mutogatnak is rájuk. Iszonyatos hullaszag áramlik belőlük. Megint 
szomjaznak, a kutak vize fertőzött.  
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Vonat tetején utazva, alig megmenekülve a leeséstől, érkezik haza nagymama. 
Haza? Mitől haza neki? Biztosan az asztal körül kergették, gondolja, hogy hazának nevezze.  

Késő este van, Sátoraljaújhely utcái üresek, a csend halotti. Miközben halad a háza 
felé, felmerül benne a máglya, egy fenyőerdővel körülvett tisztáson, ahol a meztelenre 
vetkőztetett nőket és férfiakat belökik, halálordításaik közben, a tűzbe, és ilyenkor a máglya 
fellobog. Egyetlen embert lát az újhelyi utcákon, azt, akinek át kellett adniuk a cipő- és 
ruhaüzletüket, Zsuffa nevezetűt. Zsuffa, az a sánta, bibircsókos, vastag szájú, középkorú 
férfi, elhűl, mikor felismeri nagymamát, persze kell neki némi idő az azonosításra, hisz 
nagymama harminc kiló körül mozog, a bőre sárgásvöröses, repedezett, a haja 
összeragadva, mereven áll a mocsoktól, tetvek nyüzsögnek rajta, választékos rongyokat 
visel, és százévesnek látszik. Olyan lehet, gondolja, mint aki most szabadul egy 
halálgyárból, de tényleg olyan. Hát maga él, Berkiné, kérdezi meglepetten, ingerülten meg 
idegesen Zsuffa, az üzletünket kisajátító, oda betelepedő, abból jól élő férfi, aki nem is 
engedett be bennünket többé a saját boltunkba annak idején, és önkéntelenül megkérdezi, 
hogy lehet ez? Tudja, jóember, válaszolja nagymama, éppen kifogyott a gázuk.  

A házába nem tud bemenni, elkergetik, azt már más lakja. Mindent elrabolnak tőle, 
semmit nem kaphat vissza, még a kakasát sem, a gyönyörű, fehér tollazatú, piros tarajú 
kakasát sem, a kedvencét.  

És miután mi is visszakerülünk, én meg anyám, mi sem kapjuk vissza a házunkat. 
Tudniillik a polgármester, az a dagadt, vereslő fejű, átható szagot árasztó férfiú veszi 
birtokba, mindenre ráteszi a kezét, még a macskára meg a tyúkokra is, és elzavar 
bennünket, eszébe sincs visszaszolgáltatni sem a házat, se semmit, ami a mienk. Mit 
tehetnek anyám és nagymamám, hisz az államtól, a törvénytől még mindig nem várhatnak 
semmit, holott már megváltozott a rendszer. Összeállnak a velük egy cipőben járókkal, a 
haláltábort megjárt, hozzátartozóikat meggyilkolt, otthonuktól megfosztott lányokkal, 
asszonyokkal, beköltöznek egy elhagyatott házba, félig romosba, amely senkinek sem kell. 
A két szoba közül az egyikben a gyerekeiket helyezik el, engem is oda, igen utálom, 
szenvedek ott, sokat sírok, a másik az asszonyoké, az anyáké, nagymamáké lesz. Kezdetben 
matrac nélkül, csak úgy a meztelen sodronyon próbálunk aludni, két ágyon mi, nyolc 
gyerek, másik két ágyon hat elárvult nő, többen mint a lágerban, élivel elhelyezkedve, 
egymást időnként lerúgva. Az első éjjel arra riad fel anyám, hogy az arcához valami meleg, 
büdös tapad, hát egy láb, és a körmök karmolják, megsebzik. Ahogy a halálgyárban. Ha 
szomjúság kínozza, kibotorkál az udvarra, a kúthoz, igyekszik a tenyerében megtartani a 
nem is tiszta vizet. Nem tudja visszaszerezni egyetlen edényét sem, nekem is a tenyeréből 
ad inni. Lassanként kerül matrac meg edény is, lesz több ágy is, a szobák csupa ágyból 
állnak, közlekedni az ágyak tetején lehet. Azok a nők, a véletlenül életben maradottak 
kocsmáznak, és mindenféle férfivel, válogatás nélkül, adják össze magukat, erre képesek, 
semmi másra, mint amolyan roncsok, miközben várják a férjüket, vagy már nem várják. 

Anyám kilincsel, neki kell kilincselni, hiszen apám még nem került haza, 
nagymamámmal együtt kilincsel, ám a hivatalokban a szemükbe mondják, a házukat 
törvényesen veszítették el mindketten, bárhogyan is igazságtalanságnak látszik, ámde 
csupán most látszik annak, a vesztett háború után, a kormányzat, illetve az egész rendszer 
bukása után, tehát egy bukás, illetve vereség szükségeltetik, hogy igazságtalanságot 
lehessen mondani. És oda, ahova került anyám meg nagymamám, meg hát ugye jómagam, 
mint deportált, a haláltáborba, a törvények által került, ahogy érzékeltették velünk, a 
törvényes rendnek akkor ez, vagyis a mi meghurcolásunk, halálba űzésünk, bár ezt nem 
mondták ki, felelt meg. Anyám, nagymamám kiborul, és odamondja, hogy, ezek szerint, ők 
jogtalanul, törvényt szegve éltek túl és jöttek vissza, velem együtt, a törvényt anyám 
nagyszülei, meg az anyósa, apósa, és valószínűleg az apja, meg a férje, bár az még nem 
biztos, tartotta be, akik odavesztek, kiirtásuk tehát jogszerű, és anyám, nagymamám meg a 
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magam kiirtásának elmulasztása a jogszerűtlen. Nem mondanak se igent, se nemet erre a 
hivatalosok, hallgatnak összeszorított szájjal. Aztán kijelentik, arra nincs törvény, hogy 
visszakaphassuk az ingónkat meg az ingatlanjainkat, viszont van valami friss rendelet, 
amelynek értelmében elindíthatunk egy eljárást, visszavásárolni a házat, de hát ez, 
figyelmeztetnek, attól függ, hogy az új tulajdonos elfogad-e pénzt. Pénzért a sajátunkat, és 
azoktól, akik kiűztek, és ingyen megkapták, miközben a halálba kültek, azoknak fizessünk, 
hát ez micsoda, kiált fel anyám, és még jobban kiált nagymamám. Ne kiabáljanak egy 
hivatalos helyen, intik le őket. 

A magyarázat egyszerűnek tetszik, nem szívesen látnak bennünket, halálra szántakat 
élőnek, élve Újhelyen. Mérgesek a helyiek, mert, lám, ahelyett, hogy a sírban lennénk, 
megjelenünk élve, ez azért kellemetlen, rossz hatással lehet a lelkiismeretre akaratlanul is. 
Sőt még van pofánk visszakövetelni, amit elraboltak tőlünk. Miért is ússzuk meg, a fenébe, 
tükröződik a tekintetekben, látványosan tükröződik. Esetleg még megtorolhatunk mindent. 
Bocsánatot kérni vagy csak elnézést, ugyan, mit képzelünk, hogy az olyanoktól, mint mi, 
kérjenek. Nem hozhatunk fel semmi sérelmet, sérülést, megrázkódatást, szemétséget, 
méltóságtól és mindentől való megfosztást. Nem hozhatjuk fel, hogy hát, uraim és 
hölgyeim, maguk a halálba szántak és küldtek bennünket.  

Marad anyám és nagymamám a kérincsélésnél, visszakapni, ami a miénk, ez is nagy 
dolognak tetszik, ezt merni, és kérincsél anyám meg nagymamám megalázottan, döbbenten, 
görccsel a torkukban, gondolván és mondván maguk között, hogy nem találkoznak egyetlen 
emberi emberrel sem városukban, Újhelyen, akik együtt éreznének velük, velünk. 

Mikor megváltoznak a törvények, visszakapjuk a saját házunkat, és jönnek, 
áramlanak jövő-menők, ölelnek, szorongatnak bennünket, hoznak tojást, csirkét, malacot 
stb. Majd siránkozni kezdenek, hogy minden odaveszett, amit tőlünk kaptak megőrzésre, 
elvitték a németek, a nyilasok, az oroszok, nem tudnak visszaadni semmit, sajnos. És 
esedeznek, mentegetőznek, ők nem csináltak semmit, ugye, hogy nem Rozália nagysága, 
ugye hogy nem Ilona nagysága, ők nem tehetnek semmiről, ugye Berkiné asszonyom, ugye 
Újhelyné asszonyom. Anyámnak, nagymamámnak siránkoznak, hisz apám, Frigyes nincs 
sehol, Alfréd nagyapám sincs sehol, és nem is kérdezik meg ezek a jövő-menők, hol 
vannak.  

A gyomrom felfordul, Gyulus, hisz tudom, ki mit csinált, ki mit követett el, mondja 
nagymamám.  

Beállít Heszlényi, magas, erőteljes, jóképű fickó, nagyapám barátja, akinek 
nagyapám ötvenezer pengőt adott át megőrzésre, és elmeséli, hogy kifosztották, elrabolták a 
pénzt. De kár, mondja, hogy a legjobb barátja, Alfréd még nem jött meg, mert így Rozáliát 
kell megkérnie, Alfréd helyett, menjen már ki  Berkiné asszony az ő, Heszlényi majorjába 
néhány rendőrrel, és szedje össze, ami összeszedhető, mert  Heszlényi nem mer odamenni, 
őt megvernék, de Rozália nyugodtan odamehet; hát Rozália  megteszi. 

Jön a volt főszolgabíró, az a sovány, kopasz, kedélytelen férfi, sírva-ríva, hogy fel 
van jelentve, mivel hogy állítólag a gettó, amit az ő közreműködésével állítottak fel, az nem 
felelt meg az emberiesség követelményeinek, és megkérdezi, Berkiné asszony, hát 
embertelen lett volna az annyira?  Berki úr bizonyára azt mondaná, hogy nem volt 
embertelen, mondja a volt főszolgabíró, de hát Berki úr még nem érkezett vissza, így 
Berkiné asszonyhoz fordul, ő bizonyítsa, hogy az nem volt embertelen. Hát Rozália 
megsajnálja, visszavonatja a feljelentést. 

A volt csendőrök közül is sokan megjelennek, kérve, igazolja őket Rozália nagysága 
meg Ilona nagysága, addig is, amíg Berki úr és Újhely úr nem igazolhat, távollétükben, 
igazolja, mennyire jó magaviseletet tanúsítottak. Na, erre csak legyint nagymamám meg 
anyám, és kész. Viszont, mikor Talabircsuk volt csendőr, az az óriás, hatalmas izmokkal és 
kis koponyával, kér nagymamámtól igazolást, az a csendőr, akinek vezetésével 
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eszméletlenre verték nagyapámat Kistarcsán, felháborodik nagymama, mivel Talabircsuk 
azt mondta, hogy csak simogatták nagyapámat, és milyen kár, hogy még nem jött meg 
nagyapám, mert nagyapám biztosan igazolná a simogatást. Rozáliának ez már sok, és 
feljelenti. Talabircsuk apósa negyvenezer még jó pengőt ajánl fel Rozáliának, ha futni 
hagyja a vejét. Rozália nem hagyja. Akkor Talabircsuk, volt csendőr elbujdosik, ám túsznak 
lefogja az új rendőrség az apósát. Hát előmerészkedik Talabircsuk, mire a rendőrnyomozó 
megkérdezi nagymamámat, mit csináljanak Talabircsukkal, agyonüssék? Rozália legyint, 
semmit, majd a bíróság. Talabircsuk megszökik a tárgyalás elől, két évig bujkál, és mire 
bíróság elé kerül, Rozália sokat felejt, és enyhíti a volt csendőr bűneit.   

Hülye, szerencsétlen vagyok én világ életemben, Gyulus, mondja nagymamám, 
megérdemlem a sorsom.  
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Tulajdonképpen már a tudományos krémbe való bebocsáttatás kapujában állok, amit 
időnként szégyellek, és amire néha büszke vagyok, és várom, kétségtelenül várom, mikor 
bocsátanak be, viszont szorongva várom is, szorongva, hogy vajon aztán hogyan tovább. 
Azonban úgy tűnik, csodálkozásomra, még a magam számára is, hogy nem minden áron 
akarok belépni a krémbe. No és persze kiderül, akadályokba is ütközöm, mert eleve 
összeférhetetlennek tartanak, akinek minduntalan valami bírálat jut eszébe, 
kifogásolnivalókkal vagyok teli, úgy vélik, és hogy mindent helytelenítek meg annak az 
ellenkezőjét is, és állandóan gúnyolódom, ráadásul a tudományban uralkodó csoportok 
uralkodásának furcsaságairól ejtek bizonyos szavakat rendszeresen, uralkodásuk kínos 
kínosságáról, és eme furcsaság és kínosság égbe kiáltó voltáról, mindezt természetes 
magától értetődöttséggel. Viszont ugyanígy, magától értetődően ostorozom, ezzel viszont jó 
pontokat szerezve, azt az ellenzéket is, bizonyos ellenzéket, amely a tudományban 
jelentkezik, és amely szerintem nincs is, ellenzék nincs, mondogatom csak azért is, és akkor 
sincs, ha egyesek kinevezik magukat ellenzéki tudósnak, vagy hivatalosan kineveztetnek. 
És hangot adok annak, milyen ellenzéki az, akinek még könyve is megjelenhet nálunk, egy 
diktatúrában, hát milyen ellenzéki az ilyen. Zavart keltek, nem tudnak hova tenni.  

A fő kutatási témámmal, a korszakváltozásokkal, új kezdetekkel aztán egy idő után 
célkeresztbe kerülök, mint, bizonyos nagykutyák szerint, főkolompos, de hogy minek a 
főkolomposa, azt nem határozzák meg, arra képtelenek. Hívat is az Akadémia egyik főnöke 
kihallgatásra. A létezés vadállati vigyorával tekint rám, vélem, majd hozzágondolom, 
micsoda képzavar, de találó.  

Ezzel az akadémiai főnökkel képtelen vagyok vitatkozni, képtelen húsz éve, 
ellenkezik az ízlésemmel a külalakja és jelleme, öltözködése és modora, a teljesítményét 
meg kiröhögöm. Ám hiába így, mert ugyanakkor tartok tőle, és ez bosszant. Tudniillik 
minduntalan győzedelmeskedik felettem, egészen más nyelven beszélve, és a mérhetetlen 
becsvágyával és gátlástalanságával állandóan fegyverletételre kényszerít magával szemben, 
sőt minduntalan az új, a legújabb, a legfrissebb tudás birtokosának helyzetébe lavírozza 
magát, csupán csak persze szónokias fordulatokat alkalmazva, semmi mást, azonnal van 
ellenérve, bármit mondjak is, korlátoltan közhelyes érvek, mégis ügyesen operál velük. 
Szóval nem tudok mit kezdeni vele, mert ha érzi, komolyra szeretném fordítani a szót, 
egészen tárgyszerűen térve a lényegre, akkor, félve, hogy fölébe kerekedem, hát azonnal 
elkalandozik, magánügyekre tér, pletykálni kezd, a saját hóbortjaival jön bizalmaskodva, és 
ilyenkor partra vetett hal leszek.  
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Az a tudományos fő-fő képvisel, általában mindent képvisel, mindent itt, ott, amott, 
külföldön, belföldön, képviseli a hazát, ahol csak képviselni lehet, minden égtájon, és kutat, 
és tanít, és ismeretet terjeszt, és iskolát teremt, és vezet, és szervez, és elbírál, és tanácsol, 
aztán felszólal, nyilatkozik, találkozik, megbeszél, közben ebédel, vacsorál, reggelizik, sőt 
uzsonnál is olyan helyeken, ahová halandó kutatókat be sem engednek, és ír, mindent ír, 
feljelentéseket is, sőt könyveket is, melyek aztán dicsőséges győzelmeket hoznak neki, 
ráadásként még alapít, alapít, alapít.  

Nehogy elfelejtsem, kihallgatni is szokott, azonban engem nem kihallgatásra, 
dehogy, hanem baráti beszélgetésre, mint hangsúlyozza, hív, egy étterembe, igen drágába, 
és vacsorázni estére, mert nappal nem ér rá, dehogy ér rá. Irgalmas istenem, mennyi titok 
van a világon, gondolom, mikor belépek a felcicomázott étterembe, amilyenbe még soha 
sem tettem be a lábam, ahol fekete frakkos ajtónálló van, és huszáregyenruhához hasonló 
gúnyában szolgálnak fel a pincérek. Az akadémiai főnök már ott ül az egyik fő helyen, 
előtte ezüstösen csillogó pezsgősvödör, benne behűtött pezsgő. Mikor szembesülök vele, 
hát minden régebbi és újabb eset, amely lejátszódik közte és köztem az évek folyamán, 
azonnal felelevenedik bennem, feltolul mindaz, ami érzékenyen érint. Pedig nem erre 
készülök, hogy emlékeim bénítsanak, holott számíthatnék rá, hogy előjönnek és bénítóan 
jönnek elő.  

Mondom az akadémiai főnöknek, hogy pezsgőt nem iszom, rosszat tesz a 
gyomromnak. Pedig francia, mondja az akadémiai főnök. És javasolja atyaian, mit 
rendeljek, miről híres ez az étterem, például, ha könnyebb ételt akarok, fogassüllőt, ha 
nehezebbet, akkor szarvascombot ajánl, a híres vadász Széchenyi Zsigmond receptje 
alapján. Lapozgatom az étlapot, közben megjegyezve, hogy roppant drága, és meleget enni 
vacsorára nem szokásom. Tegyek kivételt, jegyzi meg gúnyosan az akadémiai főnök, annál 
is inkább, mert nem a mi zsebünk állja, munkavacsora, csak nyugodtan rendeljek. Hát jó, és 
rendelek egy borjúpörköltet nokedlival, a borjú különlegesnek számít nekem, hozzá sört 
kérek, lehet kapni szlovákot. Az akadémiai főnök csóválja a fejét. Ő báránycombot kér 
valami különleges mártásban és francia vörösbort.   

Miközben eszünk, az akadémiai főnök az új lakásáról beszél, most épült fel, 
villalakás, még nincs teljesen berendezve. Magam igyekszem nem megnyilvánulni, 
feszélyez a környezet, és feszélyez az akadémiai főnök témája. Alig várom, hogy 
befejezzük a vacsorát. Sokáig tart, mert még édességet is eszünk, valami lángoló 
palacsintát. Aztán koccintásra emeli poharát az akadémiai főnök, és belekezd.    

Idefigyelj… Újhely… öregfiú… te többre volnál hivatott… de mellékösvényeken… 
ráadásul meglehetősen szabálytalanokon járkálsz… és ez bizony… köztünk szólva… és 
ahogy a francia kifejezi… nem comme il faut…, mondja Akadémiai főnök.  

Ha arra gondolsz… hogy nekem palotapincsinek kéne lennem… akkor ez rossz 
gondolat… tudniillik utálom az ugatást.., mondom Én mint tudományos főkolompos.  

Mindig az a túlfeszítés… Gyula… hát én talán  ugatok… nem… Gyula… hanem 
ostorozom… bármily meglepő is ez neked… a mi építményünket… igen… azt 
ostorozom… csak másképp mint te… erőteljesebben… gyakorlatiasabban… 
eredményesebben… de ettől még mi ketten lehetnénk… ráadásul az angol dzsentlmen 
légkört is meghonosítva tudományos életünkben… brothers-in-arms… Csakhogy veled  ez 
lehetetlen… Gyula… mivel légüres térbe kormányzod magad… és emiatt… ha nem 
hallgatsz rám… megsúgom… légszomjad lesz…, mondja Akadémiai főnök.  

Kevéssé ismersz… mert én fickándozom… ha nem is örömmel… a levegőtlenben… 
alkalmazkodva ahhoz meglehetősen… És eme alkalmazkodás lehetőségét azért neked is 
köszönöm… hiszen… és most őszinte leszek… a te közreműködéseddel szivattyúzzák ki 
környezetemből az oxigént..., mondom Én mint tudományos főkolompos.  
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Honnan veszel ilyesmit… Gyula… Vagy provokálni szándékozol… Akkor nolens 
volens… ahogy a latinok kifejezik… és elő kell hoznom… bár el akarom kerülni…  a 
szakmai bizonytalanságaidat… amit neked sajnos… felvilágosítalak… minduntalan ki kell 
egyenlítened valami feltűnéssel… nevezetesen a túlhajtott… parttalan… néha komikus… 
sőt omnipotens… hogy csak maradjunk a latinoknál… helytelenítéssel… a mi értékeink 
kétségbevonásával… amin persze hol sírni… hol röhögni lehet… Ugyan már… Gyula… 
értsünk szót…, mondja Akadémiai főnök.  

Annyit azért… minden bizonytalankodásom ellenére… észrevettem… hogy a 
jázmin milyen hamar elvirágzik nálunk mostanság… és a madarak is ritkábban dalolnak… 
mint ahogy tehetnék az utóbbi években… sőt az ok egy kis részével is tisztában vagyok… 
talán még szakmailag is…, mondom Én mint tudományos főkolompos.  

Őszintén megmondom… Gyula… a stílusod akadályoz abban… hogy mi barátok 
legyünk… Tetszelgést árasztasz… tetszelegsz… öntetszelgő vagy… viszont a hazai 
szellemi élet fő sodra nem tetszelgő és nem öntetszelgő… hanem… hát most mondjam ki… 
nem mondom ki inkább…, mondja Akadémiai főnök. 

Mondd csak ki… bátran…, mondom Én mint tudományos főkolompos. 
Jó… nem szégyellem kimondani… ha akarod… Gyula… hogy szellemi életünk fő 

iránya a haladást szolgálja… No persze… hát ezt különbözőképpen lehet érteni…, mondja 
Akadémiai főnök. 

Miféle haladást… Országunk szellemi élete… emberi nyelven el nem mondható… 
mennyire lezüllött…, mondom Én mint tudományos főkolompos.  

Ne legyél futóbolond… Újhely… Különben a kutatásodat az úgynevezett 
korszakváltozásokról… új kezdetekről… sok mérvadó elem merő baromságnak tartja… 
öregfiú… Der unterhegen…  mondja a német…, jegyzi meg Akadémiai főnök.   

És előveszi hirtelen a tudományos fokozatért megalkotott dolgozatomat, 
meglobogtatja, és merően néz rám, igen merően.  

Áruld el nyugodtan… nem kaphatom meg a fokozatot…, mondom Én mint 
tudományos főkolompos. 

Ugyan… Gyula… nem eszik oly forrón a kását… ahogy a magyar mondja… 
Dolgozd át… mellékelem a kifogásokat…, mondja Akadémiai főnök.  

Érdekes volna… ha a kifogásaitok találkoznának az én kifogásaimmal… mert… 
tudd meg… nekem is vannak kifogásaim a dolgozatommal szemben…, mondom Én mint 
tudományos főkolompos.  

Gyula… most egészen más témáról akarok veled beszélni… Hogyan is kezdjem…  
zavarban vagyok… egyáltalán elmondjam-e… igen kényes dolog… Tudniillik Emmáról 
volna szó… tudod… régi ismeretség fűz Emmához…, mondja Akadémiai főnök. 

Emmáról… nocsak… érdekes… Különben már nem élünk együtt… nyilván 
tudod…, mondom Én, mint tudományos főkolompos. 

Mindenki tudja… Gyula… és azt is tudja… hogy Emma kurválkodik…, mondja 
Akadémiai főnök. 

Na menj a picsába… Mindig irigyelted tőlem Emmát… pletykálják régóta …, 
mondom Én mint tudományos főkolompos. 

Ejnye… Gyula… Minden esetre kötelességem tájékoztatni téged… mint egy igazi és 
közeli pályatársat… ha nem is vagytok már együtt… de hát a fiad anyja… hogy Emma 
kurválkodik…, mondja Akadémia főnök. 

Megismétlem, menj a picsába… És azt nem képzeltem volna soha… hogy ennyire a 
szíveden viseled a fiam tőlem külön élő anyjának úgymond erkölcseit… új-régi oldaladról 
mutatkozol meg… ez igen…, mondom Én mint tudományos főkolompos 
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Sőt még azt is el kell áruljam… hogy mikor még együtt éltetek… már akkor is 
kurválkodott… elhiszed vagy sem… Gyula… a te dolgod… én csak jót akarok…, mondja 
Akadémiai főnök. 

Harmadszorra ismétlem… elmész a picsába… És figyelj… azt beszélik… hogy 
téged nevetve utasított vissza…, mondom Én mint tudományos főkolompos. 

Hát eléggé der unterhegen vagy… Újhely… nolens volens… lehetnél pedig comme 
il faut is… sőt még brothers-in-arms is lehetnél… Persze nem eszik oly forrón a kását… 
nyugi… Viszont omnipotenciáról… a te esetedben… Újhely… most ne is beszéljünk…  
Azonban ihatnánk még egyet…, mondja Akadémiai főnök. 

Veled nem iszom most már… és soha többé… Különben is ennyit inni és enni nem 
egészséges este… Báránycombbal teli gyomorral aludni… tiszta bégetés lesz az éjszakád… 
Különben bugy gatov… vszegda gatov… ezt ajánlom neked… ahogy az orosz… sőt a 
szovjet kifejezi…, mondom Én mint tudományos főkolompos. 

És faképnél hagyom. 
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Meglep annak idején, több évvel ezelőtt, mikor értesítést kapok egy 
társadalomvizsgálatra szakosodott új intézet alapításáról, és még inkább meglep, hogy 
felkérnek, jelenjek meg az alakuló megbeszélésen, ha felvételem kedvemre van, különben 
pedig főmunkatárs kinevezés várományosa volnék; aláírás Majlát Antal intézetvezető. Mi a 
fene, felvennének, kérdezem magamban, hogy-hogy, hát nemrég rúgtak ki, amiről mindenki 
tud, egy másikból, a leghíresebből, amelyet magánhasználatomra csak tényvilág-feltáró, 
illetve tényvilág-kendőző kutatónak emlegettem, és az után a kudarc után hihetetlen ez a 
felkérés, és még hihetetlenebb főmunkatársnak.  

És hihetetlennek hangzik egy új intézet is, ilyesmi hosszú évek óta nem alapíttatik, mi 
van a háttérben? Töprengve meg hümmögve kérdezem magamtól, ugyanakkor feldobottan is, 
hisz váratlanul ér, hogy nem temetnek el végleg. Hogyan lehetséges? Isteni beavatkozás vagy 
micsoda, töprengek, majd gyorsan hozzáteszem, na-na, mondom magamban, hát a könyvem, 
azért az teljesítmény, ha némileg meg is van bélyegezve, és talán annál inkább forog a nevem, 
minél megbélyegzettebb. Persze, persze, azonban, mint tudhatom is, nem egy könyv, nem a 
teljesítmény számít, ez nyilvánvaló, és közhely, hanem valami más, mindig más és más. 
Ráadásul fogalmam sincs, ki az a Majlát Antal, akire rábízzák egy új intézet vezetését, és aki 
engem ismeretlenül felkér. Hm, hm. És azon rágódom továbbra is, mi lehet a háttérben. 
Akármi lehet, jutok erre a következtetésre, mindegy, meg kell ragadni az alkalmat, szükséges 
a fizetés, amelyet egy idő óta nélkülöznöm kell.  

Mikor tájékozódom, a leghihetetlenebb változattal találkozom, mert kiderül, hogy Bíró 
János ajánl, ama intézetnek vezetője ajánl, ahonnan eltávolítottak, és éppen Bíró ajánl, aki 
kirúgott, és ez bizony a hihetetlennél is hihetetlenebb, azonkívül mély elégtétel nekem.   

A várakozás és a kíváncsiság izgatott feszültségével vagyok tele, mikor megismerkedő 
beszélgetésre indulok el a leendő intézetembe, feszít az ismeretlen, vajon mivel fogok 
szembesülni, kikkel fogok találkozni, és hogy kikkel, nem mindegy, mert, ismerve magam, ha 
nekem elviselhetetlenek, akkor bedobom a törölközőt, tehát szurkolnom kell, hogy mondjuk a 
létszám negyedét, hát igen, körülbelül ennyit, ami nem kevés, képes legyek elviselni.  

Az intézet otthona egy irodaház  első emeletén van kijelölve, amely épület új és 
lehangolóan silány, sikerületlen kocka forma, betonból; a meglehetősen szűk és alacsony 
szobák egy része még üres, friss festés szaga észlelhető, éppen szállítómunkások cipelnek 
íróasztalokat, iratszekrényeket. A főnök szobája is még csak félig-meddig van berendezve, a 
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telefon azonban már működik, ez feltűnik nekem, mert a telefon, hisz telefonínséges időt 
élünk, jelzi, hogy ez az intézet tényleg komoly támogatással bírhat. 

Kések néhány percet, már mindenki jelen van, tizenkét embert számolok össze, a két 
vezetőn kívül, nem leszünk ezek szerint túl sokan, kicsike intézet tehát ez, és lesem titokban, 
találok-e vajon mondjuk három rokonszenves figurát köztük, annyit, amennyivel ugye 
kiegyeznék, vagyis a létszám negyedével. És, lássunk csodát, találok, ugyanis fellélegezve 
üdvözölhetek régi ismerősként három kutatót, éppen a negyedet, azok is örömmel üdvözölnek 
engem. Az egyik alacsony, sovány, kopaszodó fickó, csak a keresztnevén, Leónak szólítom, 
vezetékneve különben Halász, és azért díjazom, mert ha Halász Leó, aki rendkívül érzékeny a 
jogtalanságra, elmerül a kutatásaiban, márpedig csak arra vár, hogy elmerülhessen, akkor 
megszűnik számára minden. Egy másik jó emlékezetű ismerősöm magas, éles arcvonású, 
világosbarna fiatalember, Törő Mátyás nevezetű, nem bírja elviselni a kiszolgáltatottságot, és 
azzal nyert meg valamikor, hogy rögeszmésen önképző, meglepő eredményekre jut is, ellesve 
sok mindent tőlem. A harmadik egy lány, a másokért minduntalan tenni akaró Gábor Tamara, 
telt, merev arcú, fekete, akiről azért őrzök jó benyomásokat, mert mindig valami új, friss, még 
nem bevett mellett köt ki. Futólag és halkan kérdezgetjük egymást, mit tudunk, miképpen 
keletkezett ez az intézet, de ők is, én is csak tanácstalanul a vállunkat vonogatjuk, mosollyal 
kifejezvén, hogy a lényeg az, miszerint mi kellünk. Örülünk, hát persze. Önbizalommal és 
vidámsággal vagyunk eltelve, hisz mi most kiválasztottak vagyunk. Ez rendben is volna, 
gondolom, azonban még nem tudunk semmit az intézetről, tájékozatlanok vagyunk, majd 
akkor dől el, tényleg örülhetek-e, jómagam például, ha kiderül, mik a tervek, az elképzelések, 
mit és kit képvisel a vezető, Majlát Antal, akinek, és helyettesének, Fóris Csabának utoljára 
nyújtok kezet, bemutatkozásképpen, jellemzően rám.    

Majlát Antal magas, sovány, dús fekete hajjal, pillantása furcsán rebbenő, kapkodó, 
ami nekem azonnal feltűnik, hisz mikor belenézek az arcába, tekintetét azonnal elkapja. 
Szóval te vagy az az Újhely, híred megelőzött, mondja Majlát, és igyekszik rám nézni, ami 
erőfeszítésébe kerül. Erre mindenki, aki a szobában van, felfigyel és bámul engem, a három 
ismerősöm meg nevet. Nocsak, jegyzem meg visszafogottan és mosolyogva, micsoda hírem 
lehet. Fóris Csaba, a helyettes, aki sötét szemüveget visel, mintha tartózkodni szeretne a 
fénytől, úgy fest is, mint egy vak, különben hirtelenszőke és szikár, megjegyzi igen 
barátságosan, nem kell mindjárt rossz hírre gondolni, Újhely. Aha, szóval a főnökök 
udvarolnak nekem, gondolom, és ha így tesznek, akkor biztosan nem szívesen alkalmaznak. 

Majlát bemutatkozása hosszúra sikeredik, elmeséli, kínos bőbeszédűséggel, hogy 
vidéki, abban a városban, amelynek egyetemén, ahol a diplomáját is megszerezte, taníthat és 
kutathat, de nincs maradása, főképpen, mert egyik vizsgálatának eredményei miatt a 
városvezetés kiutálja, sőt belenyúlnak, ahogy kifejezi, az életébe, például feleségét elütik 
minden állástól, viszont a tudományos irányítás, felfigyelve munkásságára, felajánlja neki, 
jöjjön fel Budapestre, hozza létre ezt az intézetet. Mondja és mondja, leállni nem képes. 
Előadja, miszerint ez az intézet a fiatalabb nemzedéknek van szánva, amely nemzedéket, 
szemben az eddigi gyakorlattal, a tudományos élmezőnybe jobban be akar vonni az irányítás, 
most aztán bizonyíthat az utánpótlás, íme, itt az alkalom, megmutathatják oroszlánkörmeiket, 
és ő, Majlát biztat is az oroszlánkörmök meg- és bemutatására, egyúttal persze biztat 
párbeszédre is az irányítással, és a párbeszédtől nem kell ám ódzkodni, mert amint ő, Majlát 
kimondhatja, személyes tapasztalatai alapján, hogy a párbeszéd, amit ő folytat, máris 
gyümölcsözőnek látszik. Ömlik belőle a szó. Még a magánéletéről is beszámol, arról, hogy 
elvált, a fiát ő vette magához, nemrég élettársra tett szert, akinek  lánya van, és egy rossz 
kültelki lakása, ám a volt férj, hogy ezt a lakást a bíróság nem neki ítéli, kikészül, magának 
követeli, és jár botrányokat kelteni hozzájuk, szerencsére bíztatják onnan Majlátot, ahol a 
sorsát szívükön viselik, elárulja, fentről, szóval biztatják lakással, egy jóval jobb lakással, és a 
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zaklatás megszűntetésével, hiszen aki olyan helyzetbe kerül mint ő, Majlát, ahhoz, enyhén 
szólva, nem illik, hogy méltatlan körülményeknek legyen kitéve.  

Mély, kissé zavart csönd fogadja ezt a vallomást, mert vallomásnak lehet tekinteni. 
Szánakozva nézem Majlátot, mily szépen ölt testet itt, a szemem előtt egy olyan alak, amely 
állatorvosi ló, jellegzetesen, jellemzően, szokásosan az, lám, közelről láthatom, amit 
hallomásból régen tudtam, hogyan teremtődnek meg felfelé ívelő pályák, vezető 
személyiségek, legalábbis egyik fajtájuk, máris felruházva erényekkel, különleges 
tehetséggel, teljesítmény nélkül, ellátva juttatások ígéretével, magánéletüket is közügynek 
tekintve. És elkedvetlenedem.  

Ráadásul azonnal feldühít a sötét szemüveget viselő, vakot mintázó Fóris Csaba, a 
helyettes, mikor megszólal, tudniillik úgy nyilvánul meg, mintha egyenesen maga volna az 
irányítás egyik embere, a saját felügyelője. Fóris nem beszél a magánéletéről, valószínűleg 
zárkózott, és nem is beszélhet, a szokásszerű szertartás nem is engedi meg, a második ember 
csak a szakmájában mutathatja meg magát. Kifejti, hogy az intézet kutatóinak igen szép 
feladatai lesznek: feltárhatják, mintegy új törekvésként, bizonyos érzékelhető ellentétek, 
összeütközések, eltérő érdekek, akaratok, törekvések küzdelmeinek természetét és okát, ámde 
úgy, hogy ne kérdőjeleződjék meg annak szilárdságába vetett hit, amiben élünk; szükséges és 
lehetséges megvizsgálni a bántalmakat, fájdalmakat okozó, érzékennyé váló színtereket, 
jelenségeket, de csak a meggyógyításukkal járó javaslatok kidolgozásával együtt; 
elengedhetetlen volna ráébreszteni bizonyos visszahúzó, káros, hátráltató, nemleges, tagadó, 
kóros tünetekre is, azonban egyúttal rámutatni, hogyan fordulhatnak mindezek igenlő, biztató, 
kedvező, helyeslő, egyetértő, előremutató folyamatokba; nincsenek tilalomfák, szent, 
érinthetetlen témák, és ezt igen fontos bensővé tenni is, nincsenek tiltó szabályok, ha lesznek, 
akkor viszont a kutatók saját maguknak köszönhetik, egyszerűen a helytelen 
magyarázataikkal, következtetéseikkel, híján a belső szellemi önellenőrzésüknek, esetleg 
tudatlanságuk miatt; bátran lehet bírálni, de csak abban az esetben, ha  biztosak vagyunk 
elkötelezettségünkben, ha azonosulunk a körülményeinkkel,  azzal a nézetrendszerrel, ami a 
miénk, és ha az azonosulásunk feketén-fehéren ki is derül; sőt ez esetben robbanthatunk is, 
igen, robbanthatunk, de úgy, hogy a robbantó szándékúakat robbantjuk fel.  

Micsoda duma, gondolom, mindent lehet, sőt még annál is többet, de semmit sem, hát 
ezt jól megtanulta Fóris a mesterétől, tudniillik nyílt titok, hogy Fóris tanítványa a 
tudományirányítás egyik hangjának, szürke méltóságának, aki nem is oly szürke, viszont 
igencsak méltóság, nemkülönben nagymester a vér kiserkenésével járó gyanús hatalmi 
mesterkedésekben. Lám, Fóris szeretne felnőni mesteréhez, máris szépen járja a szürke 
méltóság által egyengetett pályáját, és oly megbízhatóvá faragva, hogy a saját orrára koppint, 
vélem kesernyésen, ha éppen erre van szüksége, önként és dalolva.  

Kíváncsian tekintek szét, vajon a társaim hogyan veszik a két vezető mondandóját, a 
Majlátét, aki továbbra is cikázik tekintetével ide-oda, és ha találkozik egy másik pillantással, a 
magáét gyorsan elkapja; meg hogyan a  Fórisét, aki sötét szemüvege mögé bújik vakként 

A légkör megváltozik, bizalmatlan lesz és szorongó. 
Akik hozzászólnak, azonnal alkalmazkodnak, ragozva a semmit, még azt is igen 

alacsony színvonalon; szánakozom rajtuk. Eszemben sincs megnyilvánulni, és nemcsak 
nekem, hanem a három régi ismerősömnek sem. Az alacsony, sovány, kopaszodó, 
jogtalanságra érzékeny Halász Leó unottam elnéz a levegőbe; a magas, éles arcvonású, 
világosbarna, a kiszolgáltatottságot elviselni nem bíró Törő Mátyás feltűnően ráncolja 
homlokát; a telt, merev arcú, fekete, másokért minduntalan tenni akaró Gábor Tamara 
ásítozik, bár óvatosan, de azért láthatóan.  Nem csalódom bennük, gondolom, szót érthetünk, 
úgy látszik, eme hárommal, rejtett kívánságom valószínűleg teljesül, hogy kiegyezhessek a 
létszám egynegyedével, ami nekem, ismétlem, fontos adat, és kissé megnyugszom. 
Csatlakozunk egymáshoz nyomban, együtt távozunk négyen, megbeszéljük Majlátot, Fórist 
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meg a hozzászólókat, csalódottan és gúnyolódva rajtuk. És mi, négyen? Mindenesetre 
kétségek gyötörnek bennünket.  

Beszámolok Emmának erről az első napról, jól is jön nekem, hogy megtehetem, mert 
mióta szakítunk, igyekszünk a személyes viszonyunkat nem igen érintő dolgokkal 
előhozakodni, szóval elmesélem, micsoda lumpennek látszik, értelmiségi mivoltában is egy 
ilyen Majlát, biztosan iszik is. Fórist meg kis mesterkedő alaknak nevezem, az unalmas, 
átlátszó kiadásban. Már nem vagyok lelkes annyira, sőt új helyemet lecsúszásnak érzem, 
tudniillik itteni kollégáim többségének színvonalát, hozzászólásaik alapján, nem is beszélve a 
két vezetőről, mélyen az előző intézetem színvonala alattinak bélyegzem, összehasonlítva 
azzal, legalábbis első benyomásra.  

Ezt az új intézetet, a reformok bukása után, a hatalom igénye, mint mondani lehet, 
másképp persze nem is lehetne, hozta létre, és annak a nemzedéknek, amelynek tagjai az 
utóbbi világháború idején vagy utána egy-két évvel születtek, befogva szándékozni szájukat, 
nehogy arra vetemedjenek, hogy kimondják, minden veszve van. Eme mostanság igencsak 
késve felnőtté váló nemzedék lekenyerezése, meg a felügyelet rájuk való kiterjesztésének 
szándéka figyelhető meg az intézet létesítésével, amelytől azt várják ott, fent, hogy cserébe a 
kedvezésért, a kutatási lehetőségért, tagadja a reformok elvetélését, és eme hazugságot hitesse 
el magával, nemzedékével meg a közvéleménnyel. Mivel hiányoznak a tekintélyt szerzett 
fiatal személyiségek, akikre bízható volna egy intézet, gondban van az uralmi csoport, kit 
válasszanak, vagyis ki legyen fennforgó az utánpótlásban. Azért tesznek Majlát Antalra, a 
furcsán rebbenő tekintetűre, mert felruházhatják, hisz ismeretlen, kedvük és érdekük szerint, 
amivel csak akarják. Mással is megtehetnék, azonban nyomós oka van, hogy éppen Majlátot 
szemelik ki. Tudniillik egy kutatása bizonyos port vert fel, nem túl nagyot, és éppen olyat, 
amilyet a tudományban utazó irányítók még elviselnek, így aztán nyugodtan felnagyítható az 
eredménye, beállítható Majlát kritikus elemnek. Az is sokat nyom a latban, hogy Majláttal 
összevész és ellehetetleníti őt némely vezetője ama városnak, ahol él és kutat, meg lehet tehát 
menteni, pontosabban tetszelegni egy úgymond arra érdemes megmentésében. Majlát hóna 
alá nyúlnak az őt felhasználásra alkalmasnak vélő, igen magas közegben munkálkodó 
tisztségviselők, először is felhozzák Budapestre, majd pedig hozzájuttatják a lehetőséghez, 
legyen a tudományos élet meg a közélet szereplője, rámutatva, milyen tehetséges, egyúttal 
elhintve, tessék, Majlát nem tagja fővárosi klikkeknek, sőt nem kötődik tudománya 
befolyásos személyiségeihez, tehát nélkülözi az előrejutáshoz állítólag kívánatos 
kapcsolatokat, mégis karriert csinálhat, mert csak a képesség számít. Mindez azonban még 
nem minden, és nem is a kiválasztás legfontosabb szempontja, mert fontosabb, hogy Majláttal 
zűrök vannak, csőd a magánélete, iszik, nehezen szedi össze magát munkaképessé, sőt olyan 
társaságba keveredik ott, vidéken, amely nagy hangerővel kötekedő, különben teljesen 
ártalmatlanul. Ez az, ilyen kell, ez a Majlát olyan, mint mi, hisz mi is iszunk, csőd a 
magánéletünk, munkaképtelenek volnánk és szeretünk kötekedni, ismernek magukra az 
irányítás bizonyos emberei Majlátban, az ilyennel szót lehet érteni, és tudni lehet, hogyan. 
Először is rendbe kell hozni a magánéletét, ami persze egy folyamat, hosszasan elnyúló, és 
nem azt célozza, hogy rendbe is legyen hozva, csak azt, hogy lehessen a magánélet az igazi 
kapocs Majlát és az irányítás között, emberi közelség elméletileg, másképpen és a 
gyakorlatban haverkodás; ha például Majlát részeg, akkor a lelkére beszélhetnek, miközben 
együtt rúghatnak be. No, persze kellenek kézzelfoghatóbb dolgok is, mint lakás, kocsi soron 
kívül, üdülés, ahová halandó nem igen mehet, nyelvi tagozat a gyerekeknek, kiemelt orvosi 
ellátás, és máris meg van véve a kiszemelt.  

Egy Fóris kell azonban Majlát mellé, olyan helyettes, az irányítás meggyőződése 
szerint, aki tökéletes biztosíték, akiről tudni lehet, hogy mindent megtesz, amit az irányítás 
kíván, a megbízhatóság mintaképe, és aki persze ellentéte Majlátnak, vagyis tartozzon a 
legbefolyásosabb fővárosi csoporthoz, ahhoz, amely meghatározza a világnézet fősodrát; 
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semmi kilengés, egy kortyot meg ne igyon,  példás családi élet, elhajlás kizárva, főleg nem a 
munkaképesség rovására, hajnalban kelljen frissen, párban a megfelelési kényszerrel, és ez a 
kényszer űzze-hajtsa, akár a tehetség helyett is; és ami a legfontosabb, legyen képes a 
főnököt, az első embert ellenőrizni, befolyásolni; hát Fóris Csabában, a fekete szemüvegesben 
a bizalom.  

Fényévnyi távolságban vagyok mindkettőtől, igyekszem is, szívem szerint, átverni 
őket, ahogy csak lehet, amihez társra találok a munkamegszállott, jogtalanságra érzékeny 
Halász Leóban, a rögeszmésen önképző, a kiszolgáltatottságot el nem viselő Törő Mátyásban, 
és az újdonsághajhász, és másokért tenni akaró Gábor Tamarában. Nem közeledünk a többi 
kollégánkhoz, azokhoz, akik csak arra vigyáznak, hogy teljesítsék, amit a vezetők rájuk rónak. 
Mi négyen megszervezzük magunkat egy tábornak, persze igyekszünk nem nyilvánvalóvá 
tenni, eltitkolni. Azt azonban egyáltalán nem titkoljuk, sőt kinyilvánítjuk, hogy szükséges 
kísérletezni a nálunk még nem bevett vizsgálati eljárásokkal, módszerekkel, és mindenek fölé 
helyezni a szakszerűséget.  

Majlát és Fóris úgy véli, milyen jól jövök én és táborom nekik, mert nekünk 
köszönhető, hogy nyomban komolyan kell venni az intézetet. Azt azonban már gyanakodva 
nézik, mikor hangoztatjuk, miszerint nem árt párosítani azért a szakértelmet a szokatlannal, a 
rácsodálkozást kiváltóval, vagyis a felfedezésszámba menővel. És nem hiába gyanakodnak, 
tudniillik tevékenységünk rögtön kihívja ellenszenvét az irányítás embereinek, akik 
méltatlankodásuknak adnak hangot, miért engedi Majlát és Fóris, hogy a magam és társaim 
kutatási témái és eredményei olyanok legyenek, amilyenek lesznek.  

Felszisszenésre bátorító eredményeket mutatunk fel ugyanis, és nemcsak mi, a hozzám 
szegődő tábor, hanem az egész intézet, ugye négyünk hatására mások is igyekeznek sutba 
vágni az undorító igazodást, persze csak némileg sutba. Szokatlan dolgokat kutatunk, 
bizonyos értelemben partizánként, például: az egyenlőtlenség mint gyakorlat, az egyenlőség 
mint elmélet; uralkodhatnak-e a társadalmi ranglétra alsó rétegei a felsők felett; a gazdasági, a 
politikai, a kulturális és a jelképes tőkék igazi tulajdonosai Magyarországon; a függetlenség és 
a szabadság összetevőinek különbségei Közép-Európa nyugati és keleti felében; a mindennapi 
viszonyok képmása a bírósági tárgyalások tükrében.  

Bevezetjük a magánszabadság fogalmát, mint kutatásaink legfontosabb vezérelvét. Az 
egyének arra a jogára hívjuk fel a figyelmet, hogy szabadon rendelkezhessenek 
jövedelmükkel, vagyonukkal, idejükkel, erőfeszítéseikkel és így tovább. Az ilyen szabadság 
önmagával való értékkel bír számunkra, és az egyént segítő eszköz a cselekvések közötti 
választásban. Többletértékkel bír az a választás, állítjuk, ha szabadon, idegen beavatkozás 
nélkül választhatunk, többletértékkel, ha minden felülről jött mesterkedés, fondorkodás nélkül 
választhatunk. Ne akarjon boldogítani senki a maga elképzelése szerint, hagyjuk meg az 
egyénnek a maga boldogsága elérésének, illetve boldogulásának szabad útját, és 
intézményesen hagyjuk. Szóval a magánszabadság az a fogalom, amely köré kutatásainkat 
szervezzük, azt is állítva, persze igen óvatosan és körülírva, hogy nálunk igen korlátozott a 
magánszabadság lehetősége. 

Friss hangot ütünk meg, függetlenedve a kötelező nézetektől, no nem teljesen csak 
bizonyos értelemben, szokatlan összefüggésekre mutatunk rá, ha óvatosan is, néven nevezzük 
a gyereket, ha csak részben is, fejcsóválást meg riadalmat váltva ki a dühöngve sziszegő 
irányítók között. És szívünket mintha tilinkó dalolás töltené be. Fellépünk a vártára, 
tulajdonképpen fedezék nélkül, és élvezzük, hogy meg merjük tenni, élvezzük, lám, mi 
ilyenek vagyunk, némileg korunk hősei. Kivételességünk híre-neve terjedni kezd, és 
egyetértést meg örömet szerez a kerekre tágult szemű, hirtelen keletkező rajongótáborban.  

Az irányításban felhördülnek, magánszabadság, ejnye. Szerintük tévutakon járunk, 
nincs hitünk, a fennállóba vetett hit, a feltétlen hitről nem is szólva, csupán csak bírálunk, 
viszont elfelejtjük, hogy minden bírálat fedezete a hithűség hangsúlyozása. És az irányítás 
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emberei rámutatnak, hogy a témák, amiket kutatunk, és ahogy kutatjuk, azok nem és nem úgy 
témák, ahogy mi felfogjuk, a magánszabadságot pedig jó lesz elfelejtenünk.  

Majlát és Fóris szégyenkeznek, amiért nem veszik észre, amit észre kéne, magukba 
néznek bosszankodva, elborul a tekintetük, lelombozódnak, és közvetítik nekünk az irányítás 
véleményét, mire mi kikelünk magunkból, vagyis a magam tábora kikel, felvilágosítva a két 
vezetőt, hogy azért nem veszi észre nyilván egyikőjük sem, amit állítólag észre kéne, mert 
másként gondolkozik, hozzánk hasonlóan másképp, tehát nem adja be a derekát, és ennek 
örüljön, a nemzedékünk egy más nemzedék, ezt nyilván a két vezető is átérzi, velünk nem 
lehet csak úgy, ezért aztán legyen szíves Majlát és Fóris taktikázni.  

Majlát és Fóris bár, a felülről származó intelmek hatására, a jobb belátásra térítés 
szándékával beszél nekünk, ugyanakkor megtetszik nekik, csodálkozásomra némileg, a 
szövegem arról, miszerint ők sem adják be a derekukat. Jé, ők sem adják be? Ezt kérdezgetik 
maguktól. És Majlátnak tetszik, hogy nem adja be a derekát, viszont Fóris meghátrál, és 
komoran kér tőlünk változtatást. És miközben Majlát hozzánk húz, szíve szerint 
mindenképpen, ha esze alapján talán nem is, mindenesetre hangot ad annak, hogy 
képtelenségnek gondolja meg igaztalannak a vádakat, és nagy szemeket mereszt, őszintének 
tűnő nagy szemeket, emlékeztetve az irányítást, hogy nemrég még azt állította, hogy nincs 
tilalomfa, hát ezt tekinti irányadónak ő, Majlát, különben is a legjobb lelkiismerete és 
meggyőződése szerint teszi a dolgát, nincs hátsó szándéka. Furcsálkodás látszik az irányítás 
emberei tekintetében, összenéznek, és mintha meg is sajnálnák Majlátot, és úgy tesznek, 
mintha óvodással állnának szemben, mondanak ezt-azt neki kissé visszakozva és tompítottan, 
óvatosan, felvilágosításképpen, nevelési célzattal, remélve, hogy használ. Mindezen közben 
Fórissal, aki most már tökéletesen egyetért az irányítással, megbeszélik, hogy lépjen fel, eddig 
és ne tovább, sőt hasson oda, hogy visszakozzanak. Fóris előadja, miszerint a dorgálásra 
fátylat borítanak ott, fent, ha magunkba nézünk és belátjuk, elszalad velünk a csikó, és 
beszámol arról is, hogy milyen baráti hangot ütnek meg vele, amivel azt fejezik ki, felejtsük 
el, kezdjük elölről, megbíznak bennünk, ha egy más útra, kívánatosra térünk. Majlát össze-
vissza pillantgat, látszik rajta, tanácstalan, mellénk álljon-e vagy Fóris mellé, és képtelen 
dönteni, tanácstalan marad. Persze felismeri, az az érdeke, hogy Fórishoz csatlakozzon, tesz is 
lépéseket ez irányban, mély egyetértését bizonygatja, ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a 
hatalom tekintetéből kiolvasható, meg a hangjából kihallható, legalábbis ő kiolvassa és 
kihallja, miszerint a kifogások tulajdonképpen nem is igazán kifogások.  

És aztán utasítást kap a két vezető, legyen az intézet homlokterében a való élet 
kutatása, való élet, való élet, ezt sulykolják nekik az irányításban, mert eddig nem a való életet 
kutatták.  

Felismerem, a hozzám kötődő kutatókkal együtt, az alkalmat, rámutatni, hogy nagyon 
helyes és fontos az úgymond való élet kutatása, azonban csak abban az esetben, tesszük 
hozzá, ha pusztán és lecsupaszítva tényleg csak a valóra és csak az életre szorítkozunk, úgy 
ahogy van, minden hozzá rendelt irányzatos beállítás nélkül, a maga természetes létében. És 
ha olyan a való élet, amilyen, és nem éppen olyan, amilyennek fentről és a világnézet szerint 
látni kéne, hát akkor olyan, amilyen, és ezt kell feltárnunk.  

Ezek után a jogtalanságra érzékeny Halász Leó vizsgálata kimutatja, az oktatásügyről 
szólván, hogy annak fejlesztése, a fejletlenség fejlesztése; a kiszolgáltatottságot el nem viselő 
Törő Mátyás a családot kutatva feltárja, hogy az ingatag lesz, nálunk leépülő, szétzilált; az 
egyre inkább másokért tenni akaró Gábor Tamara a kórházakról mint üzemről beszél, 
tulajdonképpen betegséggyárakról.  

Mindez az uralmi kedélyek felbirizgálására ad alkalmat persze, dühödten, és 
intézkedést követelve az ilyen eredmények ellen. Főként a magam vizsgálatát kárhoztatják, a 
korszakváltozásokat, új kezdeteket, amely ugyan még nem fejeződött be, és nem is végleges, 
mégis van szerencséjük bizonyos polcon ülőknek felháborodni rajta, azon, ami elkészült 
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belőle, hát az aztán felér szerintük egy lázítással, és hozzáteszik, lám, bebizonyosodik, 
nemhiába ellenezték az én intézetbe kerülésemet;  ekkor értesülök arról, hogy ellenezték.  

Figyelmezteti is gyorsan Majlátot és Fórist az irányítás, térítsenek engem és táboromat 
jobb belátásra, ne vegyék át a mi szemléletünket, mert mintha átvennék, sőt éppen fordítva, 
bennünket  kötelezzenek igazodni, ne ússzanak az általunk keltette árban tehetetlenül, vegyék 
észre, hogy mi megvezetjük őket. Majlát értetlenül figyeli az eseményeket, nem érti, miért 
nem ő vette észre, amit az irányítás észrevett, azt sem érti, hogyan vádolható ő a magam 
táborába való sodródással, az általunk való megvezetéssel. Fóris azonban kikel ellenem, 
ellenünk, és megfenyeget, nem kapunk többé kutatásra pénzt.  

Közben kiderül, hogy Majlát megirigyli tőlünk eredményeinket, amelyekkel tekintélyt 
vívunk ki, ráadásul még talán tetszik is neki, amit mi csinálunk, mintha nem tudná kivonni 
magát szemléletünk vonzásából, ugyanakkor sérti, hogy mi csináljuk, ami neki is tetszik, és 
nem ő csinálja, féltékeny lesz ránk, sőt mérges is, fel is keltődik haragja ellenünk. Mégis 
ráébred, nem volna hülyeség, az önbecsülésének semmiképpen sem, ha magáévá tenné a 
szemléletünket, azt a hitet keltve, hogy tőle származik, és megteszi, meglepetésünkre, 
versenyezni kezd velünk, ehhez felhasználva helyzeti előnyét, hogy ő a vezető, és úgy 
gondolja, háttérbe szoríthat bennünket, magát tolva előtérbe, ezért megint engem és 
táboromat, mérsékeljük magunkat, mérsékeljem magam, így aztán jópontot szerez az 
irányításban. Viszont, hogy neki kell az orrunkra koppintania, az is sérti, hisz végül is, 
ismétlem, egyetért velünk. Közben  eszébe jut, hogy támadták korábban őt is egyes fejesek, 
hát miért ne elevenítené fel a korábbi, támadásra okot adó magatartását, és feleleveníti. 
Egyszeriben vitatkozni kezd az irányítás embereivel, nem látva kifogásolnivalót az intézet 
működésében, sőt kifejezi, hogy az intézet szemlélete tulajdonképpen tőle származik, kutatási 
eredményeik újszerűsége pedig segítik a fennállót a hibák elkerülésében, és amennyiben 
szemet szúróak, hát csak éppen annyira, amennyire elvárható a tudománytól, meg egy új 
nemzedéktől. Majláton az irányítás emberei meglepődnek, a fordulatán, ejnye, hát 
mesterkedik velük, hülyének nézi őket?! Vagy alkalmatlan! Rosszul választanak? Majlát meg 
egyre inkább összezavarodik, iránytűje hol erre kezd mutatni, hol arra, azon kapja magát, 
hogy elveszíti tájékozódási képességét, és elbizonytalanodik. Felhívják a helyettes, Fóris 
figyelmét, vigyázzon Majlátra.  

És Fóris megfogadja a tanácsot, különben is egyre idegesebb és féltékeny, egyre 
féltékenyebb Majlátra, aki sokkal népszerűbb nála az intézetben, és féltékenysége arra viszi, 
hogy most már tényleg leváljon Majlátról, letörjön bennünket, kérdőre is vonva. Az irányítás 
tekintete figyel és örül, hogy a két vezető szembekerül egymással.  

Hatni szeretnék a sötét szemüveges Fórisra, és magyarázom neki, hogy ha már az 
úgynevezett való élet van előtérben, akkor  érdemes lehántani arról a mesterkedések közben 
rárakódott, igen irányzatos, uralmi érdekeket tükröző, hitelességet csorbító hazugságokat, 
hogy maradjon a való élet az, ami, tehát a tisztán megmutatkozó gyakorlat, elválasztva a 
hatalmat igazolni igyekvő eszmék rendszerétől, vagyis egyfajta és kizárólagos, a gyakorlatnak 
ellentmondó uralmi elmélettől, ami hiteltelenít, sőt félrevezet. És  kifordítom a való világ 
kifejezést életvalónak, és azontúl életvaló vizsgálónak becézem az intézetet, magamban jót 
röhögve, miközben Majlát is velem nevet, viszont Fóris gyanakodva tekint rám. Miután az 
irányítás tudomására jut ez a becenév, ahelyett, hogy jót vidulna, felkapja a vizet, felelősségre 
vonja a két vezetőt, elsősorban Majlátot, most már sokkal erőteljesebben és ingerültebben, és 
úgy, mint a hanyatlás, romlás, pusztulás pártolóját, akiben csalódnia kell. Majlát nem érti, ezt 
tényleg nem, miért fújja fel a becenévadást ennyire az irányítás, hiszen ez csak egy becenév, 
köztük marad, nem érti, hát vitatkozik, és erőteljesen. Fóris inkább az irányítás embereivel 
értene egyet, azonban azok tudomására hozzák, elégedetlenek vele is, amiért nem képes 
Majlátra, és főleg rám  és táboromra hatni.  
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Fóris érzi, talán életében először, hogy nem bíznak benne, ezt azonban 
igazságtalannak tartja, gondolván, egyáltalán nem megbízhatatlanabb ő az irányítóknál, tudja, 
amit azok, sőt többet, hisz képzettebb, ráadásul tétnélkülinek véli a becenévadást, amiből nem 
kéne botrányt kavarni. Igen ingerült lesz, hasonlóképpen Majláthoz, és megint egymásra 
találnak ők ketten. Kényszerítve érzik magukat beszámolni, eddigi szokásuk ellenére, a 
köztük meg az irányítás között zajló fejleményekről nekünk, beosztottaiknak, egyszerűen 
belesodródva, talán akaratuk ellenére is, és mutatva, lám, nem adták be a derekukat. 
Elismerést kapnak tőlünk, mire ráébrednek, hogy bizony lehetnek büszkék önmagukra és az 
intézet eredményeire. Akkor hirtelen minden megváltozik bennük. Nemsokára már azon 
viccelődnek, mennyire hülyét csináltak némely fenti figurából. Közösen röhögünk, igen, azt 
vesszük észre, hogy közösen, a fent lévők kontójára, ez összehoz bennünket, és a közös 
röhögés során megerősítjük mindannyian, együvé tartozásunk gesztusaként, hogy nevezzük 
csak nyugodtan az általam alkotott becenévvel, az életvaló vizsgálóval, az intézetet.  

Ott, fent nem akarják elhinni, hogy egy Újhellyel egy táborban találhatja magát Majlát 
és Fóris, ami több mint érdekes, tulajdonképpen hihetetlen, és tudtára adják Majlátnak és 
Fórisnak, hogy vége a kivárásnak, mert eddig kivártak, és csak igen tompítottan, óvatosan 
nyilatkoztak a hajmeresztő hibákról, tévedésekről, mint amik jellemzik az intézet 
tevékenységét, úgy gondolva, Majlát és Fóris veszi a lapot, de nem veszi, így aztán elfogyott a 
bizalom meg a türelem, most már ki kell mondaniuk, az intézet igen rossz irányt vett, sőt 
szembenáll.  Majlát és Fóris meglepődnek ismét, mert nem tartják magukat szembenállónak 
még mindig. Ezen meg az irányítás emberei csodálkoznak, hogy-hogy, ennyire külön 
malmokban őrölnének!? Ennyire nem értik egymást?! És bizony már nem baráti hangon kapja 
a két vezető a dorgálásokat, hanem dörgedelmesen, sőt asztalt csapkodva és ellenségesen, 
kifejezve feketén-fehéren, hogy az intézet vezetése tévelyeg, gyenge kezű, talán nem is érti, 
miről is van szó.  

Mikor Majlát és Fóris megtárgyalja velünk, kollégáival a feddéseket, arra jutunk, 
hogy, úgy látszik, tényleg szembenállunk. Ami csak úgy jön! Milyen érdekes! Jómagam és 
táborom tagjai somolygunk és mellébeszélünk. És pofonokat kap az intézet az irányítástól, 
most már nyíltan, nagy dobra verve, rengeteg váddal. Mire Majlát és Fóris kezd egészen más 
hangnemben vitázni, vagyis öntudatosan, hiszen a szembenállás sokat hoz a konyhára, a 
tudományos közvélemény  fel van ajzva, Majlát és Fóris a mennybe mennek, úgy érzik, 
sztárok lesznek, és hivatkoznak arra, most már kissé ravaszul, hogy ők mindent megtettek az 
irányítás kedvére, komolyan véve az útmutatásokat, meghonosították például, ami eredeti 
kívánalom, az intézet szemléleti nyitottságát, éppen az irányítás szempontjai szerint, és ezt a 
nyitottságot tükrözik a vizsgálati eredmények, amiket tévesen bélyegeznek meg az irányítók 
szembenállásnak. Az irányítás emberei a fejükhöz kapnak, micsoda félreértés, ők a 
nyitottságot úgy gondolják, és ezt tudnia kéne Majlátnak és Fórisnak, hogy a hivatalos 
fősodor a nyitott, ahhoz kell alkalmazkodni, annak kell befogadnia és becsatornáznia, ez a szó 
hangzik el, minden más sodrást, melléksodrást, és nem fordítva, ahogyan értelmezi Majlát és 
Fóris, akik pedig éppen egy melléksodrásba, az Újhely-féle tábor sodrásába kerülve, zátonyra 
futnak. Na, most akkor hogyan tovább?  

Majlát és Fóris érezve a veszélyt, leváltásuk veszélyét, ígérgetnek, és szeretnének 
ismét kezelhető főnöknek mutatkozni. Figyelmeztetnek bennünket, hogy szükséges 
kiegyezésre törekedni az irányítással; a  táboromon kívüli kutatók azonnal veszik is a lapot. 
Maga Majlát, mintegy példát mutatva a saját kutatásában, amely a nemzettudatról szól, a 
kötelező nézeteket igazolja, meg is lesz dicsérve, visszaszerzi a bizalmat. Azonban különös 
dolog történik, mondhatni, hogy különös, tudniillik Fóris, a megbízhatóság mintaképe, a 
történelmi hagyományrendszerünket mint témát érintő vizsgálatában kimutatja, hogy a 
jelenben tulajdonképpen teljesen hagyománytalan utakon járunk, szervetlenül, tökéletesen 
szervetlenül. No erre lesz felhördülés, nem is akarja hinni senki, hogy Fóris, éppen egy Fóris 



 134

jut ilyen eredményre; a mestere és pártfogója, a szürke méltóság is keményen megdorgálja. 
Fóris számára még mindig szokatlan a dorgálás, megbántódik, most már sokadszorra. Meg 
aztán úgy gondolja, hogy maga is képes eldönteni, mi számít elfogadhatónak, és mi nem, mert 
el kell már jönnie egyszer az időnek, mikor felnőhet, és kiléphet pártfogója árnyékából. 
Újdonsült öntudatára támaszkodva mond ellent, mintha valami tehetetlenség űzné, hajtaná az 
összeütközés felé, mikor kikéri magának az állandó rendre utasítást, mert kikéri, mivel igenis 
tisztában van azzal, amivel tisztában kell. És lemond, egészen váratlanul, kijelentve, nem 
hajlandó hadakozni azokkal ott, fent, azokkal a, mint kifejezi, szemetekkel meg tudatlanokkal. 
Döbbenet kíséri lemondását, és hogy szemétnek nevez magas állású személyiségeket, 
beleértve pártfogóját is, éppen egy Fóris. Mindezek ellenére győzködik, még mindig 
győzködik, maradjon, különben is hogyan képzeli, nem mondhat le csak úgy, egy Fóris nem, 
ám Fóris köti az ebet a karóhoz.  

Ezenközben Majlát, egyedül maradva mint vezető, és hogy elkerülje kirúgását, 
próbálkozik az irányításnak eleget tenni, ami különösebben nincs kedvére, lagymatagon is 
csinálja. Meg aztán új barátai támadnak, akiknek megtetszik az intézet tevékenységét övező 
vihar, dicsőíteni kezdik Majlátot, miközben  táplálják Majlátban, lépje csak át nyugodtan a 
hatalom érzékenységi küszöbét, az majd nagy emberré teszi. Majlát elköteleződni látszik a 
frissen támadt barátai iránt, akik különböző, fekete báránynak számító csoportok és 
személyek megtestesítői,  nem úgy engedelmeskedik, ahogy egy vezetőnek szokás, mert bár 
hajlíthatónak tűnik újra és ismét, és tud alkalmazkodni, ha éppen akar, viszont egyre kevésbé 
akar, elkapja a gépszíj, és szeretné kimutatni, neki van személyisége, elképzelése, annak 
megfelelően szeretne működni, no meg persze újdonsült barátainak is megfelelve, így az 
irányítás számára sötét lóvá válik. Mikor például arra szorítja az irányítás Majlátot, hogy rúgja 
ki a hozzám kötődő, jogtalanságra érzékeny Halász Leót, aki pedig, ha elmerül a kutatásaiban, 
megszűnik számára minden, rúgja ki a mind meglepőbb és meglepőbb eredményekre jutó, a 
kiszolgáltatottságot el nem viselő Törő Mátyást, és rúgja ki a másokért minduntalan tenni 
akaró Gábor Tamarát, aki mindig valami új, nem bevett mellett köt ki, kiemelve úgymond 
aknamunkájukat, amit Majlát ugye nem akar észrevenni; velem még várjon, legfeljebb a 
kutatásaimat állítsa le; akkor Majlát, az irányítás dühödt elképedésére, nem hajlandó 
végrehajtani. A felső vezetés felhördül és intézkedni kezd, magához rendeli Majlátot, 
felelősségre vonva keményen és ridegen, hogy nincs mese, az intézet most már nem 
egyszerűen szembenáll, hanem ellenségesen áll szemben. Az egyik hatalmasság azt mondja, 
nem is elsősorban Halászt, Törőt vagy Gábor Tamarát kell kirúgni, ők még csak hagyján, 
viszont ott van Újhely, akiről már régóta tudják, hogy kimondottan ellenség, tehát Újhely 
Gyulát kell kirúgni.  

Majlát Antal kedvetlenül fog beszélgetésbe velem, nem tetszik neki, amire kényszerül, 
hogy eltávolítson. Derűsen, mosolygósan próbálom oldani Majlát feszült hangulatát. 
Ráparancsolnak, mondja, hogy rúgjon ki engem, mit szólok hozzá?  Hááát, mit szólhatnék, 
mondom, rúgjon ki, aztán kész. Könnyen beszélek én, mondja Majlát, mintha ma született 
bárány volnék, ígérjem meg inkább, hogy alkalmazkodom, legalább egy kicsit, különben 
tényleg nem tarthatja a hátát tovább. Nagyon kedves vagy, Antal, mondom, azonban nem 
ígérhetek semmit. Akkor ki kell rúgjon engem, de tárgyaljunk, mondja, meg akar védeni. 
Mosolygok és hallgatok. Csend. Miért nem beszélek, kérdezi Majlát, ha felfüggeszteném csak 
egy kicsit is a túlfeszített véleményeimre alapozó kutatási eredményeimet, szépen kutathatnék 
tovább. Mosolygok, hallgatok. Mondj már valamit, Újhely, szólít fel Majlát. Nem szeretnék 
változtatni, mondom, különben pedig korántsem mentem el még csak a határokig sem. Majlát 
ráncolja a homlokát és hallgat. Csend. Aztán kijelenti, úgy látszik, rá akarom hárítani a 
felelősséget. Nem akarom, mondom, rúgjon ki nyugodtan, elfogadom. Ne vicceljek, bassza 
meg, jelenti ki idegesen. Megkérdezem, mondjak fel talán, önként? Ugyan, válaszolja, a kurva 
anyjukat azoknak ott, fent. És nem rúg ki.  
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Záporoznak is Majlátra a szidalmak, és az intézetet most már nemcsak 
szembenállónak meg ellenségesnek, hanem külön utasnak is bélyegezik, azt is felhozva 
Majlát ellen, hogy továbbra is iszik, zűrös a családi élete, sőt, hogy rossz társaságba, fekete 
bárányok közé keveredik, így aztán alkalmatlan a vezetésre, és hirtelen leváltják.  
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  Megint előjött a látomásom. 
Önjáróan és szabadon működött. Be voltam szorítva általa, a látomásom által 

kétségbeesésbe, álomba, vágyba, képzeletbe, elvetemültségbe, feslettségbe, 
erőszakoskodásba, kihívó viselkedésbe, sőt gyilkoló kedvbe, mégis vagy éppen ezért, ama 
millió önműködő meg ösztönös késztetés révén, amitől megfosztani lehetetlen lett volna 
engem, úgy éreztem, most önmagam lehetek. Éljen a látomásom! 

Ráadásul apám egyszer csak kijelentette, hogy nincs is annál nagyobb dolog, ha valaki 
másodszor is megszületik, ő ugyanis kétszer született meg, tudjak erről, és minden szavából 
sütött a büszkeség. Erről már egyszer tájékoztatott, csak akkor nem volt hajlandó el is mesélni 
másodszori megszületését, most viszont hajlandó volt. Elmesélte, mennyire észnél volt is, 
mennyire feltalálta magát a halál torkában. Ugyanis még mielőtt eltalálták volna a 
kivégzőosztag golyói, a földre hanyatlott, tettetve, hogy már hulla, és a valódi hullák között 
húzta meg magát jó ideig. A hullákból szivárgott a vér, kijött az ürülék és a húgy, áramlott a 
bűz. Már a hullaszerető állatok, férgek, bizonyos madarak, patkányok is elkezdték a 
lakmározást, de apám még mindig nem mert élőnek mutatkozni, csak akkor pattant fel, 
amikor egy patkány belemart az arcába. Na, most merre, hova legyen egy orosz hómezőn 
egyedül, mert ott történt, hát találomra elindult és belebotlott a csapatába. Persze el akart 
futni, nehogy még egyszer lelőjék, ám észrevették, előállították, és a parancsnok, egy 
százados elcsodálkozott, hogy-hogy él, hiszen lelőtték, saját kezűleg, mit kezdjenek vele, egy 
olyannal, akit már kiiktattak az élők névsorából, már ügykezelték a hiányát, különben sem 
kívánatos, hogy egy olyan, mint ő, füstölgött így a százados, élő legyen, le is kellene lőniük 
tulajdonképpen ismét. Azonban rendes ember volt, hangsúlyozta Frigyes, igen rendes, 
tudniillik, miután Frigyes a maradék kis pénzét odaadta neki, nem lőtte le. 

Bennem megelevenedett a kép azonnal, ahogy apám hullát játszik a hullák között, el is 
kapott a légszomj, levegőre kívánkoztam, ki, gyorsan ki a januári havazásba, mert havazott, 
kitartóan havazott. Hirtelen elköszöntem apámtól, és az utcán kissé fellélegeztem, mert olyan 
hópelyhek fogadtak, amelyek mindig és most is megbabonáztak, éppen olyanok hullottak, 
igen nagyok és egészen nagyok, sőt fehérebbek a fehérnél, vakítóan fehérek, káprázatosan 
fehérek. Gyönyörködtem is bennük, ahogy mindig gyönyörködni szoktam, sőt kedvem lett 
volna azonnal meghemperegni ezekben a különleges hópihe kupacokban. Élveztem a hóesést, 
azonban nem bírtam elhessegetni a képet, bár szerettem volna, ahogy apám arcába, miközben 
hullaként fekszik a hullák között, egy patkány belemar. Úgy gondoltam, gyalog megyek az 
általam kedvelt hóesésben, akkor talán magamhoz térek, és gyalogoltam haza, a Csurgói útig, 
a Jókai tértől, szüleim lakásától, a Terézváros közepétől Albertfalváig, ámde nem tudtam 
elhessegetni apám képét, amint hullaként a hullák között fekszik. Több mint egy órán át 
gyalogoltam a havazásban, apám hullává lényegült képével, teljesen behavazódtam, úgy 
néztem ki, mint egy hóember. 

És kényszerítést éreztem megint, hogy elővegyem ismét a parókámat, nemkülönben a 
fekete keretes, megtükrözött üvegű, réges-régi, muzeális napszemüvegemet, és az apám nálunk 
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felejtett, ódivatú, szokatlanul széles karimájú, sajátos benyomást keltő, furcsa, fekete kalapját, 
begyömöszöltem ezeket, az álcázásomhoz szükséges kellékeket a táskámba, és elrohantam az 
Akadémiai Könyvtárba, és, a katalógus hosszas tanulmányozása után, olyan témájú könyveket 
kértem ki, amilyeneket még soha. Szerencsém is volt, csak két kötetet tagadtak meg, 
megmondván őszintén, hogy azok a tiltólistán szerepelnek. Érdekes adatokat, 
eszmefuttatásokat találtam a könyvekben, és ezek birtokában magamra illesztettem a 
parókámat, feltettem a napszemüveget, meg az apám kalapját, és így, álcázottan autóztam a 
világoskék bogárhátúval az Astoriáig, melynek közelében, történetesen a Múzeum körúton 
leparkoltam, és meglepetésemre, mert nem terveztem, legalábbis tudatosan nem, a Dohány 
utcai zsinagógába indultam. Beesteledett már, és az is érdekesnek tűnt, hogy éppen péntek 
volt, különben olyan se ilyen, se olyan tavaszi este, és az ilyenkor szokásos szertartás javában 
tartott, amikor beléptem.  

Ja, el ne felejtsem, még egy sárga csillagot is feltűztem, amelyet nagymamám 
fiókjában találtam nemrég. Apropó, miért ne lehetne divatos jel, gondoltam, a sárga 
csillagból? Ki kéne próbálni, mi volna, ha rendszeresen kitennék egy sárga csillagot a 
ruhámra, mi volna, ha díszként viselném? Megtervezhetném, hova, milyen alkalmakra 
hordanám, milyen ruhához, viselethez illene leginkább, milyen eseményekre, alkalmakra 
volna elengedhetetlen, milyen esetekben hatásos. Divatot csinálhatnék, gondoltam, a sárga 
csillagból, amely kitűnően megállná a helyét a ruhadíszek mezőnyében, sőt egy időre még az 
első helyet is elfoglalhatná. Elképesztő méretű, sőt izgató divathullámot indíthatnék el mind a 
pamut vagy a gyapjú sárga csillag révén, talán még, újításként, a műanyagból készültet is 
bevezethetném, és az egyik leggazdagabb ember lehetnék a földtekén. A divat ugyanis igen 
bírja a jelképeket, hát még az olyat, mint a sárga csillag, amelynek jelképisége, jelentése 
egyenest utolérhetetlen, és mint ilyen, díszként is utolérhetetlen lehetne, hiszen, mint 
gondoltam, a legfelülmúlhatatlanabbul van megterhelve bűnnel, gyalázattal, elvetemültséggel, 
erőszakkal, ördögiséggel, tömeggyilkossággal, népirtással, és, ha egy jel, mint a sárga csillag 
is, milliók lemészárlására hív, az hihetetlen vonzerővel, óriási népszerűsítő értékkel bír, nincs 
is annál nagyobb hírverés, nem is hozna annál több pénzt semmi, mint egy olyan jel, díszként, 
amely a világtörténelem legsajátosabb tömeggyilkosságában lett híres. Viselhetnénk, és 
milyen szívesen viselnénk, gondoltam, a sárga csillagot, ha divatból viselhetnénk, és 
természetesen az élet napos oldalán haladva viselhetnénk, a legutolsó fősodor módija szerint 
berendezett életünk jelképeként. Az élet csillaga lehetne számunkra a sárga csillag díszként, 
válhatna a sikeresség és a gondtalanság jelképévé, a győztes és az erős jelképévé, a 
fiatalosság, a jólápoltság, a finom illat, az egészség, az öröm jelképévé, jelképévé válhatna, 
akár, mondogattam magamban, a halálnak való fügét mutogatásunknak is. 

Mikor beléptem a zsinagógába, a gyülekezet tagjai döbbenten bámulták álcázott 
alakomat a sárga csillaggal, megbámultak, csodálkozva, sőt irtózva bámultak, ilyen külsővel 
ugyanis, mint amilyenre maszkíroztam magam, nem volt szokás, amit sejtettem is, ebbe a 
zsinagógába betérni. Mikor befejeződött az istentisztelet, gyorsan a tóraszekrény előtti díszes 
emelvényre siettem álcámban, a rabbihoz, főrabbinak szólítottam, gondolván, egy ilyen híres 
és tekintélyes zsinagógában bizonyára főrabbik prédikálhatnak csak. A rabbi meglepődve, 
kedvetlenül vizsgálgatott, mintha nem tetszettek volna neki a feltűnően hosszú, roppant 
lecsüngő, nagyon göndör, fekete hajtincseim, sűrű, torzonborz szakállam, nem is viselt ilyen 
stílusú frizurát és szőrzetet sem a rabbi, sem senki a közönségből; és hát a sárga csillagomtól 
teljesen elhűlt. Előadtam a rabbinak habozás nélkül azt, ami a könyvtárban kutakodva 
leginkább megragadott.  

Kedves főrabbi úr, kezdtem, bizonyára ismeri a következő imát, amely körülbelül így 
hangzik: kötelességünk dicsérni a Mindenség Urát, magasztalni a Teremtőt, aki nem tett 
bennünket hasonlókká a föld nemzetségeihez, mert más feladatot rótt reánk, mint a 
földkerekség többi népére, más sorsot szánt nekünk, mint nekik, és másként viszonyult 
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hozzánk, mint hozzájuk. Mivelhogy amazok hiábavalóságok előtt hajlonganak, és olyan 
Istenhez imádkoznak, aki nem tud segíteni, főrabbi úr. Most csak erre, az utolsó mondatra 
figyeljen, kérem, mondtam, és elismételtem ezt a mondatot, felvilágosítva a rabbit, hogy ezt a 
mondatot a tizenötödik század elején egy bizonyos cenzúra valahol Európában kitiltotta az 
érintettek imaszövegéből, miután valami Péter nevezetű egyén, aki elhagyta ószövetségi hitét, 
amiben született, és miközben újszövetségit vett fel, besúgta, igen, főrabbi úr, magyaráztam,  
besúgta ezt az illető mondatot, mondván, hogy ezzel a mondattal aljasan fondorkodnak az 
érintettek. A besúgónk, főrabbi úr, folytattam, azt is kijelentette, és besúgása nyomában a 
cenzúra szintén, hogy ez a mondat sérti a más Istenben hívőket, durván sérti, hiszen 
egyenesen rágalom. A besúgás természetesen azonnali üldöztetésekre vezetett, és további 
üldöztetéseket váltott ki, ne kerteljünk, főrabbi úr, mondtam álcázottan, hullahegyeket 
teremtett. Az érintettek és más pártatlan, tudós kívülállók, de igazán komoly és elfogulatlan 
szaktekintélyek persze cáfolták, hogy az a mondat sértés és rágalom volna, mondtam, és 
cáfolatuk magától értetődő bizonyítékon nyugodott, tudniillik a kicenzúrázott mondat 
egyszerűen, főrabbi úr, mint ön, bizonyára tudja is, semmi másra, csak egy ószövetségi  versre 
(Ézsaiás 45:20) épült.  Vagyis még akkor íródott le, amikor az egész világon, az érintetteken 
kívül, pogányok uralkodtak, így csak a pogány istenek és a pogány világ elleni állhatatos 
harcot tükrözhette. Mégis az érintettek közül azok, akik cáfolták a besúgót, illetve a besúgást, 
kiiktatódtak az életből, igen, szépen kiiktatódtak, a cáfolatok meg figyelmen kívül hagyattak. 
Besúgónk, és az érintettek ellenségei még azt is képesek voltak felhozni, főrabbi úr, mondtam, 
hogy abban a nevezetes mondatban szereplő hiábavalóság szó számértéke egyezik a 
Megváltó, tehát Krisztus nevének számértékével az Ószövetség nyelvén, hisz nyilván tudja, 
főrabbi úr, hogy a héber betűk számértékkel is bírnak. Ebből is kitűnik tehát, érveltek a 
besúgó és elvbarátai, miszerint az érintettek a Megváltót hiábavalónak gondolják, ami bizony 
botrány. És miután az üldözések elfajultak, már a cenzúrának sem kellett közbeavatkoznia, 
maguk az érintettek hagyták ki azt a besúgott mondatot imakönyveikből önként, mondtam. 
Milyen szép szó, főrabbi úr, mondtam, ez az önként. Azóta persze az illető, besúgott mondat 
visszakerült az érintettek legkülönbözőbb nyelveken kiadott imakönyveibe, mondtam ezt is 
álcázottan, ám a magyar nyelvűbe, meg a lengyelbe, oroszba, csehbe, románba, bolgárba és 
még néhányba egyáltalán nem. Pedig a halálba űzött érintettek halotti énekévé változott a 
századok során ez az ima, tértem ki erre is, azzal a kicenzúrázott mondattal együtt, és a 
halálba űzöttek bátran énekelték, hát énekelhették is ugye, mondtam, nekik már mindegy volt. 
Kérem, főrabbi úr, mondtam, volna egy kérdésem: manapság mindegy, vagy nem mindegy? 
Volna egy, folytattam, javaslatom is: indítson a főrabbi úr egy vitát rabbi társai között arról, 
visszakerüljön-e a jelzett mondat újra a magyar nyelvű imakönyvekbe. Ha ugyanis 
énekelhetnénk ismét ezt a mondatot, kedves főrabbi úr, mondtam álcámban, gyakorlatra 
tehetnénk szert, hogy akkor, amikor, és felemeltem a hangom, újra ütött az óránk, szépen, 
hibátlanul adhassuk elő akár sárga csillaggal a mellünkön is.  

A rabbi kelletlenül hallgatott engem, az utolsó mondatomra fel is háborodott, és 
kijelentette, ebbe a zsinagógába még olyan külsővel, mint az enyém, nem tette be a lábát, 
tudtával, senki, és az olyat hangsúlyozta. Eltévesztette ön, mondta a rabbi, az utcát meg a 
házszámot. A mondandómra pedig csak annyit válaszolhat, hogy utálja a provokációt meg a 
bujtogatókat, és, álcázott alakomra pillantva finnyásan, élesen kiutasított.  

Coltrane, The Modern Jazz Quartett, Brubeck visszhangzott bennem, miközben 
haladtam kifelé a zsinagógából, az ő zenéjük ütemére haladtam, nemrég vettem fel őket egy 
kölcsönzött lemezről kazettára, házilagosan, ugyanis nem lehetett kapni rendes dzsessz 
lemezt, hideg-dzsesszt, amit szerettem, egyáltalán nem, egyszerűen nem, ha valaki hozott 
nyugatról, csereberéltük és felvettük, így persze sokat romlott a minősége, elsősorban a 
hidegnek romlott, mert az igen kényesnek mutatkozott, de hát mit tehettünk volna a dzsessz, 
elsősorban a hideg-dzsessz ellátottságunk érdekében? 
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Mikor kiértem, a zsinagóga előtt már összegyűlt egy kisebbfajta, engem leső tömeg, 
kiáltások hallatszottak, ilyesmi, hogy nem a mi templomunkba való, undorító provokátor. 
Nekem sem kellett több, rájuk támadtam, rájuk kiabáltam, hogy ácsi, ácsik, mondtam így, 
szinte nyelvújítóként, és hadonásztam is, mire felém fordultak, meredten néztek, és várták, 
vajon mi telik ki tőlem. Ácsik, kiabáltam, és beszélni kezdtem. Mondtam, hogy mi túlélők, 
illetve túlélő-utódok, tudjátok meg, nem ülhetünk szokásos magasságú ülőhelyen, csak 
alacsonyabban, lábzsámolyon vagy díványpárnán ülhetünk, esetleg, ami a leghelyesebb, a 
padlón, de még jobb, ha a földön, ám ti ezt megszegitek, fotelokban terpeszkedtek. Ácsik, 
kiabáltam, legyetek tisztában azzal, hogy nem viselhettek bőrből készült cipőt, rátok bízom, 
találjátok ki, miért, persze hiába bízom rátok, ti ehhez nem értek fel. És egyre kiabáltam, hogy 
nem borotválkozhattok, és nem szabad fürödnötök csak azért, mert élvezitek, nem vágathattok 
hajat, asszonyaitok nem festhetik magukat, viszont eszetekben sincs betartani, például a ti 
nőitek olyan csiricsárék, mintha a testük árusításából élnének. Nem szabad új vagy frissen 
vasalt ruhát felvennetek, nem szabad zenés összejövetelekre járnotok, vigyázzatok, az 
étkezéseiteknek ne legyen élvezeti jellege. Persze mondhatja nektek ezt bárki, az Örökkévaló 
is, semmibe veszitek. Felhívom a figyelmeteket, kiabáltam, hogy kell, sőt illik az elpusztított 
szeretteitekről beszélni, felidézni emléküket, mert a túlélés kötelez, sőt a túlélő-utódokat is 
kötelezi. Még azt is kijelentettem, hogy a magunk megsemmisítését nem megérteni kell, arról 
nem lelkizni kell, és nem tovább adni kell, illetve nem úgy adni tovább, ahogy szokásos, és 
főleg nem felelőtlenül, hogy még sokadíziglen is megsemmisítésünktől rettegjünk, hanem 
éppen ellenkezőleg, nem szabad megértenünk, nem szabad és nem helyes a lelkünkbe zárni, 
ellenkezőleg, ki kell vetnünk onnan. És nem szabad, nem helyes, sőt nem is illik továbbadni a 
magunk kiirtásáról szóló történeteket, pontosabban felelőtlenül nem, de mély felelősséggel, 
öntudattal persze kötelességünk továbbadni, mély öntudattal igen, viszont nem szabad, nem 
helyes, nem ildomos, sőt tilos rettegni, félni, szorongani megsemmisítésünktől. Ellenkezőleg 
lazán, elengedetten, könnyeden kell viszonyulnunk a saját megsemmisítésünkhöz. Nem az 
áldozatokra kell hagyományozni a megsemmisítés tényét, nem rájuk örökíteni, hanem a 
gyilkosokra, a gyilkosok örökítsék tovább gyilkosságaikat, ez volna a legfontosabb, örökítsék 
ők utódaikra, a gyilkosok, persze nem úgy, hogy gyilkoljanak tovább, hanem mint undorító, 
megvetendő és jóvátehetetlen aljasságot, így adják tovább saját berkeiken belül. És arra kell 
törekednünk, hogy sokadíziglen rettegjenek, ők rettegjenek, féljenek, szorongjanak ők, a 
gyilkosok, elsősorban attól, hogy nem veszik őket emberszámba, de hogy ne is vegyék, arról 
azoknak kell gondoskodni, tehát nekünk, akiket éppen a gyilkosok ítéltek megsemmisítésre, 
ám véletlenül megúszták.  

Fejcsóválva meredtek rám, főleg a sárga csillagra, de néhányan körém gyűltek, 
mosolyogtak rajtam, nevettek is, többen egyenesen kiröhögtek, és hangot adtak annak, 
gúnyosan, miközben megkönnyebbülés látszott is az arcukon, hogy nyilván most szabadultam  
zárt intézetből.  

Még mérgesebb lettem, és szabadjára engedtem a látomásom miatt  lelkemben dúló 
vihart, felhergelődtem mind jobban, és most már ordítottam, hogy ácsik, ordítottam továbbra 
is ily nyelvújítóan, ti csapdában vergődő emberformák, ti komoly gondolatokat 
komolytalannak gondoló seggfejek, úgy nézzetek rám, el fogtok árulni, hogy mentsétek a 
bőrötöket. Ácsik, ordítottam, jól tudom, ti vagytok a leendő árulóim, ti, akik gyógyíthatatlanul 
félresikerült segédei lesztek és már vagytok is az engem kiirtani akaró gyilkosoknak, tisztában 
vagyok vele, hogy engem is hamarosan vágóhídra javasoltok, cserébe a saját életetekért. 
Tudjátok meg, ordítottam, szívesen megölnélek benneteket, mintegy lealjasítva magam 
hozzátok az ölés szándékában, ti undorító kollaboránsok és kápók, és undorító kápók és 
kollaboránsok utódai, jövőbeli gyilkosaim. Mit bámulsz, szúrtam ki egy arcot a tömegből, 
saját áruló véred, alkalmazkodó lelkiséged, gyáva szívnélküliséged, önfeladó agyatlanságod 
csapdájában élsz, barom, ordítottam az illetőre, és hadonásztam.  
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Majd rohanni kezdtem, rohanni, mert észrevettem rendőröket közeledni, no lám, máris 
értesítették őket, gondoltam, feljelentettek, hát persze, mire gyorsan eltűntem a zsinagóga 
főbejáratával szemben lévő, jól ismert, Dohány utcai átjáró házban, az udvarán gyorsan 
lekaptam magamról a parókámat, a sárga csillagot, a kalapot meg a napszemüveget, betettem 
a táskámba, és miután kiértem a ház másik, Kiskörútra nyíló kapuján, nevetni kezdtem, 
felszabadultan nevetni.  

Ragyogtam a boldogságtól, tudniillik teljesen áthatott, hogy úgy szerepeltem, akár egy 
próféta, egy olyan próféta, aki mindenre és mindenkire való tekintet nélkül csak a saját 
próféciáját sulykolta. A prófétálásnál kedvezőbb adományt és áldást, egy túlélő számára, nem 
igen tudtam elképzelni, és mert túlélő voltam, kötelességemnek gondoltam prófétálni, hiszen 
minden túlélő kötelessége volna, véltem, a prófétálás, a megzabolázhatatlan prófétálás. 
Szerencsés egy ilyen, gondoltam, mint jómagam, akit arra sarkall kínzóan a prófétálási 
szükséglete, hogy gátlások nélkül prófétáljon, de hogy ezt megtehesse itt és most, ahhoz ki 
kellett találnia egy álcázást, és kitaláltam, egy testit, ami persze lelki, sőt szellemi álcává is 
vált, meg egyúttal elkötelezettség is lett, ugyanakkor persze szabadság is, és  mindez annyira, 
hogy már álca nélkül is ugyanúgy éreztem magam, mintha le sem vetettem volna. Vagyunk 
néhányan, futott át rajtam, akik nem nyughatunk, amíg a próféták elkötelezettségében, 
szabadságában, dühében, hitében, látásmódjában nem részesítjük magunkat és másokat. 
Prófétálásunk érdekében bárkin átgázolunk, bárkit megalázunk, bárkinek a pofájába vágjuk, 
ami neki a legkellemetlenebb. Prófétálási portyáink közben ujjongunk, hajjaj, de még 
mennyire, és ünnepeljük feltörését igazságszeretetünknek, amelyről úgy véljük, hogy az 
tényleg mennyei fényben tündököl, hát úszunk a boldogságban, gondolván, végre valaki, aki 
az igazságtól, no persze a saját igazságától részegül meg.  

Még aznap Emma bosszúsan morgolódott nekem, mikor elhozta hozzám Ádámot, 
mondván, hogy ügyeket kellett intéznie, és azoktól a falnak szokott menni. Fel kellett keresnie 
egy ügyvédet, adta elő, a lakás, ahol már lakott, átörökítése ügyében, miután a tulajdonos, 
akivel eltartási szerződést kötött, meghalt kilencvenegy évesen, szóval mennie kellett az 
ügyvédhez, akinek gengszter modorától borsódzott a háta, és késésben lévén, taxit fogott, és, 
ha hiszem, ha nem, mikor a Dohány utcai zsinagóga előtt haladt el a taxival, meghallotta az én 
hangomat, bár engem  nem látott, eléggé be is sötétedett már, és az az én hangom ordítozott 
egy kisebbfajta tömegnek, tulajdonképpen, ahogy Emma kifejezte, prófétált.  

Elsápadtam, megrettentem Emma felfedezésétől, és gyorsan valami dumaszövegbe 
fogtam, találékonyan és közömbösen kijelentve, hogy ugyan, mifajta látomást ad elő Emma, 
ne nézzen hülyének. Viszont felvilágosíthatom, mondtam, ha már felhozott egy olyan alakot, 
aki egy zsinagóga előtt ágálva prófétált, miközben emlékeztetett a hangjával egy jól ismert 
hangra, amely hang tulajdonosa viszont egyáltalán nem mintáz prófétát, szóval 
felvilágosíthatom, hogy az az alak igazolta a legújabb kutatásokat. Kiderült ugyanis, 
magyaráztam idegesen, hogy manapság új próféták formálódtak ki, folyamatosan 
formálódnak is, hisz a törzsfejlődés nem fejeződött be, és az az alak, akit Emma állítólag 
hallott az én hangomon prófétálni, nyilván egy új próféta kiformálódásának eredménye lett, 
egy régi őstípus prófétából keletkezvén. Mert nézzük csak, folytattam, ha az én hangomon 
szólalt meg, ha egyáltalán Emma hallotta, és nemcsak kitalálta, és ha egyáltalán annak az 
illetőnek a hangja hasonlított az enyémhez, akkor az az alak az én, mint fogalmaztam, régi 
őstípusomból keletkezhetett új őstípusként, prófétát jelenítve meg. De inkább arra gondolok, 
folytattam, hogy Emma érzékcsalódáson ment át, káprázott a füle. Sőt még inkább arra 
gondolok, mondtam, miszerint változott, nagyon megváltozott Emma, és annyira változott, 
hogy az érzékcsalódásait készpénznek veszi.  Na, erre Emma kikelt magából, ne nézzem 
hülyének, förmedt rám, baromira unja már az én hülye, őt lebecsülő dumámat, amellyel 
átverni akarom, és dühödten távozott.  
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Emma Bélát, a harmadik seggfejt, szerintem seggfejt nyűtte, mint barátját, Bélát, az 
antropológust, akit lepuhányoztam, vele még kevésbé tudtam szót érteni, mint Emma  előző 
két barátjával, és ez furcsa volt, hiszen Béla is, ahogy jómagam, a tudományban utazott. 
Figyeld csak meg Emma, magyaráztam, hogy Béla milyen furcsán ügyes, sokat küldik 
külföldre, ellentétben velem, tudományos ülésekre, no persze, hisz Béla megjátssza, hogy 
betáplálja a hazai antropológiába, bizonyos honi veszélyek ellenére is ugye, az antropológia 
nyugaton elterjedt, fő irányzatait, miközben pedig kétértelműen viszonyulva bírálja ama 
nyugatiakat, sőt azok eredményeit tönkresilányítja az itthoni követelmények szerint, és persze 
mindenkivel, pontosabban majdnem mindenkivel, akivel kell, puszi pajtás. Ne féltékenykedj 
Bélára, mint jól menő tudósra, Gyula, jegyezte meg Emma, és csak ennyit jegyzett meg.  

Hallom, Béla, mondtam egyszer Bélának, küldenek Dubrovnikba, valami 
konferenciára, szerintem vigyél búvárfelszerelést, állítólag rengeteg palackba zárt üzenet 
úszik arrafelé a tengerben, emlékeztetőként az utókornak, fogjál ki néhányat, és alapítsd meg, 
mint az antropológia új ágát, a palackba zárt üzenetek megfejtését. Palackba zárt üzenetek, és 
éppen Dubrovniknál, kérdezett vissza Béla bizonytalanul, nem tudván, hogy komolyan 
beszélek-e vagy sem, hát ez, kérdezte Béla, nem valami hírlapi kacsa? Annyira nem álhír, 
Béla, mondtam, alig bírva a röhögést visszafojtani, hogy bizonyos antropológusok már 
felvásárolták az összes búvárfelszerelést. Hülyéskedsz, mi, Gyula, kérdezte Béla észbe kapva, 
én is javasolhatnám neked, hogy, mivel kutatási témád, amint hallottam, a korszakváltozások, 
új kezdetek, hát neked kéne búvárkodni inkább a tengerben, hisz, ahogy mondják, a változás 
tengernyi. Ejnye, Béla, jegyeztem meg, mintha az akadémikussá ütött főnöködet hallanám, 
akit egy gyorstalpaló fejszűkítőn képeztek ki annak idején. Ám Béla, mivel összeütközéseket 
kerülő férfiú volt, elengedte eme sértést a füle mellett, és a beszélgetés, a bosszúságomra, 
zátonyra futott. 

Emma mostanában rengeteget töprengett a szülein. Apját, mikor elvált tőlük, dühödten 
utálta, kirívó dühvel, ki is mutatva, hát erre most már nem gondolt szívesen, szégyellte, bár 
mentségére felhozta, neki bizony apa-szenvedélye volt, és bizony maradt is, szerencsére, mert 
ez a szenvedély bírta rá arra is, hogy viszont kibéküljön apjával, és elismerje, hogy apja 
boldogabb új családjával. Anyját meg lebecsülte, és, már tudja, milyen hülyén, és szégyen-
szemre, mert nem találta értéknek anyja jólelkűségét, sőt gyengeségnek vélte, holott anyja, 
ezzel is tisztába jött már, milyen ritka teremtmény, és milyen értékes, nemcsak felér, hanem 
túl is szárnyal számtalan nagy észt meg világmegváltó viselkedést.  

Azon eltöprengett, mennyire roppant nagy megváltó hevület vezérelte mindig, mit 
csináljon, így született, és bár próbált ezen változtatni, nem mintha szívesen tette volna, 
legfeljebb praktikus okokból, de változtatnia nem igen sikerült, és ennek örült. Valamikor 
mindene volt a kaland is, a bizonytalanságba vesző szellemi, lelki kaland, manapság meg 
próbálkozik azon, hogy ugyan ne mondjon le kalandokról, azonban törekedjen némi 
biztonságra közben, biztonságosabb kalandokra, mint korábban, vagyis ne mondjon le 
kalandokról és mégis lemondjon.  

Emma változott, meggyőződésem volt, hogy változott, és ami a legnagyobb 
változásnak mutatkozott nála, csodálkozó örömmel fedeztem is fel, hogy mindenkin segíteni 
akart, akiről úgy gondolta, hogy rászorul, mind szellemileg, mind lelkileg, mind anyagilag. A 
nap minden órájában adakozott volna. És az ajándékozásai! Minden eseményt, nemcsak 
születésnapot, névnapot, hanem vendégséget, találkozásokat is felhasznált arra, hogy 
ajándékozzon, megajándékozzon, elsősorban a barátait, barátnőit ajándékozza meg, az 
ajándékozás szívügye lett, szenvedélye. Ilyen szenvedélytől fűtött ajándékozót még nem 
láttam.  

Különben sokat panaszkodott, hogy nem bírja már a filmstúdiót, tervezi otthagyni, és 
elmenni egy csendesebb, hajcihőktől mentesebb helyre, irodalmat tanítani egy középiskolába. 
Ezen, hogy Emma tanár akar lenni, egyszerű tanár, meglepődtem, nem is hittem a fülemnek, 
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és megint hangot adtam meggyőződésemnek Emma folyamatos, sőt feltűnő változásáról. 
Sosem tudtam volna elképzelni, Emma, mondtam, hogy ennyire a háttérbe akarj húzódni, te, 
aki mindig az előteret ostromoltad. Jól látod, Gyula, jegyezte meg, most kivételesen jól, hogy 
nem érdekel már az előtér, egyáltalán nem érdekel, pontosabban bizonyosfajta előtér nem 
érdekel, persze az írói siker annál inkább izgat. A visszahúzódásod, Emma, nem tetszik 
nekem, jelentettem ki, állj ki inkább továbbra is a vártára, ahogy azelőtt, az illik hozzád. És 
emlékeztettem arra, mikor egy Moszkvába látogató filmes küldöttség tagjaként, évekkel 
ezelőtt, a záró fogadáson, a bemutatott új szovjet filmeket egyszerűen hazugnak bélyegezte. A 
magyar küldöttség vezetője halott sápadtan felugrott, és Emma idegi jellegű bajairól kezdett 
hablatyolni, majd Emmát nyomban visszaminősítették segéddramaturggá. Az volt ő, ilyen 
volt ő, mondtam, az volt a valamikori V. Emma, a kiálló Emma. Akkor még nem merültem el 
teljesen a regényírásban, Gyula, mondta Emma, a regényíró az más, az egészen másfajta 
ember, és a regényem, remélem, folytatta Emma, sokkal nagyobb kiállás lesz, mint ezer más 
kis köznapi kiállásom volt egykor és most.  

Rendben van, Emma, mondtam, különben engem is csak a kutatásom izgat, de azért 
jómagam mégis… Emma közbevágott, ugyan, Gyula, mi az a mégis, mit csinálsz te vajon, 
kicsit hőzöngsz itt-ott, az még mindig a magánügyed marad. Na, na, Emma, ne sértegess, 
mondtam, mert kiállok én, ha szerinted nem is állok ki, ha másért nem, azért, hogy Ádám 
lássa, mi az a kiállás, hogy tapasztalja meg a fiunk, mi a kiállás ebben a kiállás nélküli 
országban, bár elismerem, hogy a kiállásom sokszor csak a magam szemében kiállás, illetve 
Ádám nevelése szempontjából.  Gyula, mondta Emma, elárulok neked valamit, ugyanis Ádám 
éppen velem volt a múlt héten, amikor felbontottam a szerződésemet az egyik filmben, sőt a 
filmgyári belépőmet is odavágtam az asztalra, és ezt Ádámnak szerencséje volt, miközben a 
kezemet szorongatta, végignéznie.  

Hát igen, gondoltam, most együtt él Emmában  a régi és az új, milyen érdekes, és nem 
tudtam eldönteni, melyik mellé álljak, hiszen mindkettő mellett szóltak érvek, így aztán 
mindkettőt értékeltem.  

Ádám az iskola kellemetlenségei elől a rajzolásba menekült. Lerajzolta a földrajz 
tanárt, ahogy legyint, morog és siránkozik, úgy ábrázolva mint egy csimpánzt. A 
matektanárnőt a vesekövével festette meg. A magyar tanárnőt egy ócska Trabanttal, amellyel 
járt, illetve, amint egy kötéllel húzta maga után. A rajztanárnőt úgy idézte fel, mint aki az órán 
a tükrét elővéve pirosítja a száját. A tornatanár meg éppen fejbe dob egy gyereket 
súlygolyóval. Visítva röhögött tanárai szövegein. Megjegyezte, az általános iskola olyan, akár 
az állatkert, a tanárok mint állatidomítók viszonyulnak diákjaikhoz. Fel volt háborodva, ki 
volt guvadva folyamatosan az iskolától. 

 Különben a napokban elcipeltem Ádámot a Lovag utcába, Ambrushoz, apósomhoz, és 
Ádám elfogódottan viselkedett, hiszen ritkán találkozott Virágh nagyapjával, nem alakult ki 
köztük meghitt kapcsolat, sem nagyapja új házasságából született fiával, akit, három és fél 
évvel idősebbként, Ádám fél-nagybátyjának lehetett nevezni. Nem igazán vagy nagyapa, 
Ambrus, bukott ki belőlem, nem töltöd be ezt a hivatásodat, alig ismered Ádámot. Hidd el, 
Gyula, a tiszta szívű emberek örömével tekintek unokámra, jelentette ki Ambrus, és ha 
megpillantom, még a könny is kibuggyan szememből, és hidd el, vállalom a közös gondokat, 
a közös örömöket, amelyek, és hidd el ezt is, betöltik tudatomat. Aha, szép, Ambrus, 
gyönyörű, ilyen sajátos stílusban beszélni, már ne haragudj, mostanában nem hallottam senkit, 
zavarba is hozol. A stílus, mint tudod, Gyula, az ember, és ha már a stílusnál tartunk, akkor a 
kölcsönös tisztázás parancsoló igényét veti fel az az érthetetlen negligálás, és stílus, amit és 
amilyet te, Gyula, és persze lányom, Emma, is tanúsíttok velem szemben, miután elváltam, 
holott ti is elváltatok. Képzeld, Ambrus, Emma szinte új Emmává lett mostanság, jelentettem 
ki. Mondasz valamit, Gyula, mintha tényleg változott volna a leányom, ha jól figyeltem meg, 
akkor meghittebben, családiasabban képes viselkedni ma már, fontos neki az otthon 
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melegének megteremtése. Mintha egy másik jellem tört volna fel Emmából, lehetséges volna, 
szerinted, Ambrus, kérdeztem, másik jellemmé változni? Nehéz kérdés ez, Gyula, hisz hadd 
ne mondjam, hogy bizonyos változások oly frivolan jelentkeznek, melyek csupán aztán csak a 
divathoz való alkalmazkodás sémájába illenek, de leányomnál, nem zárva ki a divatot sem, 
másról is lehet szó, talán kettőnk meghitt beszélgetései, eligazító útmutatásai nem voltak 
hiábavalóak. Inkább arra gondoltam, Ambrus, mondtam, hogy Emmának talán van egy másik 
énje, és… Ezzel, Gyula, szólt közbe Ambrus, vigyázni kell, a helyes ítéletalkotás ezt, hogy 
másik én, alter-ego, kötőjellel ugye, el nem bírja, és méltán nem. Hát jó, Ambrus, mondtam, 
csak még annyit, hogy, képzeld, anyám, Ilona is hajlamos meglátni és elfogadni Emma 
változását, és ami érdekes, kedvezően értékelni, mert Emmát sosem tudta azelőtt jó színben 
látni. Mint ahogy, megalázó módon, engem sem, Gyula, és még manapság sem, mondta 
Ambrus, de ebben elsősorban főképpen édesapád, Frigyes, aki kimondottan utál, jár az élen, 
el vagyok könyvelve nála értéktelennek, holott az örökérvényű megítélés nem igazán a 
nagylelkű emberek gesztusa, és sajnos a szüleidtől, Gyula, nyilván tudod, minduntalan csak 
fensőbbséges alábecsülésben részesültem, mindezenközben pedig jómagam, könnyed 
mozdulattal, legyőztem az irántuk, elsősorban édesapád iránt megnyilvánuló ellenszenvemet, 
tudniillik, ha apád tűz, akkor én meg, remélem, víz vagyok.  

Telt-múlt az idő, és köd kavargott már, késő őszi köd, és fújt a szél, mit fújt, inkább 
csapkodott, csattogott, kegyetlen volt, elviselhetetlen, rothadó leveleket kavart, tombolt a 
tombolás örömével, mintha csontig akart volna hatolni itt, Albertfalván, ahol különben 
tényleg csontig szokott hatolni. 
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 Hangadói az életvaló vizsgálónak, ami persze csak, mint többször említettem már, az 
én elnevezésem, köztük jómagam, szervezkedünk, miután leváltja az irányítás az első vezetőt, 
Majlát Antalt, egy nekünk megfelelő, második vezető kinevezése érdekében, hát 
megállapodunk egymás közt, legyen a főnök, nehogy kívülről hozzanak, hosszas töprengések 
után, a volt főnök-helyettes, éppen ő, aki pedig lemondott hónapokkal ezelőtt, Fóris Csaba, a 
vaknak látszó, sötét szemüveges, mert róla tudjuk, már lemondásából is, hogy a kezdeti pártos 
vaskalapossága után értékelni kezdi az intézet szembenálló, külön útját. Azt is tudni lehet, és 
ez még többet nyom a latban, miszerint Fóris nem veszti el valahogy a bizalmat, sem a 
mesteréét, támogatójáét, aki egy, már többször emlegetett szürke méltóság, sem a tudományos 
irányításét, hisz elég tekintélyes tisztségbe van helyezve, lemondása ellenére, némi 
meglepetést kiváltva. Hogy miért marad meg a befolyása, az azért tulajdonképpen homályos, 
minden esetre jómagam, hasonlóan az alacsony, sovány, kopaszodó, munkamániás, 
jogtalanságra érzékeny Halász Leóhoz, az éles arcvonású, magas, világosbarna, rögeszmésen 
önképző, a kiszolgáltatottságot el nem viselő Törő Mátyáshoz, meg a telt, merev arcú, fekete, 
újdonsághajhász, másokért tenni akaró Gábor Tamarához, úgy okoskodunk, hogy tehát Fóris 
az, aki megfelelhet az intézetnek is még mindig, és az irányításnak is már megint. Azonban 
Fóris nem akarja vállalni, elege van, nem szándékozik felőrölni magát, meg aztán úgy látja, az 
intézet egyre fokozza különutas szembenállását, ami neki már sok, ebben nem szeretne 
szerepet vállalni, nemkülönben pedig az irányítással is, mint tapasztalja, mind nehezebb 
boldogulni. Hiúságára próbálunk hatni, még azt is megkockáztatva elejteni, hogy olyan 
megbízható megbízhatatlan, mint Fóris, nincs még egy, és nevetünk, és már nem is Fórisnak, 
hanem Csabának, a keresztnevén szólítjuk, Csaba így, Csaba úgy, győzködjük, úgy gondolva, 
Fórissal, illetve Csabával tárgyalhatunk  majd, őt meggyőzhetjük, és reméljük, mondogatva is 
magunk között, hogy fogja engedni magát úgymond átverni. Viszont azt ígérjük, majd 
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alkalmazkodunk hozzá, higgye el, ráadásul ő, Csaba az egyetlen, aki elfogadtathatja ott, fent, 
azokkal, szerintünk mindenképpen, az intézet szokatlan eredményeit.   

És bejön a számítás, mert Fóris mosolyog, birizgálja hiúságát az, ahogyan értékeljük, 
beadja  derekát hirtelen, vállalja a főnökséget. Viszont az irányításban, ahol Fóris már előzően 
rossz pontokat szerez, nemigen tetszik Fóris újbóli kinevezésének ötlete, visszautasítják, és 
javasolnak különböző alakokat helyette, azonban az intézeti tanács ellenáll, következik egy 
hosszadalmas vita, kivárás, és hogy közben mi játszódik le a színfalak mögött, nem tudható, 
viszont egyszer csak rábólintanak Fórisra ott fent, és, mint  sejtjük, Fóris pártfogója, a szürke 
méltóság állhat a háttérben. Ezt valószínűsíti az is, hogy Fóris egészen váratlanul kijelenti, 
rögzíteni fogja az irányítás számára egy úgynevezett emlékeztetőben az intézet irányvonalát, 
és rögzíti, magam és társaim elképedésére, mert elképedünk, miután elolvassuk, annál is 
inkább, mert nyilvánvalóvá válik ezek után, hogy Csaba, a mi Csabánk tényleg megint 
pálfordul, és ezt érzékelve ott fent, nevezik ki, vagyis visszatér régi önmagához. Ugyanis 
olyasmikre emlékeztet az emlékeztetőben, mint hogy: vitázik majd az intézet a szocializmus 
(ez a szócska így, egészen egyszerű sallangmentességgel leírva) minden eltorzításával; 
hatékonyabban képviseli majd a marxista (leírva ezt is így) szemléletmódot, sőt pártosabban; 
és az önbírálatra való hajlandóságot felélesztve fog működni. És ebben a szellemben tovább. 
Majd azt is hozzáteszi Fóris azért, hogy a társadalomkritikai indulatnak szabad folyást adna, 
persze csak akkor, ha az jogos és építő, sőt még a tűréshatárt is mindenképpen arrébb tolná, 
azonban csupán az előbbiek érvényesülése esetében. Magam és társaim elkomorulunk, 
próbáljuk lebeszélni Fórist, illetve keresztnevén, Csabát, felejtse el ezt az emlékeztetőt. 

Magyarázom Fórisnak, hogy Csaba, hát nem szabad emlékeztetni, ráadásul önként 
ilyesmikre, mint marxista, ilyen veszélyes kifejezésre és a többire, mind-mind csupa vörös 
farok kifejezésre, visszataszító és hazug kitételekre, mi nem ezek alapján  gondolkozunk, és 
reméljük, te, Csaba, minden látszat ellenére,  sem így gondolkozol, öngyilkosság számunkra 
egy ilyen kinyilatkoztatás, mert nem fogjuk tudni teljesíteni, erre alkalmatlanok vagyunk, és 
mivel nem árulhatjuk el őszintén, mit akarunk, inkább ne mondjunk semmit egyáltalán, főleg 
ne írásban, felesleges, hogy a fejünkre olvassák, miszerint az önként vállaltaknak sem 
felelünk meg. Ennyit pálfordulni, Csaba, hihetetlenül megterhelő lehet, mit szól hozzá a 
család, kérdezem gúnyosan. 

Gábor Tamara, segédmunkatárs, a másokért minduntalan tenni akaró, aki mindig 
valami új, nem bevett mellett köt ki, kijelenti, ha betartjuk az emlékeztetőt, bélyegként marad 
rajtunk, ha nem tartjuk be, akkor meg baszhatjuk, különben meg elképesztő, a kurva életbe, 
miket vall Fóris, holott az elvtársakra már csak szarni érdemes, legfeljebb arra 
emlékeztethetnénk őket, hogy menjenek a búsba. Prosti szöveg, a szöveged, baszd meg, 
Csaba, szögezi le Gábor Tamara. Halász Leó, a jogtalanságra érzékeny munkatárs, aki, ha 
elmerül a kutatásaiban, megszűnik számára minden, megjegyzi, nem gerjeszthetünk bizalmat, 
ha nincs bizalmunk, márpedig nincs, csendben kell lenni, és a fentről jövő nyomást észre sem 
venni, mert ha erre figyelünk, még eltaktikázzuk magunkat. Csaba, te nem változol, maradsz 
olyan, mint egykor, csak a jó modorom tart vissza, hogy megmondjam milyen is vagy, beszél 
így Halász. Törő Mátyás, munkatárs, a kiszolgáltatottságot el nem viselő, a rögeszmésen 
magát képző, meglepő eredményekre jutva, azt firtatja, hogy ha Fóris tényleg komolyan 
gondol ilyesmiket, mint pártos, jogos, építő, ez hihetetlen, és ha érvényesítenénk például a 
pártost, akkor a fejesek pártján kéne állnunk, meg aztán semmi úgynevezett jogosban nem 
osztozhatunk velük, hisz a jogost ők határozzák meg ott, fent, ezért minden ilyen jogos eleve 
jogtalan, az építő tevékenységet meg hagyjuk meg a kőműveseknek. A szöveged, Csaba, a 
torzulás maga, te meg vagy buggyanva, dühöng Törő.  

Fóris Csaba vitatkozik, mert szerinte muszáj valami megnyugtatót letenni azoknak ott, 
fent az asztalára, ettől fognak megnyugodni, legalább rá kell mutatni az intézet jó szándékára, 
és sértődötten kijelenti, hogy ő nem hazudik, és nem ver át, bizonyos értelemben igenis így 
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gondolkozik, ahogy az emlékeztetőben leírja, persze azért taktika is van, teszi hozzá 
vigasztalóan, a világon.  

Mire aztán Halász Leó, Törő Mátyás, Gábor Tamara, és jómagam vezényletével még 
inkább szörnyülködünk Fórison, aki, továbbra is sötét szemüveget viselve, vakot mintáz. 

Ismét rámutatunk kutatásainkban a magánszabadság fontosságára, a szabadságot a 
magán szócska nélkül persze nem merjük használni, de most már tovább megyünk, és 
rámutatunk arra is, hogy az egyén csak akkor szabad, magánszabad, amikor más egyén, 
csoport vagy az állam nem korlátozza. Micsoda felfedezés! Nyíltabban beszélünk. És 
megfogalmazzuk, hogy a magánszabadságot háttérbe szorítja a munkaerő olcsósága, a javak 
szűkös választhatósága, a mindenben való hiány, a jelenlegi törvények, a hatalmaskodás, a 
megvesztegethetőség, a kivételezettség meg az alávetettség. 

Fóris felbirizgálódik ellenünk, látja, erősítenie kell magát velünk szemben, behozza 
hát az intézetbe három barátját, lehetősége van erre, tudniillik az irányítás hangjának 
képviselői, egyetértve Fórissal, hogy olyan kutatókkal bővítsék az intézetet, akik majd a mi 
társaságunk ellensúlyának számíthatnak, pénzt adnak a létszám bővítésére.  

Hát igen, az a három új kutató felsorakozik Fóris mögé, és egészen máshová helyezi a 
hangsúlyokat. Nem rejtem véka alá rosszallásomat eme három, Gál Kálmán, Koszta Vince és 
Jakab Tibor intézetbe kerülését illetően, úgy vélve, hogy az intézet eddigi felfogásához képest 
idegen felfogást képviselnek, bár sok mindenben hasonlítanak Fórisra, hiszen megbízható 
párttagok, munkásságuk elkötelezett, szép pályafutást mondhatnak magukénak, jól be vannak 
ágyazódva. Ugyanakkor, Fóristól különbözve, van valami a hátterükben, amit nem tudok 
megfogalmazni, csak annyit, hogy tisztátalan, tisztázatlan, zavaros, és, főként számomra, 
mindenképpen kétes. Nem is sok idő múlva fény derül erre a kétesre, kétességre, mikor 
vendégségben találjuk magunkat egymás lakásán, vagy presszóban, kocsmában beszélgetünk, 
és észreveszem, bizonyos mértékig ámulva és ellenszenvvel, hogy Gál, Koszta és Jakab 
egészen másként nyilvánulnak meg egy közös vacsora alkalmával, vendégségben vagy egy 
presszóban, mint az intézetben, egészen mások lesznek. Melyik az igazi valójuk? Kiderül, 
hogy az egyikük, Gál Kálmán erősen keresztény, a másik, Koszta Vince igen elkötelezett 
nemzeti, a harmadiknak, Jakab Tibornak az erkölcscsősz beállítódás a rögeszméje, ezeken a 
szemüvegeken át, amit különben titkolnak, legalábbis a munkásságukban meg a közéletben, 
tekintenek a világra. Élesen szembenállnak a párt, amelynek tagjai, hivatalos véleményével, 
persze csak a magánéletükben, nemhogy nem képviselik azt, de megvetően gúnyolódnak 
azon, viszont, pályájuk érdekében, a szokást követve, megalkusznak. Emiatt megvetem őket, 
jobban, mint Fórist.  

Különben együtt végeztem Gál Kálmánnal az egyetemen, még sincs fogalmam arról, 
mennyire és tényleg keresztény Gál, aki szinte törpe, olyan alacsony, és hogy kiderül Gál 
irányultsága, egyszerűen képmutatónak gondolom, főképpen, mivel keresztény voltának 
fedezetét nem lelem meg  kutatásaiban, munkáiban, melyek sorjáznak, egyik a másik után, 
Gál ugyanis igen törekvő. A prédikációiból derül ki meggyőződése, mert állandóan prédikál, 
ha talál valakit, akinek prédikálhat, émelyítőnek találom is, meg azt is, hogy a pártban, ahol 
persze tudják, mi iránt elkötelezett, különleges jelenségként tartják számon, és tolják a 
szekerét, mutogatván rá, lám, mennyire megfér ő, egy ilyen keresztényien vallásos is a 
pártban, a párt sokszínűségét bizonyítva. Hát persze, hogy megfér, hiszen idomul, gondolom. 

Koszta Vincét egyenesen ki nem állhatom, ugyanis visszataszítónak tartom, amint 
Koszta, aki egy óriás mackót formáz, kirívó harsánysággal élcelődik, érdes modorban 
mindenen és mindenkivel, aki nem úgy gondolkozik mint ő, egy bősz fociszurkoló hihetetlen 
elfogultságával, bár azt, hogy a meggyőződése micsoda, csak abból lehet sejteni, kiket nem 
szid, mert általában csak szidalmaz. Bizonyos nagyhangú elszólásai révén azért tudni lehet, 
miszerint számára a nemzet magasodik mindenek fölé; eszmetársai fel is fedezik, és közülük, 
akik hatalmi tisztségbe jutnak, egyengetik pályáját szépen, és örülnek, hogy vizsgálatainak 
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eredményeiből, ha csak egészen burkoltan is, azért lehet a nemzetvédő elkötelezettségére 
következtetni.  

A dús, fekete szakállas Jakab Tibort meg egyáltalán nem tudom hova tenni eleinte, 
mert általában hallgat és igen mélyen, mikor meg elkapja a beszélhetnék, és be nem áll a 
szája, nehezen kihámozható, mit mond, ötöl-hatol, és bár a legtöbbet használt szava a morál, 
etika és erkölcs, nem vagyok képes felfedezni, mi volna eme kifejezéseknek a fedezete  
kutatásaiban; különben halmozza az állásokat, a megbízásokat, és teheti, mivel 
erkölcscsőszködő szövegével levesz a lábáról némely befolyásost. 

Velem nem rokonszenveznek, valószínűleg mert én ki merem mutatni nyíltan, no 
persze azért korántsem teljes nyíltsággal, tehát csak nyíltabban, mit utasítok el és mi iránt 
vonzódom, számukra ez elviselhetetlen. Meg aztán szabadelvűnek tartanak, utálva az ilyet, 
hiába igyekszem elhinteni, mikor vitába keveredünk, és ez sűrűn megtörténik, hogy van 
ugyan bennem szabadelvű is, de csak annyi, mint sok másfajta elviség, mert elfogadom a 
magam módján és a maga helyén a hagyomány vezérelte erkölcsiséget, és nem kérdéses 
számomra, hogy létezik  nemzet, sőt nép is, viszont ebből nem alkotok világképet, és 
természetesnek gondolom, hogy a keresztény kultúra levethetetlen itt, Európában, ám 
egyáltalán nem csak vallásos meggyőződésként. Könyvemet nemkülönben fő kutatásomat 
közömbösen veszi Gál, Koszta és Jakab egyaránt, mert nem találnak benne számukra értékes 
eszmegyártást.  

Saját vizsgálataikban azt csinálják, ami pályájuknak hasznos, miközben otthon, a négy 
fal között vagy baráti köreikben fortyognak, sokszor éppen ellentétes álláspontra jutva, mint 
amit kutatási jelentéseikben vázolnak. Még nem esik le nekik az érem, hogy ebben az 
intézetben, melyet jómagam most már nemcsak életvaló, hanem, miután ők ide kerülnek, 
élethazug vizsgálónak becézek, munkálkodhatnának a meggyőződésük szerint, ha nem is 
teljesen. Megvetem őket, és igyekszem távol tartani magam tőlük, rosszkedvűen 
megállapítva, mennyire sunyin viselkednek.  

Fórissal jól megérti egymást ez a három, hisz barátok, bár Fóris, tőlük eltérően, nem 
sunyi, róla tudni lehet, hogy reformista, a fennállót, a parancsuralmat szeretné, annak 
tökéletes híveként, reformálni, viszont osztani kezdi, amit eddig egyáltalán nem oszt, mind a 
keresztény, mind a nemzeti, mind az erkölcscsősz irányt, összekeverve egymással meg a 
maga eredeti meggyőződésével. Nem meglepő hát, hogy válságba kerül, és sokat töpreng, 
hogyan tovább, merre vezessen az útja, és ebben Gál, Koszta és Jakab befolyásolja.  

És mikor Gál, Koszta és Jakab végre felfogják, elsősorban a hatásomra, hogy ez az 
intézet más, mint azok, amelyekben eddig dolgoztak, és hogy ráadásul Fóris enged a 
befolyásuknak, sőt kezdi osztani, ha csak részben is, az ő hármuk homályban hagyott 
felfogását, akkor kivirulnak, és lassan-lassan a kutatásaikban is érvényesíteni merik saját 
meggyőződésüket. Például Gál Kálmán a vallás szerepének vizsgálatára tér át, kimutatva 
diadalmasan, miszerint a vallás továbbél egy vallástalannak hitt közegben is, ha szerepe nem 
is olyan, mint régen, mivel, figyelem, figyelem, szerves és szervetlen akadályokba ütközik, 
ámde azért, kiirthatatlan, hát éljen. Koszta Vince is merészeli, hogy vizsgálni kezdjen egy 
olyan témát, ami szívügye, mint a magyarság és az európaiság viszonya, sőt még arra a 
következtetésre is mer jutni, egyszeriben a megmondó ember mundérjában tetszelegve, hogy 
a magyarság mind nemzeti, mind népi sajátosságaival együtt egyedi színfolt Európa testén, 
bizony, mert összekötő kapocs Eurázsiához, és ez elévülhetetlen, megkülönböztető, 
megtartandó érték. És mikor Jakab Tibor faggatni kezdi, sok-sok magával való tanakodás 
után, a közvéleményt, vajon mit gondol országának az utóbbi világháborúban való 
részvételéről, olyan eredményre jutva, hogy csak belesodródik, mivel nála sokkal hatalmasabb 
erők befolyásolják, és nem tehet semmit nemcsak a gyakorlatban, de morálisan, erkölcsi 
értelemben, az etikát is figyelembe véve sem tehet, holott szeretne tenni bizony, akkor igen 
nagyra lesz ezzel.  
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Elindul egy belső erjedés az intézetben.  
Az irányítás emberei most már úgy veszik, hogy az intézet révén felsorakozik ellenük 

mindenféle és fajta irányzat, legalábbis a keresztény, a nemzeti, az erkölcscsősz, a szabadelvű, 
még a reformista is, ráadásul révén az olyan képviselőiknek, akik azelőtt szépen betagozódtak 
hozzájuk a pártba, persze a magam kivételével, lám, most már nyíltabban veszik fel igaz 
valójukat, és, mint gondolják ott, fent, ellenük támadnak.  

Megint felmerül jómagamnak és híveimnek eltávolítása, ránk aggatva a kimondott 
ellenség bélyegét, most már sokkal dühödtebben, mint azelőtt. Fóris azonban köti az ebet a 
karóhoz, nem hajlandó kirúgni bennünket, azt nem venné magára, és, még nagyobb 
meglepetésemre, Gál, Koszta és Jakab is mellénk, táborom mellé áll. Hogyan is van ez? 
Hiszen azok hárman nem bírnak engem és híveimet, gyanakodva figyelnek bennünket, 
féltékenyek is ránk, nehezen viselik, hogy jómagam vagyok a legszembetűnőbb alakja az 
intézet ellenállásának. Azonban ráébredek, előzni szeretnének, hogy ők legyenek a 
szembetűnőbbek, viszont ha engem kirúgnak, kit előzhetnek majd, sőt akkor én mártír leszek, 
aki örökre fémjelzi aztán a most már legemlegetettebb intézet sajátos útját; hát azt már nem. 
Felsorakoznak mögém, ez az érdekük, vagyis védenek, megvédik gondolatvilágomat, egyúttal 
a magukét is megvédve, ami azzal is jár, hogy félreteszik ellentéteiket velem, hogy aztán 
egyként, vállvetve álljunk ki, és harcoljunk, így aztán az ellenfél közös lesz, ami még inkább 
összekovácsol bennünket, akkor is, ha gondolkozásunk, eszméink egészen mások. 
Egyszeriben kiderül, hogy például egy szabadelvű mélyen egyetérthet nemcsak egy 
parancsuralomban hívő reformistával, hanem egy kereszténnyel, egy nemzetivel, egy 
erkölcscsősszel is, azok meg vele, csak legyen közös érdekük. Az irányítás emberei dühösek, 
nem akarván elhinni, hogy ennyire különböző figurák, mint mi, képesek összefogni, szellemi 
műhelyt alkotni.  

Ebben a műhelyben olyasmiket kutatunk, mint: titkos sztrájkok nagyüzemekben; a 
börtönök sajátossága és az elítéltek életútja; sorsok a dzsumbujokban; a reformpártiság és a 
reformellenzékiség; káderkiválasztás és jellegzetességei; peremvidékek társadalomlélektana; 
a pop-kultúra és közönsége. Mindegyik meglehetős port ver fel, és kiváltja az irányítás 
mérgét. Mit tegyenek ott, fent? Egyszerűen bezárhatnák persze az intézetet. Ámde csak végső 
esetben szeretnék, hisz az nagyobb botránnyal járna, mint az intézet legmeredekebb vizsgálati 
eredményei. Lábra kap az ötlet, szembe kéne állítani Újhelyt, vagyis engem és táboromat 
Gállal, Kosztával és Jakabbal, mi sem volna természetesebb ennél, hiszen egy Újhelyről 
sejthető, hogy nem egyezhet egy kereszténnyel, egy nemzetivel, meg egy 
erkölcscsőszködővel, nem is beszélve a még mindig parancsuralomban hívő, bár 
reformistának tartott Fórissal. Próbálkozik hát a szembeállításunkkal a hatalom, azonban 
kudarcot vall, és nem érti, miért.  

Nem jön rá, hogy az intézet tagjai, annak ellenére, hogy kivételes lehetőséget kapnak, 
meg vannak sértődve. A sértettség jellemez bennünket, hisz feketén-fehéren kiderül, hogy mi, 
az előző nemzedékekkel ellentétben, nem vagyunk beágyazódva, vagy csak részben, hírünk-
nevünk nincs szárnyra kapva, legfeljebb kissé, nem vagyunk elhalmozva javakkal, 
kitüntetésekkel, csak elvétve, és nem néz ki, hogy majd el leszünk, következésképpen 
éreznünk kell lépten-nyomon, hogy nem számítunk, ha igen, akkor másodhegedűsként. Fóris 
ezeken túl még azért is sértődik meg, pedig ő aztán igazán főnök, mivel mesterét és 
pártfogóját, azt a szürke méltóságot, mint fel kell ismernie, soha sem érheti utol.  Úgy véli, 
nem futhat be akkora pályát, mint az elődei közül sokan, az irányítás nem kíváncsi a 
véleményére úgy, ahogyan Fóris igényelné, nem lehet hatással, akkora hatással, amekkorát 
szeretne, mert bár intézetet kap, de csak azért, hogy ellenőrzés alá vonják. Ez is sértés, 
nagyfokú, így hát sértés sértésre halmozódik Fórisban és bennünk, többiekben. Nem élhetünk 
felemelő és fontos életet, sőt feleslegesnek kell érezni magunkat, akkor is, ha nem vagyunk 
feleslegesek. A feleslegesség érzéséből származó sértettség nagy úr, ami még engem meg a 
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hozzám közel állókat is áthat, Halászt, Törőt és Gábor Tamarát is áthatja, nem is beszélve 
Gálról, Kosztáról, Jakabról, kiket a tömény sértődöttség jellemez. Ők aztán gerjesztik is a 
sértettséget, és nemcsak az előbbiek miatt, hanem azért is, mert nem lehetnek azok, amik 
valójában, illetve nem mernek azok lenni, és ezt igen nehezen viselik. Azonosak szeretnének 
lenni magukkal, sőt azt kívánják, hogy ezzel az igazi önmagukkal lehessenek azok, amik, 
akik, vezető kutatók, tulajdonképpen kivételezettek. Felmerülhet persze, hogy ha nem vallják 
az elveit annak, amiben élnek, az uralkodó elveket, annak hitét, szemléletét, akkor hogyan jut 
eszükbe kivételezettnek lenni, főképpen egy parancsuralomban, és hogyan képzelik javakkal, 
dicsőséggel, ismertséggel, kitüntetéssel való elhalmozásukat, meg azt is, hogy nevük szárnyra 
kaphat? Hogyan képzelik, hogy ha másképpen vélekednek sok mindenről, mint ami a 
parancsuralomban eleve parancs, sőt, miközben büszkék arra, hogy nem adják be a derekukat, 
azonközben mégis követelnek, elvárnak? Hát igen, ez furcsa. Ámde éppen ebben a 
furcsaságban áll a sértettség, sőt a mártíromság érzése.  

Mikor ráébredek, hogy talán ilyen természetű kollégáim és a magam szembenállása, 
vagyis a sértettségből is következik, akkor magamba nézek, és kényszerítem magam, ne 
legyek sértett, a szembenállásomat ne a sértettség határozza meg, még részben sem, 
kényszerítem magam, ne követeljek még gondolatban sem elismerést egy parancsuralomtól, 
sem javakat, ha ellentétben állok vele.  És hűvösen kezdem nézni az intézet külön útját, amely 
a sérelmi ellenállás miatt következik be. És kritikusan kezdek viszonyulni azokhoz a kutatási 
témákhoz és eredményekhez, amelyek a sérelem hatására lesznek egyszeriben kényesek. És 
azontúl egyre kevésbé életvaló, hanem inkább élethazug vizsgálónak nevezem az intézetet 
magánhasználatra. 

 Amikor némely tanulmányomat csak elő- illetve utószóval megfejelve közlik, akkor 
mellém áll Gál, Koszta és Jakab egyaránt, mellém egy keresztény, egy nemzetben hívő, meg 
egy erkölcscsősz. Kivételes idő és állapot.  

A családjával együtt templomba járó Gál Kálmán, a törpe termetű, aki kisvárosból 
származik, vagy négy gyereket nevel, azt fejtegeti, hogy mennyire undorító az ilyen utószóval 
vagy akár előszóval megfejelt helyre tevés, mert a helyre tevő  csak parancsban hisz, itt a 
helyretevés parancsában, semmiben másban nem hisz, egyszerűen hitetlen tamás. A 
megmondó emberként tetszelgő Koszta Vince, aki imád enni, inni, főzni, táplálni nagy 
mackós testét, és a vérében van a mulatozás, meg a Fradinak szurkolás, felhorkan, hogy 
ezeket az utószó- és előszó írócskákat ideje volna már kiiktatni valami jó kis dzsúdó dobással, 
elrepíteni a búsba, és röhög, majd hozzáteszi, hogy vesszenek az elő- és utóértelmező gecik, 
rájuk  kell szabadítani a nép dühét, a nemzet megvetését. A dús, fekete szakállal borított Jakab 
Tibor, aki elvált, és gyerekeit büntetésképpen volt felesége elzárja előle, emiatt hadakozik 
bíróságokon, megjegyezi eléggé kérlelhetetlenül, hogy az ilyesmi helyretevés, mint amit 
velem művelnek, és amit vele is a válóperes bírók, szépen megmutatja, mennyire erkölcstelen, 
etika nélküli, morálisan vétkező közeg jut ki nekünk sorsnak. A vezető, Fóris Csaba, a sötét 
szemüveges, reformista, aki vaknak tűnik, és példás családi életet él, szolid, házias feleség 
oldalán, nem káromkodik, nem dohányzik, még azt is meggondolja, betérjen-e egy étterembe, 
mert az olyan léha dolog, alkoholt nem iszik, viszont jógázik, szóval ő kijelenti, hogy akik 
előszavakkal meg utószavakkal, ami egyenlő a feljelentéssel, teszik helyre a másikat, azok a 
reform vagyis a megújulás kerékkötői, és reméli, hogy majd rá kell jönniük az ilyeneknek, 
nem is oly sokára, az egyszer végre már meginduló igazi megújulás folyamatában, hogy a 
saját sírjukat ássák.   

Egészen felizzik a hangulatom, nem is akarom hinni, hogy egy húron pendül velem 
mindenki olyan, akitől több fényévnyi távolság választ el. És ahogy mind kényesebb 
eredményekre jutunk, és önbecsülésünk hatalmasra növekszik, hát kezdjük hősnek tartani 
magunkat, bátor, megdicsőült fickóknak, akik a saját útjukon mernek járni, egyszerűen azon, 
amely út sokkal jobb, szebb, igazabb, mint amelyen mások járnak.  
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Hát ez egy ilyen intézet, mit szólsz, Emma, újságolom Emmának feldobottan. Csak 
vigyázz, Gyula, jegyzi meg Emma, vigyázz, főleg, ha úgy gondolod, és persze úgy is teszel, 
hogy mindezt neked köszönhetik a kollégáid, te csinálsz belőlük úgymond embert, szóval 
vigyázz, ezt nem fogják elviselni, lesz még ennek böjtje is. És Emma magyarázza nekem, ne 
felejtsem el, mennyi feljelentéssel egyenlő elő- és utószót írt még nemrégiben is az úgymond 
megújulást pártoló Fóris Csaba maga is; hogy Jakab Tibor intézetvezető-helyettesnek tornázta 
fel magát szépen és módszeresen könyökölve, miközben számtalan pályatársának vágta el az 
útját, tetszelegve egy bíró erkölcsi mezében; hogy a nemzetben hívő Koszta Vince, a baráti 
körén kívül, senkit sem tart magyarnak, legfeljebb a Fradi keményszurkoló gárdáját; hogy Gál 
Kálmán bárkit leszól és megvet, akit nem lát egy körmenetben, miközben őt sosem látni ott. 
Leintem Emmát, mondván, bár mindez igaz, de hát én sem voltam mindig az, aki most 
vagyok, tévelyegtem, sötétben tapogatóztam sokáig, és még most is többnyire, különben meg 
kibírhatatlan alaknak tartanak sokan, ha nem szépítem. De Emma csak hajtogatja a magáét, 
azt is felvetve, hogy a táboromba tartozók, a híveim is, megérik persze a pénzüket, mint a 
jogtalanságra érzékeny Halász Leó is, akinél érzéketlenebb fickót nem ismer, hacsak nem 
Törő Mátyást, aki a kiszolgáltatottságot ostorozza, miközben egy anyagias alak, vagy mint a 
másokért állandóan a tenni akarását hangoztató Gábor Tamara, aki tökéletesen 
megbízhatatlan, hazudozó csaj, és mindenkivel lefekszik. Jómagam meg nemcsak 
kibírhatatlan alak vagyok, hanem, Emma szerint, betegesen gyanakvó is, aki átnézek csaknem 
mindenkin ridegen. Hát igen, Emma, az a baj, mondom, hogy a kortársainkat jól ismerjük, 
hébe-hóba még magunkat is. Nevetek, nevetünk.  

Közben újabb elméletem születik, a következő: A jelen világunkat létrehozó lény már 
meghalt.  

Rá kellene ébrednünk, állapítom meg, hogy a hivatalos és bevett világunk, ahogy arra 
tekintünk, laboratóriumi fogalom, mesterséges, semmi köze a természeteshez, tehát be 
kellene ismernünk, hogy a jelen világunkat létrehozó lény már meghalt. Nem értjük és nem 
ismerjük a világunkat, és nem is fogjuk érteni és megismerni anélkül, hogy ki ne 
szabadítanánk az általunk megteremtett laboratóriumának fogságából, és el ne fogadnánk 
egyúttal, ebből következően, hogy a jelen világunkat létrehozó lény már meghalt. Ha viszont 
kiszabadítjuk magunkat eme laboratóriumból, azonnal tudomásul kell vennünk azt, hogy 
meginog az igazságába, az igazságunkba vetett hit, meginog mindabban, amiben eddig hinni 
kellett, mivel a jelen világunkat létrehozó lény már meghalt. Csak annyira szabad hinnünk 
ezek után az eddigi kötelező meggyőződésekben, vagyis a laboratóriumban kotyvasztott 
világunkban, mint minden másban, amit nem a mi laboratóriumunkban hozunk létre, hiszen a 
jelen világunkat létrehozó lény már meghalt. Figyelembe kéne most már vennünk, hogy a 
világ többé már nem a laboratóriumunkkal egyenlő, és aztán, ebből következően, azt is 
figyelembe venni, hogy az abban összehozott igazság, hatékonyság, ésszerűség meg 
jogszerűség és így tovább is csak annyira érvényes vagy annyira sem, mint a hit a jóslásban, a 
természetfelettiben, a babonában vagy a titokzatosban, a mi laboratóriumunk nem tud 
befogadni. Ha így teszünk, márpedig így kell tennünk, akkor a világunk egy csapásra 
megváltozik, akkor majd belátható, hogy a jelen világunkat létrehozó lény már meghalt, 
együtt a laboratóriumával, mielőtt még tudna a haláláról. Viszont ha továbbra is azt 
gondoljuk, és úgy viselkedünk, hogy az ilyen lény él, akkor el vagyunk veszve, el vagyunk 
tévedve.  

Kérdezik tőlem az intézeti kollégáim, mi az, hogy a jelenlegi világot laboratóriumban 
hoztuk létre? Mosolygok. No és talán a mi világunk itt és most, amelyben élünk, ugyanolyan 
talán, mint a többi világ? Mosolygok.  

Persze titkolják az intézetben az elméletemet, és rám parancsolnak, nehogy 
nyilvánosságra hozzam, sőt még csak ne is beszéljek róla, a baráti körömben sem, sőt a 



 149

családomban sem. Elméletem megbontja persze az intézetnek, mint szellemi műhelynek az 
egységét.  

Nem értem… mi az… hogy a jelen világunk laboratórium… ha megölsz… Újhely… 
akkor sem értem…, mondja Fóris Csaba, intézetvezető. … És volna valami lény… aki világot 
hoz létre… de már nincs… mert meghalt … ez vicc… nevetséges… Gyanítom… Újhely… te  
a megújulásunk ellen lépsz fel… ha a laboratórium ellen beszélsz… mert minden megújulás 
laboratóriumból indul ki… 

Teljesen különleges… elmélyült kutatómunka eredménye a Gyuláé…, mondja Halász 
Leó, munkatárs. … Sőt szokatlan és egyedi… tapogatózás a nálunk még ismeretlen 
irányába… vagyis az eddigi fő csapás meg nem értésének jogára... és ennek a jognak a 
kivívása a legfontosabb… 

… Mondhatom… Újhely… kívül vagy… nagyon kívül…,mondja Gál Kálmán, 
főmunkatárs. És nem hiszel semmiben… pedig a hit a legnagyobb dolog… elsősorban is az 
istenben való hit… hogy kimondjam… és ha a hitet figyelembe vennéd… segítene neked… és 
akkor nem merülne fel benned… hogy egy laboratóriumot… akárki is hozza létre… el kell 
pusztítani… mert bár nem mondod ki… de  az elpusztítására célzol… és nem gondolsz arra… 
hogy egy laboratórium… legyen bár nem-szeretem is… megnyerheti az istenség tetszését is 
esetleg…  

Ez az eszmefuttatás… mint a Gyuláé… a kiszolgáltatottságunkat… amely rettenetes… 
világítja át… az önmagunknak való kiszolgáltatottságunkat érinti…, mondja Törő Mátyás, 
munkatárs. …  Egy ilyen elmélet hiánycikk…  

Na ne már… Újhely elmélete soha nem lesz hiánycikk… mert arra nincs kereslet… 
nem is kell… hogy legyen…, mondja Koszta Vince, csoportvezető. … Aki ilyesmiben mélyül 
el… hogy a jelen világunkat létrehozó lény már meghalt… az seggfej vagy elembeteg…  mert 
nem látja… hogy az ilyen lény él és virul… és azt sem veszi észre… hogy viszont 
lehetséges… miszerint egy ilyen lény laboratóriumában éppen a nép és a nemzet elitjének 
képviselői kísérletezzenek… és miért ne tennék… 

Basszátok meg…, mondja Gábor Tamara, segédmunkatárs. … Fedezzétek már fel… 
micsoda is ez… ez a… nincsenek rá szavak… egy új világlátás és életmód alapozódhat erre… 
a Gyula lélegzetelállító elméletére… például egy új csapás megteremtésére irányuló tenni 
akarás életmódja… az ember elélvez a gyönyörűségtől…  

Elélvez… micsoda kifejezés… és egy nő szájából… erkölcstelen tökéletesen…, 
mondja Jakab Tibor, intézetvezető-helyettes. … Értem én… Újhely… értem… mit akarsz… 
sajnos értem… csak morálisan tarthatatlannak gondolom… tarthatatlannak egy laboratórium 
felszámolását is… mert abban kísérletezhetnek… hogy csak egy példát mondjak… 
felmérhetik a különböző  etikák hatékonyságát… 

Én mint főmunkatárs mosolygok és hallgatok.  
Őszinte leszek… Újhely…  szurkolok… hogy a fejesek tegyenek téged helyre… és ne 

nekem adják ki a te megrendszabályozásodat…, mondja Fóris Csaba, intézetvezető. … 
Tudhatod… milyen kellemetlen volna az nekem… Különben pedig elméleted tökéletesen  
reformellenes… 

Én mint  főmunkatárs  mosolygok és hallgatok.   
Felmerülhet… hogy nem is annyira erkölcstelenül járnak el majd a fejesek… ha  

téged… Újhely… a helyedre tesznek… sajnos… hogy ezt kell mondjam…, mondja Jakab 
Tibor, intézetvezető-helyettes. … Tudniillik a laboratórium modern fejlemény… és az a 
lény… aki ezt létrehozza… a tudását szeretné gyarapítani… ami morálisan igen helyes…  

Én meg azon gondolkozom… Újhely… elárulom… rád szabadítsam-e a nép dühét… a 
nemzet megvetését… hahaha…, mondja és nevet Koszta Vince, csoportvezető. … Hiszen a 
nép csodál minden laboratóriumot… a nemzet fogalma is… be kell vallani… 
laboratóriumban kristályosodik ki…  
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A templom is felfogható… tudd meg… Újhely… egyfajta laboratóriumnak… 
amelyben hittel teli lények imádkoznak …, mondja Gál Kálmán, főmunkatárs. 

Hahaha… elképesztő vélemények… Ti is azok közé… a Gyula által említett lények 
közé tartoztok… akik már meghaltak… hahaha..., mondja röhögve Halász Leó, munkatárs, 
Törő Mátyás, munkatárs, Gábor Tamara, segédmunkatárs.   

Kuss… ennyi… hogy kuss…, mondja Jakab Tibor, intézetvezető-helyettes, Koszta 
Vince, csoportvezető, Gál Kálmán, főmunkatárs.  

Fóris Csaba, intézetvezető békít.  
Én mint főmunkatárs  mosolygok és hallgatok. 
Különben az elméletem sem kell ahhoz, hogy a hatalom hangja vádolja az intézetet, 

mondván, tele vagyunk rossz szándékkal, indulati sugallatoknak engedünk, olyan valóságot 
konstruálunk, hozunk létre, amely szűk, zárt, elszigetelt, sőt hazug, nem annak megfelelően 
szemlélünk semmit, ahogy kéne, dekadensek, hanyatlást, romlást, pusztulást előidézők 
volnánk. És igazoló jelentéseket, feljegyzéseket követel az irányítás az intézet vezetésétől. 

A szidalmakra és vádakra ismét összezárunk, egymásközti ellentéteinket elsimítjuk, és 
elzárkózunk az igazoló jelentésektől.  

És egyre-másra érkeznek a kifogások, az elítélések, hogy az árulás gazembersége 
bélyegét viseljük a homlokunkon, mivel, micsoda szégyen, a hangulatot kedvezőtlenre 
hangoljuk, összebékítünk aljas eszméket fényesekkel, lőszert adunk az ellenségnek, és éppen 
egy olyan időszakban, amikor megint kiássa a csatabárdját. Klikkszellem, ez is a fejünkre van 
olvasva, ural el bennünket, egy olyan klikk szelleme, ami egyre elvetemültebben szegődik az 
úgymond élenjárásról való lemondás, a visszavonulás szolgálatába, eredményezve a 
visszahúzó öncélúságot, megbotránkoztatást, gúnyolódást, pukkasztást, az igazi értékek és 
elkötelezettségek kikezdését, mert leszünk egy olyan érdekszövetséggé, amely a felelősség és 
a körültekintés kívánalmait felháborítóan megsérti. Hiányzik belőlünk az árnyalás, a 
megfontoltság, a higgadtság iránti készség, nem törődünk mással, csak az önző, avítt és 
légvárkergetőnek mondható önkifejezésünkkel meg önmegvalósításunkkal. Kéjes örömünket 
leljük, hozzák fel ellenünk ezt is, a szenvedés, a tűrés, az elzárkózás, a belenyugvás, a 
cselekvésképtelenség, sőt a mindenre képtelenség eszményítésében. A jó szándékú 
figyelmeztetéseket eleve megrendszabályozásnak, rendcsinálásnak gondoljuk, holott akik 
figyelmeztetnek, ők, az irányító erők, egyúttal  a dolgozó emberek képviselői is, csupán csak 
a dolgozók követeléseinek adnak teret. Kihívóan vesszük semmibe, kerepelik egyre a magas 
polcokról, a kívánalmakat, amikkel a tudomány a fenntartónak, a nép államának tartozik, a 
nép megbízottainak szemében mindenképpen.  

Találgatom, vajon ki lehet a besúgó, aki az intézetre van állítva, hiába, nem tudom, 
csak azt tudom, hogy biztosan van besúgónk, valószínűleg több is. 

Az a besúgó, aki a főnököt, Fóris Csabát figyeli, és aki az egyik barátja lehet, és persze 
szintén kutató, próbál részletesen beszámolni Fóris azon időszakáról, amikor az intézet 
támadások középpontjába került, ebből közlök részleteket.  

… Fóris bizalmasan elmeséli (közli a besúgó), miszerint eltolódik korábbi 
álláspontjától éppen ellenkező irányba, nagy lelkesedéssel, tudatosan, akarattal, 
meggyőződéssel, mert, mint hevülettel ki is fejti Fóris, rossz volna a lelkiismerete, ha 
megmaradna annak, aminek, akinek indult, pedig abból az irányból nagy nyomás nehezedik 
rá, próbálják jobb belátásra bírni barátian, jóindulatúan, ám hiába. Nem esik át ugyan, teljesen 
azért egy másik vonzáskörbe, hat rá a mozgalom továbbra is, számonkérhetik rajta a 
párttagságot nyugodtan, de az újabb álláspont, amit kezd magáévá tenni, már neki fontosabb. 
Szeretné megfogalmazni a társadalomról, a történelemről, a mozgalomról vallott mostani, 
megváltozott nézeteit, és ezen dolgozik. (A besúgó ígéri, hogy majd megszerzi és elküldi a 
dolgozatot).  



 151

… Fóris egyik vizsgálatával (hogy melyik ez, azt majd megírja, mint ígéri a besúgó, és 
részletesen fogja elemezni) máris, holott még csak éppen elkezdi, problémák vannak, ahogy 
bevallja, keresztbe akarnak neki tenni. Különben idegességre panaszkodik, és, néha nem bírva 
magával, ordítani volna kedve, de nem teheti, mert ő nem olyan, aki ennyire elengedhetné 
magát…  

… Készült a filmgyárba a múlt héten, mert dokumentumfilmet csinálhat, és éppen az 
egyik problematikusnak tartott vizsgálata alapján (erre felhívná a besúgó a figyelmet), mégis 
elég pénz lehet rá, ugyanis, mivel hiába várja a filmgyár kocsiját, ezért taxit hív, amit ugye 
persze nem ő fizet. Rengeteg dolga van, számtalan feladata, mint meséli, azt sem tudja, hol áll 
a feje, jól jön neki a jóga, mert anélkül már kiborulna…  

… Elmegy egy olyan társaságba, amilyenbe azelőtt eszében sem volna megfordulni, rá 
is csodálkoznak, hogyan kerül ide, aztán örömmel veszik és pátyolgatják. Fóris azonban 
mintha megnémulna, tapasztalva, miket is beszélnek körülötte (erről sajnos részletesebben 
képtelen beszámolni Fóris, jegyzi meg a besúgó, tudniillik Fóris éppen fogorvostól jön, 
gyulladt foggyökere kínozza)…  

… Pénzzavarban van, nemsokára megszületik a harmadik gyereke, ezért a 
Mátyásföldön lévő, régi, öröklött, családi házukat egy kis szobával bővítik, és erre rámegy 
minden megtakarítása, sőt kölcsön kell kérnie… 

… Indul Erdélybe, körülbelül két hétre, széjjelnézni szándékozik, tájékozódni, mert 
hazugságoktól mentes, mint kijelenti, véleményt szeretne kialakítani. A Gyimesi havasokban 
van ismerősének faháza, de Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, Csíkszeredára is ellátogat, és 
Bibliát visz, nem is egyet, mert az ott hiánycikk. (Kérdezi Fóris tőle, a besúgótól, nem üzen-e 
valamit valakinek, mire a besúgó azt válaszolja, mint írja, hogy nem, nincs neki ott kapcsolata 
semmi). Közben több telefont bonyolít le Fóris, amelyekből leszűrhető, hogy nagy gondban 
lehet az intézetet tekintve, hisz az bírálatok középpontjába került, amit Fóris a 
következőképpen fejez ki: rövidlátó, szerencsétlen, korrupt, karrierista, szemellenzős, 
tehetségtelen, tájékozatlan, bunkó irányítással állnak szemben...  

… Az intézet munkatársainak közös tanulmánykötete készül, a héten mindannyian 
befejezik a saját írásukat, és együtt gépeltetnek, összedobják rá a pénzt, így egy főre sokkal 
kevesebbe kerül. (Az elkészült kéziratokból szerezni fog, ígéri a besúgó, és mellékeli majd, 
hogy még a megjelenés előtt sor kerülhessen esetleges intézkedésre)…  

… Hogy a felesége előrehaladott terhes, és Fóris nem lehet együtt vele az ágyban, az 
neki, mint egy elejtett megjegyzéséből kitűnik, jól jön mostanság, tehát úgy látszik, valahogy 
nem mehet neki a szex…   

… A napokban kiderült, egy intézetbeli társalgásból, hogy az Újhely Gyula nevezetű 
főmunkatárs meglepően sokat tud a lengyelországi dolgokról, elmesélte, hogy perbe fogták az 
illegális kiadó igazgatóját, és az az illető az utolsó szó jogán nagy beszédet mondott, a Szabad 
Európa közölte, meg fogják ismételni, és Újhely szerint magnóra kéne venni, de az övét most 
éppen javítják, mire Fóris rögtön felajánlja az intézet egyik magnóját. (Újhely még azt is 
elújságolta, tér ki erre is a besúgó, hogy egyik barátja a disszidálást fontolgatja, nem mondja a 
nevet, de a besúgó, mint jelzi, érdeklődik és megtudja, hogy Újhelynek egy Pala nevű 
barátjáról lehet szó, akinek már a jegye is megvan a bécsi gyorsra, június 3-ára szólóan). 
Közben Gál Kálmán, egy másik főmunkatárs, elmegy vásárolni, tojással, virslivel, hagymával 
érkezik vissza, és Koszta Vince, csoportvezető, aki igen szereti a hasát, főzésbe fog, tudniillik 
kialakítottak egy kis teakonyhát az intézetben, hogy engedéllyel-e vagy sem, ki tudja, és 
kibontott Koszta egy üveg bort, nem is akármilyet, Badacsonyi Kéknyelűt. Fóris nem iszik, ő 
soha egy kortyot sem, nem is cigarettázik, az meg, hogy nőzzön, eszébe sem jut, azonban 
különböző vitaminokkal és gyógynövény pirulákkal serkenti magát. Mikor feltálalják a 
tojásos virslit, Újhely felkiált, milyen jól jönne egy ilyen ebéd vagy két és fél millió magyar 
embernek. Szerinte kéne jótékonysági akciókat szervezni, nem elég az az egyetlen egy 
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koncert, amelyen egy neves zongoraművész (sajnos nem érti jól, hogy kicsoda, írja a besúgó) 
elvállalja a szereplést. (Ez a koncert persze, mondania sem kell, így a besúgó, illegális)… 

… Fóris értesülései szerint a kereskedelmi minisztériumokat összevonják, sőt talán az 
ipari minisztériumokkal egyesítik, ez nyugaton, mint Fóris hangsúlyozza, természetes, ott 
egyetlen gazdasági minisztérium van. Elmesélte, hogy Miskolcon előadást tartott nemrég, 
haza hozta autóval valaki, aki dicsért neki két kádert, éppen a tudományirányításból, a 
nevüket nem hajlandó Fóris még ki sem ejteni, és hát, mint kifakadt, elég nehéz volt neki 
elviselni, és megtartóztatni magát, ne mondjon róluk valami csúnyát azon a hosszú úton. 
Kevés ideje jut, panaszolta, a gyerekeire, az egyik már kamasz, és Fóris fél, hogy majd 
kipróbál ezt-azt, olyasmit, ami belőle, Fórisból elviselhetetlen idegizgalmat váltana ki…  

… Szerepelt az intézet nemrég egy egyetemi klubban, és ott, mint ezzel dicsekedett 
Fóris az irányításnak adott jelentésében, feltűnő elismeréseket kaptak. (Hát persze, jelzi a 
besúgó, már eleve olyan irányultságú hallgatók jöttek el, akik tökéletesen fellazító szövegeket 
hangoztattak, és ez, ez a törpe kisebbség adta Fórisék alá a lovat.) Elmondta még Fóris, hogy 
édesanyja kórházban van, combnyaktörést szenvedett, és Fóris tart attól, hogy nem épül fel az 
anyja, és fél, majd jön a dilemma, milyen temetést rendezzenek, tudniillik édesanyja nagy 
református. Azt is elmesélte (mert firtatja ő, a besúgó maga, amint megjegyzi), hogy a 
hagyományról szóló dolgozatát, ami ellenérzésekbe ütközött korábbi mestere és pártfogója 
részéről, tovább szándékozik folytatni hasonló, tehát szembenálló szellemben…  

… Szó került az intézet munkatársai között magas rangú szovjet vezetők budapesti 
látogatásáról, nem tudják, miért jönnek, talán mert a lengyel események kapcsán 
konzultálnak. Az várható szerintük, hogy nálunk is rátenyerelnek majd kissé az ellenzékre, és 
ezt meglehetősen kárörvendve adták elő. Fóris homályosan megvallotta, hogy a lelkében 
viharok dúlnak az ellenzékhez való viszonyát tekintve, és az eredmény elutasítás. Ugyanakkor 
feltűnő hazugságnak tartja a lengyel események hazai hivatalos visszhangját, azt, hogy nálunk 
az ipari munkásságra ne volna hatással. (Úgy gondolja a besúgó, ez arra vall, hogy Fóris 
nemcsak szembe megy, hanem tájékozatlan is, hiszen, a besúgó tudomása szerint, a magyar 
munkásokat hidegen hagyja.)…  

… Észrevesz Fóris lakásában (mint jelzi a besúgó) egy szamizdatot, megkérdezi Fóris 
véleményét arról, hát Fóris felemásnak tartja. (A besúgó meg, mint kifejti, eléggé gyengének, 
benne például felmerül, hogy az az idős mezőgazdász bácsi, akit szerepeltet egy írás, az 
éhségsztrájkjával, nem lehet teljesen normális, mire Fóris azt mondja, hogy az átlagember 
szemében nyilván nem az, de hát a szamizdatot nem ilyenek olvassák; hála istennek, teszi 
hozzá, mint írja, a besúgó. És vigyázni kellene, jegyzi meg a besúgó Fórisnak, ezt is említve, 
az úgynevezett sztrájkok megítélésénél is, mert nem minden munkabeszüntetés minősíthető 
így, az hamis következtetésekre vezet). Különben Fórisnak székrekedése van, és nem talál rá 
megfelelő orvosságot…  

… Fóris szerint a szocialista országok fokozatosan tönkremennek, elsősorban 
Magyarország, erre akkor jött rá, mikor megtudta, hogy az ország adóssága kilenc-tizenhárom 
milliárd dollár között lehet, és ez egy főre vetítve meghaladja az összes barátinak nevezett 
országét. Beszél a köztulajdon fogalmának elévüléséről, szerinte azé a gyár, aki vezeti, aki 
rendelkezik a munkáscsoporttal meg a termelőeszközök felett. Elmondja, hogy a reformok 
semmit sem érnek addig, sajnos, mert ő is a reformok híve, amíg abban a vezetésben, amely 
tönkreteszi az országot, gyökeresen nem vágnak rendet. És cikiz és cikiz. Leginkább a 
mesterét és pártfogóját cikizi, eléggé hálátlanul, még azt is felhozza például ellene, hogy az 
milyen kibírhatatlanul aszkéta, és bár neki, Fórisnak is hajlama van az aszkétaságra, azt nem a 
mesterétől tanulta, hanem hazulról hozza, és az egy másfajta aszkétaság. (Aztán  hamar el kell 
mennie Fórisnak valami fejesek, ahogy Fóris kifejezi, által szervezett értekezletre, jegyzi meg 
a besúgó)…   
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… Fórisnál megismerkedik egy egyetemi oktatóval, akit véletlenül nem ismer, mert 
Szegeden tanít, (a nevét sajnos nem jegyzi meg), negyvennégy éves, jó humorú, 
kiegyensúlyozottnak látszó, szőke, göndör hajú férfi, kiderül róla, hogy mivel felesége az 
egyetemen könyvtáros, így hozzájut nyugati folyóiratokhoz, esetenként a zároltakhoz is, és 
arról beszélt, hogy egy konzervatív francia folyóiratban olvasta, miszerint a francia 
kommunista párt részt vállalt a vendégmunkások kisöprésében. Kiderült, hogy ez az illető, bár 
személyesen nem ismer egyetlen ellenzékit sem, szimpatizál az ellenzékkel. Fóris azonban 
megjegyzi, hogy bár sok mindenben igazuk van, mégsem rokonszenvez velük. (A besúgó 
véleménye szerint, most már rokonszenvez, csak még maga sem tudja)… 

… Fóris a tanulmánykötetének kéziratát átadja neki (büszkélkedik a besúgó) 
véleményezésre (és nyomban mellékel is egy másolatot belőle), amelyben igen kelletlenül és 
színvonaltalanul tesz hitet Fóris, nyilván a megjelenés érdekében, a fennálló mellett, 
tulajdonképpen tessék-lássék, néhol kilóg a lóláb, például az állampolgár hazai 
kiszolgáltatottságát sugallja, és azt, hogy az úgynevezett szabadság csak a nyugati 
demokráciák sajátja, bár azért torzítottan, mint Fóris nagy nehezen hozzábiggyeszti. Minderre 
azért fel kéne hívni Fóris kiadójának  figyelmét, annál is inkább, mert kiemelt honoráriumot is 
fog kapni (a szerződést látta a besúgó, mint megjegyzi). Különben Fóris számtalanszor elejti, 
hogy nincs önbizalma, főleg azért, mert mostanában sokszor került olyan társaságba, ahol nála 
sokkal jobb beszédkészséggel és tájékozottsággal bírtak, és eléggé másként fejezték ki 
magukat, mint ő, ráadásul nem beszél nyugati nyelveket, le is söprik őt némelykor  a vitákban, 
pedig igyekszik helyt állni… Ja igen, Fóris kisnemesi családból származik (ezt csak most 
tudta meg, írja a besúgó)… 

… Az illetékes miniszter kijelentette, Fóris Csabát leváltja, ha Újhelynek, Halásznak, 
Törőnek és Gábor Tamarának nem mond fel azonnal. Erre fel Fóris tárgyalt Kosztával, 
Jakabbal és Gállal, aztán tárgyalásra hívta azokat, akiket ki kell rúgnia, meg akarta velük 
beszélni, hogy távozzanak közös megegyezéssel, ebben az esetben pedig tud is nekik állást, 
egy másik intézetben, mehetnének oda.  Meghányják-vetik a kirúgásra szántak, vagyis 
Újhelyék, és megállapodnak a közös megegyezésben, Fóris nagy megkönnyebbülésére, és 
távoznak. (Személyes véleménye, írja a besúgó, hogy nem kellene nekik állást adni, Fóris 
túlságosan kiállt  mellettük)… 

(A rendőrtisztnek, akivel kapcsolatban van a besúgó, az a véleménye, hogy eme 
hálózati személy feladatát kiválóan hajtja végre, sőt amikor úgy látja, gyors intézkedésre van 
szükség, akkor szóban jelent, ne fecsérelje el az időt körmöléssel.) 

 
 

47 
 

 
Akkoriban egy fordulat, illetve változás következett be, bizonyos érdekfeszítőnek 

tetsző történések, amit nem is akartam elhinni.  
Kezdődött azzal, hogy a szovjet gyarmattartóink új első embere az Egyesült Nemzetek 

közgyűlésében megnyugtatni szándékozott bennünket, sőt az egész világot, miszerint 
szabadok lehetünk tőle, a birodalmától, önrendelkező ország lehetünk, ha akarunk és tudunk, 
amely bejelentés tulajdonképpen döbbenetet váltott ki. Magam is megdöbbentem, hurrá, 
hurrá, de hát megszoktuk, hogy egy ilyennek, egy egyszerű szovjet diktátornak ne higgyünk. 
Legyintettem. Mert a szovjet pártállam első emberének kijelentéseire csak legyinteni szoktam. 
Mi mást is? Micsoda szemérmetlen alak, gondoltam. Porhintésnek tartottam azt is, mikor ez a 
diktátor valami átalakításról, valami nyíltságról beszélt. Hahaha, röhögtem, nyíltság, és egy 
ilyen szájából, mindez csak arra szolgál, gondoltam, hogy legyenek friss jelszavak, mert a 
régiek elkoptak, meg arra, hogy a szovjet megújuljon, alakuljon át, vagyis ne essen szét, 
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erősödjön meg. Hát nem? Mások azonban megszidtak, mondván, nem úgy van az, hanem 
nézzek csak körül, legalább nálunk, mert mi történik, sok minden változott, kimondhatóvá 
váltak korábban kimondhatatlan dolgok, színesebbek lettek az újságok, a rádióadások, a 
tévéműsorok, merészebbek a folyóiratok, szaporodnak a vitakörök. Egy majdnem-barátom 
lelkesen fejtegette, hogy ugyan még a kimondás és a kimondhatatlanság között tévelygünk, de 
már ez is eredmény, és vegyem észre, soha nem látott pezsgés kezdődött. No, hát ezen kissé 
élcelődtem.  

Nincs összeomlás, sőt válság sincs, nyilatkozta az egyik fő-főkutya, egy amolyan 
parancsuralmár, ahogy neveztem az ilyeneket. Nehéz helyzet az van, mondta, mert ami van, 
az nehéz helyzet, viszont még sincs válság, hanem újragondolás van, hovatovább átértékelés, 
sőt a párt által kezdeményezett átértékelés és újragondolás. És arra jutott, miszerint hagyja a 
párt a társadalmat önszerveződni, a kormányt kormányozni, hagyják, és ők hagyják, a párt, és 
maguktól hagyják, nem nyomásra, követelésre, hanem saját elhatározásból, sőt még a 
kilábalást is támogatják ők, a már említett nehéz helyzetből, tehát hagynak mindenkit ők 
kilábalni. Elképesztő, gondoltam, ők hagynak, ők hagynának, kérdeztem magamtól, hát ilyet, 
kiáltottam fel, ilyet még sosem hallottam egy ilyen alaktól, egy parancsuralmártól, ilyet még 
nem, hogy hagynának bármit is. És vajon  velük mi lesz, ha ők hagynak? Mert, ha hagynak, 
akkor a lényegüktől fosztják meg magukat. Persze most is hazudoznak, mesterkednek, 
gondoltam. 

Valami tévévitában megnyilvánulhatott egy úgynevezett ellenzéki is, aki hosszabb 
ideig nem szólt egy szót sem, arca szorongást tükrözött. Jé, hát ilyen, kérdeztem magamtól, 
egy ellenzéki? Pontosabban ilyen is van az ellenzékiek között? Nyilván sokat törte a fejét a 
tévé vezetősége, kit válasszanak, és sikerült egy ilyen félszeget, ilyen nehezen beszélőt találni, 
tulajdonképpen egy eléggé alkalmazkodót. A másik két vitázó, régóta ismert, a hivatalos 
parancsuralmat képviselő fennforgók gúnyosan megkérdezték az ellenzékitől, mi végett a 
szótlansága, talán őrzi a tisztességét? Erre aztán nem tehetett mást az az ellenzéki, és 
elmagyarázta, hogy őt feszélyezi a szereplés, rossz szájízzel csinálja, de olyan időket élünk, 
mikor nem térhet ki. Szegény, gúnyolódtak rajta a hivatalosok és hivatásosak. Az ellenzéki 
aztán nagy nehezen kinyögte, hogy nem érti, hogyan omolhat össze egyik napról a másikra 
így egy uralkodó állampárt, ez borzalmas és veszélyes, ugyanis légüres teret képez az 
egyetlen uralkodó szervezet szétesése, fogalma sincs, mi jöhet ez után, az egyetlen után. Nem 
akartam hinni a fülemnek. Hozzátette ez az ellenzéki hogy mi gyarmat, ezt a szót használta, 
amelyet persze helyénvalónak találtam, szóval gyarmat vagyunk, ezért aztán a mi térségünket 
betöltő gyarmattartó erőnek, mivel hazai erő már és még nem látható, maradnia kell, sőt 
szükséges maradnia, mert különben jön a zűrzavar, a fejetlenség stb. És többszörös szorongás 
tükröződött rajta. Ejnye, ordítottam magamban. A parancsuralmárok kissé vigasztalták, nem 
eszik oly forrón a kását, és vidámkodtak rajta, ezen az ellenzékin. Kezembe temettem az 
arcomat, és megerősödtem gyanakvásomban, hogy talán ezt az ellenzékinek nevezett alakot a 
parancsuralmárok nevezték ki ellenzékinek. Utána érdeklődtem, és megcáfoltak, mondván az 
illető tényleg ellenzéki, az ellenzék egyik irányzatát, enyhébb irányzatát képviseli. Szegény 
irányzat, gondoltam sajnálkozva. 

Később aztán feltűntek a képernyőn másfajta ellenzékiek is, akik már inkább az én 
szájam íze szerint beszéltek, aztán meg folyamatosan nyomták a szövegüket, hogy ilyen léhán 
fejezzem ki magam, nem igen engedtek szóhoz jutni mást,  és úgy véltem, mintha okosan, 
logikusan érveltek volna, sőt úgy vettem észre, mintha igen büszkék is lettek volna 
logikusságukra, okosságukra, már-már túlságosan is büszkék, és mintha túlgyőzték volna 
magukat a vitákban, és ez bizony, ha nekem tetszett is, másokban, mint tapasztaltam, 
visszatetszést keltett.    

Különben nehezen viseltem, hogy el kellett jönnöm az általam csak életvaló, illetve 
élethazug vizsgálónak becézett intézetből, és elhelyeztek állás gyanánt egy elfekvőbe, valami 
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mondvacsinált intézetbe, amely a jövő, nem tévedés, a jövő tervezésével foglalkozott, illetve 
kimondták, hogy azzal foglalkozik. El is kereszteltem a jövő jövőtlen intézetének, annál is 
inkább, mert a napnál is világosabb volt, hogy ennek az intézetnek nincs jövője, de nem is 
volna jó, ha lenne, egy ilyennek ne legyen. Ezt az intézetet, mint rájöttem, azért hozták létre, 
hogy bizonyos kétesnek tartott alakoknak is legyen munkahelye és fizetése. Érdemi munkát 
nem kellett végezni ezen a helyen, ahol kétfajta kétesek, egyrészt az érdekes kétesek, másrészt 
a furcsán kétesek hemzsegtek. A furcsán kétes figurákat, akik közé engem is besoroltak, egy 
külön részlegben helyezték el, amely a Rózsadombon működött, egy régi villában, több 
hasonló villa szomszédságában, elhanyagolt kert közepén. Erre a nagypolgári villára, amely 
terjedelmes volt, és kétszintes, itt-ott tornyocskákkal, íves ablakokkal és ajtókkal, egy nagy, 
oszlopos, félköríves terasz nyomta rá bélyegét, az uralkodott rajta torz arányaival. 
Elhanyagoltnak láttam, kissé romosnak is tetszett már, a cikornyás vaskerítésének bejárata 
rozsdásodott, az ilyenre szokták az elvarázsolt jelzőt alkalmazni. Elképedtem, amikor először 
kellett ide jönnöm, tébláboltam, mert semmi sem utalt arra, kiírás sem, hogy itt egy 
kutatóintézet működött volna. Mély csend honolt, nem mutatkozott senki. A teraszon aztán 
észrevettem egy cédulát, rárajzolva egy nyílat, alá firkantva merre, hova. Mentem a nyíl 
irányába, mégis eltévedtem. Egy ajtóhoz érkeztem, csöngetésemre sovány, öreg férfi jött 
kinyitni, látszott, ez egy lakás, a férfinek fogalma sem volt kutatórészlegről. Majd az emeletre 
keveredtem, ahol egy újabb ajtót vettem észre, és azon, mert nem volt csengő, kopognom 
kellett, mire egy bejárónő forma asszony jelent meg, és megkérdezte, hogy az elvtársnőt 
keresem-e. Nem értettem, és megmondtam, mit keresek, mire az asszony útbaigazított a hátsó 
bejárathoz.  

A titkárnőn kívül senki sem tartózkodott a részlegben, amely két kis szobából állt, 
visszataszító, régi, kiselejtezett, dohos bútorokkal. A titkárnő, harmincas asszony, kedvesnek 
mutatkozott, és elmagyarázta, hogy a belső szoba a részlegfőnöké, a külsőn ő és a 
munkatársak osztoznak, öten vagyunk, viszont csak két íróasztal fér be, tehát nem jut 
mindenkinek. Azonnal kifejeztem, nekem egyáltalán nem hiányzik egy íróasztal. A titkárnő 
ismertetett valami ügyeleti beosztást. Kapcsoltam, aha, ügyelet van, csak akkor kell tehát 
bejönnöm, ha ügyeletes vagyok, nagyszerű, gondoltam, és röhögtem magamban. Az ügyelet 
betartása fontos, magyarázta a titkárnő, mindig legyen valaki, aki felveszi a telefont, és 
megmondja, ha egy olyan munkatársat keresnek, aki távol van, hogy a központban 
tartózkodik éppen, mert van központ is. Megjelent a kézbesítő, tizenéves csaj, baromi sok 
újságot, folyóiratot cipelt, alig bírta. A titkárnő bemutatott neki, aztán azt is mondta, hogy 
majd meglátom, milyen ritka folyóiratokat is kapunk. Ez a villa, mesélte a titkárnő, egy igen 
híres, hajdani nagy pártember özvegyéé, aki az emeletet lakja, az nem ilyen romos, rendbe 
van hozva, az alsó szintet meg kiadja az intézetnek, és egy öreg bácsinak, a fürdőszobáját is 
kiadja filmforgatásokra, az hatalmas és igazi látványosság. A titkárnő, mint elárulta, igen 
jóban van az özveggyel, tegeződnek. És mikor a titkárnő azt is elárulta, hogy ő kinek a 
menye, rájöttem, itt aztán vigyáznom kell. Délben, mikor harangoztak, megjelent a 
részlegvezető-helyettes, a titkárnő meg nyomban lelépett. Aha, gondoltam, váltják egymást. A 
részlegvezető-helyettes, egy nyugdíjban lévő filozófus, valamikori nagy név, nyugdíja 
kiegészítése érdekében, előjogként, alkalmaztatott. A kulcsok és a zárak fontosságát 
hangsúlyozta, elmagyarázta, milyen kulcs milyen zárhoz illik, hogyan nyílnak, csukódnak, 
majd arra figyelmeztetett, hogy a telefonokat lehallgatják, valamint arra, hogy azt a rengeteg 
újságot és folyóiratot, amit a küldönc lány hoz naponta, csak itt, helyben olvashatom, mert ő, 
és csakis ő viheti haza  a főnökkel való megegyezés alapján.  

A továbbiakban csak akkor tartózkodtam a részlegben, mikor ügyeletes voltam, 
harmadnaponta, lebonyolítottam az összes telefonomat, a vidékieket is, és bosszankodtam, 
hogy a külföldre menő vonalakat kikapcsolták. Elolvastam az újságokat, de azokkal hamar, 
fél óra alatt végeztem, a folyóiratokat is beleértve, sokat röhögve rajtuk, nem is tudtam, 
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micsoda hihetetlen lapokat adnak ki. Egy héten egyszer találkoztam a részlegvezetővel, 
számomra ismeretlen szociológussal, aki szintén a zárakkal és a kulcsokkal jött. Közben 
érdeklődött, hogy tudom-e, mi az intézet jelszava, hát hogy a haladás sohasem kész, és az 
intézet azon dolgozik, hogy ne is legyen sohasem készen. Elképedtem ezen és ezen a főnökön. 
Majd adott egy munkát, hogy fél év múlva tegyek le húsz oldalas tanulmányt, milyen 
folyóiratokra lesz szükség a jövőben, ugye jövőkutatóról van szó, egyszerűen képzeljem csak 
el és fogalmazzam meg a jövő folyóiratairól szóló elképzelésemet. Ez a főnök igen kétes 
alaknak mutatkozott, szabályosan kétesnek, sok mindent rebesgettek róla, pénzek 
elsikkasztásától kezdve, besúgáson át, addig, hogy tanulmányait, a legelemibb jólneveltség 
nélkül, angolból fordíttatta, még csak nem is maga, és nem szégyellte a neve alatt közreadni. 
Beszédmódját, viselkedését undorítónak tartottam, annyira, hogy, ha csak megpillantottam, 
lelkibeteg lettem, nem is voltam képes szót váltani vele. Kevés embert rühelltem úgy, mint ezt 
a főnököt, így aztán a vele való érintkezésemet, meg a furcsa, igen furcsa kollégáival, 
hozzájuk hasonlókat, ilyeneket azelőtt nem is ismertem, igyekeztem a minimumra korlátozni.  

Egyszer, mikor értekezleten a részlegfőnök előadta, micsoda új és jelentős 
feladatokkal bízták meg a részleget, benyitott a villatulajdonos, a hajdani nagy pártember 
özvegye, egy öregasszony, aki félbeszakítva az értekezletet, bejelentette, éppen most érkezett 
vissza tengerparti nyaralásáról, ahol kitűnő társaságban múlatta a napokat, megboldogult 
férjének még élő kamerádjaival. A részlegvezető széles mosollyal lépett a neves özvegyhez, 
és kezet csókolt neki. Csaknem kirobbant belőlem a röhögés, micsoda színház, ilyen színházat 
kéne, gondoltam, csinálni.  

Próbáltam a kedvező oldaláról látni sorsom újabb állomását, elsősorban is, hogy van 
időm, rengeteg időm a témáimmal foglalkozni, ráadásul még fizetést is kapok, bár igen 
keveset, viszont semmiért.  

Azonban a lelkem, az eszemmel ellentétben, berzenkedett, és a lelkemet hiába 
próbáltam belátó eszemre hangolni, lelkem nem lett belátó. 

Abban az időben az is megtörtént, hogy a pártállam egyik titkára az új hullám híveként 
próbált szerepelni, igyekezte elhagyni a diktatúra megszokott nyelvét, sőt még újdonságokra 
is futotta neki, például kijelentette, hogy jelenjenek csak meg friss szerveződések, ám 
hozzátette azonnal, ha a régi szerveződéseket lehet bírálni, mint ahogy most lépten-nyomon 
bírálni kezdik, meg az állapotokat is, akkor nem kerülhetik el a bírálatot a frissek, az újak 
sem, meg az új állapotok sem. Aha, gondoltam, a bevált módszer, majd helyre tesznek, és ők 
mondják meg, milyen helyre. Ismerjük, gondoltam.   

Akadt nekem egy ellenzéki ismerősöm, aki szónokolt is március 15-én, és aki 
tüntetéseket szervezett, és hát eredményesen, sok tüntetés kezdődött tudniillik, és ettől az 
ellenzékitől próbáltam tájékozódni, és ő kijelentette, a rendszer megdőlt, a diktatúra megdőlt, 
és demokrácia lesz. Rácsodálkoztam. Széttárta karját, nevetett.  

Furcsán éreztem magam különben, hogy nem az az ember uralkodott már, aki, mióta 
az eszemet tudtam, legalábbis kamaszkoromtól uralkodott, ülve, üldögélve a trónon. Mintha 
kizökkent volna az idő meg a történelem. És az ilyen idő, kizökkent idő, bizony tényleg 
történelmi idő, mesélem majd az unokáimnak, mint gondoltam.  

Hallottam egy viccet: Az új állampártfő megkérdezte a rabbit, hogyan lehetne 
kimászni a szarból; a rabbi azt válaszolta, fel kell oszlatni a pártot, és minden templomot 
zöldre festetni; nem értem, rabbi, tanácstalankodott az új fő-főtitkár, miért kéne a 
templomokat zöldre festetni, kérdezte; nu, látom, mondta a rabbi, azt érted, miért kell 
feloszlatni a pártot. 

Azonban szorongani kezdtem, nem tudtam megmagyarázni miért, de szorongtam, és 
egyre inkább szorongtam. 

Úgy láttam, hogy zűrzavaros, kíméletlen világ van kialakulóban, no persze csak 
bizonyos értelemben, mert ugye a múltunk is bővelkedett zűrzavarosságban és 
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kíméletlenségben, mindenesetre úgy érzékeltem, hogy bárhová is nézek, rettenetesen nagy a 
zajgás, és ebben a nagy zajgásban felkavarodott a zajszenny, ami még inkább szorongást 
váltott ki belőlem.  

Sok házi mulatságra hívtak, akkoriban mulatságok mulatságra halmozódtak, mesélem 
majd az unokáimnak, és azt mesélem majd, hogy ha elmentem, nem találtam a helyemet 
ezeken a legalább kilencven főt számláló bulikon, úgynevezett bulikon, csupa felajzott alakot 
láttam, a barátaimat, a majdnem-barátaimat, az ismerőseimet meg ismeretleneket, akik 
zaklatottan, nyüszítve, szélhámoskodón, tolakodva stb., a jövőjükre készültek, illetve keresték 
a helyüket, zaklatottan keresték az érvényesülésre, nyüszítve keresték és erőszakosan 
helyezkedve a nekik vágyottat, tolakodva és tolakodva. Sértett ez a tolakodás, nem tehettem 
róla, sértett. Képtelen voltam eldönteni, milyen legyek velük, rettenetes, gúnyolódó vagy 
elbűvölő. Sokan, mint mesélték, magáncéget alapítanak; az állami vállalatoknak meg 
mindennek, ami állami, magyarázták, befellegzett. Mások azzal jöttek, hogy különböző 
pártokhoz csatlakoznak és különböző szervezeteket hoznak létre.  

Amerre csak néztem különben, tülekedést láttam, újraformálták magukat a legtöbben, 
véleményeiket csereberélték. A modor nem tetszett, nevetséges öntömjénezést tapasztaltam, 
alantas érdekkapcsolatokat, tekintetnélküli könyöklést, akármerre meresztettem a szememet, 
csak egy roppant nagy rakás elrémítő, az egyéni arcvonásokban is kifejeződő akarnokságot 
vettem észre. 

Magam úgy gondoltam, hogy nekem a szabadság a legfontosabb, és reménykedtem, 
hogy tényleg bekövetkezik majd a szabadság.  Abban is reménykedtem, hogy a tudomány, a 
kutatás felszabadul az eddigi méltatlan kötöttségek alól. Bíztam abban, hogy kinyílhat  
előttem a nagyvilág. Ádám egészen más közegben fog felnőni, mint én, reméltem ezt is, egy 
félelemmentes világban. Szóval szabadság, kötetlenség, nagyvilág, félelemmentesség, nekem 
ezt jelentette körülbelül a politikai változás.  

Sűrűbben kezdtem olvasni fajsúlyosnak mondott hazai irodalmi és tudományos 
lapokat, hogy majd unokáimnak beszámolhassak a korról, és elbámultam, mert azokat mintha 
elkerülte volna a kétségtelen változások szele, elfújt mellettük, ha meg a szélbe kapaszkodtak, 
akkor kijött belőlük most már, amit még nemrég a cenzúra jótékonyan eltakart, 
tulajdonképpen javítva a közleményeiken, most viszont, cenzúra híján érzékelhetővé vált a 
tömény tehetségtelenség, kijött belőlük, kik is ők, hát üresfejű firkászok, akik rászabadultak 
az úgynevezett önkifejezés szabadságára, no csak a félig-meddig szabadságára, amit 
tulajdonképpen még nem is lehetett szabadságnak nevezni, amiből aztán elképesztően 
szófosó, képzavaros, tömény hülyeség lett, magánérdekű, hihetetlen gyagyaság meg 
tájékozatlanság, elképedtem, de nem is a hülyeségtől és gyagyaságtól, mert az ugye 
felmentést adott volna, inkább a semmit sem akarástól hűltem el, a tanácstalanságtól meg az 
értelmetlenség kifejeződésétől  hűltem el, a szellem hiányától hűltem el, ám legfőképpen 
azoktól hűltem el, akik magukat a parancsuralommal szembeni ellenállás erkölcsi magaslatára 
emelték nyomban, holott korábban mélységesen kiszolgálták. És kirobbanóan röhögtem az 
írni nem tudás mint az írni tudás egy nálunk felmagasztosított hamis formáján. A király 
egyből meztelen lett, de még mennyire, ahogy leomlottak, ha nem is egészen, a korlátok. 
Szóval az unokáimnak majd azt mesélhetem el, gondoltam, miszerint volt egy olyan  időszak, 
mikor a szófosás, a képzavar, a hülyeség, a semmit sem akarás, a szellemhiány, a 
tanácstalanság, a tájékozatlanság, az úgymond erkölcs erkölcstelen felmagasztosítása, no és 
persze a hazudozás ment az irodalomban, mindez leöntve írni nem tudással mint írni tudással. 
Szegény unokáim, hogy majd ezt kell hallaniuk, és szegény írók, gondoltam, nincs mit 
megírniuk. Látszott azért bizonyos irodalmárok igyekezete, áttérni az egyik politikai rendszer 
szolgálatából egy másik politikai rendszer szolgálatába, látszott az igyekezet, átváltani az 
egyik árfolyamot egy másik árfolyamra, csak még hiányzott valami tanfolyam, amely kijelölte 
volna számukra a haladási irányt, és amely rávezetett volna, hogyan kell kikerülni árulkodó 
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mondatzárlatokat, ráadásul hangsúlyosakat, hogy ne lógjon ki a lóláb. És nagyanyátoknak, 
mondom majd az unokáimnak, vagyis Emmának ugye ehhez a nullához kellett volna 
alkalmazkodnia, hogy felfigyeljenek rá. Azért találtam kivételt, legalább öt, illetve hat, esetleg 
hét kivételt találtam, hét írót, a költőkről most nem beszélek, hetet a sok száz közül, akik 
helyénvalóan éltek a szabadsággal, ha nem is mindig tehetségesen meg nekem 
rokonszenvesen, de azért helyénvalóan, és ezt sem fogom eltagadni az unokáim előtt.   

Persze a tudományosnak nevezett folyóiratok szerzőinek többsége is mintha 
zavarodottságot mutatott volna, igyekeztek az idők szavához igazodva írni, látszott, 
elvesztették az iránytűt, tehát összevissza fogalmazgattak, elviselhetetlenül tértek ki minden 
fontos dolog elől, és, ahogy mondani szokták, nyomták a sódert, kezdtek hirtelen 
megvilágosodni, csak az volt a baj, hogy eme világosodásuk rettentő sötétséggel párosult, 
általában fecsegtek valami megújulásról, arról aztán, a megújulásról szépen fecsegtek, 
fecserésztek üresen, avíttan, nyomulva, lökdösődve előre és előre, arrafelé, amerre az 
érvényesülésüket látták, csak hát igen homályosan láttak még, nem tudták megnevezni, mire 
is gondolnak, milyen megújulásra, és hát ezen a megújulásos dumán, amely persze az 
igazodásról szólt, jót mulattam. 

Közben persze dolgoztam fő kutatásomon, a korszakváltozásokon, új kezdeteken, 
éppen azon gondolkoztam el, a második kötetet írván, hogy a világ szörnyűségeit tapasztalva 
szenteskedünk, leckéztetünk, lelkizünk, tanulságosdit játszunk, és sekélyes módon, éppen 
mikor az összes fellelhető tanulság ízlés dolga lett, és létezik az úgynevezett tanulságból meg 
szenteskedésből levont ízlés, amelynek igen tetszik például a hétköznapi hullahegy.    

 Emma is dolgozott a regényén, azon a sejtelmes prózán, bizonyos titokzatos vörös 
tintával levelezőkről, kiket címzettjük, egy bátor asszony leleplez, másodszor vagy már 
harmadszor írta át. Egyre különösebb lett a hangulata, és még különösebbek az 
eszmefuttatásai, szépen volt ábrázolva a szereplőik sorsán keresztül, hogy  érzékelhető zavar 
támadt mostanában a napjainkig ívelő történelem megítélésében, utalva szokatlan tényekre, 
melyeket izgatottan lehetett vitatni, vitatták is a szereplők néha kárörvendően, máskor 
szomorúan, sőt tamáskodóan, de mindenképpen okosan; meg aztán gyötrő események 
villantak fel. Emma szerepeltetett undorító, pálfordulásban lévő meg szilárd jellemeket, és 
mintha pacsirta énekelt volna a szövegében.  

 Úgy nézel ki, Gyulám, mondta anyám, Ilona, mint egy hintáslegény, egy komoly 
értelmiségi nem így mutatkozik, különösen most nem, mikor mindenki igyekszik úriember 
formát ölteni, ha meglátlak, szeretnék kitérni a hitemből. Milyen nagyszerű, anyuka, 
mondtam, hogy az öltözködésemmel kapcsolatban általában a hit, egy ilyen fontos dolog jut 
az eszedbe. Miket beszélsz  nekem, moderáld magad, csattant fel anyám, inkább vágatnád már 
le végre a szakálladat meg a bajuszodat, rondán öregszel így, Gyulám, és ápolatlan benyomást 
keltesz, már ne haragudj, igazán észrevehetnéd, hogy ez a külső már avítt, lejárt, most más 
korszak van kibontakozóban. Anyuka, az arcszőrzetemet, mivel minőségi, szakértők szerint 
minőségi, inkább egyre növesztem, dúsítom, legyen mit értékesítenem a piacon, ha majd 
rászorulok, nemsokára kialakul nálunk az arcszőrzet piaca is. Hülye a fiam, szögezte le 
anyám.  

Nagymamám, Rozália, túl a kilencvenen, alig tudott már beszélni, tulajdonképpen 
haldoklott. Utolsó beszélgetésünk alkalmából összeszedte magát, azt akarta mutatni, ő bizony 
még a régi, azonban nemigen sikerült szegénynek. Gyulus, a pondrós kutyával etetném meg 
azokat, mondta. Kiket, kérdeztem, kiket nagymama? Akiket a rossznyavalya törjön ki, 
mondta. Kiket törjön ki, kérdeztem, a rossznyavalya, nagymama? Akassza fel őket Kozarek, a 
hóhér, mondta. Könnyes lett a szemem, elfordultam, mert rám jött a sírás. A pondrós kutya… 
Nem fejezte be, elhallgatott. Aztán még annyit mondott akadozva, amit már elmondott 
többször is régebben, hogy, Gyulus, nézz nagyapád képére itt, az éjjeliszekrényen, bírna téged 
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nagyapád, Gyulus, mert úgy gondolná, hogy éppen olyan vagy, mint ő. Megint elhallgatott. 
Majd még hozzátette, bár olyan lennél. Nehezen lélegzett. Sírtam.     

És szorongásom egyre erősödött, sőt felerősödött, szorongtam, mivel nem 
csatlakoztam se ide, se oda, szorongtam a sehová sem tartozásomtól, mert sehová sem 
köteleztem el magam. Gyakran tettem fel egy lemezt, valami reneszánsz szerzőtől, hátha a 
zene oldja a szorongásomat, ámde szorongásom állandósult. És már szorongtam attól is, hogy 
majd elutasítják ösztöndíjkérelmemet mind külföldre, mind belföldre, mert senkinek sem 
vagyok fontos. Még azért is szorongtam, nehogy elaludjak reggel, mikor Ádám nálam 
tartózkodik, mert Ádám nem kel fel magától, és akkor elkésik az iskolából. És szorongtam, 
hogy az ország, mint olvastam, kényszerpályán haladt, és micsoda szorongatóan, de nem 
csupán mostanság, hanem, a kényszerpálya elméletek szerint, évszázadok óta így, szorongást 
keltően mendegélt a maga kényszerpályáján. Hát, ha oly régóta, akkor pedig felesleges, 
gondoltam, szoronganom ezen. 

Ugyanakkor izgatott is voltam, hátha tényleg a szabadság felé haladunk. 
Barátom, Máté, az igazságosztó és csupabőr, belevetette magát a politikai változás 

hullámaiba, ellenzéki lett, felhívásokkal bombázta a közvéleményt, a napokban is hozott egy 
felhívást aláírás végett. Nem csalódtam benned, Máté, jegyeztem meg, már vártam, mikor 
állsz be a sorba, várható volt, hisz te mindig is a politikával keltél, feküdtél, sőt közösültél. 
Alá kell írnod, Gyula, jelentette ki Máté, mert az előjogok, az undorító parancsuralmárok, 
ahogy hívod, Gyula, és te egyedüliként hívod így, és roppant találóan, előjogainak eltörléséről 
van szó. Figyelj, Máté, öregfiú, milyen szeretkezni a politikával, kérdeztem, roppant 
ejakuláció? És Máté, öregfiú, a politikával való közösülésedből, tudod már, milyen utódod 
származik majd? Ezeket kérdeztem, és aztán aláírtam, amire Máté kért.  

Felmerült bennem, látva a körülöttem lévő zajgást, a hírközlés mesterkedéseit, a 
nyilatkozatok szövegeit, a hihetetlennek tűnő pályák indulását, hogy minden ezen a világon 
két lábon járó elmebaj, minden történés viszolyogtató történés, és mindig ugyanaz a szar, 
miközben magam továbbra is azt csináltam, amit eddig, kutattam és írtam, és ugyanazt a 
témát kutattam, és a szövegeimen nem változtattam.  

Közben mintha megbocsátottak volna nekem, illetve mintha változott volna a 
megítélésem abban az elfekvő intézetben, a jövőtlen jövőtervezésiben, ahogy elneveztem, 
mert úgy gondolták az ottani vezetők, hogy a politikai változások embere volnék, és az intézet 
egy másik részlegébe, most már az érdekesen kétes figurák közé helyeztek, egy rendes 
irodaház földszintjére, figyelemreméltónak nevezve, se szó, se beszéd, a kutatási 
eredményeimet, tulajdonképpen az életművemet. Ez a részleg azoknak volt fenntartva, akiket 
mint tehetségeket buktattak le. Azonnal jól éreztem magam köztük. Ráadásul tekintélynek 
számítottam eme részleg főnökének szemében, például rögtön elintézte, legyen rugalmas 
munkaidőm, egyedi, szó szerint így, hogy egyedi kivételként, ami azt is jelentette, hogy nem 
kellett rendszeresen bejárnom, sem bélyegeznem, mert különben, mint egy gyárban, 
bélyegezni kellett. Szüksége van rám, hangoztatta ez a főnök, a szemléletmódomra, sőt, és 
kimondta, a tehetségemre. Azonban bármennyire is megkülönböztetett, óvatosan viselkedtem 
vele, tudniillik láttam, több ösvényt nyitott meg maga előtt, és hogy melyiken menetelt éppen, 
a szimatától függött, vagyis az előrejutásának lehetőségétől, hiszen semmi más, csak az 
előrejutás érdekelte. Megorronthatott ez a főnök bennem, gondoltam, az idők szava szerint, 
valami számára kihasználható érvényesülési változatot, bár meglehetősen szélső változatot, 
legalábbis neki szélsőt. Új baráti körre leltem itt, akik felkértek, tartsak előadásokat munkaidő 
után, és, mivel tetszést arattam, lelkesedést váltottam ki, tábor szerveződött körém itt is. 
Szemet szúrtak aztán ezek a magánelőadások a főnökségnek, híre ment a körülöttem kialakuló 
tábornak, és hogy miket merészeltem mondani, mire a részlegfőnök figyelmeztetett, azért ne 
menjek túl bizonyos határokon. Aha, szóval még, kérdeztem magamban, mindig vannak 
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határok? És miután főigazgató lett, mert persze az lett, már óvatosabban viselkedett velem, és 
megszüntette minden kedvezményemet.  

Igyekeztem elmerülni a nőügyeimben. Meghódítottam éppen azokban a történelmi 
hónapokban Ágotát, Katót és Juditot, mindegyikkel csak közösültem, elsősorban is 
közösültem, semmi más csak a közösülés miatt közösültem velük. Azonban Ágotában 
valahogy mintha rossz helyre került volna minduntalan a hímtagom, emiatt Ágota, aki 
elomlóan kedves, elomlóan szép, és elomlóan mosolygós műfordító volt, érdekes családból is 
származva, feszélyezett. Judittal viszont mohón élveztünk, ugyanis nagy teljesítményre 
serkentett az, amit Judit tudtomra adott, hogy úthengerként mentem át rajta, viszont Judit, ha 
éppen nem mozgott benne a vesszőm, taszított a tanárnői, mert az volt, korlátoltságával. 
Aztán megjártam Katóval, aki közgazdász végzettségével villogott, mert bár Kató akaszkodott 
rám, szinte meg is erőszakolt, azonban, mikor kezdtem iránta jobban érdeklődni, mivel 
izgatott, hogy lényegesen fiatalabb nálam, és azt gondoltam, szorosabbra fűzhetnénk 
kapcsolatunkat, valószínűleg ezért hoztam össze Ádámmal Kató kisfiát, pedig ilyesmi nem 
volt szokásom, akkor hibát követtem el, mert Kató lelépett.  

Közben azzal jöttem Tivadarnak, a pszichiáter majdnem-barátomnak, hogy Tivadar, 
semmi új csaj a láthatárodon, mint tapasztalom, el fogsz puhulni és ernyedni. Megint egy 
tőled származó, revelatív megvilágosodás, Gyula, jegyezte meg Tivadar, szeretném is 
magamévá tenni szakrális áhítattal, kultikus tisztelettel. És mit szólnak, eme kifejezési 
gazdagságodhoz, Tivadar, kérdeztem, bizonyos nőneműek, nem keveslik? Gyula, figyelj, aki 
nuna tulajdonos, és nem veszi a lapot, hogy én, különben hozzád hasonlóan, evilágin túli 
metafizikai reménykedő vagyok, az nem kaphat meg engem, bármennyire is szeretné, mondta 
Tivadar. Lehetnél engedékenyebb, Tivadar, mondtam, mintha elfelejtetted volna, hogy mi 
mélyen hiszünk isteni csodákban is, tehát bizonyos nunák megvilágosodásában. Dehogy is 
felejtettem el, hogyan képzeled, Gyula, mondta Tivadar, hiszen nálam a gyakorlatban is 
megnyilvánult milliószor, csodaként, hogy egy segg nuna, jó marokra fogva hímtagomat, 
miután a hüvelyébe tette, megvilágosodva lihegte, látom a jóistent.  

Tüntetés, tüntetésre tornyosult, eleinte lelkesen vettem részt, kiabáltam a jelszavakat 
én is, de mikor láttam, hogy a jelszavakat a tömeg nagy része ugyan kiabálja, de nem érti, 
akkor már nem akartam tüntetni, és ha véletlenül mégsem maradtam távol, mert el tudtak 
cipelni, Emma és Ádám, akkor már ott, a tömegben, keserű szájízt éreztem, hiábavalónak 
gondoltam a tüntetéseket, a magam megcsúfolásának, főleg, miután észrevettem, amire eddig 
fütyültem, hogy mindig akadt valaki, valakik, szép számmal, akiktől undorom támadt, akikkel 
egyáltalán nem szándékoztam együtt tüntetni. Meg aztán hánytató, mondogattam, a 
testkigőzölgés, a tömeg kigőzölgése. Birizgáltak az élményeim, mert a politikai változás 
kezdeteit torzultnak láttam, és ha már a kezdtek torzultak, mi lesz utána. Ha mégis elmentem 
tüntetni, mintha el sem mentem volna, kívülállóként lézengtem, elkülönülve az ismerőseim, 
barátaim, majdnem-barátaim és volt barátaim csoportjaitól is. Meg aztán finnyás voltam, le 
szerettem volna vetkőzni a finnyásságomat, de nem sikerült, és finnyásan utáltam a tömeg 
megtestesítette hangulatot, bárgyúságot, hülyeséget, aljasságot, utáltam a szónokok  hatalomra 
vágyását, mellébeszélését,  népámítását, ugyanakkor bántott, hogy utálom.  

Képzeld, Gyula, lehet beszélgetni ám a szüleiddel, ráébredtem, jött ezzel Emma, jól 
elbeszélgettünk a napokban, elmentem hozzájuk, megmutatni nekik Ádámot, és hát bevallom, 
hogy kezdem megszeretni őket, ha hiszed, ha nem. Be akarod adni, Emma, mondtam, hogy 
minden szempontból megváltoztál, még a szüleim megítélésében is változtál, de ne hidd, 
Emma, hogy ilyen egyszerű. Megunhatnád már, Gyula, lovagolni a változásomon, mondta, a 
változásomon, amelyet te találtál ki, mert egy jottányit sem változtam.  

Viszont meglepetésre, még a magam meglepetésére is, egyre közelebb kerültünk 
egymáshoz Emmával ismét, mert Emma is hasonlóképpen érzett a politikai változást illetően, 
hasonló megfontolásokból, mint jómagam, és hasonlóképpen szenvedett ő is ettől. Félt, hogy 
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majd a változások zaja befolyásolja regénye írását, ahogy én is féltem, hogy a 
tanulmánykönyvem befejezését akadályozza.  

Ámde Emma, és most már Ádám is, a változás sok-sok mozzanatában részt kívánt 
azért venni, jómagam meg egyre kevésbé, majd ezt is előadom az unokáimnak, gondoltam, 
hogy én magam egyre kevésbé. Csak magyarázatot kell találnom majd arra, gondoltam, 
mielőtt belekezdek az unokáimnak szóló történetekbe, miért nem akartam elmerülni a 
változásokban, unokáimnak is elhihető magyarázatokba. Majd előadom nekik, gondoltam, 
hogy így születtem, mit tegyek, a génjeim ellene vannak minden politikai cselekvésnek, ha 
tetszik ez nekem, ha nem tetszik, ha tetszik ez unokáimnak, ha nem tetszik. Fiamnak, 
Ádámnak, nem tetszett.   

Ádám nyolcadikba járt, magasabb lett nálam, jó alakú, szép fiúvá serdült, alig várta 
már, hogy kirepüljön az általános iskolából, nem bírta, kinőtte nagyon. Megnyerte a 
helyesírási versenyt, de a magyar tanárnő egyszerűen elfelejtette erről tájékoztatni, viszont 
mint egy fúria rontott rá, miért nem jelent meg a díjkiosztáson, átvenni a jutalomkönyvét, 
biztosan méltóságán alulinak tartotta. Sikere, öröm helyett, bánatot okozott Ádámnak, úgy 
látszik, az iskola mostanság jeleskedett  egy fordított világ megteremtésében. Panaszkodott, 
hogy nem tud hozzászólni osztálytársai témájának többségéhez. Hallgatott mint a csuka, ha 
szó volt együttesekről, zenéjükről, amelyeknek társai hódoltak. Egyetlen népszerű együttest 
sem ismert, emiatt, úgy érezte, ki van közösítve az osztályból. Az operát szerette, opera 
lemezeket gyűjtött. Az is feltűnt, hogy nem öltözött a legújabb kamasz divat szerint. Büszke 
volt azért, hogy függetleníteni tudta magát undorító együttesektől és divatoktól, ugyanakkor 
kesergett, hogy ezzel távolra került társaitól. 

Megérezhettem egy borzalmat a minap, mert bevágtam magam a kocsiba, a bogárhátú 
világoskékbe, és Eleonórához, egyik közeli barátomhoz, a legtehetségesebb 
látványtervezőhöz vettem az irányt. Egy csomó ismerőst láttam csoportosulni, sőt mentőt is 
Eleonóra kertes háza előtt, a Sasadi úton, arcukon kétségbeesés ült. A mentőorvos azt mondta, 
öngyilkos lett, ide már nem ők, hanem a halottkém kell. Eleonóra kamasz lánya sírt, és 
Eleonóra barátja persze, aki kínosan rosszul bánt Eleonórával, nem volt sehol. Emma is 
megérkezett, és zokogott, hiszen Emmának a legjobb barátnője újabban Eleonóra volt, a 
vállamon zokogott Emma, zokogott, hogy elment a legjobb barátja, és önként ment el, 
lelkének egy darabja, alig volt negyven éves. És Ádám, aki csodálta Eleonóra művészetét, és 
akit, szerencsére, Emma otthon hagyott, Eleonóra hatására akarta látványtervezésre adni a  
fejét. 

A szorongás mindenütt jelen volt Budapesten, áradt a nyáron felforrósodott vagy a 
télen behavazott úttestből, a kocsik kipufogógázaiból, a házak leromlott homlokzatából, a 
pincék sötéten tátongó torkából. De főleg a fehér, csaknem színtelen égből áradt a szorongás, 
igen, onnan, a Budapest feletti színtelen égből is áradt a budai meg a pesti szorongás. 
Ugyanakkor éreztem felszabadultságot és vidámságot is, éreztem, hogy áthatja a légkört 
valami szenvedélyes várakozás a jövőt tekintve, és sok-sok járókelőt és járókelő csoportot 
láttam megittasultan örömködni.  

Nem tájékozódtam okvetlenül az eseményekről, hanyagoltam az  újságokat, a rádiót, 
meg a televíziót, riasztott az azokban dívó újmódi  és sekélyes modor, a régihez hasonlóan 
sekélyes és helyezkedő, csak másfajta sekélyes és helyezkedő, riasztottak a régi és az új 
arcok, a túllihegő arcok, inkább, szokásom szerint, továbbra is, és még fokozottabban a 
szájról-szájra terjedő híreket, amelyek emberi nyelvre lettek már átfordítva, részesítettem 
előnyben, azokat jobban tűrtem, azok nem bizonyultak annyira semmitmondónak, 
körmönfontnak, idegesítőnek és hazugnak, a szájról-szájra terjedő hírekben fel lehetett 
fedezni komolyságot, pártatlanságot, miközben értő és megértő tekinteteket válthattam, és 
valamifajta óhajt olvashattam ki az arcokból, hol ilyet, hol olyat.  



 162

Magam meg egyre szorongtam, szorongtam a barátaim, kollégáim, ismerőseim vádjai 
miatt, mert vádoltak, hogy utálkozom, hogy elutasító vagyok mindennel és mindenkivel, és 
ennek bizony mély okai, mint megjegyezték, lehetnek, nézzek magamba. Szorongtam, attól is 
szorongtam például, nehogy megjelenjen Mariann, aki hosszú évek óta szerelmével üldözött, 
a tanárnő, a szokás szerinti lila selyemsáljában, papagájmintás blúzában, amin átsejlett a 
melle, brrr. Szorongtam, mivel hogy teljesen egyedül, magamra utalva lebegtem egy légüres 
térben, amit magam magamnak teremtettem, szóval egyedül, mert egyedül maradtam a 
véleményeimmel, senki, de senki nem volt mellettem, persze Emmán kívül, mert ő megértett, 
sőt, ha nem is mindig, de osztotta, amit a politikáról, politizálásról tartottam. És szorongtam, 
hogy nem sikerül elrejtenem szorongásomat, és megszólnak a szorongásomért.  

Fiacskám, tulajdonképpen miből élsz, kérdezte apám, Frigyes, el sem tudom képzelni. 
Apuka, elárulhatom, mondtam, van állásom, még nem sikerült kirúgniuk, bár nagyban 
folynak kirúgások, és biztos sor kerül rám is, különben itt-ott a tanulmányaimat is közlik. 
Neked legyen mondva, fiacskám, és fel sem tudom fogni, miért nem vagy sehol ebben a nagy 
földindulásban, ami most van, karriert csinálhatnál, fiacskám. Apuka, nem adom el magam. 
Fiacskám, sosem értettelek, nem tudlak elhelyezni sehova, mintha nem is a fiam lennél, 
mondta apám, úgy látom, figyelmen kívül hagyod, hogy a te neveddel, mert hát nem voltál az 
éppen most megdőlő rendszer kegyeltje, vihetnéd valamire, és ha nem használod ki ezt a 
földindulást, akkor feleslegesen mutattad ki ellenszenvedet, tehát, fiacskám, ha nem vagyok 
indiszkrét, akkor megkérdezném... Apuka, vágtam közbe, diszkréten közölhetem, hogy csak a 
kutatási témám érdekel, amely ugyancsak a változásokkal foglalkozik a történelemben, 
azonban ennek a földindulásnak, ahogy kifejezted, semmi köze az általam felfogott és 
képviselt korszakváltozáshoz vagy új kezdethez; pontosabban egy valami azért érdekel, a 
szabadság kivívása.  Mire apám, Frigyes gúnyosan elmosolyodott, és legyintett. 

Tényleg csapkodtak a változás hullámai, és egyre erőteljesebben, ezért  is kénytelen 
voltam még inkább elmerülni a kutatásomban, kutattam tehát a változást, és egy társaságban 
előadtam, mire is jutottam. 

Ébredjetek rá, szólítottam meg a társaság tagjait, ha nehezetekre esik is esetleg, 
ébredjetek rá, hogy egy változásban a feladat, a valódi feladat a kormányzás művészetének 
megteremtése, hisz nyilván azért a változás, mert eddig a kormányzást nem művészek 
alakították, hiszen, a közelmúlt rendszereit tekintve, zsarnokok és diktátorok uralkodtak 
felettünk. Eddig minden változásnak nevezett változás után tehetségtelen és elvetemült alakok 
kerültek a kormányrúdhoz országunkban, és a változás, ha bekövetkezett, akkor csak rosszabb 
korszakot eredményezett, ha nem is mindenben rosszabbat, ám jobbat egyáltalán nem. Persze 
a kormányzás művészete egyrészt, és erre is ráébredhetnétek, mondtam, különösen 
körmönfont és bonyolult jelenség, másrészt azonban egyszerű és egyenes cselekedetek 
sorozata, főleg egy demokráciában, amit állítólag teremteni szeretnénk, ha nem haragszotok, 
barátaim, mondtam. Felhívom a figyelmet, hogy a kormányzás kifejezés egyaránt 
alkalmazható házra, családra, lelkekre, tartományra, vallásra, gyerekre stb. Nézzetek csak 
utána. Sokféle kormányzás van tehát, amelyekhez képest az állam kormányzása egy a sok 
közül. Az állam kormányzását vissza lehet vezetni elsősorban önmagunk kormányzására, 
amely, gondoljátok csak meg, a magától értetődő  erkölcstől függ, és vissza lehet vezetni a 
család kormányzására is, amely, a fenti erkölcsön kívül, az ésszerű gazdálkodástól függhet 
talán. Jól véssétek az agyatokba, barátaim, ésszerű gazdálkodás és magától értetődő erkölcs. 
Egyszerű, hát nem? Ezekre kéne alapozni az állam kormányzását is, ezekre, mondtam, a már 
jelzett erkölcsre és az ésszerű gazdálkodásra. Felvethetnétek persze, hogy az állam 
kormányzása a politikától függ, amelyre egyáltalán nem az ésszerű gazdálkodás és főleg nem 
az erkölcs, semmilyen erkölcs sem jellemző. Ámde, ha korszakváltozást akarunk, akkor, 
mondtam, olyan politikában kéne megállapodniuk a politizáló feleknek, amelyben szerepet 
kap hovatovább az ésszerű gazdálkodás és lényegében a magától értetődő erkölcs. 
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Mondhatnátok, utópia. Ámde felteszem a kérdést: aki kormányozni akarja az államot egy 
nálunk soha nem volt rendszerben, annak nem előbb önmagát és családját kellene tudnia 
kormányozni? Ne válaszoljatok barátaim, mondtam, most még ne, mélyedjetek el egy kicsit 
ebben a témában, majd aztán válaszoljatok. Nekem viszont kutatásaim során született egy 
feltevésem, mondtam, nevezetesen, hogy amikor egy államot jól kormányoznak, akkor és 
ugyanakkor a családfők többsége, legyenek férfiak vagy nők, helyesen bánnak a 
családtagjaikkal, a javaikkal, és mint állampolgárok  úgy viselkednek, hitem szerint 
mindenképpen,  ha nem is mindegyik, ahogy a törvények előírják, természetesen a 
beleegyezésükkel, a szabadon kialakult többség beleegyezésével és helyeslésével született 
törvények, íratlanok és írottak; és fordítva, ha a családok és polgárok jól kormányozzák 
önmagukat, betartják a maguknak érzett törvényeket, akkor az az állam kormányzására is 
hatással lehet. A lényeg tehát, ha új kezdetet akarunk, akkor, barátaim, a család helyes 
kormányzási modelljét kéne bevezetni, a magától értetődő erkölccsel és a helyes 
gazdálkodással együtt az állam kormányzásába, vagyis a politikai gyakorlatba, hogy eme két 
tényező legyen a kormányzás legfontosabb alapja.  És arra vitt a kutatásom, mondtam, hogy 
meg kell vizsgálni, vajon a jelen változásban felbukkanó leendő élpolitikusok hogyan 
kormányozzák önmagukat és családjukat, ezt kéne aprólékosan megvizsgálni, minden egyes 
leendő élpolitikus erkölcsét és gazdálkodását.  A kormányzatnak igazságosztónak is 
szükséges persze lennie, mondtam, a törvényesség őrének is, mármint azon törvények alapján, 
amelyeket, ismétlem, mondtam, az állampolgárok szabadon kialakult többségével 
egyetértésben hoztak meg. És kik fogják ugyan nálunk a kormányzás művészetét gyakorolni, 
vagy másképp kimondva a hatalmat mint művészetet gyakorolni, a helyes gazdálkodás 
formájában, a magától értetődő erkölcs modellje szerint, igazságosztóként, a törvényesség 
őreként, figyelemmel az állampolgárokra? Ezt kérdezem unos-untig magamtól, barátaim, 
mondtam. És még azt is kérdeztem, hogy hogyan fogják ugyan a dolgokat helyesen 
elrendezni? A dolgok, amelyekre gondoltam, nem mások, mint mondjuk a pénz, az 
erőforrások, a megélhetés, a szokások, a cselekvésmód meg a gondolkodás sajátosságai stb., 
és a balesetek, a szerencsétlenségek, a járványok, és így tovább, a születés meg a halál. De ki 
fogja nálunk elrendezni eme dogokat kormányzati szempontból művészien? Költői kérdés, 
barátaim, mondtam. És azt is gondolom még ráadásul, mondtam, hogy a helyes kormányzás a 
közjót és mindenki üdvét szolgálja, ezt gondolom, de kimondani is alig merem, kimondani 
sem, nehogy hülyének nézzenek, barátaim, mondtam. 

Majdhogynem kinevettek. És mivel ilyesmi felvetéseket, törekvéseket nem láttam, 
igyekeztem kivonni magam mindenből, Emma és Ádám kétségbeesésére, most már 
kétségbeesésükre, hívtak ide-oda, de nem mentem, nem bírtam azt a rengeteg sürgő-forgó, 
érdekeiket minden áron, tűzön-vízen át érvényesítő alakot, figurát, zsigerileg nem bírtam. Sok 
bajt okoz a finom és finomkodó lélek, ismertem el, a tulajdonképpen képtelenül hülye lélek. 
Kérdezgették, mi van velem, talán a föld alá vonultam, éppen most, amikor a föld felett volna 
a helyem, és csodálkoztak rajtam.  

Lezserebben, lezserebben, Gyula, mondtam magamnak, félre a görcsökkel.    
Úgy gondoltam, ha nem vagyok benne semmiben, mint ahogy nem voltam, akkor 

elérhetek egy olyanfajta nyugodtságot, amire vágytam, mert azt szerettem volna, ha végtelen 
nyugodtság köszönt rám, végtelen és nyugodtság, de nem jött be, továbbra is  szorongtam. 
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Az úgynevezett Lomha becenevű gimnáziumi padtársam rendezi a soron következő 

érettségi találkozónkat a frissen, már az új rendszerben, néhány hónap alatt felépített, 
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hűvösvölgyi házában, ami nem egészen önálló ház, hanem ikerház. Lomha ajánlja fel, 
menjünk hozzá, elég nagy a háza, és, gondolom, dicsekedni is akar vele, mondván, hogy a 
kertjében, amelyet meg kell osztania azért az ikertulajdonossal, kitűnően süthetünk húst, egy 
körültekintően kialakított kerti tűzrakó helyen. És tényleg, Lomha nem győz büszkélkedni 
ezzel a házzal, amely, mint meséli, rekord idő, háromnegyed éven belül, tulajdonképpen a 
politikai változások legsűrűbb napjaiban készült el. Látom, divatos ház, mert most az a módi, 
hogy egy térben, az alsó szinten legyen a nappali, az ebédlő meg a konyha, jó nagy térben, a 
felsőn a hálószobák, nem is egy fürdőszobával. Különben nekem nem tetszik, aránytalan és 
formáját a kuszaság jellemzi. A kert nem nagy, és még kopár, rendezetlen, ott sütjük a tarját, 
amelyet előre bepácol Lomha barátnője, Édua, aki, ahogy elnézem, legalább huszonöt évvel 
fiatalabb Lomhánál, meglehetősen szépnek lehet tartani, meg kedvesnek is, különben 
aranybarna nő.  

Nyüzsgünk, csaknem teljes az osztálylétszám, bár már nyugszanak temetőben is 
közülünk, és nem is mindenki jön el, és van, akit nem is ismerek már meg, annyira kimegy a 
régi formájából. Úgy történik minden, ahogy egy ilyen találkozón szokás, hadarunk valamit 
arról, mi van velünk, mit értünk el, mi a szándékunk, szóval papolunk magunkról, a 
pályánkról, a családunkról, nem is mindig figyelünk oda a másikra, miközben sütjük és 
zabáljuk a tarját mustárral, franciával, kenyérrel, természetesen rozskenyérrel, hozzá 
vörösbort iszunk, esetleg fehéret, kellemesen jót, bár nem győződünk meg a márkájukról, 
illetve a többféle sörből  vedelünk, ki mit és hogyan. Sokan megvallják, mennyire a szájuk íze 
szerinti ez az újonnan beköszöntött demokrácia, taglalják, sőt megragadják, mint mesélik, a 
friss lehetőségeket, amelyekről sosem gondolták volna, hogy nálunk is lehetőségek lehetnek. 
Viszont vannak, akik csepülik ezt a változást, keseregnek és képtelenek beilleszkedni az új 
viszonyok közé.  

Hát itt tartunk most, gondolom, és mocorog bennem a kisördög, ámde megtartóztatom 
magam  közölni véleményemet.  

A házigazda, Lomha előadja sikereit, ragyogóan megfestve, mire vitte mostanában, 
tulajdonképpen a változás néhány hónapja alatt, mert hát ő, mint kinyilvánítja, üzleti tehetség, 
és szinte kéjelgően adja elő, mennyi cége van.  

Még nem mondtam el, hogy Lomhát azért neveztük el Lomhának, mert nehezen 
mozog, sőt lustán, hisz igen magas és igen kövér. Furcsa, sőt bizonyos értelemben bámulatra 
méltó fickó, tudniillik kedves és megnyerő. Van még egy érdekessége, ami már a 
gimnáziumban, tizenéves korában kiderült, mennyire rabja a nőknek, már-már túlságosan is. 

Emlékszel, Lomha, fordulok hozzá, emlékszel, mikor, az érettségire készülve, abban a 
rekkenően meleg májusban, a Római-parti strandon tanulunk, és egyszer csak eltűnsz 
mellőlem, nézem, keresem, merre vagy, hát felfedezlek egy olyan negyven felé közeledő, 
szőke, hihetetlenül nagymellű nő mellett, aki napozik a gyékényén, te már ott tanyázol és 
szövegelsz. A nő mosolyog, majd nevet, aztán kirobbanóan kacag. Mikor visszajössz, 
előadod, hogy odamentél a nőhöz és egyszerűen kijelentetted, elveszed feleségül, annyira 
tetszik neked, aztán szó szót követett, és este máris találkozni fogtok. Mondtam, az anyád 
lehetne, Lomha. Az a jó, válaszoltad  sejtelmesen. 

Lomha nevet, barátnője, a szép, aranybarna nő, Edua szintén, aki a feleségét váltja 
Lomhának, tudniillik Lomha elválik. A többi osztálytársam is nevet, sőt röhög.  

Festő akar lenni Lomha tulajdonképpen, lehet, hogy azért, mert szülei megvakulnak, 
miután a kommunisták kitelepítik őket, nagykereskedők lévén, megfosztva mindenüktől, és 
valami ragályos szembetegség okozza ott, a táborban vakságukat. Aztán úgy alakul, hogy 
unokájukból, Lomha fiából lesz festő.  

Érdekes, Lomhát azért veszik fel egyetemre, mert szegény sorsban nevelkedik, 
valahogy elfelejtődik, valószínűleg adminisztrációs hiba folytán, hogy az ő szegénysége nem 
az a szegénység, amelyet a diktatúra díjaz, hiszen azt éppen, megérdemelt csapásként, 
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legalább is a diktatúra szerint, a diktatúra okozza. Ócska ruhákban jár, az olcsó menzát is alig 
képes kifizetni. Senkit sem hív meg magához, évfolyamtársai közül sem, a Külső-Ferencváros 
egyik veszélyes utcájában, komfortnélküli lakásban laknak, onnan tudom, hogy egyszer, 
véletlenül megfordulok náluk. Emlékszem, akkor Lomha mintegy mellékesen kijelenti, hogy 
valamikor majd szeretne egy kertes házat. Ezt jól megjegyeztem. 

Egyetemista korában, a közgazdaságira járt, nősült meg, egy csepp kétsége sem volt  
abban, hogy örökre akarja a házasságát, amely mély szerelmen alapult. Képzeljétek, 
gyerekek, mondja Lomha, mikor megpillantottam a leendő feleségemet, Mártát, tudom, 
valami visszavonhatatlan történik, ez az asszony kell nekem, gondoltam. Magas, karcsú, 
koromfekete, sugárzik tekintetéből a megbízhatóság. Ilyen nőre vágyódom mindig. Az 
eljegyzés után alig várom az esküvő napját, és arról képzelődöm, hogyan fogok megváltozni, 
miután hűséget esküszöm, amely eskümhöz őszintén tartani szándékozom magam. A 
házasság számomra tulajdonképpen egy menekülési kísérlet, a megváltozásom érdekében, 
legalább is a nőkhöz való viszonyomat tekintve.  

Lakásra, egy szerényre, a felesége apja révén, aki jó pozíciót tölt be, tesznek szert. 
Hogy valami pénzük is legyen, ráhajt a népköztársasági ösztöndíjra Lomha, a feltételt teljesíti, 
két egymást követő félévben kitűnő, és mégsem kapja meg, mert nem végez az ifjúsági 
szervezetben munkát, hát balhézik, hogy hisz nem végezhet, mivel nem tagja annak, azonban 
nem fogadják el ezt a kőkemény érvet. Bankban dolgozó apósa segítségére szorulnak, és az 
após elintézi, kapjon Lomha a banktól ösztöndíjat, amelynek feltétele, hogy diploma után a 
bankban vállaljon állást. Hát nem rossz egy bank, gondolja Lomha, tulajdonképpen nem. 
Telnek az évek, és Lomha egészen a főosztályvezetőségig viszi, semmi különös nem történik 
vele hosszú évekig, ha csak az nem, hogy fia születik, és egy szép belvárosi lakás boldog 
bérlője, lakója lesz. 

Kívülről fújom Lomha igazi szerencséjét, ami egyszer csak beköszönt hozzá, például 
azt a közjátékot, amikor a bankjának lehetősége lesz vegyesvállalatot létrehozni egy olasz 
bankkal, és mivel Lomha valamennyire tud olaszul, ugyanis régóta a reneszánsz olasz 
festészet rabja, állítólag egyik őse olasz is volt. Kinevezik Rómába a vegyesvállalat magyar 
igazgatójának, az olasz igazgató mellé, amit isteni jótéteménynek tart. Sikeresen működik, 
úgy vezeti a vállalatot, mintha a sajátja volna, sok pénzt is keres, körülbelül a negyedét, mint 
az olasz kollégája, de az is nagy összeg magyarországi viszonylatban. No persze, az állam 
fölözi le a hasznot, azt, ami megmarad az olasz bankkal megosztott nyereségből, mindezt 
különleges külkereskedelmi ügyletnek nevezve, különlegesnek, mert az a közös vállalat nincs 
betagozódva a szocialista rendszerbe. Nem úgy működünk, mint itthon, meséli Lomha, így 
aztán megkóstolhatom  az ízét annak, hogy, miközben millió dolláros üzleteket kötök a fél-
állami cégnek, amellett csinálhatok szépen jövedelmező magánüzleteket is magamnak. Csak 
két példa: vesz magyar almalé sűrítményt és eladja az Egyesült Államokban, jól jövedelmező 
dolláros üzlet ugye; aztán vásárol ugyancsak magyar paradicsompürét és eladja Szaúd 
Arábiában, az is dolláros üzlet és még nagyobb. Persze nem köti a hazaiak orrára. Arra gyűjt, 
hogy majd otthon egy kertes házat építsen a maga ízlése szerint, meg Saab kocsit vegyen.  

Mindezt elmeséli hússütés közben ott nekünk. Épületes hatás.  
A politikai változások kezdetén Lomha még mindig Rómában dolgozik, de igyekszik 

gyorsan haza, mert úgy látja, hogy lehetősége van megvenni a vegyesvállalat magyar, általa 
irányított részét; hitelhez folyamodik, már-már kap is a régi bankjától, aztán mégsem kap, 
nem lehet tudni pontosan, miért, ámbár sejti, mások akarják megszerezni a céget, kiknek 
nagyobb az összeköttetésük.  Na, erre megmérgesedem, és csődbe viszem a céget, meséli 
Lomha, miközben kiveszek belőle mindent, amit tudok, így az már nem kell senkinek, nekem 
meg szép kis tőkém lesz abból, csúnya dolog, de hát nem lehet szépelegni, a korszak nem 
kedvez ennek. Tanuljátok meg, a harc az harc, mondja.  
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Új üzletbe kezd, teljesen újba, társulva egy régi kollégájával, még a római korszakból, 
tudniillik alapítanak egy céget olasz termékek behozatalára, elsősorban gránitra, márványra, 
de különleges faanyagokra, és meglepő stílusú fürdőszoba berendezésekre, kamatoztatva a 
régi kapcsolataikat. Az üzlet jól megy, sőt még annál is jobban, nagy a haszon, viszont nem 
telik bele néhány hét, és egyszer csak egy olasz férfi telefonon figyelmezteti Lomhát, nem 
lesz kedvező a vég, ha folytatják, hát jónak látják, olasz tapasztalataikra hagyatkozva, 
abbahagyni, és igen gyorsan, tulajdonképpen sebtében. 

A pénzét kimentve több ruhaüzletbe fekteti, talpalatnyi üzletekbe, amelyek tele vannak 
zsúfolásig női ruhákkal, mindenhol női ruhák lógnak. Az egyik egy belvárosi udvarban 
található, igen sötét, nappal is égni kell a villanynak. Mellettük hasonló üzlet működik, 
tulajdonosa egy harmincas nő, Egonné, kiöltözött, ámde csúnya. Lomha nem akar hinni a 
szemének, milyen jól mennek a butikok. Nagyobb lakást vesz és átvált egy Golf kocsira.     

Peregnek az események. Lomha szeretne újabb céget  alapítani, de nem kap hitelt, még 
a régi bankjától sem. Mondják neki, rengetegen kérnek, kevés a pénz. Panaszolja a 
szomszédos butik tulajdonosnőjének, a csúnya Egonnénak, aki felajánlja segítségét, van 
gyakorlata bankügyletekben. Összehoznak egy találkozót a kiszemelt bank egyik vezetőjével, 
meséli Lomha, de ő is nemet mond. Akkor megszólal Egonné, hogy meghívná a bankost egy 
érdekes programra. Nem bánná meg, teszi hozzá Egonné titokzatosan. A bankos rábólint, 
mert sejt valamit. És Egonné megrendezi. Belépünk a bankossal abba a lakásba, amelyet 
Egonné megjelöl, meséli Lomha, és a szobában, meglepetésemre, Egonné az ágyon kéjesen 
végignyúlva, pucéran vár, egyetlen gyertya világítja meg. Lábai szétterpesztve, kihívóan néz 
ránk. A bankos örömteli, nyerítésszerű hangot hallat. Gyorsan ledobja ruháját és nekilát. 
Mikor végez, Egonné int nekem, jöjjek én is, mondja Lomha. Kérdezem, muszáj? Nagyon is, 
mondja Egonné. Hát kénytelen vagyok, mondja Lomha, és aztán felváltva dugjuk Egonnét 
egy darabig a bankossal. És kapok hitelt, mondja Lomha.  

Lomhára merednek volt osztálytársaink döbbenten, még a húsevést is abbahagyják. És 
az a mélységes csend, ami ránk telepszik, idegborzoló. Édua azonban mintha meg sem 
hallaná, amit Lomha elmesél. 

Próbáljuk meg elképzelni, mondom kissé riadtan. 
Viszont Lomha feleségének tudomására jut az eset, nem bírja elviselni, és elválik, két 

kisebb lakásra cserélik lakásukat, fiuk az anyával megy, és Lomha kegyesen odaadja a 
könyvei egy részét, viszont a tartásdíjat nem fizeti rendesen.  

Lomhából most már megint kijön a nőbolond, például, mint mesélgeti, azért szeretek 
abba a ronda Rostockba menni, és nem a gyönyörű Rióba, mert ott az Északi-tenger, a vize 
igen fagyos, és ez a lényeg, hiszen a német csajok persze belemennek, és mikor kijönnek, 
gyönyörűen meredezik mellükön a bimbó. Nevet. A csábításhoz a legjobb egy Saab kocsi, 
mondja, a nők a gazdag embereket szeretik megmagyarázhatatlan okból, ez így van, úgyhogy 
egy Saab kocsira hajtok régóta, meg a gazdagságra, ha hiszitek, ha nem, gyerekek. És 
mosolyog. Nevezetes epizód. 

Hát ilyesmikről csevegünk. és zabáljuk a sült sertéstarját különleges rozskenyérrel, 
francia mustárral, vedeljük hozzá a jófajta vörös meg a fehér bort, és a különböző márkájú 
söröket, még belgát is.  

Na és, miről szól még a fáma?  
Több barátnője lesz Lomhának, a változatosság kedvéért, az egyik kistermetű, roppant 

vékony hölgy, vörös, göndör hajjal, egy Edit, akivel igen elégedett Lomha, az első éjszakán 
hétszer is magáévá teszi, legalábbis Lomha ezt mondja, és Edit megvallja, hússzor is elélvez 
anélkül, hogy belefáradna.  

Boszorkányság lehet a dologban, ami nem is olyan merész feltevés, jegyzem meg. 
Egy tökéletesen újszerű céget hoz létre Lomha, egyetlen ilyen van az országban, az 

övé, tudniillik arra alapul, hogy lehet jelentkezni ötletekkel, bármilyenekkel, és beválik, 
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rengetegen jelentkeznek.  Például jön egy pali a búvárszivattyúval, amely  felhozza a vizet a 
földből, ahol nincs vízvezeték, és sok helyen nincs, volna nagy kereslet rá, és hiányzik a 
piacról, viszont Ukrajnából, ahol gyártják, be lehetne hozni olcsón, azonban számtalan hibája 
van, tehát szét kéne szedni, az alkatrészeket kissé megváltoztatni, és újból összeállítani, ezek 
után óriási haszonnal lehetne eladni, csinálják meg. Lomha, hogy meggyőződjön arról, nem 
szélhámos-e az illető, feltesz legalább kétszáz kérdést, majd azt mondja az illetőnek, jöjjön 
vissza két hét múlva, az visszajön, és akkor felteszi megint, más formában azt a kétszáz 
kérdést Lomha, akár egy pszichológus, hogy ezzel a technikával meggyőződjön az illető 
becsületes szándékáról, illetve hozzáértéséről, miközben elmélyed a búvárszivattyú 
tanulmányozásában is. Meggyőződik arról, hogy az illető ötlete életképes, és elfogadja. Ámde 
mi van, ha ön, miután folyósítom a pénzt, eltűnik, veti fel Lomha az illetőnek, ezért nem maga 
fogja megvenni az alkatrészeket, hanem én, őriztetem egy raktárban, hogy ellopni se lehessen, 
és megbízom önt, hogy csináljon ezekből az alkatrészekből, amelyeket nekem megtervez, 
búvárszivattyút, és aztán én adom el, a pénz harmada az öné, a többi az enyém. És nagyon 
bejön. Ez csak az egyik üzlet a sok közül. Közben létrehozza eme cég leányvállalatát 
Romániában, Szlovákiában, Szerbiában, sőt Ukrajnában is.  

Most már képes újabb és újabb cégeket alapítani hetek alatt, például porszívó 
forgalmazó céget vagy utazási irodát egy tízemeletes ház kukatárolójában. 

Szép, Lomha, mondom, igazán szép. 
Régi olasz kapcsolatait szeretné felújítani, és betörni az olasz piacra a porszívókkal 

meg a búvárszivattyúval, és olasz utakra az utazási irodával. Az olasz cégek azonban 
fitymálják Lomha áruját, törekvését, inkább ők akarnak nyerni. Lomha a Budapesten bevált 
módszerhez próbál például Milánóban is folyamodni, nőket szerez két olasz üzletembernek, 
de azok visszautasítják. Viszont, mikor Budapestre jönnek, és Édua tárgyal velük, akkor már 
Éduával él Lomha, Édua elviszi őket ebédelni, vacsorázni nap nap után, majd megszervez egy 
érdekes programot, és az a két olasz Budapesten már nem áll ellen, alkalmazkodik a hely 
szelleméhez. 

Lomha elmeséli, hogy Édua beszervezi egy ismerősét, egy nőt, lila hajú csajt, aki 
vállalkozik arra, mert élnie kell valamiből, hogy vásárra bocsássa a testét. Felviszi hozzá Édua 
és Lomha a két olaszt. A lila hajú egy átlátszó selyemruhába öltözve várja őket, nyelves puszit 
vált az olaszokkal, Lomhával is akar, de Lomha nem hajlandó. Ne utasítsa vissza, így a lila 
haj, mert valakinek irányítani kell a dolgokat, és megbeszéli Lomhával, hogyan. Sietősen 
levetik ruháikat, a lila haj is a selyemruhát, és úgy lép át rajta, mint aki a legutolsó gátlását 
veti le. Leheveredik egy puha szőnyegre, ajkai sóváran, félig nyitva vannak. Eligazítja a 
három férfit. Az egyik olasz, a fekete feküdjön hanyatt, hogy a lila haj ráülhessen a 
hímtagjára, a másik, a barna meg dugja a seggébe a dákóját, Lomha viszont a szájába az övét. 
Lomha szerepe az, hogy irányítsa a másik két férfi ritmusát, ha például gyorsítást szeretne a 
lila haj, akkor kétszer gyengéden megharapja Lomha farkát, aki meg intsen a két olasznak, 
hogy gyorsabban, ha meg lassítani akar, akkor egyszer érinti a fogait Lomha farkához. Így is 
történik. Csinálják. Édua nem látszik féltékenynek. A végkifejletnél az olaszok igen  hevesen 
döfködik a lila hajt, aki hangosan felsikkant, majd nyöszörögni kezd, ezt azonban 
félbeszakítja az ösztönös nyelési reflex, amelyet Lomha fröcskölő magvainak özöne vált ki. A 
fekete és barna olasz pontosan ugyanekkor egyszerre élvez a lila hajba, aki úgy roskad össze, 
mintha egy pillanat alatt semmivé válna a csontváza, jó néhány percbe telik, amíg teljesen 
visszanyeri öntudatát. Kitűnő színésznő. Jól meg is kell fizetni.  

Kedves jelenet, mondom.  
Ejnye, nana, a kurva életbe, hallatszik osztálytársaink reagálása, miközben továbbra is  

zabáljuk a kerti hússütőben sütött  tarját, hozzá meg vedeljük a bort és a sört.  
Beköszönt az édes élet Budapesten, gyerekek, legalábbis bizonyos körökben, ha 

hiszitek, ha nem, jelenti ki Lomha. 
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Az osztálytársaink meg zúgnak, közbekiabálnak, miközben isznak és zabálnak. 
Aki bővebben szeretne tájékozódni, mondom, annak ajánlom a nemiséggel, 

pontosabban a nemiség és a politikai változások, illetve a nemiség és a kapitalizmus 
összefüggéseiről szóló irodalmat, amely persze nincs lefordítva magyarra. 

Az üzlet létrejön az olasz céggel, Lomha megduplázza a nyereségét. Vesz egy Saab 
kocsit, végre, végre. És házépítésbe kezd.  

Most már tudja Lomha, hova kell vinni egy-egy bankvezért, akitől hitelt kér, címek 
vannak, az ő köreiben keringő címek, részletes szolgáltatások érzékeltetésével, összeköttetés 
ez is ugye. Elviszi az egyik bankvezért egy luxuslakásba, a Svábhegyre, ahol úgymond 
dolgozik öt nő, akik gyakorlottan megrendezik az ivarzsúrt. Az első nő hanyatt fekszik, a 
bankvezért négykézlábra állítja, kuporodjon fölé, úgy hogy farkát a nő a szájába vehesse, a 
punciját meg felkínálja a férfi nyelvének. Két másik nő a bankvezér testét csókolgatja tetőtől 
talpig, az egyik jobbról, a másik balról, miközben a vezér hol a nők mellét, hol a nunáját 
veheti kezelésbe. A negyedik nő a bankvezér heréivel foglalkozik, az ötödik a seggét 
nyalogatja, ennek több pénzt kell adni. És aztán sorba mindegyik nőbe belemárthatja farkát a 
bankár, az ötödikben  élvez el. 

Némaság üli meg Lomha nappali-ebédlő-konyháját, legfeljebb a húsevés hagy némi 
zajt, meg a pezsgősüvegek bontása, miközben úgy bámulják Lomhát a régi osztálytársak, 
mintha most látnák először. 

Jaj, de hülye vagy te, Lomha, szólal meg az egyik osztálytársam, jobb volna, ha most 
már befognád a szád. 

Lomha kissé zavarba jön. 
Én meg magyarázni próbálom, hogy értékelnie kéne mindenkinek Lomha őszinteségét, 

Lomháét, aki láthatóan szeretne a tanmeséktől megszabadulni, és megszabadítani másokat, 
ezért ad is elő tanmeséket, lássák, milyenek is azok. Nevetek. Lomha is nevet meg Édua is. 

Több osztálytársam azonban kijelenti mérgesen, továbbra is sült hús evése közben, 
bor, sör és most már pezsgő vedelése közben is, már ne haragudjak, Lomha elveti a sulykot, 
és most már másképpen látják, mint eddig, olyannak, aki meg akarja semmisíteni, de hát 
kinek, minek a nevében, a politikai változásokba vetett hitet.  

Lomha azonban koccintásra emeli poharát, mintha mi sem hangozna el, és 
zavartalanul kijelenti, hát kaptam is hitelt, és kedvezményesen, mert a szex valutának számít a 
politikai változások első hónapjaiban.  

Aztán elmeséli, hogy egy francia üzletembernek, akivel összejön, feltűnik, miért nincs 
nálunk egyetlen egy oszlopon sem hirdetés, náluk, a franciáknál, nem létezik olyan oszlop, 
ahol ne volna. Jó ötlet, gondolja Lomha, és társul a franciával arra, hogy legyen nálunk is tele 
mindenfélével minden oszlop, de nem megy a dolog.  Egy jó étteremben ülnek, annak a 
palinak a társaságában, akitől függ az oszlophirdetés, jócskán ittak már bort a kiadós 
vacsorára,  mikor Lomha előadja a franciához intézve szavait, angolul, és magyarra fordítva a 
palinak, akitől függ az oszlophirdetés, csak úgy mellékesen adja elő, hogy a takarítónője, egy 
fiatal lány, még szűz, és minden áron el akarja már veszíteni a szüzességét, ámde Lomha nem 
hajlandó közreműködni elvesztésében, viszont ajánlhatja a palinak, akitől az oszlophirdetés 
függ.   

És Lomha nem szégyelli mesélni tovább, miszerint elviszem a palit a lakásomra, 
gyerekek, elhívok egy lányt, akit a szűznek beállított takarítónőmnek mutatok be, persze 
egyáltalán nem szűz, sőt egy ribanc. Előtte betanítom. Aztán a pali jelenlétében, akitől az 
oszlophirdetés függ, azt mondom a lánynak, tiszteletben tartjuk a szüzességét, nem csinálunk 
vele semmit, nem erőszakoskodunk, nem támadjuk le, ha megcsinálja, amit mondok neki. A 
lány persze rááll, de előre pironkodik, ahogy betanítom neki a pironkodást. Azt játszatom 
vele, hogy őt rá kell venni, hogy vetkőzzön le, szopja a hüvelykujját, és keltse azt a hitet, 
hogy nem az ujját, hanem a pali, akitől az oszlophirdetés függ, farkát szopja, közben meg a 
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kezével simogassa a punciját. Csinálja a lány, mi meg a palival szemléljük kemény testét. 
Csinálja, csinálja a lány, és egyszer csak meredezni kezd a mellbimbója és a mozdulatai 
gyorsulnak. Erre levetkőzünk a palival,  meredezik a farkunk, a lány úgy csinál, mintha 
megijedne, abbahagyja puncija simogatását, meg az ujja szopogatását. Mondom a lánynak, 
mondja Lomha, nem bántjuk, higgye el, csak folytassa, és nem árt, ha lát két igen nagy dákót 
felizgulva, óriásira megnőve. Hát folytatja a lány, egyre hevesebben csinálja, és vörösödik az 
arca. Akkor azt mondom neki, mondja Lomha, most  már jobb lesz, ha nem az ujját, hanem a 
pali  farkát szopja, attól még szúz marad, és odanyomom a szájába. Már nem tud ellenállni a 
lány, legalábbis úgy tesz, szépen szopja a pali farkát, és egyre hevesebben, ahogy előre 
megbeszéljük, meséli Lomha. Na, akkor a csiklóját kezdem simogatni, mondja Lomha, a lány 
remeg, élvez, vagy csak úgy tesz, én meg odasúgom a palinak, akitől az oszlophírdetés függ, 
hogy vegye ki a csaj szájából a dákóját, és akasszon be a lánynak. Azonnal felsikkant a lány 
és elomlik a pali karjában. De mivel nem vérzik, a pali kérdően néz rám, mondja Lomha. 
Mire kijelentem a palinak, hogy ő, a pali úgy törte át a lány hártyáját biztosan, hogy az meg 
sem érezte, professzori módra, ezért nem vérzik. A lány tisztára elalél, jól játssza szerepét. 
Ámde hiába, nem kapjuk meg az oszlopokat hirdetésre, mert a pali gyanakszik, hogy 
átvertem, és a csaj nem szűz.  

Hát igen, egyszer csak bekövetkezik, mondja Lomha, hogy a szex révén nem lehet már 
üzletekhez jutni, mert annyi a lehetőség a dugásra, a legkülönlegesebb és legelfajzottabb 
közösülésekre is nálunk, az egész országban, hogy nincs értéke már.  

Peregnek az események tovább, tovább. 
És miután Lomha részesedést szerez az egyik szerencsejáték kaszinóban, érdekes 

dolgok történnek vele. Nem akarja elmondani, meginná a levét. Annyit kibök, hogy 
minduntalan zaklatják és feljelentik. Csak ennyit árul el. 

Aztán hosszasabb habozás után hozzáteszi, hogy felbukkan az életében egy furcsa 
múltú alak, és ettől kezdődően a rendőrség zaklatja, nyomozás ürügyén, de mivel nem talál 
semmit a cégei ügyeiben, megszünteti az eljárást, ám hiába, nem számít, legalábbis az 
ügyészégnek nem számít, az ügyészség veszi át a zaklatását. Bíróság elé is citálja az 
ügyészség Lomhát, a bíró azonban felmenti. Az ügyészség nem hagyja annyiban, fel akarja 
számoltatni Lomha cégeit. A felszámolóbiztos tíz fillérre fogadja el a mérleget, és azt kérdezi 
csodálkozva, hogy egy ilyen céget miért kell tönkretenni.  

Pert indít az ellen a furcsa múltú alak ellen Lomha, mire fenyegetéseket kap, a 
biztonsága, ezek után, oda, testőrt kénytelen fogadni, és annyira fél, hogy rögtön három testőrt 
fogad, testőr nélkül egy lépést sem mer tenni, de még bízik a bíróságban. És nyer. 
Tisztességes a bíró, mondja Lomha, jól tud kérdezni, érti, miről van szó, mindig lehajtja fejét, 
ha Lomha ellenfelének, aki persze nincs ott a tárgyaláson, ügyvédjét kérdezi, azonban fejét 
felveti, mikor Lomhának tesz fel kérdéseket, nézi a szemét. Megkérdezi ez a bíró az ügyészt, 
fellebbez-e, az ügyész nemet mond, majd odamegy Lomha ügyvédjéhez, és kijelenti, szégyelli 
magát a testület nevében. Na, most győztél Bálint, jegyzi meg az ügyvéd Lomhának. De 
ahelyett, hogy fellélegezne Lomha, feszültebb lesz győzelme után, mert tudja, még kevésbé 
érezheti magát biztonságban, sokkal kevésbé, hiszen pert nyer az ellen az illető ellen, aki ellen 
elvileg nem lehet, tehát fél, mi következik ebből. És már tapasztalhatja, mikor elhagyja a 
bíróság épületét, hogy követik, és másnap már telefonon hívogatják, de nem szólnak a 
kagylóba, és aztán fenyegető leveleket kap. Itt tart most Lomha, nem is egészen egy 
esztendővel a kezdődő változások után.  

Miközben Lomha mesél, nem hagy nyugton, hogy nem tudom meg, ki ez a furcsa 
múltú alak. Ki az, aki a rendőrséget meg az ügyészséget is mozgatni tudja? Firtatom. Ám 
Lomha mintha szájzárat kapna. Aztán mégiscsak kiszedek belőle néhány dolgot, 
négyszemközt, mikor elvonulunk egy sarokba. 
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Szóval az a furcsa múltú alak, világbajnok sportoló a diktatúrában, az akkori egyik 
fejes lányát veszi el, ezáltal kapcsolatba kerül ama rendszer állambiztonsági szolgálatával, sőt 
vezetője is lesz nyomban a szolgálat által létrehozott  nagyvállalatnak, amely titkos és amely 
fegyvereket juttat a Közel-Keletre és Afrikába, a szovjet blokkal rokonszenvező 
csoportoknak, szervezeteknek, természetesen nem ingyen, és azok, ha nem is pénzzel, de 
fizetnek, droggal fizetnek. Persze Lomha jövőbeli ellenfele szépen hasznosítani képes a 
drogot, van politikai háttere, nyugatra dobja át, mondván, így fertőzi és gyengíti meg a 
nyugati világot; szép hasznot hoz. Közben rááll antik tárgyak kicsempészésére, és lopott ipari 
technológiák becsempészésére is. Az is szép pénz. A demokrácia kezdeti heteiben annak az 
állami, titkos vállalatnak meg kell szűnnie, de a volt világbajnok sportoló ugyanazt folytatja a 
felhalmozott vagyona és pénze segítségével egy saját cégben, és most már a teljes hasznot 
lefölözheti, nem kell megosztoznia a titkosszolgálattal, pontosabban ama szolgálatnak csak 
bizonyos embereivel kell. Sok pénzt öl az a régi világbajnok minden pártba, és sokat szán a 
rendőrségre, ügyészségre. Épületes ugyebár.  

Még mindig sütjük a tarját és zabáljuk, még mindig isszuk a borokat meg a söröket, és 
persze a pezsgőt.  

És akkor megjelenik három vállig érő hajú figura, egy óriás, egy középmagas és egy 
törpe, sötét szemüvegben, intenek Lomhának, aki félrevonul velük, sustorognak, aztán 
lelépnek. 

Lomhának szögezem, kik ezek, Lomha, a haverjaid? A volt osztálytársaim is 
kíváncsiak, megkérdezik, igen, igen, kik ezek? 

Mogorván kijelenti Lomha, mit tudtok ti az üzleti életről, a mi üzleti életünkről? 
És akkor Lomha élettársa, Édua, a kedves, aranybarna nő megszólal, hogy inkább 

beszéljünk a macskákról, és kinyit egy ajtót, és azon át vagy öt hatalmas, különböző színű 
sziámi macska jön elő. Kiderül, Édua egy macskákat óvó egyesület elnöke, amelynek egyik 
célja, hogy a macskák jelenléte elfogadott legyen olyan nyilvános helyeken is, ahol még nem  
az. Azt is elárulja Édua, hogy a nyár három hónapját Spanyolországban tölti, és oda nem viszi 
a macskáit, roppant szenved nélkülük, el is határozza, a macskái nélkül többé nem utazik 
sehova.  

Különben szó esik arról is, hogy kitünteti Lomhát, mint a frissen keletkező vállalkozó 
réteg egyik jeles képviselőjét, az új, most már köztársasági kormány, az első szabadon 
választott kormány egyik igen fő embere, rebesgetik, hogy még annál is főbb, akit hol 
Józsefként, hol Péternek emlegetnek, legalábbis a pletykákban, csak nem szivároghat ki, hogy 
mennyire főember a Lomhát kitüntető, hisz a kitüntető, József vagy Péter nevezetű, rokona a 
kitüntetettnek, Lomhának. Középmagas az a József vagy Péter úr, őszes, hol hosszúkás 
fejűnek, hol kerekfejűnek látszik, és hol igen polgárisan, hol meg nagyon katonásan nyilvánul 
meg az új vállalkozók válogatott közönsége előtt. Mindenesetre igen komoly férfiú, egyszer a 
történelemben mélyed el, mintha egyenesen történész lenne, egyszer a jogban, bár mintha 
amatőr volna azért abban, és véres komolysággal is beszél, hosszú, érthetetlen 
körmondatokban, illetve váratlanul megszakítva azokat, áttér rövid, pattogó tőmondatokra, 
elég furcsán használva a magyar nyelvet.  

Előadja  ez a József vagy Péter úr, miután átadja a kitüntetést Lomhának, hogy végre 
megvalósult az a változás, amit oly sokáig várnak, vagyis bukása egy undorító, nemzetellenes 
diktatúrának, amit megszenvedett például a most kitüntetett Bálint (Lomha) úr családja is, de 
most már örvendezhetünk, mert a történelem és a jog igazságot szolgáltatott, és győzött a 
nemzet, vele győzött egy hőn óhajtott társadalmi modell is, sőt szemünk láttára nemesedik 
erkölccsé, nemkülönben mindennapi bölcsességgé. Taps. Azon vagyunk, hogy a nemzet és a 
nép a maga sajátos, a maga magyarságára és kereszténységére jellemző tartalmával töltse meg 
demokráciánkat. Taps. Függetlenségünk kivívása után azon vagyunk, hogy megteremtsük a 
nép és a nemzet számára az élet kiszámíthatóságát, hogy alapozzunk végre sajátos 
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kultúránkra, a magyarság, benne a kereszténység kultúrájára, beleértve az ugyancsak sajátos 
jogi, történelmi meg gazdasági civilizációnkra is, amelynek egyik elkötelezett embere az itt  
kitüntetett Bálint (Lomha) úr, aki  harmadik köztársaságunk nemzeti-keresztény vállalkozó 
rétegének egyik első, országunk sajátosságaival áthatott, kiváló képviselője, már régi, 
őshonos,  magyar családja révén is,  szónokolja József vagy Péter úr. Kitörő taps.  

Bálint (Lomha) a válaszbeszédében helyesel, egyetért, bizony, bizony, igaza van, 
mondja, József vagy Péter úrnak, akit már gyerekekként, mint fiatal férfit, jól ismert. 
Kijelenti, hogy szükséges megalapozni a piaci demokráciában való hitet, ámde a magyar 
érdekeknek megfelelően, tehát a demokráciában fogant piac erkölcsének és napi 
bölcsességének magyar változatát. Nagy taps.  

Mikor búcsúzkodnak, Lomha (Bálint) négyszemközt megjegyzi, csak azt akarom 
mondani, jó rokon, József vagy Péter úr, hogy könnyen zsákutcába tévedhetünk, ha nem 
következik be, hogy élni és élni hagyni, mert az még nem következett be, és engem nem 
hagynak élni. És elmeséli, hogy három emberét a minap összeverték, három vállig érő hajú, 
sötét szemüveges emberét, az egyiket, egy óriást, volt nehézsúlyú ökölvívó bajnokot, aki már 
a megjelenésével elriaszt mindenkit, hasba szúrtak, egy másikat, mindennapinak kinéző, 
középmagas formát,  aki híresen jó pénzbeszedőnek számít, leütötték, koponyasérülést 
szenvedett, és a harmadikat, egy törpét, akivel általában elnézően kedveskednek, ezért 
kitűnően tud elintézni mindennapi ügyeket, különben a távol-keleti harcművészetek mestere, 
lábon lövik. És Lomha (Bálint) elpanaszolja, hogy egy idő óta zaklatják, megfélemlítik, és azt 
is elárulja, szerinte ki teszi. Elborul József vagy Péter úr tekintete arra a névre, akit Lomha 
vádol, és kijelenti visszafogottan, nehéz ügy, Bálintkám (Lomha), még annál is nehezebb. 
Egymásba fonódik pillantásuk. A csend mély. Aztán József vagy Péter úr kijelenti, 
megsúgom, neked, Bálint (Lomha), és egészen őszintén, de szigorúan köztünk maradva, ha 
viszont te több pénzt adnál pártunknak, és több olyan információval látnál el bennünket, mint 
az az illető, amilyen információkat senki más nem képes adni, akkor más volna a helyzet. 
Értem, mondja Lomha (Bálint), értem, és szomorú vagyok, József, illetve Péter úr, szomorú 
vagyok, jó rokon, le vagyok törve, a kurva életbe. Ne használj, Bálint (Lomha) ilyen csúnya 
szavakat, jegyzi meg József vagy Péter úr komoran, nem ilyen közönséges nevelést kaptál, 
légy szíves, maradj úriember. Talán az segítene rajtunk, József vagy Péter úr, jelenti ki Lomha 
(Bálint), ha végre kiderülne, hogy a nép vért akar, a magyar nép, bizonyos alakok vérét, 
bizonyos alakokét, hangsúlyozza Lomha (Bálint), és miért ne derüljön ki, ráadásul a véren 
van a legnagyobb haszon. Ezt tudjuk, Bálintkám (Lomha), mondja József vagy Péter úr, sőt 
egy tanácsadóm azt is tudatta, amit persze ugyancsak  tudunk, hogy a hatalom a vér révén 
beszél, és a vér  olyan realitás, amelynek jelképes feladata van, tudjuk ezt is, ne félj, 
Bálintkám (Lomha), viszont a te véred kiontását meg fogjuk akadályozni. 
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Továbbra is minduntalan új életet kezdek, és akkor kezdek csak igazán új életet, 

pontosabban új és újabb és legújabb életet, mikor elválnak útjaink Emmától. 
Már maga, hogy külön élek Emmától, új élet számomra, nevezetesen az, hogy  

egyedül maradok, egyedül és egyedül, akkor is, ha barátnőim vannak. És amikor még ráadásul 
elhatározom, új életet is kezdek, akkor, mondhatom, már egy korábban elkezdett  új életben 
kezdek új életet. 

És azt is újnak veszem, hogy az új életkezdéseimnek, mint vesszőparipámnak, hisz az 
vesszőparipám, hajtóerejét most már nemcsak a saját magammal való elégedetlenség 
szorongató érzése táplálja, mint régebben, mikor együtt éltem Emmával, hanem az is, hogy 



 172

legyenek velem elégedettek mások is. Ha azt látom, sokan kivetnivalót találnak bennem, és 
ennek okaként magamat nevezem meg, akkor összeomlok. Mikor nem magamat okolom, 
akkor nem érdekel a velem való elégedetlenség, sőt, akkor még büszke is vagyok, ha 
fennakadnak rajtam. Ellenben, ha magamban találom meg az okot, nagyon izgat, mi az, mivel 
hívom ki a rosszallást, a furcsállkodást, az elítélést, és ha, amivel kivívom, mélyen érint, 
akkor számomra elviselhetetlen, sőt szégyellnivaló. Akkor omlok össze aztán igazán.  

Ha összeomlok, csatangolni kezdek. Behajtok a Csurgói úti lakásomtól a  
bogárhátúval a Nagykörútra, és ott csatangolok, meg a Rákóczi úton és a Kossuth Lajos 
utcában. Csatangolok, de ha még csupán csatangolnék, viszont nőkre vadászok, szándékozok 
leszólítani nőket, ha összeomlok akkor, elsősorban szőke nagymellűeket, fehér bőrű, éles 
vonásokkal felszabdalt arcú nőket, germán típust, ez vonzz, legalábbis, ha leszólításról van 
szó, mert különben ilyen jellegű nincs barátnőim körében, sem régen, sem most, és Emma 
sem ilyen egyáltalán. Csatangolok, és követek egy-egy ilyen germán forma nőt, amihez az 
kell, hogy a nő rám nézzen, vagy úgy gondoljam, hogy a nő rám néz, akkor követem, 
felveszem lépései ritmusát, és ha a nő lassít, én is lassítok, ha kirakatot néz, én is leállok ama 
kirakathoz, és lesem, vajon a nő azért áll-e a kirakathoz, hogy én is odaálljak és leszólítsam. 
Ha nem tudok megbizonyosodni erről, akkor a nő elébe vágok, megtudni, vajon nem marad-e 
le tőlem, lépést tart-e velem, majd aztán úgy teszek, mintha kirakatot néznék megint, hátha a 
nő is odaáll nézni, mert akkor helyben vagyunk, akkor várja a leszólítást esetleg. Megtörténik, 
hogy tényleg így viselkedik a kiszemelt nő, felhívóan, és mégsem szólítom le. Csak 
fontolgatom magamban, hogyan is szólítsam le, milyen ürüggyel, aztán majd hogyan 
viselkedjek vele, de visszariadok. Tudom, utálnám magam, ha leszólítanám, még jobban 
utálnám magam, mert már attól is utálom magam, hogy egyáltalán  felmerül bennem a 
leszólítás ötlete, nem bírom elviselni, szemen köpném magam legszívesebben, úgy érzem, 
alantas ügybe keveredek. De hiába érzem ezt és így, továbbra is csak a leszólítás foglalkoztat, 
és követem a kiszemelt nőt. Így csatangolok, azonban nem jutok el a leszólításig szinte soha, 
legfeljebb ha kétszer-háromszor, hol sikeresen, hol sikertelenül, és kivívom a magam iránti 
még fokozottabb utálatot. Csatangolásom, nők követése és esetleges leszólítása még inkább az 
összeomlásomhoz vezet, önmagam megutálásához, úgyhogy még nagyobb nyomás nehezedik 
rám, a saját magam nyomása, a mihamarabbi új élet kezdéséhez.  

A folyamat, hogy összeomlok, majd összeomolva csatangolok, és nőket követek a 
leszólítás szándékával, miközben elborít a szégyen, ami miatt aztán magamra támadok, hogy 
fokozottabban összeomoljak, igen kimerítő. Változtatni ezen mégis csak új élet kezdésével 
vagyok képes. 

És hogy az új életemben nemhogy nem akarok leszólítani senkit, de rá sem pillantok 
semmilyen nőre, az kívánalom nálam, kívánalom kitartani az éppen soros barátnőm mellett. 
Új, újabb és legújabb életeimben elsősorban nyugodt körülményekre törekszem, 
kiegyensúlyozott állapotokra, arra, hogy mindig észnél legyek, érzelmeimet kordában tartsam, 
látsszak szilárdnak, irigylésre méltónak, akiben és aki körül minden rendben van. 
Rögeszmésen törekszem a rendre, minden dolgomban vezessen rend. Mi ez a rend? 
Természetesen egy saját rend. Saját rendemben az első számú parancs a fiam körüli teendők 
ellátása, helytállás apaként, olyan apaként, aki egyedül neveli fiát, ha nem is éppen egyedül, 
hisz ott van az anyja is, azonban úgy fogom fel, azért is úgy, hogy egyedül nevelem, 
kimutatva Emma iránti neheztelésemet. És ez a rend egy olyan apa kiformálásában ölt testet 
nálam, aki mindent a fiáért tesz, és úgy jár el, hogy mindig a fia lebegjen szeme előtt, 
miközben a fia nem találhat benne semmi kivetnivalót, pontosabban, hogy mint apa ne 
gondolhassa, hogy fia azt gondolja, miszerint apjában van valami kivetnivaló. El kell érnem, 
hogy a fiam páratlan apának tartson, nemkülönben, hogy én is annak tartsam magam, meg 
persze fiamat is páratlannak, és minden más kívülálló szintén páratlannak tartsa fiamat és 
engem, kirívóan páratlan apának, aki kirívóan páratlan fiút nevel. Ha úgy látom, sikerül, 
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akkor minden rendben van. Ha úgy látom, nem sikerül, akkor összeomlok, és jöjjön egy újabb 
új élet. 

Hogy kutassak, írhassak, a lelkemnek rendben kell lennie, alább nem adhatom. Mikor 
kutatásaim szépen haladnak, ha azokkal elégedett vagyok, akkor a lélek kipipálva. A testem 
azonban csak akkor van rendben, ha nem maradok el az uszodából, a teniszpályáról, ha 
elmegyek síelni vagy szörfözöm, mert ha nem csinálom, megint hajlamos vagyok 
összeomolni.  

Új életkezdéseimet továbbra is titokban tartom, abba senkit sem avatok be, Emmát 
sem, soros barátnőimet sem, Ádámot a legkevésbé, hogyan is nézne ki az, előállni, na most új 
életet kezdek, fiam. Nem röhögtetem ki magam. Emma esetleg sejtheti, barátnőimtől  
eltérően, mikor kezdek újat, hisz, mikor belekezdek, egészen másképpen viselkedem, 
látványosan másképpen, és tényleg másképpen. 

Mikor a nyáron elvisszük Emma és jómagam a bogárhátúval nyaralni Ádámot 
nagymamájával, anyósommal, Annával a Balatonra, történetesen Lellére, ahol anyósom 
munkahelyének van nyaralója, és mikor elhelyezzük őket, és búcsúzásképp még egyet 
pingpongozni szeretnék Ádámmal, és mivel az akadályba ütközik, tudniillik valami gondnok 
arra hivatkozik, hogy éppen csendes pihenő van, nem lehet pingponglabda pattogással 
zavarogni, hát felindulok, ahogy mostanában nem is egyszer. Magas hangon ordítok a 
gondnokkal, sértő, roppant sértő, ronda szavakkal bélyegezve meg, döbbenetes hangsúlyokkal 
kísérve, annyira így, hogy nyomban elhűlök a kifejezéseimtől, látom; Emma is elhűl, meg 
Ádám is. Azonnal összeomlok, rohanok a kocsihoz, hogy rögtön hajtsak haza, el innen, 
megszégyenülésem színhelyéről. Nem tudom mire vélni a csúnya felindulásomat, 
kibukásomat magamból. Nem értem, mi történik velem, nem értem, és szégyellem magam, 
rohadtul szégyellem, nem merek Emmára nézni. Némán vezetek, nem szólok Emmához, 
magamba roskadok, és megfogalmazom magamban, ez így nem mehet tovább, új életet kell 
kezdenem. Igen, új életet megint. 

 De még mielőtt sikerül az új, nyomban csatangolni kezdek, és szeretnék leszólítani 
szőke, germán jellegű nőket, felmentve magam, hogy hát ez még a régi életem. Csatangolok, 
nőket szeretnék leszólítani, mégsem szólítok le, és új életben reménykedem közben.  

Mióta minden második héten Ádám nálam tartózkodik, és Ádám elér egy bizonyos 
kort, elsősorban az Ádámhoz való viszonyulásomban találok időnként újítandókat. Ha nem 
úgy viselkedem Ádámmal, ahogy szeretnék, például rászólok, felcsattanva, és Ádám megorrol 
rám, sőt elkeseredik, hát akkor aztán tényleg összeomlok, a legteljesebben, az az igazi 
összeomlásom.  

És megint csatangolni kezdek, Nagykörút, Rákóczi út, Kossuth Lajos utca, szőke nők, 
nagymellűek, barázdált arcúak, akiket szeretnék leszólítani, de nem szólítok le, csak követem 
őket. És közben körvonalazódik bennem ismét egy új élet kezdésének szükségessége.   

Ha elindítom ezredszerre az új életemet, akkor eleinte, új életkezdéseim után, azon 
frissiben feltűnő sikereket aratok, akkor még lendületben vagyok,  elhatározásaimat teljesíteni 
tudom. 

Különben eléggé ellentmondást nem tűrően viselkedem általában, eléggé, hogy úgy 
mondjam, zabolátlanul, meg is kapom, mennyire zabolátlan is volnék én. Nem hagynak szó 
nélkül sehol, ahol megjelenek, nem is hagyhatnak tulajdonképpen, hisz tényleg elég 
zabolátlanul nyilatkozom és viselkedem, és persze minduntalan beleütközöm a rám vonatkozó 
kérdésbe, miért volnék én olyan, amilyen, például olyan zabolátlan.  

Miért volnék én zabolátlan? Fogalmam sincs. 
Ha zabolátlannak neveznek, nem tetszik, és összeomlok megint, és újra csatangolni 

kezdek, Nagykörút, Rákóczi út, Kossuth Lajos utca, szőke, germán típusú nők követése, 
leszólításuktól való visszariadás, szégyen, önostorozás, további összeomlás, új élet kezdése, 
hogy ne lehessen többé például zabolátlannak nevezni engem.  
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És tanakodom némán csatangolásaim közben, hogyan változtatnám meg, az utcák 
látványából következően, a város arculatát,  mert ugye a környezeten is változtatni szeretnék 
új életemben, azzal is elégedetlen vagyok, főleg a Nagykörúttal, a Rákóczi úttal, a Kossuth 
Lajos utcával, azokat is megújítanám mindig, szóval tanakodom magamban, hogyan 
formálnám át ezeket az utakat, utcákat, pontosabban a városközpontot, milyet kívánnék 
magamnak, magunknak, és elképzelem, hogy kivakarnám a koszból a jellegzetes eklektikus 
épületeket, micsoda festőien is mutatnának, és a foghíjakra a legtehetségesebb amerikai és 
japán építészekkel terveztetnék házakat, a kirakatokat újmódi art decó-szerűre varázsolnám, 
esetleg minimál-modernre, vagy maximál-modernre, akkor kinézne is szerintem valahogy, ez 
a most sehogyan sem kinéző város. Az általam elképzelt környezetben aztán, mint 
ábrándozom, volna esélye egy új életnek.  

És már másnap megújultan kelek fel, és igyekszem mutatni, hogy semmi zabolátlan 
rajtam és bennem.  

Miután új életeket kezdek, a régit mindenestől megkérdőjelezem, sőt eldobom, mert 
hajlamos vagyok szinte mindent, amit átélek, amit csinálok valaha, sőt amit gondolok is, 
elutasítani ilyenkor, viszont furcsa helyzetbe kerülök, mert a hozzám kötődők, kikkel a 
múltban volt közös dolgunk, ragaszkodnak ehhez a múlthoz, azt nem szeretnék eldobni, 
úgyhogy zavarban vannak velem ilyenkor, mikor új életet kezdek, és eldobom a múltat.  

Mert új életkezdéseim idején szakítok a korábbi életemmel, legalábbis szeretnék, és a 
szakítás, mint gondolat és cselekvés, önmagában is tettnek számít a szememben. Ha van olyan 
szakasz a pályámon, amellyel szakítani nem szeretnék, mert ilyenek azért léteznek, hát 
megkísérlem ama múltam eme darabját megőrizni, csak az összes többit próbálom eldobni.  

Újrakezdéseim közepette egyre inkább eltölt a keserűség, hogy mennyivel jobban 
élhetnék Emma mellett maradva, egy olyan ember oldalán, akit valaha szerettem, és aki 
egykor viszontszeretett. Nyilván én vagyok az oka, hogy ez a kapcsolat elenyészett, 
ostorozom is magam ezért, és  megfogadom sokadik csatangolásom, nők utáni kajtatásom 
után, hogy olyan párra kell lelnem, amilyen Emma. Azonban hiába próbálkozom, Emmához 
hasonló párra nem lelek.  

Írom a második könyvemet, a korszakváltozások, új kezdetek témájából, annak 
második kötetét, miközben néha örülök, máskor meg nem örülök annak, hogy a jelen 
világunkat létrehozó lény már meghalt, legalábbis elméletem szerint. És újabb értekezésbe 
kezdek, nevezetesen az álcázásról, igen, bármennyire meglepő, az álcázásról is írok, miután 
befejezem esszémet a névtelenségről. 
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 Szilveszterkor, nemcsak az új esztendő, hanem az új évtized eljövetelét is várva, 
amiről eddig még nem számoltam be, egy  nagykörúti lakásba voltam hivatalos, vagy 
kilencven főre rúgó összejövetelre. Rögtön odatörleszkedett hozzám valami nő, rám szállt, 
mint az utóbbi években mindig, ahogy egy szóló férfira szokás, felkért táncolni, mire 
rongylábazni kezdtem hevesen, mert éppen rock and roll zene szólt, és lelkesen roptam, mint 
valamikor, hát körül is álltak, körbe vettek, akár hajdan. Roptam és roptam. Közben ittam, 
jócskán ittam, szokatlanul sokat, még a szilveszterhez képest is sokat ittam, és nagyon 
berúgtam. És azért ittam, amiért szokás, a lelkem háborgása miatt. 

Ugyanis megjelent előttem a látomásom, az a kisfiú, bilivel a hátán, a géppisztolyos 
egyenruhás őrizetében ott, a haláltáborban.  

Az éjszaka közepén megléptem, igen-igen részegen már, azzal az ürüggyel, hogy 
meglátogatom szüleimet a közeli Jókai téren, és rögtön jövök vissza. Annak a körúti háznak a 
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lépcsőházában gyorsan kivettem a táskámból, mert bizony belekészítettem, a parókámat, 
magamra illesztettem, majd felvettem az apám nálam felejtett, ódivatú, szokatlanul széles 
karimájú, sajátos benyomást keltő, furcsa, fekete kalapját, orromra tettem a fekete keretes, 
megtükrözött üvegű, réges-régi, muzeális napszemüveget, és kimentem a szilveszterező, 
nagykörúti forgatagba. Széles ívben elkerült mindenki, elkerülte a feltűnően hosszú, roppant 
lecsüngő, nagyon göndör, fekete hajtincses, sűrű torzonborz szakállas figurámat, senki sem 
közelített meg, egyenruhás és civilruhás rendőrök sem, részegek sem, marháskodók sem, 
trombitálók sem, gyerekek sem, duhajkodó tolakodók sem, senki, még felajzott szilveszteri 
tréfából sem. Egy pont voltam a tömegben, egy pont, ami körül, álcázott figurám körül, 
üresség támadt. Neki támaszkodtam egy fának, tudniillik dülöngéltem a sok italtól, nem is 
igen tudtam magamról, meg arról sem, hogy mit teszek ott, a Nagykörúton, közel a 
Nyugatihoz.  

És beszélni kezdtem részegen a zsivajgó, zsibongó, vidáman dudáló, konfettit dobáló, 
ünneplő tömegben, és mondtam, mondtam, hangosan magamban beszélve, és egyre 
hangosabban a trombitálás, hancúrozás, önfeledt kavargás közepette. Rám bámultak, jól 
megnéztek, és látszott mindenkin, hogy meglepődtek, ilyen figurát ritkán láttak, ha egyáltalán 
láttak. Egyre hangosabban beszéltem, miközben megindultam és befúrtam magam a tömegbe, 
látszólag magamnak beszéltem, de mindenki hallhatta, legalábbis a közelemben. Mondtam és 
mondtam, szenvedélyesen mondtam, és egyre szenvedélyesebben, bele azok arcába, akikbe 
ütköztem, miközben zaklatottan mutogattam, nagyon részegen, álcám védelmében, éppen 
rájuk.  

Beszéljünk, kérem, rólatok, szónokoltam, mint hullahóbortosokról, akik üldözitek az 
olyanokat, mint jómagam, ez a szokás meggyökeresedett már régen nálatok, üldöztök engem 
ti, hogy hullává változtassatok hóbortból, és egyre hatalmasabb étvággyal, és hóbortból meg 
aljasságból. A magam sajátos mivoltával kapcsolatban kizárólag arról beszéltek, tanakodtok, 
hogyan kéne kiirtani engem, mert ez van belétek sulykolva, a kiirtás, szokásos cselekedetként, 
így aztán tőletek mindennél jobban viszolygok, és irtózom. Hadd világosítsalak fel benneteket 
arról, hogy ti mindig is szerettetek volna, illetve a szüleitek, nagyszüleitek, kiirtani engem. És 
gyanítom, hoppá, most sincs másképp, most is szeretnének kiirtani engem, ez a szándék 
továbbél bennetek nyilván. Hogy egyáltalán még élek, az nem nektek köszönhető, ti nem 
akadályoztátok volna meg a kiirtásomat, ellenkezőleg, hiszen a lelketek állatias lélek, 
bennetek az állatias lélek uralkodik. A ti állatokra jellemző magatartásotok, szemléletetek 
gyomorforgatóan divatozik, a ti nyelvetek, ez a hányadék nyelv szolgál a beszéd mintájának, 
ha ti azt javasoljátok, megsemmisíteni, akkor bekövetkezik a szellemi, lelki, vagyoni, testi 
megsemmisítésünk. Felszólítalak benneteket, barátilag szólítalak fel, mutassátok meg a 
farkatokat, győződjetek csak meg arról, kit kell elpusztítani magatok közül, hölgyeim és 
uraim, jobb azzal tisztában lenni. És bizony felcsináljátok az általatok megsemmisített 
nőneműek hulláit, hogy aztán  felcsináljátok  a megszülető utódaitokat is, megbosszulván 
rajtuk, mint apjuk, amiért utódaitok mertek lenni, így aztán hullává lényegítitek őket is, és 
ugyancsak felcsináljátok aztán mint hullákat. Ácsik, jól tudom, ti vagytok a leendő 
gyilkosaim, ti, gyógyíthatatlanul félresikerült emberpótlékok, tisztában vagyok vele, hogy 
engem is hamarosan vágóhídra javasoltok. Ámde figyelmeztetlek benneteket, ha már az 
olyanok gyilkolására szakosodtatok, mint amilyen magam is vagyok,  akkor legyen 
kötelességetek az is, hogy a holttestemet, mikor már csak por lesz, a porból rakjátok össze 
pontosan, vagy ha lehetetlen, hisz már az a por is elenyészett, akkor a lelkemet teremtsétek 
elő, az elpusztított lelkemet, azt tegyétek földbe, mert felvilágosítalak titeket, hogy a mi 
törvényeink szerint a lelket is rendesen el kell temetni. De hát ebben sem bízhatok, hogy 
ennyit megtesztek, ti undorító gyilkosjelöltek és gyilkosok. Ám vigyázzatok, kiabáltam, mert 
a megsemmisítésünk tényét rátok örökítjük, rátok, gyilkosokra, hogy ti, a gyilkosok 
örökítsétek tovább gyilkosságaitokat utódaitokra, mint undorító, megvetendő és jóvátehetetlen 
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bűnt, hogy így adjátok tovább saját berkeiteken belül. És kívánom, hogy sokadíziglen 
rettegjetek, ti rettegjetek, féljetek, szorongjatok ti, a leendő gyilkosok, és gyilkosok utódai, 
elsősorban attól, hogy nem vesznek benneteket emberszámba. 

Kezdtek néhányan komolyan felfigyelni rám, furcsa, szokatlan külsejű figurámra, 
kellemetlen szavaimra, mondataimra, kezdtek megjegyzésekkel is illetni, mint: te, részeg 
disznó, te, poloska, te, patkány, sőt körülvettek röhögve, mondván, hát vannak még ilyenek, 
hát nem pusztultak ki ezek még mindig?! Az egyik pasas, egy sportoló alkatú kijelentette, 
ezek most már pofátlanul kiállnak ordibálni a szilveszteri utcákra, ide jutottunk, ezek most 
már szemérmetlenségükben arcátlanul pocskondiázzák az újévet, sőt az új rendszert ünneplő 
békés, boldog, magyar járókelőket, ezek most már...  

Ámde  közbevágtam, és álcám védelmében, meg igen részegen, újabb átkozódásba 
fogva, túlkiabálván azt a sportoló alkatú pasast, harsogván neki és a többinek, hogy te és ti 
aljas gecik vagytok, te és ti  mocskos gazemberek vagytok, te és ti csak kirabolni tudtok, te és 
ti csupán ölni tudtok, mindig is raboltatok, mindig is gyilkoltatok, undorító állatok vagytok,  
aljas gecik és… Fogd be a pofád, vágta el szavaimat, és most már egészen közel lépett 
hozzám az a sportoló alkatú pasas, rám ripakodva, hát te hogy maradtál életben a kurva 
istenedet?! Agyvelőszipolyozó vagy, a mi hulláink agyvelejét szipolyozod, ordítottam 
álcázottan a pasas pofájába, a mi hulláink testnedveivel kenegeted magad, a mi hulláink 
aranyerét varrod a seggedbe, te, tömegsírok tárlatvezetője, te…  

A sportoló alkatú fickó felemelte öklét, hogy lecsapjon rám, mire én gyorsan lekaptam 
a kalapot meg a parókát magamról, és ott álltam előtte álcázatlanul. Döbbenten nézett, 
bámult, leengedte az öklét. Hasonlóképpen döbbenten szemlélt a többi, az engem körülvevők. 
Majd röhögni kezdtek. Egyesek kijelentették, jól adja, milyen jól, szilveszteri műsor, nagy 
színész, a kurva anyját. És faképnél hagytak.  

Szóval az engem körülvevő tömeg gyorsan szétoszlott, én meg eliramodtam, vissza a 
néhány házzal odébb lévő lakásba, a kilencven fős szilveszteri buliba, próbáltam 
bekapcsolódni megint, de nem igen sikerült már.  

Gondolkoztam az álcázáson, és arra jutottam, hogy az álcázás hozzásegít, legyünk 
hasonlóak vágyképünkhöz, vagy alkalmazkodjunk, amihez nem szeretnénk, esetleg 
becsapjunk, átverjünk érvényesülésünk érdekében. Csakhogy ezenközben elveszítjük eredeti 
és igaz voltunkat, maszkká válva, görbe utakra tévedve.  

Megfordult a fejemben, miszerint csak kivételes körülmények között fordul elő, hogy 
a környezet elfogadja az álcázást, viszont egy ilyen kivételes hely országunk, amely egyfajta 
külön védelmet nyújt olyan álcázóknak, akik nagymértékben becsaptak és becsapnak 
bennünket. Felmerült bennem, hogy van az arcátlan álcázás és van az őszinte. Aki eljátssza az 
arcátlant, a szélhámosok meg a diktátorok, azok előtt sokan leborulunk, éppen mert tetszik 
nekünk arcátlanságuk, sőt csodálattal adózunk nekik, mivel mi is szeretnénk ilyen arcátlanul 
elvetemültek lenni. Ugyanakkor megvetünk és kiközösítünk másfajta álcázókat, elsősorban 
olyanokat, akik valósághű alakjukat, igazi arcukat csak álcázással szeretnék, illetve merik 
megnyilvánítani, mert rá kellett ébrednem, hogy megtörténhet, miszerint éppen az álca 
mutatja meg, mert csak az mutathatja meg, ki is az illető. És ha így van, az szomorú és 
felháborító.  

Próbáltam megfogalmazni, ki is lehetett az az álcázott figura, mennyiben én magam, 
és mennyiben nem én, de képtelen voltam, eléggé megrázkódtatóan képtelen zöldágra 
vergődni ezzel.  

Szóval ki vagyok én, ez foglalkoztatott  továbbra is.    
Soha többé nem vettem fel aztán az álcámat. Még akkor sem, ha egy bizonyos 

látomásom támadt, és meg akartam fejteni. 
És új látomásokra várok. 
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„Figyelem, menedéket keresek.” 
(Ú. vagyis Újhely Gyula) 
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Meg kell vallanom, és előre bocsátanom, hogy menedéket kerestem.  
Hát igen, menedéket kerestem, menedéket a zajok elől, mindenféle hangos és zavaró 

zajtól menekülve tényleg, főképpen a fúrógépek zajától menekültem volna, persze elsősorban  
a politikai zaj elől, mondhatni zajszennynek is, menekültem, a politikai beszéd szennye elől 
akartam kitérni. Politikai beszéd és fúrógép, két zajszenny, zajszennyeződés, amelyeket nem 
bírtam, megbetegített, egyformán betegített meg, de megvallom,  a politika kissé jobban. 

Fogalmam sem volt még arról, hogy menedéket kerestem, mikor szinte naponta 
kerestem kávéházat, tudniillik munka után, késő délután, mikor végre felálltam az 
írószekrényemtől, csábított, hogy kitörjek a négy fal egyedüllétéből. És felöltöztem, igen 
gondosan öltöztem fel, és elindultam, de nem volt hova mennem, nem volt hova, a régi helyek 
megsemmisültek, nem maradt helyem sem Budán, sem Pesten, nem maradt helyem sehol. 
Kedvem lett volna beülni valahova, elsősorban persze kávéházba, ha találtam volna, ahol 
elszívhattam volna egy pipát, kávé mellett. És bosszankodtam, mert nem találtam igazi 
kávéházat, nem találtam olyan helyet, ahová szívesen jártam volna, nem találtam Pesten, és 
Budán még annyira sem találtam. Eszembe jutott a Hungária, mentem oda, de a Hungária 
kongott az ürességtől, egy-két riasztóan megvénült, hajdan ismerős, mára már csak 
homályosan ismerős figura tanyájának tűnt, menekültem ki, hihetetlen, gondoltam, mennyire 
elkerülik, milyen dohos hely lett a valamikor élénk, nyüzsgő, páratlan kávéházból. Indultam 
jobb híján a Belváros felé, oda érve csatangoltam az utcáin, hogy keressek valami kávéházat, 
de hiába kerestem.  

Jövőtlen jövőtervezésinek kereszteltem el az intézetet, ahol dolgoztam, és vártam, 
mikor fullad bele igazgatója vajon, pártállami káder, a pártállamot megszüntető változás 
hullámaiba, hát gyorsan belefulladt, azonban helyébe az előzőhöz igen hasonló, pályája 
undorítóságát tekintve hasonló, ugyancsak pártállami tudományos káder került, holott ugye a 
pártállam már elsüllyedt, azonban ez az egykori káder mégis, romlottabb lévén, mint kiderült, 
az előzőnél, a felszínen tudott maradni. Mikor beiktatták, és bemutatkozott az intézet 
munkatársai előtt, egy szót sem szóltam, furcsa lehetett, hogy mint valami kuka szerepelek a 
szájtépők között. Tudniillik társaim, találó kifejezéssel, tépték a szájukat, kétségbeejtően 
szövegeltek, elveszítették lábuk alól a talajt, bizonytalanok lettek, undorítóan viselkedtek, 
még nem tudták merre, hogyan helyezkedjenek, igen veszélyesnek és aljasnak látszottak, 
elképesztőnek is, szántam és utáltam őket. És az új főnök, a régi rend kegyeltje, diadalmasan 
taglalta a régi, amelynek egyik fő támasza volt, összeomlását, és szenvedélyesen dicsérte az 
újat, amely neki nem igen jöhetett jól, legalábbis elméletileg. Szóval taglalta a szükségszerű 
beköszöntét egy demokratikus, pompás, rendes és rendezett, hatékonyan működő, sőt szabad 
világnak, vagyis felvette azonnal az új rendszer mundérját. Próbált sokat nevetni, állandóan 
vigyorgott, jópofáskodott, igyekezett is mindenki vele tartani, utánozták, követték, csak én 
nem igyekeztem. Stílusosan magánosította és piackutatóvá változtatta az intézetet, hát persze, 
mi mássá is. Hozta a saját embereit, helyükbe a kirúgottaknak, mert, kellő rémületet keltve, 
rengeteget kirúgott. Engem megtartott, gondolván, hogy én az új korszak embere lehetek, sőt 
tárgyalt velem, mint fontos valakivel, és csaknem elröhögtem magam, mivel még a 
népköztársaság tudományos kádereinek avítt és undorító stílusában tárgyalt, az egyedül 
érvényes, beavatott és felkent tudás meg tekintély birtoklójának stílusában, holott már ennek a 
tudásnak és tekintélynek a köztársaság által létesített szemétdombon kellett volna hevernie. 
Kínosan éreztem magam, talán mondanom sem kell, igen kínosan. Nem kér mást tőlem, 
dumálta ez a főnök, csak hogy látható legyen, mennyire magaménak érzem a piackutatást. 
Hallgattam, és nem zártam ki, hogy ellenségesen hallgattam. Megkért, írjak az intézet 
kiadványába, persze tudja, nekem nem ez az életcélom, de azért, életcél ide vagy oda, írjak. 
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Mikor megszólaltam végre, rövid, katonás és kemény voltam, ugyanakkor megemlítettem, 
hogy olykor eltűnődöm, miért is végzek segédmunkatársi fizetésért, munkatársi beosztásban, 
főmunkatársi feladatokat. Csúnyán nézett rám. No mármost, ezek után igyekeztem szabotálni 
a munkát, egyáltalán nem érdekelt a piackutatás, kollégáimtól távolságot tartottam, 
meglehetősen nagyot, alig is szóltam hozzájuk, feltűnő unalom és megvetés ült a pofámon, és 
csak akkor oldódtam fel kissé, ha kedvem volt mondogatni, micsoda kétes és nyomorúságos  
is ez a hely, ez a piackutató, persze nem arattam sikert. Teltek a hónapok, és kiderülhetett, 
nem vagyok megtámasztva senki által, nem szerepeltem a nyilvánosságban sem, és hát 
megutálhatta a főnök a megvetést tükröző pofámat, meg ahogy átnézek rajta, mert átnéztem, 
és áthelyezett a kiadványokat sokszorosító részlegbe, megaláztatásul, persze a hangzatos 
szerkesztői munkakörbe, azonban egy másológép mellé, javítani a másolatokba került 
értelemzavaró meg helyesírási hibákat. A sokszorosító részlegfőnök, egy hölgy, korombeli 
hölgy, nem tudott hová tenni, szegény hölgy, megzavarta, hogy hogyan kerülhetett egy 
másológéphez az, aki olyan kutatói múlttal büszkélkedhetett, mint én, de, hogy zavarát 
feloldja, parancsolgatni kezdett és pedzeni, miszerint el kell végeznem egy sokszorosítógép-
kezelői tanfolyamot. Beintettem, mindennemű érvelés nélkül. Hamarosan felszámolták a 
kiadványszerkesztést, miután a főnök végképp megbizonyosodott, tehet velem bármit, vagyis 
kiszervezte mellőlem, vagy alólam, vagy ahogy tetszik, a másológépet, melyet éppen kezdtem 
megszeretni, tudniillik mellette kiválóan írhattam a könyvemet. Tehát az utcára kerültem, 
röviden szólván.  Kerülhettél volna, kérdeztem magamtól, máshová?   

Nem tudtam állást szerezni sehol, persze nem is igen törtem magam, undorodtam az 
ajánlkozástól, inkább félrevonultam. Mi volna, kérdeztem magamtól, ha kipróbálnád a 
munkanélküli segélyt, nem kéne csinálnod semmit azért a pénzért, miközben kényed-kedved 
szerint szentelhetnéd magad a fő művednek. Megbeszéltem Emmával, hogy valamivel 
kevesebb tartásdíjat fizetek Ádám után, ő kedvesen és nagyvonalúan rábólintott, hát persze, a 
legfontosabb a művem írása, mondta. Majd igyekszem művem elkészült részleteiből még 
többet közöltetni, mint eddig, ígértem, az is hoz majd pénzt, persze le kell tagadnom, mert a 
segély mellett, a törvény szerint, más jövedelmem nem lehet, és igen büszke voltam, hogy 
még azt is tudom, azt, hogy mi van a törvényben.  

És megindultam a munkanélküliek útján, büszkén meséltem mindenkinek, miközben 
nem értettem magam.  

Havonta egyszer kötelezően elmentem egy munkanélküliekkel foglalkozó hivatalba, 
ahol a hivatalnokok egykedvűen ismételgették, miközben belepecsételték a füzetecskémbe, 
amelyet munkanélkülieknek rendszeresítettek, hogy rendesen megjelentem, viszont olyan 
munkahelyről és munkáról, ami nekem kellett volna, nem is hallottak, és valószínűleg nem is 
fognak. Elrémisztő kép fogadott abban a hivatalban, amivel aligha mondok újdonságot, 
reménytelenséget árasztó férfiak, nők, lerobbantak, rongyosak, idegroncsok, alkoholisták, 
rokkantak, analfabéták, tehát kisemmizettek, megnyomorítottak, vagyis a könyvem, a 
megfosztottakról és elesettekről szóló könyvem főszereplőit láttam bennük: a frissen világra 
hozott gyerekeit rendszeresen kórházban felejtő segédmunkásnőt; a kiéheztetett és 
megbotozott valamikori lelencet; az érszűkület miatt levágott lábú géplakatost; a fonónőt, 
akinek férje rendszeres börtönlakó volt; a tizenéves  fiával  egy ágyban alvó betanított 
munkásnőt; a fuvarost, akinek házát elvitte az árvíz; a beteg gyerekeit a tizenkét kilométerre 
lévő orvosi rendelőbe hátán cipelő napszámost; a kisegítő iskolába járatott anyagmozgatót, 
kinek fiai és lányai szintén kisegítőben tanultak; a feleségét késsel megsebesítő sufnilakót, 
mivel nem talált otthon még kenyeret sem; a cigányt, akinek putriját felgyújtották; de nem 
részletezem tovább. Álltam sorban órákig könyvem szereplőivel, akik szépen megbámultak, 
sőt megjegyzéseket tettek rám, mint nem közülük valóra, és csodálkoztak rajtam, nem 
értették, hogyan kerülök oda, ahová ők, ebbe a vakolatát hullató, szemetes, rossz szagú 
hivatalba, egy ilyen szemüveges, mint én, egy ilyen, akiről lesírt, hogy a kezével még nem tett 
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odébb semmit. A hivatalnokok zavarban voltak velem, és utáltak engem, mert mérsékelni 
kellett önkéntelenül magukat, velem nem merhettek úgy beszélni, olyan sértőn és 
fensőbbséges undorral, mint, ahogy tapasztaltam, a többiekkel. Hozzám hasonló figurával 
nem találkoztam, de láttam divatosan öltözött, magabiztos, gyanús, igen gyanús alakokat is, 
alvilági alakokat, kik valószínűleg ügyesen kiutaltatták maguknak a segélyt, zsebpénznek, és 
feltűnő autójukkal elszáguldottak.  

Emma biztatott, mellettem áll, ha nem is él velem, azt mondta, írjam csak a 
könyvemet, és számtalanszor elismételte, ha majd kész lesz és kiadják, megváltozik 
körülöttem minden egy csapásra. 

És írtam a korszakváltozások, új kezdetek harmadik kötetét, már a harmadikat, éppen 
az úgynevezett értékek és az úgymond erények összefüggését taglaltam a különböző 
korszakokban, és azonosítottam egy-két időszakot, mikor az ember szellemét, ha nem is a 
gyakorlatát, de legalább a szellemét egymással összhangban töltötte be erény és érték. 

Emma meg írta a regényét, már harmadszor vagy negyedszer írta át azt a sejtelmes 
prózát, amely bizonyos, titokzatos vörös tintával levelezőkről szólt, kiket címzettjük, egy bátor 
asszony leleplez; nekem az a rész igen tetszett, mikor a főhős asszony úgy gondolta, hogy 
harcos küzdővé lényegült, a küzdelem az életébe ivódott, és egy ilyen életet kívánt mindig, 
ébredt rá, ez tűnt számára, ez, a tulajdonképpen veszélyes élet, egy olyan életnek, amit mindig 
is szeretett volna élni.       

Na, szóval elhűlve tekintettek rám az ismerősök mint munkanélkülire. Magyaráztam 
nekik, nézzétek, ki kell használni, ha oly annyira segítőkésznek bizonyul ugye, a 
munkanélküli segély bevezetésével, a kapitalista állam, ad pénzt csak úgy, hát hülye lennék 
nem felvenni, barátaim. No persze, jól kell gazdálkodni, tettem hozzá.  

Ellentmondásokkal teli, furcsa figurának könyveltek el, elveszett embernek tartottak, 
aki rosszul indult, és éppen a változásban, egy korszakváltozásban, új kezdetben, amit még 
kutatott és kutat  is, és pontosan tudtam, hogy a hátam mögött arról sustorogtak, nyilván sokat 
érthet ez az Újhely a kutatási témájához. Szüleim előtt titkoltam az úgymond 
munkanélküliségemet, hiszen kellően elrémültek volna, ha megtudják, és ettől meg akartam 
kímélni őket.  

Apám nemsokára kórházba került, és mikor felgyógyultan kihoztam onnan, nem 
juthattunk be a Jókai téri lakásba, mert nem találta anyám, Ilona a lakáskulcsot, a szomszédnál 
ugyan tartott egyet tartalékban, de az éppen nem volt otthon, hát ácsorogtunk tehetetlenül az 
ajtó előtt. Anyám toporzékolt, ordított, mostanában nem fékezte magát, az egész ház zengett 
tőle, ordította, hogy mi lesz Frigyessel, aki igencsak kókadozott a huzatos lépcsőházban. 
Nekem volt egy tartalék kulcsom otthon, hát javasoltam nekik, menjenek le a közeli Brazil 
presszóba, ott várjanak meg, amíg hazaugrom a kulcsért. A Brazilban, apám hajdani 
törzshelyén, amely igen megváltozott, már nem is tette be apám a lábát ide, anyám 
magánkívül dühödt, hangos megjegyzésekkel illette az itteni változást, a pénznyelő 
készülékeket, a harsogó gépzenét, az ihatatlan kávét, a pincérnő bokorugró szoknyáját, 
melyből nemcsak a segge partja látszott ki, anyám szerint;  különben nem átallotta undorító 
prolinak nevezni a néhány lézengő vendéget, de azok, érdekes, úgy vették, mintha egy 
beszámíthatatlan, öreg csoroszlya volna. Mindezen közben a hajdani presszófüggő meg 
nikotinfüggő apám kifogásolta, elhaló hangon, a füstös levegőt, a gyenge kávét,  meg a 
barátságtalan, személytelen kiszolgálást. Aztán megbeszélték, régen a presszók nem ilyenek 
voltak, különösen nem a Brazil. 

Frigyes apa legyintett az új rendszerre. Mocorgott bennem a kisördög vagy a 
nagyördög, és azért is dicsérni kezdtem apámnak, ha nem is a kapitalista formációt, de a 
demokráciát, azért is dicsérni. Apuka, hát szabadon megválaszthatod, kit akarsz látni ott fent, 
a hatalomban, és aztán leválthatod. Micsoda hülyeség, fiacskám, hogy az ember maga fölé és 
önként megválasszon valakit, hát elmebeteg vagyok én, és ha leváltom, lehet, hogy rosszabb 
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jön, és akkor magamat okolhatom, verhetem a fejemet a falba.  A hatalom szétoszlik 
mostanság sok kézben, apuka. Hát ez az, hogy szétoszlik, fiacskám, még majd rá sem lehet 
mutatni, és mennyivel nagyobb teher egy vezető főnök helyett több vezető főnököt szidni és 
megvetni, energiapazarlás. Szabadság van, apuka. Mire apám csak legyintett, mondván, 
ugyan, fiacskám, ne nézz hülyének, ha te az is vagy. 

 Kiegyensúlyozottságban tetszelegtem, azt mutattam, mintha összhangban lettem 
volna mindennel és mindenkivel, sőt végtelenül így, elsősorban is saját magammal, mintha a 
boldogság és a szeretet, nemkülönben a megértés sugárzott volna belőlem. Mindezen közben 
harcolt bennem a nevetni, gyűlölni, panaszkodni hármas, eme három között őrlődtem, hol 
nevettem, hol gyűlölködtem, hol panaszkodtam, és tényleg harc dúlt köztük, egyszer az egyik, 
máskor a másik vagy a harmadik győzött. És gyötrődtem azon, vajon nem kellett volna-e 
kitaposnom magamnak valami kutatói állást inkább. Mi történt veled, kérdeztem magamtól, 
hogy a munkanélküli bélyegét választottad? És ahogy teltek a hónapok, gyötörni kezdett az 
ellenszenv mindennel és mindenkivel szemben, és tomboltam és tomboltam, ámde titkolva 
csak magamban. Ha nem lett volna mellettem Emma, talán be is dobom a törölközőt, de ő 
mellettem állt, annak ellenére, hogy ugye nem férj-feleségként éltünk.  

Kezdtem értetlenkedni, hogyan juthattam a munkanélküli segélyig, és éppen akkor, 
mikor zajlott körülöttem a korszakváltozás, mikor bekövetkezett egy új kezdet, aminek 
kedveznie kellett volna számomra, nem értettem, miért maradtam ki a változásból, vagyis az 
új kezdetből, és éppen abból. Azonban magyaráztam magamnak, dehogyis nem értem magam, 
nagyon is értem. 

Abban a munkanélküliekkel foglalkozó hivatalban magára vonta  figyelmemet az 
egyik alkalommal egy férfi, jó negyvenes, széles vállú, nagydarab, csupa ín és izom, haja mint 
a ló sörénye, keze akár  egy lapát. Arckifejezése öntudatos erőt, ugyanakkor vagány 
humorosságot sugárzott, áradt belőle a nyers, keresetlen, hétköznapi erély, és ha mindezt nem 
vette volna észre valaki, a légköréről akkor is megérezhette. Magabiztos volt kiállása, és kissé 
katonás. Nagy hangon zúgolódott, röpködtek a szájából bizonyos kifejezések, mint a búsba 
velük, ezekkel a búsba, szürcsöljenek gennyet, hogy lepje be a töküket a csípős por, sűrűn 
ismételgette a foshegyet, amelybe viszont persze nem ők, a foshegy létrehozói, hanem mi 
fulladunk bele. Kapcsolódtak hozzá rögtön a sorukra várakozó munkanélküliek, helyeseltek, 
és igen tetszett mindenkinek a csípős por, meg a gennyszürcsölés, ismételgették is tetszéssel. 
Hősünk egy pillanatra sem állt le, harsogta, hogy ugye azzal jöttek, hogy minden szép, ami 
nyugaton van, azt valósítsuk meg mi is, ami ott van, nálunk is azt csináljuk, amit azon a híres 
nyugaton, a kizsákmányolást, és tagoltan hangsúlyozott minden szótagot, ki-zsák-má-nyo-lás, 
hogy lepje be a töküket a csípős por, hát egy rakás fosnak, foshegynek tartom, jelentette ki, 
ami most van, aljasságnak, minden az aljasoknak kedvez mostanság, éljen Fidel Castro, 
harsogta. Aljasság van, emberek, harsogta, kiforgattak és kiforgatnak mindenünkből, abból a 
kicsiből is, ami volt, a búsba velük, kell jönnie egy magyar Fidelnek. A hangja, főleg a 
hangsúlya, ismerősnek tetszett nekem, határozottan úgy véltem, ismerem, valaha ismertem, 
ismernem kellett még azt a kinyúlt barna pulóvert is, divatjamúltat, meg azt a világosszürke 
gyűrött nadrágot is, gyenge minőségűt, amit viselt. És mikor szólították, menjen be az 
irodába, vagyis elhangzott a neve, és miután meghallottam, amit, már rögtön az ajtóban, 
elejtett a hivatalnoknőnek, hogy csókoltatja a szép asszonyt a Sanyesz, hát azonnal rájöttem, 
kiről van szó.  

Szóval munkanélküli lett a Sanyesz, aha, akit úgy tizenkét-tizenhárom évvel ezelőtt 
ismertem meg, amikor vallattam, egy kutatásom alkalmából, az életéről. Nevettem 
magamban, mert az a hivatalnoknő, akit hősünk, Sanyesz szépnek nevezett, olyan negyven 
körüli, igen csúnya és kövér volt, hát persze, ez Sanyeszra vallott. Felelevenedett Sanyesz  
egész pályája  előttem, színes egyénisége, sajátos kitárulkozási meg kifejező készsége,  a 
stílusa, az a külvárosiasan vagány. 
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Sanyesz egy faluban gyerekeskedett, ám mihamarabb ki akart abból a világból 
szabadulni, de nem szeretett tanulni, nem valósíthatta meg, gyenge bizonyítványa miatt, 
állítólagos gyerekkori álmát, hogy jogász lehessen, és harcoljon úgymond az igazságért, amire 
hőn, ahogy előadta egyszer, áhítozott, így aztán csak azt vívhatta ki, hogy ipari tanulónak 
álljon Budapesten, megszabadulva  azért a falutól, tizennégy éves korában. Lakatos lett, nem 
ő választotta, irányították, ezzel az erővel lehetett volna, mint mesélte, kazánkovács, lópatkoló 
is vagy halász. Pesterzsébeten, ebben a kezdetleges családi házakkal teli, szegényes 
peremvárosban talált albérletet, és szépen kipróbált mindenfajta szórakozást, mivel a szülei, 
akik, ahogy szokták mondani, látástól vakulásig dolgoztak, ellátták pénzzel, ezért aztán 
Sanyesz tudta állni a számlát, sok haverja is támadt, ittak, táncoltak, hőzöngtek, verekedtek, 
és persze úgymond csajoztak, többször kapott trippert. Már majdnem, amint elárulta, 
megbukott egy életre, mikor, szerencséjére, megtalálta az igazit, az igazi társat, lágyszívű, 
házias anyatípust, elvette, született is hamar két gyerekük. És aztán mozgalmár lett, 
jellegzetes mozgalmár figura, ehhez volt tehetsége, és egyre előrébb jutott a mozgalmár 
ranglétrán, bevágódva az üzem vezérkaránál, ámde nemcsak ott, hanem a műhelybeli társai 
körében is, ott is népszerű lett, ami ritka dolognak számított, hogy fent is, lent is, egy 
mozgalmár esetében. Tudniillik Sanyesz mozgalmárként sem tagadta meg önmagát, maradt, 
aki volt, könnyed, tréfás, nagy dumájú, kedves alak, aki mindenkivel jól kijött. Bírták, sokat 
járt a műhelybeliekkel, később a vezetőkkel is, miután ő is vezető lett, kocsmázni.  Három fél 
cseresznyével, mint dicsekedett, kezdtek rendszerint, majd három korsó sörrel folytatták, ez 
volt a bemelegítés, utána jött csak a többi, a többi ital, de elsősorban a csajok, kik hozzájuk 
csapódtak, a duhaj pofákkal együtt. Sanyesz eléggé láttatóan adta elő: balhé, én nőm, én 
pitykézem, dehogy, menj a picsába, enyém, pitykézem én, balhé, ökölcsapás, ki fizet, 
pofonok, bicska, vér, apád fasza satöbbi, de elsősorban pitykézés, ahogy Erzsébeten 
akkoriban kifejezték a nemi egyesülést. Úgy látták a fejesek, hogy kifaragható hősünkből egy 
új típusú mozgalmár, aki a kornak és a divatnak megfelelően viselkedik, vagány, mégis hithű, 
hithűen vagány, ilyenre van szükség mostanság, gondolták. Megválasztatták az üzem 
függetlenített ifjúkommunista titkárának, tulajdonképpen, ahogy büszkén elárulta, a gyengébb 
nem szavazataival nyert, hisz a nőkkel viselkedni tudó, nekik bókoló, őket hódító figura volt, 
ismétlem, hogy mozgalmár-vagány kiadásban, nőrajongó, nőimádó, állandóan fickós fickó. 
Vezetőként sem a rangjával, vagy pártos szövegekkel villogott, hanem a bandázás, az 
élvezetes bandázás megszervezésével. A mozgalmat bandázásnak fogta fel, olyan 
bandázásnak és bandának, amelyben ő a bandafőnök, és az ő vezetésével lehet, 
mozgalmárkodás ürügyén, inni, szórakozni, nőzni vagy fiúkat fogni, ám elsősorban véd- és 
dacszövetséget kötni, segíteni egymást, elköteleződni a másiknak, szívességet tenni és kapni, 
kiállni, és kiállást kérni az előrejutásért, az anyagiakért, üres locsogás helyett, már ahogy egy 
igazi, az érdekektől vezérelt bandában szokásos. Persze kiállt a pártállam igazságáért, a 
kollégái, haverjai, mint megvallotta, röhögésének közepette, de ez nem rontotta el a róla 
alkotott képet, ugyanis elsősorban és mindenek előtt, mint kifejezte egy sajátos szóval, 
simlizett, vagyis a banda tagjainak érdekét bármi áron képviselte. És nem ismert lazítást a 
munkában, hajthatatlannak mutatkozott, ami a teljesítéseket illette, és megvetést táplált 
mindenki iránt, aki félvállról vette a dolgát. Nemcsak másoktól követelt, hanem önmagától is 
kikövetelte az eredményt. Viszont nem csak úgy egyszerűen teljesített, először mint lakatos, 
majd mint titkár, hanem nagydobra is verte, világgá is kürtölte, hogy a nyilvánosság, az üzemi 
nyilvánosság előtt felnagyíthassa a maga szerepét, a haverjaiéval együtt, elősegítve bandája 
érvényesülését. Érdemes volt Sanyeszhoz csatlakozni, mert aki csatlakozott, az kirakatba 
kerülhetett, sikert sikerre halmozhatott, ami megmutatkozott anyagiakban is, akár egy lakás 
elnyerésének lehetőségében is, mert hősünk nemcsak magának, hanem másoknak is kijárt 
lakást. Igen, igen, Sanyesz kapott lakást a gyártól, nem tévedés, lakást, egyszerűen egy lakást.  
És mikor megindult az a mozgalom, ami az élcsapat felfrissítését célozta, hogy bizonyos 
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megbízható elemek előtt, akiknek nem adatott meg a tanulás, még az érettségi sem, nyíljon 
meg az egyetemi végzettség megszerzése, nyolc általánossal, ezáltal a felfelé jutás lehetősége, 
hát hősünket is kiválasztották, hihetetlen nagy kedvezményként, legyen csak szépen mérnök. 
Hogy elvégezte-e Sanyesz az egyetemet vagy sem, arról már nem volt tudomásom, a további 
életét nem kísértem figyelemmel. 

Mikor hősünk, Sanyesz kilépett a munkanélküli hivatal irodájából, odavetette, 
visszafordulva a küszöbről, a hivatalnoknőnek, hallhatta minden szerencsétlen, 
munkajövedelemtől megfosztott várakozó, hogy tudta, ha ilyen csajoknak, mint a 
hivatalnoknő felajánlja a farkát, akkor olyan kicsire zsugorodik majd, mint a jeges vízben. 
Aha, sikertelenül járt a Sanyesz, gondoltam, és ha így járt, akkor mérhetetlenül elragadtatta 
magát, és előjött belőle az alpárian durváskodó hajlam. Odafordult egy sorára váró, 
harmincas, eléggé megviselt, szakadt nőhöz, aki feltűnően szőkére festette a haját, mégis mint 
egy szürke kisegér magába roskadva, megtörten ült, hát neki szegezte, hogy szia, Rozi, 
remélem emlékszel… És Sanyesz hozzánk, mint közönséghez intézve szavait, kijelentette, 
íme itt a Rozi, mutatott a szőke nőre, jó baszós csaj. Hagyjon békén, jegyezte meg a szőke nő, 
nem vagyok Rozi. Akkor átvertél a múltkor, mert azt mondtad, Rozi vagy, ellenkezett 
Sanyesz. És nagy hangon, mintha színpadon szerepelne, előadta, miként piáltak az erzsébeti 
Sirályban, miként szedték fel a Rozit, hogy gyorsan a Rozi lakására menjenek, és 
elkezdődjön: basztak, kúrtak, nyaltak, szoptak. Én már, jegyezte meg hősünk, nem léteztem, 
én már mindent kihagytam volna, és akkor becsavarta magát ez a Rozi egy széles, arannyal 
átszőtt selyemstólába, és szép lassan kiforgott belőle, kiforgott a csöcse, kiforgott a segge, hát 
istenem, még az elszáradt levél is kizöldül ilyenkor. Nagyon szereted csinálni, valld be, Rozi, 
biztatta Sanyesz a szőke nőt, aki csak annyit mondott, ne hazudozzon, nem ismerik egymást, 
hagyja békén. A Rozinak a baszás szent, állítom, mondta hősünk, kérdezzétek csak meg tőle, 
fordult hozzánk, a közönségéhez, kérdezzétek csak meg, hogy Rozi, enni-inni akarsz, vagy 
inkább baszni, kúrni, szopni, hát csak azt válaszolná a Rozi, ugye Rozi, hogy a baszást meg a 
szopást választod; és Sanyesz a szőke nőhöz lépett, beletúrt a hajába. A szőke nő ellökte 
Sanyesz kezét, de Sanyesz nem zavartatta magát, és előadást tartott nekünk arról, hogy akkor, 
azon a nevezetes éjjelen, mikor a Rozit kúrta, felhívta a legjobb haverját, a Tomit, jöjjön, mert 
egyedül nem bír a Rozival, már tizenháromszor megbaszta, mégse bír vele, hát jött a Tomi, és 
másnap este tízig csinálták, persze közben azért ettek is, ittak is.  Ugye Rozi, mindig jól 
megbasztunk, vagy huszonötször, ismételgette Sanyesz, és akkor megkértél bennünket, Rozi, 
emlékezz csak, hogy menjünk el, mert vársz valakit, egy oltári nagy faszút, de éjjel kettőkor 
jöjjünk vissza. És megint beletúrt a szőke nő hajába, az ellökte ismét Sanyesz kezét, 
döbbenten hallgatva hősünket, közbe-közbe szólva, hogy összetévesztette valakivel, hogy 
hagyja békén, hogy sose látta, majd sírva fakadt. Mire Sanyesz rászólt, ne sírj Rozi, inkább 
gyere, folytassuk a kúrást, gyere, Rozi, és megragadta a nő karját. 

 A férfiak röhögtek, a nők elhúzódtak, a szőke nő hadakozott hősünkkel, és sírt. 
Huzakodtak, magam meg  úgy éreztem, tennem kell valamit, de haboztam, mert tudtam, nem 
vagyok méltó ellenfele Sanyesznak, és tudtam azt is, nem mellém, hanem Sanyesz  mellé áll 
majd a többség, akik amúgy is kinéztek maguk közül, idegennek tekintettek, és nem volna 
ellenükre egy kis leszámolás velem, szóval haboztam, és kutyául éreztem magam, hogy 
tehetetlenkedem, hogy félek, hogy nem kelek egy megalázott asszony pártjára. 

Felzúgott akkor egy fúrógép az utcáról, mennydörgésszerűen, csak sokkal 
kellemetlenebbül, tomboló élességgel, vijjogó hangjában volt valami vészterhes, és 
nyomasztó, és erőszakosan töltötte be és árasztotta el a teret egyszeriben. Mire elkapott a 
szorongás, elkapott most is, mint mindig, amikor ilyen zajt hallottam, mindig szorongás 
kapott el, orvosoktól, természetgyógyászoktól is kértem tanácsot, hogyan küzdjem le. A 
szorongás, igen, azt kell mondanom, a szorongás kapott el, a szorongás, amitől nem tudtam 
szabadulni, ha bizonyos zajokat, dörejeket észleltem, a szorongás, ami a zaj, pontosabban 
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zajszenny, szennyes zaj következtében rám telepedett, és amitől aztán már rettegtem, ha csak 
arra gondoltam is, a szennyes zajra, hogy az majd rám telepszik, és nem tudok tőle 
szabadulni. Felugrottam, elmenekülni akarván a tomboló, vijjogó zaj elől, ahogy el szoktam 
menekülni ilyenkor, el a szorongás elől, és átfutott rajtam, most aztán van ürügyem 
elmenekülni a Sanyesz elleni beavatkozás elől is.  

Hősünk, Sanyesz, mikor felugrottam, azt hitte, a szőke nő pártjára állva, őt akarom 
megtámadni, hát elém állt, mintegy eltorlaszolva utamat kihívóan, a nőt is magával 
ráncigálva, szerencsére nem ismert meg. Nincs visszaút, gondoltam, fel kell vennem a 
kesztyűt, kénytelen-kelletlen. És azt vettem észre, hogy megjátszok egy széles vállú, 
nagydarab, csupa ín és izom férfit, ugyanis kihúztam magam feltűnően, kidomborítottam a 
mellem, megmerevítettem minden inamat és izmomat, felborzoltam a hajamat önkéntelenül, 
legyen a frizurám olyan, mint a ló sörénye, tehát mint a Sanyeszé, kezem meg legyen akár egy 
lapát, hát kifeszítettem tenyeremet, aztán ökölbe szorítottam, a karomat is megfeszítettem, 
arckifejezésemre öntudatos erőt erőltetettem, ugyanakkor vagány humorosságot is igyekeztem 
sugározni, és úgy tettem, mintha áradt volna belőlem a nyers, keresetlen, hétköznapi erély, 
vagyis igen magabiztosnak játszottam meg magam, és kissé katonásnak. Szóval önkéntelenül 
utánozni kezdtem Sanyeszt, igen, utánozni, és önkéntelenül, mert nyilván önkéntelenül 
éreztem rá, hogy utánoznom kell, ha fel akarom venni a versenyt vele, a küzdelmet, hiszen 
csak akkor vehettem fel, éreztem meg, ha olyan vagyok, mint az ellenfél. Jól meghúzkodtam  
pulóveremet is, legyen olyan kinyúlt, mint a Sanyeszé, és meggyűrtem nadrágomat. 
Természetesen mindenki bennünket figyelt, a sorukra várakozó munkanélküliek, férfiak és 
nők, mindenki, mély elégedettséggel vették tudomásul, történik valami, valami esemény, 
izgalmas dolog, ami unalmukat elűzi. Mint két kakas álltunk szemben egymással. Megfogtam 
a karját hősünknek, a magabiztosság látszatát keltve, és hogy lefejtsem kezét a szőke nő 
karjáról. Sanyesz felröhögött, mit akarsz te, szemüveges, harsogta, mindjárt összelapítalak, te, 
és megragadta erősen mindkét karomat.  

Ámde amint kinyitottam a számat, azonnal meg is szüntettem az utánzást, mert 
hangom halkan szólt, szavaim éppen Sanyesz erőszakosságának ellentéteként hatottak, sőt 
tele voltak dicséretekkel Sanyeszt illetően. Ugyanis kijelentettem, hogy nézze, uram, maga 
valószínűleg eltökélten és hajthatatlanul nagyvonalú ember, és mint ilyen mély részvétet 
szokott érezni, meggyőződésem, az olyan nők iránt, akik veszélyben vannak, akiket 
megaláztak, tehát részvétet kell éreznie itt és most eme asszony iránt is, és a szőke nőre 
mutattam. Sanyesz meglepődött, vizsgálgatott, elengedve karomat, latolgatva szándékomat, 
és, mintegy cáfolataként mondandómnak, felcsattant, neked kuss, te, ahogy látom, nem a mi 
világunkban élsz, semmi közöd a mi fajtánkhoz, fogalmad sincs, mit miért csinálunk. Uram, 
mondtam, maga, azt hiszem, nagy megvetést táplál mindenki iránt, aki félvállról veszi a 
dolgát, vagy nem tudja, mi a dolga, érzem, maga mindig kikövetelte, hogy tudja és legyen 
dolga, maga értékes ember, és most, hogy nincs dolga, hogy munkanélküli, el van keseredve, 
és nyilván ezért vetkőzött ki önmagából. Zavartan nézett rám Sanyesz, nem értette, honnan 
veszem, hogy megveti azokat, akik félvállról veszik a dolgukat, és nem értette, miért 
dicsérem, és miért mentegetem, mikor nem szolgált rá, és elnémult. A sorukra várakozók 
felröhögtek, a szavaimra röhögtek fel, a helyzethez nem illő, szerintük seggnyaló, behódoló, 
gyáva szavaimra. A röhögés hatására Sanyesz levetkőzte zavarát, némaságát, ismét szitkokra 
ragadtatva magát, kijelentvén, rám mutatva, hogy kinyalja ez a barom, gyáva szar az ő seggét, 
mikor pedig tudhatnám, hogy ő viszont mindjárt az én seggembe rúg. Többször elharsogta 
még hangosabb röhögést kiváltva. Feltételezem, jól esne önnek, uram, mondtam, ha 
meghívnám egy kávéra. Hát ez buzi, kiáltott fel Sanyesz gúnyosan, ugye, Rozi, ez buzi, 
fordult a szőke nőhöz, aki csodálkozva, ám lebecsülőn is szemlélt engem, mint aki a 
legrosszabb pártfogójának bizonyult. Ön, mondtam Sanyesznak, nyilvánvalóan jobb sorsra 
érdemes férfi, és talpig férfi, ragadja meg az önben rejlő eme lehetőséget. Hősünk 
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összeszűkítette a szemét, elkeskenyítette a száját, felemelte az ökölbe szorított kezét, felém 
lépett, a várakozó közönség serkentő, hevült felkiáltásai közepette. Természetesen 
Sanyesznak szurkoltak, kinek is másnak, ha nem egy közülük valónak, az ellen, aki nekik 
idegen volt. Féltem, rendkívül izzadtam, csurgott rólam a veríték, szívesen elfutottam volna, 
és a szívem, ahogy kifejezni szokták, mázsányi kőként dobogott. Mégis kihúztam magam, 
megmerevítettem minden izmomat, arcomra elszántságot rajzoltam, katonás magabiztosságot 
festettem, majd felemeltem én is a kezemet ökölbe szorítottan, utánozva megint Sanyeszt.  

Néhány másodpercig álltunk így, egymásra felemelt ököllel, ám gyorsan szétnyitottam 
öklömet, leengedtem kezemet, mintegy megszűntetve ismét az utánzást. Maga egy sikeres 
ember, szólaltam meg Sanyesznak címezve, látom magán, hogy sikeres volt, és hogy sikeres 
lesz megint, maga képes kivívni mások rokonszenvét. Mély csend keletkezett, a társaim, a 
többi munkanélküli várakozó meghökkentek szavaimra. Hősünk is meglepődött újra, 
megtorpant, és halkan kijelentette, tudja, uram, mérnökember vagyok, mint ahogy talán ön is 
az, hát miért bántaná két mérnök egymást, ugye, kérdezte és elmosolyodott. Elmosolyodtam 
én is, és ujjongtam magamban, hogy megúsztam, és megúszta a szőke nő is, és megúszta 
hősünk is, hogy nyolc napon túli vagy inneni sérülést okozzon nekem, megúsztuk, nagy 
csalódására társainknak, a munkanélküli várakozóknak, kik látható megvetéssel szemléltek 
mindkettőnket.  

Megúsztam, gondoltam, mert miután utánozni kezdtem, akit erőszakon értem, azt a 
hitet keltve, mintha erőszakra erőszakkal szerettem volna válaszolni, inkább gyorsan 
megszakítottam az utánzást, ebben az esetben tehát az erőszak láncolatát szakítottam meg, és 
ösztönösen, igen, jó ösztönnel szakítottam meg, jó ösztönnel tagadtam meg az 
együttműködést az erőszakban, tehát a kóros és káros együttműködést. Nem kellett mást 
tennem, gondoltam, csak felrúgni az utánzás szokásrendszerét, mert, ha tetszik, ha nem, 
utánzók vagyunk, az utánzást sajátítottuk el, utánzásra nevelődtünk. Korunk szelleme az 
utánzás, és amíg az utánzás uralkodik, addig például az erőszak erőszakot szül, mert az 
erőszak utánozva van, gondoltam, hatás visszahatásként. Viszont magam éppen ellentétesen 
viselkedtem, mint ahogy a közszellem meg a szokás előírta, változtattam a beidegzettségeken, 
és bár féltem, hogy a felrúgás, a változtatás miatt megbélyegeznek, megszégyenítenek, sőt 
megvernek, inkább úgy alakult, hogy bemutathattam, és újításként, lehet kilépni az utánzás, 
egyúttal az erőszak bűvös köréből. 

Különben pedig rá kellett ébrednem, hogy élveztem az utánzást bizonyos mértékig, 
élveztem, sőt mintha menedékre leltem volna az utánzásban, aztán meg ugyancsak menedékre 
az utánzás megszüntetésében. Hát így. 

Ádám meg igazságtalannak tartotta azt a nagyhírű gimnáziumot, ahová felvették, 
szerinte rosszabb jegyeket kapott, mint amit megérdemelt, kijelentette, el akar onnan jönni, 
pedig micsoda örömmel ment oda, spanyol tagozatos osztályba. Levette táskájáról és 
elhajította az iskola címerét, összetépte az iskola igazolványát. Szótlan lett. A lelkére 
beszéltünk, függetlenítse magát az iskolától, ugyanakkor teljesítse, ami tőle telik, de persze 
csak könnyedén. Felváltva ölelgettük, csókolgattuk Emma és én. Összekülönbözött egy 
osztálytársával, aki szerint a keletnémetek jobban éltek a nyugatnémeteknél, ugyanis az 
átlagfizetésükhöz egy kiló kenyér ára kedvezőbben viszonyult, mire Ádám kijelentette, 
nemcsak a kenyér számít, hanem a szabadság is.  

Emma, akivel, érdekes, egyre közelebb kerültünk egymáshoz, egyre közelebb megint a 
változás hullámverésében, egyszer csak éles elméjűen megjegyezte velem kapcsolatban, az a 
baj, hogy finnyás vagy, Gyula, valamifajta tisztaság utáni vágy vezérel, kultuszt űzöl a 
tisztaságból, és lélekbúvárok mondhatnák meg, mivel jár az, valószínűleg betegséggel, olyan 
betegséggel, aminek tünete, hogy senkit sem látsz tisztának, tehát elszakadsz mindenkitől. 
Vagyis szerinted, Emma, kérdeztem, beteg vagyok? Még nem vagy beteg, de lehetsz, mondta 
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Emma, főleg mivel magadat sem látod tisztának, és megindulhat az a folyamat, hogy 
magadtól is el akarsz szakadni. Nem is volna annyira rossz, mondtam.  

Sokat sétáltam esténként, és a legsötétebb utcákban is, felnéztem a magasba, 
csillagokat keresve, és a csillagok, érdekes, hihetetlen tömegben tűntek mindig a szemembe, 
mintha el sem akartak volna férni az égen.  

Megváltozott a külvilág, gondoltam. Jé, milyen érdekes, nahát! Nahát ilyet! 
Harminchárom éve nem változott, körülbelül harminchárom éve, ha jól számoltam. Miközben 
pedig a belvilágom maradt, amilyen volt. Aggasztott a belvilágom. Hát igen, a belvilágom 
aggasztott, hogyan veszi a külvilág úgymond megváltozását. Aztán rögtön a külvilág 
aggasztott, a külvilág változása. Nem mondom, hogy nem örültem, hogy nem örült a 
belvilágom, mert örültem a külvilág változásának, azonban  a kezdeti örömöt szorongás 
váltotta fel. Mikor a változás elkezdődött, örültem, most már viszont, hónapok elteltével, 
eltöltött a szorongás, és hiába kényszerítettem magam, hogy legyek bizakodóbb és örüljek, 
nem sikerült megvalósítani. Úgy láttam, hogy a külvilág elméletileg változott meg, mert a 
gyakorlatban nem sok minden változott, bár persze változott. Össze fog ütközni, kérdeztem 
magamban a belvilágom a külvilággal? Mindig is összeütközött, akkor most  miért ne ütközne 
össze!?  

 Firkálgattam egy papírlapra, firkáltam sötétkék golyóstollal, és kiszaladt a tollamból 
csak úgy, hogy fekete doboz élményekkel vagyok tele, vagyis, hogy nem tudom, mi lakozik 
bennem, pontosabban, hogy azon kívül, amit tudok, azon kívül mi lakozik bennem. Fel kéne 
fedeznem a magam azon tájait, amelyek homályban vannak előttem, gondoltam, tájékozódni 
magamról részletesebben, mélyebben. Ezt mondogattam némán, miközben firkáltam. 
Mondogattam, hogy a bennem lévő fekete doboz tartalmát kéne felderítenem, és 
mondogattam, hogy, na végre, ennyit legalább tudok. 
 
 
52 
 
 

Egy augusztusi délután, mikor Ádámot meglátogatva felugrom Emmához, hirtelen 
kijelentem, csak úgy önkéntelenül, hogy az utóbbi időben az egyik barátnőm megy, a másik 
jön, és igen terhes nekem már az ilyesmi, sőt a jelen pillanatban nincs is senki, akit 
barátnőmnek tarthatnék. Emma meglepődik, és azt mondja, visszafogott nevetés közben, hogy 
ő is, érdekes, kiadja útját a legutóbbi barátjának, neki sincs helyette másik.  

És, hogy ezért-e vagy másért, de nem akaródzik hazamennem, már órák óta ülök 
Emmánál, az udvari szobájában, amely közvetlenül egy erkélyre nyílik. Este lesz, máskor 
ilyenkor, miután Ádám lefekszik, hamar távozom mindig, most viszont mintha nem akarnám 
észrevenni, hogy már az éjszaka is közeleg. Azt is felmérem, Emmának sincs ellenére, és 
először, mióta külön élünk, ha oly sokáig megülök nála. 

Csend honol köztünk, magamba mélyedve bámulok kifelé, a nyitott ablakon, az 
erkélyre, amelyen át forró levegő áramlik be, nem akar lehűlni éjszakára sem. Majd Emma 
felé kapom tekintetemet, belé fúrom, egy darabig állja, aztán, mert élesen hasítja, szinte 
felsebzően, hát elfordul. Azonban továbbra is makacsul nézem, és elég kihívóan. A csend 
egyre mélyül köztünk, miközben jól kivehetően hallatszik az utca, ahol Emma lakik, a 
Mészáros utca zaja, a nyitott erkélyen át, még ilyen későn is járt számtalan kocsi, és néhány 
éjszakai busz.  

Hirtelen összekapcsolódik a tekintetünk, össze, tíz év elteltével, a szakításunk óta 
először kapcsolódik össze érzéssel és hévvel. Zavarba is jövünk. Szívesen leoltanám a 
meglehetősen fényesen világító csillárt, hogy csak az állólámpa fényében, amely homályban 
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hagyná mind Emma, mind az én arcomat, lássuk egymást. Merően nézzük a másikat, úgy 
nézzük, mint régen, mikor még együtt éltünk, és mikor szerelmesek voltunk.  

Emma felvillanyozódva és vidáman közli velem, képzeljem, egy társaságban a 
múltkor valami fiú, jóval fiatalabb nála, azzal jött, milyen kifejező fénye van a szemének, és 
letelepedett mellé, ha meg ő, Emma felállt és járkált, követte az a srác, sőt ügetett, mint egy 
kis csikó. Ilyenek a mai fiatal csikók, Emma, jegyzem meg, a meglett kancákra vadásznak. 
Ejnye, Gyula, mondja Emma, ha tudnál számolni, akkor azt is tudnád, még korántsem vagyok 
meglett, különben is örülhetnél, ha a feleséged fiatalembereknél is feltűnést kelt. Aha, szóval 
a feleségem vagy, mi a manó, Emma, mondom, még kiderül, jó ég, talán még egy feleség 
jogait is gyakorolni szeretnéd. Ne élcelődj, Gyula, jegyzi meg Emma, hát tényleg a feleséged 
vagyok, nem váltunk el hivatalosan. Tudom, Emma, mondom. És nevetek, de zavartan 
nevetek.  

Csend keletkezik megint, mélységes csend, feszült csend. Kapkodjuk egymásra 
tekintetünket.  

Átfut rajtam, hogy Emma mellettem áll, mellettem a munkanélküliségemben és nagyra 
értékeli a kutatásaimat. És biztat, ösztönöz, írjam csak az újabb könyvemet.  

Felugrom és eloltom a fényes csillárt. Az állólámpa sokkal halványabb fénye 
megkönnyebbülésemre van. Emma arcába mélyesztem pillantásomat továbbra is, ő meg az 
enyémbe.  

Meghitt és szorongó, ragyogó és szenvedő, bizonyságot sugárzó és kétségekkel teli 
pillantást vet felém. Megnyílik? Mindenesetre mosolygunk egymásra.  

Egy hirtelen ötlettől vezérelve vagy inkább zavaromban, javaslom, menjünk el 
táncolni. Táncolni, miért éppen táncolni, kérdezi Emma meglepetten, beülni valami táncos 
helyre, az neki nem fekszik, ott, a mai táncos helyeken büdös van és idegesítő zene, sőt sötét, 
és undorító fénycsíkok pásztáznak, fúj, a táncos helyek ugyanis diszkók, ha nem tudnám, 
mondja Emma, mostanság azok, vagyis kibírhatatlanul alpáriak. Hát akkor táncoljunk itt, 
nála, javaslom.  

Látom, amit nem akarok hinni és elhinni, hogy Emma a tánc hallatára kivirul. 
Felugrom, felkérem, de Emma azért mégis habozik, látszik rajta, nem tisztázza még magában, 
elfogadhat-e engem megint, látom, tart szerelmünk újbóli fellángolásától, hiszen tíz év nagy 
idő, amióta bőrünk soha sem érintkezett. Azonban észreveheti pillantásomban a könyörgést, 
mert a tekintetemből bizony, tudom, könyörgés árad. Az ő pillantása vívódó, de gyengéd is. 
Mindkettőnk szemvillanása, amely összekapcsolódik, elárulja kérdéseinket. Felújulhat-e 
köztünk a szerelem? Talán mégiscsak mi vagyunk egymásnak az igaziak?  Hosszú évek után 
meg akarunk térni a másikhoz?  Tulajdonképpen mit tegyünk? 

Emma feláll végre, és, tánc ürügyén, összekapaszkodik velem. Persze egyáltalán nem 
is táncolhatunk, hisz zenét nem kapcsolunk be. Mégis, mintha táncolnánk, igen, mintha 
táncolnánk, és a mélységes csendre, illetve a saját zenénkre, belső ritmusunkra, a szívünk 
ritmusára táncolnánk. Vagyis csak lépkedünk, összekapaszkodva lépkedünk. Pontosabban 
nem is lépkedünk, hanem, a lépkedés ürügyén, tapadunk egymáshoz. 

Kapaszkodik Emma belém, én kapaszkodom belé. A fülébe súgom, ez a mi táncunk, 
Emma, mert semmi köze a tánchoz. A fülembe súgja, hát persze, Gyula, a mi táncunknak 
hogyan is lehetne egy tánchoz köze. Remeg a testünk, átvesszük egymás remegését, egy 
ritmusra remegünk. Elgyengülünk, és úgy kifáradunk, mint valami nagyon magas hegy 
megmászása után. Már egyetlen lépést sem teszünk, hanem helyben állva csak tapadunk 
egymáshoz, nem adunk a táncolás látszatára sem, összeölelkezve állunk, összekapaszkodva, 
egymásnak feszülő, egybeolvadó testtel. Lábunk megroggyan, és Emma azt mondja, üljünk 
le, nem bírja tovább.   

Ám nem merünk leülni, mérhetetlen félelem lesz úrrá rajtunk, félelem, nehogy megint 
elengedjük egymást, nehogy elszalasszuk az újbóli összekerülésünk alkalmát, ettől rettegünk, 
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és most már úgy kapaszkodunk a másikba, mintha az életünk függne ettől. Nem merjük 
abbahagyni az egymásba kapaszkodásunkat, mert, jól tudom, félünk, félünk a varázslat 
megszűnésétől. Ugyanakkor attól is félünk, hogy a varázslat tovább tart, tudniillik tényleg 
félek az Emmához való visszatérésemtől, és bizonyosan tudom, hogy Emma is fél a hozzám 
való esetleges visszatérésétől.  

Lerogyunk a földre, és egyszeriben vetkőztetni akarom Emmát, de Emma ellenáll, 
hagyjam abba, mondja, lassan a testtel, nem úgy megy az ennyi idő után.  Azt mondom, 
éljünk együtt megint, hol nála, itt, a Mészáros utcában, hol nálam, a Csurgói úton, felváltva, 
amíg nem találunk közös lakást. Igen-igen, éljünk megint együtt, mondja Emma, és 
költözzünk össze minél hamarabb. 

És  megcsókol, szájon csókol, tíz év után megint szájon csókol, és szenvedélyesen, 
gyengéden, szerelemmel csókol szájon. Visszacsókolom. 

Feltámad bennünk a múlt, a szerelmünk különböző korszakai, újraéljük, a jelenben 
éljük újra. Átkarolom Emma vállát, és visszacseng bennem, ami benne cseng, tudom, hogy 
így van, tökéletesen kitetszik, így van, tudom, hogy átjár engem is ugyanaz, legalábbis 
szerelmünket tekintve, ami őt, és átjárja őt, ami engem. Összecsengünk. 

Sajog a sebe Emmának, tudom, hogy sajog, természetesen sajog, ahogy nekem is 
sajog, jobban mondva fáj, néha igen fáj az évtizedes különélésünk sebe, amely soha sem 
gyógyulhat be. 

Tudom, Emmát legjobban a fordulópontjaink foglalkoztatják, azokat nem felejti, ismét 
és ismét átéli, ahogyan persze magam is.  

Karszékekbe vetjük magunkat, pipára gyújtok, holland dohányra, Emma cigarettára, 
most egy gyönge nőit szív, fújjuk a füstöt, és pásztázzuk a másikat. Hirtelen önteni kezdjük 
magunkból a szót, egymás szavába vágva, és mint mindig, ha félünk, hogy a másikat átható 
szerelmünk megsemmisíthet mindkettőnket, lemagázzuk egymást, távolságot akarva 
teremteni. 

Hogyan csinálja, Díszcserje (kis)asszony, kérdezem, hogy ugyan maradt, aki volt, 
mégis változott? Aha, szóval ön, Jelzőművész úr, melenget valamiféle új ideát rólam, mondja 
Emma, egy saját képet, képzetet, eszményt, ám ha önnek ez kell a hozzám való  gyengéd 
kapcsolathoz, a hit az én úgymond változásomban, akkor felejtsen el, mert tudja meg, egy 
jottányit sem változtam, ne akarja nekem bebeszélni, és ha nem tetszik önnek, hogy nem 
változtam, akkor le is út, fel is út. Ejnye, Díszcserje (kis)asszony, mondom, talán nem veszi 
észre, hogy most már nemcsak az írást tekinti hivatásának, hanem élvezi, szerelmesen élvezi 
az otthonteremtést is, és úgy, mint aki alkotásnak fogja fel, tulajdonképpen megalkotja, 
figyelem évek óta, mióta külön élünk, hogy megalkotja az úgynevezett háztartást, de nem ám 
csak úgy, hanem mint a lelki gyógymód meg a család melege magas hőfoka megteremtését, 
tulajdonképpen teremt; alkot és teremt az otthont tekintve is. Ne akarjon ilyesmit nekem 
bebeszélni, Jelzőművész úr, mondja Emma, nevetséges, mesterkedik velem, de engem nem 
ver át, micsoda hülyeség, hogy nekem alkotás volna például az ön kiszolgálása, hahaha, hát 
kilóg a lóláb, Jelzőművész úr. Ugyan már, Díszcserje (kis)asszony, mondom, akarattal ért 
félre, de hát magának is jól kell tudnia, hogy persze továbbra is  éleslátó maradt, igazságra 
ugró, szépre hevülő, mint régebben, ebben nem változott, büszke vagyok az esztétikus voltára, 
úgyis mint a széptanok tanárára hajdan, meg úgy is mint egy szépségre, nem is beszélve a 
szépíróságáról, ami egyenesen csodálatos. Hát el vagyok ragadtatva, mondhatom, 
Jelzőművész úr, jegyzi meg Emma, a dicshimnuszaitól vagyok elragadtatva, nevetséges. 
Talán az nem változás magánál, Díszcserje (kis)asszony, mondom, hogy belesimul a 
környezetébe, miközben persze magához formálja, sőt simítja a környezetet, szóval formál is 
meg simít és simul is, hogy ilyen hülye szavakkal éljek, minek hatására magához is 
igyekeznek simulni szépen, és igyekeznek a formálásának eleget tenni, minden képzeletet 
felülmúlóan simulnak magához ezek is, azok is, amazok is, amiről korábban szó sincs, és 
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gyönyörűen eléri, miközben maga a magához simulókhoz érdekesen simul, hogy csak a 
simulásnál maradjunk, mert tulajdonképpen alkotó módon simul, és főképpen annak fényében 
alkotó módon, hogy közben formál, sőt művészien és felülmúlhatatlanul formál, sőt simít. Hát 
kell-e ennél nagyobb változás magánál?! No nézd csak, Jelzőművész úr, nevet Emma,  ezt jól 
kitalálta, nagymester még mindig a kitalációkban.  

Aztán a fejemhez vágja, hogy nem belé vagyok szerelmes, hanem abba a nőbe, aki az 
én ízlésem szerint átváltozott olyanná, akit el akarok képzelni, és az érdekeim szerint 
elképzelni, ámde tudjam  meg, maradt az, akinek született, elsősorban bensőjében; hiszen  
továbbra is boldog és imádja az életet,  amióta az eszét tudja, ha általában meg is fosztják 
életimádata trónjától; aztán meg sokszor indián szökdel és kézen áll, ahogy gyerekkorában, ha 
ehhez van kedve; és nem mond le arról, hogy kitalációival elkábítson, ha úgy adódik; a 
főnökeivel hadilábon áll továbbra is, ha nem tehet mást, és bizony általában nem tehet;  szeret 
tiszta vizet önteni a pohárba még mindig; szeret világmegváltó lenni, ha tetszik nekem, ha 
nem tetszik; szeret elméleteket gyártani az úgymond jobbítás érdekében, hahaha; kihívja 
maga ellen a sorsot gyakran, úgymint régebben, nemhiába vádolják túlérzékenynek, 
önhitegetőnek, emészthetetlennek még mindig; és imádja magát önszemlélni, melynek 
eredményeként kétségbeesik magán; no és ugyanazt a regényt írja évek óta; és ábrándozik, 
egy ábrándos lény ő, mint novelláinak főhőse; és ha külső tényezőt vesz számba, most csak 
egyetlent, a lakását tekintve, amit környezeti burkának is nevezhet, az sem változott, 
legalábbis egy idő óta nem, nézzek csak szét itt, nála. Ráadásul eszében sincs részt venni a 
mostani, éppen zajló politikai változásban, nem vesz részt a változásnak nevezett 
tülekedésben, helyezkedésben, és továbbra sincs köze sem az új, sem a régi 
véleményvezérekhez, hangadókhoz, irányzatos irányítókhoz, ha pedig akadnak, kiknek 
eszméihez, világfelfogásához volna is köze, a gyakorlati elképzeléseikhez egyáltalán nincs, 
ahogy a politikai változás előtti korszakban sem volt, tehát nem változott. Rendben van, 
mondom, ne változzon, a maga nézőpontjából egyáltalán ne, viszont engedje meg nekem, 
hogy az én szememben viszont változzon. Mosolyog, és megjegyzi, hogy megengedi, és 
nevet. 

Csókolózunk. 
Íme az új Emma, ízlelgetem magamban, hogy új Emma, és boldogan ízlelgetem, hogy 

új, új, új. 
Ábrándozni kezdünk, hogy ha majd el tudjuk cserélni lakásainkat egy közös 

nagyobbra, akkor végre úgy rendezzük be, ahogy mindig is szerettük volna. Elképzeljük, 
amint Emma egy festői, kecses, festetlen fából készült, ácsolt hatást keltő íróasztalnál 
dolgozik, szemben egy mennyezetig érő, terjedelmes, fehér könyvespolcrendszerrel, amely 
elfoglalja a leghosszabb falát egy elég nagy és világos szobának, ahová elhelyeznénk egy 
franciaágyat is, szintén fehéret, viszont sárga-fekete huzattal, ezen aludnánk és szeretkeznénk; 
ha meg olvasni akarunk, akkor egy ugyancsak fekete-sárga vászonnal bevont kortárs kettős 
karszékben tehetnénk, fekete ernyőjű állólámpa meg három fehér gömbös csillár fényénél; az 
ablakokon fekete-sárga függöny és sárga-fekete szőnyeg a padlón. Én meg kiegyeznék egy 
hajdani cselédszobával, ha az teljesen a fennhatóságom alatt lehetne, ott dolgoznék a magam 
tervezte sötétbarna, régi írószekrényemnél, és továbbra is azon a széken ülve, amely egy 
iparművész alkotta barna bőrszék, még az első berendezkedésünk idejéből; és borítsa a falakat 
a mennyezetig festetlen fából könyvespolc, roskadásig tele könyvvel; legyen az ablakon kék 
sötétítő függöny, a parkettán sötétkék mintás spárgaszőnyeg, és szerteszéjjel középkék színű 
állványzattal bíró lámpák világítsanak. Elképzelünk egy nappalit is, világosbarna 
bársonyhuzattal bevont egyszerű ülőgarnitúrával, bordó párnákkal, előtte alacsony 
üvegasztallal, szemben polcos fehér-barna állvánnyal a tévének, lemezjátszónak, magnónak, 
lemezeknek, kazettáknak, elképzelünk két szalmafonatú állólámpát, és három fehér 
rizspapírból készült világító gömböt, a padlón hétköznapi, bordó-barna színezetű 
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gyapjúszőnyegeket, az ablakon bordó-barna vászon függönyt. Ádám hihetetlenül merész 
rajzai díszítenék a falakat, érdekes hatást keltenének, mint gondoljuk. Az étkezőkonyhánkat 
meg fehérnek képzeljük el, a régi meg az új keverékének, egy fehér, régi tálalóval, ámde 
mosogatógéppel is, és szeretnénk nyolcan is elférni a közepesen nagy ebédlőasztal körül. 
Legnagyobb álmunk, ha Ádámnak külön lakrésze lehetne, szoba, konyha, fürdőfülke. 
Ismerjük az ízlését, tudjuk, hogy egy földre helyezett, a teret nagyrészt elfoglaló, széles 
matrac igen bonyolult mintázatú vászon huzatán aludna; az íróasztala inkább rajzasztalt 
formázna, és megvilágítaná legalább négy darab hétköznapi, de erős lámpa fénye; és 
terpeszkedhetne egy kéz alól vásárolt, de korszerűséget mutató, méregzöld, mert ilyet akar, 
kordbársony kárpittal ellátott kereveten, mikor olvas; miközben láthatja magát, ha akarja, a 
fehér-zöld, kétajtós ruhásszekrény tükrében; és tudjuk, hogy mezítláb járna egy, a különböző 
zöldekben  pompázó spárga szőnyegen.  

És most, hogy újból egymásra találunk Emmával, ünnepélyesen szeretkezünk. 
Varázslat ez a szeretkezés nekem, úgy érzem; és Emmának is varázslat, vagy álom, érzem ezt 
is. Mintha álmunkban vennénk egymást birtokba, és nem akarnánk felébredni. 

Szeretkezés után elhelyezkedünk a karszékeinkben, Emma ismét cigarettára gyújt, én 
meg pipára, és megjegyzem megint magázódva, hogy az iménti heves, kimerítő és gyönyörű 
egyesülésünk közben és után felmerül bennem, Díszcserje (kis)asszony, hogy a szerelem 
révén, abban elmerülve bizonyos mértékig kivonhatjuk magunkat a hatalom fennhatósága 
alól, megkérdőjelezhetjük a számunkra becstelen  törvényeket, és fokozhatjuk, ha csak egy 
csipetnyivel is, a saját, egyéni szabadságunkat, amely különbözik a köz szabadságától, ha az 
véletlenül szabad is, ám mindig kétségesen szabad. Óhó, Jelzőművész úr, mondja Emma, 
ehhez még hozzátehetem, felvilágosítva önt, hogy valahányszor szerelmesek vagyunk,  
azonnal úgy érezzük, mintha megjönne a bátorságunk szembeszállni a fennálló renddel, aztán, 
hogy gyakorlatra váltjuk-e, az más kérdés, tudniillik a szerelmes tulajdonképpen minduntalan 
szembeszáll, és a szembeszállásért száll szembe, talán akaratlanul is, sőt szerelmes 
korszakainkban még a hanghordozásunk is azt sejteti, hogy tudjuk, milyen bomlasztóak 
vagyunk, hogy semmi közünk a múlthoz, semmi a fennállóhoz, és a jelenhez sem köt más 
csak a szerelem, mert nekünk, szerelmeseknek csak a jövő, a szerelemmel teljes jövő a fontos. 
Bizony így, jól fejezi ki, Díszcserje (kis)asszony, mondom, hisz a szerelem tevékenységi 
köreiben mindig ott a lázadás, meg az, hogy nemsokára új kor köszönt ránk, amely nem 
azonos azzal a korral, amelyben éppen élünk. No és aztán, Jelzőművész úr, mondja Emma, 
nem gondolja, hogy mi ketten azt is gondoljuk, miszerint a szerelem segítségével 
kimondhatunk bizonyos igazságokat, persze, ha nem éppen csókolózunk, és a szerelem révén 
összekapcsolhatjuk a szabadságunk képzetét a megsokszorozódó élvezettel? Hogyne 
gondolnám, Díszcserje (kis)asszony, mondom; és ismét szeretkezünk.  
 
  
53 
 

 
 Eltölt a belső béke, hisz Emma mellett élhetek megint, sikerült elcserélni a lakásainkat 

egy közösre, a Krisztina körútra költöztünk, és szép tavasz köszönt be, komor tél után, 
ráadásul megszabadultunk a parancsuralomtól.  

Zajlik körülöttünk a történelem, tényleg zajlik, nem hazudok.  
Gyakran nézek kifelé esténként a szobámból a sötétbe, bámulom az odakint tükröződő 

néhány mozdulatlan fénypontot, és angyalokat fedezek fel, amint repülnek és hozzák a 
demokráciát. Örülök, örvendezem. 

És tőlem szokatlan módon, újságcikkben elemzem a politikai változások 
jellegzetességeit, mármint ahogy én látom, feltűnést keltve, mivel rámutatok arra, hogy mire 
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jutottam a kutatásomban, hát arra, hogy minden változás, főleg, ha korszakváltozás, új kezdet,  
tulajdonképpen dráma, tragédia, tehát katarzissal vagyis megtisztulással kell járnia, és várom 
a megtisztulást, írom, hogy várom, tisztuljunk meg a múlttól, a múltunktól, miközben 
hessegetem el magamtól azt az új jelszót, hogy „befejeztük a múltat,  elkezdjük a jövőt”.  

Várom a megtisztulást. 
És hangos a gépelésünktől a lakás, kattognak írógépeink órákon át, ilyen belső békét, 

ami eltölt, talán még sosem érzek, holott nincs állásom, aminek tulajdonképpen örülök is, hisz 
így teljesen a könyvem írásának szenthetem magam.  És semmi elvágyódás bennem, csak 
akkor érzek némi ilyesmit, vagyis elvágyódást, ha meghallom a rádióból, miszerint egy 
„tárgyalásos, kialkudott, vértelen forradalom” tanúi és szereplői vagyunk.   

Különben tényleg várom a megtisztulást.  
Igazán remek színben vagyok. Lehet, hogy majd azért még elmegyek egy kis 

vízkúrára. És őnagysága, Emma? Jól megvan, még jobban mint én, gondolom, ezt akarom 
gondolni. Valóban? Valóban! A legnagyobb örömmel vélem ezt magamról és Emmáról. 
Remek idő van, igazán örvendetes.  

Történelmi napokat élünk, mondhatom kissé dagályosan, tényleg történelmieket, és 
hogy a történelemhez kapcsolódjak, hatalmas sikerrel szeretném prédikálni például azokat a 
jelszavakat, amelyeket a plakátokon olvasok, hogy „legyen félelemmentes élet”, és „legyen 
jólét”. Legyen, legyen, nem bánom. 

Azokban a történelmi napokban indítanom kell egy pert, tudniillik a politikai 
változások kezdetén kutatásba fogtam a régi, megdöntött  rendszer meglehetősen magas 
polcot elfoglaló kádereiről, és mikor nyilvánosságra hoztam belőle, az egyik ilyen káder, 
hajdani élkáder, az éppen akkor megjelent vaskos, viccesen gyomorforgató, hazugságokkal 
teli, felháborodott hahotára ingerlő, önfelmentésektől hemzsegő visszaemlékezéseinek 
bevezetőjében megtámadott. Kifogásolta, hogy nem azt mondta nekem, amit a szájába adtam. 
Nemes egyszerűséggel hazudott, szemrebbenés nélkül persze. Szó szerint közöltem ugyanis, 
magnófelvétellel is tudtam bizonyítani, az élkáder válaszát az általam feltett kérdésre, hogy 
milyen, a részvételével született döntést szégyell leginkább a diktatúrában, hát szégyelli, mint 
elárulta, azt a döntést, amit szorgalmazott és helyeselt, és ami a legnagyobb sújtásnak 
számított akkoriban, a kitelepítéseket a Hortobágyra. Úgy látszik, megbánta őszinteségét, 
hazugnak állítva be engem utólag, hozzátéve még azt is, hogy én bizony másokat besározó, 
ügyeskedő alak volnék.  

Hát elvágyódom. Aztán megnyerem a pert. De mégsem tölt el belső béke.  
Megtisztulás? Ugyan.  
És arra gondolok, hogy a megtisztulást hozók, ha egyáltalán vannak ilyenek, máris 

elbuktak. Megkérdezem magamtól, mit beszélek? Hát igen, tudom, hogy elbuktak, sőt 
meghaltak. Tapasztalom, hogy meghaltak.. Ha pedig meghaltak, akkor meg gondoljak arra, 
biztatom magam, legalább arra, hogy haláluk előtt mondjuk egy perccel még életben voltak. 

Nem látok megtisztulásra törekvést. És akkor visszahúzódom. 
Kizárom magam mindenből, nem vállalok semmit, például nem vállalok szerepet új 

tévé csatorna szervezésében sem, amire felkértek, holott jól jövedelmezne, és alig keresek 
valamit.  

Előadom egy újságírónak, miszerint a belső emigráció az én világom, vagyis 
elkülönülök ebben az új rendszerben is, hasonlóképpen, mint a régiben. Feltűnést kelt az 
interjú, kényes húrokat pengetek, amilyeneket nem szoktak, fintorognak sokan. A 
munkanélküliek szaporodására is kitérek, azt viszont homályban hagyom, hogy nekem sincs 
állásom, rendszeres havi jövedelmem, én is munkanélküli vagyok, valahogy szégyellem. 
Megkérdezi az újságíró, szó szerint a következőképpen, hogy talán nem értékelem „egy csoda 
létrejöttét, a független, szabad választásokon alapuló, demokratikus jogállamot”? Mire azt 
válaszolom, majd értékelem, ha megtisztultunk. 
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Felkérnek, vegyek részt a szabadelvűek programjának kidolgozásában, szép összeget 
ajánlanak. Visszautasítom. Sajnos vagy nem sajnos, csak a magam dolgaihoz van kedvem; 
pedig a pénz kellene, és kellenének a kapcsolatok, és jól jönnének az érvényesülési 
lehetőségek. Pedig, pedig, pedig. Nyüzsög mindenki, az új utakat törik maguknak, én meg 
ülök az írószekrényem előtt, Emma hasonlóképpen ül az íróasztalánál. Írunk, és vesztes 
helyzetbe, még ha a fő műveinkről van is szó, kormányozzuk magunkat. Visszautasítok szinte 
mindent, mert nem arra kérnek, amire szeretném. De mire szeretném, ha kérnének? 

Ugyanakkor adósságokat hozó hónapok köszöntenek ránk, mert ugye egy 
jövedelemből élünk, az Emmáéból, az ő filmgyári állásából, nekem kilátásom sincs állandó 
havi pénzre. Nyomasztó egy ilyen korszak. Ráadásul hihetetlenül szürkének is tetszik, minden 
lármája ellenére.  

Hát elvágyódom. 
Ádám naponta azzal érkezik haza a gimnáziumból, hogy történelmi napokat élünk. 

Bólogatok. Elmeséli, hogy az osztály több csoportra tagozódik. Az egyik csoport azt a jelszót 
teszi magáévá, hogy „támogassuk a nemzeti újjászületést, mert létezik harmadik út, magyar 
út”. Közel áll azokhoz egy másik csoport, amely szerint „nem minden szív magyar szív”, és  
magukévá teszik, hogy „az a jó nemzet, amelynek tagjai megválogatják, kinek adnak és kitől 
fogadnak el parolát”, amint lehet ott-ott olvasni. Létezik egy olyan csoport is melynek legfőbb 
jelszava, hogy „a keresztény erkölcs alapján áll a magyarság ezer éve”. Ezek a csoportok 
többnyire együtt lépnek fel, meséli Ádám, vallva azt is, hogy „a testvériségen alapuló 
vállalkozást és versenyt” kell megteremteni, ahogy a kedvenc lapjaik írják. Nem áll messze 
tőlük egy egészen furcsa csoport is, amelynek tagjai azt vallják, hogy „a magyarságot a nagy 
világerők áttelepítik az egyik lágerből a másikba”. Egyik ellenfelüknek azok számítanak, akik 
azt a jelszót visszahangozzák, hogy „legyen a tervezés előnyeit is felhasználó szocialista 
piacgazdaság”.  Ádám egy olyan csoportot alkot néhányadmagával, akik azokat a jelszavakat 
teszik magukévá, hogy „legyen esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód”, és „tegyük magunkévá 
az emberjogokat meg az európai értékeket”; az összes többi támadja őket.   

 Ádám boldogsága különben határtalannak látszott, nehéz leírni mennyire, amikor 
megint összekerültünk Emmával, tulajdonképpen leírhatatlan volt öröme, egy csokor fehér 
szegfűt kaptunk tőle, egy héttel később, mint az újbóli együttélésünk megkezdése, elpirulva 
átadta. Kilóg a gimnáziumi osztályából is, ahogy az általános iskolaiból szintén, feltűnően, 
magányosnak és csendesnek mutatkozik, alig nyilvánul meg, a politikát kivéve. Nehezen 
oldódik, nehezen barátkozik. Viszont hamar kitetszik, hogy rajzoló zseni, mégis négyest kap 
egy rajzára, mire úgy kikészül mint soha. Rosszul lesz, kimegy a fejéből minden vér, vizet 
kell hozni neki. A rajztanárnő kétségbe esik. Mikor jobban lesz Ádám, megrajzolja 
kiborulását, ahogy fájdalmas tekintettel fekszik a padján, élethűen és gunyorosan ábrázolva, 
ezzel meg is gyógyítva magát. 

Egy ismerősöm javasolja, mivel az új rendszer budapesti főpolgármestere 
alpolgármestereket keres, pályázzak erre, az a foglalatosság, mint fejtegeti, illene hozzám. 
Kihozza a gúnyolódást belőlem, mondván az ismerősnek, ha nem tudná, felvilágosítom, a 
politikusságot a legalja tevékenységnek tartom; hát igen, akkor már annak tartottam; különben 
is érzékelhetné, teszem hozzá, hisz azért ez már elterjedt, hogy velem nem lehet semmit sem 
kezdeni, ha nem a fő kutatási témámról van szó.  

Sokan és sok helyen fejezik ki, milyen lehetetlen alak vagyok is én, és most már még 
egy olyan tudományos összeröffenésre sem hívnak meg, amelyet éppen a fő kutatási 
témámból, a korszakváltozásokból, új kezdetekből rendeznek. Egyik tanulmányom közlését is 
megtagadták egy egészen frissen alakult folyóiratnál, tudniillik a megtisztulás 
szükségességéről értekeztem, és ez nem tetszett.   

Egy másik új, egészen új alapítású folyóirattól meg visszakértem írásomat, mert a 
szerkesztőbizottságában felfedeztem több neves régi és újabb nyilas figurát. Elcsodálkoztam. 
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A szerkesztő erélyesen intett meg egy levélben, miszerint „nagyon érzékenyek vagytok 
egyen-ketten, de akkor nem voltatok ilyen érzékenyek, mikor a magyarokat nyomhattátok el, 
és akiket te, Újhely, nyilasnak nevezel, azok hazafiak”.  

Békétlen vagyok, elvágyódom, felkorbácsolt vagyok, nem illik egy ilyen gyönyörű 
tavaszhoz a hangulatom.   

Azonban hiszek, megsúgom, hiszek a politikai változás jótékony erejében.  
Ez a hit vezérel, amikor egy társaságban összetalálkozom Fóris Csabával, aki az új 

kormány tanácsadó testületének vezetője lesz, döbbenetemre, hajdani főnököm, még a múlt 
rendszerben, az általam csak életvaló, illetve élethazug vizsgálónak nevezett intézetből, az a 
Fóris, aki, mint megbízható kommunista káder engem eltávolított. Megjegyezem neki, hogy, 
Csaba, adj tanácsot a kormányodnak, ne jellemezze már annyira az uralmi úrhatnámság, a 
rendmániás pökhendiség, a rossz emlékű, ásatag alakok feltámasztása a zsarnoki múltból, a 
régi dicstelenségeinkből faragott, hősi, hivalkodó dicsőség. Te nem értsz bennünket, Gyula, 
nem is érthetsz, te más vagy, mondja Fóris, már ne haragudj. Biztosan arra célzol, hogy nem 
vagyok úriember, ahogy ti felfogjátok, hát nem vagyok olyan felfújt hólyag, mint a 
minisztereid, Csaba, mondom, akik a becsületről zengedezve naponta és minduntalan 
becstelenségeket követnek el,  nem párbajképesek, holott minden vágyuk, legyenek azok, 
pedig már régen kiment a divatból a párbaj, szóval divatjamúlt pasasok vagytok. Megsúgom 
neked, Gyula, ha a politikai divatot olyan alakok testesítenék meg, mint te, mondja Fóris, 
abból nem kérnénk, nem is beszélve arról, hogy mi meg téged nem tartunk párbajképesnek. 
Tudom, Csaba, mondom, ki vagyok golyózva általatok a nemzetből, de örülök neki, mert, ha 
a nemzetet ti képviselitek, önjelölten persze, akkor én magam rekesztem ki magamat, 
tudniillik nem bírom a beteges magyarkodásban való kéjelgést, a nép-nemzeti dicsfényben 
való hőzöngést. Szóval így vélekedsz, Újhely, hát akkor ne csodálkozz, ha nem szeretünk, 
mondja Fóris. Pedig a keresztényeknek, hisz magatokat hangsúlyozottan annak tartjátok, 
egyik alapelve a szeretet, mondom, de ti álkeresztények vagytok, amit jól jellemez a 
tömjénfüstös hanghordozásotok, megnyilatkozásaitok röhejfakasztóan templomi giccse, meg 
a papagájként emlegetett erkölcsbe burkolt aljaskodásaitok. Ebből elég, Újhely úr, mondja 
Fóris, megsokallom. És akkor még nem is beszéltem, Fóris úr, arról, mondom, milyen 
tehetségtelen, kétbalkezes, bicskanyitogató intézkedésekkel romboljátok a változásba vetett 
hitet, nem beszéltem arról, mennyire undorodtok a demokráciától, még nem mondtam, hogy 
számotokra a szabadság zsigeri ellenség, és a szabadelvű, nyugati világ viszolyogtatóan 
idegen nektek. Na jó, Újhely Gyula, ne csodálkozz, ha többé nem állok veled szóba, mondja 
Fóris, és faképnél hagy. Még utána szólok, kik vagytok ti, Fóris Csaba, úristen, kik vagytok 
ugyan? 

Börtöntöltelék banda mind, a rossz nyavalya törje ki őket, mondja apám, Frigyes, 
átvéve nagymamám szóhasználatát. Mit szóltál volna, apa, kérdezem, ha én is politikusnak 
állok? Megsúgom, fiacskám, azt gondoltam volna, úgy titokban, hogy végre megtömöd a 
zsebedet, és kész. Nem vagy te egy kicsit, kérdezem, részrehajló, apa? Hát talán csak a 
gyerekét nem kívánja az ember börtönbe, fiacskám, mert a politikusok, ezek a mostaniak is, a 
pondrós kutya egye meg őket, oda valók, a kóterba. 

A televízió híradóit figyelve háromszor omlottam össze három nap alatt. Mégis 
szerettem volna még mindig hinni a politikai változásban, kényszeríteni is hajlandó voltam 
magam erre, de hiába, hiába kényszerítettem magam, már nem hittem az eredményes 
változásban. 

Kérdezgettem magamban, mi lesz ebből, mi lesz, mi lesz?  
Budapest hideg arcát mutatta, meg persze sötét és kemény és feszes arcát is, semmi 

ellágyulás, semmi engedmény, semmi ábrándozás. 
Egy különös adatra leszek figyelmes, hogy hetente megölnek egy gyereket a szüleik, 

mint olvasom, honunkban, és a helyzet, a változás során, rosszabbodott.  
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Mindenki helyezkedik, nyomul, hogy ezt a divatos szót használjam. Új 
kutatócsoportok alakulnak, intézetek, szerveződve úgynevezett projektekre; meg kell 
tanulnom eme kifejezés jelentését, megtanultam: valamifajta munka, munkálat eltervezése, 
elvégzése, folyamata, de több ennél, üzlet is, előrejutási forma is. Létrejönnek új 
szerkesztőségek, filmstúdiók, főiskolák, egyetemek, hogy csak azokat soroljam, amelyek 
bennünket, kettőnket érinthettek volna, persze nem érintettek, mindenből kimaradtunk. Megy 
az igazodás az új kurzushoz, csak mi nem igazodunk, ahogy a régihez sem, utálnak is 
bennünket, igyekeznek is elfelejtkezni rólunk.  

Hát elvágyódom, csak úgy egyszerűen. 
A kormány tüntetésre késztet maga ellen, szájkosarat akar tenni ugyanis a bíráló 

lapokra, rádiókra, televíziókra, hát a tüntetők megfogalmazzák, bár eléggé laposan, 
ötlettelenül, hogy „nem kívánjuk megvárni, amíg a szólásszabadság veszélybe kerül”, mire a 
kormánypárt is utcára viszi a híveit, az sokkal nagyobb tömeg, azzal a kitérővel, mert az 
kitérőnek tetszett a javából, hogy „jövőt a nemzetnek, mert a nemzet a tét”.   

Különben pedig a fősodor, amely nálunk nem biztos hogy az, szóval a fősodor  
propagandája szajkózza a divatos varázsigéket, például, hogy „a demokratikus kapitalizmus 
meghosszabbítja a várható élettartamot, elképzelhetővé teszi a nyomor és az éhezés 
megszüntetését, és nagymértékben kitágítja a választási lehetőségeink körét”. Akkor 
bennünket, az országunkat nem érinti a fősodor? Vitaműsorokban gyakran elhangzik, például 
a rádióban, hogy „a demokratikus kapitalizmus elfogadottsága az egyenlő esélyeken 
nyugszik, és abból fakad, hogy minden egyén úgy érezheti, módjában áll javítani helyzetén”. 
A televízió egyik kerekasztala körül ülők egyöntetű a véleményt hangoztatnak, miszerint „a 
piacgazdaság feltalálása mélyrehatóbban forradalmasította a világot, mint bármely más erő, 
ötezer évnyi tévelygés után végre felismertük, hogyan lehet egyenletesen és rendszeresen 
anyagi javakat termelni, és hogyan lehet szabadon élni.” Úgy beszélnek, gondoltam, egy 
politikai formációról, akár egy vallásról, ámde egy olyan vallásról, amely nálunk nem 
érvényesül és nem bevett vallásnak látszik, viszont keltve azt a hitet, hazugságot, hogy 
nagyon is bevett.   

Ugyanakkor hallgatunk a legfontosabbakról, írtam egy értekezésben, egy visszajáró 
szellemről, mert szerintem egy visszajáró szellemről kellene beszélni, nevezetesen a 
„kapitalizmusról” és az „elkerülni” szóról kellene beszélni. Mit jelent valamit „elkerülni”? 
„Elkerülni”, tartózkodni, kitérni? Úgy tűnik, írtam, mintha valahonnan jönne a figyelmeztetés, 
ezentúl kerülnünk kell bizonyos szavakat, kifejezéseket, bizonyos jelentéseket. 
„Kapitalizmus”, ezt a szót kell elkerülni. Nem is beszélve arról, hogy nevében nem szabad 
megnyilatkozni, mert a szálak másként, mint el van hitetve, fonódnak egymásba. Hogyan kell 
nem beszélni? Hát így, ahogy tesszük. 

Undorítóan prédikálok, gondolom aztán. És elkeseredek magamon, sőt megvetem 
magam, tudniillik  mások, olyanok is, akikhez semmi közöm nincs,  hangoztatnak hasonló 
gondolatokat, mint én, bár összességében egyáltalán nem ugyanolyanokat, legfeljebb részben, 
és egészen más okból, más érdekből, más elkötelezettségből, egészen más eredményre is 
jutva. Mégis arra gondolok, hogy rossz nyomon járok.  

Interjút kérnek tőlem abból az alkalomból, hogy a könyvemet, amely az egypárti 
múltban alig akart megjelenni, és éppen hogy csak megtűrték, a megfosztottságról és 
elesettségről szólót, most, a többpárti jelenben, új megvilágításba helyezzék. Megegyezünk az 
interjúvoló újságíróval, hogy a könyv ma is, az új rendszerben is érvényes, hiszen az 
életszínvonal csökken, a szegények hihetetlen mértékben sokasodnak, így a szociális kérdés, 
ami ugye a könyvem témája, mintha még állandóbb, feszítettebb, idegesítőbb, felháborítóbb 
volna, mint azelőtt. 

És Emma több éve megjelent novelláskötetét is feleleveníti a kritika, az egy ábrándjait 
el nem vesztett leányról szólót, felhozva, hogy annak idején tulajdonképpen elhallgatták, 
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pedig újraolvasva kiderül, mennyire méltánytalanul, ki kéne adni újból, vetik fel, mivel 
főszereplője, az ábrándos leány, tipikusan egy mai hős, és hiányzik az irodalmi választékból, 
nemkülönben az ábrándjai is hiányoznak, pedig az ábránd, mint olyan, súlyosan jelen van 
világunkban. 

Meghívnak egy tudományos ülésszakra, de nem megyek el, nem, mert a 
résztvevőkkel, azokkal a pofákkal, legyenek változás előtti vagy változás utáni fennforgók, 
nem akarok szívni egy levegőt. Ismerőseim szerint kizárom magam mindenből, és fújom az 
avítt szövegeimet. Az ülésszak helyett ellátogattam inkább egy művelődési házba, ahol a 
dzsiudzsicu fogásait tanították; el kell sajátítanom a fizikai önvédelmet, mondogatom 
magamnak, még szükségem lehet rá mostanság.  

Csongor, a karmester, gyerekkori barátom miután hazajött emigrációjából, 
kamatoztatja külföldön megszerzett kapcsolatait, és persze kétségkívül meglévő képességeit, 
első karmester lesz az egyik legjobb zenekarnál, és mivel tapasztalja, eléggé háttérben 
vagyok, azt gondolja, elveszítettem valamikori tehetségemet, vagyis a király meztelen, ezért 
neki nem kell rám pazarolnia időt, hisz a változások vízválasztók is, hát eltávolodik tőlem. 
Emma kikel Csongor ellen, mondván, hiányzik egy olyan érzéke, amely révén tudná, miért 
vagyok olyan helyzetben, amilyenben vagyok, pontosabban amilyenben mi ketten vagyunk.  

Egy nagy nyugati kereskedő cég Kornélt, kamaszkori barátomat menedzsereként 
alkalmazza, miközben Kornél magáncéget is alapít, igen ügyesen, tudniillik kilép onnan, ahol 
a második ember volt, az állami vállalattól, annak egy részét eltulajdonítva, és saját cégbe 
kebelezve, megragadva az új törvények adta lehetőséget, meg persze mozgósítva az 
összeköttetéseit. És nekem egy szavam sincs erre, holott másokat ugyanezért megbélyegzek. 
Azt meg egyenesen Kornél kiteljesedésének értékelem, hogy végre megteheti, amire 
adottsága van, tőkés lehet, ahogy valamikor a nagyapja, hengerelhet, több céget alapítva, 
versenyezhet, amit mindig is óhajtott, megmutatva, mennyire győztes típus. És mikor Emma 
felveti, Kornél kíméletlen, kijelentem, a győzelmek kíméletlenség nélkül elképzelhetetlenek, 
mit tegyünk. Emma kikel ellenem, hogy Kornéllal kivételt teszek. Kivel tegyek kivételt, 
kérdezem, ha nem a barátommal? Szépen gyarapodnak Kornélék, háromszintes házat 
építenek; hát ezt sem kerülheti el egy olyan ember, magyarázom, mint Kornél, akinek az 
ilyesmi a kiteljesedést jelenti, ez az új világ kedvez neki, nem tehet róla, és ha céltudatosabb 
is a kelleténél, mindent a családjáért tesz, mondom. Céltudatos, nevet fel Emma, jaj, mondja, 
mi  is céltudatosak vagyunk, csak más a célunk. 

Pala, a szociológus, a valaha legjobb barátom visszatért Ausztráliából, nálunk üldögél 
gyakran fél éjjel. Többet iszik  még annál is, mint azelőtt. Fogalma sincs, mit akar, és mi lesz 
vele, elkészül teljesen és jól érzékelhetően készült el erejével. Pedig a változást, ami folyt, 
folydogált, Pala nagyon várta, mit várta, tevőlegesen részt vett és vesz csatározásaiban. 
Közben, a nagy kavarodásban, elveszíti azt a családi hátteret, ami eddig megtartotta, nem bír 
ellenállni bizonyos nőneműeknek, kik ráakaszkodtak. Felesége, Panni otthagyja, el akar válni. 
Pala dumál valami nőről, aki szerelmes belé, aztán, mikor már jócskán beiszik, szövegel saját 
tévéről, saját rádióról, saját lapról, amelyeket indítani akar, a tudományról többé ne is halljon, 
viszont a hazáján segíteni szeretne. Majd javasolja, elfelejtve mit is mondott az előbb, hogy 
vándoroljunk ki egy görög szigetre, ő és én, akár örökre is, ott szép a tengerpart naplementéje, 
és még vannak hagyományok. Minduntalan célozgat eltelten a mi kettősünk kiválóságára, a 
másoktól való eltérésünkre, de jómagam már nem voltam eltelve kettőnktől, a barátságunktól, 
ahogy egykor. Gyula, öreg harcos, jegyzi meg Pala, sokat mulasztottunk ebben a változásban, 
elmulasztottuk például becsukatni néhány pályatársunkat, főképpen egynémely akadémikust, 
de azért nem börtönbe, hanem, mivel ugye megengedők volnánk, barlangba, elsősorban is 
Platón barlangjába, hogy érezzék magukat megtisztelve. Jó ötlet, Pala, igen jó, helyeselek, de 
van egy bibi, hátha nem hallottak még Platónról, ezért inkább Lenin mauzóleumát javasolnám 
számukra. Nem rossz, Gyula, tényleg mauzóleumba velük, Lenin mellé, mondja Pala, 
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természetesen még életükben, így aztán megteremthető volna a közvetlen kapcsolat az örökké 
élő halott és az élőhalottak hagyatéka között. Röhögünk, Pala teljes szívvel, én immel-ámmal. 
De ezt csak úgy felvázoltam, Gyula, teszi hozzá Pala, nem fogom kidolgozni, még leírni sem, 
nem érek rá. Akár a vallásalapítók, jegyzem meg, nem tudjuk pontosan, mit is gondoltak, 
mivel ők sem értek rá leírni, hozzád hasonlóan, Pala. Azért a különbség, Gyula, nem csekély, 
mondja Pala, a vallásalapítóknak elég volt valami valóság fölöttit teremteni, legalábbis ez van 
a köztudatban, nekem, nekünk ellenben éppen a valóságot kellene megteremtenünk. 
Hallgatok, mert látom, Pala fel akarja idézni a régi időket, mikor ilyesmiket mondogattunk, de 
nekem ehhez már nem fült a fogam. Elmulasztottuk, Gyula, a legfontosabbat, folytatja Pala, 
nem vágtuk el a torkát néhány arra érdemes egyénnek, sajnos. Aha, jegyzem meg, revolúció, 
ugye, Pala, persze forradalom, de a revolúció eredeti és egykori jelentése szerint  az égitestek 
mozgása, amelyet senki, semmi nem befolyásolhat, még te sem, Pala, hát javaslom, 
maradjunk is az égitesteknél. Most már Palának is elmegy a kedve a nevetéstől, és csúnyán 
néz rám. Mindenkit támad különben, a barátait is, legfőképpen a volt barátait, az én 
kivételemmel. Azonnal kamatoztatni szeretné a régi rezsimmel szembeni ellenállását, hősnek 
kijátszva magát, ehhez minden eszközt megragad, megalkotta üldöztetésének, a honból való 
kitaszíttatásának tragikusra hangolt, költészettel feldúsított történetét, meggyártotta  érdemeit, 
mint valami terméket, meg aztán bevetett dicsekvést, csúsztatást, hazugságot, és 
visszhangoztatta nevétől a nyilvánosságot, magamutogató villogással. Jött az anyagi jellegű 
kárpótlásának követelésével, eredményesen tette, sikerült is szereznie lakást, több fizetést is 
húznia egyetemtől, intézetektől, anélkül, hogy valamit is csinált volna, sőt még dicsőséget is 
dicsőségre halmozott minden munkaundora, munkaképtelensége és iszákossága ellenére. A 
régi nagyratörését szándékozott megvalósítani a változás alkalmából, hogy majd erjesztője 
legyen egy új rendszernek, mivel birtokolja a tudást, legalábbis önmaga szerint, hogyan kell 
átmenni egyik korszakból a másikba, hangoztatva forradalmár minőségét, egyenesen a 
forradalmárét, ráadásul egy olyanét, aki ugye forradalom nélkül maradt, mert „a változás nem 
forradalom, hanem a szar temetője”, mint írja újságcikkekben, és ez felháborítja bizony. 
Sikerült őt becsapni, írogatja, és egy „sötét eszme” hívévé tenni. Mi ez a sötét eszme? 
„Minden, ami a szabaddal kezdődik”, fogalmazza meg. Szerencsére kiábrándul gyorsan a 
„szabadból”, ráébred tudniillik, hogy „a szabad egyszerűen átverés”, ugyanis a „szabad” az 
oka, a „szabad”, hogy a változás csalárdságba torkollt, mint a szabad választások, mert „a 
mieink győzelmét elcsalták”; vagy a szabad piac, tudniillik „az ellenség működteti”; együtt a 
szabad véleménynyilvánítással, hisz „a mások, az árulók, az idegenek véleményét 
uralkodtatja”; és „minden, ami szabad, az zűrzavart, rendezetlenséget, fejetlenséget okoz, a 
szabadért olyanok rajonganak, akik szabadon akarnak lopni, csalni, átverni, árulni és elárulni, 
sőt gyilkolni, nem beszélve a nemi szabadosságról”, írja Pala, hozzátéve, hogy „az 
úgynevezett szabadság egyenesen  romlásba vezet, hiszen a szabadság, amit annak hívnak, az 
az övéké, akik nem mi vagyunk”. Persze, hogy kiábrándul, mint hangsúlyozza, és feladatul 
szabja, „elhantolni a szabadot, minden szabadokat”, fogalmazza vadul. Kitérek, nem 
vitatkozom Palával, határozom el, a régi barátságunk miatt, sőt úgy teszek, mintha továbbra is 
barátkoznék vele, pedig Emma int, ne tegyem, még látszólag sem, ám hiába, holott 
megvetem, ahogy Pala járta szépen a maga visszatetsző útját. Pala nem hajlandó másra, csak 
kinyilatkoztatni, ilyenkor szája habzik, azonban, mikor egyre különösebb, visszataszítóbb 
modorban teszi közzé átkozódásait, mert írásai csak átkozódások, és olyan lapokban, 
amelyeket kézbe sem veszek, vagy ha igen, hányinger fog el, akkor változtatok Palához 
fűződő kapcsolatomban. A kézfogásától is viszolyogok most már, a mosolyától is, az 
öltözködésétől is, nem beszélve a részegségéről, hisz reggeltől reggelig részeg, kocsmákban 
tanyázik, és miután felesége, Panni szakít vele, hetente újabb és újabb nőkkel villog, 
miközben gyanús pénzügyei támadnak. Bizonyos értelemben Pala sajnálatra méltó, 
gondolom, mert vergődik, persze a régi jó szokása szerint, például a hozzá csatlakozókat 
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hamar elmarja, neki senki sem jó, az meg, hogy ő csatlakozzon, fel sem merül benne, nem az 
a típus, hát egyedül találja magát mindig, mindenből kijátszva, maradnak a kocsmák, az 
előrehaladott májzsugor, a szakadt nők, és a legkülönbözőbb, főleg a szívet, a lelket, meg az 
értelem fészkét  érintő betegségek, no meg az újnyilas haverok. Nekem minden újabb nőt, 
kiket egytől-egyik loncsosnak találok, úgy mutat be, mint olyat, aki levéltári oklevelekkel 
tudja bizonyítani, hány évszázad óta magyar a családja, más nők, mint magyarok, akik faj 
szerinti  magyarok, nem jöhetnek számításba; ő maga meg mostanság konfirmált, ugyanis 
gyerekként a szülei, tartva ama akkori hatalom megbélyegzésétől, bosszújától, az 
ellehetetlenítéstől, elmulasztották, hát engedélyt kért, hogy felnőttként tehesse, ugyanis meg 
akart térni egyháza kebelére.  És mikor vacsorára hív meg, és szidja nekem a zsidókat, nekem 
szidja, akkor szégyenkezve, elszomorodván, hogy Pala valaha is barátom lehetett, le sem 
ülök, távozom, és kitépem magamból végleg azt az énemet, amelyik Pala barátja volt, nem 
akarva többé, Emma boldog helyeslése közepette, Paláról tudni. Ámde Pala nem veszi 
tudomásul szakításomat vele, hívogat, találkozni akar, és mikor egyszer azt mondja, beszélne 
megjelent tanulmányaimról, hát fogadom, ám hiába várom, hátha rátér, nem tér rá, így 
kénytelen vagyok rákérdezni. Öreg harcos, mondja Pala, ilyen és ennyi rengeteg tanulmányt 
az tud elolvasni, aki írta, ilyet és ennyit írni önmagában is arculcsapása a létezésnek, szívesen 
írna ő, Pala is ilyesmiket és ennyi sokat ő is, mint én, el is olvasná többször is, de neki erre 
nincs ideje, meg kell élnie. Ezek szerint nekem nem kell, kérdezem, megélni, ugye, Pala? Úgy 
látszik, én megtehetem, hogy megszámlálhatatlan oldalakat írogassak, mondja, nyilván 
támogatást kapok valakiktől, neki, Palának viszont, cikkek mellett, csak egy röpiratra telik, 
abban azonban, mint tudhatom, már a címe után is,  A szar temetőjébe a vértelen változással, 
minden manapság lényeges benne foglaltatik. Felmérgesedem, fejembe tódul a vér, és 
kirúgom, a szó szoros értelmében kirúgom a valaha legjobb barátomat.  

Akkoriban távolodunk el Albertéktól is, tudniillik miután könyvkiadót alapítottak, 
megsértődünk, mert hiába adjuk oda nekik kéziratainkat, hallgatnak azokról, sőt, mint 
kiderült, el sem olvassák, nincs eladhatatlan művekre idejük, mondják, nem is beszélve arról, 
hogy az úgynevezett emberjogokban utaznak, és az elszívja, ahogy panaszolják, minden 
erejüket. Megdöbbenünk. Mikor néha összefutunk az utcán, Albert is, Lenke is zavartan 
köszön, aztán váltunk néhány semmitmondó mondatot, elsősorban a gyerekeinkről, és igen 
fukaron, kimérten bánva a szóval, hamar el is köszönünk.     

Mindezek ellenére várom a megtisztulást, azért is várom, továbbra is várom. 
Apám, Frigyes, akit a kapitalizmus hívének tartok, kétértelműen mosolyog, és kiböki, 

már nem először, ő tudja, milyen a tőkés rendszer, főképpen, hogy azzal együtt visszajönni 
látszik, magyar sajátosságként, mert különben nem volna törvényszerű, az egykor nálunk 
uralkodó mérhetetlenül szélsőséges, fajgyalázó, hungarista szellem, amit fiatal korából jól 
ismert, és az neki nem kell, attól mentse meg a jóisten.  

Apósom, Ambrus viszont, akit a szocializmus elkötelezettjének vélünk, pálfordul, 
döbbenetükre, vállalkozásba kezd, könyvelő céget alapít, templomba jár ismét, próbálja 
egykori, papi szemináriumban vele együtt járó társait felkeresni, és nem talál kivetnivalót a 
fajvédő szellem terjedésében.  

Szegény anyósomat,  Annát korábban küldik nyugdíjba, nagyon rosszul esik neki, több 
mint negyven évi szolgálat után, az egész élete ott, a panaszirodában telt. Döbbenetünkre, 
miután kitoltak vele, haza hoz panaszos leveleket, amelyeket még nem válaszolt meg, 
megválaszolni. Csaknem őrjöngeni kezdünk Emmával mindketten, és mondjuk neki, de Anna, 
ne legyél már ennyire  szolga. 

Emmát meg hirtelen kirúgják a filmstúdióból, ahol, mint dramaturg, vagy tizenhárom 
évet töltött, és jogorvoslatért fordulni sehova sem tudott, mert ha a bíróság vissza is helyezte 
volna, nem lett volna hová, hiszen minden filmstúdió megszűnt, illetve működése 
felfüggesztődött. A szintén menesztett stúdióvezető, akinek szép pályája megtört, felelősségre 
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vonó, mérges gúnnyal veti oda Emmának, örülhet, sikerült, amiért annyira küzdött  mindig, 
eltörölni az úgymond hatalmi beavatkozást a filmgyártásba, üdvözölheti hát, ám üdvözölje 
csak a következményét is, a kirúgását, és ismerje el, maga alatt vágta a fát, mivel ha kivonul a 
beavatkozó, vagyis történetesen most az állam, akkor egyúttal támogatóként is kivonul, így 
aztán  nincs miből fizetni őt, Emmát. A kérdés azonban nem ilyen egyszerű, tanakodunk  ezen 
Emmával, hiszen, ha komolyan van gondolva a művészet szabadság, akkor, hitünk szerint, a 
támogatónak, legyen az az állam vagy más, legyen akárki, nem a támogatásról, hanem a 
beavatkozásról volna szükséges csupán csak lemondania, ha pedig összefüggés van támogatás 
és beavatkozás között, akkor az baj, kurva nagy baj. Próbál Emma új állást keresni, nem akar 
munkanélküli segélyre menni, túlzás lett volna egy családban két munkanélküli.  

Hát elvágyódom. 
Ismerőseim cégeket alapítanak. Rácsodálkozom, a mi a fene, cégeket? És egyszer 

Emma azzal jön, hogy céget kell alapítanunk nekünk is. Elhűlök, megkérdezem, micsoda, 
meg vagy húzatva? Cégünket állampolgári kötelességből kell létrehoznunk, magyarázza 
Emma, no meg a törvény értelmében, ugyanis írói és kutatói jövedelmünknek nyoma kell 
legyen, hogy annak egy részét intézményesen, formalizáltan átadhassuk adó képében az 
államnak. A kurva anyjukat, mondom. Én leszek a főnök, mondja Emma, te meg az 
alkalmazott. Még ez is, mondom, hogy megint egyszer valamiben alárendelt legyek. Ha te 
lennél a főnök, Gyula, megnézhetnénk magunkat, mondja Emma. Na jó, Emma, mondom, de 
akkor legalább legyünk virilisták, nagymamám, Rozália, virilista volt valamikor, vagyis a 
legnagyobb adófizetők közé tartozott; én is virilista szeretnék lenni. 

Továbbra is történelmi időket élünk, pontosabban kifejezve olyan időket, amelyekről a 
történészek hosszasan fognak megemlékezni. Nem tudom, említik-e majd, hogy a kenyér 
hihetetlenül megdrágult, a benzin szintén, a lakásfenntartás még inkább, sőt a lakásoknak, a 
miénknek is, kölcsönkamata többszörösére növekszik, az adóteher meg óriási.  

Hangtalan, reménytelen panaszt vélek érzékelni, mindenfelől panaszt, és az ejtett 
ámulatba, hogy az még hangtalan. 

Oda a belső békém. 
Mondom Emmának, térjen ki a hangtalan panaszra is a regényében, ha majd ehhez a 

korszakhoz ér, mire Emma kijelenti, egy regény nem foglalkozhat kenyérdrágulással, 
adóterhekkel, cégalapítási mibenléttel, az roppant művészietlen volna. Mert az az irodalom, 
amely az úgynevezett valóságot egy az egyben visszhangozza, csak a felszín szegényes 
leltárát adhatja csupán, az ilyen irodalomnak nincs saját formája, holott a valóság és az 
irodalom két külön forma, sőt a valóságot leképező-utánzó irodalom éppenséggel a 
legtávolabbra esik a valóságtól és egyúttal az irodalomtól is.    

És Emmának szerencséje lesz, legalább neki, mivel az egyik gyártásvezető a 
filmgyárból magával viszi egy úgynevezett kommunikációs céghez, egy olyanhoz, amilyen 
azelőtt nyomokban sem létezett az országban, még Pesten és Budán sem. Magántársaság, 
persze sok közpénzt, mint kiderült, fogyaszt, a főtulajdonosnak az állam pályázati forrásaihoz 
való jó kapcsolata révén. Ez a főtulajdonos már mindent kipróbált, legfeljebb, ahogy 
mondják, a saját akasztását nem, és bizony igen tud kommunikálni, jelt, jeleket adni magáról, 
persze kedvezőeket, talán ezért hoz létre ilyen céget, kommunikációst, tulajdonképpen 
ismereteket, híreket, értesüléseket, felvilágosításokat, tájékoztatásokat gyártó, átvevő és 
továbbító céget, szervezetek, vállalkozások, sőt egyének számára, olyanok számára, amelyek, 
akik meg tudják fizetni; sőt tanácsokat is osztogat, hogyan kell közölni, közlést befogadni, 
érintkezni, közlékenynek lenni, illetve mindezt megtagadni. Emmának tanácsokat kell adnia, 
hogyan látszódjunk mértéktartónak és szerénynek, ha gazdagok vagyunk is, hogyan alakítsuk 
ki a tökéletes ruhatárat, hogyan vezessünk egy vadonatúj, drága autót, hogyan élvezzük a 
szivart, hogyan alakítsunk ki egy szalont, hogyan szerepeljünk itt, ott, amott, hogy 
szeretetreméltó egyéniséget sugározzunk, hogyan legyünk a cégünkkel együtt 
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nélkülözhetetlenek stb. És Emma regényíróként viszonyul mindehhez, beveti írói képzeletét, 
elsősorban is az arcformálásban, beveti, nem is sikertelenül. Emmának tényleg arcot, arculatot 
kell megrajzolni, arcot kitalálni, arcot adni, és arcot kiigazítani, vonzóvá tenni, vonzóvá cégek 
meg egyének arcát, azokét, akik áldoznak rá. Arcokat kell gyártania, divatos arcot, bizonyos, 
általában fősodorban úszó vagy úszni akaró társaságoknak, és előtérben lévő vagy oda 
tolakodni akaró figuráknak. Arcokat kell változtatnia, javítania, terveznie, olyanná tenni, hogy 
megnyerő legyen, irigylendő legyen, utánzandó legyen, győztes legyen, mert az arc lesz a 
hívó szó, az arc, szóval arra kell törekednie Emmának, hogy az arc felhívja a figyelmet. Hogy 
ez mit jelent, hát semmit, így aztán bármit, akármit jelenthet.  

Például megjelennek négyen, a főtulajdonos fogadja őket a nagy, elegáns 
tárgyalóteremben, odahívják Emmát. Az a négy negyvenesnek látszik, három férfi és egy nő, 
mindegyik férfi sötét öltönyben, nyakkendőben, izzad is, mert meleg van, a hölgy viszont 
könnyű, színes selyemruhában; egy bizottságot alkotnak, menedzser formák, kapucsínóban és 
szénsavtól mentes ásványvízben egyeznek meg az egyik titkárnővel, aki felszolgálja nekik. 
Előadják,  amit már telefonon is jeleztek, hogy a nyilvános fórumokon igen rossz a 
megítélésük, mint bíráló bizottságnak, azt írják róluk, vagyis pusmogják, pletykálják, hogy 
minduntalan pezsgőt bontanak, kaviáros szendvicseket esznek, miközben állami gyárakat 
adnak át magánkézbe úgynevezett pályázati nyerteseknek, és azok nyernek, akik például 
elküldik őket nyaralni mondjuk az Azori-szigetekre. És az új gyártulajdonosok azon 
nyomban, még a szemük láttára, őrző-védőikkel elzavarnak mindenkit, minden munkást és 
vezetőt, legyintenek a szerződésre, arra, hogy mindenkit meg kell tartani, és ők, mint 
bizottság, nem tesznek semmit ez ellen. De hát nem is tehetnek, holott szégyellik magukat, de 
tényleg nem tehetnek semmit, mert az új tulajdonosok magas kapcsolatokkal bírnak, és 
pénzelik a rendőrséget, az ügyészséget, a pártokat. Szóval összefoglalóan az van elterjedve 
róluk, a bizottságról, hogy gengsztereknek adják oda a gyárakat és más vállalatokat, tehát 
elősegítik azt, hogy a hazai tőke egy része börtöntöltelék banda kezébe kerüljön, mégis úgy 
kezelik, és éppen ők ezeket az alvilági figurákat mint úriembereket, szemét módon, mindezt a 
nyugatosítás jelszavával. No mi legyen, hogyan legyenek ezen úrrá? Emma, miközben 
bámulja őket, és viszolyogva bámulja, káromkodik magában, a kurva anyátokat. A 
főtulajdonos felkéri Emmát, vázolja fel röviden, hogyan ölthetne jó, kedvező arculatot a 
bizottság. És Emma, magában röhögve, rávágja, elképzelve egy ebben a témában írott 
regényrészletet vagy novellát, hogy reklámfilmet kéne készíteni róluk, a bizottságról; és 
ötletezik arról, milyenek legyenek a képsorok: napfény sugárzik, és a fény mögött a bizottság; 
házasságkötő terem, illetve templom, ahol a magasztos tényekkel köt házasságot a bizottság; 
és sorjázzanak a jó, szép, igaz jelszavak a bizottság körül, például csatlakozz csapatunk 
szelleméhez és szebb, jobb, igazabb pályán játszhatsz; pisztoly szegeződik rájuk, a bizottság 
tagjai azonban halált megvető bátorsággal nem teszik fel a kezüket. Az a négy bólogat, bár 
nem nagy meggyőződéssel. Holnapra, Emma, dolgozd ki részletesen, utasítja a főtulajdonos. 
És megadja a vezérfonalat: „a kapitalista demokráciák közösségei joggal tarthatnak igényt 
arra, hogy rendszerüket igazságos társadalmi rendnek tartsuk”, mintha szóról szóra idézné egy 
újságból. Emma káromkodik, de hát kell a pénz.   

Az arccsinálás, tulajdonképpen az arcpirítás, ahogy elnevezem, mutatkozik a 
kommunikációs cég legfontosabb tevékenységének, az arcpirítás, ezen próbálunk szórakozni 
Emmával, rémületesen szórakozni. Értekezleteken a főtulajdonos gyakran ismételgeti, mint 
Emma meséli, hogy „az új rendszer hirdeti az önkorlátozást, a kemény munkát, a fegyelmet, a 
jövő érdekében hozott önfeláldozást, a nemeslelkűséget, az együttérzést, a becsületességet, a 
közjó iránti tiszteletet”.  

Ezt hallván, megint elröppen belőlem a belső béke, no persze csak akkor, ha egyáltalán 
van bennem, és elvágyódom, ez pedig nem mendemonda.  
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Elmegyünk az ismeretet, hírt, értesülést, felvilágosítást, tájékozódást vevő és adó cég, 
ahol Emma dolgozik, év végi jutalomosztására és estélyére, a Hilton szállodába, és ez az 
elhatározásunk is már jócskán ingerültté tesz. Előre félek, Emma persze még jobban fél, 
hogyan fogok viselkedni, és felkészítem magam a mérsékletre, ne jöjjek Emma kollégáinak 
semmiféle lényeges dologgal, maradjak a felszínen, az időjárásnál mondjuk, mint egy angol 
úri társaságban, a felszín felszínén, ne törődjek szavaikkal, véleményükkel, modorukkal, 
öltözködésükkel, ne figyeljek egyáltalán arra, figyelmeztet Emma szorongva, miket is 
mondanak. Emma felvilágosít, igen túlöltözöttek lesznek, és a legújabb divat szerint, persze 
válogatott márkákban, a nők kisestélyiben, illetve nagyestélyiben, kikenve-kifenve, a férfiak 
testükre szabott sötét öltönyben, feltűnően megkötött nyakkendőkkel, de lesz, aki 
szmokingban.  

Emma nehezen bírja a kollégáit, nehezen rideg elvtelenségüket, szenvtelen 
könyöklésüket, meg persze a szövegüket forró égövi konyhák ízeiről, agyafúrt hajvágásokról, 
az óvszerkínálat gazdagságáról, golfról, fallabdáról, lovaglásról, varázslatos 
táplálékkiegészítőkről, feszültségoldó hétvégékről; hát képzelheted, Gyula, mondja gúnyos 
panaszossággal. Ráadásul sokszor késő estig bent kell maradnia, késő estig, ilyenkor nem tud 
a regényén dolgozni, kellő rémületet korbácsolva fel magában és bennem. 

Minduntalan kigúnyoljuk azt, amire a cég irányul, a kommunikációnak nevezett furcsa 
szellemet, ami régebben nem volt furcsa, mert egyszerűen a közlésnek felelt meg ugye, 
manapság viszont nagyon más lesz, mivel nem egyszerűen a közlés általi cselekvésnek, 
hanem egyenesen szellemnek bizonyul, hódító szellemnek, túlságosan is annak, és mindent 
utálunk mi ketten Emmával, ami túlságosan hódítónak mutatkozik. A jelen kommunikációja, 
tehát a jelekkel történő érintkezés, ahogy gondoljuk, már nem a jeladó és a jelfogó közötti 
kapcsolat valamikori és érthető fogalmára alapozódik, a beszélgetésre, az üzenetre, hogy csak 
ezeket emeljük ki, hanem a beszéltetésre, az üzentetésre. Tudás átadása helyett tudatás, hit 
elmélyítése helyett hitetés, elhitetés, cselekvés helyett művelet. Cselekedtetés. Csak az a tudás 
hódít, vélekedünk, ami a tudatásból ered, csak az a beszélgetés kell, ami a beszéltetésből 
származik. Az akarást sem az akarat közvetíti már, hanem a rábeszélés és a lebeszélés. 
Valamifajta fondorlat. Megváltozik az értelmük az olyan fogalmaknak, mint akarni, képesnek 
lenni, hinni, tudni, cselekedni, sőt az olyanoknak is, mint kívánni és élvezni. Mert hát ugye ott 
van már a kívántatás és az élveztetés. Akartatás, érvényesíttetés, örvendeztetés. Semmi sem 
szolgálja már az örvendést. Például a kocogás sem futás, hanem futtatás, a test futtatása. A 
testet ugye működtetni kell, mint a gépet, a test gép lesz, így hát a test formulája a lényeges, 
amint az autónak is. Egy formula esetében a jelzésrendszer számít, jelek tömkelege villódzik 
is körülöttünk, és mivel a jelek és jelzések azt kívánják, hogy működésbe hozzuk őket, hát 
beindítjuk. A beindítás a legfontosabb, vagyis a művelet, az számít, a művelet, a cselekvéssel 
ellentétben, a művelet, ami feltétlenül szabályozott módon megy végbe, így minden a 
beszabályozás, tehát a szabványosság korszakába lép. Egyáltalán nem a tartalom a mérvadó, 
hanem a művelet, tehát beindítás, az elindítás, az nem érdekes, mit indítunk el. Főképpen a 
gyorsaság fontos, a leggyorsabb továbbítás mindent felül ír, ehhez képest másodlagos az, amit 
továbbít, és  az a legjobb, ha semmitmondó. Ugyanis jobb semmit sem mondani, és jobb nem 
tudni semmit, mert akkor jobban lehet mondatni és tudatni, jobb semmit sem létrehozni, akkor 
jobban lehet létrehozatni, jobb, ha semmi mondanivalónk sincs, mert úgy egyszerűbb jelt adni 
magunkról, tehát kommunikálni. Annál is inkább, mivel a semmitmondás roppant segíti a 
vételt, és, elsődleges szempontként ugye, a minél gyorsabb vételt.  
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Mikor készülődünk és felöltözünk, odaállítom magunkat a tükör elé, mondván 
Emmának, nézze csak, milyen jól festünk, ő koromfekete, egyszerű nadrágban és egyszerű 
zakóban, hozzá fehér-fekete csíkos garbóban, piros nyaklánccal és piros karkötővel meg piros 
övvel és piros cipőben, persze lapos sarkúban díszeleg, én meg ugye pulóverben és 
kordnadrágban, ámbár szintén koromfeketében, és semmi más szín nincs rajtam. Látható, 
mondom Emmának, mi ketten nagyon ki fogunk válni a társaságból, mi leszünk a 
legfeltűnőbbek. És mivel szeretem, ha nem úgy öltözöm, mint a többi, nem úgy festek, így 
aztán elégedetten is indulok  el, és reménykedem, Emma is reménykedik, talán nem lesz baj a 
viselkedésemmel.  

Jókedvűen lépünk be a Hiltonba, de amikor meglátom a velencei csillár utánzatok által 
kivilágított szállodai nagytermet a kirívó ál-stílbútorokkal meg Emma kiöltözött kollégáival, 
kolléganőivel, akik majmolni próbálják a nyugati tőkések és menedzserek stílusát, ahogy 
szappanoperákban látták, elkap a kisördög, vagy inkább, mondhatom, a nagyördög, és cikizni 
kezdek mindent és mindenkit, odasúgva Emmának, hát ez egy kabaré, amely kabaré az 
ízléstelen nevetségesség nyomorúságáról szól. Iszom egy-két pohárral, vörösbort, valami 
franciát, elég jófajta, nem mondom, és most már, ahogy fejembe száll az ital, hiába int Emma, 
hangos megjegyzéseket kezdek tenni, hallhatja nemcsak az, aki körülöttünk van, és akiknek 
Emma bemutat, hanem a távolabb lévők is, bár mindvégig csak Emmához beszélek.  

Semmi sem rémesebb számomra… Emma… mint ez a perverzitás… ami itt 
körülvesz… a legszánalmasabb alakokkal… akik csak léteznek Budapesten… és akik úgy 
gondolják magukról… és akikről úgy gondolják sokan… hogy a csúcson vannak… hát nálunk 
ilyenek vannak a csúcson… arcpirítók a csúcson… az arcpirítás magas fokon…, mondom Én 
mint értelmiségi kötekedő.  

Kétségbeesettem próbál csillapítani Emma, és magyarázkodni a körülöttünk lévőknek. 
Gyula… a férjem… viccelődik… szeret viccelődni… ez a létformája…, mondja 

Emma mint férjét csillapító feleség.  
Ide jutni… Emma…  ideális fejlődés nyilván… a főáram szerint…, mondom Én mint 

értelmiségi kötekedő. … Ámde vigyázat… Emma… ha belesétálunk a csapdájukba… 
magukhoz ragadnak bennünket… és akkor nekünk annyi… mindent kiszívnak belőlünk… 
teljességgel kiszipolyoznak… álságosságokkal itatnak át… és a legmagasabb fokú 
alpárisággal... 

Hülyéskedik… szokott így a férjem… Gyula… mintha komolyan mondaná… de ez 
csak látszat…, mondja Emma mint férjét csillapító feleség. 

 Hogyan jöhettünk mi ide el… Emma… egy ilyen szellemtelen helyre és lélektelen 
társaságba… Ezek után a tükörbe sem nézhetünk..., mondom Én mint értelmiségi kötekedő.  

Nem kell tőle megijedni… a férjemtől… csak magát parodizálja… jókedve van…, 
mondja Emma mint férjét csillapító feleség. 

Micsoda perfekt cúgos cipők… Emma… ilyet hordtak valamikor a gyalogsági 
tábornokok… csizma helyett… nyugdíjba vonulásuk után…, mondom Én mint értelmiségi 
kötekedő. … És a nők… nézz széjjel… Emma… bűzlenek a testet átpofozó műtétek műanyag 
szagától... Ha vidéki buszállomások restijébe tévedünk… Emma… az ottani arcok… az 
itteniekhez képest… az intelligencia mintapéldányai…   

Ha jól érzi magát a férjem… Gyula… akkor ilyesmi megjegyzések jutnak az eszébe… 
ártalmatlanul… viccesen… és mit csináljunk… jól érzi magát…, mondja Emma mint férjét 
csillapító feleség. 

A főtulajdonos, középkorú, magas férfi, szmokingban, akinek nem csak ez a cége van, 
mint hírlik, hanem több más is, meghallva szavaimat, egy hasonlóképpen szmokingos 
társához lépve, sugdosni kezd, és felénk pillantgat, miközben Emma változatlanul próbál 
engem csitítani. Azonban az ellenkezőjét éri el szegény Emma, mert egyre többet iszom, és 
kezdek berúgni, így aztán odalépek ehhez a szmokingos főtulajdonoshoz. 
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 Kedves uram… mi van magával… miért sugdos rólam… min izgatja fel ennyire 
magát… hisz ez a világ egy szép világ alapjában… ez az estély egy kitűnő estély…  az 
emberek meg jó emberek… Miért izgatja fel magát ennyire… amikor mindennek megvan a 
maga rendje és varázsa itt… ezen a szóárén… és önök e szerint is viselkednek… Miért 
pillantgat például rám és Emmára… Hát nem tudja… kedves uram… és éppen maga… aki 
szmokingot visel… hogy a tolakodó pillantgatás beleütközik a spanyol etikettbe…, mondom 
Én mint értelmiségi kötekedő 

A főtulajdonos, Krisztián keresztnevű, zord arcot ölt, mereven és kihívóan hallgat. 
Emma gyorsan reagál.  

Kedves Krisztián… a férjem… Gyula… elhatározta… és erről nem tudom 
lebeszélni… hogy az estélyen színészt fog alakítani… egyszerűen csak egy színdarabot ad 
elő… amit nem is én írtam… ez mentségére szolgálhat…, mondja Emma mint férjét csillapító 
feleség. 

 A főtulajdonos mellett álló, a legfeltűnőbb estélyibe burkolt hölgy, a főtulajdonos 
felesége, egészen hirtelenszőkére festett, hatalmasan nagy, fehér, ragadozó fogakkal, 
kiállókkal, olyan negyvenes, megszólal, kissé selypesen, miután megkérdezi Emmát, hogyan 
is hívnak engem, és  mi a foglalkozásom. 

Neveltetésemnél fogva fontosnak tartom a szerénységet…, mondja Felesége 
főtulajdonosnak. … Utálom a felvágós embereket… És tudja meg maga… Újhely úr… a 
férjem eredeti szakmája tisztviselő… közalkalmazott… Aztán egy napon úgy érezte… több 
köze van az üzlethez… hát istenem… mint a hivatalhoz…  Két kisgyermekünk volt… 
döntenünk kellett… és elsősorban a család megélhetéséről… Férjem önmaga építi fel a 
céget… ha maga azt tudná… Újhely úr… milyen kemény munkával… és aztán…  ahogy 
telnek-múlnak az évek… több másik céget is megveszünk… piaci alapon persze… bizony 
így…  És tájékoztatom… nemrég kaptunk az  adóhivataltól egy hivatalos gratulációt… A 
pénz bennünket már kevésbé motivál… ha tudni akarja… Újhely úr… Szeretnénk inkább 
hasznosak lenni… másoknak segíteni… támogatjuk a hajléktalanokat… a beteg gyerekeket… 
amikor például a férjem zsebóráját elárvereztük… mi vettük meg… ha meglepő… ha nem… 
jótékony célra… Karácsonykor hetven rúd bejglit adományoztunk… Százhárom állami 
gondozott gyereknek tartotunk Mikulás estet… A férjem pedig egyenes… kedves… 
barátságos… Emma is tanúsíthatja… Újhely úr… sőt mi több… laza… a férjem laza… 

Laza… nem vagyok ám én oly laza minden helyzetben…  nem kell a feleségemnek 
bedőlni… Újhely úr…, mondja Főtulajdonos. … Például kemény is vagyok és nem felejtek… 
szóval nem felejtek… akár az elefánt… ez van a génjeimben… szóval nem felejtek…  higgye 
el… ezt a mai estét sem felejtem… a maga részvételével… 

Ne ijedjen meg a férjemtől… Újhely úr…, mondja Felesége főtulajdonosnak. … 
Naponta tizenhárom-tizenhét órát dolgozik… kíváncsi vagyok… maga mennyit… És aztán a 
sporttal is kimeríti magát… huszonöt éve rendszeresen teniszezik… síel… már főtisztviselő 
korában is… bizony… sielt… Most meg hetente kétszer golfozik meg kondicionáló terembe 
jár… kardiózik… Különben ugyanabban a házban húzzuk meg magunkat… igen… 
ugyanabban  lakunk már harmadik éve… talán azért… mert jól sikerült… Annyi a változás 
nálunk… hogy most több a szép könyvünk… meg a szép képünk… mint régen… Mikor 
megkérdezik… hogyan lehetünk ennyire sikeresek… erre a férjem mindig azt válaszolja… 
munka… munka… munka… így tehát nem érezzük… hogy a siker csak úgy magától 
megjött… De ugyanazon értékeket tartjuk fontosnak most is… mint tisztviselő korunkban… 
tudniillik magam is tisztviselőként kezdtem… Újhely úr… Csak most a legjobb éttermeket is 
megengedhetjük magunknak… 

Hát azért inkább otthon eszünk… nem… drágám… mert hadd áruljam el Újhely 
úrnak… hogy imádok főzni… a főzést kreativitásnak tekintem…, mondja Főtulajdonos. … 
Rossz evő voltam gyerekkoromban… ezért édesanyám állandóan külön főzött rám… például 
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káposztás kocka helyett mákos tésztát… én pedig megpróbáltam  neki már akkor segíteni… A 
legfontosabb a jó kés… imádom nézni… ahogy a hentesek a késsel dolgoznak… az 
csodálatos rítus… A legérdekesebb tárgyam a tojásposírozó... Amerikából hoztam… ezzel 
készítem el a kedvencemet… az eggs benedictet … amelyhez amerikai muffin… kanadai 
bacon… valamint buggyantott magyar tojás és hollandi mártás szükséges… utóbbihoz 
nagyon el kell találni a hőfokot… no és persze még hozzá jön a rák… lazac… spárga… 
rukkola… és persze  csiga… Erre… hogy el tudom készíteni… vagyok a legbüszkébb… 
Amikor a házunkat terveztük…  úgy gondoltuk… hogy egy harmincöt négyzetméteres 
konyha óriási lesz… aztán kiderült… hogy mégsem… Otthon készítünk kenyeret… egy 
korszerű sütőben… az olyan… mint kocsiban a Merci… hogy a gyerekeink emlékezzenek az 
otthon illatára… A magyar éttermek kissé unalmasak... nem véletlenül járok rendszeresen 
Argentínába… kitűnő éttermeik… vendéglőik és elképesztő boraik vannak…  

És tessék mondani… Krisztián úr… erősíti-e az önök erkölcseit a szabad piac… ne 
haragudjanak… hogy ilyen intim dolgot kérdezek…, vetem fel Én mint értelmiségi kötekedő.  

Hagyd már ezt szöveget… Gyula…, mondja Emma  mint férjét csillapító feleség. 
Ez fontos kérdés… jó… hogy megkérdezi… Újhely úr…, mondja Főtulajdonos.  … 

Szóval meg fog lepődni… A szabad piacnak gazdasági előnyeinél még nagyobbak szellemi és 
erkölcsi előnyei… biztosan állíthatom… Tudniillik a világ… ahogy a Teremtő kezéből 
kikerült… nem olyan gazdag eredetileg… mint amilyenné a piac tette… És a piac szolgálja 
legjobban a közjót… mert felszabadítja nemcsak a vállalkozó szellemet… hanem az 
értelmet… a képzeletet is… meg az alkotóerőt… sőt segíti az esélyegyenlőséget… 

A szabad piac a világbéke legfőbb garanciája…, mondja Felesége főtulajdonosnak. … 
Meg aztán tiltja a rabszolgaságot… de a zsarolást meg a gyermekmunkát is… nem is beszélve 
a gyermekpornográfiáról… a korrupcióról… A közjó szolgálatába tudja állítani az ember 
gyarlóságait… 

A piaci verseny erős késztetést jelent az emberek számára... hogy megértsék a helyes 
viselkedés alapvető szabályait…, mondja Főtulajdonos. … Ezt így tanítanám az iskolában 
is… ha tanítanék… És hozzátenném… hogy erősíti a jellemet… tudniillik együttműködésen 
alapul… ezáltal a kölcsönös tiszteleten… barátságon… szolidaritáson… 

Magam most más vizekre eveznék… Krisztián úr…, mondom Én mint értelmiségi 
kötekedő. … És megkérdezném… hogy a piaci harcot… mert ugye az egy harc… a haszonra 
törekvéssel együtt… milyen fegyverekkel vívják… szeretnék tájékozódni a fegyvereket 
illetően… Megkérdezem… de ne vegye zaklatásnak… a kalasnyikov helyett már az uzi 
járja… 

Tudod mit… Gyula… inkább egyél még egy kis libamájat… utoljára gyerekkorodban 
ettél… mikor libát vágtatok otthon…, mondja Emma mint férjét csillapító feleség. 

Hagyja csak… Emma… hadd beszélgessünk Újhely úrral… szeretek felvilágosítani…, 
mondja Felesége főtulajdonosnak. … Szóval… Újhely úr… Mi a férjemmel semmilyen 
fegyvert nem használunk… vadászfegyvereink vannak csak… meg önvédelmi kis 
pisztolyok… Krisztiánnak is… nekem is egy-egy…  Mindenkivel igyekszünk kitűnő… 
fegyvertelen viszonyt építeni… lehetőleg kellemest… akivel lehet… Magával is építenénk… 
Nézze… a mi üzleti köreinkben a szabály az… hogy  nem tüzelünk például semmilyen 
fegyverből…  

Nagyszerű… És hallottak már a kizsákmányolás fegyveréről… mint olyanról…, 
kérdezem Én mint értelmiségi kötekedő.  

Újhely úr… mi nem zsákmányolunk ki… éppen ellenkezőleg… becsületesen 
dolgozunk… és magunkat… önmagunkat zsákmányoljuk ki…, mondja Főtulajdonos. .:. 
Különben meg köztársaságunknak független… invenciózus… kreatív emberekre van 
szüksége… akik nem félnek attól… hogy piszkos lesz a kezük… jó értelemben… Ők azok… 
akik készek arra… hogy új utakat keressenek… elősegítsék a jövőre orientált polgári 



 28

magatartás kialakulását… például a törvénytiszteletet… erre van szüksége egy szabad 
országnak… Ha ez teljesül… akkor megerősödnek természetünk jó oldalai… például az 
emberbarát magatartás… 

Kitűnő… kedves uram… Krisztián… megérdemli most már… hogy egyen egy kis 
fogast..., mondom Én mint értelmiségi kötekedő. 

A gazdagon megrakott büfé asztalra mutatok. 
Csak ne kínálja… Újhely úr… a férjemet… egy fogyókúra kellős közepén áll…, 

mondja Felesége főtulajdonosnak. 
A fogas… kedves úrhölgyem… nem hizlal… ha jól tudom…, mondom Én mint 

értelmiségi kötekedő. … Különben rá is akaszthatják valamelyik ruhadarabjukat… hisz 
fogas… és ha megtennék… az bizony szellemi merészség volna önöktől… sőt a művészi 
hajlam kimutatása… ami tetszene nekem…  

Ugye… jól csinálja a férem… mit szól hozzá… Krisztián…, kérdezi Emma mint férjét 
csillapító feleség. 

Nincs valami baja… a férjének… Emma… valami… ami esetleg már orvosi eset…, 
tudakolja Főtulajdonos. 

Nevetek. Elég hangosan. 
És mit szeret jobban… Krisztián úr… a mesebeli kapcsolatot vagy a valóságost…, 

kérdezem Én  mint kötekedő értelmiségi. 
A mese a legdurvább valóság… Újhely úr…, mondja Főtulajdonos. … Például a 

Micimackó… Szerencsére mindkettőnk nemzője… a feleségem apja meg az én apám is 
kitalált meséket nekünk gyerekkorunkban… ez hozott össze a feleségemmel… tehát a 
meséknek sokat köszönhetünk…  

És mit szeretnek… az édest vagy a keserűt…, kérdezem Én mint kötekedő.  
A keserűt az ízekben… az édest az életben… hahaha…, mondja és nevet Főtulajdonos 

felesége. 
Meg szeretjük a napernyőt és a félárnyékos teraszt… ha tudni akarja… Újhely úr… a 

légkondicionáló helyett…, mondja Főtulajdonos.  
Kedvenc italuk…, kérdezem Én mint kötekedő. 
A rozéfröccs… csak úgy közönségesen… néha a rozé házmester…, mondja 

Főtulajdonos és Főtulajdonos feleség. 
Kedvenc politikusuk…, kérdezem Én mint kötekedő.  
Az titok… nem akarunk részrehajlók lenni…, mondja Főtulajdonos. … Mindenesetre 

egy magyar politikus… bizony ám… magyar… egy  magyar tehetséges politikus… van ilyen 
is… aki azon dolgozik… hogy megteremtse… ha nem tudná… Újhely úr…  a magyar 
nemzeti burzsoáziát… azt a fajtát… aki betáplálja a világ tudatába a magyar üzleti 
szellemet… 

És hogyan jellemeznék a magyar üzleti szellemet… ha nem vagyok tolakodó…, 
kérdezem Én mint kötekedő. 

Csak röviden és áttételesen annyit mondhatok… hogy a magyar üzleti szellem 
képviselői leeresztik az erkölcsi horgonyt…, mondja Főtulajdonos.  

És mit csinálnak… miután az erkölcsi horgony leeresztve…, kérdezem Én mint 
kötekedő. 

Jó hangulatba ringatjuk magunkat… hogy megtettük a kötelességünket a 
horgonnyal…, mondja Főtulajdonos felesége. … De térjünk át másra… Újhely úr… Szeretjük 
az estéket az otthonunkban… ilyenkor a világítás nagyon fontos… állítható fényerejű 
lámpáink vannak… de gyertyákat is használunk nagyobb szabású vacsorákhoz… 

Mi miatt  aggódnak… ha aggódnak…, kérdezem Én mint kötekedő. 
A nyelv általános minőségromlása miatt…, mondja Főtulajdonos és Főtulajdonos 

feleség 
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És a kedvenc költőjük mostanság…, kérdezem Én mint kötekedő. 
Aki a következőt írta… „Nyugodtan ülni… nem tenni semmit… Jön a tavasz… a fű 

kinő magától”… Biztosan nem tudja… Újhely úr… hogy ez egy zenrin költemény két sora… 
És… látszat ide vagy oda… nincs ellentétben velünk… mert a fő célunk… ahogy a zenrin 
költőknek is… az utazás befelé… és azt tartjuk… hogy a kevesebb több… az élet meg  
ünnep…, válaszolja Főtulajdonos és Főtulajdonos feleség. 

No és a halál… az micsoda…, kérdezem Én mint kötekedő.  
Főtulajdonos mintha nem hallaná, ellép, maradok feleségével és azonnal átmegyek 

udvarlóba.  
Igen, udvarolni kezdek a főtulajdonos feleségének, a hirtelenszőke, ragadozó fogú, 

piros selyem estélyibe burkolt hölgynek, dicsérem feltűnőn fehér és kiálló fogsorát. Elárulja, 
fogszabályzót hord, ne álljanak ki a fogai annyira, de csak otthon, nyilvánosan nem hordhat, 
ugye meglett anyaként már nem, sajnos gyerekkorában fogszabályozásra nincs módja. 

És mondja… asszonyom… fogainak szabályozása után is fog  tudni harapni…, 
kérdezem Én mint kötekedő udvarló.  

Jöjjön be a toalettbe… Gyula… a nőibe… csak nyugodtan… majd ott 
megtapasztalhatja… Gyere csak…, mondja Felesége főtulajdonosnak.  

Na, erre gyorsan megfutamodom. 
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Szóval menedéket kerestem elsősorban a politikai zajszenny elől. 
Rohantam el, annál is inkább, mert kedvem volt elmenni a neves, talán a legnevesebb 

társadalomkutató nyolcvan éves születésnapjára rendezett összejövetelre, ahová meghívtak, 
kedvem volt hozzá, hisz a munkáit, tulajdonképpen egyedül az övéit, a hazai kutatók közül, 
értékeltem, persze csak bizonyos értelemben. Feltűnő társasági eseménynek számított ez a 
születésnap, nem is lehetett jelen akárki, a feleség szűrte meg, és szigorúan, mint sugdosták, 
ki lehet jelen, ki nem. Sok mindenkit átengedett a feleség azért a szűrön, mindenkit, aki, 
hagyományos kifejezéssel, számított, így aztán elég sokan gyűlhettünk össze a Kis-
Svábhegyen, valamelyik Határőr úti, Bauhaus stílusú, kellemes villalakásban.  

Egy sarokban húztam meg magam, ahogy persze szoktam is, máskor is, egy ilyen 
zajgó és rengeteg embert felölelő társaságban, tulajdonképpen elbújtam és nem elegyedtem 
szóba senkivel. Hozzám sem szóltak, nyilván viselkedésemmel megakadályoztam. Tüskés 
lettem, mert elvártam volna, hogy ha én nem is mutatkozom kedvesnek, közvetlennek, velem 
legyenek kedvesek. Nem vagyok hajlandó udvariaskodni, magyarázgattam magamnak, 
semmitmondó szövegeket elereszteni, a divatos témákban elmerülni, nem vagyok hajlandó 
tájékozottnak mutatkozni semmiben, különösen nem, amiben leginkább kellett volna, a 
politizálásban, politikában. Egy nálam kissé fiatalabb kutató, akinek egykoron példaképe 
voltam, és akiről hírlett, vezető helyzetbe került, meghajolt felém tisztes távolból, 
mosolyogva, háromszor is, amíg kegyeskedtem észrevenni. Alig viszonoztam, ha akar 
valamit, gondoltam, jöjjön oda hozzám, egy ilyen lassú víz partot mos alak, mert ez ilyen 
alak. Udvaroljon nekem, dohogtam magamban, ez a sok akarnok, régit túlélő, újat 
meglovagoló, gerinctelen, besúgó, sikerhajhász, előmenetel-harcos, közszereplésben 
fulladozó, és persze álkutató. Egészen a dühöngésig vittem magamban, bár tudtam, 
feleslegesen és némileg igazságtalanul dühöngök. Láttam tükröződni a szemekben, milyen 
kellemetlen alak vagyok is, kikerültek, nem néztek rám, elkapták a tekintetüket, vagy 
fogcsikorgatva köszöntek, kelletlenül. Sajgott mindenem a sértettségtől, a magam által 
gerjesztett sértettségtől. És tudtam, hülyén viselkedem.  
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Egyetlen egy ember nyerte meg tetszésemet, éppen a nyolcvan éves ünnepelt, mert 
feltűnt nekem, hogy egyáltalán nem vett fel szerepeket, főleg nem kötelezőket, nem 
színészkedett, ha igen, akkor önmagát alakította, és egészen egyszerűen próbált viszonyulni 
ünnepléséhez, sőt mintha rajongóit le akarta volna szerelni egyenesen. Magabiztosnak látszott 
persze, de visszafogottnak, az érzelemnyilvánítástól tartózkodott, bizalmatlanság tükröződött 
rajta a túlcsordulással, a túláradással szemben, mindenfajta nyájaskodást gyanúsnak tekintett, 
és ez tetszett nekem leginkább. Megmutatkozott, hogy szemérmes eléggé, igyekezett nem 
közszemlére tenni magát. Különben legendák szóltak arról, mennyire kiszolgáltatottnak 
számított a mindennapokban, védtelennek, gyámoltalannak, egyedül menni sehova sem 
szeretett már nagyon régóta, elveszettnek érezte magát a felesége nélkül, aki megváltotta a 
villamosjegyet, vezette a kocsit, fizetett az étteremben. A pénzzel bánni nem tudott a nagy 
öreg, viszolygott is pénzt venni kezébe. Tehetségtelen volt a szerzéshez, mint köztudott volt 
róla.    

A társaság fel-alá hullámzott a nagy lakás minden helyiségében, én azonban 
megmaradtam abban a sarokban, ahová rögtön behúzódtam, nem akartam észrevenni sem a 
volt ellenzéki, sem a volt parancsuralmár alakokat, ahogy elneveztem őket, de a se hal, se hús 
alakokat sem. Elfordultam a népköztársaság híveként óriási pályát befutott, általam igen-igen 
utált akadémikustól. Igyekeztem kikerülni a köztársaság kegyeltjének számító, nemrég 
akadémiai doktorsággal megjutalmazott hajdani majdnem-barátomat. Nem vettem észre a 
műveiben minden fontos kérdésen átsikló, diktatúrabeli díjakkal jutalmazott, simulékony 
docenst, aki újabb könyvére, amely ugyancsak nem szólt semmiről, egy új, már a 
demokráciában alapított díjat kapott. Átnéztem rajtuk, igen, gondoltam, átnézek, ez a jó szó 
arra, amit csinálok, csináltam, hogy átnézek, ezzel szokott Emma is jellemezni engem, hogy 
átnézek azokon, akik nekem nem tetszettek. A legbennfentesebbek családostól jöttek el, 
akadt, aki a gyerekeit is elhozta, felnőtt lányait is, a mostohafiát is, irigyeltem őket a nem is 
tudom milyen korlátoltságukért. A köztársasági elnök is megjelent, sorra kezet fogott 
mindenkivel, engem is megtalált a sarokban, megint bemutatkozott, mert már egyszer, de 
lehet, hogy többször is megtette. Felfedeztem két volt kollégámat a magánhasználatomra 
életvaló, illetve élethazug vizsgálónak emlegetett intézetből, az egyiknek, mivel gyűlölettel 
emlegette a szemiták egy bizonyos csoportját, vissza sem köszöntem, a másikkal, aki csupán 
csak a nemzet körül mint világnézet körül forgott, hajlandó voltam szóba elegyedni. 
Országgyűlési képviselő lett, jobboldali, tehát éppen kormánypárti, panaszkodott, hogy a 
legutóbbi benzináremelés óta egyszer töltötte meg a kocsiját. Ez aztán, futott át rajtam, egy 
pofátlan, de csak annyit jegyeztem meg, ha még a saját érdekedet sem tudod képviselni, 
hogyan akarod az országét? Bizakodik abban, hogy, mondta a képviselő, a hajdani kolléga, ez 
az ország végre magára ébredve megleli igazi öntudatát. Mire kijelentettem, nekem viszont 
tele van veletek a tököm. A képviselő, volt kolléga mosolygott, egyáltalán nem sértődött meg, 
soha nem is lehetett megsérteni, legkevésbé, mikor a parancsuralom nézetrendszere szerint 
egyengette pályáját. Egy volt kérdezőbiztosom, aki ellenzéki képviselő lett, szabadelvű, mikor 
felfedezett, és láthatóan örömmel, hozzám sündörgött, kedvesen érdeklődve, mi van velem, 
mintha illegalitásba vonultam volna, amit megértene, ha még mindig a szocializmusban 
élnénk. Tudod, mondtam neki, nekem a kapitalizmus nem legális. Megkérdezte csodálkozva, 
hogy nem? Hát nem, nyomatékosítottam, és ezzel váltunk el. A fiatalabb kutatók nemigen 
ismertek, vagy mintha nem ismertek volna, persze, persze, hisz tőlem nem várhatták, hogy 
révemen majd előrébb juthatnak, nem is igen köszöntek nekem. Én volnék a legnagyobb, ez 
sugárzott rólam, ismertem be önbírálóan, még ha el is bújtam, és ez volt, ez a sugárzás az 
igazi baj velem, mint gondoltam, nyilván. Egy másik volt kollégám, az általam hol tényvilág 
feltárónak, hol tényvilág kendőzőnek emlegetett intézetből, felfedezett búvóhelyemen, és 
köszöntött igen kedvesen. Kissé zavartan viszonoztam, mire a valamikori kolléga, akinek 
csillaga ugyanolyan magasságban ragyogott most, a többpártrendszerben is, akár korábban, az 
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egypártrendszerben, szintén zavarba jött, zavarunk nyilván annak szólt, hogy, lám, 
rokonszenvezünk, legalábbis úgy teszünk, mégsem kerestük, hosszú évekig, a másik 
társaságát. Udvariaskodtunk, kerültük a szóejtést egymás kutatásairól, inkább csak 
törmelékszavakban nyilvánultunk meg, mint: hát ugye; persze, persze; így van; bizony így; 
nemkülönben; satöbbi; és igyekeztünk mosolyogni. Nagy nehezen kitért azért a könyvemre és 
folyóiratokban megjelent tanulmányaimra, és dicsérően, jómagam azonban nem viszonoztam, 
nem ejtettem szót a munkáiról. Utólag tudtam meg, milyen sokan ebből a társaságból, azok is, 
akik távol tartották magukat tőlem, becsülték nagyra a művemet, és a jelen kutatásom 
eredményeit, de hát viselkedésemmel megakadályoztam, hogy elmondják nekem.  

Közben észrevettem, hogy a házigazda, a nagy öreg arca időnként elfelhősödött, és 
nyomban elfelhősödött, mikor neki nem tetsző szavakat, mondatokat, viszonyulást tapasztalt. 
Határt von, gondoltam elismeréssel, visszahúzódik páncéljába, időnként még el is némul, és 
kitér, igen, kitér alkalomadtán az érintkezés elől, ha ünneplik is. Mindezt jólesően 
nyugtáztam, hiszen a magam viselkedésére ismertem, azzal a különbséggel, hogy, tőlem 
eltérően, az ünnepelt visszafogottan, sőt jóízűen tette. Ha viszont általa kedvelt alakok vették 
körül, azonnal beszédes lett, kedves, nyílt, amilyen magam is szerettem volna lenni, de nekem 
csak ritkán sikerült. Hívei körében, lám, leveti páncélját a nagy öreg, megteremtődik ugyanis 
a feltétel, hogy önmagát adhassa, gondoltam. Feltűnt még nekem, mennyire tartózkodott a 
testi érintkezéstől, még kezet sem nyújtott szívesen, mintha félt volna, hogy fertőzést kap.  

Igyekeztem csak az ünnepeltre gondolni, elképzeltem Kalocsát, ahol született a század 
elején, eme alföldi kisváros vidékies szürkeségét, kötelezően vallásos hangulatát, ami 
világosan kirajzolta a nagy öreg múltjának jellegét az idők ködéből. Mint annyi más vidéki 
polgárutód, aki nem élhetett igazi polgárként városában, mint az ünnepelt is, a patikus fiaként, 
arról a boldog napról álmodozott, amikor, a búcsú madártávlatából, utoljára és méla undorral 
veheti szemügyre szülőhelyét. Budapesten a jogra járt, majd Bécsben és Berlinben képezte ki 
magát, apai örökségén, úgymond szociológusnak. Nem üldögélt hazája kivándoroltjainak 
kávéházaiban, inkább elvegyült a bécsiek és berliniek között, berlini nőt hozott feleségnek, 
aki sosem tanult meg rendesen magyarul. Mikor kitört a háború, rögtön behívták, hogy hosszú 
évekre eltűnjön. Majd a vereség utáni tapogatózó, kialakulatlan esztendőkben, a második 
köztársaságban, mikor még nem dőlt el, kié lesz a hatalom, és  ugye megszállva tartották, a 
társadalomról szóló tudomány egyik hazai megteremtőjeként szerepelt, hozzátéve, fontos 
megjegyzésként, hogy pártoktól függetlenül, és a maga félreérthetetlenül gunyoros, ám 
visszafogott felhangjaival, ami kifejezte a korabeli zavaros, eldöntésre váró viszonyokat. 
Miután  kikiáltották a népköztársaságot, ünnepeltünk írt egy röpiratot az úgynevezett 
borboritákról, akik megvetésre méltóak, szemérmetlenek, hemperegnek bakkecskeként a 
bujálkodásban, a lelküket sárban fürösztik, innen a borborosz, vagyis a sár, hazudnak minden 
pillanatban, minden esetben, a hazugság a természetes közegük, színfalak mögött követik el 
világraszóló csalásaikat, gyilkosságaikat, a színfalak előtt viszont jaj de jóságos, igaz és 
igazságos embereknek mutatják magukat. Röpirata, ami túl átlátszónak tűnt, kutatási 
lehetőségeitől való megfosztással járt. Engedték ugyan elhelyezkedni, ami szerencsének volt 
mondható, levéltárban, ahol, mint kitalálta magának, családfák szerkesztésével foglalkozott. 
Pár év múlva valamelyik vidéki irodalmi lap közölte egy álmát, olyan cselekményről, amely, 
mint a titkosszolgálatok döbbenten állapították meg, az írás megjelenése után pár nappal le is 
játszódott, és nem értették, hogyan álmodhatta meg előre, sőt oly tényszerűen, úgyhogy a 
folyóiratnak azt a számát visszamenőleg bezúzták, a megmaradt példányok igen értékesnek 
számítanak a mai napig, őt magát meg hetekig tartó kihallgatásnak vetették alá. Régi 
tanítványainak, eme eset után, kíméletlen és állhatatos harcot kellett folytatniuk ellene, 
cikkekben jelezve egykori mesterük eltévelyedéseit. A legutóbbi magyar forradalom 
napjaiban egy tanulmányt adott közre, amelyben taglalta, hogy mi által tört a magasba és esett 
a mélybe egy polgári család, hogy írmagja sem maradt, ám valahogy elsikkadt, hisz tudósi 
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műnek lehetett felfogni, egyáltalán nem politikai jellegűnek, nem is felforgatónak, bár eléggé 
célzatosnak, viszont kevesekhez szólónak, talán ezért sem történt baja a forradalom leverése 
utáni megtorlásokban, sőt visszatérhetett a kutatáshoz, és hogy engedték, mintegy jelezte, 
hogy a lázadásnak, felkelésnek, kinek mi tetszik, volt eredménye. Hősünk próbálta kikerülni a 
korszakra jellemző, szertartásosan betartandó kötelezőségeket, óvatosan bár, de különállását 
megmutatva bontakoztatta ki munkásságát, és, mint kincstári bírálói rosszallóan 
megjegyezték, félhomályosan; hát rögtön meg is ragadta az alkalmat, és derűvel, hogy 
félhomályosnak nevezze a korszakot. Ugyanakkor fény vetült egy nevezetesen különös 
tehetségére, tudniillik bizonyos sugallatoknak merészelt tudományos érdekű dolgozatokban 
is, merőben szokatlanul, hangot adni, sőt váratlan képekben, melyek meghökkentettek, 
ugyanakkor nem zavarták a gondolatmenetet, amely megmaradt a tudósi kereteken belül, 
miközben feszegette is ezeket. Persze célpont lett, támadták, azonban mivel nem kíméletlenül, 
jót tett neki, kivívhatott egy szerepet, a parancsuralomtól távolságot tartó tudós szerepét, 
ebben lett egyre inkább elismert. Mégis páncéllal kellett beborítania magát, hogy ne sérüljön 
meg, tetőtől-talpig páncéllal, és jómagam mértéket is vettem erről a páncélról, próbálgatva, 
hogyan is állna rajtam. És most, a harmadik köztársaság kikiáltása után, rögtön akadémikussá 
ütötték, és egyúttal az első számú társadalomtudósnak kiáltották ki, holott, és ez is kivételessé 
tette, nem dörgölőzött, tiszteletemet megerősítve iránta, az új rendszerhez sem. Mégis befutott 
lett, magányos és rejtőzködő figurából társaságbeli, központi alak, meghatványozva egy 
legendával, a felesége iránti, manapság oly ritka tartós szerelemmel, csaknem ötvenéves 
szerelemmel, melynek az asszony öregkori félrelépései sem ártottak.  

Még nem mentem, nem merészkedtem oda az ünnepelthez, a nagy öreghez, nem 
köszöntöttem még fel, és ez szorongatóan nyugtalanított. Szerettem volna elkerülni, de 
tudtam, jóvátehetetlen baklövést követnék el, nemcsak udvariatlanságot, hanem 
embertelenséget, és ilyesmit még én sem engedhetek meg magamnak, gondoltam, legalábbis 
itt és most nem, de miért is engedtem volna meg, hiszen bírtam a nagy öreget, bár soha nem 
tudtam volna, futott át rajtam, ekkora önünneplést rendezni magamnak.  

Azonban csak akkor voltam képes odasettenkedni hősünkhöz, igen, settenkedni, mikor 
ráébredtem, hogy tulajdonképpen lehetnék magam is az ő helyében, lehetnék én is ennyire 
népszerű és ünnepelt, csak utánoznom kéne őt. Igen, utánozni, ország-világ előtt utánozni, ha 
a fene-fenét eszik is, akkor is utánozni, és ez annál is könnyebb volna nekem, gondoltam, 
minthogy roppant hasonlóságot láttam, illetve képzeltem el, persze csak bizonyos 
szempontból, kettőnk között. Odafurakodtam hát végre a nyolcvanéves ünnepelthez, 
kénytelen-kelletlen, áttörve magam a társaságon, ehhez a feltűnően szép, még öregen is szép 
férfihoz, kinek arcéle  egy férfi filmcsillagét mintázta, és aki egyáltalán nem őszült, sőt még 
mindig világított szőke haja, és mit sem vesztett karcsúságából. Érdekes, hasonlóan voltunk 
öltözve, hasonlóan a nagy öreg és én, tiszta feketében, fekete kordbársony nadrágban, él 
nélküliben, fekete pulóverben, pamutban, kissé hanyagul viselve, mint mindig, eszünkben 
sem volt egyikünknek sem zakót és nyakkendőt, ahogy máskor sem, hordani. Persze 
különböztünk is, mert bár karcsúságban versenyre kelhettem az ünnepelttel, és az én hajam 
sem őszült, viszont korántsem festettem oly jóképűen, például arcélem elrajzoltabbnak 
látszott.  

Átfúrva magam a zajgó társaságon, mikor az ünnepelt nagy öreg elé jutottam, 
belekezdtem az utánzásába. És közben zavarban voltam, nem értettem magam, mit akarok. 
Ráébredtem, miszerint birtokba vett a vágy, hogy a nagy tudós helyébe kerüljek, egyszeriben 
vágyódni kezdtem a helyzetére, befolyására, elismertségére. 

Szóval utánozva az ünnepeltet, nem kezdtem ünnepélyes felköszöntésbe, nem 
színészkedtem, ahogy ő sem színészkedett, egészen egyszerűen próbáltam viszonyulni, 
hasonlóan hozzá, sőt, mintha egyenesen el akartam volna tántorítani saját magamat, mint 
felköszöntőt, a felköszöntéstől, elképzelve, hogy ő, a nagy öreg is így tenne, az 
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érzelemnyilvánítástól tartózkodva. Magabiztosan viselkedtem, magától értetődően, de 
visszafogottan, ahogy tőle láttam. Némi bizalmatlanság tükröződött rajtam a túlcsordulással, a 
túláradással szemben, mint ahogy nála is tapasztaltam, mindenfajta nyájaskodást gyanúsnak 
tekintve. Így aztán szemérmesen és halkan üdvözöltem az ünnepeltet, még az ilyenkor 
szokásos kis főhajtást, és a kézfogásban rejlő lelkesültséget, sőt a meggyökeresedett 
kedveskedést is hanyagoltam. Mindezt sikerült természetesen csinálnom, és úgy, ahogy az 
ünnepelt az elgondolásomban tette volna. Igyekeztem olyan súlytalanul ejteni a felköszöntő 
szavakat, mintha nem is a köszöntést szolgálták volna, és mintha inkább sugallatoknak 
merészeltem volna, merőben szokatlanul, hangot adni, szó szerint a következőket mondva: 
Hogy mit lehet, és mit érdemes kifejezni eme szép napodon, ami persze nem is biztos, hogy 
annyira szép neked, hát fogalmam sincs. Váratlanul érte, kissé meghökkenten nézett rám, 
majd elnevette magát. Láttam, tetszett eme nagyságnak a felköszöntés ilyen módja, mintha 
legszívesebben maga is így, ilyetén köszöntötte volna fel magát.  

És hogy tényleg tetszett neki, bizonyította, hogy nyomban lecsapott rám, igen, 
tulajdonképpen lecsapott, beszédbe elegyedve, hosszabb eszmecserébe fogva velem, ami igen  
feltűnt, hiszen a társaság kavargásának kellős közepén történt, tulajdonképpen mint közönség 
előtt, akár egy színpadon. Kitűnő alkalom adódott arra váratlanul, hogy tovább utánozzam, és 
nyílt színen, az ünnepeltet. Szinte együtt mozogtam, taglejtettem vele, és egyszerre mondtunk 
ki, együtt hangsúlyoztunk bizonyos szavakat, együtt nevettünk, és mindketten kissé élcelődő 
és meredek felhangokat használtunk. Az ünnepelt örülni látszott annak, hogy ennyire egy 
húron pendülhetett valakivel. Megkérdezte, nem vettem-e észre, milyen zűrös lett Budapest, 
megváltozott, szinte dzsungellé változott. Igen, igen, válaszoltam, engem is kissé mintha 
dzsungelre, vad dzsungelre emlékeztetne, és sajnos ehhez kell alkalmazkodnunk, meg is van 
az eredménye. A vadállatok ugye, szögezte le az ünnepelt, azok aztán bőven tenyésznek 
körülöttünk mostanság. Nevettünk mindketten. Borborita, mondtam, borborita ez a város, 
azok uralják, akik a lelküket sárban fürösztik. Egyetért, jelentette ki az ünnepelt, és 
felragyogott, hiszen emlékeztettem hajdani, nagy port felvert témájára, a borboritákra. Írjak 
erről, vetette fel, mert én volnék a hivatott, elsősorban én, akinek a könyvét igen irigyelte. Az 
örömtől csaknem kilendültem szerepemből, az utánzáséból, na, nézd csak, gondoltam, mit 
tesz, ha valakit utánzunk, és a szája íze szerint tesszük.  

Akkor már mindenki, a társaság csaknem minden tagja kettőnket figyelte, és 
féltékenyen figyelte, mintha valami szabálytalan kör is képződött volna körülöttünk. És mi 
csak szőttük a szót pergőn, ráhangoltan egymásra. Szinte egyszerre mondtuk ki, hogy: a 
kívülállás jót tesz; nem kell keveredni; ha páncél keletkezik rajtunk, az elősegíti mind a 
védekező, mind a támadó erőink megszületését; és legfontosabb az érzékeny éberség. 
Elkülönültünk ott, kellős közepén a társaságnak. Megérezték, áramlottak körülöttünk ide, oda, 
megbántottan, sértődötten. A nagy öreg felesége mellettünk termett, suttogott férje fülébe, és 
el akarta távolítani tőlem.  

Az ünnepelt nemigen figyelt a feleségére, nem hagyta abba a társalgást velem, és 
megkérdezte, meglepetésemre, miért nem hoztam el Emmát, akit igen kedvel, sőt kivételesen 
nagyon is kedvel, és igen örül annak, hogy újból összekerültünk. Nem is gondoltunk rá, 
válaszoltam, ez nem a mi családi ünnepünk. Ahányszor csak találkozott Emmával, jegyezte 
meg a nagy tudós, mindig az volt az érzése, mintha nem is eme honban, ahol élünk, született 
volna, és ezt a benyomását megerősíti Emma regénye, amelynek folyóiratokban megjelent 
részleteit olvasta, és örömmel olvasta. Ragyogtam eme dicséret hatására. És mosolyogtunk 
egymásra. Az ünnepelt arra is rátért, tudja, min dolgozom, kitűnő és igen szorongató témát 
kutatok, jegyezte meg. Gyorsan kijelentettem, hogy igyekszem az álmaimat is beleírni, 
bizonyos értelemben csak persze, hisz az ébrenlét ébersége és hitelessége vezet, viszont 
minduntalan elcsábítanak bizonyos sugallatok, amelyeknek váratlan képekben kényszerülök 
hangot adni, meghökkentő képekben talán, de ezek nem öncélúak, beilleszkednek, merem 
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remélni, az okfejtés világos menetébe. Ó, élénkült fel a nagy tudós, ez igazán merész, de nem 
ismeretlen előtte, jegyezte meg. Munkáim, azt hiszem, mondtam felszabadultan, 
tulajdonképpen félhomályban születnek. Érdekes és szép megfogalmazás, jelentette ki a nagy 
tudós, jómaga is általában úgymond félhomályban alkot. És mosolygott, rendíthetetlen 
mosoly játszott az ajkán, hisz emlékeztettem az olyannyira kedvelt, múlt rendszerben tett 
félhomályos megnyilatkozásaira.    

Hirtelen kellemetlenül kezdtem magam érezni, mert  felmerült bennem, hogy talán ki 
akarom túrni a pozícióiból a nagy tudóst? Hiszen nem másért, ezért utánoztam, ráadásul 
tudtam erről. És emiatt megvetés támadt bennem magam iránt, és azonnal visszatértem ahhoz, 
aki voltam. Megváltozott a viselkedésem újra, szinte önkéntelenül, és máris sugárzott rólam, 
amit a legjobban szerettem sugározni, miszerint én volnék a legnagyobb, így aztán nyomban 
átnéztem az ünnepelten, át, ahogy csak én tudtam, miközben zavarba jöttem azért, hogy ismét 
ennyire önmagamat adom. Megszűntem utánozni tehát. Nem utánoztam már a nagy tudóst, 
egyáltalán nem akartam már a helyébe kerülni, nem akartam kitúrni pozícióiból, semmit sem 
akartam elvenni tőle, és megkönnyebbülten futott át rajtam, hogy nem, semmit. Amint 
észrevette, átnézek rajta, elfordult tőlem, többé figyelembe sem vett, felesége 
megkönnyebbülésére.  

Megint meg kellett állapítanom, hogy az utánzás, együtt az utánzás megszüntetésével, 
menedéknek  tetszett nekem. 

Különben is minduntalan menedékekre vadásztam, például akkor, ha fájt a gyomrom, 
és az sokszor kitartóan fájt, elég rohadtul, gyomorrákom lett nyilvánvalóan, gondoltam. Pedig 
élni szerettem volna még addig, amíg egyetemre nem kerül Ádám. Mindig van valami bajom, 
dühöngtem.  

Holott ott volt nekem Emma, az biztos, hogy ott volt, és jobban szerettem, teljesebben, 
úgy éreztem legalábbis, mint azelőtt.  

Szerencséd van Emmával, Gyulám, igazi otthont teremtett neked, de még mekkora 
szerencséd, mondta Ilona anya, aki roppant megszerette Emmát. Anyuka, ami igaz, az igaz, 
mondtam, Emma hivatásának tekinti  nemcsak a regénye, hanem az otthona megalkotását is. 
Fiacskám, minek Emmának, kérdezte Frigyes apa, regényt írni? Hadd írjon, mondta Ilona 
anya, miért ne, ha hétvégén szinte csak főz, akkor írhat nyugodtan máskor, a többi napon, 
mikor ráér. Hihetetlen regényt ír Emma, mondtam, elájultok, ha elolvassátok. Eszemben sincs 
elájulni, fiacskám, mondta Frigyes apa, akkor inkább bele sem nézek. Miért kell olyat írni, 
Gyulám, kérdezte Ilona anya, ami ájulásra késztet? A nagy irodalom ilyen, mondtam, az 
olvasó elájul tőle. A nagy irodalom, az lehet, fiacskám, mondta Frigyes apa, no de az Emmáé? 
Hagyjuk, apuka, hagyjuk, nem akarlak meggyőzni Emma művészetéről, mondtam. Szerintem 
elég volna Emmának, fiacskám, a konyhaművészet, mondta apám, Frigyes.  

Aggasztott azért elég sok dolog továbbra is. Például találtam valami aggasztót abban, 
ahogy megjött az új évtized második tavasza, talán a verebek tették, amelyek elárasztották 
egyszer csak Buda bizonyos parkjait, és élesen csiviteltek a házunk előtt lévő fákon is. Ezt a 
csivitelést vészterhesnek és nyomasztónak hallottam, türelmetlennek és erőszakosnak. És az 
eget olvadt ólomszínűnek láttam, amely magánnyal és nyugtalansággal árasztott el. Sehol 
sincs ilyen, gondoltam, ilyen nyomasztó verébcsivitelés, és ilyen ólomszín égboltozat, mint 
Budán.  
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Hogy eltöltsön a belső béke, ami számomra roppant fontos, és hogy az 
elvágyódásomat meg tudjam fékezni, az nem egyszerű, bevallhatom, legalábbis így meséli a 
családi mendemondánk. 

Azokban az években, ha történelmi távlatból szemlélem, és abból szemlélem, sok-sok 
megpróbáltatás ér, minduntalan elvágyódom, és egészen köznapi és nevetségesnek tűnő 
dolgok miatt vágyódom el, tulajdonképpen szégyellem is, hogy ilyesmik miatt, mint hogy 
gyorsan mennek fel az árak, hogy nincs állandó és rendszeres jövedelmem, hogy Emmának 
kell eltartania, és emiatt kevés ideje jut a regénye írására.  

Mennyire szeretném, ha tényleg úgy lenne, ahogy olvastam, miszerint „a 
piacgazdaság, sok más rendszerrel ellentétben, a jelen biztonságát tartja szem előtt, a jólétet 
alapozza meg, mert szelleme illik az emberi természethez, sőt a bolygónk nyújtotta 
lehetőségekhez is”.  

Mit mondjak, elvágyódom. 
Cégünk van, semmi baj, majd a cég eltart, gondolom, és mint valami viccet, úgy 

tálaljuk egymásnak Emmával, csak nem tudunk nevetni rajta. És amikor a korszellemnek 
megfelelően működtetjük a céget, amely írásra, tanulmányírásra meg szépírásra, és azok 
közöltetésére jött létre, elvágyódásom hatalmas lett. Társadalomkutató és prózaíró cég. Van 
ilyen a világtörténelemben? A cégre íratjuk a kocsit, a harmadik bogárhátunkat, a 
világosszürkét, úgy elszámolhatjuk, amibe használata kerül, költségként, sok-sok kilométert 
számolunk fel, mint a vele megtett utat, amit nem teszünk meg; egyszerű papírmunka. Sőt 
nem is állunk meg itt, hanem megvesszük a cégünknek a könyvespolcainkat, a barna-fehér 
könyvespolcrendszert, az ülőalkalmatosságainkkal meg még néhány más bútordarabunkkal 
együtt, ezeket mind-mind gondosan választottuk ki annak idején, és most nagy komolyan 
mondogatjuk egymásnak, milyen jó, hogy másodszor is megvesszük, hiszen még mindig 
tetszik nekünk. Megvesszük? Csak kitöltünk egy papírt, hogy megvettük ennyiért és ennyiért, 
és kész; ez is papírmunka. Mindezt az adónk csökkentése érdekében csináljuk, tudniillik a 
bútoraink eladási árát és a kilométerpénzt levonhatjuk abból az összegből, amely adóköteles. 
Mit mondjak, megvetem magam, és elvágyódom. És felhördülök, miért kell nekem ilyesmivel 
foglalkozni, felháborító.  

Másodunokaöccse Emmának, Aladár, a ruhanagykereskedő, kiötli, váltsunk ki 
valamiféle reklám tevékenységre engedélyt, cégünket bővítve ki ezzel, és  társuljunk erre a 
tevékenységre az ő, Aladár cégével, persze semmit sem kellene reklámozni, magyarázza 
Aladár, a lényeg, hogy a cégünk  adózna az ő cégeinek bizonyos reklámügyletei után, és 
ennek fejében Aladár jövedelmének egy pici hányada, ici-pici, a mi cégünké lehetne, több 
azért valamivel az emiatt megemelkedő adóterhünknél; ismét egy kis papírmunka. Szóval, 
mint látható, többféle papírmunkát végzünk. Mibe keveredtem, te jó ég, és elvágyódom.  

Ez az Aladár javasolja, hagyjam abba a tudományt, Emma meg a szépírást hagyja 
abba, egyiknek sincs jövője nálunk, legyünk ruhakereskedők, mint ő, ebben segít, akkor 
vihetjük valamire. Magyaráztam Aladárnak, hogy szeretném hinni, amit sok helyen olvasok, 
miszerint az új rendszerünket úgy alkottuk meg, hogy „felszabadítsa a minden emberi lényben 
és minden nemzetben megtalálható jó, szép, igaz erőket”, arra is gondolva, hogy a szépírás 
meg a társadalomvizsgálat is beletartozhat eme erőkbe. Aladár legyint.  

 Ingerlékeny leszek és dühödt, hiszen oda az általam oly annyira áhított belső béke, és 
ez nem mendemonda.  

Sokszor elszótlanodom, ha magamat vagy Emmát okolhatom valamiért, ami rosszul 
sül el, vagy ami sért, például kinyitja Emma a rádiót, hogy klasszikus zenét hallgasson, 
esetleg valami kortárs művet, és egyszer csak bejön egy szöveg, például a múltkor arról, hogy 
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„ha valaki egy energikus, dinamikus, szabad társadalomban él, az gyakorta átesik a 
kultursokkon”. Na erre tényleg, heves érzelmi megrázkódtatás fog el, nem tehetek róla.  

Régi barátaimtól eltávolodom, Emma szerint tökéletesen elmagányosodom, szid 
emiatt, sőt felveti, az nem megy, hogy mindent önmagamból akarjak kicsiholni, egyedül a 
belvilágomból, az borzalmasan energiafaló, használjam a külvilág energiáit is. És felhozza, ő 
megtartja barátságait.  

Szóval elvágyódom, és ha így érzek, akkor naponta omlok össze, ámde, becsületemre 
legyen mondva, naponta fel is támadok, kényszeríve magam feltámadni, feltámadok például 
röhögve, mikor azt hallom a szomszéd harsogó rádiójából, hogy „a demokratikus 
kapitalizmus nem az isten országa, és nem is teljesen bűntelen rendszer, de minden más 
ismert társadalmi-politikai rendszer rosszabb nála”. És drága pénzen hangszigeteltetem a 
szomszéddal közös falunkat.   

Elmondok egy esetet, amelyre ugyancsak történelmi távlatból tekintek, persze több 
esetet is mondhatnék, ami az elvágyódásomat táplálja. Jön a hír, meg lehet venni nekünk, 
bérlőknek bérleményünket vagyis az önkormányzat tulajdonolta lakást, amely azonban  le van 
romolva, tehát nem nagy az értéke, kívülről nézve semmiképpen, legfeljebb belülről, a mi 
szemszögünkből, hiszen benne lakunk, és nincs más lakhatási lehetőségünk. Kijelentem, hogy 
nem veszem igénybe ezt a lehetőséget, ugyanis éppen nemrég olvastam egy érdekes 
tanulmányban, miszerint „a kapitalizmus lényege nem a magántulajdon, nem a piac és nem a 
profit, hanem az intenzív szellem”, ilyen szellemünk viszont van, szerintem mindenképpen 
van, hát akkor minek a tulajdon, kérdezem Emmától, még a lakástulajdon is minek. Emma 
leint, és felhozza, ha úgymond birtokában volnék az „intenzív szellemnek”, azonnal 
megvenném a lakást, hiszen most bagóért vehetjük meg, és a bagónál azért sokkal többet ér. 
Azonban kiderül, az önkormányzat nekünk nem adja el, nekünk nem, mert mi nem vagyunk 
jogosultak, legalábbis szerinte, nem elég régen költöztünk oda. Ez nem törvényes ok, állítja 
ügyvédünk. Feszültség, szorongás, harag kap el bennünket, kínzó érzésekkel társulva, úgy 
gondoljuk, szemétség áldozatai vagyunk, ki akarnak velünk tolni, személyünknek szólóan. 
Tudjuk, a kerület polgármestere újnyilas rokonszenvező. És mikor, egy televíziós szereplésem 
alkalmából, a riporter megkérdezi tőlem, mi az, ami mostanában leginkább felizgat, hát 
felhozom, hogy mi vagyunk az egyetlenek a házunkban, akiktől megtagadja az önkormányzat 
bérleményünk megvételét. Azonnal magához kéret kerületünk alpolgármestere, magas, testes, 
harmincas fickó, nagy, idegesítő bajusszal, úgy tekint rám, mint egy harci kutya, a légkör 
feszült, kijelenti, hogy mi, Újhelyék vagy Virághék, nem válaszoltunk időben a 
lakásmegvételi ajánlatra, ezáltal kifutottunk a lakásmegvételre kiszabott időből. Nem kaptunk 
ilyen ajánlatot, mondom, hanem visszautasítást kaptunk. Kaptunk ajánlatot, erősködik az 
alpolgármester, és lobogtat egy papírt, amelyen tényleg ott virít az ajánlat. Magam meg 
lobogtatom a visszautasítást. Az nem visszautasítás, Újhely úr, csak nyugtázása annak, hogy 
későn válaszoltunk, így az alpolgármester. Ez vicc, sőt hazugság, mondom, hiszen feketén-
fehéren erre a papírra van írva a visszautasítás, és lobogtatom.  Ám az alpolgármester köti az 
ebet a karóhoz, majd fordít a szón és rá akar venni, írjam meg a kerület lapjában, hogy 
kifutottunk az időből, helyesbítve a tévébeli nyilatkozatomat, és akkor megvehetjük a lakást. 
Szóval maguk így működnek, szép, mondom. Ha nem írom meg, akkor érvényes marad, hogy 
kifutottunk az időből, mondja az alpolgármester. Megkérdezem, van-e bizonyítéka, hogy 
kiküldték az ajánlatot a megvételre. Hogyne volna, mondja az alpolgármester. Szeretném látni 
a bizonyítékot, mondom. Most nincs kéznél, mondja az  alpolgármester. Akkor átadom az 
ügyet az ügyvédemnek, mondom. Csak ne gondoljam, hogy győzhetek, ha ő, az 
alpolgármester, no meg a polgármester, nem akarja, mondja az alpolgármester. Jogállamban 
élünk, ugye, kérdezem, hát nem? Maguk, a magukfajták, mondja éllel az alpolgármester, 
minduntalan a jogállamot emlegetik, az olyanok, akiknek mesterséges magyar nevük van, 
mint például az Újhely. És aztán elárulja rögtön, hogy ők tudják az eredeti nevemet is. Az az 
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apám neve volt, ám neki is csak a fiatalkori, nem az enyém, de gondolkozom rajta, hogy 
visszavegyem, mondom dühödten, főleg egy ilyen beszélgetést követően, különben 
megírhatom, teszem hozzá, persze nem a kerület lapjában, hogy a kerületem alpolgármestere 
szemében szálka az olyan, mint én, aki megúszta a haláltábort. Közben a fejemben dobol a 
vér, és fékezni kell magam, nehogy megüssem ezt az alakot. És kavarog bennem egy mondat 
valami vitaműsorból, miszerint „a demokratikus kapitalizmus spirituális követelményei olyan 
magasak, hogy a hozzá szükséges erények elsajátítása több nemzedék alatt mehet csak 
végbe”. És idézem az alpolgármesternek, azt is megpendítve, hogy ő még csak az első 
nemzedék, de lehet, hogy még az első előtti, úgy hogy nem csodálkoznék rajta, ha a spirituális 
szón a spirituszt értené. Megölne a tekintetével. Így válunk el, és pár nap múlva, csodák 
csodájára, kijön az értesítés, megvehetjük a lakást.  

Ismét elönt a belső béke, már megint nem akarok elvágyódni, és ez nem mendemonda. 
Ráadásul meglátogat egyszer csak a szerencse, hinni sem akarom, nem igen ér engem 

ilyesmi, mint szerencse, legalábbis mostanában nem, de úgy látszik, meglátogat mégis. 
Kezdődik azzal, hogy beválasztanak egy tudományos bizottságba, pénzt is kapok érte, és az 
egyik ülés után egy bizottságbeli társam, meglepetésemre, azzal jön, hogy kivált egy 
intézetből éppen, otthagyta, és, ha nincs ellenemre, ajánl engem oda maga helyett, mert olyan 
munkatársra, sőt főmunkatársra volna szükség ott, mint én. Rokonszenvesnek tűnök neki, 
valahogy megbarátkozik velem. Majdnem-barátom is lesz ez a tudományos fennforgó, akit 
csak a becenevén említek, hogy Öregh, mivel hogy minden második szavában kijelenti, hogy 
öreg, figyelj csak, kérlek szépen, öreg. Öregh tanszékvezető, már fiatalon az, igen unja az 
előadások tartását, a vizsgáztatást, nem is beszélve a tanulmányírás kényszeréről, amit szintén 
rühell. A könnyed és jómódú meg az élvezettel teli életre törekszik, az egyetemből is a lány 
hallgatókat szereti, ki-kiválaszt egyet-egyet időnként. Öregh látszik a legéletrevalóbb 
figurának, akit a tudományos mezőnyben ismerek. Puszi pajtás mindenféle csúcson lévővel, 
akadémikussal, miniszterrel, nemzetközi hírű kutatóval, mecénással, nélküle testületeket nem 
állíthatnak fel, több tévé csatornán nyilatkozik egy időben, mindenhol nyerő, hogy ezt a szót, 
amit utálok, használjam, mert ez aztán illik rá. Jópofa fiúnak látszik, dörzsöltnek és 
barátkozónak, használja, amit egyáltalán nem tagad, az embereket, és úgy értékeli őket, 
mennyire hasznosak neki. Szerinte ott kezdődik valaki, egy tudományos ember is, ha évente 
milliókat visz haza, igen, nem tévedés, milliókról beszélt. Persze nem tudok Öreghtől tanulni 
semmit, pedig Öregh biztat, kellő rémületet keltve bennem, tanuljak tőle, mert nekem már 
szerinte egyáltalán nem ott kéne tartanom, ahol tartok. Csodálkozik és értetlenkedik rajtam, 
furcsáll, és, amiből bizonyos nehézségek is származnak, hol felnéz rám, hol meg lenéz. 
Azonban törekszik, némi meglepetésemre, a velem való közeli kapcsolat tartására. 

Kivirulok, hisz lesz megélhetésem megint, a munkanélküli segélyem már régen lejárt. 
Ráadásul igen érdekes intézet az, ahová felvesznek, számomra mindenképpen, elnevezem 
világképgyártónak magánhasználatra. Mikor oda kerülök a következőket gyártja például, 
vagyis értelmezi: „A demokratikus kapitalizmus szereti a csodákat, gyakran inkább 
varázslatnak tűnik, mintsem a racionalitás működésének”; illetve: „Ha a kapitalista 
demokrácia, amelyben élünk, rosszabb hírű, mint a róla szóló elméletek, akkor viszont ez azt 
jelenti, hogy szellemének őrei nem hatoltak el a titkok forrásáig”. És ők, a kollégáim, sajnos, 
szellemi őröknek tartják magukat, hát ez bizony választóvonal köztünk, és hogy így van, ez 
belső békét kölcsönöz nekem. 

 Szóval már-már eltölt bennünket az elégedettség Emmával, mikor fiunk, Ádám, 
megjegyzi, harmadik gimnazista már, miszerint mi ketten, anyja és apja, nem vagyunk 
híresek. Megkérdezem megbántódva, mi az, hogy híres? Mintha nem tudnám, mondja Ádám, 
sajnos rosszul viszonyulunk, teszi hozzá. Kifejti, hogy igenlően, biztatóan, bizakodóan, 
kedvezően, helyeslően, egyetértően kell viselkedni, az előnyöket, a jót kell hangoztatni, 
kedvező fejleményekre utalni és így tovább. Meglepődöm, mert tapasztalom, Ádám sem tesz 
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úgy, ahogy mondja, sőt éppen ellenkezőleg tesz. Köszönöm a felvilágosítást, mondom 
Ádámnak, majd igyekszem újjászületni. Épp ideje volna már, mondja Ádám. Fiam, mondom, 
megígérem neked, hogy éljenezve fogadom majd például, amit egy tanulmányban olvastam, 
hogy „arra a kérdésre, mi okozza a nemzetek gazdagságát, egyetlen szó a felelet: a caput, 
vagyis a fej”, szóval éljenezve, csak aztán el kell gondolkoznom, és csöppet sem éljenezve, és 
azon, hogy talán nekünk nincs fejünk?  

Hívnak az egyik vidéki bölcsészkarra, tartsak előadást a korszellemről. Megragadom 
az alkalmat és kifejtem, hogy a korszellem, mint mindenhonnan harsogják, a „posztmodern”, 
tehát a modern utáni, amiről állandóan beszélünk, de hogy miért bukkan fel, fő áramlatként, 
arról előadom a különvéleményemet. Tudniillik úgy vélem, a „posztmodern” feladata, hogy 
semmissé tegye elődjének, a „modernnek” a tapasztalatait, amelyek traumatikusak, vagyis 
sok-sok balesettel, sérüléssel, megrázkódtatással jellemezhetőek, háborúval, népirtással, 
válságokkal, hisz ilyen a „modern” korszak, és hogy ne kelljen ezekkel a 
megrázkódtatásokkal együttélnünk, sőt emlékeznünk sem azokra, hát felejtsük el. A felejtés 
érdekében a „posztmodern dekonstruál”, magyarázom, ami ugyancsak a korszellem egyik 
jellegzetessége, vagyis lebont, leépít, elsősorban is a megrázkódtatásokat meg az azokat 
hordozó-tartalmazó emlékezetet, szövegeket, eszmefuttatásokat építi le, megsemmisíteni 
szándékozva, hogy aztán újra „konstruálva”, tehát másképp felépítve, csaknem a semmiből, a 
tényeket elfelejtve, vagy úgy formálva, hogy rájuk se lehessen ismerni. És honi példát hozok, 
az éppen kiformálódó, sőt talán már be is fejeződő politikai változást, amely szerintem semmi 
más, lefolyását tekintve, mint lebontása és újraértelmezése két lényeges tényezőnek, egy 
csúnyának és egy szépnek, a „modernben” keletkező „kizsákmányolásnak” és a 
„szabadságnak”.  Az eredmény kétséges és szorongató, ugyanis a lebontott, a „posztmodern” 
szellemiség által lebontott, majd újra felépített, vagyis az újraértelmezett „kizsákmányolás” 
átkerül, legalábbis a mi viszonyaink között, a negatív, az értéktelen tartományból a pozitívba, 
ha csak hallgatólagosan is, az értékesbe, mert azonosítódik a teljesítmény meg a verseny 
viszonyaival; az újraértelmezett „szabadság” pedig fordítva, a pozitívból negatívvá, az 
értékesből értéktelenné válik, ugyanis azonosítódik önkéntelenül, a  mi honunkban 
mindenképpen, a szabadon burjánzó visszaélésekkel, a szabad prédává válásunkkal. Így eme 
kettő, mivel meg van fosztva eredeti jellegzetességeitől nálunk, érthetetlen, megfejthetetlen 
lesz, a politikai változás irányával, értelmével együtt, mindez semmi másért, csak azért, hogy 
az így újra és másképp felépített „kizsákmányolást” gyönyörűen össze lehessen egyeztetni a 
szintén újra és másképp felépített „szabadsággal”. Ebben az esetben viszont az a véleményem, 
mint magyarázom, hogy Kelet-Közép-Európa most azt bontja le, amit Nyugat-Európa valaha 
felépített. Ez újabb megrázkódtató élmény, tehát ne tévedjünk, ne áltassuk magunkat, a 
„posztmodern” is képtelen kiiktatni, amire pedig megszerveződött, a megrázkódtatást, 
sérülést, balesetet, válságot, nyomort, csalódást. Sikert aratok a szokatlan 
eszmefuttatásommal, ámbár értetlenkedést is kiváltok. 

Egy ilyen előadás, meg a koncertek, mert koncertre sűrűn járunk, belső békével 
ajándékoz meg, élvezzük elsősorban Mahlert, Sztravinszkijt, Sosztakovicsot, Ligetit, no és 
persze Bartókot. Mocorog bennem a kisördög, és odasúgom Emmának, mikor éppen egy 
Sosztakovics megy, hogy képzelje, mit olvastam nemrég, hát azt, „mivel bizonyos egyének 
képesek megtapasztalni a transzcendenciát, ezért rendelkeznek elidegeníthetetlen jogokkal”, 
és ezt magunkra vehetjük, mert hát mi, például a koncertek révén is, többszörös 
elidegeníthetetlen jogokkal bírunk. Emma nevet, és szeretem, ha nevet.  

Különben kiegyezik a munkájával Emma a kommunikációs cégnél, mindent elsajátít 
és teljesít, miközben persze kifigurázza, amit csinálnia kell, és kifigurázza az ottani helyzetet 
és viszonyokat. Nemrég azzal jött haza, hogy értekezleten a főtulajdonos elhinti, mintha az 
újságból olvasná, miszerint „a demokratikus kapitalizmussal minden álmunk beléphet a 
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világtörténelembe”. Tiszta szívből nevetünk most is, és egy ilyen nevetés után jókedvűen írja 
a regényét Emma.  

Be kell ismernünk, nem is olyan rossz nekünk: lakástulajdonosok vagyunk, és ehhez a 
lakáshoz egy nagy terasz is tartozik; cégünk és autónk van, fauvé bogár, kultuszkocsi bizony; 
sőt, ami a leglényegesebb, állásunk van, mindkettőnknek van, ahol megfelelően keresünk; és 
fiunk egy olyan gimnázium spanyolos osztályában tanul, ahová csak kevesen juthatnak be. 
Hát akkor miért szentelem magamat a kínjaimnak, amelyek éppen darabokra akarnak 
szaggatni? Inkább meg kéne fogadnom a tanácsot, egy hivatalos eszmegyártó tanácsát, hogy 
vegyük figyelembe, miszerint „az emberek sorsa immár egy demokráciában nem a 
passzivitás, szenvedés, alávetettség, mert lehetőséget kapnak arra, hogy legyenek 
kezdeményezők, meggondoltak, előrelátók, és lehetőséget kapnak arra is, hogy küzdjenek az 
igazukért”. Nem is hülyeség, gondolom, meg kéne valósítani.   

Persze, hogy létezhessek, egész nap írom a fő művemet, létezésem lényege semmi 
más, mint fő művem három kötetének megformálása, így aztán megfogadom a felszólítást a 
rádióból „a szabad intellektuális vizsgálódás joga a demokrácia egyik leglényegesebb 
sajátossága”. 

El is tölt a belső béke, végre eltölt, szó sincs elvágyódásról, és ez tényleg nem 
mendemonda.  

Ha a nyilvánosságban szerepelhetek, akkor meglehetősen ironikusan beszélek 
csekélységemről. Tipikusan egyfajta közép-kelet-európai értelmiséginek nevezem magam, 
tüskésnek és elégedetlennek, aki sokszor elvágyódik, és akkor is elégedetlenkedik, ha nem 
kéne elégedetlenkednie, ugyanakkor felhozom, mennyire törekszem az ellenkezőjére, 
kiegyensúlyozottságra, belső békére, ámde a külső hatások nemigen engedik, főképpen a 
politika nem engedi, pedig távol tartom magam a politikától, nem tudom elképzelni, hogy 
politizáljak, főleg ebben a politikai hacacáréban nem tudom.  Különben is magányos alkat 
volnék, magyarázom, a saját magányomban fürdök, amit élvezek, bár mérhetetlenül 
szenvedek is ettől. És megerősítem, hogy valóban úgy van, ahogy elterjedt rólam, miszerint 
velem nem lehet semmit sem kezdeni. Szeretnék ezen változtatni, de nem sikerül. Ha viszont 
a lényegről, a tanulmányaimról, a kutatásaimról volna szó, akkor nagyon is lehetne velem 
kezdeni, és engem kezelni, csakhogy ezekről ritkán beszélnek, és ehhez jó képet nem 
vághatok. Talán ezért is viselkedem sokak szemében furcsán némiképp, magyarázom. És 
hozzáteszem elég óvatlanul, hogy elterjedt, nem rokonszenvezem senkivel. És mikor a 
riporterek a politikai változás eredményeiről kérdeznek, visszakérdezek, hogy nem hallotta-e 
véletlenül, szerkesztő úr, mikor éppen itt a képernyőn elhangzott egy vitaműsorban nemrég, 
miszerint „azok a nemzetek, amelyek nem rendelkeznek bizonyos rejtett erkölcsi 
struktúrákkal, elutasítják a demokratikus kapitalizmust, főképpen, mert az nemcsak társadalmi 
rendszer, hanem életszemlélet is, azonban az eme rendszerhez igazodó élet és szemlélet 
nálunk igen ritka”. Ez egyrészt szomorú történelmünk eredménye, mondom, másrészt nem 
kevésbé szomorú jelenünké. És hogyan lehetne pozitív erkölcsi tartalommal felruházni egy 
olyan, nálunk meghonosodó, sőt még demokratikusnak is mondott kapitalizmust, amelyet egy 
brit folyóirat néhány találó mondattal romba dönt, hazai lap ilyesmit nem merne leírni, hogy a 
volt szocialista országokban három millióra becsülik az olyan halálozások számát, amelyek 
„az állásokból való  tömeges kirúgások miatt, az ingyenes üzemi orvosi ellátások megszűnése 
miatt, a munkahelyek olcsó étkezési lehetőségeinek felszámolása miatt, és a jutányosan 
bérelhető lakások elvesztése miatt következnek be”, hozzátéve, hogy „öt évvel fog 
megrövidülni a férfilakosság átlagos élettartama”. Ez bizony igen nagy változás. És szomorú 
valóság, mondom. A riporter burkoltan demagógnak nevez, tulajdonképpen népámító 
hordószónoknak, és gyorsan befejezi velem a beszélgetést, már nem magyarázhatom el, hogy 
kétségbeejtő, ha egy új rendszer megteremtésének óhaja és annak világnézete tudomást sem 
akar venni számára kellemetlen tényekről. 
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Ámde azért megmondom, amit mondani akarok, így aztán elönt a belső béke, szó sincs 
elvágyódásról, még a mendemonda szerint sincs szó.  

Az Üdvhadseregnek egyre több adag meleg levest kell osztania. És fiatal művészek 
felállítják az egymilliomodik munkanélküli emlékművét, jelképes emlékművét, amely nem 
kőből, nem bronzból, nem fából, hanem élő emberi testből készült. Tüntetések indulnak a 
kormány ellen, és a következő jelszavaktól harsog az utca: „ez az a ma, amitől tegnap annyira 
féltünk; emlékezzünk, milyen az, amikor még volt fizetésünk; szétlopott ország 
kisemmizettjei egyesüljetek; isten megbocsáthat, de mi nem járunk templomba”.  

És ismételgetem magamban és Emmának, hogy tájainkat szépen keretezik a 
szeméthegyek, bicskáinkat nyitogatják a püspökök nyilatkozatai, és túlontúl harsognak az 
újnyilasok undorító és gyilkos szövegei.  

Adok kéziratot egy új folyóiratnak, azonban az egyik szerkesztőről kiderült, ügynök 
volt a népköztársaságban. Visszakérem a kéziratot, és kijelentem, addig nem is adok nekik, 
amíg az illető rovatot vezethet náluk. Mire a főszerkesztő, neves szociológus, megró, 
kifogásolva magatartásomat, ami nem illik egy demokratikus közeghez, szerinte, nem is tartja 
kellően meggondoltnak, sőt álláspontomat még személyes bántásnak is nyugtázni kényszerül. 
Na jó, gondolom felháborodottan, nem válaszolok, nem válaszolok érdemben, visszafogom 
magam, mert kímélem őt, a főszerkesztőt. Ezt azonban, hogy „kímélem”, meg is írom neki. 
Válaszában azt kérdezte, mi az, hogy kímélem? Erre sem válaszolok, válaszolom neki, és 
szintén „kíméletből” nem, mondom telefonon. Megvitatom az esetet néhány szakmabeli 
ismerősömmel, akik nekem adtak igazat, de visszahallom, hogy ugyanők, mikor a 
főszerkesztő panaszkodott rám, micsoda alak ez az Újhely, nyomban annak a pártjára álltak.  

Elmehettél volna politikusnak, mondja apám, ott feszíthetnél az Országházban, Európa 
legnagyobb parlamentjében, jó pénzért, fiacskám, ahogy Máté barátod, annak van esze. 
Apuka, mondom, Máté balkáni figura lett, hasonlóan az összes magyar politikushoz. Hát 
ebben egyetértünk, fiacskám, ebben az egyben igen, mondja apám.  

Telik-múlik az idő, jócskán telik, hónapok, évek, mikor az egyik tavaszi délután abban 
a kávéházban ülök, amelybe járni szoktam, és megüti fülemet, hogy a szomszéd asztalnál 
javában politizálnak, két férfi, az egyik fekete öltönyben, fehér ingben, bordó nyakkendőben, 
a másik barna kordbársony nadrágban és drapp vastag pulóverben, pedig már nincs hideg. 
Egy-egy deci rozé bort isznak. Felhevülten, szaggatottan beszélnek, ugyanakkor halkan is, 
nem minden szavukat hallom. Ráadásul elhangzik Máté neve, hajdani barátomé, aki ugye 
élpolitikus lett.   

Az öltönyös tárgyilagos hangon beszél Mátéról, mondván remek színben van mindig, 
még a képernyőn is látszik, mennyire, és igazán örvendetes, hogy egy ekkora politikus 
tehetség, mint Máté, aki a parlamentnek talán az egyik  legjellegzetesebb, sőt meghatározó 
figurája, igen ihletetten szónokol mindig a következőkről: szociális piacgazdaság, de tényleg; 
esélyegyenlőség, hovatovább; emberjogok, íme itt van; no és persze mindenfajta szabadság, 
hát élvezzük. Máténál magas a hőfok. A pulóveres gurgulázóan nevet, majd szenvedélyesen 
kitör, megvádolva Mátét, hogy sikerült papagájként ismételgetett szólamokká lefokoznia  a 
legfontosabb értékeket, hiszen az általa emlegetettek alig érvényesülnek, hát persze, hiszen 
csökevényes politikai érzékszervekkel bír, a legkorszerűbb szemellenzőket viseli, a vakbuzgó 
piachívők templomában imádkozik, a tőkével közösül, a önálló vállalkozások 
nagyszerűségével kel és fekszik, És felhozza a pulóveres,  hogy semmi baja Máténak a 
bicskanyitogató gazdagodással meg az elkeserítő szegényedéssel, holott az épp a demokrácia 
meg a szabadság ellen hangol sokakat. Hát bal-faszok azok a Máté-félék, József, mondja a 
pulóveres, csak az a baj, hogy ők az új rendszer legfőbb támaszai, ők, kik hihetetlen rövid idő 
alatt elérték, hogy a hiteltelenség, a gyengeség, a tehetetlenség, a sodródás, a tekintély meg a 
méltóság hiánya bélyegeződjék rájuk, ezáltal a jogállamra is, elérték, hogy a szabadságot mint 
olyat ne elismerés, hanem ellenszenv övezze, elérték, hogy az állampolgár jellegtelenségben 
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fulladozónak, sőt működésképtelennek lássa a szabad választásokon alapuló, többpárti 
köztársaság intézményrendszerét; nem is beszélve arról, hogy a Máté-félék nem politikusként, 
hanem szakértőként lépnek fel, sőt fennhéjázó értelmiségiként, elriasztva a tömeget tőlük, és 
az általuk képviselt nyugati berendezkedéstől. Sőt, Máté elnézi társaival együtt, hogy a volt 
parancsuralom tisztségviselői tisztára mossák magukat, mellébeszélésben jeleskedjenek, 
falmelléki módon működjenek, engedik, hogy szélhámos karrieristák gyülevész hadának 
érdekszövetsége hálót szőjön köréjük, élősködjön rajtuk, holdudvarukkal együtt, az 
adófizetők pénzének rovására, de cserébe alig kérnek tőlük valamit, intézményesen alig, a 
zsebeik viszont, a Máté-félék zsebei persze nyitottak; hát erkölcstelennek is bélyegzik őket. 
És Máté, miközben mélységesen egyetért a költségvetési kiadások durva csökkentésében, az 
úgynevezett sokk-kezelésben, vagyis hogy úgy kezeljék az állam háztartását, mint az 
elmebetegségeket szokták valaha, sokkolva, egykor,  hahaha, de már fél kettő van, mondja a 
pulóveres. Nem kell nekünk szóba állni egymással, Laci, mondja az öltönyös. Szerintem sem 
kell szóba állnunk többé, József, mondja a pulóveres, feláll és faképnél hagyja az öltönyöst.    

Úristen. Fojtogatott az elkeseredés. Mert én is így és ezt gondoltam Mátéról, mint a 
pulóveres.    

Egy minapi olvasmányom elevenedik fel bennem, egy koraújkori fojtószerkezetről. Az 
áldozatot leültették, háttal a falnak, amelyre egy patkó formájú nyakfogót szereltek, ebbe a 
fejet úgy dugták bele, hogy a fogó a nyakat körbevegye, és ráadásul még egy selyemzsinórral 
is körülhurkolták, ennek végét csörlőhöz vezették, amelyet egy ember lassan tekert, és addig, 
ameddig az elítélt utolsó rángásai el nem csitultak. Úgy éreztem  magam, mint az az elítélt.   

Hát elvágyódom.  
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Szóval menedéket kerestem, elbújni a politikai zajgás elől, de sokáig nem találtam 

igazi menedékre.    
És aztán egyszer csak rátaláltam, hirtelen találtam rá a menedékemre, mikor a Belváros 

peremén sétáltam. Újonnan nyílhatott nemrég, kávéháznak volt nevezve, de inkább presszóra 
hasonlított. Egyszerű helynek látszott, nem túl nagynak, egy tucat asztal fért el benne, 
műmárvány, kis, kerek asztalok, és az alacsony álmennyezete miatt kissé nyomottnak is 
éreztem a terét, amelyet néhány oszlop tört meg. Zöld-sárga csíkos tapétát ragasztottak falára, 
a berendezését régiesre és ócskára tervezték, keveredett stíl és álstíl benne, és kényelmetlenül 
lehetett ülni a régi, különböző fajtájú és színű, elvásott huzattal bevont fotelokban, vágott a 
rugó, ámde én, ha nem volt éppen foglalt, tonett utánzatú székre ültem, az egyik oszlop 
mögötti asztalhoz. Egyedül üldögéltem azontúl késő délutánonként itt. Alkalmasnak 
mutatkozott arra ez a hely, hogy kiszellőztessem a fejem, ellazuljak, ne gondoljak igazán 
semmire, miközben elszívtam egy tömés dohányt a pipámból, és megittam egy hosszú kávét 
egy kis meleg tejjel; mindig csak ezt rendeltem, semmi mást. Meghittnek és kedvesnek 
érzékeltem a légkört, helyes felszolgáló lányokkal, fáradt, elhanyagolt és laza fiatalokkal, akik 
hamar megbarátkoztak velem, és mosolyogva üdvözöltek. Fülembe jutott, hogy a pipásnak 
neveznek. Megjegyeztem a törzstagokat, de nem kötöttem ismeretséget senkivel, viszont 
érdeklődéssel figyeltem mindenkit, sőt megvallom, hogy hallgatóztam, füleltem a társalgásra, 
ha a szomszéd asztaloknál olyasmiről esett szó, ami felkeltette érdeklődésemet. Néha jót 
mulattam, néha elszomorodtam, de többnyire azt mondogattam magamban, milyen érdekes. 
Leginkább azt vártam, hogy az utcai teraszra telepedhessek, a jó időt vártam, mert bírtam a 
terasz környezetét, bírtam ama eléggé széles, Belvároshoz közeli utca bérpalotáit 
megkopottan is, szürke boltjaival, vagy éppen a használaton kívüliekkel, por borította, vak 
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kirakatüvegeivel együtt.  Bírtam a mindkét oldalon végighúzódó, dús ágú-levelű fasort, amely 
ugyan elvette a napot, sötétített, mégis kedveltem, sőt jól jött az árnyék, ha beköszöntött a 
kánikula. Ugyanakkor a folyamatos autócsorda és a füstszerűen kavargó benzingőz zavart. És 
szorongásom támadt a kéregető koldusok, hajléktalanok sokasága láttán, hát adtam nekik 
mindig. És zavart a sok kutyasétáltató meg a szemét és zaj; néha elő kellett vennem a 
füldugómat, mégis kitartottam. Holott, mondogattam magamban, kötözni való bolond vagyok, 
hogy itt, ezen a galambpiszkos aszfalton elhelyezett, kényelmetlen székeken ücsörgök április 
közepétől októberig, fülsiketítő, tüdőbetegítő környezetben; és még bolondabb, mikor ősszel 
és télen beszorulok abba a füstös, belső helyiségbe. Azonban a teraszról, illetve a 
meglehetősen nagy kirakatüvegen át bentről is képes voltam elmélyülni a nézelődésben, főleg 
öt óra környékén, mikor igyekeztek hazafelé a munkából, hát az a látvány igazi pesti 
tájképnek mutatkozott. Ha észrevettek időnként ismerősök a teraszon vagy bent, mintha 
meglepődtek volna, és irigyeltek volna, hogy olyannyira otthonosan viselkedem, meghitten 
pipázva, gondtalanul úgymond, mikor mindenki idegesen, gondokkal telítve rohant. Megeszi 
őket a sárga irigység, meséltem Emmának. Ha véletlenül valaki ismerős leült hozzám, ideges 
lettem, minek ül ez ide, teljesen felesleges, nem tudok vele mit kezdeni. Pedig néha 
keseregtem, hogy nekem az egyedüllét, a magány jut. Ugyanakkor kellemesen érintett a 
magányosság. Itt, ebben a kávézóban ébredtem rá, hogy ez kell nekem, ez, egy ilyen hely, 
ahol egyedül ücsöröghetek, ne ismerjenek vagy ritkán ismerjenek rám, ne zavarjon senki, 
mégis legyenek körülöttem, nyugodtan ülhessek, mégis halljak emberi hangokat,  
kikapcsolódhassak és töprenghessek kedvemre zavartalanul, ugyanakkor mégsem egyedül, 
bár tényleg magányosan. Szóval menedékre leltem.  

Csaknem mindig a velem szomszédos asztalnál üldögélt egy nagyobb társaság, csupa 
fiatal, eléggé szakadt lány és fiú, pálinkát meg korsó söröket ittak, és úgy beszéltek, mint én 
hajdanán. Figyeltem is őket érdeklődve. Hangosan cseréltek eszmét, akaratlanul is hallottam. 
Az egyik fiú, akinek feje léggömbként ült vékonydongájú testén, ruházata mintha csavargó 
jelmez  lett volna, minduntalan azt hangoztatta, hogy életmódok, harcmodorok és 
hadmodorok különbözőek, aki hatalomra törekszik, törekedjék, aki fedezékben, tapintatosan 
meghúzza magát, húzza meg,  aki fal mellett, kultúrtitkok hálójában élvezkedik, élvezkedjék, 
aki a világmindenség számlájára szeretne élni, szeressen, aki úgy gondolja, hogy átszállójegy 
nélkül máris a kegyelem pályáján röpköd, röpködjék, egyiket sem követi. Angolul is elregélte, 
no persze nem ennyire kimódoltan, mire egy durva arcvonású, vidéki fenegyereket mintázó 
férfi ugyancsak angolul, de ő igazi British kiejtéssel, azt mondta: Hey, Mike, it’s a gay 
couple, they’re fucking there inside; ami magyarul körülbelül a következőt jelentette: Hej, 
Misi, van egy meleg pár, akik bent basznak. Egy másik fiú, sovány, kiugró szemű, 
dohánybarna bajszos kijelentette, és angolul rögtön, egészen jó kiejtéssel, miszerint elismeri, 
nem áltatva magát többé, hogy bealkonyodott már az észlelhetetlen izgékonyságnak, a 
feltételekhez való alkalmazkodásnak, az érzékfelettiség homályának, sőt a legáltalánosabb 
mozgástörvényeknek is, nemkülönben a folytatólagos forradalomnak meg a közvetett 
demokráciának. Mire az angol megkérdezte: Hey, George, what’s the taste of your cock? 
Magyarul sem hangzott rosszabbul: Hej, Gyuri, milyen ízű a farkad? Egy lány, barna, 
nagyfenekű, megkérdezte, ha bealkonyodott, mi virrad fel akkor, tájékoztassatok már, a kurva 
életbe. Sajnos semmi, jegyezte  meg egy testesebb, kopasz, koromfekete szakállt viselő fiú, és 
angolul is elismételte. Mire a brit: Hey, Hungarians, you wanna shit, shittin’ comes before 
fuckin’; amit magyarra mondjuk a következőképpen lehetett volna fordítani: Hej, magyarok, 
hát szarjatok, hisz szarni kell, mielőtt basztok. Jót szórakoztam, kedvem lett volna 
bekapcsolódni, de megtartóztattam  magam. 

Hát kell ennél jobb menedék, gondoltam. 
Az egyik vasárnapi ebéd után, mikor Emma feltálalt paradicsomos rakott padlizsánt 

előételnek, Újházi tyúklevest, sajtos mártással párolt lazacot, püspökkenyeret, 
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gyümölcssalátát, anyám félrehívott, és azt mondta, hogy Emma pazarol, sokat költ 
élelmiszerre, ennyit költeni a mi körülményeink között nem lehet. Anyuka, mondtam, vedd 
észre, hogy Emma nagyvonalú, mit csináljunk, így született, a génjeiben hordozza. Az 
rendben van, hogy vasárnapra különleges menüt állít össze Emma, és hogy egész hétre 
megfőz, mondta anyám, mert ugye megfőz, no de hogy töltött csirkét csináljon brokkolival, 
harcsapaprikást túrós tésztával, ropogósra sült kacsacombot joghurtos karalábé főzelékkel, 
meg kolbászos rakott krumplit hétköznapokra, hát az túlzás, mennyibe kerül ez?! Nem számít, 
hogy mennyibe kerül, anyuka, mondtam, csak az számít, hogy Emma szárnyalhasson, mert 
szárnyal, szárnyal a főzésben, sütésben, szárnyal a vendéglátásban, szárnyal ezekben. 
Szárnyal, mondod te, Gyulám, csak ki ne derüljön, hogy nincs szárnya, mondta anyám. Akkor 
növesztek neki új szárnyat, anyuka, mondtam. Na, az aztán szép szárny lesz, Gyulám, mondta 
anyám.   

Különben mindent Emma intézett, minden ügyet, ügyünket, és egyre komolyabban 
beletanulva. Az ügyeket úgy intézte, mintha mondjuk egy magas hegyre felkaptatott volna, 
elfoglalva egy kilátó helyet, onnan figyelve meg, mi van alant, és persze alantasnak gondolta 
az ügyintézőket és az ügyintézést. Ámde eme alantas dolgot, és éppen fentről nézve, 
igyekezett magához felemelni, ami annyit jelentett, hogy az ügyintézés modorát nem az 
ügyintézők modorához, hanem egy magasabb színvonalú modorhoz igazította, a saját 
modorához, elkápráztatva eme ügyintézőket. Hozzálátott, hogy érzéseitől és tűnődéseitől 
sarkallva azt a rengeteg ügyet, ügyünket, amelyek napról napra, évről évre valahogy csak 
szaporodtak, felmérje; úgy látszik ilyen korban éltünk, ahol az ügyek nem akartak sem 
elfogyni, sem elintéződni, csak halmozódni. A felmérés eredményeként ráébredt arra, hogy 
úgy kell viszonyulnia az ügyekhez, mint a művészethez, tehát hogy az ügyeket a széptan meg 
az igazságtan magasságába emelje. No persze tisztában volt vele, hogy az ügyintézők nem 
hajlandók ebben a magasságban létezni, hát akkor majd ő igyekszik elhitetni velük, gondolta, 
hogy bizony a szép meg az igaz viszonyai között tevékenykednek. Ehhez bevetette született 
kedvességét, bevetette minden vonzásképességét, bevetette ajándékozási hajlamát, ám az 
ajándékozást, hihetetlen adottsággal, úgy tudta művelni, hogy nem hatott lekenyerezésnek. És 
azon vette észre magát egy napon, hogy szenvedélyesen intézi az ügyeket, szenvedélye lesz az 
ügyintézés, szenvedélye az ügyintézőkkel való különleges viszony kialakítása, mert 
különleges viszonyt volt képes kialakítani, ami nemcsak egyéniségének kellemességén 
alapult, hanem a szüntelen szorgalmon és a szigorú renden, amelyek szerint művelte e 
tevékenységet, vagyis az ügyintézést, lassan kiismerve eme jelenség formáját és tartalmát, 
megismerkedve módszereivel, miközben az ügymenetet, ismétlem, magasabb szférákba 
emelte, az ügyintézők meglepetésére, ugyanakkor megszelídítve őket, sőt megnemesítve is, 
kik aztán csodálkoztak magukon, hogy milyen szép és igaz módon tudnak működni. 

Még mindig nem ismerem a kislányomat, mondta Anna anyósom, mert azt nem 
képzeltem volna, hogy azt mondják róla az önkormányzatnál, képzeld, Gyula, ahol az 
ügyemet intézte, hogy bámulatos egyéniség. Én már érzékeltettem veled, Anna, mondtam, 
nem is egyszer, hogy Emma tulajdonképpen hihetetlenül sokoldalú. A gázszolgáltatónál 
egyből elintézte, hogy a túlszámlázásomat leírják, mesélte Anna, értesítettek is erről rögtön 
telefonon, amit nem szoktak, és az ügyintéző kitért arra is, hogy a lányom mennyire 
lenyűgözte. Könnyű Emmának, mondtam, ott vagyok a háttérben.  Anna hallgatott, nem akart 
erre mondani semmit.   

Ám az egyik reggel, mikor kikelt az ágyból Emma, úgy tett, mintha én ott sem lettem 
volna, mintha nem is mellőlem kelt volna ki, maga elé bámult feszülten. Szóltam hozzá, nem 
válaszolt, erre megsértődtem, nem is reggeliztem, bár láttam, Emma valamire vár. Képtelen 
voltam kitalálni, mire is vár. Úgy látszik, fogalmam sincs, hozta fel Emma, hogy ezen a napon 
éppen tizenhat évvel ezelőtt szakítottunk, ő ezt számon tartja, de én, úgy látszik, nem tartom 
számon. És megölelt, a fülembe súgva, ne haragudjak rá, ugyanis szakításunk minden egyes 
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évfordulóján magába roskad, ezért viselkedik most oly furcsán. Akkor elpárolgott minden 
neheztelésem, magamhoz szorítottam, és azt mondtam, hogy inkább arra a napra kéne 
emlékeznie, amely napon megint összekerültünk, annak az idén lesz hat éve. És 
szeretkeztünk, gyönyörűen szeretkeztünk, miközben arra gondoltam, hogy ezzel a 
szeretkezéssel most már biztosan beheged végre valahára az a szakítási seb. 

Az Emke aluljáróban figyelmes lettem nemrég egy öreg, meglehetősen öreg férfira, 
aki koldult, miközben festett, és a festményeit árulta. Elhasznált papírokra, szakadt, gyűrött, 
elrongyolódott hulladékpapírra festegetett vízfestékkel. Szóval festett, pedig az ujjait görcs 
húzta össze, görbítette valami izommerevség, alig tudta mozgatni, ráadásul teste meg-
megvonaglott, heves rángások törtek rá időnként. Egyik lába fából volt, mankója ott hevert 
mellette a földön, ahol ült. Nyomorúságos ruhája nem illett rá, lötyögött a hihetetlen sovány 
testén. Kitűnt fakóságával, beteges fakóságával, egy kis színt a vöröses, meglehetősen nagy és 
rőt bajusza kölcsönzött neki. Kiéhezettnek látszott, félénknek is. Képeit természetesen nem 
vette senki, és ha dobtak neki pénzt, mogorván félrenézett. Kapcsolatot senkivel sem keresett, 
pillantással sem, engem sem akart észrevenni, pedig már egy ideje ott álltam előtte, és 
bámultam a képeit. Virágot, gyümölcsöt ábrázoltak, igen élethűen, feltűnően színes virágokat, 
és roppant érett gyümölcsöket, szerettem is volna beléjük harapni. És kék tavat, fehér 
vitorlásokat is festett az öreg koldus, szél duzzasztotta vitorlákat, szívesen vitorláztam volna 
eme mélykék tavakon. Felfigyeltem egy visszatérő elemre, ugyanarra a motívumra sok képen, 
egy számomra ismeretlen gyümölcsfélére, amely leginkább hatalmas, meghámozott és 
felrepedt narancshoz hasonlított, és amelyet ráadásul hajszálerekre emlékeztető vékony, piros 
vonalak hálóztak be. Meg is vettem egy ilyen képet, ötezer forintot adtam az öregnek, 
háromszáz helyett, amennyit kért, és elhívtam, egyen velem egy ebédet.  

Elmesélte a kisvendéglőben, ahová betértünk, milyen gyönyörű virágok és 
gyümölcsfák vették körül azt a házat Komáromban, ahol született és gyerekeskedett. Első 
emlékei virágba borult fákat őriztek, fehérbe, rózsaszínbe öltözött fákat, bokrokat, melyek 
fölött a nap araszolt. Hároméves korából ragadt meg benne ez a kép, mikor fehér ingbe 
öltözötten feszített, rozmaringággal a gomblyukában, és mentek, valami ünnepnapon, a 
verőfényes napsütéssel teli kis utcákon anyai nagyapjához, holott akkor már hadak, vagyis 
katonák, csendőrök árnyképei, távoli ágyúdörgés, félelemtől teli fojtott kutyaugatás zavarták 
őket, a háború zajai, elnyomva a közeli templom harangjának hangját, meg a tehenek bőgését 
az istállókban. Szülei, tehetősebb gazdálkodók, földmérő iskolába adták, akkor növesztette 
meg bajuszát, ami feltűnően vöröslött, soha nem is vágta le. A Kisalföldön, a Bakonyban, 
meg a Balaton-felvidéken mérte a földet, telekkönyvi és helyszínrajzi térképeket készített, 
amihez rajztehetség is kellett. Cipelte a lécet és a műszereket, hegyet másztak, ordítoztak, 
hahóztak, esténként nyakalták a szilvóriumot, meg kártyáztak. Egyszer Sárváron találomra 
bekopogtak vizet kérni, a házból egy lány lépett ki, hűs vizet hozott és gyümölcsöt kis 
kosárban, ahogy a népdalban énekelték, ezt a lányt vette feleségül. Letelepedtek helyben, két 
fiuk született, és egyszer elmentek végre nyaralni a Balatonra. A tó, valóságos élményként, a 
kék különböző árnyalataiban ragadt meg benne, a fehér vitorlások látványával, és ezt a 
látványt sokáig úgy hordozta magában, mint valami titkos álmot, amiről nem beszél az ember. 
A fronton szinte azonnal megsebesült, leszerelték, és újból földmérő lett a háború után. A fiai 
elmenekültek feleségeikkel a legutóbbi magyar forradalom idején, azóta sem hallott felőlük. 
Búskomor lett, és csak dolgozott meg dolgozott, a felesége tartotta benne a lelket, aki azon 
volt, hogy ismét elmenjenek a Balatonhoz, hátha akkor kissé felenged, de az újbóli 
szembesüléstől való félelem miatt évtizedekig nem volt erre hajlandó, nehogy csalódás érje. 
Egyszer aztán csak beadta a derekát, és elmentek nyaralni oda, a magyar tengerhez, hát 
nyomban szerte is foszlott a tóról őrzött élménye. Öreg napjaiban bélyeget gyűjtött, révükön 
képzeletbeli utazásokat tett valóságosok helyett, és dísznövénytermesztéssel foglalkozott. 
Életével elégedetlenül zsémbessé vált, soha sem békélt meg fiai eltűnésével. Egyre 
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gyakrabban itta le magát, mivel a mindennapi élet viszonylagos nyugalma nem enyhítette 
bajait, bánatát. Festőtehetsége egészen váratlanul robbant ki, mikor beázott a ház, amelyben 
házassága óta laktak, és mivel a nedvességnyomokat nem tudta eltüntetni sehogyan sem, 
elhatározta, rájuk fest, a beázásokra, így született az első virágalakzat a konyhában, hatalmas 
csengettyűvirág; a fürdőszoba átázott mennyezetére meg egy kék tavon száguldó vitorlás 
került. Egész nap festett aztán, cigaretta lógott a szájából közben, kipingálta a lámpaernyőket 
is, az ablaküvegeket, a fadobozokat, elsősorban egy olyan gyümölccsel, amely nem 
hasonlított semmilyen gyümölcsre, hajszálerekre emlékeztető, vékony, piros vonalakkal 
behálózott, felrepedt narancsszerűséget mutatott. Az orvos döbbenten jegyezte meg, no lám, 
ez pontosan olyan kép, mint a felesége daganata belülnézetből. Kiderült, felesége rákos lett, 
hősünk igyekezett mindent megtenni érte, minden pénzt feleségére áldozott, a házra is 
jelzálogot vett fel, aztán nem tudta fizetni. Az asszony meghalt, a ház elúszott, azóta 
hajléktalan. Nincs már sok neki hátra, hála a papnak, mondta nekem, talán pár hét, talán pár 
nap.  

Visszakísértem az Emke aluljáróba, ahol festeni kezdett újra, elfelejtkezve rólam 
teljesen. Én meg tapasztaltam, hogy a járókelők megtorpanva előtte azt morogták, milyen jó 
dolga van egy ilyennek, festhet kedvére naphosszat. És nemhogy képet nem vettek tőle, de 
csak akkor adtak neki valami kis aprót, ha éppen nem festett. Egy középkorú asszony, aki 
lehorgonyzott festő hajléktalanunk előtt, egyenesen gyűlölettel figyelte, és kijelentette, ez 
igen, ennek a vénembernek, úgy látszik, a festésen kívül semmi mással nem kell törődnie, és 
árulhatja képeit adófizetés nélkül, és szépen megél belőle, amíg másnak nap mint nap 
gürcölnie kell a megélhetésért, hát elvitetné rendőrökkel, és minden  úgynevezett hajléktalant, 
minden ilyen undorító alakot elvitetne, mert rontják a városképet, és nyilván nem is 
hajléktalanok, átverik az embereket, mindjárt rendőrt is hív. Többen helyeseltek a középkorú 
asszonynak.  

Feldühödtem, és elhatároztam, ha már mást nem tehetek, és nem teszek a hajléktalan 
festő érdekében, akkor legalább legyek én is hajléktalan, gondoltam, ha csak egy kis ideig is, 
együttérzésből legyek, azonosulásból, törjek borsot a középkorú asszony meg a többi hozzá 
hasonló, rosszindulatú járókelő orra alá, és a hajléktalan öreg festő utánzásába kezdtem.  

Persze nem értettem magam, tulajdonképpen mit akarok. 
Leültem, se szó, se beszéd, hajléktalanunk mellé ott, az Emke aluljáróban a földre. 

Kölcsönvettem és fejemre tettem az öreg piszkos, zsíros kalapját, bár undorodtam tőle. 
Elkértem és felvettem a szakadt, foltos zakóját is. A mankóját magam mellé helyeztem, és 
kinyújtottam a bal lábamat mereven, ahogy ő, falábként. Ujjaimmal nyomorék ujjként 
begörbítve küszködtem az ecsetfogással, az öreghez hasonlóan, majd egy piszkos papírra 
festeni kezdtem. Közben a testemet meg-megrándítottam, ahogy az öregtől láttam, hevesen, 
mint mikor a békát, kísérleti állatként, villamosság éri. Ha a járókelők tömegéből valaki 
felfigyelt rám, félrenéztem feltűnően, megvetően, akár hajléktalan festőnk is, és ha beledobtak 
valami pénzt a papírpoharamba, nem akartam észrevenni, vagy éppen mogorván biccentettem, 
mint akinek nehezére esik. Festettem és festettem. Persze sokkal tehetségtelenebbnek 
mutatkoztam hajléktalan, vén festőnknél. 

És mikor megint megjelent az a középkorú asszony, mert megjelent, hát most engem 
vett célba, mondván, a fene a pofámba, nem szégyellem magam azt a hitet kelteni, hogy én is 
hajléktalan volnék, én, aki az előbb még jó ruházatú úriemberként feszítettem, nyilván én 
futtatom az öreget, és koldultatom, és kényszerítem festeni, képeit eladni, majd elszedem tőle 
a pénzt.  

Mintha nem is hozzám beszélt volna, úgy tettem, festettem egyre csak a nyomorékká 
színészkedett ujjaim fogta ecsettel, majd nagy nehezen, a mankóra támaszkodva, a fél lábamat 
mereven tartva, felálltam, sikerült kiügyeskednem, hogy hosszú ideig tartson a felállás, 
miközben az asszony mérgesen nézett. Azt mondtam az asszonynak, félelmetes ötlet, hát nem, 
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asszonyom, a Kanári-szigetekre utazni december végén, ahogy magam fogok oda, mert mind 
a sziget, mind a fővárosa csak télen szép, biztos tudja, asszonyom, hisz, gondolom, volt már 
azon a gyönyörű helyen. Harminc éve járok, elárulhatom, mondtam az asszonynak, arra a 
szigetre, jól ismernek ott a hotelban, a Bristolban, a hétszázharmincnégyes szobát nekem 
tartják fent. Vár egy nagy köteg papír az íróasztalon, és mire letelik az időm, a papírköteg, 
képzelje, asszonyom, elfogy, mert telefestve eladom a tengerparti sétányon, hogy az 
összegből vitorlást béreljek. Mikor kilépek a hotelszoba balkonjára, elvakít az éles fény, 
amellyel, asszonyom, a katedrálist világítják meg, mondhatom, gyönyörű látvány, úgyhogy, 
asszonyom, adjon egy kis pénzt a mihamarabbi elutazásomra, oda, a szubtrópusra. És 
kinyújtottam az asszony felé a nyomoréknak utánozott kezemet. Undorító szélhámos, 
ordította az asszony dühödten. Nevettem, és velem nevetett, érdekes, a festő hajléktalan is, 
együtt nevettünk.  

Aztán hirtelen, hogy kiengeszteljem a középkorú asszonyt, elmondtam neki, hogy 
utánoztam, asszonyom, elárulom magának, utánoztam, képzelje, az öreg hajléktalant 
utánoztam, hogy lelkiismeretemet némiképp megnyugtassam, és aztán utánoztam magát, 
asszonyom, bár magának csak a rejtett gondolatait mondtam ki, érzékeltetve a vágyát, hogy 
végre egyszer a Kanári-szigetekre vagy valamilyen ahhoz hasonló helyre utazzon, amit nem 
tehet meg, és ezzel felkorbácsoltam persze, ezt el is ismerem, az indulatait. Maga, asszonyom, 
vágyakozik szép, drága helyekre utazni, mondtam, hát nyilván, hisz azok utaznak ilyenekre, 
kiknek helyébe óhajtana kerülni, kikkel szeretne azonossá válni, kiket, mondhatni, utánozni 
akar. Ha pedig nem sikerül, akkor erőszakkal szeretné elvenni, ami az övék, szívesen 
gyűlölködne és háborúzna velük, viszályba keveredne, amit hőn óhajtana is. A viszályt 
azonban meg kell szüntetni, még akkor is, ha magának igaza van, asszonyom, mert ugye igaza 
van abban, ha utazni szeretne, és igaza van abban is, ha jobban szeretne élni, és így tovább, 
azonban a viszálynak, mint minden viszálynak, a viszálykodók is, meg mi mindannyian is 
vesztesei volnánk, tehát a viszálykodás utánzását abba kell hagyni, mert a viszálykodás 
utánzása  futótűzként szokott elterjedni. Ellenben az olyan embereket kéne utánozni, 
asszonyom, akiket nem irigylünk, akiknek nem szívesen kerülnénk a helyébe, olyanokat kéne 
utánoznunk, akiket szánunk, akiktől megriadunk, így aztán nem is keltenénk viszályt, inkább 
csodálkozást, sőt megvetést.   

Közben abbahagytam a festést, levetettem az öreg hajléktalan festőtől kölcsönzött 
zakót, felvettem a magamét, és megint egészségesen kezdtem mozogni. Az az asszony nem 
tágított, szidalmazott, csúnyán szidalmazott. Hogy lecsillapítsam, megnyugtattam, hogy soha 
sem voltam a Kanári-szigeteken, és felajánlottam neki az összes pénzt, amennyi csak a 
papírpohárban, ami nem volt sok, összegyűlt. Menjen a kurva anyjába, förmedt az asszony 
rám, majd még rikácsolt egy sort, és elrohant rendőrökért, akik megjelentek és kiutasítottak az 
aluljáróból a festő hajléktalanunkkal együtt, igazoltatva is bennünket, de hogy mi okból, azt 
nem közölték. 

Szóval, mint megállapítottam, megint menedékre találtam az utánzásban majd annak 
megszüntetésében. 

Különben valósággal tapintható volt a magány és a nyomorúság, a latyakkal, a 
szürkeséggel együtt szívtuk magunkba ősszel és télen, még a jobb környéknek számító 
Krisztina körúton is, ahol, ismétlem, éltünk. Sokszor elment az életkedvem azon a télen ettől a 
sajátosan budapesti szürkeségtől és latyaktól, meg a hidegtől dermedt, földön gubbasztó 
hajléktalanok látványától, és a félig fagyott, károgó varjak sokaságától a Vérmező fáin. Néha 
hetekig szomorúság lepett el. Majd mikor hirtelen fény keletkezett, napfény, és felszáradt 
minden, meg kibukkant egyből a zöld, mert igen korán kibukkant, már március közepén, és 
váratlanul, akkor felszabadultam.  

Ádám kijelentette, hogy sokat idegeskedem, vele is sokat, és ha nem változtatok, 
akkor nem mond magáról semmit nekem többé, nem árul el semmit, ezt vegyem tudomásul, 
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és szinte tornyosult fölém a maga százkilencvennégy centijével, és azt is vegyem tudomásul, 
mondta, hogy könnyedén, vagány módon kell viszonyulni mindenhez és mindenkihez, 
ugyanakkor elmélyülten is, ahogy Picasso figuráin látszik, a festő utolsó előtti korszakában, 
tudniillik tanulmányozta. Aztán megpendítette mérgesen, hogy díjnyertes rajza hiába van 
kitéve a faliújságra az iskola folyosóján, soha senkit nem lát megállni előtte. 

Mindig csak elmélkedni szerettem volna, de mikor egy frissen megalakult tudományos 
könyvkiadó felkért, vállaljak náluk munkát, akár elmélkedésben fogantat is, pénz volna 
benne, visszautasítottam, mondván, elképzelést adhatok, de munkát, hát arra nincs időm. És 
gúnyosan röhögtem magamon, nincs pénzem, mégsem akarok keresni.  
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Meghívtak bennünket, kerületi, első kerületben lakó kutatókat, művészeket, egy 

előkelő hotelba, bár az egy másik, szomszédos kerületben volt, megvitatni, hogyan 
virágoztathatnánk fel szűkebb környezetünket. Nem akartunk elmenni, sem Emma, sem 
jómagam, aztán valahogy mégis csak elmentem, de Emma nélkül.  

Rengetegen gyűltünk össze, festők, színészek, zenészek, költők, filmesek, 
pszichológusok, szociológusok stb., sok ilyesféle ember élt Budapest csaknem legdrágább 
kerületében. És a kerületi önkormányzat alpolgármestere, akiről lesírt mennyire  erőszakos, 
támadó és gyűlölködő, kifejtette, ötleteket vár a krémtől. Olyan hangulat kerekedett, mint egy 
falugyűlésen, mondjuk Karancslapujtőn. Egy öreg szociológus sértetten, zavarosan ágálva 
felvetette, miért kell önkormányzatnak nevezni a tanácsot, miért nem volt jó a tanács, miért 
kellett mindent megváltoztatni. Nem fogadták tetszéssel, a többség morgott. Majd egy 
huszonéves titkárnő forma, divatlapból kibújt csaj perdült ki, aki kultúra-menedzsernek 
nevezte magát, és mint ilyen, elhatározta meghonosítani a görkorcsolyázás kultúráját a 
kerületben,  amerikai rendszerű görkorcsolya pályával, vendéglőkkel, boltokkal, ahol tervezte, 
hogy kapni lehet majd nemcsak görkorcsolyát, hanem hozzá térdvédőt, fenékvédőt is, egyéb 
sportszereléseket is minden sporthoz, de mást is, a legmárkásabb ruhadarabokat is, még 
nercbundát is, és kifejezte reményét, hogy majd görkorcsolya revüre is válthat jegyet 
nemsokára a kerületi nagyérdemű. A taps elég gyérnek mutatkozott. Egy irodalomtörténész, 
miután megmondta a nevét, kis hatásszünetet tartva, ámde hatás nélkül, felmutatott három 
könyvet, a műveit, a legfrissebbeket, ezekkel járja az országot, negyvennyolcról szólnak, 
vetélkedőket tart ebben a tárgyban, és mily érdekes, hogy vidéken tarthat, de a kerületben 
nem, ami felháborító, meg kellett volna már alapítani a kerületi negyvennyolcas bizottmányt, 
egyszer már volt ilyen, mikor ő népi kollégistaként került ebbe a városrészbe. Mire a többség 
igen fagyosan tekintett a fickóra. Egy nyugalmazott filmes, első asszisztens, kijelentette, ha 
most itt, a teremben szétnéz, akkor azt látja, hogy ennyi hihetetlenül tehetséges embert 
egyáltalán nem tudna egész Európa sem kiállítani, és ez a mérhetetlen szellemi erő parlagon 
hever, és kikérte magának a parlagon heverést, és kikérte magának a szerinte világhíres 
magyar filmek semmibe vevését a kerületi kábeltévé által. Elég szép tapsot kapott. Aztán 
kiállt egy fiatalember, egy kopasz izompacsirta, és mint a sporttánc szövetség egyik vezetője, 
kifejtette, milyen régóta bombázza a kerületi vezetést egy sporttáncverseny centrum 
építésével, persze visszautasították, pénzhiányra hivatkozva, ami igazán felháborító, mindenre 
van pénz, csak arra nincs, ami nyugatosíthatná ezt az országot. Nem kapott tapsot. Egy 
középkorú szobrász dühödten odavetette, miért használunk mi mindig, a kurva életbe, idegen 
szavakat, például centrum, van erre jó magyar szó, központ, és jött azzal, hogy bizonyos 
szobrokat le kellett volna már dönteni, proli szobrokat, és újakat kellett volna emelni, ő 
szívesen csinálna úriemberekről. Megtapsolták igencsak lelkesen. Egy vén színész előadta, 
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milyen is volt ez a kerület gyerekkorában, ott rúgta a labdát gyerekként, ahol még mocsár 
volt, majd, bekiabálásra, hogy hol volt erre mocsár, helyesbített, na jó, egy másik kerületben 
volt, azt ugyan később lecsapolták, de aztán, és a bekiabálóra mutatott, uram, lett mocsár itt is, 
ez az egész kerület elmocsarasodott, képletesen mindenképp, és ideje lenne lecsapolni, egy 
olyan látványosság keretében, amely a mocsárvilág, pontosabban a piros zászló meg az ötágú 
csillag undorítóságára utalna, egyúttal pedig felvillantana, és  színpompásan, egy gyönyörű 
eszmeiséget, a szent koronával, a turulmadárral, az árpádsávos zászlóval. Nagy tapsot kapott, 
még meg is hurrázták. Valami táncdalszerző, aki hosszú kivándorló lét után tért meg a 
kerületbe, mint kijelentette, az őshazába, az őskerületébe vissza, előadta, micsoda melengető 
érzés fogta el, mikor megpillantotta alma materja, vagyis anya iskolája kivilágítását, fel is 
hívná a figyelmet a több, a színesebb, a fényesebb környezet szükségességére, majd elénekelt, 
elég gyér tapsot kiváltva, egy saját szerzeményt.  

Ez a pop-dal, mert az volt, kihozott a sodromból, ez a tinglitangli, hát felugrottam, és 
anélkül, hogy átgondoltam volna, mit is akarok, kimentem a mikrofonhoz, feltűnően egyenes 
tartással, mereven, szórakozottan lépkedve. És a környezethez, a jelenlévőkhöz önkéntelenül 
alkalmazkodva, arcomat merev, fájdalmas vonásokkal ruháztam fel, miközben próbáltam 
komolyan, a legkomolyabban fellépni, és lassan, emelkedetten beszélni, képszerűen, mint egy 
költő, és igyekeztem mélységes meggyőződést sugározni. Harmadik személyben szólottam, 
magamról semmit sem árultam el, személytelenségbe burkolóztam. Ugyanakkor áttételesen 
rámutattam a mindenben való hitetlenségemre, hogy nem helyeselhetek semmit, de 
tartózkodtam az ítélkezés felhangjaitól. Elhatárolódtam mindentől és mindenkitől, azonban 
szelíd méltósággal. Kifejtettem, azok a példaképeim, akik maguknak nem akarnak semmit, 
akiknek nincs érdekük, akik senkit sem képviselnek, tulajdonképpen még csak saját 
személyüket sem. Tisztaságot, sőt jeges tisztaságot próbáltam árasztani, végtelen 
visszafogottságot sugallni, tulajdonképpen a tisztaság kultuszát elhinteni. Hagytam 
lehetőséget is, hogy ne értsenek velem egyet, megengedőn hangsúlyoztam ugyanis 
mondandóm legfontosabb részeit, tárgyilagosan, érzelmeimet kiiktatva, ami elég nehezemre 
esett különben.  

A szellemről beszéltem, a korszellemről, kifejtettem, miszerint a jóakaratot, a 
megértést, a szeretetreméltóságot, a segítőkészséget, no és persze a tisztaságot mintha 
kivetette volna magából a korszellem, természetesen a hazai korszellem, ahogy 
tapasztalhatták, hölgyeim és uraim. Nincs már hajlam a tisztaságra, megtisztulásra nálunk, 
pedig egyenesen a tisztaság kultuszára lenne szükség, nincs már vágy a kölcsönös megértésre, 
és eltűnt, nem tudni milyen rejtélyes hatásra, a szeretetreméltóság meg a másokon való 
segítőkészség értékességébe vetett hit. Megerősödött viszont a rosszakarat, az uszítás, a 
kétségbevonás, a káröröm, az irigység, a taszítás, az undorodás, no és persze a hazudozás meg 
mindenféle ellenérzés. Manapság keletje lett a hihetetlenül nagy nemlegességnek, 
elutasításnak, ráadásul mintha ezekből, érdekes, származott volna friss erő, tehát az energia 
káros fajtája, olyan tagadó erő, amely kiütötte az igenlésre, a befogadásra hangoltságot. És 
még kifejtettem, miszerint szeretném az ember világban való helyének újfajta megértését 
kívánni, megváltozott kapcsolatát a világmindenséggel megérteni. Leszoktunk az érdemleges 
mondandóról, képmutatóak és tehetségtelenek vagyunk. Tehetetlenkedünk, ráolvasással 
foglalkozunk, úgy teszünk, mintha eszköztelenek volnánk, trónra ültetjük a gonoszság 
hatalmát, amelynek hatására a tömegek a közös nevezőjüket szépen a legkisebbre 
csökkentették, és elfogadták a szívükben támadt szakadékot, amely elnyelte a becsületet, az 
együttérzést, a nagylelkűséget, az igazságot. Teremtsünk olyan körülményeket, javasoltam, 
amelyek révén semmissé lehetne tenni az előbb felsorolt borzalmas folyamatokat. Ha 
becsületesen gondolkodnánk, akkor útját állnánk annak, hogy bekövetkezzen az emberi 
természet egy bizonyos csődje, sőt, ha egészségesen cselekednénk, akkor segíthetnénk a szív 
botlásait, a lélek szakadékait orvosolni. Befejezésképpen még hozzátettem, hogy 
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nevetségesen torz tükröt tartott elénk ez az összejövetel, az itt elhangzottak, amelyek 
nyilvános sértések, hölgyeim és uraim, magunkkal szemben. Mély csendben mehettem vissza 
a helyemre, mélységes csend közepette, elítélő csendben, érezve a megvetést, sőt az utálatot.  

  Szereplésem után a Duna budai alsó rakpartján mendegéltem, és csatlakozott hozzám 
egy világos színű kutya, amely bal szeme felett fekete foltot viselt, akár valami szemfedőt, s a 
gazdátlan kutyák módjára valahogy oldalazva haladt abba az irányba, amerre tartott. Ha 
megálltam, hogy lenézzek a folyóra, a kutya is megtorpant és mélázva meredt a hömpölygő 
vízre, ha továbbmentem, a kutya is újra megindult.  De amikor a Lánchídra tértem, nem jött 
utánam, megállt és szemrehányóan nézett. Én is szemléltem egy darabig, szegény kutya, és 
nem vettem észre, hogy leléptem a járdáról, és csaknem elütött egy autó. A  kutya nem 
követett, nem akart, úgy látszik, autó alá kerülni.   

Ádám egy idő múlva meghatározó egyénisége lett az osztályának, lubickolt a 
dicsőségben, nevezetes figura lett, rajztehetsége, nemkülönben spanyoltudása miatt. Spanyol 
nyelven előadott színdarabok több főszerepét osztották rá. Az osztálygyűléseken az a szokás 
alakult ki, hogy az úgymond jókból és az úgynevezett rosszakból két csoportot alakítanak, az 
egyik balra áll, a másik jobbra, és Ádámnak mindkét csoportba kellett volna állnia egyszerre, 
hát széttárta karját, mit csináljon, mire a két csoport közé állították. Az osztályfőnök különben 
megjegyezte, Ádám túl demokratikus alkat, és ezt Ádám nagy élvezettel vette.  

Emma sokat dolgozott ránk, bevásárolt, takarított, mosott, teregetett, és persze főzött, 
ment és csinálta, és, ha akadt egy kis ideje, miközben a sütőben sültek a húsok, horoszkópot 
írt megrendelésre, hogy hozzon valami többlet pénzt a házhoz. Élősködtem rajta, vallottam be 
magamnak.  

 És szenvedélyesen járt turkálókba, szenvedélyévé vált turkálni, ha tehette, rohant a 
turkálókba. Baráti köre alakult ki két turkálóban is. Figyelemmel kísérték egymást a 
törzstagok, ki mikor, mit választott, milyen ruhadarabot, mi állt jól a másiknak, mi nem, 
figyelmeztették egymást, ez meg ez a darab jól illene, ez meg ez egyáltalán nem illene. 
Beszámoltak arról, hogy annak, amit beszereztek, milyen volt a fogadtatása, ki mit mondott a 
ruhára, blúzra, cipőre, pulóverra, nadrágra, kabátra. Vallottak egymásnak a családjukról, 
férjükről, feleségükről, gyerekeikről, unokáikról, ha már volt, a szüleikről, ha még éltek. Csak 
a politizálástól tartózkodtak, tudták, azt megosztotta volna őket, ellenségességet szült volna. 
Emmát megnyugtatta a turkálás, energiával telítette, felvidította, a turkálókban pihente ki 
magát, engedte el magát, feszültségei elröppentek belőle. Azt mondta, bányászik, hiszen több 
kiló ruhafélét kell megmozgatnia, tulajdonképpen bányászni, kibányászni, tehát átturkálni, 
hogy kiválassza magának a megfelelőt. És azt is mondta, hogy vadászik, a vadászösztönét 
engedi szabadjára. Ha akadályoztatva volt hogy elmenjen bányászni, vadászni, elvonási 
tüneteket mutatott, mint a kábítószeres, ha nem juthatott az adagjához. 

Jómagam meg, miután felálltam az írószekrényemtől, néha sétálni mentem, mielőtt 
beültem volna a kávéházamba, és ha a külső Váci utcában találtam magam, ahol kinyitott a 
többi között egy pornó üzlet, meg egy éjjel-nappal nyitva tartó játékterem, különböző 
nyerőgépeknek titulált masinákkal, amelyek révén csak veszteni lehetett, általában feltűnt, 
velem szemben jőve, Hugi, beceneve szerint, doktor Hugi, nagydarab, óriás mellű, feltűnő, 
jogot végzett hölgy, Emma egyik másodunokatestvére. Doktor Hugi rögtön elújságolta 
ilyenkor, mi történt vele, mióta nem találkoztunk. A múltkor előadta, hogy kétszintes lakásra 
tett szert, Dunára nézőre, ahonnan kirúgta a férjét, kártalanította egy másik lakással. A 
Balaton partján közvetlenül, ahol még egy patak is torkollt a tóba, villát épített, és már 
eltartási szerződést kötött szomszédjával, egy vénasszonnyal, és ha övé lesz a telke, csinál 
rajta teniszpályát. Már négy céget működtet, még néhányat alapítani szeretne, viszont hogy 
mivel foglalkoznak tulajdonképpen ezek a cégek, arról nem szólt. Mindig egyformán festett, 
óriási halmaival, szőkén, divatosan, tolakodó viselkedéséből mit sem vesztve. Valamikor le 
akart feküdni velem, nem törődve az Emmához fűződő rokoni viszonyával.  Egy nála is 
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divatosabban öltözött, és egészen fiatal nő kísérte mindig, mint kiderült, a titkárnője. Apropó, 
kérdezte tőlem legutóbb doktor Hugi, alkotsz, fiú, még mindig alkotsz, nem untad meg? 
Manapság óriási üzlet az alkotás, mondtam, ha nem tudnád, Hugi, te is inkább alkothatnál az 
üzletelés helyett. Hugi gurgulázóan nevetett és megkérdezte, mi van Ádámmal? Felemeltem 
jó magasra a kezemet, mutattam, mekkora. És, kérdezte Hugi, csajozik már? Persze, vágtam 
rá, először egy olyan csaja volt, mondtam, mint maga, és a titkárnőre mutattam, most meg 
olyanra tett szert, mint te, Hugi, és Hugi halmaira irányoztam ujjaimat, majd hozzáfűztem, 
csak az a lány még nem doktor. Doktor Hugi továbbra is gurgulázón nevetett, és megkérdezte, 
gondoltál arra, Gyula, milyen nehéz lesz Ádámnak, ha kikerül a vonzáskörödből, mert nálad 
jobb, sőt különlegesebb környezetet nem talál, sőt, ti vagytok, ketten, a fiaddal, na jó, tette 
hozzá engedékenyen, Emmával hárman, a tű a szénakazalban. Hát ebben az országban, 
mondtam komolykodva, tényleg én vagyok a legjobb társaság, Hugi, ez vitathatatlan, ha erre 
céloztál. Valóban, kérdezte érdeklődve a titkárnő, a legjobb társaság? Bólintottam, 
szerénységet mutatva bólintottam. Doktor Hugi folyamatosan nevetett, és azt mondta, majd 
felhívlak, Gyula, mostanában azért nem hívtalak benneteket, mert attól, akivel jártam, 
kiütéseket kaptatok volna, te is, Emma is, de kirúgtam. Majd még elmesélte, hogy be akar 
törni a nyugati piacokra, sőt kint akar élni, nevelődjön Angliában a fia, tanuljon Oxfordban, 
persze nem Cambridge-ben, mert, amint újságolta, Cambridge ma már alma, és nehogy 
eszünkbe jusson Ádámot oda irányítani, csak egyedül Oxfordba. 

 
 
59 
 

 
Emma negyedszerre vagy már ötödszörre írja át regényét, azt a sejtelmes prózát, 

bizonyos vörös tintával levelezőkről, kiket címzettjük, egy bátor asszony leleplez. Ezek a 
levelek romba döntik az asszonyt, és ebből a romból, a romjából történő feltápászkodását 
szándékozta ábrázolni Emma erőteljesen.   

Látom, Emma, semmi sincs már közted és az ég között, mondom neki. 
Azok a vörös leveleket írók hárman vannak, mind különböző stílusban írják leveleiket, 

de abban megegyeznek, miszerint leveleik borzalmasan félelemkeltőek. Kiderül, kísérleti 
alanynak szemelik ki a főszereplő asszonyt, tanulmányozva rajta, hogyan hat a borzalom, a 
megfélemlítés.   

Az egyik vörös levelező kárörvendően azzal bombázza az asszonyt, hogy megvan 
fertőződve, beteg, de hogy megőrizze az egészség látszatát, színlel, színleli a fertőzéstől 
mentességét, hogy minden rendben van nála, ámde a színlelés, vegye tudomásul az asszony, 
eltéríti lényegétől, megszabadítja értékeitől, ő már nem az, aki eddig volt, hanem egy egészen 
más lény. És vegye tudomásul azt is, miszerint ő egyike azoknak, akik az undorító 
színlelésből hasznot húznak, ámde vigyázzon, meg lesz ennek a böjtje, ki fog derülni, hogy ő 
fertőz.     

A másik vörös levelező a sötét életerő képviselőjének vádolja meg az asszonyt, aki 
megteremteti a mindent behálózó visszautasítás kultúráját, a megkérdőjelezés híve, a 
negatívot nevezi pozitívnak, és mint ilyen, hát megtévesztő, sőt aljas. Személyében a tagadás 
igenlésnek mutatkozik meg, amelyet azonban nem lehet megtorlatlanul hagyni, tehát 
felelősségre lesz vonva, mint  alantas, végzetes szellem. 

A harmadik vörös levelező megfenyegeti az asszonyt, hogy nemsokára ki fogja 
vizsgálni, vajon miért, hogy az asszony engedi elhatalmasodni életében a rosszat, a démonit, a 
sátánit, sőt, mindezen erőket terjeszti, tehát a gonoszt terjeszti, és ezzel a feje tetejére állítja az 
erőviszonyokat, tökéletes fegyvert farag az ördögiből, átadva a gonosz fegyvereknek a szót 
meg a tettet. Azonban nem viheti el szárazon, éppen a démoni, a sátáni fog vele végezni. 
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Szívbe markoló szöveg, Emma, mondom, megemelném a sapkámat, ha hordanék. 
Ugyanakkor ez az asszony éppen az ellenkezője annak, amivel vádolva van, 

tökéletesen egészséges minden szempontból, utálja a színlelést, a színlelőket, nem bírja 
elviselni a negatívot, tökéletesen átlátszó és felülemelkedő, minden erejével harcol a 
gonoszság ellen. Sőt igen feltűnő mindebben, kirívóan tiszta, valószínűleg ezért szemelik ki 
célpontnak, és lődöznek rá elvetemülten a levelekkel. 

Az asszony megretten, hiszen naponta kapja a vörös leveleket, azonban próbálja 
acélozni erejét, és éppen egész életére és jellemére alapozva, így aztán még feltűnőbben 
mutatkozik meg a gonoszság elleni harcában, a felülemelkedésében, átlátszóságában, 
tisztaságában, miközben azon igyekszik, hogy csak azért is még egészségesebben 
viszonyuljon mindenhez.     

Sőt, a vörös levelezők leveleiből még épül is, tudniillik ráébred, hogy nem hagyhatja a 
vörös levelezők aljasságát elburjánozni, fel kell vennie ellenük a küzdelmet.   

Mintha te volnál, Emma az az asszony, mondom, no persze tudom, kitaláltad. 
Belső monológban, mikor az asszony magában beszél és gondolkozik, taglalja Emma, 

hogy ha a megfélemlítés ellen bevetni szükséges erő elkerül bennünket, akkor a félelemkeltő  
erő megállíthatatlan lesz, azonnal magához ragadja a kezdeményezést, hatalomra tesz szert, és 
ezzel tökéletes fegyverré válik, sőt már az is, hisz sokkal inkább birtokol mindent, mint 
ellentétei, az örömre, biztonságra, bizalomra satöbbire hangoltság, ezeknél sokkal inkább, 
erről azonban, hogy így van, ráadásul még tudni sem szabad, mint megállapítja.  

Mire a vörös levelezők megfenyegetik, jó lesz, ha nem monologizál magában annyit. 
Párbeszédekben írja le Emma, barátaival való beszélgetéseibe foglaltan, amely 

beszélgetéseket a vörös levelekben elhűlve olvashatja, hogy mennyire ki van szolgáltatva a 
sérülésnek korunk szelleme, tudniillik eljátszottunk már minden forgatókönyvet valóságosan 
is, képzeletben is, egyszer már mindegyikre sor került, mégis ismét és ismét elővesszük és 
lejátsszuk, miközben úgy kell tennünk, mintha soha sem játszottuk volna el. Hiszen a sokat 
emlegetett haladás lényege eltűnt, ám a haladásnak nevezett valami, lényege nélkül, mégis tör 
előre, eredeti céljai iránt egyre közömbösebbekké válva; mára a gazdaságnak a termelést 
megalapozó lényege megsemmisült, de a termelés gyorsul; a politikai játszma is mindig 
ugyanúgy folytatódik, miközben nem maradt semmi jelentése, sőt közönyét már titkolni sem 
képes saját tétje iránt; a legfontosabb értékek, eszmények és elvek már nem fontosak, sorsuk a 
szakadatlan felcserélődés, az egyre növekvő meghatározatlanság, az ebből fakadó 
bizonytalanság, telítődés, kimerülés.  

Ha ilyesmiket vall, szögezik le a vörös levelezők, annak még böjtje lesz.  
Ábrázol Emma mellékszereplőket, akik nem értik, nem is akarják érteni, sőt 

lekicsinylik az asszony körül kialakult szorongató légkört, hiába magyarázza nekik az 
asszony, miről van szó, és eme értetlenség kapcsán állapítja meg Emma, hogy nincs már 
megértés, kiveszett a megértés, mindenesetre nincs elegendő. Eltűntek a megértés 
lehetőségének az eszközei, addig kellett volna megérteni, amíg lehetett, most már késő. Nem 
is fogunk megérteni sok mindent, mert nem hiszünk a megértésben, még a magunk 
megértésében sem. Egyre kétségesebb lesz a szemünkben, vajon egyáltalán létezik-e 
megértés, és a megértés megértés-e egyáltalán. Mindenfelől tévképzetekbe és hamisításokba 
ütközünk, a valószínű átváltozik valószínűtlenségbe, a feltüntetett tények és a megnevezett 
igazságok valószínűtlenségébe. Az eseményeket, főleg azokat, amelyeknek résztvevői voltunk 
és vagyunk, csak a magunk megértésének szemüvegén át akarjuk értékelni. És mindezen 
rossz fordulat előtt, eszközök híján, letesszük a fegyvert.  

Hát akkor ők majd felveszik a fegyvereket, írják a vörös levelezők hahotázva. 
Jelezd Emma, hogy nemcsak a hősöd, hanem te magad is, mint író, felveszed a 

fegyvert, mondjuk egy kalasnyikovot, mondom, érdekes volna. Mire mindketten nevetünk. 
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És Emma felveti a regényében, hogy sajnos és tényleg letesszük a fegyvert a gonosz 
előtt, az ilyen vörös levelek és aljas szerzőik előtt, félelemből tesszük le. Azonban főhőse, az 
a bátor asszony éppen ellenkezőleg, felveszi a harcot, nyomozni kezd a vörös levelezők kiléte 
után. Ámde kiderül, miközben izgalmas jelenetek tucatjai játszódnak le, hogy megtudni 
valamit is a tények, dokumentumok, írásszakértők, ujjlenyomatok stb. sokasága révén egyre 
nehezebbnek tűnik. Megbűvölten állunk, érzékelteti Emma, eme adatsokaság zuhataga alatt és 
előtt, mint valami furcsa természeti jelenség előtt, és hát kiderül, hogy teljesen mindegy, hogy 
pontos vagy pontatlan, illetve valószerűtlen vagy valódi ismeretek birtokában vagyunk, 
mindegy, mert  tisztázásuk, ennek is, annak is a tisztázása, nem látszik valószínűnek. Amibe 
került felkutatásuk, az a halom energia feleslegesen pazarlódott, hacsak nem a felesleges 
kiteljesítése érdekében, gondolja a főszereplő asszony. Rá kell jönnie, hogy a félretájékoztatás 
meg a hazugság legkorszerűbb formájának balesetét szenvedi el, miközben rendellenes-
beteges jelenségek sorával találkozik. 

Hahahahahaha, örömködnek kárörvendve és gonoszul leveleikben a vörös levelezők. 
És sorjáznak a regényben a hirtelen bekövetkező végzetes állapotok, amelyek a 

mérgezett környezetből, a mindenféle balesetből, a fojtogató körülményekből, a félelmetes 
megjelenésének sokasodásából, az egyre több különleges cselekmény meg esemény kiváltotta 
rémületből származnak. Az olvasó falhatja, izgulhat. Özönével gyártja Emma 
jellemzésképpen az olyan erőszak képeit, amelyeken semmi ábrázolni való nincs hullákon 
kívül, és fogalmazza az erőszak szövegeit, nulla jelentésűvé téve a mondatokat, egészen 
újhullám  módra. És felteszi a kérdést, meddig még?  

Örülj, Emma, hogy van erőszak, mondom, mert  miről írnál, ha nem volna? 
Hát igen, az erőszakba van vetítve korunk szelleme, írja Emma, és ha már szellem, 

akkor az bizony egyszer csak értéknek tornázza fel magát, és, lám, fel is tornázta. Értéket kell 
találnunk mindenáron az erőszakban, értéket ott, ahol nincs, mutat rá Emma. Erre azonban 
csak azok képesek, akik megtartóztatják magukat az értékítélettől, füstölög Emma.  

 Viszont a főszereplő asszony a rendes-egészséges híve, az erőszakmentesség híve, 
tehát nem hajlandó az erőszak fennhatósága alá helyezni magát, miközben rácsodálkoznak, 
miről van szó, erőszak, ugyan, amit ő, az asszony erőszaknak tart, azt senki sem tartja 
erőszaknak, mire az asszony odamondja, hogy egy másik, nekünk távoli világban szeretne 
élni, egy olyanban, amelyben az erőszakot mindenki erőszaknak tartja.  

Közben ez a bátor asszony ráébred, hogy a rendellenes-beteges jelenségekből is 
táplálkozhat a tetterő meg az energia jó része, furcsa vagy sem, és rámutat, hogy egy kultúra 
lelke, ereje, gazdagsága, tündöklése és bukása táplálkozik a bűneiből, bajaiból, túlkapásaiból 
és mulasztásaiból is, tehát a rendellenes-beteges jelenségek nagyon is éltetik, sajnos, hogy 
éltetik. Használjuk, felhasználjuk a rendellenest-betegest, mutat rá Emma, főszereplőjének 
szócsöveként, és minél inkább használjuk, annál több lesz belőlük, és amiből egyre több lesz, 
az, mint Emma és főhőse véli, nélkülözhetetlenné válik, tehát mindenkinek, a rendellenes-
beteges ellenfelének is használnia kell, ha nem akar elbukni. Sajnos, hogy ilyen világban 
élünk. Sőt, arra is ráébred, hogy a rendellenes-beteges elleni fellépésének energiája 
összeadódik a beteges, a rendellenes energiájával,  sőt összegük egyfajta és újfajta életerőt 
bontakoztat ki. Ez az életerő viszont negatív életerő, döbbent rá Emma, annál is inkább, mert 
a pozitív, a rendes-egészséges működésének még a gondolata is eltűnik. A regényben 
mindenki titkolózik, csal, mellébeszél, törvényt szeg, és oly indulatokkal meg túlfűtötten, ami 
messze meghaladja, ahogy Emma kimondja, a szükségest.  

Hahaha, nevetnek leveleikben a vörös levelezők, állítva, hogy ők a pozitív életerő 
letéteményesei, bizony, írják, és annyira pozitívak, hogy pozitivitásuk felrobbantással 
fenyegeti az asszonyt. 

És tudsz, Emma, egy olyan világot, kérdezem, amely nekünk is tetszene? Ugyan, 
Gyula, válaszolja Emma, hogyan kérdezhetsz ilyet.  



 53

Írás közben Emma gyakran könnyezik, és elpanaszolja, hogy úgy érzi, pojácává 
lényegül, szomorú pojácává, ami által a szomorúság egyszer és mindenkorra beléivódik, az 
életébe ivódik, és mit ér az élete, ha szomorkodnia kell felette, ha fájdalommal van telítődve. 
Önmagamnak is fájok, Gyula, mondja. Tudod, mit Emma, mondom, nekem is fájsz. És hol 
fájok, kérdezi Emma, hol fájok neked, Gyula? Micsoda kérdés, mondom, hát mindenhol fájsz 
nekem, Emma, főleg, ha ilyeneket kérdezel, viszont, ha felolvasol a regényedből, megszűnik a 
fájásom. Megkérdezi, tényleg? Úgy éljek, mondom. És gyengéden ölelgetem. És kijelentem,  
a regényed kivételes, úgyhogy ne szomorkodj és ne fájjon semmid.  

 Elismerően szólok főszereplőjéről, a bátor asszonyról, akit ritkaságszámba menő 
jellemnek tartok. Nem állom meg, ne dicsérjem a főhősnőt mint írói telitalálatot, mainapság 
telitalálatot, sőt példaszerű találatot, ezt az asszonyt, aki kisemmizi magát, hisz a  jólétből, a 
neves emberekből álló családi környezetből, fennforgó társaságból, rokonsági, ismeretségi 
körből nagyvonalúan és önként kivonul, és az önként fontos kifejezés. A peremre kerül, ott él, 
nem fűti semmiféle érvényesülés, megvetett, lecsúszott figurákkal tart kapcsolatot, közönyt 
mutatva a divat, a fősodor, a politikai igény, a felfelé törekvés, a pénz  kívánalmai iránt. 
Általában lecsúszottnak tartanak egy ilyen asszonyt, sőt az illető magát is lecsúszottnak, 
azonban ezt az asszonyt Emma mégsem lecsúszottnak ábrázolja, nem is szerencsétlennek, 
nem is sajnálatraméltónak, inkább irigylendőnek, hisz úgy állítja be, hogy elégedetten él, mert 
úgy él, ahogy élni szeret. Magától értetődően vonul félre, ha lehet ezt mondani, tudniillik nem 
is tudatosítja félrevonulását, hogy a peremre sodródik, számára félrevonulása nem peremre 
sodródás, hanem természetes vállalkozás, hisz csak így és ott, a peremen tud létezni, 
miközben pedig az ő köreinek, ahová született, szokványos, kötelező, követendő életformáját, 
ami nem vonzza, sutba vágta. Különösen viszonyul, mindenképpen ritkaságszámba menően 
erényekhez, bűnökhöz, politikához, történelemhez, és persze az emberekhez. Kivonul, 
mindenhonnan kivonul, de nem csinnadrattával, hanem észrevétlenül, csendesen, nem is 
valamiféle elvi megfontolásból, tehát nem tüntetően, ám nem is tehetetlenségből, 
tehetségtelenségből, meg-nem-felelésből, még csak nem is lelki fogyatékosság vagy szociális 
betegség miatt, hanem ösztönei által vezéreltetve, zsigerei parancsára, természetéből adódóan, 
így született, ilyen vonzalmakkal. Mert így marad, így maradhat csak ép és egészséges, épebb 
és egészségesebb mindenkinél. Kisemmizi magát, de, és ez a lényeg, nem érzi  magát 
kisemmizettnek. Az ilyen asszonyt nem bírják elviselni, a vörös levelezők sem, ezért szemelik 
ki. Jelentős nőalakja lesz, jósolom, a jelen regényvilágának, sőt páratlan, ráadásul háttérben a 
huszadik századi torz, magyar történelem régi és mai figuráival. Egy ilyen asszony a jelen 
korszakunkban nem is létezik, nem is létezhet, mondom, egyfajta szuperembert testesít meg, 
aki, ellentétben a ma divatos szuperemberekkel, nem-szuperember, és mégis az, csak nem 
úgy, mint egy szuperember, semmi szuper sincs benne, tehát egyáltalán nem a tudományos-
fantasztikusság szülötte, nem a hiteltelen cselekedetek bálványa, és semmifajta elterjed 
példaképnek nem felel meg, ellenkezőleg, egyszerűen csak eszményien hiteles, a 
mindennapokhoz kötődő, egészséges, ha tetszik képletesen és valójában is egészséges figura, 
olyan, aki, ellentétben a jelen regényhőseivel, egy csomó nem-mel jellemezhető. Vagyis nem-
beteg, semmilyen értelemben nem. Nem-roncs, nem-félbemaradt, nem-tehetetlen, nem-
alkalmatlan. És nem-ügyes, semmilyen módon sem ügyes, de nem is ügyetlen. És nem-
becstelen és nem-becses, nem-hazug és nem-igazmondó, nem-álnok és nem-őszinte, nem-
önáltató és nem-önpusztító, nem-ízléstelen és nem-ízléses, nem-tudatlan és nem-tudatos, nem-
fondorkodó és nem-együgyű, nem-szemellenzős és nem-haladó. Nem-ideológus, nem-gerilla, 
nem-partizán, nem-filiszter. Nem-besúgó, nem-kiálló, nem-bátor és nem-bátortalan, Nem-
gyilkos és nem-áldozat. Sőt nem is nem-satöbbi. És legfőképpen nem-politikus, az aztán nem, 
semmilyen értelemben sem politikus. És nem-szuper. És te, Emma, mondom, megteremtesz, 
ha tudod, ha nem, egy ilyenfajta nem-szupermen szuperembert, akiben, ismétlem, semmi 
szuper nincs, megszülsz egy ilyet, és élteted.  
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Átölelem, megcsókolom és kijelentem, íme megvalósulóban egy egészen újfajta és 
páratlan regény. 
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Továbbra is menedéket kerestem, és egyre inkább.  
Egy kis kerülővel mentem a minap a kávéházamba, beutaztam a Deák térig metróval, 

onnan a Károly körúton indultam tovább, majd a Múzeum körútra tértem. Ebben az sem 
akadályozott, hogy csepegett az eső. A Kálvin téri aluljáróban egy bazár levegője csapott 
meg, árultak minden talpalatnyi helyen, elsősorban is a forgalom, a tömeg forgalmának, 
haladásának útjában árultak, akadályt képezve, alkalmatlan helyen, ez felbosszantott, és azon 
igyekeztem, ne vegyek tudomást az árusokról meg az árujukról. Gondoltam azért arra, talán 
lehetne olcsóbban vásárolni itt svéd cseppet, kaviárt, persze igen közönségest, 
mogyorókrémet, lazacot, a legközönségesebbet, meg Isostárt, amit teniszezés közben szoktam 
inni, de láttam, nem olcsóbbak egyáltalán, mint egy üzletben. Végigmentem a Kecskeméti és 
a Károlyi Mihály utcán, egyetlen figyelemreméltó nőt sem láttam, persze férfit sem, 
megkülönböztethetetlenül szürkének, jellegtelennek látszottak a szememben, és ez lehangolt. 
A Ferenciek terén átcsusszantam az ottani aluljárón, igen, csusszantam, igyekeztem nem 
pillantani a telefonfülkéket mocskos pokrócokkal kibélelő élelmes hajléktalanokra, kikerülni a 
minden lépésnél kéregetőket, bár adtam egy-egy százast vagy háromnak is. És próbáltam nem 
pillantani a reklámcédulákat kínálgató nyilván munkanélküliekre. Siettem innen fel a 
felszínre, innen, a riasztó aluljáróból, ahol hegedültek, furulyáztak, szaxofonoztak, hogy pénzt 
szerezzenek ezzel; a rémisztően süketítő hangok zavara megrettentett. Mikor felértem, 
megláttam azt a fiút, egy vak fiút, aki a Szentírásból szokott mindig kántálni, most is abból 
kántált, és mindig ugyanazokat a sorokat.  

Örültem, felszabadultam, mikor a menedék kávéházamban leültem, és megrendeltem a 
hosszú kávét egy kis meleg tejjel, majd  pipára gyújtottam. 

Divatos fiatal hölgyek ültek a szomszéd asztalnál, divatlapok alapján öltözött nők, 
feltűnő kinézetűek, huszonévesek. Néztem őket, jól megnéztem, jómódúaknak látszottak. Hát 
igen, Párizsban nem láttam a divatot ilyen karikatúraszerűen megtestesítő nőket, főleg a 
jómódúak között nem, legfeljebb az utcasarkiaknál. Nevetségesnek találtam mindegyiket, 
még azokat is, akiknek arca és alakja szépnek, csinosnak volt mondható, mégis nevetségesnek 
láttam őket is, hisz filmcsillagoknak akartak kinézni, dehát az nem sikerülhetett nekik. A divat 
áldozatait láttam ezekben a nőkben, ugyanis ez a módi kiemelte a fáradtságot, a fásultságot, a 
reménytelenséget, még a jobban, gondtalanabbul élőknél is, kiemelte a hibákat, a testi és lelki 
és szellemi hibákat, és ahelyett hogy eltakarta volna, kirívóan emelte ki, mint ezeknél a 
nőknél is.  

Szóval öt divatáldozat nő ülte körül a kis, velem szomszédos műmárvány asztalt, két 
szőke, egy fekete, egy világosbarna, egy sötétbarna nő, koktélokat ittak, különböző színűeket, 
nagy, talpas poharakból, gyümölcsdíszekkel a pohár peremén. Még csak éppen beköszöntött a 
nyár, de már mindenük ki volt, mindenük látszott. Arról beszélgettek, ki mihez vonzódik. A 
világosbarna a kopár hegyekhez vonzódott, amelyeken nincs erdő, egyetlen fa sem, bokor 
sem, fű is alig, és ez azt mutatja, mint bizonygatta, hogy neki nincs titkolnivalója, és nem 
kenyere a rejtőzködés, szerencsére most már utazhat ilyen kopár helyekre, megjegyzi, hogy 
nem olcsó. A fekete a pozitív gondolkodáshoz vonzódott, hiszen szerinte a pozitív 
megerősítéseknek, gondolatoknak óriási a szerepük, teremtő szerepük van, ezért a lakása 
falaira különböző idézeteket tett pozitív gondolkodóktól, jelezve, hogy szerinte vége a negatív 
gondolkodás korszakának. A szőkék egyike, akit szőke egynek neveztem, a zöld környezethez 
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vonzódott, meg a sok napsütéshez, ha ezekből részesedik, egy édeni idillben érzi magát, 
szögezte le, főképpen ha még kertészkedik is, és gondozza az orchideáit, amely lehetőségre 
mostanában tett szert, új barátjának nemrég épült kertes villájában, sőt annak télikertje révén. 
A sötétbarna a küzdősportokhoz vonzódott, a kungfuhoz, a thai bokszhoz, a karatéhoz, férfi 
hokisokkal és atlétákkal szeret edzeni, ki tud állni négy férfi ellen is, ha akarja, és erre bizony 
szükség van, mert szaporodnak a támadások, legalábbis a múlthoz képest. A szőke kettő egy 
isteni erőhöz vonzódott, megnyílt annak, mondta, és lehetőséget adott magának arra, hogy 
spirituális, tehát szellemi elvek szerint éljen, ez irányú érdeklődését bizonyos folyóiratok és 
könyvek keltették fel, amelyek hirtelen megjelentek mostanság a könyvesboltokban.  

Hűha, gondoltam, és még inkább szerencsétlennek, számkivetettnek, szánni valónak 
tekintettem őket.   

Egy vén hölgy a házunkban, az egyik első emeleti lakó panaszolta, micsoda időket 
élünk, minden romlik, züllik, sőt férgesedik, például a gyümölcsök elképesztően férgesek, és 
nem érnek meg egyáltalán, borzalmas ez a világ, de a legborzalmasabb a divat. Mire 
kijelentettem, tessék széjjelnézni, a divat gyönyörű, sokkal kevesebb romlik és sokkal több 
minden érik, mint azelőtt, minden sokkal jobb, mint azelőtt. A vén hölgy sértődötten 
meresztette rám szemét. Én meg röhögtem magamban. Csak nem fogok egyetérteni egy ilyen 
csoroszlyával, gondoltam. És belemosolyogtam ama hölgy arcába. 

Az intézet, ahol újabban dolgoztam, és világképgyártónak neveztem el 
magánhasználatra, mert minduntalan világképek gyártásába tévedt, amit persze kárhoztattam, 
közepes méretűnek számított, se nagynak, se kicsinek, vagy tizenöt tagot számlált, és több 
külső munkatársat is foglalkoztatott, kik megbízással dolgoztak alkalomadtán. Úgy tűnt, végre 
a helyemet megtaláltam, nem sokkal a nyugdíj előtt, ám tettem róla, természetesen tettem, 
hogy, nehézségeket okozva magamnak, ne találjam meg teljesen, ugyanis kimutattam, hogy 
engem nem érdekel, ami a kollégáimat végtelenül lekötötte, a politika, az nem érdekel, és 
nemcsak hidegen hagy, hanem bosszant is, és nem veszek még kívülállóként sem benne részt, 
és, mint egy megkukult, hallgattam, mikor kollégáim politizáltak, sőt lenézően hallgattam. 
Nagyon bosszantott, hogy a politizáláshoz, egy ilyen szerintem alpári dologhoz, kollégáim 
még ráadásul magasröptű szellemi magyarázatokat is fűztek, de az még inkább bosszantott, és 
még mélyebb hallgatásra késztetett, mikor bulvár témákon is filozofikusan csámcsogtak, 
számomra alantas témákon voltak képesek bölcseleti műveltségüket villogtatni. És ami a 
leginkább megkülönböztetett a többiektől, hogy nem tettem magámévá a hivatalosan elismert 
tudományos rangsort, nem fogadtam el tekintélynek még azokat sem, akiket pedig mindenki. 
Kilógtam közülük, és miért pont éppen innen ne lógtam volna ki, így aztán viszonyom a 
többihez kissé távolira sikeredett.  

Végre egyszer elengedhettem volna magam, gondoltam, mert elengedhettem volna 
tényleg, és csinálhattam volna azt, ami jött felhőtlenül, bosszankodás, feszültség és 
kötelezettség nélkül, és tessék, megint elkapott a feszültség, kirobbantam többször.  

 Jól jött nekem akkoriban, ha az új majdnem-barátommal, Öreghgel, a 
tanszékvezetővel találkozva, akinek köszönhettem intézeti állásomat, görcseimet oldva, 
elengedtük magunkat. Képzeld, Gyula, mondta Öregh, a minap meghívtak egy 
miniszterelnöki tájékoztatóval egybekötött fogadásra, dobos torta volt, és majdnem a 
torkomon akadt, mikor megláttam, kik hivatalosak, hát réges régi gennyládák, a múlt rendszer 
kegyeltjei, kik csapkodták egymás hátát a mai rendszer új kegyeltjeivel. Ejnye, Öregh, ez 
igen, jegyeztem meg, kitűnő felismerő vagy, de hát azért némileg te is kegyelt volnál egy 
kissé. Csakhogy én másképp működöm, baszd meg, Gyula, mondta Öregh, például 
minduntalan hangot adok annak, milyen szörnyű kis tehetetlen és tehetségtelen gárda 
uralkodik felettünk, már a második tehetségtelen gárda. Ha röviden kell nyilatkoznom Öregh, 
jegyeztem meg, akkor azt mondom, hogy igazad van, ez bizony a nagy helyzet. És, Gyula, 
feltalálták a spanyolviaszt, se pénz, se posztó, én, köztünk szólva, mondta Öregh, nem 
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szeretem, ha nincs pénz. Én meg azt nem bírom, Öregh, mondtam, és szintén köztünk szólva, 
ha nincs posztó. Ne hülyéskedj, Gyula, komolyan beszélek, tök ingyen kitalálni 
tudománypolitikai irányelveket, ahogy kívánják tőlem, egy lófaszt, ha pedig grátisz, akkor le 
vannak szarva az elvek. Na, na, Öregh, ne add ki magad ennyire, még nekem se, Öregh, 
mondtam. Figyelj, Gyula, elképesztően szétesett minden, jelentette ki Öregh, egyet mondok, 
találkoztam a minisztériumban a törvényelőkészítővel, elvesztették, képzeld, a tervezetemet, 
ez volt az egyik napon. Fárasztó nap lehetett, Öregh, elképzelem, mondtam. A másik napon 
kért a miniszter, írjak neki egy beszédet, és én arra gondoltam, Gyula, mondta Öregh, ha nem 
találja meg a tervezetemet, és nem válaszol érdemben rá, meg nem is fizet érte, akkor, bár 
megírom a beszédet és lobogtatom előtte, de nem adom oda. Nagyon sikamlós, Öregh, ez 
igen, te aztán egy vagány fickó vagy, mondtam. Hát bujkál bennem, Gyula, jegyezte meg 
Öregh, egy jó adag geciség. Akkor, Öregh, nem kételkedhetek, mondtam, férfiúi voltodban. 

Persze nem bíztam Öreghben. Hát igen, sokat töprengtem azon, miért oly kevés 
bennem a bizalom minden és mindenki iránt, miért határolom el magam mindentől és 
mindenkitől, pedig beláttam, kellene valahová tartoznom, sőt, ha lett volna eszem, a 
kirakatban lévő csoportok egyikéhez törleszkedtem volna természetesen, amúgy közhelyesen, 
elsősorban Öreghhez, de rá is, minden barátkozásunk ellenére, gyanakodtam.  

Ádámnak kiterjedt baráti köre lett, tényleg egy kör, elég szűk kör az osztályban, vagy 
nyolcan tartoztak oda, négy fiú, négy lány, és ők, ez a kör számított a középpontnak. Szerettek 
is volna hozzájuk csatlakozni mások, de kevés sikerrel, nem vettek be mindenkit, zárt kört 
alkottak meglehetősen. Az alaphangot ők adták meg, szigorúan ítélkeztek társaikon meg 
tanáraikon, de önmagukon is. Ha közülük, a körhöz tartozók közül valaki nem a kör ízlésének 
megfelelően viselkedett, a kitaszítottságával is számolnia kellett. Az viszont nem akart 
kiderülni számunkra, vajon a körhöz tartozó lányokkal együtt járnak-e a fiúk, és ha igen, ki 
kivel. Különben Ádám a haját megnövesztette a válláig, nagy becsben tartotta, a legdrágább 
mosdószerekkel mosta szinte naponta. 

Népes, előkelő összejövetelre voltunk hivatalosak, ahová Öregh hívatott meg 
bennünket, egy hatalmas, Szemlőhegy utcai, a főáram csúcstechnikájával megalkotott villába, 
ahol fedett úszómedence és francia kert is volt. Vonakodtam elmenni, tartva attól, hogy túl 
sok gazdag, sőt torz módon gazdag alak hivatalos oda, ám Emma kedvéért elmentem mégis, 
mivel Emma egyszerűen társaságra vágyott.  

Feltűnt a rengeteg furcsa és visszataszító gazdagságot árasztó ember között egy 
mértéken felül választékosan öltözött férfi, ötvenes, aki igen kellemetlenül viselkedett. 
Egyszerűen taszított, mindenével taszított, elsősorban tekintetével, mivel késpenge élességgel 
nézett, illetve átnézett mindenkin. Nemkülönben taszított öltönyével, ingével, 
nyakkendőjével, cipőjével, amelyekről lesírt, milyen kirívóan drágák. Mintha már láttuk volna 
valahol, hát nyilván, világosított fel a házigazda felesége, láthattuk a képernyőn, ahol fel 
szokott tűnni, mint milliárdos, csillag a milliárdosok egén. Különben semmitmondó 
benyomást keltett, tökéletesen jelentéktelent, ebben valószínűleg középmagas mérete, átlagos 
sörhasa, és seszínű, ritkás haja lehetett a ludas. Hallgatagságával, kérlelhetetlen 
hallgatagságával tüntetett, bárki fordult hozzá, néma, hideg és rezzenetlen maradt. Látszott, 
úgy tekint arra, aki kapcsolatba akart kerülni vele, mintha az nyomban kéregetőnek lépett 
volna fel, akart volna valamit tőle, és hát igen, azonnal a kérelmező szerepébe került az illető, 
milliárdosunk viselkedése jóvoltából, még ha nem is akart kérelmezni. Tudniillik a vele 
érintkező szembe találta magát hallgatásával, észbontó hallgatásával, mondhatott annak bárki 
bármit, az, vagyis a milliárdos szilárdan hallgatott, és szúrósan nézett, így aztán a vele 
kapcsolatot kereső kényszerült beszélni, és tényleg, mint egy kérelmező beszélni, ha nem is 
kérelmezett. A hallgatás volt az az eszköz, amivel legbiztosabban gyakorolhatta az elnyomást 
a milliárdos, igen, az elnyomást. Ha milliárdosunk ült, akkor váratlanul állt fel, és hagyott 
faképnél, és ment a következő fotelhoz vagy sarokba, és máris elfelejtette, ki is beszélt hozzá 
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az előbb. Ha kezet nyújtott, kegyet gyakorolt, alig nyújtotta ki vagy éppen magasra tartotta 
karját, a másiknak nyújtózkodnia, ágaskodnia kellett, ha csak a kezével is. Elvárta pedig ez a 
milliárdos a közeledést, bár úgy tett, mintha nem érdekelte volna, viszont ő nem közeledett, 
hanem mint egy szobor, élettelennek és mozdíthatatlannak látszott. Így avatott hivatalos 
szertartássá minden kapcsolatfelvételt, és számára ez a szertartás hatalmi kérdésnek látszott. 
Minduntalan meg akarta a másikat törni. Ha mondott valamit, az a parancsolás hangsúlyaival 
tűnt ki. Gőg, megítélés, hidegség volt minden, amit magából láttatni akart. Löketszerűen és 
erőteljesen fordított hátat akárkinek, és máris a, termetéhez képest, széles hátát mutatta, amint 
határozottan, de sosem túl sebesen arrébb mozgott. Minduntalan váratlanul, hirtelen fordult és 
lépett el, megalázva azt, akit faképnél hagyott. És közben szerteszéjjel tekintgetett, figyelte, 
hogyan hat viselkedése a társaságra, a közönségre. Felesége, aki valószínűleg Párizsból 
származó nagyestélyit, és rengeteg aranyat meg drágakövet viselt, árnyékként, ahogy mondani 
szokták,  követte.  

Múltja eme milliárdosnak, a régi világbeli, kissé homályosnak tetszett. Annak idején, a 
népköztársaságban bizonyos művészek és filozófusok körébe járt, holott egyáltalán nem volt 
oda való semmilyen szempontból, legfeljebb azért, mert viselte a farmer öltönyöket. Mégis 
befogadták, ugyanis a legutóbbi magyar forradalomban, állítólag, harcolt, és ilyen múlttal, a 
vele szemben kezdetben bizalmatlankodó kékharisnyáknál és kékzokniknál bizalmat szerzett, 
hiszen a honi kékek, és elsősorban ők, csodálták azokat, kiket forradalmárnak hihettek. Sőt 
még inkább kiváltott csodálatot, amikor műanyag kisiparosnak csapott fel, hiszen a 
magánüzlet színfoltnak számított akkoriban és kivételnek egy ilyen körben. És nemhogy 
hallgatag lett volna, de éppen nagydumás. Majd hirtelen eltűnt, és mintha a gyors feledés 
szomorú osztályrésze jutott volna neki. Ám az egyik kékzokni, mikor végre nyugatra 
utazhatott, találkozott hősünkkel Nyugat-Berlinben, ahol nem farmert viselt, hanem márkás 
öltönyt, drága selyeminggel, divatos nyakkendővel, azonban akkor már hallgatag volt, de még 
mosolygós, minden kérdésre sejtelmesen mosolygott. Viszont hazatérőben lebukott 
cigarettacsempészeten, de mert a csempészárú nem az ő nevére szólt, neki semmi baja sem 
lett. Aztán feltűnt Amszterdamban és  Londonban, ahol az emigráció köreiben azt híresztelte, 
hogy emlékezetes kaland során jutott ki, tehervagonban elbújva, soktonnányi csirkerakomány 
ládái között, csak az volt a feltűnő, hogy egy ilyen utazás után mennyire ki van párnázva 
pénzzel. Mikor a politikai változások lehetőségének szeléről értesült, gyorsan hazatért, és 
miután megosztott, mint rebesgették, az ostromlott hatalommal bizonyos értesüléseket az 
angliai magyarokról, és azokról a régi, hazai kékharisnyás és kékzoknis társaságok jeleseiről, 
akik a változást, éppen a jelen változását mozgatták, hát magáévá tehetett hitelből, ahogy 
rebesgették, néhány állami tulajdonú céget. Aztán hirtelen átállt az ostromlókhoz, és, érdekes, 
nem érdekes, most már az ostromlók kegyéből vonhatott magához újabb cégeket. A házigazda 
felesége, mint megvallotta, félt hősünktől, mivel a szóbeszédek bérgyilkosokkal is 
kapcsolatba hozták, hát szerette volna, ha nem kell meghívni, de férje ragaszkodott hozzá.  

Több csoport alakult ki, az egyik csoportban, ahol különleges formájú italos 
poharakból színes koktélokat ittak, a házépítésekről cseréltek eszmét, panaszolták, hogy 
Magyarországon lehetetlen egy rendes házat felépíteni, rengeteg pénzből is lehetetlen, mert 
valami mindig hiányzik vagy hibádzik, ha újszerű és megbámulandó a terv, akkor nem lehet 
felhajtani nemes anyagokat, ha fel lehet, akkor el vannak cseszve az arányok, és repedezni 
kezd az úszómedence, ha nincs elcseszve és nem repedezik, akkor rossz tájolású legalább az 
egyik terasz, ha jó tájolású mind, akkor a kerttervezők által becsapódtak, a mangófa nem hoz 
mangót. Egy másik csoportban, kiknek résztvevői fotelokban ültek, és orosz kaviárt 
párosítottak francia pezsgővel, arról panaszkodtak, hogy kevés a golfpálya, hogy nincs 
Budapesten nyilvános fórum, ahol meg lehet jelenni csak úgy, megbeszélés nélkül is 
találkozni, és ahol nem csodálkoznak rá az ember ruházatára, ékszereire, autójára. És 
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felhozták, hogy kipihenni magukat nem Thaiföldre vagy Miamiba utaznak, dehogy, hanem 
Óceánia vad szigeteinek szelíd hoteljaiba.  

Milliárdosunk tekintélyes, hatalmi hallgatásba burkolózva egy harmadik csoportban 
ült, melynek tagjait éppen új-guineai gyümölcssalátával szolgálták ki a frakkos pincérek, és 
ahol arról cseréltek eszmét, hogy azok viselik a terheket méltánytalanul, igazságtalanul 
hazánkban, akik a vállukra vették az országot, akik sikeresek, akik győztesek, ha egyáltalán 
ilyesmiről, mint győzelem, szó eshet nálunk, nem is érdemes sikeresnek lenni, vállra venni 
valamit is egy ilyen helyen, mint Magyarország, sőt itt még győzni is vereséggel ér fel.  

Idegesített, sőt bőszített, amiket hallottam, nem is beszélve azokról, akiktől hallottam, 
idegesített ez a kirívóbbnál is kirívóbb, csak reklámokban látható villa. És nem illettünk a 
társaságba, vizsgálgattak is bennünket, Emmát és engem gyanakodva, mert öltözékünk 
tökéletesen elütött az itt és ilyen alkalomra szokásostól. Minél több szöveget hallottam, annál 
inkább elöntött a méreg, tulajdonképpen kezdtem elveszíteni a fejemet. Hihetetlen 
felháborodás öntött el, nem tudtam megfékezni, és amikor felháborodásom túlment már 
mindenen, tényleg elveszítettem a fejem, odaléptem, szinte nem is tudtam róla, 
milliárdosunkhoz, és utánozni kezdtem, utánozni ott a társaságban, mint felháborodásom 
legfőbb alanyát, és mintha egy kisördög is arra biztatatott volna, utánozd, utánozd.  

És közben, az utánzás közben úgy éreztem megint, illetve még mindig, hogy 
menedékre leltem, no persze csak bizonyos értelemben.  

A milliárdos egy fotelban terpeszkedett, hát elé furakodtam, és farkasszemeztem vele, 
mint egy szobor tekintettem rá, és követelőzően is, hogy na, mi lesz. Szorosan összezártam a 
számat, nehogy kiszaladjon rajta valami szó, arckifejezésemet hidegre és rezzenéstelenre 
igazítottam. Erre felpattant ingerülten. Álltunk egymással szemben, mint két háborús fél. Nem 
szóltam, szóljon hősünk, ki akartam kényszeríteni, ahogy ő szokta másokból, elhatároztam, 
kivárom, szóljon először ő. A közös némaság bénítóan hathatott ránk, mert mintha tényleg 
belebénultunk volna némaságunkba. Feltűnt a társaságnak, milyen kegyetlen hidegséggel, a 
megítélés mily fensőségével, és mekkora ellenségességgel szemléltem a milliárdost, éppen 
úgy, ahogy a milliárdos szokta a többieket, feltűnt, és egy kis kör keletkezett körülöttünk. 
Teltek-múltak a percek, egyre feszültebben, mire aztán, érdekes, milliárdosunk dobta be 
először a törölközőt, megszólalt, mondván sértetten, rekedten és bőszülten, nyilván ismerjük 
egymást. Hallgattam, állhatatosan hallgattam, és késpenge élességgel figyeltem, behatolva 
tekintetemmel a milliárdos arcába. A kör körülöttünk egyre terebélyesedett.  

Milliárdosunk keze ökölbe szorult, és éppen faképnél akart volna hagyni, mikor, 
megszüntetve az utánzást, megszólaltam, a legtermészetesebb módon szólaltam meg, 
kijelentvén, hogy az előbb utánoztam önt, tükröt tartva ön elé, megmutatva, milyen 
visszataszítóan viselkedik, de már abbahagytam, mert az utánzás, a legújabb kutatások szerint, 
háborúzásba torkollhat. Milliárdosunk visszahőkölt, furcsa lehetett neki, amit mondtam, és 
rám mordult. Fogalmam sincs magáról, és nem is igen lesz, jelentette ki gőgösen, hihetetlen 
gőggel, tűnjön a szemem elől! Ám én a kiengesztelés szándékával elmosolyodtam, amilyen 
kedvesen csak tudtam, magyarázva, hogy csak kíváncsi voltam, miért viselkedik ön 
olyannyira megalázóan a másikkal. Kedves mosolyom ellentétben állt bíráló szavaimmal, 
ezért milliárdosunk kissé tanácstalankodott, melyiknek higgyen, megtorpant, de csak egy 
pillanatig, aztán megjegyezte durván, hogy barom, és továbblépett, löketszerűen, erőteljesen, 
a hátát mutatva. Haboztam kis ideig, majd utána mentem, elé álltam, és megkérdeztem 
kedvesen, lágyan, miben segíthetek önnek? A milliárdos elképedve szemlélt, és kijelentette, 
úgy látszik, maga összetéveszt valakivel. Kérem szépen, mondtam, és engesztelően mondtam, 
a legengesztelőbben, ahogy tőlem kitelt, tényleg szeretnék segíteni önnek. Mint aki nem hisz 
a fülének és szemének, úgy tekintett rám milliárdosunk, de azért úgy is, mint egy bajvívó. 
Halkan, kérlelően mondtam, hogy uram, vagyonának tizedét, na jó, egy százalékát, legyen 
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szíves, ossza szét hajléktalanok között, csak egy százalékát, mondtam bele a milliárdos 
arcába. Az merően szemlélt továbbra is, úgy, mint akit  legszívesebben lelőne.  

Mindenki kettőnket bámult, várták, felajzva várták, mi lesz még köztünk, miközben 
Emma hol alig bírta nevetését visszatartani, hol ugrásra készen, eltökélten figyelte, mikor kell 
közbeavatkoznia esetleg.  

Maga hülyének néz, jegyezte meg a milliárdos, hülyének néz, és ez nem veszélytelen, 
vigyázzon, játssza ugye az eszét a rovásomra, és nem számol bizonyos következményekkel. 
Hallgasson meg, mondtam, sok mindent képzelek önről, miután a pályájáról értesültem, a 
pályája azt igazolja, hogy az eltérőt kereste, mindenben az eltérőt meg a szerteágazót, és 
kapóra jött önnek minden új lehetőség, azt megragadni, az ön szenvedélye lett, mint tudjuk, 
szenvedélye az újat magáévá tenni, persze csak akkor, ha sok pénzre látott esélyt, akkor teljes 
erővel belevetette magát, érvényre juttatva az újat, és a lehető legtökéletesebben juttatva 
érvényre, persze az üzleti, üzletelő életben, és önmaga javára, tudom, de ha ön átvinné 
mindezt, vagyis érvényre juttatná az újat egy másik pályán is, a jócselekedetek pályáján, 
mások javára is, ott is igen hatékonynak mutatkozhatna. Hideg gunyorossággal mért végig 
milliárdosunk, és megkérdezte éllel, ugyan, árulja már el maga, mit tanult, nyilván sokfajta 
bizonyítványt szerzett, mint afféle okostojás, és megismételte, maga egy okostojás, és 
elvigyorodott. Majd hozzátette, viszont én nem vagyok sem okos, sem tojás, nekem semmiről 
sincs bizonyítványom. Nem is kell bizonyítvány önnek, mondtam, és nyugtatgatóan 
tekintettem megint milliárdosunk arca közepébe, az akarat sokszor fontosabb a 
bizonyítványnál, különösen az ön esetében, uram, az akarat, és az akarata állandóan, 
gondolom, az újdonatúj pénzszerzésen edződött, úgyhogy bizakodom, mégis csak megfogadja 
tanácsomat, hogy áttegye akaratát egy új pályára,  a jótékonykodáséra, mert az is merőben 
akarat dolga volna, ráadásul újdonatúj is volna, az ön gyakorlatában mindenképp, és felemelő, 
figyelemfelkeltő, gyönyörű, egy új élet nyílna meg ön előtt, egy jó, szép, igaz élet, induljon 
meg egy ilyen élet útján. Maga egy undorító provokátor, jegyezte meg metszőn milliárdosunk, 
egyszerű beugrató, nem jósolok nagy jövőt magának. Féltem önt, uram, mondtam, furcsán 
hangzik ugye, magát félteni, uram, de, higgye el, mégis féltem, saját magától féltem. Barom, 
vágta fejemhez a milliárdos, barom, nincs időm egy ilyenre, magára nincs időm. És odavetette 
nekem, befejezni, menekülni, vége, szóval menekülni, semmi esélye, csak ha elmenekül, 
meneküljön az országból is, mondta ridegen milliárdosunk az arcomba. És gyorsan, 
parancsolóan megindult a kijárat felé, felesége loholt mellette.  

Utána szóltam, uram, tudatom önnel, hogy túlélésünk kikerülhetetlen és mind 
egyértelműbb parancsa lett a mérhetetlen magánhatalom megszüntetése, aminek ön a 
birtokában van, és amiről tudatosan le kéne mondania. És ismét magyarázni kezdtem neki, 
amit már az imént is, persze csak a hátának, mert azt mutatta nekem, hogy  utánozni kezdtem, 
mert ha nem esett volna le önnek a telefonérme, uram, elárulom, önt utánoztam, ha 
kifigurázva is, aztán  elhagytam az ön utánzását, hiszen az utánzás gyűlölködésből is 
fakadhat, és lemondtam gyűlölködési kényszeremről, ami az ön megpillantása következtében 
uralkodott el rajtam,  és le szeretnék mondani egyszer és mindenkorra a gyűlölködésről, az ön 
gyűlöletéről is, kényszerítem magam ezentúl erről lemondani, kényszerítem és lemondok, és 
éppen most, mert a gyűlölködés gyűlölködéshez vezet, kölcsönös gyűlölködéshez, a 
gyűlölködés utánzásához, az pedig körkörös gyűlölködéshez vezet, amelyet meg kell 
szakítani, ha élni akarunk, tehát jó napokat kívánok önnek, uram, meg sok szerencsét is.  

Milliárdosunk hátrafordult felém, gúnyosan röhögve, és kijelentette, micsoda 
szerencsétlen elmebeteg seggfej vagyok. 

Tulajdonképpen igaza volt, magamba is roskadtam, ugyanakkor átfutott rajtam, hogy 
mit akarok, miért roskadok magamba, hisz menedéket találtam, és már nem először, és 
nemcsak az utánzásban, hanem annak megszüntetésében is. 
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A társaságban morogtak, nevettek, mosolyogtak, illetve szörnyülködtek rajtam, 
Öreghet, akinek köszönhettem a meghívást, már nem láttam köztük. Valaki rám szólt, hogy 
na, szegény fiú, tényleg micsoda egy seggfej is vagy te. Mások átvették, és szinte kórusban 
hangoztatták, seggfej, seggfej! A házigazda dühöngött, és rám mutogatott, mondván, nem is 
ismer, hogy kerülök én ide, én, aki elmarta tőle a díszvendéget, ellehetetlenítette a partiját! 
Oda szólt nekem, kicsoda maga?  

Nem válaszoltam, hanem eltávoztunk Emmával, aki mindkét kezében, nagy 
gyümölcsevő lévén, csomó olyan gyümölcsöt tartott, amilyeneket még soha sem láttunk, 
nemhogy ettünk volna, azokat eszegette örömmel, majd arcon csókolt kitüntetése jeléül.   

Akkor már Emma második hónapja nem kapott fizetést a kommunikációs cégtől, senki 
sem kapott, és amikor a harmadik meg a negyedik hónapban sem kaptak, amiből további 
keserveink támadtak, javasoltam, menjen Emma táppénzre, de Emma leintett, hogyan 
képzelem, azonnal kirúgnák. Erősködtem, ott kellene hagynia ezt a céget, melyet arcpirítónak 
neveztünk mi ketten különben is, ne dolgozzon ingyen, ne legyen hülye, sőt, tettem hozzá 
szónokiasan, igen szónokiasan, pereljen a pénzéért. Naponta ostoroztam Emmát, hogy most 
már elég, lépjen fel, szervezzen sztrájkot, és ha a kollégái nem akarnak, sztrájkoljon egyedül. 
Emma legyintett rám. Mindenki kitartott, Emma is, fizetség nélkül, reménykedve, és hinni 
akarva abban, hogy majd, mint ígérve volt nekik, megkapják a pénzüket. És hajmeresztő 
módra, mint megjegyeztem dühödten, jobban hajtottak, mutatva, megérdemlik, hogy 
megkapják, ami különben is járt nekik. Elképedtem, mikor láttam, hogy Emma is beállt, alig 
hihetően, a sorba, Emma, aki azelőtt, a korábbi rendszerben már régen bemondta volna az 
unalmast, és fellépett volna és milyen megalkuvástól mentesen. Amikor figyelmeztettem 
Emmát erre, azt válaszolta, lassan a testtel, manapság már, vegyem csak észre, nem olyan 
időket élünk. És csak hajtott és hajtott, pénzt nem látott, de hajtott tovább, egészen addig 
hajtott, tavasz elejétől nyár végéig, amíg, az egyik augusztusi reggelen kidobóemberek állták 
el az utat, a cég bejáratát, és tanácsolták, mindenki menjen haza szépen, vagy menjen oda, 
ahova akar, és ne is jöjjön többé. Kiderült, a cég összeomlott vagy összeomlasztották, 
tartozásai óriásira rúgtak, számtalan per indult ellene, pénzmosásra épült, legalábbis ez terjedt 
el, felmondtak mindenkinek, az elmaradt béreket nem folyósították, sőt a járulékokat, 
mondani sem kell, soha nem fizették be, mint kiderült, az alkalmazottaik után. Hiába fordult 
Emma bírósághoz, az, röhejes, de tehetetlennek jelentette magát, mert a cég közben, mint 
összefoglalható volt, felszívódott, és felszívódhatott, mintha soha sem lett volna, és minden 
következmény nélkül tehette, ha csak az nem volt következmény, hogy a tulajdonosok 
megvagyonosodtak.  

Különben Emma hihetetlen ajándékozási szenvedélyt mutatott, állandóan ajándékozott 
valakinek valamit. Nemcsak karácsonyra vagy születésnapra és névnapra ajándékozott, 
hanem, ha meghívtak bennünket vacsorára, társaságba, akkor is szépen vitt ajándékot, és 
nemcsak mondjuk egy üveg bort, hanem próbálta kitalálni, mi volna éppen arra az alkalomra 
meg a meghívóink számára stílusos. A legfontosabb szempontja az volt, hogy olyan ajándékot 
adjon a kiszemeltnek, amilyennek örülhet, szerethesse, neki való legyen, csodálkozzon, 
elhűljön, emlékezetesnek gondolja. Ezért igen törte a fejét, kihez milyen ajándék illik és 
milyen alkalomra. Ügyet csinált az ajándékozásból, nagy-nagy ügyet, jelentős eseménynek 
ruházta fel. És ajándékozott, ha megbeszélt találkozót a barátnőivel, barátaival, azoknak is 
csak úgy ajándékozott. És ajándékozott az ügyintézőnek, ha elintézett egy ügyet, de nem előre 
lekenyerezésként, hanem utólag. És ajándékozott a szomszédnak valamilyen ürüggyel, 
például, ha felmosta a közös előterünket. Ajándékozott a kollegáinak, ha azoknak gyereke 
vagy unokája született. Ajándékozott a szüleinknek, ha ellátogatott hozzájuk, ajándék nélkül 
soha sem állított be. Ha valamilyen ruhadarabot, dísztárgyat, lemezt, bizsut stb., feleslegesnek 
ítélt, akkor azt elajándékozta. Gyűjtögette az ajándékozni valókat, több fiókja is volt tele 
leendő ajándékokkal. Előre nem tudta, kinek is fogja ajándékozni, amit gyűjtött, minden 
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esetre gyűjtötte. És mikor kellett éppen valakinek valamit ajándékozni, akkor csak elővette, 
no lám, itt van, ezt fogja ajándékozni, milyen jó, hogy nem kell rohangálni az ajándék miatt 
az utolsó vagy az utolsó előtti pillanatban, főleg akkor, mikor kifogyott már a pénzből. És 
ahogy becsomagolta! A csomagolásra óriási gondot fordított. Legyen a csomagolópapír és a 
tasak színe hasonló, sőt a csomagolás színe harmonizáljon az ajándék színével. Arra azért 
vigyázott, nehogy a csomagolás felhívóbb erejű legyen, többet mutasson vagy többet érjen, 
mint maga az ajándék, és főleg, nehogy többet várjon a csomagolástól a megajándékozott, 
mint amit várhatott. És ahogy átadta! Olyan örömmel, kedvességgel adta át, amitől a 
megajándékozott általában meghatódott.     
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Mikor először látom, hogy  Csongor, hétévesek vagyunk akkor, elővesz, csak úgy, 
azon a sátoraljaújhelyi téren, ahová délutánonként járunk, egy karmester pálcát, miközben a 
többiek fociznak, és vezényelni kezd, hát elámulok, röhögés fog el, ámde, mikor a srácok 
abbahagyják a focizást, hogy körbe vegyék Csongort és gúnyolják, röhögjék, hát önkéntelenül 
rájuk támadok, pofa be, elég, kiáltom; élhetek ezzel a kifejezéssel, hisz, jó focistaként, 
tekintélyem van a téren. Aztán  Csongorra mordulok, hagyja abba, mert úgy csinál, mint egy 
féleszű. Azonban Csongor nem zavartatja magát, folytatja a vezénylést, tudniillik 
karmesternek készül, karmester pálcáját mindig, mint kiderült, magánál hordja, meg aztán 
zongorázik éjjel-nappal, feltűnő tehetségnek tartják. Néhány srác nekimenne, ám megelőzöm 
őket, és odamondom, milyen hülye ez a Csongi a pálcájával, és Csongornak ugrok, teljesen 
váratlanul, leteperem, bár gyengébbnek látszom, kisebb is vagyok Csongornál, aki 
nagycsontozatú és magasabb nálam, mégis a földre döntöm, és kétvállra fektetem; akkor 
fektetem első alkalommal kétvállra, aztán minduntalan, nehogy mások tegyék, mikor 
Csongorra rájön a téren a vezénylési kedv. Szóval, jól helyben hagyom Csongort, azonban 
csak Csongor védelmében csinálom. 

Egyszer, mikor megint kétvállon fekszik alattam Csongor, és úgy teszek, mintha 
megvetően tekintenék felülről Csongor arcába, akkor Csongor kijelenti, és mosolyogva, 
mintha oly jól érezné magát legyőzetve, és nem nyomná hátát keményen a hepehupás talaj, 
hogy Gyulci, kis kölök, nemsokára akkora karmester leszek, mint Klemperer, és te, Gyulci 
minden hangversenyemre ingyen jöhetsz. Váratlanul jön Csongor eme megnyilatkozása, 
elsősorban a Gyulcinak szólítás, ami oly bizalmas, hogy egészen megzavarodom, nem is 
akarok hinni ennek a baráti, sőt kedves hangnak, hisz Csongor előtt titkolom, hogy 
védelemből, éppen az ő, Csongor védelméből birkózom le. És zavarom fokozódik, mert 
Csongor tekintetében vonzalmat látok, eltökélt vonzalmat, ahogy ott fekszik alattam, ráadásul 
a nedves földön, mivel nemrég még esett. És Csongor megismétli, higgyem el, ingyen jöhetek 
majd minden vezénylésére, és az első sorba. Hidd el, Gyulci, ismételgeti. Lágyan, becézően 
hangzik ez a Gyulci, és bennem feltolul a baráti érzés, amely már megvan ugyan, csak 
elnyomom magamban, most viszont világossá válik, hogy nekem az, aki Gyulcinak nevez, a 
barátom, nem is lehet más.  

És megtörténik, hogy engedem magam, újításként, Csongortól kétvállra fektetni, és 
miközben merően és lágyan tekintünk egymás arcába, jómagam most alulról, Csongor 
felülről, Csongor azt mondja, na most győzök, pedig, Gyulci, te vagy az erősebb; mire én, 
mintegy Csongor igazságát bizonyítva, megint felülre tornázom magam, és lágyan meg 
merően szemléljük egymást továbbra is. Azontúl játszunk a birkózással, hol az egyikünk, hol 
a másikunk engedi magát kétvállra fektetni. 
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Rendszeresen meg kell mentenem Csongort mindig, mikor a téri srácok felbőszülnek 
vezénylése ellen, meg is mentem, csellel élve továbbra is, ráförmedve, Csongi, te barom, és 
hozzáteszem, szétverem a pofádat, mintha nekem is terhemre volna Csongor vezénylése, és 
bolondnak tartanám. És Csongornak megyek, mindig, szertartásszerűen, nehogy mások 
tegyék, és kétvállra fektetem. Így megy ez évekig. Jól helyben is hagyjuk a másikat 
néhányszor, szenvedélyesen, miközben a szemlélődő tanúk elbámulnak, hogy ugyanakkor 
Gyulcinak és Csonginak szólítjuk egymást, és milyen gyengéden. 

Ámbár nekem azért, Csongor barátjaként is, lesül arcomról a bőr, mikor Csongor 
előveszi a vezénylő pálcáját, és előveszi, nemcsak otthon egy nagy tükör előtt, ahol a 
mozdulatokat gyakorolja, hanem bárhol és tényleg bármikor előveszi, és vezényel, nem 
zavartatva magát, valószínűleg megerősítést kapva szüleitől, csak csinálja, biztatják, rá más 
szabályok vonatkoznak, tudniillik ő, Csongor lángész a zenében, bizony, mint a zongoratanára 
is hangoztatja, és egy ilyen, ha kedve támad, vezényeljen csak iskolában, utcán, téren, hát így 
is tesz Csongor, nem érdekli a jelenlévők röhögése. Nem ad a megítélésre, arra, ahogy mások 
látják, ellentétben velem, akit eléggé befolyásol a környezet akkoriban, így hát irigylem, 
amiért Csongor ennyire fesztelenül képes magát adni.  

 Ráadásul ráébredek ezenközben, hogy képességem adatik kihúzni bajból másokat, 
kellemetlenségből, nehéz helyzetből, és hogy eme képességem kiderülhet, azt Csongornak 
köszönhetem.  

Hosszabb időre elszakadok Csongortól, miután Csongorék, Csongor zenei 
tanulmányai miatt, felköltöznek Budapestre, ugyanis szülei, könyvelő apja, üzletvezető anyja 
mindent megtesznek fiukért, és bár én is Pestre kerülök hamarosan, nem keresem meg 
Csongort, mivel úgy érzem, Csongor nem azt jelenti nekem Pesten vagy Budán, mint 
Újhelyen. Egyszer ugyan, Csongor hívására, elindulok hozzájuk, ámde mikor befordulnék a 
kapun, hirtelen meggondolom magam, tudniillik felrémlik előttem Csongor, amint előveszi  
karmester pálcáját és vezényel, mire, magamnak is meglepetést okozva, szépen 
visszafordulok. 

Évek múltán, kíváncsiságból meghallgatom, hogyan vezényli Csongor, már kiképzett 
karmesterként, Haydnt, Mendelssohnt és Sztravinszkijt, és mikor tapasztalom, hogy Csongor 
ugyanolyan mozdulatokkal, mint mikor gyerekként előveszi a téren pálcáját, vezényel, és 
micsoda hangzást csal ki a zenekarból, hát meghatódom, bemegyek Csongor öltözőjébe és 
kijelentem, hogy Csongi, annak a Klemperernek, nevezzük Klempinek, a te  árnyékodban, 
leáldozik. Jót nevetünk, és miután Csongor elárulja, mennyire tetszenek neki tanulmányaim, 
tudniillik olvassa, hát hogyan is ne újulna fel barátságunk.   

Aztán, büszkélkedve Emmával Csongornak, olyan íróként mutatom be Emmát, aki 
zenei csengésű szövegeket formál, csak azért mondom ezt, mert törekszem elfogadtatni 
Csongorral Emmát, amit Emma igen óhajt is, hisz nagyra tartja Csongort mint karmestert, 
közel akar kerülni hozzá, annál is inkább,  hisz az én barátom.  

Egyszer aztán Csongor kioktatja durván Emmát, valamelyik Bartók darabon 
összevitatkozva Bartókról, egészen váratlanul, arcán mély ellenszenvvel, sőt ellenségesen, 
majd előkapja a karmester pálcáját, bemutatva dühödten, micsoda dühvel, hogyan is kell 
érteni Bartókot. Igen feszült leszek, elkeseredett is, ámde próbálkozom valami lazasággal, 
humorral, bemondván, Csongi, próbáld csak vezényelni Emmát, meglátod, egész, neked 
tetsző zenekar van benne.  Nem veszik a lapot, sem Csongor, sem Emma, engesztelhetetlenek, 
és mikor látom, kudarcot vallok megbékítésükkel, ideges leszek, kivörösödöm és morgok. 
Emma, tapasztalva idegességemet, most már visszavonulna, azonban nem teheti, mert 
Csongor nem bírja magát fékezni, és tovább támadja Emmát, és nem Bartók miatt, mint 
előzően, hanem miattam, kinyilvánítva váratlanul, vegye észre Emma, ha nem venné, hogy 
engem gátol az alkotó munkában, magát helyezve előtérbe, holott, tudja meg Emma, ha nem 
tudná, én sokkal tehetségesebb vagyok nála. Elképedek és kiborulok, már-már annyira, hogy 
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ingerem van Csongort megint kétvállra fektetni. Rákiabálok Csongorra, elég, Csongi, mit 
képzelsz, beavatkozhatsz az Emma meg az én dolgomba, a kettőnkébe, hülyébb kölök vagy, 
mint hajdan. Csongor elrohan felbőszülten, én letörten hallgatok, félve, hogy vége  
barátságunknak.  

Jobbnak látom, hogy kettesben találkozzak azontúl Csongorral, ami Emmát sérti, 
kizárva érzi magát, és féltékeny, hiába magyarázom nagy igyekezettel, ne nehezményezze, és 
nehogy ellene irányulónak tartsa, különben sem olyannak ismerem, remélem, aki féltékeny 
férje barátjára. Na jó, gondolja Emma, szép szöveg, próbál jó képet vágni, de őszintén nem 
megy neki, mert tart attól, hogy az én vonzódásomnak Csongorhoz házastársi kapcsolatunk 
látja a kárát. Csongor meg a barátságunkat félti Emmától, annyira, hogy mikor egyszer 
találkozik Emmával véletlenül az utcán, a Múzeum körúton, hihetetlenül otrombán viselkedik, 
elfordítja fejét tőle, egy lágy napsütéses, tavaszi napon, a nagy antikvárium előtt. Emma 
elmeséli nekem, könnyeivel küszködve, hát feldühödöm, és megígérem, tisztázom 
Csongorral, ez azért már sok. Csongor bocsánatot kér, és megint eljár hozzánk, viszont egy 
újabb, Emmával való vitája alkalmából, mikor megint hadonászik a karmester pálcájával, 
fejembe száll a vér, felugrom, ráordítok Csongorra, milyen hülye vagy azzal a pálcával, 
Csongi, te, barom, seggfej kölök, szétverem a pofádat, és Csongornak ugrom, kétvállra 
fektetem, Csongor pedig, mikor kiszabadul, köszönés nélkül távozik, és többé felénk sem néz. 

Megérdeklődöm kissé szorongva Emmától, vajon nem túl visszataszító látvány-e két 
ilyen meglett, felnőtt férfit birkózni és egymáson fekve látni? Inkább vicces, válaszolja Emma 
megkönnyebbülten, sőt örömmel, látva, hogy barátságunk oda, és még jobban 
megkönnyebbül, amikor Csongor, egyik külföldi meghívását felhasználva, nem tér vissza, 
legalábbis egy darabig.  

Kornéllal való  barátságom egészen másfajta. 
Zavarba jövök, elpirulok, mikor Kornél, akivel együtt járok a technikumba, egyszer 

csak uzsonnát hoz nekem, sonkás, zöldpaprikás zsemlét, és megjegyzi, nézz csak, Gyula, a 
lelked mélyére, mintha olyan árva volnál. Nem akarom elfogadni az uzsonnát, kínos nekem, 
és kérdőre vonom Kornélt, hogy-hogy árva volnék, ne vicceljen, honnan veszi, él anyám  is, 
apám is, úgyhogy nézzen ő, Kornél inkább a lelke mélyére. Kornél kijelenti, hogy látja, 
sosincs  uzsonnám, ki is adna nekem, egy diákotthon lakójának, távol a szüleimtől, ezért 
mond árvának. Ne féltsen, mondom, közel az élelmiszerbolt, oda kiszaladok a nagyszünetben, 
pedig az tilos, és kiflit veszek, kolbászt meg nápolyit. Persze kétforintos kolbászt, jegyzi meg 
Kornél, de amit ő tud hozni, az például téliszalámi. És makacsul hozzáteszi, Gyula, árva vagy, 
nézz a lelked mélyére. Kiderül, azért gondol árvának, mivel  igen távol vagyok nemcsak az 
otthonomtól, hanem  ettől az iskolától is, az itt tanulható tárgyaktól meg az osztálytársaimtól, 
és a kollégiumi társaimtól ugyancsak, különben ő hozzá, Kornélhoz hasonlóan távol, ámde ő 
haza mehet tanítás után, magam meg árván lézengek a komor, rideg, otthontalan 
kollégiumban, igen feltűnően árván. Nem látja, hogy kapcsolódnék valakihez is, illetve, ha 
akad is, akihez szólhatok, kapcsolódhatok, mert azért akad, az nem oszt, nem szoroz nekem, 
az nem teszi semmissé az árvaságomat, legalábbis ahogy ő, Kornél tartja, főképpen a nedves, 
szeles őszökön, meg a hideg, korán sötétedő teleken. Megdöbbenek, mennyire képes Kornél 
kitalálni, megsejteni, hogy tényleg teli vagyok árvaság érzéssel, és meghatódom, és sajnálni 
kezdem magam.  

Sikerül egy padba ülnünk, és párban tünedezünk fel, sülve-főve, attól kezdve, hogy 
Kornél megérkezik reggelenként az iskolánk elhanyagolt, szomorú, sárga épületébe. Kissé 
még hasonlítunk is, Kornél szintén vékony és sötétbarna, szemüveges, inkább magas, mint 
alacsony, arckifejezése hol merengő, hol gunyoros, akárcsak az enyém; és gazdag uzsonnákat 
kapok Kornéltól. Mindent megbeszélünk, mindenben egyetértünk, kiöntjük egymásnak 
szívünket, miközben elkülönülünk a többitől. Tudja, nem szeretek ebbe a technikumba járni; 
és egyszer Kornél kiböki, hogy ő sem szeret ide járni, és csak azért tanul itt, mert apja 
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meghalt, és anyja azon van, legyen valami képzettsége neki, Kornélnak már az érettségivel, 
tudniillik anyja fél, hogy nem tudja majd egyedül taníttatni fiát egyetemen. Így aztán Kornél 
is árvának érzi magát, ha csak félig is. Szegény Kornél, gondolom, és a szívembe zárom, és 
azt mondom neki, nézzen ő is a lelke mélyére, és sűrűn ismételgetjük egymásnak, nézz a 
lelked mélyére.  

Mindenesetre Kornél az osztály legjobban öltözöttje, a legműveltebb is, kifinomult 
légkört áraszt, és mikor ellátogatok hozzájuk, irigykedem, hisz Kornél villanegyedben lakik, 
szobája stílbútorokkal van berendezve. 

A lélek mélyében való kutakodás kedvünkre van mindkettőnknek, megbeszéljük, mi 
lakozik bennünk, milyenek is vagyunk mi, miért olyan a mosolyunk meg az arckifejezésünk, 
amilyen; megbeszéljük, ki merjük-e mutatni egy lánynak, mondjuk tánc közben, a felmeredt 
szervünkkel való tapadással, hogy érdeklődünk utána; és élvezzük nap mint nap, hogy, 
kettesben elvonulva a szünetekben, ilyen és ehhez hasonló dolgokat megtárgyalunk. Sokat 
tanulok Kornéltól, például a dzsesszről, Kornél dzsesszklubba jár, szenvedélyesen gyűjt  
dzsessz lemezeket. Aztán beavat a Bauhaus stílusba, él-hal az ilyen bútorokért, eszközökért, 
dísztárgyakért, ezekkel képzeli el berendezni jövendő lakását. És elmeséli, hogy világpolgár 
szeretne lenni, vagyis állandóan utazni földrészeken át, aminél jobbat, szerinte, el sem lehet 
képzelni, ezt akarja az élettől, ami nyelvtanulás nélkül elképzelhetetlen, és beírat engem arra 
az angol tanfolyamra, amelyre ő is jár, kijelentve, nézz a lelked mélyére, Gyula, aki ad 
magára, az tud angolul.  

Mikor Kornél a tanítás végeztével hazafelé készülődik, bánatos leszek, szomorú és 
szorongó. Elkísérem Kornélt mindig azon a soroksári, kietlen utcán, amely érdekesen 
folytatódik a villamos sínek mellett húzódó, keskeny, repedezett, köves úton, tulajdonképpen 
egy gyomos árok mellett húzódó ösvényen a villamosmegállóig, egy keskeny sávig két sínpár 
között. Minden nap elkísérem, és úgy búcsúzunk, mintha messzire utazna Kornél, és csaknem 
örökre, mintha nemcsak másnapig szakadnánk el egymástól. Mikor Kornél felpattan a kopott, 
sárga villamosra, leszól hozzám a huzatos, nyitott peronról, nézz a lelked mélyére, Gyula, 
addig is, amíg holnap találkozunk. Visszaszólok, holnap, Kornél, persze holnap, nézz a lelked 
mélyére.    

Miután ismét lesz otthonom, hogy szüleim, nagymamámmal együtt, végre Budapestre 
költöznek, árvaság érzésem a múlté, és úgy érzem, kötelezettségeim vannak Kornéllal 
szemben, aki ugye maradt félárva, így aztán minduntalan vendégül látom is, dicsekedve 
nagymamám főztjével. Szüleimnek tetszik Kornél, aki előadja legfőbb törekvéseként a saját 
család minél hamarabbi alapítását, mert erre törekszik, meg arra, hogy ha a fene-fenét eszik is, 
utazhasson, ehhez pénzt, sok pénzt kell keresnie, illetve külkereskedőnek kell lennie, attól 
nem tágít, biztosan meg is valósítja. És a gyakorlatias, megfogható dolgok és ügyek 
foglalkoztatják, mert a lényeg, amit szem előtt tart, a megfoghatóság, a gyakorlatiasság, a 
többi nem számít neki. Szüleim példának állítják elém Kornélt, tanuljam el tőle a földön 
járást.   

Tapasztalnom kell aztán, hogy Kornél, aki a közgazdasági egyetemen tanul, valóban a 
földön jár, és egyre inkább ott, és engem, aki akkor, mint már bölcsész, és tele a fejem 
eszmékkel, eszményekkel, képzetekkel, érzékenyen érint, amit önmagamnak ugyan nem 
akarok bevallani, hogy Kornél megváltozik; képességei közül csupán a köznapok 
gyakorlatában való tájékozódás magabiztosságát részesíti előnyben, és  amit örököl 
családjától, abból a stílusos környezetből, hajlamból, beállítódásból, szokásból, 
irányultságból, meg mindennek megtartásának óhajából, az anyagiak hangsúlyozása marad 
csupán, és a Bauhaus tárgyak gyűjtése, miközben világpolgársága külkereskedéssé 
egyszerűsödik, így aztán kifinomult légköre szertefoszlik.    

Meglehetősen idegen nekem az a lány is, akivel Kornél a hőn óhajtott családot 
megteremti, még egyetemista korában, akkor aztán szembesülnöm kell azzal, amit nem 



 65

szívesen teszek, hogy a Kornéllal bennünket egymáshoz fűző alapvető kötelék, az árvaság, 
félárvaság most már Kornél részéről is semmisnek mondható. Mi van helyette? Hát semmi, és 
mégsem semmi, vallom, ámde ami van, az meghatározhatatlan, ugyanakkor kimeríthetetlen, 
ámbár azonosíthatatlan. Ugyanakkor mégiscsak azonosítható, tudniillik csak annyit kell 
mondanunk egymásnak, hogy nézz a lelked mélyére, és máris elfelejtjük bajainkat, 
feldobódunk, és kitűnőn érezzük magunkat együtt.  

Mikor Emma is megjelenik a színen, el kell tűrnöm, hogy Emmáról csak úgy vesz 
tudomást Kornél és felesége, mint aki engem egészít ki, és kész. Emmával nem tudnak mit 
kezdeni, Emma sem tud velük, nincs közös témájuk, amit Emma mond, azon átsiklanak, amit 
ők mondanak, azon Emma bosszankodik. Emmától nem olvasnak el semmit, megjegyzem, 
tőlem sem igen. Emmát tudálékosnak, életidegennek tartják, aki még ráadásul bosszantja is 
őket világmegváltó hevületével. Igyekszik is Emma távol maradni találkozásainktól, ha 
meghívják is, szereti kimenteni magát. Fel is veti nekem, mennyire unalmas és semmitmondó 
számára a Kornélékkal való viszony, és hogy úgy látja, miszerint ez a barátság nekem szintén 
semmitmondó lett már. Ráadásul Ádám sem akar barátkozni Kornél gyerekeivel. Persze 
leintem Emmát és mosolygok, mit tudhat Emma a Kornéllal való barátságomról. És 
megmagyarázom, Kornél társaságában kipihenem magam és energiákkal telítődöm, mert 
ugyan, ki mondja nekem azt még, hogy nézz a lelked mélyére, és úgy, ahogy azt  Kornél 
mondja, hát senki. Pedig, az évek múltával, be kell vallanom magamnak, üresen hangzik ez a 
nézz a lelked mélyére, nincs semmi tartalma már. Azonban vonzódom Kornélhoz és kész, 
állapítom meg, Emmának is ezt mondom, és ebben meg is nyugszom, ez megfelel nekem, 
ilyen egyszerű.  

Mesélünk egymásnak Kornéllal, be nem áll a szánk, elmeséljük, mi történik velünk, 
hogyan viszonyulnak hozzánk mások, miképpen kerekedünk felül vagy maradunk alul, 
sikerül-e elintézni ezt, azt, amazt, feleség, gyerekek, vásárlás, új holmik és tárgyak, szomszéd, 
barát, ismerős, színház, mozi, tévé, hogyan is volt öt éve, tíz éve, húsz éve, szóval 
pletykálunk. És elkerüljük, hogy beszéljünk arról, ami lényeges, ami bevonna a másik 
szellemi, lelki köreibe. Csupán kikapcsolódunk, mikor együtt vagyunk, mégis 
csodálatosképpen feltöltődünk, holott a legegyszerűbb hétköznapiságon lovagolunk csak, a 
nagybetűs vagy kisbetűs életgyakorlaton.  Ehhez az kell persze, hogy feleségeink ne legyenek 
velünk. 

Persze Pala  a legjobb barátom egykor, magasan a legjobb.  
Döbbenten hallom, hogy valaki éppen azt jegyzi meg fennhangon, a nagy 

előadóteremben, a nevezetes professzorról, aki előadást tart, a törtetésben verhetetlenről, 
éppen azt fennhangon, amit én csak gondolok, ráadásul ugyanazokkal a szavakkal, 
amelyekkel gondolom, hogy első osztályú szemét. A fiatalember, akinek szájából elhangzik, 
szálfamagas, feltűnően szőke, világoskék szemű fiú. Felé fordulnak sokan a hallgatóságból, 
elítélően, lássák, ki merészel ilyesmit kibocsátani a száján, és ilyen hangosan, és a fiú 
feltűnően fehér fogait kivillantva mosolyog. Tovagyűrűzik a padsorokban, évfolyamtársaink 
körében,  az első osztályú szemét, a professzor nem hallhatja, túl nagy a terem.  

El kéne már takarítani ezt a szemetet, mondom, mikor az előadás után odalépek a 
fiatalemberhez, aki, mikor bemutatkozunk, annyit mond, hogy Pala, mert mindenki így hívja. 
Mikor kifejezem elismerésemet, Pala széles, csaknem az összes fogát kivillantó mosollyal 
veszi tudomásul. A többiek, elítélő pillantásokkal övezve, kikerülnek bennünket, és Pala, 
rájuk vicsorítva, megvetően megjegyzi, ezek, öregfiú, megtestesítenek egy…  De mielőtt Pala 
kimondaná, közbeszólok, hogy csordát. Pala, ismét megmutatva hófehér fogait, felnevet, és 
kijelenti, hogy megelőztem, brávó, öregfiú, mondja, ugyanezt a szót akarta használni, hogy 
csorda. Hihetetlen, gondolom, hisz az előbb Pala mondta ki azt, amit én gondoltam, most meg 
én mondtam ki, amit Pala gondolt. És rácsodálkozunk a másikra, és azontúl öregfiúzzuk 
egymást.  
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Mitől ez a csodaszámba menő összhang köztünk, töprengek, miért gondolom én 
ugyanazt vagy csaknem ugyanazt, mint Pala, akit csak most ismertem meg, és miért 
használok hasonló vagy ugyanolyan szavakat, kifejezéseket is? Talán lakozik bennem egy 
Palához igen hasonlatos lény? És ez a lény hangolódik Palára, ez fogadja szívébe Palát? Mert 
nyomban, és ezt is el kell ismernem, szívembe fogadom Palát.  

Nem győzök betelni a Palából áradó szellemmel, mert Palából sugárzik szinte minden 
lehetséges és lehetetlen, sugárzik a határtalanság, a parttalanság, az önérzet, a mintaadás 
szándéka, sugárzik egy nemes, nagyvonalú, sőt előkelő figura alakja.  

Pala megveti a közönségességet, az alantasságot, a felszínességet, a leegyszerűsítést, a 
hétköznapi hajszát fensőbbséggel és közönnyel szemléli. Kifejti, hogy a lényeg az ész 
izmosítása, hadd türemkedjen ki a fejből, persze a szívtől vezéreltetve, és a lélekig, egyúttal a 
dolgok gyökeréig hatolva. Kijelenti, a legfontosabb az elemi erejű cselekedet, meg annak  
képviselete, akkor is, ha megvalósulása szinte lehetetlen. Kivész a világból az irgalom, vissza 
kell csempészni, amint megjegyzi, és a visszacsempészést természetes jogának és dolgának 
tekinti. Eligazítani, felvilágosítani, segíteni, elintézni, megoldani, alakítani. Ez a lényeg. 
Másrészt meg habzsolni kell a kocsmai, az utcai, a nemi stb. életet, ugye szerelem, barátság, 
emberismeret, mert nem lehetünk egyoldalúak, nem verhetnek át bennünket, dörzsöltnek, 
erősnek és elszántnak kell lennünk. Képviseld, Gyula, mondja Pala, a zacskóragasztót, a 
segédmunkást, a mozdonyvezetőt, a tolvajt, a kocsmárost, az olimpiai bajnokot, az 
atomfizikust, a festőt, a papot, a költőt, a forradalmárt, a prófétát, na és képviseld, öregfiú, a 
krisztusokat, a buddhákat és így tovább.  

Íme a szerep, amely formálódik Palában, és amelyet én gyorsan magamévá teszek; 
készülődünk mi ketten a tökéletes, sokoldalú, végül is a nagy életre, a nagy-nagy életre. 

Ha együtt vagyunk, máris a nagy élet, mintha már elérnénk, szereplőiként 
tetszelegünk, készen például arra, hogy felülmúljunk mindenkit. Irgalmasabbnak szükséges 
lennünk az irgalmasnál. A kéregetőknek például, az egyetem körüli utcákban, az utolsó 
garasunkat is odaadjuk, főleg télen, mikor azok megfagynak, és ha az illető kevesli, mondván, 
fiatalemberek, igazán adhatnának még, akkor kölcsönkérünk az évfolyamtársainktól, akik 
döbbenten állapítják meg, hogy csak azért kérünk, mert a koldusoknak akarjuk adni. No meg 
aztán csábítóbbnak akarunk mutatkozni minden csábítónál. Egyszer követjük azt a lányt a 
Belváros utcáin, aki egy elhíresült reklám modellje, gyönyörű lány, meg akarjuk szerezni, 
mert ki szerezze meg, ha nem mi. A lány ringó járással halad előttünk, tiszta fehér ruhában és 
fehér cipőben, tavasz van, de nyári meleg. Elhatározzuk, hogy most, most gyorsan elébe 
kerülünk, leszólítjuk, és válasszon a lány, melyikünk kell neki. Izgatottak vagyunk, vajon ki 
lesz a szerencsés, annál is inkább izgatottak, mert akit a lány választ, az lépéselőnybe kerül a 
másikkal szemben. És amikor megelőzzük a lányt, akit Buda és Pest legszebb lányának 
gondolunk, hát az, még mielőtt szóhoz jutnánk, megjegyzi, van kocsitok, fiúk, mert ha nincs, 
akkor lekopni. Ja, vagy úgy, jegyzem meg; és Pala rögtön hozzáfűzi, aha, szóval magácska 
ilyen, hát így állunk, az ilyen csaj nem méltó hozzánk; és kinevetjük a lányt. A vagányságot, a 
hétpróbásságot, a szélhámosságot is kisajátítjuk éjszakai presszókban, kiadva magunkat 
stricinek, reggelig szórakozunk, nem is alszunk, hanem megyünk máris könyvtárba másnap 
rögtön. És közben igen jól érezzük magunkat, sokat vidulunk. Elítéljük, akit, úgy véljük, 
mindenképpen el kell, mivel kisszerű, egyoldalú, tökéletlen, törtető, elvtelen, magamutogató, 
a hatalom seggében van, rosszindulatúan nyilatkozik, undok módjára kever-kavar. 
Magunkévá próbáljuk tenni a méltányosság gyakorlásának, a méltóságra való serkentésnek 
eszközeit. Kutatásainkat, amint tervezzük, az elesetteknek, kisemmizetteknek, lebecsülteknek, 
szegényeknek, tanulatlanoknak, ellenállóknak, margóra szorítottaknak, a sokféle 
elnyomottnak szenteljük majd. 

Csodálom, mennyire kedves és vonzó fiú Pala, csodálom, ha engedve hajlamának, 
halad előre utat törve, tehát élen jár, másképp kifejezve, élre áll, mondhatni azt is 
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tulajdonképpen, hogy törtet, jó értelemben persze, mert akkor sem törtet, ha igen, pedig 
lehetne úgy is beállítani, azonban Palát nem lehet így, ő nem ilyen, nem törtető, legfeljebb 
irányító, elsősorban véleményirányító. Ámde azokért, akik utána vetik magukat, tűzbe megy, 
követőiért mindent megtesz, és ad arra, hogy véleménye az őt követők véleményéből is 
fakadjon. Imádja, ha rajonganak érte, viszont ő maga is rajongó alkat, és mindig akad, akiért 
rajong. Végzős hallgató korunkban össze is vitatkozunk azon a professzoron, aki iránt Pala 
rajong, tudniillik a professzor arra biztatja Palát, hogy ne törődjön semmivel, legyen ő az 
egyik magasztos harcosa annak az eszmének, amely uralkodónak van kikiáltva, az eszmének, 
amelyet pedig sajnos a hatalom eltorzított, a vitathatatlanul kiváló és magasztos eszmének, 
amelyhez a gyakorlatot kéne igazítani, és ez a feladat olyanokra vár, mint Pala. Ez tetszik 
Palának, és ugrik a professzor javaslatára. Eszme, csak úgy, eszme, ebbe kötök bele, hiszen 
rengeteg eszme van, ha nem tévedek, és olyan is rengeteg, amit eltorzítanak, magyarázom, 
mire a professzor kedves mosollyal, Pala helyeslésével, csak annyit mond, az azért nem 
kérdés, hogy melyik eszme. Nekem, bocsánat, kérdés, mondom, és csak úgy eszmének 
nevezni egy eszmét a sok közül, mintha az testesítené meg csupán az eszmét, és a többi eszme 
nem is volna eszme, hát az nem tisztességes. Pala azonban leint, öregfiú, minden eszme 
lejáratta magát, ez tudható, a legtöbb nem is alkalmas, hogy aszerint éljünk, viszont tudni 
lehet, melyik az az egy, amely egyenesen arra született, hogy éljenek vele, ámde ne a 
meghamisított változatával, ahogy mostanság a hatalom él vele, hanem az eredetivel. 
Meglepődöm és kiszalad a számon, Pala, te hülye vagy, hiszen az az eszme, amiről szó van, 
önmagában is eléggé hamis és torz, mire aztán odamondogatunk egymásnak. 

És bekövetkezik, amitől a falnak megyek, hogy Pala belép, biztatására példaképének, a 
professzornak, az egyetlen pártalakulatba, amelybe beléphet, és ezt azzal támasztja alá, hogy, 
ha valaki csinálni akar valamit, akkor nincs mit tennie, be kell lépnie oda, ahol történnek a 
dolgok. És ezzel még a lelkiismeretnek is egyet kell érteni, jelenti ki Pala, mert minden 
lényeges, lelkiismeretbe vágó ügy ott dől el, és ő, Pala nem bízhatja az ügyeit másra, 
akárkikre, meg miért is bízná, mikor magára is bízhatja. Különben is inkább ő, Pala irányítsa a 
dolgokat, ő, aki nem nyugszik bele a mai állapotokba, hanem a holnap érdekében akar 
munkálkodni, élesen szóvá téve mindent, minden tétlenkedést, tévutat, aljasságot, hülyeséget, 
még a szóvá tevést is szóvá téve. Tanult szülei példájából, magyarázza, visszahúzódásukból, 
maradi kívülállásukból, érdekeik ostoba hárításából, nem akar sorsukra jutni, tanár apjáéra, 
akit pedagógiai cselédnek tart, kistisztviselő anyjáéra, akit aktakukacnak, elszenvedőknek véli 
őket csupán, és ő nem akar elszenvedő lenni.  

Magam értetlenkedem, amiért Pala úgy tesz, mintha nem tudná, hogy éppen abban az 
alakulatban, amelyhez oly sok reményt fűz, lesz elszenvedésre, tehetetlenségre, sőt szolgai, 
kiszolgáló mivoltra kárhoztatva. Majd megcsúfolják, rá se fog ismerni önmagára, jósolom. És 
hevesen magyarázom, hogy aki normális ember, az menekül egy olyan szervezet elől, amely 
erőszakosan, parancsolóan, korlátokat magára nézve nem ismerően, ellentmondást nem tűrő 
módon, önkénytől eltelten, undorító hatalmaskodással uralkodik, és már csak azért is 
menekülnünk kell az ilyentől, hogy ne legyünk bűnrészesek. Hát éppen a bűn kiiktatása miatt 
kell az olyanoknak, mint mi, ketten, öregfiú, mondja Pala, befolyást gyakorolni. Mire 
megjegyzem, ennyire azért nem kéne bízni önmagunkban, ez már sok. Aztán ingerülten 
odavágom Palának, egyetlen egy eszme légionáriusa vagy gerillája gondolsz lenni, hát 
borzalom, öregfiú.  

Le-föl járkálunk a Duna-parton, tél van, jeges szél fúj, nem hordunk sapkát, hajunk 
lobog, átfagy az arcunk, de nem érezzük, heves vita fűt fel bennünket. Öregfiú, mondja Pala, 
sajnálkozom rajtad, de keményen ám, öregfiú. Mire azt mondom, én sokkal jobban 
sajnálkozom rajtad és még keményebben ám, öregfiú.    

És leszámolok azzal a lénnyel, aki bennem Palát képviseli, miközben fáj a szívem 
ezért a lényért. Ráébredek, hogy ez a lény nem más, mint önérvényesítő és szenvelgő, no meg 
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divatos mesterkéltségekkel leplezett seggfej titán, lelkes hősinas. Leszámolok az úgymond 
eszményi, mintaszerű, fenséges cselekvés mezején való járkálással, főképpen, hogy a 
cselekvés nagyrészt elmarad. Leszámolok azzal, hogy az erény és az igazság kegyetlen kis 
lovagjai legyünk.  

Szakítok Palával, és ennek örvendek, főképpen, hogy nemsokára kiderül, feketén-
fehéren, miszerint Pala azzal kísérletezik, hogyan lépjen egy hivatásos politikus útjára. Próbál 
ugyan különbözni azért, az igaz, és számonkéri az ígéreteket, lovagol elveken, kárhoztatja az 
uralkodás gyakorlatát. Hangot ad, ez kétségtelen, elégedetlenségének, fenntartásainak, sőt 
szembenállásának is eléggé élesen. Vitairatai azonban, mint keserűen megállapítom, a hatalmi 
eszmegyártás jegyeit viselik magukon, mivel marad, kis eltéréssel, abban a gondolatkörben, 
mint az uralkodó nézetek képviselői, használva azok nyelvét is, ha némi egyéni hangon is, 
bizonyítva hozzájuk fűződő érdekeltségét, hisz ugyanazokért a célokért harcol úgymond, mint 
ők, ha másképpen is, így aztán, ha akarja, ha nem, harcostárs lesz, bár kitapos magának némi 
külön utat, amelyen fenegyerekek járnak. Ki is neveztetik fenegyereknek, ami kivételes és 
fontos rang, hírrel-névvel jár, és miután megszerzi eme titulust, azt az állást is megkapja, amit 
szeretne, és amit nem mindenki kaphat meg, egyetemi oktató lesz.  

Évek múltán látom viszont Palát, mikor  megjelenik az intézetben, ahol dolgozom, az 
általam csak tényvilág feltáró, illetve tényvilág kendőző kutatóként emlegetettben, egy vastag 
irattartóval, a kutatásai összefoglalóival meg azokkal az írásaival, melyeket nem közölnek, 
odalöki a főnök asztalára, és azt mondja, nézzetek bele, ezek miatt rúgtak ki, mert kirúgták. 
Szóval tanulmányozzuk át, kéri, áll rendelkezésünkre, bár ideje nincs kidolgozni az írásait. 
Furcsa beszéd, gondolom, és félkész termékekkel előállni még furcsább, ugyanakkor kelletni 
magunkat nem ízléses, ráadásul úgy, mintha nyomban figyelmeztetne, vigyázat, fekete bárány 
vagyok, annak viszont egyedi és minőségi, meg aztán nélkülözhetetlen. Az intézetben, mint 
megállapítom, szánalmas figurának látják Palát, ugyanakkor veszélyesnek és nevetségesnek 
is. Bemutatkozása az én szememben is nevetséges, sőt gyerekes és komolytalan, mert még 
ráadásul azt is előadja, hogy el vagyunk nyomva, szörnyű önkény uralkodik felettünk és így 
tovább, mintha gyerekeknek, kiskorúaknak beszélne. És ami leginkább visszatetsző, az a 
végszava, aduként kivágva, miszerint a párt a szar temetője. Ez a Pala-féle megjegyzés 
elképesztő hatást kelt ott, az intézetben, mert ostoba, eszement kijelentésnek hat, amely csak 
egy seggfej szájából jöhet ki, egy olyan ember asztalverésének tűnve, aki már semmire sem 
alkalmas, tehetetlen, kifújt. 

Elszomorodom, fáj nekem, hogy így kell látnom Palát, mégis megérzem magamban 
megint és ijedten azt a bennem lévő Pala-szerű lényt, és ez arra késztet, hogy mikor Pala hív, 
üljünk le beszélgetni már végre, annyi év után, hát ráállok.  

Ismerem a véleményeket Paláról, miszerint talaját vesztett, sértett ember, 
kibírhatatlanul, visszataszítóan viselkedő, munkára alkalmatlan, nem is hajlandó rászorítani 
magát, mintha menekülne a teljesítmény elől, ha véletlenül valamit elkezd, nem fejezi be, 
mindezt alátámasztani látszanak azok a vázlatok, mert csak vázlatok, amelyeket behoz az 
intézetbe. Van ugyan néhány feltűnést keltő írása, amely tehetségét mutatja, ámde ez a 
tehetség is kimerül az ócsárlásban. Ellenségeket gyárt magának, kiknek a vérét venné. És 
pletyka lengi körül, hogy reggelenként megkeresi a legolcsóbb talponállókat a nyolcadik és a 
kilencedik kerület határán, mivel oda jár könyvtárba, a Szabó Ervinbe, és a könyvtárnyitásra 
már sikerül kellemesen berúgnia. Akik ennek tanúi, elmesélik, hogy gőgösen, mosolygósan, 
azzal a Pala-féle jellegzetes, összes fogát fehéren kivillantó mosollyal, kissé imbolygóan 
lépegetve keresi helyét az olvasóteremben, időbe telik, amíg megtalálja. Aztán ismételten és 
sűrűn kijelenti, miszerint a legkellemesebb élményt a könyvtár toalettje nyújtja, amely egy 
katedrális középső hajójához hasonlít, mert éppen olyan templomköves, és azt nagyon élvezi. 

Próbál magyarázkodni Pala nekem a presszóban, ahová beülünk, ilyesmiket mond, 
hogy mennyire igazam volt, mikor előre figyelmeztettem, hogy majd egy politikai 
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mintagyereket akarnak faragni belőle, és tényleg, csaknem bekövetkezik, ha nem jönnének 
közbe, de közbejönnek csajok, borok, sörök, pálinkák, sorolja és nevet, no és persze, hogy ha 
nem látna át a szitán. Az történik vele, mint elmagyarázza, hogy valami rágalmazó, 
feljelentgető, sőt besúgó, és imígyen virágzó intellektuális szemetes brigád, ahogy kifejezi, 
akarja bekebelezni, és mikor erre ráébred, hát nekik ugrik, és ebből aztán nem jön ki semmi 
jó. Visszadumál, vitatkozik, nem tartja a száját, sőt vizsgálódik, feltár, még fel is jelent, 
kiborul, fejükre olvas, hát kirúgják, ellenséggé előléptetve, aminek különben nagyon örül. 
Elbeszélése közben almavodkát iszik, egyiket a másik után, jómagam csak bámulom 
viszolyogva, és arra jutok, kávét kortyolva, ha ennyit innék, elhaláloznék biztosan. 
Tapasztalom, mennyire rosszul fest, rozzant, sápadt, kimerültnek látszik. És mikor  a berúgás 
határán van, kedves lesz, nagyvonalú, vonzó és okos. A régi Palát látom, aki természetes, 
nyílt, megnyerő, segítőkész, aki az igazság és a jókat cselekvés bajnoka. Szégyelli magát, 
jelenti ki önbírálóan Pala, egy ugrással akart a csúcson teremni, és nem gondolkozott el azon, 
milyen is az a csúcs, amit kijelöltek számára, mert az ki van jelölve, sőt még azt is merészeli 
gondolni, ő hülye, hogy neki mindegy milyen, majd a saját képére formálja. Micsoda 
ostobaság. És roppant kifárad. Mindez engem meghat, és amikor még hirtelen azt is 
megvallja, hogy az írásaimat nagyra tartja, hajlandó vagyok felújítani barátságunkat.   

Sokat járunk ide-oda a későbbiekben presszókba, én csak azután, ha teljesítem, 
keményen dolgozva, a magamra rótt napi feladatomat. Pala viszont hanyagolja a munkát, 
mindig ráér, és ez bánt, meg az is bánt, hogy általában részeg. Nem teszem szóvá, éppen 
ellenkezőleg, úgy csinálok, mintha nem volna vele semmi baj.  

Miután azonban elegem lesz, mert a könyvemet nem akarják kiadni, és magamba 
roskadok, csatlakozom Pala hőzöngéséhez, gőgösen sértegetve azokat, akik, szerintünk, 
eladják a lelküket, úgy érezve és ennek hangot is adva, miszerint mi ketten testesítjük meg az 
ellenállást, így aztán erkölcsi fölényünk birtokában kelünk, fekszünk, handabandázunk, mint 
később elismertem. Úgy viselkedünk, mintha mindenki számára az volna a kötelező út, 
amelyen mi járunk. Alakítjuk az erény meg a tisztaság lelkes, ugyanakkor kegyetlen lovagjait 
megint, kik csak mi lehetünk, a pályán kívülre szorítottak, mi ketten, tehát Pala, akinek nincs 
állása, és jómagam, akinek műve nem jelenhet meg. Különleges lázadónak játsszuk ki 
magunkat, ezzel és így tüntetünk, hihetetlen öntudattal, büszkeséggel, ráadásul a kinevezett 
ellenség magunkra vett egyenruhájában, ugyanakkor ábrándosan és gyermetegen. Bennünket 
a belső életünkből kell megérteni, tetszik ki magatartásunkból, a szellemünkből, a lelkünkből, 
az erkölcsünkből, no és persze a szívünkből. Hősnek képzeljük magunkat, azt mutatjuk, 
milyen nagy életet élünk, hisz ugye szerepünk ritkaságértékű, ezáltal kiemelkedő, 
tulajdonképpen máris valahol fent, a fellegek közelében járunk. Viselkedésünk persze 
ellenszenvet kelt, mérhetetlen ellenszenvet, elsősorban olyan pályatársainkban, kiket a 
fennálló rend hűséges kiszolgálóiként szenvedélyesen megvetünk, és igen hidegen, gúnyosan, 
megvetően viszonyulunk hozzájuk, mint erkölcsi hullákhoz, mutatkozva előttük makacs, 
kérlelhetetlen, erkölcsileg fennkölt figuráknak, mindezt igen élvezve. De ellenszenveznek 
velünk olyanok is, akik tulajdonképpen ugyanazt vallják, amit mi, csak nem merik 
megnyilvánítani, és bennünket úgymond önsorsrontónak vélnek, kirívó figuráknak, nem 
akarva a pálya szélére szorulni. Vannak aztán olyan pályatársaink is, mint kiderül, akik 
nálunk sokkal eredményesebben szegülnek szembe, azonban nem a kirívó viselkedésükkel, 
hanem érdemben, a kutatásaikban, de ezekről nem akarunk tudomást venni.  

Azonban, mikor megjelenik a könyvem, gyorsan otthagyom a pálya szélét, Pala 
viszont marad, nem talál pályát, legalábbis olyat, amilyet a köz tart fent, magánkutatónak 
kényszerül lenni, ritka egyedként, és gőggel, megvetéssel, közönnyel és rosszindulattal figyel 
mindenkit, aki nem azt csinálja, amit ő, csak velem tesz kivételt. Összefogást keres a többi 
margóra szorult figurával, nemcsak hogy erősítsék egymást, hanem hogy segítsenek a 
másikon, tetemes kenyérgondjaikon, és mintegy brigáddá szerveződnek, együtt próbálva 
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pénzkereseti lehetőség után nézni. És mivel nem titkolják helyzetüket, szemet szúróan 
viselkedő, kényelmetlen, kirívó, feltűnési viszketegségben szenvedő, végül is elvetemült 
csoportnak bélyegzik őket uralkodó berkekben. Magasról leszarja a fene nagy tudományt, 
mondja Pala nekem, lógna egész nap, ha volna mit ennie, és ha nem volna gyereke. És mivel 
már elszakítottam magam tőlük, Pala megbélyegez, áruló vagy, Gyula, mondja.  

Meglehetősen sokat töprengek Palán, főként azt nem értem, miért lehetetleníti el a 
családja életét is, felesége életét, Panniét, és kisfiáét, Tomiét, ahelyett, hogy óvná őket. 
Ugyanis Pala a világba kiáltja, mennyire kibírhatatlan neki a család, mennyire visszahúzza. 
Pannira meg Tomira keni, hogy képtelen létrehozni valamit. Pénzt kell keresnie rájuk, ugye, a 
rohadt életbe. Szívják a vérét. Így érezve, pokollá teszi az otthonát, marakodnak nap mint nap 
Pannival. Fut hazulról. A Duna partján napozik, könyvtárba sem jár már, és, mint kifejti, 
hülye lenne a levegőtlen könyvtárban rontani a szemét. Nők után hajt. Utálkozik a 
házasságán, utálkozik a gyerekén, miközben lehet tudni, micsoda hazug szerepben tetszelgés 
ez, mert nemhogy utálná, hanem imádja a feleségét meg a fiát, azonban mindig megpróbál az 
utálkozásával zsarolni, ami fokozza azt a poklot, ami az életüket jellemzi. Képtelenségnek 
érzem, amit Pala művel, sok nekem ez a merő kudarc, ami Palából áramlik, az élet teljes 
kudarca. Ez a Pala nem jellemzi már azt a bennem lévő Pala-féle lényt, akit felismertem, és 
azonosítottam magamban egykor, gondolom fellélegezve, és csak szánalomból nem szakítok 
megint, másodszor is Palával.  

Emmának inkább Panni, Pala felesége jut, bár sosem lesznek igazi barátnők, tudniillik 
nehezen viseli Emma Panni panaszáradatát, mert csak panasza van Panninak, semmi más, 
egyik fő panasza, hogy tömjéneznie kell Palát, a tömjénezést ugyanis Pala megköveteli. 
Kikészül Palától, pedig nagy szerelemmel indultak, de Panni ott tart már, hogy a Pala-féle 
magyar úgynevezett ellenálló értelmiséget, az elkényeztetett macsó bugrisság, mint 
fogalmazza, megtestesítőjének nevezze. Borzalmasan embertelennek tartja a 
legemberiesebbnek magát megjátszó saját férjét, mondja Emmának, meg a baráti 
társaságukat, amelyben nincs egyetlen emberi ember sem, miközben az emberiséggel meg az 
emberségükkel kelnek, fekszenek. Gyűlöli a belőlük áradó, szerinte, örökös mellédumálást és 
önigazolást, ami, úgy tapasztalja, mérhetetlenül bűzlik.  És ezt rám is érti, jegyzi meg Panni, 
ne haragudjon Emma, ha rám is, mert én, Pala társaságában, teljesen kivetkőzöm, szerinte, 
önmagamból. 

Telnek az évek és Emma látja, hogy Panni szinte már a halálán van, soha sincs 
kialudva, és, hogy fel bírjon kelni, meg be tudjon menni dolgozni, lehetetlennek látszik. A 
szíve bemondja az unalmast, ha felszáll egy járműre, már a következő megállónál le kell 
ugrania, mivel nem kap levegőt, és azt hiszi, mindjárt lehányja sugárban az utasokat, úgy 
kavarog a gyomra. Szívelégtelenséget állapítanak meg nála, huszonkilenc éves akkor, nem 
érzi a fél karját, a fél lábára sántít, lebénul szinte. 

A kölcsönös megoldatlan önzések harcát látja Emma Paláéknál, azt, hogy hogyan lehet 
egy ilyen házasságban a másikból az utolsó cseppet is kifacsarni úgy, hogy az egyik még 
túléljen, de csak az egyik. Megkockáztatja Emma Panninak és Palának elmondani ezt, rájuk 
pirítva, hogy miért mennek el  mindig a végsőkig, miért nem lehet az életet ajándékként 
felfogni, tehát egy olyan adománynak, amit nincs jogunk teljesen lealacsonyítani; no és mi 
volna, ha nem mindig a másikban meg a körülményekben keresnék a hibát, hanem magukban, 
és akkor nem kennének mindent mondjuk a gyarmati voltunkra, hogy idegen csapatok, az 
oroszok állomásoznak a nyakunkon, mert Panni és Pala hajlamosak erre fogni mindent, a 
maguk szerelmének megrokkanását is.  

És figyelmeztet Emma engem, féltve figyelmeztet, tartsam távol magam  Palától, Pala 
a tökéletes csőd, és  Emma fél, hogy  Pala hatására én is csődöt fogok mondani, A rossz példa 
ragadós lehet, ettől tart Emma, hogy a mi kapcsolatunkan is bekövetkezik majd az, ami 
Paláéknál, és megpróbáljuk ellehetetleníteni a másikat, a sárba taposni. Azonban, Emma 
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megkönnyebbülésére, jómagam Palától eltávolodva azonnal visszaváltozom azzá, aki vagyok, 
és az a lény, akit Palaként melengettem magamban, nem jött elő többé.  
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Tehát menedéket kerestem.  
Fájt az aranyerem, kidudorodott szépen, lehet az is, hogy daganat, gondoltam, mert jól 

kitapintható volt. Mindig van valami bajom, dühöngtem. És megint eltöltött a halálfélelem, 
rettegés a ráktól, most a végbélráktól, meg a nyelvgyökráktól, meg a szempillaráktól, meg a 
gégefőráktól, meg a szájpadlás ráktól, általában a száj körüli, tehát a bemenet és ugyanakkor a 
kimenet, vagyis a fenék körüli rákoktól szintén.  

Szerencsére Emma állást talált egy világhálós cégnél, egy számára igen furcsa cégnél, 
a legelső hazainál, ugyanis egy társaságban összejött a cég főtulajdonosával, aki felmérte, 
milyen jól jönne neki, ha Emma szerkesztené az irodalmi portált. Emma örült, hogy megint 
lesz állandó jövedelme, ugyan fogalma sem volt a világhálóról, de majd megtanulja, gondolta, 
hiszen kell a pénz. Az addigi legmagasabb fizetését kapta pályafutása során. És megjött 
hamarosan a kedve, vonzódást mutatott a világhálóhoz, rátermetten megtanulta a 
bonyolultabb rendszerek kezelését is. A főtulajdonos, középkorú, de mutatós férfinak látszott, 
aki a koromfekete hölgyek iránt érdeklődött, szerencsére csak azok iránt, és Emma nem 
tartozott közéjük. Ritkán lehetett látni ezt a tulajdonost, hatalmas Mercedesszel járt, átfutott a 
színen, a sok számítógéppel berendezett nagy, csupa ablak termen, soha sem nyomott le még 
gombot számítómasinán, mint mesélték, viszont kitűnő kapcsolatokkal bírt. Ritkán beszélt 
Emmával személyesen, nyilatkozataiban viszont sietett hangsúlyozni, hogy Emma az ő 
cégénél dolgozik.  Emma egy ezüst tengernek zöld égköve, ismételgette sejtelmesen a 
főtulajdonos, és mi hahotázva fogadtuk. 

Tulajdonképpen a társtulajdonos vezette a céget, egy fiatalember, szakember, aki 
finoman öltözött, és finoman bánt az alkalmazottakkal, nagyvonalúnak, megnyerőnek tetszett, 
humorosnak, sőt közvetlennek. Azonban különbségeket tett, élesen, kimutatta, elég 
szenvtelenül, kit bír, kit nem bír. Emmát bírta, sőt azt ismételgette, és elég szónokiasan, ami 
szállóigévé is vált, hogy mióta Emma által tájékozódik a világhálón az irodalomról, a 
legműveltebb körök is befogadták, és azóta jól alszik. Rendszeresen meghívta ebédelni 
Emmát, drága helyekre, bőkezűen fizetett, miközben érdeklődéssel hallgatta Emma 
csevegését bizonyos irodalmi művekről. Emma elmesélte neki, milyen szépprózát szeret, hát 
amelyik mindent átfog, egyetemes, megjelenik általa az egész világ a maga rendezett 
rendszertelenségében, ábrázolódik az örök ember, aki felidéz, átél, lát és hall, képzelődik, 
benne foglaltatik egyszerre hit és hitetlenség, szomorúság és derű, és a szöveg tele van 
formajátékkal  és így tovább. A társtulajdonos kérte Emmát, javasoljon neki ilyesmi műveket, 
és mikor az Emma javasolta regényeket kezdte olvasni, nevetve jegyezte meg, hogy miután 
este lefeküdt, oly gyorsan lecsukódott a szeme, hogy még azt se mondhatta magában, no most 
elalszom. Viszont Emma közvetlen főnöke, az irodalmi csoport vezetője félelmet keltett 
Emmában, sosem tudta Emma, hányadán áll is vele, hisz nyíltan mézesmázoskodott, különben 
meg, ismerjük az ilyet, hátba szúrt. Ez a csoportvezető, akit jó szakembernek véltek, néha 
dicsérte ugyan Emmát, de általában bizonytalanságban tartotta, és igyekezett megbosszulni 
rajta, hogy a tulajdonosok kedvelték. Próbálta távol tartani magát ettől a főnöktől Emma, 
láthatatlanná válni a jelenlétében, és ez roppant, mint belátható, megterhelte. A csoportvezető-
helyettes, egy cingár, középkorú agglegény, azonban szívén viselte Emmát, érdeklődött iránta, 
már-már túlságosan is, arra azért vigyázva, mint Emma megfigyelte, nehogy összevesszen 
miatta az alattomos csoportvezetővel. Hamarosan kiderült, hogy a helyettes csoportvezető 
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érdeklődése a nőnek szólt, kiszemelte Emmát, Emma tetszett neki, sőt, még el is árulta, kellő 
rémületet keltve Emmában. Néha odasúgta Emmának, ha már nem bírt magával, hogy ne 
titkolja el Emma, ha majd szalmaözvegy lesz. Akadt még egy másik csoportvezető-helyettes 
is, egy fiatal nő, szőke, közhelyesen csinos nő, aki szervezett, nem értett az irodalomhoz, de 
nem is akart, csak szervezett, és idegeskedett, és a mennyezeten volt, és kajabált, majd 
megbékült, szerencsére hamar, viszont megint és gyorsan kijött a sodrából, és ismétlődött 
minden, hát ezt a nőt igyekezett aztán szelídíteni Emma, nem sok sikerrel. Ennek a nőnek az 
volt a szavajárása, hogy halljuk, Emma, mit tudsz felhozni saját védelmedre?! Lekötötte 
Emmát eléggé ez a világhálós munka, roppant igénybe vette, nyolc órára kellett mennie, és, 
bár a hivatalos munkaidő ötig tartott, csak este került haza, kifáradtan, elnyúzottan.   

Nem jól van ez így, Emma, jegyeztem meg, ha például süt a nap, szökjél ki a 
számítógépek, adattovábbítások és adattárolások, visszacsatolások, összeköttetés hálózatok, 
meg a fősodor-alakok világából, és napozz valahol, hisz neked a nap, mint tudható, 
különleges élmény. Könnyű beszélni neked, Gyula, jelentette ki Emma, főleg neked könnyű, 
sosem akartál megfelelni sehol. Sajátítsd el, Emma, te is ezt a szemléletet, javasoltam, a 
megfelelni nem-akarás szemléletét. Mire Emma legyintett. 

Anyám megkérdezte legutóbb a vasárnapi ebédnél, hogy na és a bevásárlás, remélem, 
Gyulám, nem engeded Emmát egyedül vásárolni? Nyugodtan engedheti, mondta apám, Emma 
a fiatalabb. A zöldségeshez én járok, anyuka, apuka, mondtam, és mikor egyszer Emma ment 
abba a kis zöldséges boltba, ahová én szoktam, hát a kiszolgálónő, olyan negyvenes, szőke, 
kissé molett, engem követelt, mire Emma, elárulhatom, féltékenykedni kezdett és 
megsértődött. Állítsd le magad, Gyula, mondta Emma.  

Egy másik vasárnapi ebédnél apám kérdezte meg, mintha Emma jelen sem lett volna, 
hogy, fiacskám, talán Emma sértődős? Nem sértődős egyáltalán, mondtam. Hol sértődős 
vagyok, hol nem vagyok sértődős, mondta Emma. Ez így van, ahogy Emma mondta, 
mondtam, és attól függ sértődése, apuka, hogy látja-e rajtam, hogy élvezem az otthonlétet, és 
ha élvezem, ha attól feltöltődöm, ha az boldogít és megnyugtat, biztonságot ad nekem, akkor 
eszében sincs megsértődni egyáltalán. És, mikor van eszében Emmának, kérdezte Frigyes apa, 
megsértődni, fiacskám? Akkor, ha belefásulna, elszürkülne a házi munkákban, mondtam, de 
esze ágában sincs belefásulni, például az egyik pillanatban élvezettel pucolja a krumplit, és 
komolyan mondva így, egészen komolyan, a másik pillanatban meg már élvezettel írja a 
regényét, és elfelejti a házimunkát. Gyula, felborítom az asztalt az ételekkel együtt, ha nem 
állsz le, mondta Emma. Frigyes apa megkérdezte, elkészül az a regény egyáltalán, Emma? 
Ugyan, Frigyes, mondta Ilona anya, hagyd abba a rosszmájúskodást. Anyuka, mondtam, 
Emma elviseli apukát is, Emma felülemelkedik, mert egy regényíró ilyen, felülemelkedő. Ne 
féljen, kedves apósom, mondta Emma mosolyogva, befejezem azt a regényt, és aztán majd 
olvashatja.  

Felkértek, legyek résztvevője valami szegénységről szóló vitának, egy szegényekről 
szóló holland dokumentumfilm vetítése ürügyén, felkértek, ezek szerint nem ment feledésbe 
teljesen, nyugtáztam, az évekkel ezelőtt megjelent könyvem. Az Uránia moziban csupa ismert 
névvel, egy élpolitikussal, egy énekes csillaggal, egy tévés bájgúnárral meg egy kirakat-
szociológussal kellett fellépnem, és csodálkoztam, vajon ezeknek mi közük a szegénységhez. 
Idegesen kezdtem és gyakorlatlanul, hisz ritkán szoktam szerepelni, aztán feljöttem 
fokozatosan, és minden kitérő nélkül, magvasan, a lényegre összpontosítva beszéltem. 
Éreztem is a szereplőtársaimon, hogy nem fér a bögyükbe, amiket mondok, nem szerették, ha 
magamhoz ragadtam a szót. Látták, nem közéjük való vagyok, mondandóm igen megterhelte 
őket. A közönség többsége is sokkal jobban vette az élpolitikus, az énekes csillag, a tévés 
bájgúnár semmitmondását, kikhez nyomban csatlakozott a kirakat-szociológus is. Csak a 
népszerűségük gyarapítását tartották szemük előtt, és az ismertségükben, amelyben nem 
szűkölködtek, akartak sütkérezni. Mikor pedig kezdtek rám hangolódni néhányan a 
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közönségből, kiknek tetszett a többiekétől mélyen elütő felfogásom, és miután kérdezni 
lehetett és az egyik kérdező elhintette, hogy hallott tőlem néhány ragyogó gondolatot, akkor a 
tévés bájgúnár élesen szembefordult velem. Le akart mosni, eléggé csúnyán, belém kötött, 
rosszindulatú megjegyzéseket tett, kétségbe vonta szavaimat, még ki is gúnyolt. Erősítést 
kapott hamarosan társaitól, meg a közönség többségétől is, felsorakoztak mögé mint ismert 
sztár mögé, ellenemben, aki az antisztárt testesítettem meg.  

A tévés bájgúnár lendületes, vicces, színpadias stílusban nyilvánította ki közhelyektől 
hemzsegő, elcsépelt véleményét, igyekezett tréfálkozni és mulatságosan, vaskosan 
kedélyeskedni, nem is akart mást, mint, a témát is hanyagolva, ragyogtatni csillag voltát. 
Ellenállhatatlanul akart hengerelni, és kész, neki erről szólt a szegénység. Nem igen törődött 
azzal, mit mond a másik, a vele szereplők, no és persze nem törődött a témával, a szegénység 
mibenlétével sem. Igyekezett megadni a hangot, megszokta ugye, hogy mindenhol ő a 
hangadó. Közkeletű nézetként adta elő, amit gondolt a szegényekről, őket lenézve, lebecsülve, 
olyanokként, és ez igen tetszett a közönségnek, legalábbis egyik felének, mint akik maguk 
tehetnek, mármint a szegények, a nyomorúságukról. Tárgyilagosságot játszva gonoszkodott, 
elhintve a szegények csökkent értékűségét. Folyton kinyilatkoztatott, és minduntalan 
különféle, egyként hajmeresztő elképzelésekkel rukkolt elő, de még ezeket is, tehát a sajátjait 
is rögtön lenullázta a sok locsogással, összevissza szózuhataggal. Minden egyes szavát 
egyformán fontosnak érezte, a legnagyobb ostobaság is oly nyomatékkal hangzott el tőle, 
mint valami felfedezés, sőt meglepetés. Érzelemmentesen képtelen volt bármit is kimondani, 
és érzelmei, eléggé alantasan, szegénységellenes érzelmeknek bizonyultak. Mindig úgy tett, 
mintha a legmélyebb meggyőződéséből fakadóan adta volna elő, ami éppen eszébe jutott, ezt 
is, azt is, és az eznek meg az aznak az ellenkezőjét is hasonlóképpen, csinált meggyőződésből. 
Úgy harsogott világgá mindent, mert harsogott, mintha ő lett volna a kútfő, és úgy tett, mintha 
a többiek, a vitapartnerei is tőle vették, illetve lopták volna szavaikat. Utálta a tudást, ez 
látszott rajta, nem adta meg magát a tényeknek, adatoknak, törvényszerűségeknek, gyűlölt 
bármit is megfontolni. Sietősen akart túljutni a lényeges értesüléseken, mivel azok gátolták az 
igehirdetésben, hisz tulajdonképpen igehirdetőnek lépett fel. Komolyan gondolt minden igét, 
amelyet hangoztatott, nem zavarta, hogy egyszerre fogad el valamit, meg annak az 
ellenkezőjét is. Furcsa figurának tetszett, kövér volt, sőt hájas, nagytestű, alvajáróra 
emlékeztetett, arca a sápadtságával tűnt ki, és úgy, mint egy halotté, és mintha csukott 
szemmel járva tapogatózott volna, miközben pedig a lendületes fellépésben tetszelgett.  

Valamikor abban a szerkesztőségben kezdte pályáját, ahol Emma is, mesélt róla 
nekem annak idején Emma, tehát tudtam, illetve sejtettem, miből fakadt nála a szegények 
szenvedélyes lebecsülése, hát semmi másból, csak a múltjából. Feltűnően szegény családból 
származott, de ezt egy szóval sem említette, holott a téma egyenesen kikövetelte volna. 
Nyilván szégyellte a pincelakást, ahol felcseperedett, és ahol, annak beteges félhomályában 
hosszú évekig szívta be hozzátartozóinak és a szomszédoknak sűrű, torokkaparó, olcsó 
cigarettafüstjét, meg a szőlőt nem látott bor és a gyanús eredetű pálinka bűzét, miközben 
ízlelgethette a családi perpatvarok kínos, sokszor véres jeleneteit, amelyek általában 
közösüléssel végződtek. Piszok, fertőzésveszély, büdösség, szemetes környezet, szürkeség, 
sötétszürkeség vette körül. Szerencséje lett, kiemelték innen, a diktatúra kirakatába állították, 
a felemelkedés lehetőségeinek példájaként mutogatva. Hogy miért éppen őt, azzal nem 
voltunk tisztában, sem Emma, sem én. Mindenesetre feltornázta magát, és patyolattiszta 
környezetet teremtett magának, kínosan patyolatot. Beszédtéma lett, hogy lakása be van 
szórva, be van illatosítva különböző szerekkel, az ablak virágoskertre és orgonasövényre néz, 
a nappali asztalán friss nőszirom pompázik nagy herendi vázában, a függönyök zörgősek, 
mint a papír, és fehérek, mint a hó, a fürdőszoba rózsaszín csempés, a törölközők és ingek 
monogramosak. Magától értetődő természetességgel lett híve, hálájaként, a 
népköztársaságnak, amelyben egy ilyen környezetet teremthetett. És mivel a sztár ugye nem 
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vész el, csak átalakul, hát ő is átalakult, a köztársaság híve lett azonnal, miközben maradt, aki 
volt, sztár, pontosabban bértollnok továbbra is, csak egy más világ szolgálatában. Átléphetett 
egy pazar villa pazar berendezésébe, a még pompázatosabb patyolattisztaság felé. Nincs is, 
mint hangoztatta, lényeges különbség, hála istennek, népköztársaság és köztársaság között, 
persze csak a magánéletében hangoztatta, miközben a képernyőn óriási különbségekre 
mutatott rá.  

Hájas, középtermetű és zömök voltát nyúlánknak szerette volna feltűntetni, göndör, 
fekete haját, mely a feje búbján ritkulni kezdett, igyekezett egyenes szálúként hordani, és 
látszott, hogy ugyancsak göndör és rendetlen szakállát, amely deresedett már, festi. Csontos, 
hajlott orra, és oldalnézetből birkaképe volt. Egyik szeme nagyobbra nyílt a másiknál, 
némileg gunyoros kifejezést kölcsönözve arcának. A bal fülében önnön farkába harapó kígyót 
ábrázoló arany fülbevalót hordott.  

Hihetetlenül ellenszenvesnek tűnt nekem, ki is mutattam utálatomat iránta élesen, a 
kelleténél is élesebben. Bosszantott végtelenül, undorítónak, magamutogatónak, 
hazudozónak, tudatlannak, becstelennek láttam. Keserűség meg sértő szándék töltött el, és 
ebben a hangulatomban odavetettem a tévés bájgúnárnak ott, a színpadon, a picsába, öreg, ne 
hercigeskedj már, ne mérgezd a levegőt, te szerencsétlen bértollnok. És miután így rászóltam, 
ilyen dühödten, mély csend, hihetetlen mély csend keletkezett mind a közönség, mind a 
szereplők körében. Engem bámultak, rosszallóan, elhűlten bámultak ott, az Uránia mozi 
színpadán. 

Zajokat érzékeltem, zajokat ebben a nagy csendben, mint ahogy máskor is, mikor 
váratlan csend keletkezett, zaj utáni csend, előre félve, hogy majd a zaj visszajön és 
megzavarja a csendet. Zajokat képzeltem be, és olyan zajokat, amilyeneket a legkevésbé 
viseltem el. Most is, az Uránia mozi színpadán zajokat kezdtem hallani, zajokat a 
kijelentésem utáni nagy csendben, beképzeltem, hogy zajokat hallok, a számomra 
legelviselhetetlenebbeket, mint csatornafedelek koppanását, mikor áthajtanak rajtuk autók, 
kopp-kopp, és a fejemben rögtön hangyák kezdtek el rajzani, és hallottam a kocsikból 
harsogó, ütemes, a fene tudja milyen zenének nevezett zaj dum-dumját, dobgépét, mintha az 
agyamat kalapácsolták volna, és hallottam ajtócsapódásokat, rengeteg ajtócsapódást, amibe 
mindenféle-fajta zaj belefért, legkevésbé az ajtócsapódás, miközben az egyes csapódásokra 
megremegtem; és persze hallottam a televízió sustorgó zörejét, mint mindig, a szomszédból, 
udvarból, akárhonnan, hogy elboruljon a kedélyem. Tudtam pedig, hogy mély csend van, és 
mégis hallottam az előbbi zajokat. Mindez nagy-nagy űrt teremtett bennem. Mintha álmodtam 
volna, csakhogy nem aludtam, tehát nem álmodhattam. És akkor már nem volt megállás, 
akkor már gyereksírástól lett hangos a fülem, kutyavonítástól is, murik hangjától is, 
üvegcsörömpöléstől is. Kiborultam, és ezzel együtt a szorongás is elkapott, a szorongás, a 
tehetetlen szorongás, sőt a pánik uralkodott el bennem, a zajoktól való rémület, bénultság.  

És azon nyomban utánozni kezdtem, nem tehettem róla egyáltalán, utánozni a tévés 
bájgúnárt, utánozni ott, az Uránia mozi pódiumán, mert tapasztaltam már, ha utánoztam, a 
szorongásom megszűnt. És vetélkedni akartam vele, győzni felette, ellehetetleníteni, ennek 
pedig egyik legjobb módszerének az utánzást tartottam.  

Elárulhatom, nem látszott egyszerűnek a tévés bájgúnár utánzása, hiszen mi ketten 
éppen ellenkező alkatot testesítettünk meg. Hogy kövér, hájas hatást keltsek, felfújtam az 
arcomat, kidomborítottam hasamat, amennyire csak képes voltam. Aztán, hogy különös 
sápadtságát önmagamra is vonatkoztathassam, kijelentettem, nézzék el nekem, hogy ennyire 
elsápadtam, hogy ennyire halottra emlékeztetek, fogalmam sincs miért, de bizonyára 
halottként festek most, mondtam. És tapogatózó mozdulatokat tettem, mintha csukott 
szemmel, tévés hősünk szokásához hasonlóan, mozogtam volna, miközben pedig igen 
lendületesen léptem fel, ahogy a tévés is. Könnyebb dolgom volt a bájgúnárunk által 
kidomborítani akart nyúlánksággal, mert én nyúlánknak számítottam. És hogy 
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bájgúnárunkhoz igazítsam a hajam fazonját, beleszántottam, majd kijelentettem mosolyogva, 
bájgúnárunk szakállára célozva, hogy képzeljenek el rajtam göndör és rendetlen szakállt, 
amely deresedik, és be van festve. Többen felnevettek. Oldalt fordítottam az arcomat és 
megkérdeztem a közönségtől, elég csontos, és hajlott az orrom ugye? És ugye, kérdeztem, 
milyen szép birkaképem van? A közönség egyre inkább felélénkült. Egyik szememet 
nagyobbra nyitottam a másiknál, és gunyoros kifejezést öltöttem, ami egyáltalán nem esett 
nehezemre. Majd odafordultam a tévés bájgúnárhoz, és szemtelenül kölcsönkértem az önnön 
farkába harapó kígyót ábrázoló arany fülbevalóját, zavarában átadta, én meg a bal 
fülcimpámra illesztettem. Láthatóan különös meglepetésként érte támadásom, megnémult, de 
megnémult a többi szereplő is, a közönség pedig kuncogott.  

Lendületes, vicces, színpadias stílust vettem fel, igyekeztem tréfálkozni és 
mulatságosan, vaskosan kedélyeskedni, ahogy a tévés szokott. Ám én a szegénységellenes 
álláspontokon kedélyeskedtem. Lehengerlően és közkeletű nézetként adtam elő, hogy a 
szegényeket nem illik lenézni, lebecsülni, olyanokként kezelni, mint akik maguk tehetnek 
nyomorúságukról. Tárgyilagosságot játszva gonoszkodtam azokon, akik csökkent értékűnek 
nevezték a szegényeket. Kinyilatkoztattam a szegényekről való különféle, de mindenképpen 
kötelező gondoskodás fontosságát, és a felemelésükről való különböző elképzeléseket. 
Mindezt igyekeztem legmélyebb, mégis csinált meggyőződésből előhozni, és kilyukadtam 
arra, hogy a szegényeket még az állam pénztárcájának kiüresedése árán is meg kell menteni. 
Hajmeresztő elképzeléseket adtam elő a szegények pártfogását illetően, harsogva, és 
kútfőként, igehirdetőként. Láttam, a közönség többsége kezdi elfogadni nézeteimet, vagyis 
elfogadja most már annak az ellenkezőjét, amit elfogadott még az imént a tévés bájgúnár és 
társai előadásában, elfogadják, mert jómagam egy sztár stílusát utánozva, a tévés bájgúnártól 
kölcsönvett kifejezési móddal adtam elő. Sikerült is magam mellé állítani a közönséget, holott 
ugyanez a mondandóm egy más megformálásban, a sajátoméban előadva néhány perccel 
ezelőtt még megbukott. Aztán erre is rátettem egy lapáttal, mikor előadtam, miszerint van egy 
kedves ismerősöm, aki kiemelkedett a pincelakásból, ahol felcseperedett, és szemléletes 
szavakkal meséltem el, milyen körülmények között élt valamikor bájgúnárunk, homályban 
hagyva azért, hogy róla volna szó. Gondoltam, megadom neki a lehetőséget, vallja be, honnan 
indult. Persze bájgúnárunk nem élt vele, döbbenten hallgatott, megnémult, egyenesen 
megnémult, nemkülönben a többi vitatárs is. Aztán még érzékeltettem, bájgúnárunkhoz 
mérhető arcátlansággal, mennyire kivetkőzteti az embert önmagából az önzésre épülő 
szerzésvágy, és lefestettem egy bájgúnárunk fényűző körülményeihez hasonló fényűzést. És 
láttam, a közönségnek az a része is mellém állt, amely eddig nem pártolt. Hirtelen fel kellett 
fedeznem, és döbbenten fel is fedeztem, hogy személyiség lettem, sztár lettem, hirtelen sztár, 
a tévés bájgúnárhoz hasonló sztár.  

Ámde a tévés hirtelen erőre kapott, és, visszanyerve lélekjelenlétét, öntudatát, 
nemkülönben tévés stílusát, kikelt ellenem, megsemmisítő támadást indítva, lesöpörve 
szavaival engem a színről, ugyanis előjött egy újítással, váratlan újítással, miszerint, ha 
minden szegény váltana bankkártyát, amire persze a bankoknak lehetőséget kéne adni, vagyis 
hogy pénz nélkül, vagyoni fedezet nélkül is válthassanak, akkor, ha ez nem is nem járna a 
pénzhez való közvetlen kapcsolattal, mert hát ugye a kártyán nem volna pénz, mégis 
megváltozhatna a viszonyuk az anyagiakhoz, mert nemcsak az anyagiakkal, a pénzzel való 
kézzelfogható kapcsolat számít, hanem a pénz szellemével való találkozás is.  

Nyomban csatlakozott a többi sztár szereplő is hősünkhöz, egységfrontba tömörülve 
ellenem. A kirakat-szociológus megjegyezte, hogy akinek bankkártyája van, ha csak nulla 
forinttal is, az a ranglétrán máris feljebb lépett. Az énekes csillag kijelentette, hogy a 
bankkártya, ha nincs is rajta pénz, érzékeltetheti, hogy majd lehet rajta. Az élpolitikus azt 
mondta, hogy bizony nemcsak a szellem napvilága ragyoghat, ahogy költő kifejezte, és persze 
akár pénz nélkül is, hanem a bankkártya szintén ragyoghat.   
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Próbáltam megcáfolni eme undorítóan alpári nézeteket, de tévés bájgúnárunk rám 
mordult, mondván, idefigyelj, láttál te már szegényt, beszéltél te már szegénnyel, hát ez, 
fordult a közönséghez, rám mutatva, nem látott még négert. A közönség nevetett, és megint 
természetesen bájgúnárunk pártjára állt azonnal, miközben jómagam nyomban elveszítettem 
minden frissen szerzett sztárságomat, amit különben nem is bántam, sőt aminek inkább 
örültem. Győztesen és önelégülten mosolygott a bájgúnár, az élpolitikussal, az énekes 
csillaggal, meg a kirakat-szociológussal egyetemben, helyreállt, szerintük, a világ rendje, és 
egyként kijelentették, nem voltam méltó arra, hogy velük szerepeljek.  

Még azért sikerült elmondanom, hogy az előbb utánoztam a tévést, és kimondtam, 
hogy a bájgúnárt, ha ez nem derült volna ki, és bár az utánzás ugyan az emberi mivolt egyik 
fontos alkotóeleme, ugyanakkor az ellenségeskedés, a vetélkedés magvát is elvetheti,  mint 
ahogy meg is történt az előbb az utánzó és az utánzott, vagyis köztem és a tévés között. A 
másikat, akit utánzunk, bizonyos esetekben egyúttal el is lehetetlenítjük vagy 
megszégyenítjük, ami aztán beindíthatja a bosszút, a háborúskodást, majd annak 
kölcsönösségét. A háború sok-sok sebbel, sőt halállal jár, ezért aztán én, mint tapasztalhatta is 
mindenki, visszavonultam, abbahagytam az utánzást, és hát most bocsánatot is kérek a 
sértéseimért, vagyis békét ajánlok. Sajnos ritkán fogadjuk el a háborúskodás utáni 
békeajánlatokat, mi, emberek, mondtam, holott vehetnénk példát az emlősállatoktól, mert 
ugyan az emlősöknél is megfigyelhető az azonos fajhoz tartozó egyedek utánzásából születő 
vetélkedés, ellenségeskedés, de mindig megszakad, ha valamely fél megsebzéséhez, beteggé 
tételéhez, sőt, ha a halálához vezet, ugyanis az állat tanul, az ember viszont nem; no persze az 
azonos fajú állatok harcáról beszélek, ismételtem meg nyomatékosam.  

És levonultam a színről, szereplőtársaim, a sztárok röhincsélése és a közönség látható 
zavarodottsága közepette. 

Ámde megint megtaláltam a menedékemet az utánzásban és annak megszüntetésében. 
Emma megölelt és megcsókolt.  
Ott volt a nézőtéren Ádám is, mosolyogva megdicsért, sőt ő is megölelt. És 

megmutatta, mit rajzolt le sebtében, hát engem, élethűen, amint egy alvilágból éppen a 
felszínre nyomuló, bunkó-félének ábrázolt élpolitikus, egy mikrofon-szájú énekes csillag, 
meg egy kirakatban próbabábuként feszítő szociológus rá akar venni, vegyem csak fel a tévés 
bájgúnár jelmezét, amely egy gágogó libát, pontosabban gúnárt jelenít meg felöltöztetve sztár 
kellékekbe, gúnár-sztárnak, mire kiesik a számból a következő mondat, odarajzolva és írva: 
amikor a stílus testet ölt.    

Ádám nemrég jött vissza Mexikóból, tudniillik meredek lépésre szántuk el magunkat, 
elküldtük, és éppen az érettségi évében, tanuljon meg spanyolul rendesen, volt egy 
lehetőségünk, mivel az a mexikói fickó, akit felfogadtunk, hogy járjon Ádámhoz beszélgetni 
spanyolul, egy magyar lány miatt nálunk élt, pontosabban  a Józsefváros egyik lepusztult 
bérkaszárnyájában, és  családja vállalta Ádámot, nekünk csak az útiköltség került pénzbe. Hát 
ezt nem hagyhattuk ki. Mikor Ádám visszaérkezett, alig ismertünk rá, egészen sötétbarnaára 
égett a bőre, és hihetetlen világosszőkére szívta ki haját a nap. És ahogy nézett, ahogy 
megnyilvánult, mintha egy ismeretlen fiatalember és nem a fiam lett volna. Mire a 
zavarodottságnak mélységes mély érzése töltött el. Hallhatóan lélegeztem. De még mielőtt 
meg tudtam volna szólalni, Emma megelőzött, és a rá jellemző elfogulatlan kedvességgel 
megjegyezte, öleld meg apádat, Ádám, alig várja, hogy megöleld. Hát megölelt. Ám még 
szűkszavúbb lett velünk, bár már eddig is eléggé szűkszavú volt. Például, miután egy madridi 
osztálykirándulásról hazaérkezett, és nézegettük a sok fényképet, megkérdezve, ki az a szőke 
lány, akit több foton is átkarol, megjegyezte, fogalma sincs, és a szeme sem rebbent.  

Igyekeztem befejezni végre már kutatásom a korszakváltozások, új kezdetek harmadik 
könyvének kéziratát, és a szaktudósok mellett kitértem, névsor szerint, Hannah Arendt, 
Chomsky, Eco, Foucault, Havel, Koestler, Latour, Marcuse, hogy csak ezeket soroljam, 
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gondolataira és megkérdőjelezésükre is. Írtam a könyvemet, írtam és írtam, úgy telt el egy hét, 
mintha egy nap lett volna. Közben azt éreztem sokszor, nem mindig, hogy meredek, 
járhatatlan terepen járok, úgy éreztem, hogy egyetlen általam papírra vetett szó sem akadt, 
amely ne hangzott volna kiüresedettnek és hazugnak. Ha meg nem írtam, kihagytam, akkor 
éreztem a homlokom mögött a pokoli tompaságot, amely a személyiség leépülését jelzi, és 
átfutott rajtam, hogy a múltban elkövettem számtalan hibát, minek következtében most egy 
téves életben vagyok. Ámde sokkal több napra, hétre emlékszem, mikor ragyogtam, 
ragyogtam és ragyogtam, mikor szinte kiragyogtam magamból, egyszerűen, mert tudtam írni.  

  Felmerült bennem ismét, hogy talán tényleg egy fekete doboz vagyok a magam 
számára, vagy bennem van valami fekete doboz, így, ezzel a divatos szóösszetétellel éltem, 
vagyis megneveztem egy mostanában egyre fontosabb, sok tényt, adatot hordozó tárgyat, 
amelynek tartalmát nem ismerheti meg akárki. És a magam fekete dobozát, amelyről 
képzelődtem, hiába az enyém, ugyancsak nem ismerem, gondoltam. Meg kéne ismernem, 
merült fel bennem újra. De hogyan? 
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 Ha Albertékhoz fűződő barátságunkról ejtek szót, akkor csak többesszámot 
használhatok, velük családi barátság köt össze bennünket. Emma révén ismerkedtünk össze, 
mert Albertnak, ennek a magas, sovány, seszínű férfinak a felesége, Lenke volt az, aki, mint 
Emma novelláskötetének szerkesztője, összehozott bennünket, tetszettek neki a novellák 
csodálatosképpen, és egymásra hangolódik a két asszony. 

Lenkétől sokat tanul Emma, ettől a sovány, apró, szőke nőtől, aki úgy fest, mintha 
lánya lenne férjének, Albertnak. Lenkétől tanulja meg Emma, pontosabban próbálja 
megtanulni, hogyan legyen úrrá, és könnyedén, felhőtlenül a háztartás meg a mindennapok 
gondjain, sőt örömtelien legyen úrrá azokon, tudniillik Lenke kedvesen, megnyugtatóan 
hagyta maga mögött a napi ügyeket. És Emma igyekezett átvenni Lenke véleményét, hogy a 
hétköznapokhoz mennyire eszement hülyeség bizonyos elvek szerint igazodni, például, hogy  
miképpen ossza meg a feladatokat férfi és nő, anya és apa, ilyen pénzkereső meg olyan 
pénzkereső, hím és nőstény. Szaladgálás közben találkoznak, ha már unják a kimerítő 
telefonbeszélgetéseiket, dumálnak egy jót valami presszóban. Emma persze tűkön ül, hogy 
nem ér rá, mert ugye egyrészt regényt ír, másrészt szorong a napi teendők miatt. Olyat nem 
szabad, szorongani, mondja Lenke, regényt írni csak-csak, de szorongani nem, inkább 
öltözködjön Emma, például vegye fel azt a piros kabátját, javasolja Lenke, abban minden férfi 
megbámulja. Tényleg, a piros kabátja, mondja Emma Lenkének, de jó volna abban egy kicsit 
neki is szaladgálni, úgy, ahogy Lenke szaladgál, de Lenke egy lila kabátban. Viszont nekem 
Emma azt mondja, hogy Lenke szaladgálásaiba ő belehalna. És mikor megkérdezem, vajon 
Lenke miért nem hal bele, Emma kijelenti, mert Lenke nem ír regényt és nem szorong. Jót 
nevetünk, és ez is Lenke, illetve Alberték hatása. 

Albert történetesen magánzó, azelőtt ő is kiadóban dolgozott, most viszont a maga 
kontójára fordít vagy szerkeszt, ha viszont nem kap munkát, akkor kénytelen mások helyett és 
nevében fogalmazni vagy fordítani, úgynevezett négerként, és ezt tulajdonképpen még élvezi 
is. Fehér vagy te, Albert, még négerben is, ha jól látom, mondom Albertnak. Csakhogy, 
Gyula, mondja Albert, egy fehér négernek még inkább le kell feketedni, ha pénzhez szeretne 
jutni. És nem lázadozol, Albert, amiatt, kérdezem hogy fehér vagy, mégis fekete? 
Lázadozzanak azok, Gyula, akiket feketének tartanak, pedig nem is négerek, válaszolja 
Albert. Az ilyen beszélgetések mélyítik el barátságunkat.  
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Mindenre, ami honunkban folyik, arra, Alberték társaságában, legyintünk és nevetünk, 
ez nekünk új és követendő. A kellemetlenségeket elütjük valami fanyar szöveggel, és 
keressük, ámde könnyedén, viccelődve, mi az, ami számunkra még esetleg kedvező a 
jelenben, vagy a jövőre nézve az lehet, talán még a múltból eredeztetve is, hát megegyezünk 
abban, hogy a kifordítás, a fonák az, ami a sajátunk. Élvezzük a fonákot, egyéni 
leleményeinkkel feldúsítva, és vonz bennünket a be nem illeszkedés távlata, szenvedélyesen 
állunk szemben a hivatalossággal, miközben körülöttünk futkároz a két gyerek, Ildi és Ádám. 

Irigyeljük Alberték laza életvitelét, irigyeljük a Lipótvárosban lévő feltűnően szép, 
óriási lakásukat, azt a nagy teret, ahol, stílbútorok között, sűrű vendégjárásokat tartanak, 
például gyerekzsúrokat kislányuk, Ildikó születésnapján, Ádám rendszeres részvételével. És 
rácsodálkozhatunk érdekes barátaikra, akikkel vágyunk összejönni, jó kapcsolatokat építünk 
ki velük, ráadásul a hangulat tökéletesen idegen a nekünk megszokott, szájtépő hangulattól. 
Alberték felüdülést jelentenek számunkra, nemcsak azért, mert nem keletkezik félreértés, vita 
köztünk, hanem azért is, mivel nem szükséges minduntalan a nagyszerűségünket bemutatni, 
ami meglepően idegnyugtató, tulajdonképpen egyfajta gyógymód. 

Emmára különösen figyelnek Alberték, feltűnően érdekes jelenség számukra. 
Elsősorban a történeteit szeretik, amelyekben szembetalálkozik a világ gyűlölködő 
ellenállásával. Élvezetesnek, vonzónak értékelik, ritka és kedves jelenségnek, mintha egy 
novellájának lenne a főhőse, aki igen sérülékeny, és aki minduntalan csapdába esik, mivel 
bízva az emberekben, könnyen, felhőtlenül és szabadon teremt kapcsolatokat, nyílt, talán 
túlságosan is, ezáltal kiadja magát, amit aztán megtorlás követ. Vigyázz, Emma, az istenért, 
figyelmeztetik Alberték.  

Engem, mint érzékelem, kissé zárkózottnak, elszántságból barátkozónak látnak, aki 
szívesen takargatja magát, és aki hol a nagyvonalú felhőtlenségből ad leckét, hol minden 
kicsiségtől magába roskadva, a mindennapok kárvallottjaként szerepel. Emma úgy véli, 
elsősorban mégis miattam barátkoznak velünk Alberték, én vagyok számukra az első, 
szerinte, teljesítményemet jobban elismerik, megalapozottabbnak, komolyabbnak, 
súlyosabbnak ítélnek meg, mint őt, Emmát. Lehet benne valami, legalábbis elszólásaikból 
megtapasztalhatom. Persze letagadom Emmának, nehogy megbántódjon.  

Akkoriban tűnik fel újból a színen Máté. 
Mindenáron meg akart engem ismerni ez a Máté évekkel ezelőtt, Emma hajdani 

barátja, egyetemi társa, Máté, a műfordító és értekezésíró, akit Emma elnevez 
igazságosztónak, és összebarátkoznak elég mélyen annak idején, majd összekülönböznek igen 
hevesen, hanyagolják az érintkezést évek óta, nincs túl jó emlékük egymásról, nem is örül 
különösebben Máté, mikor meg kell állapítania, Emma éppen az én feleségem. 

Összebarátkoztak hajdan, annál is inkább, mert volt egy közös tulajdonságuk, mint 
nyugtázza Emma, hogy mindketten az igazság körül forgolódtak akkoriban. Ez szülte meg 
összeveszéseiket is, mikor Emma ilyen, Máté meg olyan igazságot tartott megfelelőnek, hát 
akkor bélyegzi meg Emma gúnyosan Mátét igazságosztónak. Barátságukat nemcsak vitáik 
kezdik ki, hanem az is, hogy Emma nem mutatkozott hajlandónak politikába fulladtan 
viselkedni, gondolkozni, ahogy Máté, taszítja Máténak a naprakész politizálgatásban való 
hihetetlen és szenvedélyes elmélyültsége. Miután kifigurázta Emma Máté politizálgatását, 
Máté megsértődik és szakít Emmával. A háta mögött aztán Emmáról egy könnyed kis csaj 
képét terjeszti, aki nagyon kedves lány, és akivel egyszerűen remek dumálni, jó ránézni, lehet 
kedvelni a humorát, ennyi és kész. Ha Máté így, akkor Emma úgy, és Emma elhinti Máté 
érzéketlenségét minden iránt, ami nem politika.  

Na, csak ez kell Máténak, megvádolja Emmát, hogy hasalással kelt feltűnést a 
vitákban, vagyis egyszerűen beveti a jó beszédkészségét, így aztán képes vitatkozni olyan 
témákról is, amikről fogalma sincs, sőt azokról még írást is tud kerekíteni, bár az íráskészsége 
Emmának, mint gonoszkodva megjegyzi Máté, hagy maga után kívánnivalókat. Az ő, Máté 
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füle mindig meghallja az Emmából áradó, ahogy kifejezte, linkóciságot. Könnyed személynek 
véli Emmát, akinek nincs súlya, viszont iszonyú nagyszájúnak bélyegzi, nagyokat 
balhézónak, ám a tehetség fedezetét nem találja meg benne. Aki egyszerre akar szépírni és 
filozofálni, ha az utóbbit csak az esztétikán, pontosabban a filmesztétikán belül is, mint 
Emma, az Máténak túlságosan elbizakodott és hiteltelen. Hebrencsnek találja Emmát, 
kapkodónak, mint kifejti Emma háta mögött, és az Emmához hasonlókat nem szereti, tart 
tőlük.  

Máté rólam viszont zengedezik, felsőfokokban, és, szokása szerint, terjeszti is, ha 
valakit elismer, rólam azt, hogy mennyire átütően erős kontúrokkal, ahogy kifejezi, bíró tudós 
tehetség volnék, akiből súlyosság és kiérleltség áramlik, és aki tulajdonképpen iskolateremtő, 
és egyfajta példa is számára. Hogyne kedvelném meg ezek után Mátét, és persze próbálom 
rábírni Emmát is, változtassa meg véleményét Mátéról; hát a kedvemért megpróbálkozik.  

 Sűrűn meghívjuk Mátét, akinek bőre lötyög csontjain, egy csupabőr, Emma már 
ilyennek ismerte meg, nem is igen változott az évek múltával, legfeljebb arcvonásai mélyültek 
el és keményedtek meg. Feleségével jön általában, Mártával, egy kövér, magas, fekete hajú, 
csontos, eléggé jelentéktelen és csúnya műfordító nővel, aki mintha idősebb is volna Máténál. 
Emma kedves lesz Mátéhoz, a kedvemért lesz kedves, úgy téve, bár nehezére esik, mintha 
Mátéval sosem szakadt volna meg barátságuk, és igyekszik figyelembe sem venni, hogy Máté 
továbbra is azt terjeszti, miszerint a magam szellemi javaihoz képest az Emmáéi 
harmatgyengék.  

A beszélgetés köztünk általában a tanulmányaim, a kutatásaim körül forog, Máté 
minduntalan leszögezi, baromi jó, állati jó, ez a szavajárása, és hozzáteszi, hogy ilyen 
szemlélettel, mint az enyém, senki sem bír. És amikor  megmutattam neki a megfosztottság és 
elesettség témájában írt könyvem kéziratát, amely kiadóról kiadóra vándorolt, és nem merte 
egyik sem kiadni, Máté elolvadt a művemtől. És senki sincs azóta sem, aki Máténál hívebben 
terjesztené híremet-nevemet. 

Máté persze mélyen hallgat előttem Emmához fűződő barátságának megszakításáról, 
és arról is, hogy nem értékeli Emma írásait, és miután a fülembe jut, hogy nem értékeli, 
feldühödöm, és fontolgatom, megmondom neki, változtasson az Emmához való viszonyán. 
Szerencsére nem kell megtennem, mert magától is változtat, tudniillik mikor  megjelent 
Emma kötete a novelláival, amelyeknek ugyanaz a hősük, egy ábrándjait el nem vesztett 
leány, azokban észreveszi Máté, állítólag, ami számára tényleg, ahogy magyarázza, érték, és 
azontúl jobb képet alakít ki Emmáról.  

Mi is járunk Mátéékhoz, rengeteget járunk, nagy, kellemes lakásuk van, szülői 
örökségként, egy Nagykörúthoz közeli terézvárosi utcában, két gyönyörű sziámi macskával, 
óriási könyvtárral, számtalan izgalmas és meglepő találkozást meg ismeretséget köszönhetünk 
nekik. 

Eszmecseréink, amelyeket nemcsak jómagam, hanem most már Emma is igen élvez, 
sokféle tárgy körül forognak, mégis jól körülrajzolható vonaluk van: miért nem alakul ki 
Magyarországon izgalmas szellemi közeg; miért marad egyedül egy-egy zseniszámba menő 
művész, költő, író, tudós egyéniség, sőt válik különccé; miért kerülnek tehetségek szellemi 
burkokba, amely burkok aztán soha sem töretnek fel; miért, hogy a személyiségek nem tudnak 
kitörni önmagukból, miért, hogy kisugárzásuk megtörik a közönyön; miért nincsenek 
megszállottak, kiknek zsámolya körül révedt tekintetű hívek hallgatják az élet célját és 
értelmét jelentő igét; és miért nincsenek nyakas, választékos ízlésű utóvédharcosok, akik a 
hagyományt kapcsolnák a jelenhez; miért hiányoznak a felderítő osztagok, előőrsök, amelyek 
ki akarnak törni a tespedtségből, kitaposni a  jövőhöz vezető ösvényt? 

Máté az értekezéseiben hol burkoltan, hol nyíltabban ítéli el a fennálló, uralkodó 
politikát, vagyis a diktatúrát, veti meg annak erkölcstelenségét és csúnyaságát, ízléstelenségét, 
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ezért írásainak egy része nem is jelenhet meg, ami talán nagyobb hírnevet kölcsönöz neki, 
legalábbis egy szűk körben, mintha megjelenne. 

Rosszalja Máté a barátságomat Palával, állítva, hogy tökéletesen eltévelyedett leszek 
és hülye, ha Pala bűvöletébe kerülök, tudniillik Máté jól felméri, hogy Pala hatására  
beszűkülök, hogy eredeti véleményeimet közhelyekkel váltom fel, hogy a valaha oly 
lenyűgöző előítéletmentességem, tágas véleményalkotásom a múlté, hogy egyre kevésbé 
vagyok kíváncsi, mind kevesebb dolgot fogadok be, rabja leszek a leegyszerűsítéseknek, 
ugyanazt hajtogatom imamalomként, ugyanazt mindig, ugyanazt, mint Pala. Nagy 
szerencsének tartja Máté, mikor Pala elhagyja az országot, az én szempontomból 
mindenképpen szerencsés fejleménynek.  

Mikor visszatérek Amerikából, ösztöndíjas hónapjaim után, Máté azt észrevételezi, 
mintha a régi énem érkezne meg, tágasan érdeklődőnek és magával ragadó gondolatok 
szülőjének lát és láttat megint, komolyan veendőnek ismét, aki visszanyeri tehetségét.  

Közben Máté házassága tönkre ment, felesége, Márta ugyanis Máté egyik barátjával 
szűrte össze a levet, és miután Máté gyanút fogott, Márta hazudozni kezdett, ami, vagyis a 
hazudozás, igen ellenszenves volt Máténak, különben sem a szerető tartását kárhoztatta, mert 
azt végül is természetesnek vestte, ilyen az ember, szerinte, több viszonyra is alkalmas 
egyszerre, hanem a hazudozást, titkolózást gyűlölte, csakhogy éppen, mint megfigyelte, Márta 
számára a hazudozással meg a  titkolózással válhatott igazán  érdekessé egy viszony; ebből 
lett aztán Máténak elege. 

Ahogy telnek-múlnak az évek, Máté meglepődik, sőt megdöbben újabb írásaimtól, 
témámtól, elsősorban is annak feldolgozási módjától. Szembekerülünk, Máté ugyanis 
kifogásolja, miért bélyegzem meg eleve erkölcstelennek a politikát, a politizálást, legyen az 
bármilyen színezetű, mikor is a politika a legmagasabb rendű tevékenység, sőt, Máté 
értelmezésében, olyan szempontok szerint is értékelhető, mint a művészet, irodalom, 
tudomány. Ezen a megállapításon felháborodom, összekapunk, mire Máté egyre többet bírál, 
és egyre kevésbé dicsér, hát akkor már nemcsak megbántódom, hanem, mivel műveim eddigi 
legértőbbjének pálfordulásáról van szó, a kritikát személyem elleni támadásnak gondolom, 
ezért elzárkózom Mátétól, többé nem jelentkezem nála, Máté hívásait figyelembe sem véve.  

Máté  kárhoztat, mert hogyan gondolhatom, hogy a személyemet és nem a műveimet 
támadja, erre nincs felkészülve. Nem bírja megemészteni viselkedésemet, annál is inkább 
nem, mivel éppen akkor pártolok el tőle, mikor intézménnyé növi ki magát, barátja lesz 
rengeteg kutatónak, filozófusnak, írónak, költőnek, festőnek, rendezőnek és így tovább, 
mindenki megfordul nála, aki számításba jöhet. És egy közismert mezőny pápájaként 
mérlegelni kezdi, méricskélni, ha nevetséges, ha nem, az én szememben nevetségesen, hogy 
vajon jómagam továbbra is jelentős alak volnék-e még. 

Emma örömtelin üdvözli eltávolodásomat Mátétól, eléggé szítja is bennem, akarva-
akaratlanul az ellenérzéseket Mátéval szemben, hiszen Emmának már, őszintén megvallva, 
régen nem szívügye ez a csupabőr igazságosztó.  

Szakításunk akkor válik igazán véglegesé, mikor Mátéból politikus lesz, igazi 
élpolitikus, már a köztársaság parlamentjében. 
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  A központot keresem, mindig a központot, nekem csak a központ megfelelő 
mindenben, színtérben, helyben, társaságban, csak a központok, mert azt gondolom, hogy a 
nagy távlatokat átívelő szemlélet ott honol.  

Bárhol legyek is, máris a központot keresem, a nyüzsgést keresem, holott én nem 
szeretek nyüzsögni, a bámulnivalót keresem, pedig bámulni sem szeretek igazán, azt viszont 
szeretem, az igaz, ha úgy érzem, én is a központ része vagyok, szeretem, ha engem bámulnak, 
ha körülöttem nyüzsögnek. Tényleg érdekes vonás nálam, ahogy a központ vonz, a főutcák, a 
főterek, a központi figurák.  

Már kisgyerekkoromban is majd kibújok a bőrömből, ha Sátoraljaújhely főterén 
sétálhatok, erre nem emlékszem, de mesélik nekem, mennyire élvezem a főtéri sétát, hogy 
minduntalan megállítanak bennünket, engem és a szüleimet, szóba elegyednek velünk, 
dicsérik megjelenésünket, öltözékünket, és főleg engem dicsérnek, aki állítólag a legjobban 
öltözött kisgyerek volnék Újhelyen, ezzel is alátámasztva, hogy amolyan úri gyerek vagyok 
én, aki ide, a központba való.  

És aztán kiskamasz koromban a központ áttevődik, legalábbis számomra, áttevődik a 
külvárosba, egy kietlen térre, ahol focizunk,  a futball  a legközpontibb tevékenység akkoriban 
nekem, ráadásul ezen a téren kioktatást kapok egy másik központi témáról, a nemi 
érintkezésről, megtudom,  hogyan közösülnek az állatok, hát úgy mint az emberek. Tipikus 
vagány gyerek szeretnék lenni, némiképp leszek is, a vagány fickók alkotják a központot 
számomra, hisz a vagányságnak igen nagy keletje van akkoriban, no meg azóta is. Néha lopva 
felveszem anyám vastag, nyersgumitalpú, igen divatos cipőjét, úgy középkamasz koromban, 
éppen még rám megy, bár már szorít, és abban jelenek meg a főtéren, abban sétálok fel és alá. 

A soroksári években, mikor diákotthonban élek, nélkülözöm mind a központokat, 
mind a központi tevékenységeket, sőt kimondottan a peremen élek, minden szempontból a 
peremen, öltözékem kimustrált, ócska, hol van már az úri gyerek, de a vagány sincs sehol, 
semmi vagány foglalatosságban nem veszek részt. A kollégium meg a technikum le is hangol, 
azok nekem szörnyű helyek. Azonban mikor rátalálok egy tanárra, aki számomra megtestesít 
valamiféle szellemet, akkor kiegyezem az ittlétemmel egy kis időre. Az a tanár irodalmat 
tanít, sovány, középmagas, vékonycsontú, beesett arcú, még szemölcsös is, tulajdonképpen 
jelentéktelen, csúnya, mégis jelentősnek és szépnek látom, ezen elgondolkozom, vajon miért, 
és próbálom megmagyarázni. Másképp öltözik, mint a környezetében bárki, nem divatosan, 
azonban mégsem régi mód szerint, nagyvonalúan, rászabottan, az egyéniségéhez illően, pedig 
egyszerű holmikat hord, szóval úgy öltözik, ahogy csak ő öltözhet, és senki más. El is 
határozom, követni fogom, ha majd már követhetem, hozzá hasonlóan egyéni módon fogok 
öltözni. Ama tanár órái eseményszámba mennek, mert mint egy színész lép fel, mégsem 
magamutogatón és nem színpadszerű hiteltelenséggel, különben pedig döbbenetes dolgokat 
mond, nekem döbbeneteseket, elsősorban nem is az irodalomról. Sokan mennek utána a 
szünetekben, követik, mint fegyverhordozók, én viszont megtartóztatom magam, nem vagyok 
fegyverhordozó alkat, bár sajnálom, és éppen a tanár miatt, hogy nem vagyok ilyen. Az egyik 
órán kijelenti, örökre emlékezetembe vésődik, hogy beszéljünk az önmagunkhoz való 
viszonyról, mert van az én, és van az én-hez való viszony, ami nem ugyanaz, a kettő elválik 
egymástól, de az a természetes, ha harmonizálnak, és az a természetellenes, ha haragban 
vannak egymással. Azonnyomban felmerül bennem, vajon hogyan is állok én a magamhoz 
való viszonyommal, és szomorúan fedezem fel, hogy az bizony sokszor természetellenes. 
Óráit úgy várom, mint egy guru szereplését. Soha sem felejtem el, hogy egyszer letáborozva 
Soroksár fő terének egyik padjára, azon a ronda, kietlen és formátlan téren, észreveszem, 
hogy ez a tanár a szomszéd padon ül néhány barátjával, és elmerülten társalognak, hát abban a 
pillanatban az a tér kitágul, jelentőségre tesz szert, formát kap, bensőséges lesz, megszépül, és 
nyomban központtá lép elő, legalábbis a szememben és abban a pillanatban.  
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Hamarosan rátalálok, mikor a technikumot felcserélem a gimnáziummal, két olyan 
osztálytársamra, akikre úgy gondolok, mint valamifajta központi figurákra. 
Megkülönböztetetten figyelek rájuk, akik barátok, az egyik magas, karcsú, róka pofájú, a 
másik alacsony, köpcös, ridegen, tüskésen szemlélődő. Nyakkendőben és kalapban jár 
mindkettő, és ha előveszik a szövegüket, akkor elámulok. Az egyik szövegük például, mikor 
azt mondja a róka pofájú a tüskésen szemlélődőnek, hogy képzeld, Frici, megtaláltam otthon, 
egy fiókban, az Aradi Nagyérmét, amelyet a dédnagyapám megkapott egykor, és, mint az 
indoklásban olvasom, erkölcsi fenoménként, hát azt fogom kitűzni a mellemre március 15-én, 
tovább vinni a családi hagyományt. Mire a tüskésen szemlélődő megjegyzi a róka pofájúnak, 
ez jó, Ali, ez egy kísérlet is lehet, mert ha Enikő, akivel ugye jársz, képes felmérni, mit jelent 
ez az érem, főleg mit az erkölcs, sőt mit a hagyomány, akkor járhattok tovább, sőt le is 
feküdhettek, ha meg nem, hát akkor megbizonyosodhatsz, hogy Enikőnek nem volt 
gyerekszobája, ha volt is, hiszen nagy hevesen terjeszti a hírt rózsaszín lányszobájáról. És 
nevetnek mindketten. Irigyen hallom mindezt, és elnevezem ezen osztálytársaimat az 
Aradinagyérméseknek. Beleképzelem eme két osztálytársamba, akikhez nem tudok közel 
kerülni különben, a felülnézet kifinomultságát, a tartás kemény szellemét, nyilván otthonról 
hozzák, mint gondolom, és beléjük látom, ha igaz, ha nem, a könnyed bohémságot, a kívülálló 
iróniát meg a magabiztos szemtelenséget. Felruházom őket mindezzel, nyilván én is szeretnék 
ilyen lenni. Sokszor látom őket egy nagy kutyával sétálni az Andrássy úton, ahol laknak, és 
úgy vélem, nem hiába a központi sugárút az Andrássy. 

Örömmel választom törzshelyemnek aztán barátommal, Palával együtt a Nárcisz 
presszót a Váci utcában, a bölcsészhallgatók fészkét, tehát a mi fészkünket, mert az aztán, 
mint vélem, a központok központja. A neonfényes félhomályban, ahol a nikkelezett, magasba 
nyúló, keskeny, henger alakú presszógép sípol, füstöl, remeg, gőzbe borul, legfőképpen pedig 
duruzsol, és ahol lengedez az apró, kerek, ingatagon álló asztalok között valami lágy, 
doromboló hangulat, összhangban a kötelezően magunkra vett műveltség megnyilvánításával, 
miközben a kényelmetlen székeken ücsörögve szimplát iszunk. Állandó társunk az egyik 
sarokasztalnál az a filozófus hallgató, aki mindig Hegellel jön, a hegeli világszellemmel, 
Világszelleműnek nevezem el is. Vigyorgó fiú, minduntalan szerelembe esik, sikere van a 
szép lányoknál, holott azoknak is vihogva filozofál. Ámde minden vigyorgása és vihogása 
ellenére nincs kibékülve a világgal, szerinte a hegeli világszellemre azért van szükség, mert 
egy olyan világban, amelyben az emberi viszonyok maguk mély belső ellentmondásban 
szenvednek, nem valósulhat meg az ember lényege, és ezért szükségszerű, hogy egy ilyen 
világ önmagán kívül, akár egy testetlen szellemben is keresse ezt a lényeget. Hadar, miközben 
lányok veszik körül, ámuldozva hallgatják, Világszellemű meg rájuk mosolyog, megölelgeti, 
sőt szájon is csókolja őket nyomban, és azt kérdezi, ugye, csajok, minden milyen kibaszottan 
halálközeli? Rendszerint hozzánk ül egy komor, ámde szelíd és halottsápadt arcú irodalmár 
palánta, és borong, borong, hogy elmúlik a gyerekkor, el a tevékeny ifjúkor, és vele a jövendő 
is elmúlik. Kitér félelmeire minduntalan, miszerint fél, hogy belenyugszik a kérdések 
megválaszolatlanságába, és belebonyolódik, amire hajlama van, az önsorsrontó büszkeségbe. 
Főképpen ősszel, mikor kezdődik a tanév, van kétségbeesve, ilyenkor kijelenti, nézzetek rám, 
hát borongok és borongok. Beleborongónak nevezem. Letelepszik általában egy szőke lány is 
az asztalunkhoz, zilált és baljós fény csillog a  szemében, amely ráadásul zöld, és ez a lány, 
aki művészettörténész hallgató, olyasmiket mond, mint például, hogy kivándorol Itáliába, 
mert ahol  a reneszánsz szülőhelye van, ott a férfiak ajnározzák a nőket, nyilván őt is majd 
ajnározzák, szépen ki fog nyílni, itthon csak hervadozik, és olyan virágként nyílik majd ki, 
melyet nálunk nem, Firenzében viszont locsolnak. Nekem sem kell több, formába lendülök, 
megjegyezvén, hogy én is ajnároznék szívesen nőket, ámde azoknak meg kell testesíteniük 
nimfákat, olyannak kell lenniük, mint például a hosszú nyakú madonna, aki főalakja egy híres 
reneszánsz képnek, és fejdísze, melyet szépen kidolgozott a festő, lélegzetelállító, hát nem 
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volna ellenemre, ha egy ilyen fejdíszes nimfa vezetné a háztartásomat. A lány, akire mint 
Reneszánsz virágra gondolok, nehezen viseli a magam efféle szövegeit, és általában 
megsértődik. Vonzódunk pedig egymáshoz, nekem tetszik a lány karcsú dereka, körte 
mellének sejtelmes rezgése, és csöpp anyajegye az orra hegyén. Egyszer, egyetlen egyszer 
lefekszünk egymással, ámde aztán többé egyikünk sem akarja, eléggé taszítóan is viselkedem 
a lánnyal a továbbiakban, távolságot tartok tőle, pedig megtestesíti, bizonyos értelemben, 
vágyaim nőjét.  

Van egy másik helyünk is a Váci utcában, a Kedves, amely mindenben következetes 
ellentéte a Nárcisznak, bár abban hasonlít, hogy szűk, kis helyiség ez is, kényelmetlen, 
jelentéktelen berendezéssel, homályos is. Ám itt tolakodóan szemez egymással a közönség, 
nem kapják el a tekintetüket, ha összefonódik, mint a Nárciszban, legfeljebb kissé arrébb 
siklatják egy néhány pillanatra, majd vissza, a tekintetek örökösen kígyóznak, bújócskáznak, 
végtelenül agyafúrt és kíváncsi módon, sőt néha támadóan és fenyegetően, mégis 
természetesnek tetsző mozgással, folytonos figyelésben. Majd meg is ismerkednek a 
tekintetek gazdái, miközben hihetetlen közöny ül az arcukon. És mikor megszólalnak, hát 
arról jobb nem beszélni. Megjegyzek egy koromfekete nőt, nem túl magast, eléggé teltkarcsút, 
mindig frissen fodrászozottat, a feltornyozott haja uralkodik rajta, meg a hihetetlenül magas 
sarkú cipője. Kirívóan öltözködik és festi magát, mindig más férfival jelenik meg, és azt 
dúdolja: Nem volt egy nagy szerelem, a nagy szerelmeket én nem szeretem. A csöcse mint a 
Lollobrigidáé, hallom meg egyszer a megjegyzést, rögtön el is nevezem Lollócsöcsűnek. 
Felfigyelek egy barázdált arcú férfira is, már ritkuló és őszes hajúra, aki nyitott, fehér 
sportkocsival közlekedik, és egyszer, mikor kilépve a kocsiból, mint valami filmcsillag, ami 
eléggé nevetségesnek hat, betér a Kedvesbe, elcsípem egy megjegyzését a társához, egy óriási 
napszemüveget viselő, bár a nap nem süt, fiatal fickóhoz: Írom a haveromnak Dél-Karolinába, 
mit kéne csinálnia, mert csak ül a seggén, pedig nincs többje három milliónál, a faszfej, holott 
kint van már mióta, és bajlódik egy csirkefarmmal, amely évente húszezret hoz, ami nulla, ha 
én lennék kint, de hát nem adnak útlevelet, akkor most kereshetnék ötvenmilliót dollárban, 
mit szólsz. A napszemüveges unottan idéz egy dalszöveget: A boldogságtól ordítani tudnék, 
ha nem lennék kissé rekedt. Az Ötvenmilliódolcsis meg a Rekedt, emlegetem őket így 
magamban.   

Később, már kutatóként, egy neobarokk palotában találom meg a központot, amely a 
Szabó Ervin Könyvtár, tudniillik ott férek hozzá a számomra fontos könyvekhez meg 
folyóiratokhoz, egy tizenhetedik századra jellemző formagazdag meg színgazdag, pompázatos 
olvasóteremben, az élet és halál ellentétét ábrázoló freskókkal a fejem felett, ahol bőszen 
olvasok, majd pihenésképpen jöhet a séta. Ugyanis sétánynak használjuk az oszlopos, lépcsős, 
tágas előcsarnokot, amely ugyancsak pompás és túldíszített, mozgalmas szobrokkal, sok 
márvánnyal, gazdag aranyozásokkal, itt szellőztetjük ki fejünket, járkálunk, meg-megállunk 
köszönésre, beszélgetésre, bemutatkozásra, ismerkedésre, vizsgálgatjuk a másikat, szót 
váltunk vagy éppen hogy nem, ámde azért pontosan tudjuk, ki kicsoda. Sétálgatunk le és föl, 
miközben a szerény büfébe is betérünk, kávét iszunk, esetleg valami gyümölcslének kikiáltott 
műlét. Szívesen járkálok ebben az előcsarnokban azzal a középkorú kutatóval, alacsony, 
szenvedő arcú, lomha férfival, kinek megjelenéséből egyáltalán nem következne, milyen 
sikere van a gyengébb nemnél, valószínűleg könyveinek híre következtében. Legutóbb 
igencsak rosszallást vált ki fenti körökben, mivel rámutat, mennyire újdonatúj, felülről sugallt 
életforma van kialakulóban. Fel vagyunk szólítva ugyanis, hogy legyünk barátságosak, akkor 
is, ha valami nem tetszik; belevaló gyerekek legyünk, vagyis vidámak, haverkodók, mert, ha a 
kákán is csomót keresünk, az akadályoz a kibontakozásunkban; és ne üssünk el azoktól, akik 
az uralkodó alaphangot megadják, és azoktól sem, akik követik, tehát igyekezzünk felhőtlenül 
igazodni, hisz ez az érdekünk is, írja gúnyosan. És ugye a felhős égbolt alatt igyekezzünk, 
mondom eme középkorú kutatónak. Szeretek csatlakozni ugyancsak az előcsarnokban egy 
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negyvenes éveiben járó kutató asszonyhoz, akinek közmondásos a közvetlensége, és amikor 
meg lesz leckéztetve, kimutatom a vele való rokonszenvemet, és egyetértésemet 
eredményeivel. Ugyanis megállapítja,  hogy a szabvány ember lebeg a szemünk előtt, minden 
az ő méretére van gyártva,  neki kell lennie a képviselőnknek, mivel az ő útjának, mindenki 
útjának kell lennie, ő bír a legrokonszenvesebb tulajdonságokkal, a lehető legjobb 
hagyományokkal és rokonsággal büszkélkedik, nemsokára ő lesz a legelőkelőbb is, ő, ez a 
szabályosan gyártott szabvány ember, akié a jövő is, ő legyen a mintánk, ez van parancsba 
adva. Vagyis a szabálytalan is legyen szabályos, ez a követelmény, mondom a kutató 
asszonynak. Annak is örülök, hogy megismerkedhetek és sétálgathatok azzal a jóképű, 
általában választékosan öltözött, aránylag még mindig fiatal kutatóval is, aki felhördülést vált 
ki, el is tiltják a megjelenéstől, tudniillik kimutatja, miszerint nálunk igazi felnőtté válni 
annyit jelent, hogy ugyanolyan nadrágot viselhetünk, mint az apánk, napi tizenkét órában 
dolgozhatunk, villoghatunk a kocsmában, moziba vihetünk rendszeresen egy lányt, és miután 
megnősülünk, építkezhetünk, munka előtt hajnalban, munka után éjszakáig. És persze lopott 
anyagból részint, mondom. Leginkább két fiatalabb pályatársammal sétálgatok itt 
rendszeresen, az egyik fekete, dús hajú, nagyon kritikus, semmivel sincs megelégedve, 
kibírhatatlan a modora, a barátnőjével él, vándorolnak egyik bérelt lakásból a másik béreltbe, 
egyik negyedből a másikba, majd hozzájut végre egy lakáshoz, ám az igen apró, talán ezért 
folytat kutatást az otthon témájában, és az egyik eredménye, hogy kimondja, ha nincs 
nappalid, bár legyen lakásod, akkor sincs otthonod, igazi otthon, mivel életed egy pillérét, ami  
a család eleven, lüktető szíve, nélkülözöd. Nem is szólva az ebédlőről, jegyzem meg, 
helyeslése közepette. A másik pályatársam, aki feltűnik itt, szőke, sportos alkatú fiú, igen 
képzett, sokat is ír, fogalmakban szeret beszélni, ami kissé kimódolttá és elvonttá teszi 
mondandóját, nemkülönben fogához veri a garast, a büfében például még egy kávét sem iszik 
soha; és ki van borulva, tudniillik elválik nemrég, és fúj a nőkre, mivel a kisfiát a volt felesége 
nem engedi látogatni, kutatást is kezd a férfiak kiszolgáltatottságáról, előfeltételezve a nők 
uralkodó helyzetbe kerülését és fölényét minden területen, de leginkább a házasságban. 
Kiskanállal eszik a férfiakat az asszonyok, mondja. De csak azok, akiknek nincs nagykanaluk, 
jegyzem meg.  

Az idő múltával, már a következő évtizedben, új központra találok, a Hunyadi János 
úton, a Vár alatt, amely utca felfelé visz a Várnegyedbe, festői, kopott, ámde lakályos 
házakkal, és az egyikbe járok, egy társaságkedvelő asszony tágas lakásába, ahol sokan 
összegyűlünk, és kinek nem jut szék és karszék, az a földön ücsörög; és nemcsak eszmét 
cserélünk csak úgy, de számot is adunk, felolvasás formájában, eredményeinkről. Itt olvasok 
fel először, ebben a tulajdonképpen tudományosnak nevezhető szalonban, a fő kutatási témám 
korai írásaiból, itt, régies, elnyűtt, színpadszerű hátteret adó bútorok, tárgyak között. Itt 
csodálkozunk rá egymásra, itt vitatjuk, itt elemezzük, bíráljuk vagy ismerjük el 
pályatársainkat, barátainkat, majdnem-barátainkat vagy csak ismerőseinket, versenytársainkat 
és ellenfeleinket, sőt ellenségeinket, mindenesetre pezseg körülöttünk az élet. Itt szerzem be 
azokat a hölgyeket, akikkel néhány napos, esetleg néhány hetes kapcsolatot folytatok, hosszú 
és bő szoknyákban járó, festetlen arcú, egyszerű, sima hajat viselő nőket, hisz akkor éppen 
nem élek együtt Emmával. A házigazda, egy koromfekete, vézna, pszichológus hölgy, akinek 
vesszőparipája, hogy ő a természet természetességével képes mindenkibe látni, és képes 
belehelyezkedni bárki lelkivilágába, és megállapítani, van-e jövője egyáltalán. Mikor 
megkérdezem tőle, nekem van-e jövőm, az asszony kijelenti, ó, Gyula, Gyula, futná csak az 
időmből rád.  Jár oda szorgalmasan egy filozófus is, kopasz, szemüvege nagy, fekete keretes, 
tőle zavarban vagyok, látván többszörös eszmei pálfordulásait, amiket nem vagyok képes 
követni, ámde a filozófus minduntalan a helyes úton járónak érzi magát, és követendőnek, 
érvelve úgy, hogy aki nem tartja szem előtt a gyakorlati élet követelményeit, az elveszett, azt 
hovatovább figyelni fogják, még az úgynevezett titkos jelzésű iratokba is bekerülhet, és mire 
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volna az jó, ráadásul az a véleménye, hogy a megszólalásig változékony a filozofálók élete 
minden korokban. A megszólalásig lehet, de miután megszólalnak, azután… mondom 
elharapva a mondatot, ámde hiába harapom el, a filozófus megorrol rám. Egy néprajzzal 
foglalkozó fiatalembernek, talpig farmerban és vállát verdeső szőke hajzuhataggal, az a 
legfőbb törekvése, hogy nagy emberré váljon, meghatározó tudós személyiséggé, és nekem, 
aki gunyorosan viszonyulok emiatt hozzá, kifejti, eszébe sincs hőst játszani, bármennyire is ez 
a divat most bizonyos körökben, kiugrani az ablakon, vérbe fagyva feküdni, agyvelő kifolyva, 
ő nem szeretné önnön sorsát rontani, viszont  igenis szép pályaíven akar haladni, míg meg 
nem hal. Meghalni, ugyan, jómagam még meghalni sem akarok, szögezem neki. És lassanként 
elmaradok innen, ebből a szalonból, miután már nem lesz  rokonszenves nekem.  

 Később aztán, az évek további teltével-múltával, egy másik újabb évtizedben és 
korszakban, mikor már megint együtt élek Emmával, úgy vélem, megtalálom az újabb 
központot, ott, ahová költözünk, a Krisztinavárosban. Ettől a városrésztől azt várjuk, hogy 
zöldövezetként, ha nem is egészen, viselkedjen, hiszen körülveszik parkok, mint a Vérmező, 
vagy a Horváth-kert, meg a szomszédos Tabán, ugyanakkor érződjön, hogy hangulata 
nagyvárosias, Buda egyik belterületeként, körutakkal, sugárutakkal. A zaj, a forgalom meg a 
rossz levegő, hogy csak ezeket említsem, valóban egy elfajult nagyvárost idéz, viszont a 
zöldövezet hatását észre sem vesszük, hacsak nem a szemetes, kutyapiszokkal teli bokros, fás 
területeit. A szépérzetünk meg háborog, mert roppant eltérő épületek kerültek a különböző 
korszakokból egymás mellé, egyöntetű, azonos hatású szinte nincs is, így aztán igen 
nyugtalanítónak és zavarosnak látjuk a környezet képét. Megsínyli, hogy az egyik legjobbnak 
tartott városrész, hisz az egymást követő rezsimek, kormányzatok az éppen akkor divatosnak 
tartott házakat építik fel az ide költöztetett kedvezményezett csoportjaiknak, kádereiknek, kik 
nem mások,  mint a minden rendű és rangú politikából élők, mint a pénzzel hivatásszerűen 
foglalkozók, jelentékeny és jelentékenynek kikiáltott vállalatok, korábban államiak, manapság 
magáncégek vezetői, ilyen meg olyan vállalkozók, meg kirakatban lévő öreg és fiatal tudósok 
meg művészek, kiknek mélyen eltér a felfogásuk, hisz különböző korszakokban lettek 
kiválasztottak, ezáltal táplálnak  lappangó, sőt izzó ellentétet egymással. Mindez szépen 
felszínre jut. Helyek nincsenek errefelé, legalábbis nekem valók, ha valamikor voltak is, 
rejtély számomra, miért szűntek meg.  

Ebben a városrészben nekem a központ, a hely nem más mint a lakásunk terasza lesz. 
A hihetetlenül szép és nagy terasz miatt választottuk ezt a lakást, az Emma és az én lakásomat 
adjuk érte, no meg azért is választjuk, mert Ádámnak egy külön lakrészt rendezhettünk be, 
emiatt Ádám kivételezett lénynek  tarthatja magát; nem is akarjuk hinni ezt a szerencsét. 
Hogy lesz teraszunk az új lakásunkban, eláraszt bennünket a boldogság, ez a terasz a 
harmadikon, a magasban, ragyogó, meglehetősen nagy terasz. Ezzel a terasszal próbáljuk 
elhessegetni az omladozó házzal kapcsolatos rossz érzéseinket, mert ez a ház százéves, 
elhanyagolt és rozzant, tetőszerkezetét még sosem újították fel, be is ázunk többször, ám nem 
törődünk vele, és a terasz miatt nem. A terasz lesz a büszkeségünk, amely vadregényes kert 
benyomását keltő udvarra néz, sűrűn benőtt, hatalmas fákkal, mint tölgy, fenyő, éger, 
mogyoró, azok törnek az égnek, és illatoznak rajta orgonabokrok, miattuk a levegő mintha 
nem is egy zsúfolt, nagyvárosi körúté lenne. Visszaidéződik számomra a gyerekkori kert és 
terasz, holott az semmiben sem hasonlít ehhez a mostanihoz. Sehonnan se lehet belátni erre a 
teraszra, el is ámul mindenki, hogy micsoda kis zárt paradicsom, mediterrán környezet, 
nyaraló teraszának hatását kelti, ráadásul egy forgalmas körút hagyományos bérházában, 
csodálatára mindenkinek. Tényleg csodaként hat a lepusztult, zajos és rossz levegőjű 
Krisztina körúton, amelyhez semmi köze nincs. Ez a terasz viszi  rá Emmát, hogy rákapjon a  
kertészkedésre, hogy megszeresse, hogy megtanuljon ültetni növényeket, muskátlit, pistikét, 
majomkenyérfát, még lila akácot is, sőt mentát, amelyből teát csinálunk, aztán borostyánt, 
hogy felfuttassuk a falra. Megnyugszom, ha kimegyek a teraszunkra, mert úgy képzelem, ott 
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van a nyugalom színtere, sőt az elzárkózás színtere, hisz belátni ide nem lehet sehonnan, hát 
úgy vélekedem, hogy tényleg menedék, annak viszont központi menedék. És éjszaka 
háromnegyed egyig, pontosan addig, ha jó az idő, késő tavasszal, nyáron, vagy kora ősszel, 
kint tartózkodom ezen a teraszon boldogan, mikor Emma már alszik, de álmában is tudja, 
milyen elégedett vagyok, mennyire élvezem éjszaka is ezt a teraszt, és ha Ádám éppen itthon 
kegyeskedik lenni, akkor Ádám társaságában. Az alattunk lakó család egy gépészmérnök 
házaspár, két felnőtt fiúval meg egy beteg nagymamával, a saját teraszát csak lomtárnak és 
szárítónak használja, soha nem ülnek ki oda, mondhatni, szerencsére, mert akkor zavarnának. 
Kissé öregesnek látszanak, amit nem indokolna a koruk, templomba járnak, és kedélytelenül 
viselkednek. Kukacoskodóknak tartom őket, például szóvá teszik, ha egy kis víz a teraszukra 
cseppen, mikor Emma locsolja a virágokat, ha csak pár szem is, akkor már felszólnak. 
Megjegyzendő még, hogy mikor pályázaton nyerünk háztatarozásra pénzt, miután már bejön a 
pályázati rendszer, akkor öröm helyett odamondja ez a gépészmérnök, aki születésétől kezdve 
itt lakik, hogy annyi mindent kibírt már ez a ház, legalább kilenc történelmi fordulatot, ahogy 
kiszámolta, viszont ezt a felújítást egyáltalán nem fogja kibírni, sőt inkább le kellene bontani. 
Hajjaj, gondoljuk Emmával, és összenézünk, talán a saját feje felől szeretné lebontani ez a 
szerencsétlen?! Megkérdezem, akkor hova költöznének? A gépészmérnököt váratlanul éri 
kérdésem, értetlenül bámul, majd legyint, mondván, furcsa ez a világ, ami kialakult.  

Érdekes, hogy aztán a Fény utcai piacra is úgy tekintünk, mint egy helyre, Gyakran 
kávézunk itt egy szép szál irodalmár férfiú társaságában, aki régebben feljárt hozzánk a 
feleségével, mikor még olyan kritikákat írt, amelyeket nem közöltek, aztán mikor befutott, 
vagyis olyasmiket fogalmazott, amikkel befuthatott, elegem lett belőle, neki meg belőlünk, de 
most felújítjuk ismeretségünket. Írj kritikát erről a piacról, mondom neki sűrűn, hát csúnyán 
néz rám. Feltűnik néhányszor az a kutató asszony is körünkben, valamikori barátunk, aki 
szeretne gyakrabban találkozni velünk, ráér, felnevelte már a különböző apáktól származó 
gyerekeit, életművét lezártnak tekinti, viszont nem szokik le továbbra sem a sopánkodásról, és 
ez idegesít. Nekem itt, a piacon minden szép, minden jó, talán még minden igaz is, mondom, 
mire elterjeszti, engem már csak a piac érdekel. Sokszor jövünk össze egy rakoncátlanul 
magamutogató férfiúval, aki valamikor minden hivatalos értékrendtől viszolygott, és mivel 
mégsem koronáztatott meg szellemi ember mivoltában, hát vállalkozó lesz, cégtulajdonos, 
mondván, az értelmiségi azért is értelmiségi, hogy képes legyen értelmiségi voltán 
felülemelkedve változtatni. Vedd meg ezt a piacot, mondom neki, segítek alkudni. Nem 
alkudni kell, Gyula, mondja, hanem egy nagy csapat verőlegénnyel megjelenni.  

 
 

65 
 
 
 Minduntalan felmerültek bennem az utánzásaim, hogy utánoztam munkanélkülit, 
nagyöreg tudóst, hajléktalan festőt, milliárdost, tévés bájgúnárt.  

Ha figyelni kezdjük magunkat, hamar rájövünk, gondoltam, miszerint az utánzás 
tulajdonképpen vágyakozás, ami a legjelentéktelenebb gesztusainkat, magatartást jelző 
cselekedeteinket ugyanúgy áthatja, mint életünk lényegét, házastársunk, hivatásunk vagy 
létünk céljának megválasztását. És amit vágyódásnak vagy szenvedélyes kívánságnak 
nevezünk, nemcsak néha vagy véletlenszerűen, hanem mindig az utánzáson alapul.  
   Eléggé öntörvényű elképzelésnek  tetszett. 
 Különben folytattam értekezésemet a névtelenség és az álcázás megírása után az 
utánzás felvázolásával. 

Változatosan öltöztem fel a kávéházamba menet, az egyik napon kékbe öltöztem, a 
másikon feketébe, a harmadikon kekit vettem fel. Csak azonos színű nadrágot és pólót, illetve 
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pulóvert voltam hajlandó viselni, mit csináljak, ez lett a keresztem. Szerencsés a kinézetem, 
gondoltam, fiatalos, ezt gondoltam, valószínűleg vigasztalásképpen gondoltam, és mikor 
beöltöztem mondjuk egy csíkos pólóba, no persze csíkos nadrághoz, különben a 
kedvencembe, kortalannak tűntem, legalábbis így képzeltem, pedig már tíz évvel ezelőtt is 
egy ilyen csíkos megtévesztően hathatott rajtam. Hajlamos voltam a látszatnak hinni, hogy 
amennyinek látom magam, annyi idős is vagyok, szerettem a korommal megtévesztést 
játszani, ám ez megtévesztett engem is, és akkor, mikor erre rájöttem, csalódnom kellett. 

Pedig megbámultak, és a kávéház pincérnői mindig meg is jegyezték, na most megint 
új színt öltöttem, megint azonos színű nadrágot és pulóvert hordok, áruljam el, hogyan 
csinálom. Rejtélyesen mosolyogtam, és kijelentettem, divattervező vagyok. Egy kis, 
koromfekete, cingár pincérnő felkapta a fejét arra, mikor kijelentettem, hogy divattervező 
volnék, és nyomban ajánlkozott, hogy ha segítek neki divattervezőnek lenni, akkor azt 
csinálhatok vele, amit akarok. Elengedtem a fülem mellett. Mikor egyszer egy divatjamúlt 
fekete kalapban ültem be, meg is jegyezte egy másik pincérnő, egy molett, szőke, milyen 
sajátságosan nézek ki, mint az a híres amerikai színész, most nem jut eszébe a neve, aki 
western filmekben szerepel. Büszkén vettem tudomásul, mert hiú voltam, és magamon 
tartottam a kalapot.  

Emlékszem, hogy éppen aznap a szomszéd asztalnál egy eléggé szakadt fiú egy 
hasonlóan szakadt társának, miközben vodkát ittak, az fejtegette, hogy egyáltalán eszébe sem 
jutott elmerülni a következőkben mint: a szabadság a rendhez viszonyítva; éhezés és dúskálás; 
fekete és fehér; hit, túlságosan nagy hit, hitetlenség, hitetlenség sok hatványon. És el kellett 
volna még merülnie a következőkben: alkony, lázadás, önhittség, halhatatlanság, eltűnés, 
földgolyó, pusztítás. Nyugodtan elmerülhettél volna még, mondta a másik, a természetben és 
műtermészetben, a virágokban és művirágokban, az állatokban és játékállatokban, sőt a 
napfogyatkozásban meg a teliholdban. Röhögtek. Nem értettem, min röhögnek, hiszen 
egyáltalán nem mondtak röhejes dolgokat.   

Ennyi jutott nekem, gondoltam, felöltözni és eljárni ebbe a kis kávézóba, pedig inkább 
el kellett volna utaznom valahova, el kellett volna költöznöm valahova, új kutatást kellett 
volna kezdenem, át kellett volna formálnom magam, ne az legyek, aki most, mert unom azt, 
aki most és már régóta vagyok.  

Kedvetlen és borús maradtam, tudniillik az volt a baj nálam, hogy csak egyféle módon 
tudtam elképzelni a jókedvemet meg a felhőtlenségemet, akkor, ha mindent, de mindent 
összhangban lévőnek találtam, a lelkemtől a szerelmen és a szeretkezésen át a munkáig, a 
sportolásomig, a kapcsolatokig, a beszélgetésekig mindent, még a tekintetváltásokat 
beleszámítva is, egészen a hivatásom képviseletéig; egyszerre legyen minden rendben és 
kivetnivaló nélkül, sulykoltam magamnak, tehát nekem kedvezően, minden kedvezően, de ez 
nem ment. És változtatni ezen a túlhajtott teljességen, amibe belepistultam, képtelen voltam. 

Öregh, a tudományos ember, az újabb majdnem-barátom becsült, viszont engem 
taszítottak Öregh ronda, visszariasztó ügyletei, ezért továbbra is óvatos voltam vele, 
távolságot tartottam tőle, miközben azért baráti viszonyt ápoltam, és ezt a távolságtartó 
barátságot, egyik módszerként, bizonyos dumával próbáltam megteremteni.  

Figyelj, Öregh, mondtam, épp ideje volna már a saját külön bejáratú rendünket 
bevezetni. Naná, Gyula, helyeselt Öregh, csak nincs időm, pénzek után kell rohangálnom, 
pedig ragyogóan süt a nap, viszont kevesellem a pénzt, és nagyon rühellem, de őszintén, ha 
kevesellnem kell. Szegény Öregh, mondtam, megvan a kereszted, még egy napsütés is három 
dolgot jelent neked, pénzt, pénzt, pénzt. A kurva életbe, Gyula, hát járnom kell például a 
pénzügyminiszter nyakára, hogy alapíthassak magamnak egy új tanszéket, és ez csak az első 
lépcső. Egy miniszter, Öregh, és csak az első lépcső, hát akkor nem is merem kimondani, mit 
képzelek, hova vezet az utolsó, mondtam. Kihajtok egy megbízólevelet attól a gennyládától, 
jelentette ki Öregh, az a második lépcső, és akkor kinyalhatják, Gyula, a seggem. Na, na, 
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Öregh, az ember vigyáz a seggére, mondtam. Különben láttalak, Öregh, jegyeztem meg, 
andalogtál az utcán egy kis csajjal, és néha összeért a vállatok. Jaj, a kis fekete picsa, ne is 
mondd, Gyula, nevetett Öregh, egy hallgatóm, és miután jól vizsgázott nálam, meg kellett 
jutalmaznom. Remélem, Öregh, nem hoztál szégyent barátságunkra?! Hagyd, Gyula, tele van 
a tököm már ezekkel a kis picsákkal is.  

Ádám közvetlenül az érettségi előtt összejött Karolinával a párhuzamos osztályból, kis 
növésű, de roppant arányos, igen vékony, fekete hajú, fekete szemű lánnyal, aki nem tűnt túl 
okosnak, viszont élénk volt, vidám és cserfes, irodalmárnak készült. Nagy és hosszú szerelem 
kezdődött kettőjük között. Karolina kitűnő hatással volt Ádámra, felszabadította, 
kiegyensúlyozottá tette és boldoggá. Ádám még inkább bezárkózott előttünk, nem tudtuk, mi 
van vele igazán, takarta magát, de bármi másról, önmagán meg Karolinán kívül, hajlandó volt 
nyilatkozni, csevegni, eltöprengeni velünk. Jól el szoktunk beszélgetni, például a családunk 
sorsáról. És azonnal felvették a főiskolára, ahol azt tanult, amit szeretett volna, 
látványtervezést, ragyogóan teljesített modellrajzolásból, díszlettervezésből, színjáték 
ötletekből, viszont csaknem megbukott ábrázoló geometriából. Vigasztaltam, bár nem nagyon 
kellett, mivel nem igen izgatta, szóval vigasztaltam, hogy én viszont biztosan megbuktam 
volna abból a geometriából. És a főiskolai barátaival és szerelmével, Karolinával, általában a 
Könyves kávézóban szokott kikötni, ott tűnt fel a könyvem a társainak, érdeklődtek, 
névrokon-e a szerző, és Ádámnak be kellett vallania, ami nehezére esett, hogy egyenesen az 
apja írta, nőtt is az árfolyama, de ezt nyűgösen vette, nem a révemen akart magának 
elismerést. Születésnapjára vettünk neki fényképezőgépet, hajszárítót, dzsekit, kordnadrágot, 
ezüst nyakláncot, akart egy ilyet, meglepetésünkre, a kezdőbetűivel, és rengeteg 
képzőművészeti kötetet is vásároltunk neki, közte a látványtervezés kézikönyvét angolul.   

A távoli múltba veszett már, mikor lemondtam a felolvasásomat egy tudományos 
szalonban, különben sem tetszett nekem az a szalon, az ilyen szalonoknál nincs, mint 
gondoltam, szánalmasabb. Szórakoztatni akartam magamat, ezért azzal okoltam meg a 
lemondást, hogy bizonytalan tavasz lett, az időjárás szeszélye szerint kergeti felhőit a 
magasban, hol kékség, hol bíbor színek mutatkoznak, és hol zuhog, hol eláll, bizonytalannak 
látszik, mikor esik, mikor nem esik, és hát nyílnak, csukódnak az ernyők a Krisztina körúton, 
látjuk az ablakból, nekem meg nincs ernyőm, hogyan tegyem ki a lábamat az utcára. Úgy 
vélték, élcelődöm, és megsértődtek.  

A rohadt életbe, gondoltam, és  nem értettem magam, tulajdonképpen, mit akarok. 
Nemrég kijelentette Éva, a masszőz, aki a talpunkat gyúrta hetenként egyszer, hogy 

mérgezett a szervezetem, és lehet, hogy a lépemmel is baj van. Méregtelenítő teát javasolt, de 
azt, amit javasolt, nem ismerték sehol. 

 És mindezen közben csak azon töprengtem, hogy ideje volna már felderítenem a 
bennem lévő fekete dobozt.  
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Szóval megleltem a menedékemet abban az emlegetett kávéházban, és örültem.  
Persze volt, mikor szomorkodtam. 
Az egyik napon is szomorkodtam, mert a szomszéd asztalhoz egy csaknem kétméteres, 

középkorú férfi telepedett, akin hatalmas orr díszelgett, kappanhangon gyűlölködött, uszított, 
majd borongós hangulatba ringatta magát. Nem volt törzstag, soha nem láttam itt, ám 
bemutatkozott, Karesz vagyok a betyár, harsogta. Előadta, hogy felháborodik és szomorkodik 
a magyar történelem megrázkódtatásain. Nem csodálkozik, ha a magyar nép olyan derűsen 
utálkozik mindenen, ám felhívja a figyelmet arra, hogy tényleg derűsen. És hirtelen 
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felnevetett, és kijelentette ez a magyar nép derűs találékonysággal átver mindenkit, mert nem 
akármilyen nép ám ez, betyáros nép. Aztán minden átmenet nélkül az asztalra csapott és 
szinte rikoltozva mondta, hogy ez a nép soha sem volt úgy becsapva mint az elmúlt években. 
És annyira, hogy összeszorul a gyomor, a szív majd kiugrik, az ész megbénul, a lélek meg sír. 
Ilyen állapotban vannak most a magyar zsigerek meg az egykor szárnyaló magyar lélek, 
mondta harsogva. Holott pedig magyarnak lenni zsigerestől, lelkestől erény, semmi más csak 
erény. De most meg fog változni minden, harsogta és nevetett, mert azok kerültek az ország 
élére, felülre, akik számára a gyomor magyar, az ész magyar, a szív magyar, a lélek magyar. 
Felugrott az asztaltól, szétnézett, szemügyre vett mindenkit fenyegetően, és elkiáltotta magát, 
vigyázzatok, pofa be és gazsulálni.  

Gyorsan felálltam és elmentem.  
A fák kezdtek zöldülni, kis levelek, kicsiny fülformájú levelecskék jelentek meg a 

bokrokon, a Vérmező bokrain. A nap sütött, de szeszéllyel, jött és ment, most ezt borította be, 
most azt borította be. Napjáték Budán, így fogtam fel. 

Pesten nem láttam napjátékot, mikor haladtam a Nagykörúton, majd a Rákóczi úton, 
hát undorító lett, gondoltam, undorító mindkét meghatározó útja Budapestnek. Dzsungelnek 
éreztem, csúnya, kopott dzsungelnek, számomra ismeretlenné vált dzsungelnek, ahol soha 
sem látott üzletek tűntek fel, ócska boltok, kirakataikban nekem szükségtelen, zsibvásárban 
szokásos, ronda árukkal, melyekről nem is akartam tudomást venni. Felszálltam egy buszra, 
egy zsúfolt buszra, és, szokás szerint, nem lyukasztottam jegyet, csak a kezemben tartottam, 
minden eshetőségre, a körülöttem állók cinkosan, mosolyogva néztek. Különben csupa 
leromlott, kiábrándult, lenyúzott arcból származott az a mosoly, és büszke voltam, hogy 
mosolyra tudtam őket késztetni.  

Sokféle divat burjánzott, akkoriban divat lett közzétenni, merrefelé tört ki kolera, 
például Oroszországban, mert ott kitört, és mikor láttam egy furcsa legyet a konyhában, azt 
gondoltam, egy ilyen terjeszti, vigyázat.  

Ádám a főiskolára járva ugrásszerűen más életmódra tért át, nagyon élt, csellengett 
évfolyamtársaival kilométereket az aszfalton, és ha eszükbe jutott, beültek ide-oda sörözni 
vagy borozni, biliárdozni, hülyéskedni; mozikba jártak, főképpen, hogy a filmek 
látványvilágát tanulmányozzák. Mozi, sőt színház és persze kiállítás után divatos helyekre is 
beültek, ha úgy adódott. Este vagy éjjel, sokszor hajnalban került haza, farkaséhesen, ilyenkor 
csak úgy falt. Másnap meg hullaként ébredt tökéletesen. De ritkán kelt fel időben, a délelőtti 
órákat hanyagolta, általában délig aludt. Ha véletlenül Karolina nem volt vele, akkor Karolina 
itthon várta az ágyban. Tulajdonképpen Karolina hozzánk, pontosabban  Ádám lakrészébe 
költözött. Már elég sokat veszekedtek, és mi szurkoltunk, legyen már vége ennek a 
szerelemnek, túl hosszúra nyúlt, és úgy véltük, Karolina, aki bukdácsolt az egyetemi vizsgáin, 
nem emeli felfelé Ádámot, hanem süllyeszti lefelé. Ádám különben kijelentette, nem vonul be 
a seregbe, eszében sincs, börtönbe megy inkább; mert nemcsak tartott a katonaságtól, hanem 
elvben ellenzett minden fegyveres kiképzést. Megrémültünk, hát azért a börtönnél a laktanya 
mégiscsak jobb valamivel. Mire kijelentette, hogy roppant nyárspolgárok vagyunk.  

Tele voltunk ügyekkel, holott tulajdonképpen semmilyen igazi ügyünk nem volt a 
kutatáson és az íráson kívül. Viszont mondvacsinált ügyekkel bombáztak bennünket innen, 
onnan, amonnan, bárhonnan, mire azonnal dühöngeni kezdtem.  

Ráadásul Emma, mikor írt, sokszor magába roskadt, szegény. Csaknem aggasztó 
mértékben felizgatta magát, és hangot adott minduntalan az írással kapcsolatos félelmeinek, 
aggodalmainak, elsősorban a hamisságtól való rettegésének, ami olykor napokra 
megakadályozta, hogy leüljön az íróasztalához. Ilyenkor kezdett intézkedni, aztán vásárolni, 
turkálóba menni, bolhapiacra járni, rakodni és rakodni, főzni és főzni és főzni, teríteni, tálalni, 
mosogatni, mosni, teregetni, vasalni, takarítani, virágot ápolni, vendégeket hívni, nekik 
felöltöztetni az asztalt, mert a vendégeknek nem terített, hanem asztalt öltöztetett, és olyan 
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kivételes falatokkal jött elő, hogy minden vendég tökéletesen elhűlt. Ilyenkor Emma lett a 
középpont, mindenki szerette, mindenki bálványozta.  

Különben a világhálós cégnél sokáig bent maradt és csinálta, csinálta hevesen a 
feladatait, a főnökök legnagyobb megelégedésére.  

Ámde, mint rájöttem, mindezen közben is írt, csak képzeletben, nem vetette papírra, 
amit kigondolt, mert attól tartott, hogy amit kigondolt és elképzelt ilyenkor, azzal a 
legkínosabban lejáratná, gyanúba keverné a regényét.  

El voltunk foglalva a belvilágunkkal, miközben a külvilágban, mint olvastam, 
huszonhét fontosabb, számontartható tüntetés történt Pesten és Budán, és csak egyetlen 
esztendőben.  

Mikor legközelebb elmentem a kávéház menedékembe, elrémültem, mert ott láttam azt 
a múltkori férfit, Kareszt, a betyárt, aki a múltkor nagyhangon uszított, és nem tagadta meg 
magát, most is uszított.  

Egy vitapartnerre talált, aki nem volt rest átülni Karesz, a betyár asztalához, és úgy 
mutatkozott be, hogy Tóni vagyok, a szabad. Karesz, a betyár kijelentette, küldetésem van, 
eltakarítani önt, uram, az útból, megszabadítani öntől, mint úgymond szabadtól, az országot. 
Toni a szabad megkérdezte, hogy talán csak nem a politika alvilágának, mára felvilággá 
magasztosult hatalmasaitól megtámasztott, pozícionált alakja vagy? Faszfej, először is beszélj 
emberi nyelven, másodszor meg figyelj, mondta Karesz, a betyár, a nemzetünk a tét, 
Magyarországgal nemsokára a nagyhatalmaknak is számolniuk kell. Valószínűleg úgy, mint a 
kidobóemberek hihetetlen kormányzati tenyészetével, mondta Tóni, a szabad. Mindjárt 
bedugom a nyelvedet a seggembe, mondta Karesz, a betyár tegeződve, majd magázódva 
hozzátette, uram, ha egy ország, amely lemond a létért való küzdelemről, halálra van ítélve, 
viszont nekünk atomtöltetünk is lesz. Ez igen, ámde mikor talál a szent korona, kérdezte Tóni, 
a szabad, a megfelelő fejre, hogy rátegyék? Akár holnap, mondta Karesz, a betyár, a fej 
megvan, a méltó fej, ha nem tudnád, te hülye valag, a méltó fej, amely erőt mutat, a nép által 
hitelesítve van, tettrekész, rámutat az ellenségre, tekintélyes és méltóságos, igazmondó, 
tisztakezű. És ön, uram, kérdezte Tóni, a szabad, milyen pozíció várományosa, talán csak nem 
az udvari szállítóé, esetleg az udvari bohócé?  A kurva anyád, csattant fel Karesz, a betyár, 
fogalmad sincs, szerencsétlen farok, kivel állsz szemben, baszd meg, mondta Karesz, a betyár, 
egy látomásos ember ül itt az asztalodnál. Valószínűleg ön vallási és világi szenteket lát az 
országgyűlésben, látomásosan, mondta Tóni, a szabad. Majdnem nyertél, különben az a 
látomásom, hogy te a sírodat ásod, seggfej, mondta Karesz, a betyár, és mindenki a sírját ássa, 
aki prostituálta magát a nyugattal, aki baszott a tőkével, és aki az édszes szabadsággal akarta 
elárasztani országunkat. Tóni, a szabad megkérdezte, és ha adok egy kis zsozsót, hogy ne 
kelljen a síromat kiásni? Le akarsz kenyerezni, majd mindjárt pofán váglak, mondta Karesz, a 
betyár, különben annyi neked nincs, amennyit elfogadnék. Az ön lelke koromfekete, mondta 
Tóni, a szabad, maga gazember, akár a gazdái. Akkor Karesz, a betyár felugrott, megfogta 
Toninak, a szabadnak grabancát és kipenderítette a kávéházból. Majd dicsőségesen szétnézett 
és kijelentette, mindenki így jár, aki olyan, mint ez a Tóni, aki nem lesz már sokáig szabad, 
hanem mindjárt rab lesz.    

Tóni, a szabad, azonnal visszajött a kávéházba, áthatóan tekintgetett Kareszra, a 
betyárra, hogy az érezze a jelenlétét, a súlyos jelenlétét. Nem szólt egy szót sem, hallgatott, 
jelentőségteljesen hallgatott, csak nézett Kareszra, a betyárra élesen, tulajdonképpen 
farkasszemezett vele, közben néma maradt. Hatásos lehetett, mert nem támadt rá még egyszer 
Karesz, a betyár, hanem figyelt, meglepődötten figyelt, vajon hogyan volt mersze Tóninak, a 
szabadnak visszatérni, talán csak nincs valami rejtett fegyvere? Hallottam a lélegzésüket, 
mindkét fél lélegzését, és Tóni, a szabad merőben eltérően, más ütemben lélegzett, jól 
halhatóan, feltűnően más ütemben, mint Karesz, a betyár, ám úgy, mintha Karesztól, a 
betyártól akarta volna elszívni a levegőt. Meglepte Kareszt, a betyárt ezzel valószínűleg. A 
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feltűnő levegővételén kívül, meg a hallgatásán és a farkasszemezésén kívül Tóni, a szabad 
nem nyilvánult meg. Bár továbbra is élesen figyelt, mutatva, résen van. Csendben maradt 
azonban, csendben, olyan csendet teremtve, hogy tapintani lehetett. És amin meglepődtem, 
hogy a csendjét átvette Karesz, a betyár, miközben persze  ugrásra készen állt.  

Mindezen közben szorongtam, mi lesz, ha megtámadja Karesz, a betyár Tónit, a 
szabadot. Akkor nyilván közbe kell avatkoznom. És nem szívesen gondoltam arra, hogy ezt 
kell majd tennem. Sőt előre féltem, sőt rettegtem ettől.  

Most kéne utánoznom Tónit, a szabadot, futott át rajtam, pontosan azt kellene 
csinálnom, amit ő csinál, és ugyanúgy, tehát utánozva őt, ketten talán eredményesebbek 
lehetnénk. És megszólalt bennem egy hang, utánozd Tónit, a szabadot, utánozd. De nem 
akaródzott utánoznom.    

Felálltam és elmentem. 
Attól tartottam, eltűnt a valóság. Teljesen idegennek látszott  az ismerős város. 
Valami jólesően izgató és felszabadító kéne, gondoltam. 
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 A harmadik, utolsó kötetét is megírom végre a korszakváltozások, új kezdetek címet 
viselő kutatási témámnak, távolba vész már, mikor kezdtem el kutatni és mikor írni, ha 
felmerül bennem, mióta is, elhessegetem.  

Elképesztő, mondja Emma, miután elolvasta, ezek után már csak a halálról 
értekezhetsz, Gyula.  

Ünnepelni megyünk, táncolni, unikumot inni, és  vacsorázni is vadvendéglőbe. 
Egy merőben lényegi korszakváltozás abban állna, írom például, hogy a régi és új 

elnyomottakból, áldozatokból, vesztesekből győzteseket faragjunk, rendkívül szokatlan 
cselekedetként, ám minden áron, persze mivel megszámlálhatatlanok és feltétlenül 
kárpótolandók, nagy ár lenne ugyan, sokba kerülne; ámde mi a sok, ha a sokaságról van szó? 
És nem elitben, politikai elitben, hanem éppen politikai ellen-elitben szabad csak bízni, írom, 
ilyen ellen-elitben kell gondolkozni, ráadásul egy olyan ellen-elitben, amely valóban ellen-
elit, pontosabban amely nem akar elit lenni, vagyis uralomra vágyó, undorító, aljas, önmaga 
felé hajló és gazember alakulat, hanem mindez ellentétét képviselvén marad ellen-elit. Éppen 
az ellen-elit volna alkalmas és érdekelt egy eddig soha sem volt forradalom, egy vértelen 
forradalom, tulajdonképpen egy forradalmi nem-forradalom létrehozta változásban, írom. 
Akkor talán, és először az emberiség történetében, egy tökéletesen új, mert ellen-elit által 
vezetett civilizáció és kultúra, amely elengedhetetlen volna, jöhetne létre, átalakítva az embert 
és társadalmát, hogy ne is emlékeztessen valamikori képére egyáltalán. És egy új kezdetnek, 
ha az igazi volna, az életünk soha nem képzelt lehetőségeinek szükségszerű és követelő 
megvalósítását kéne felvázolnia, feltárva szörnyű és megtisztulást követelő élményeinket, 
hogy aztán soha többé ne lehessenek ilyen élményeink; és feltárva az undorító hatalomvágy 
meg a kíméletlen áldozatgyártás folyamatát nyersen, csattanósan a megállítása, megszüntetése 
érdekében. A változás elvnek, amely azonban be van, szerencsére, terveződve a világba, írom, 
és amely bolyong is, nyugtát nem lelvén, formáról formára, minden eddigi formán, ezáltal 
tartalmon is, túl kellene lépnie. Új és hagyománytalan rendszert, alakulatot, országokat, 
államokat, közösségeket stb. kéne teremtenünk, először a történelemben. Úgy kéne 
cselekedni, gondolom és írom, ahogy még soha.  

Érzem, mondom Emmának, hogy a lelkem többet képes befogadni az eszemnél. 
Ezt én is érzem, mondja Emma, no meg aztán, vádolni fognak, hogy anyagyilkos 

vagy, mondja Emma.   
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Rengetegen hangoztatják, mennyire úgymond félholtak, mire elemezni lett kedvem a 
félholtságot, és kijelentem meg írom, hogy a félholtság egy új kezdet fényében egyáltalán nem 
volna félholtság, mert ez a mostanában oly bőszen hangoztatott félholtság semmi más csak 
egy divat, divat félholtnak lenni, annak is, aki nem félholt, divat erről panaszkodni csak úgy 
divatból. Aki nem panaszkodik félholtságra, azt megszólják, azt különcnek tekintik, azt 
tulajdonképpen természetellenesnek nézve kiközösítik. Ez a divatos félholtság, amely új 
viselkedésforma, azonban inkább ernyedtség, egyfajta csömör, életcsömör, sőt üresség érzés, 
tulajdonképpen divatos csömör az élet üressége miatt. Az üres életcsömör azonban semmi 
mást nem tükröz, mint egy veszélyes szokást, meghonosodott szokást, különösen nálunk 
meghonosodottat, ami, mondjuk most már ki, írom, a hiábavalóság érzésének leplezése. A 
hiábavalóság az igazi megnevezés erre a félholtságra, fáradtságra, életcsömörre, ürességre, a 
hiábavalóságra kéne rámutatni, ha korszakváltozást akarunk, mint ami kínos, kínlódó, gyötrő 
érzéssel párosul, és aki, erről nem akarván tudomást venni, hát a félholtságra panaszkodik. 
Divat a hiábavalóságot eltagadni, elfedni valami mással, hogy aztán a hibavalósággal mint 
divattal éljünk együtt, írom.  

Aztán nehogy hozzátedd még, Gyula, hogy a hiábavaló nemhiába hiábavaló, mondja 
Emma. 

Az egyik reggel, mikor kinéztem az ablakon, döbbenten állapítottam meg, hogy a 
világosszürke bogárhátú, amely a házunk előtt, szokás szerint, parkolt, roncs lett, tökéletes 
roncs. Valószínűleg egy ámokfutó mehetett bele, állapította meg a biztosító szakértője, 
nyilván éjjel, vagy százzal, vagy még többel, Buda belterületén százzal, sötétben és esőben, 
mert esett, és csúszott az út. Eme élmény hatására, írom aztán, hogy sürgős lett, és mind 
sürgősebb, egyre többen viselkednek a sebesség ámokfutóiként. Minduntalan a sebességbe 
ütközünk, a sebesség növekedésébe, a sebesség mindenhová való behatolásába, amelyet sok 
értelmező széleskörű változásnak fog fel, írom. Mert létezik szociológus, akinek véleménye 
szerint életmódunkat, akarva-akaratlanul, gyorsasági móddá tettük. Ennek következtében 
uralkodik el a gyorsaság donjuanizmusa, mint az antropológia egyik irányzata megállapítja, 
tehát a sebesség csábítása, ám mivel a sebesség üres, álságos, hasonlíthatóan Don Juan 
csábításaihoz, életünket is kiüresíti, álságossá változtatja. Ezzel egyetértve némely esztéta 
kijelenti, hogy sajnos az a látszat uralkodott el, miszerint semmi sem tágasabb, mint az üres 
dolgok, ez bizonyul a sebesség titkának, miközben pedig, éppen ellenkezőleg, összezsugorít 
mindent, sőt általa veszítjük el a tágasság szabadságát és szépségét. A tudattalanunknak 
teszünk eleget, sugallják pszichológusok, mikor előállítjuk azt a számtalan, testünk 
kiegészítéseként működő szerkezetet, gyorsító masinát, például telefont, repülőgépet, űrhajót, 
amivel megváltoztatjuk életünk sebességét. Akad filozófus, aki abból indul ki, hogy az 
űrutazást, vagyis a földi sebesség többszörösét másként nem is lehet felfogni, mint a 
Paradicsomból való kiűzetés megismétlésének. Átlépünk, egyes történészek szerint, 
önmagunk sebessége korlátozásának korából, mikor minduntalan fékeket építettünk be 
magunkba és környezetünkbe, a féktelen és fékezhetetlen gyorsító szerkezetek 
mindenhatóságának korába, már időnk sem marad gondolkozni semmi lényegesen, a 
gyorsítók űznek, hajtanak bennünket. A sebesség és a politika egymást hülyíti, véli egy-két 
merészebb politológus, a politika gyorshajtás lesz, rengeteg balesettel, de nem számít 
mégannyi áldozat sem, mert aki birtokolja a legnagyobb sebességet, az sajátítja ki a hatalmat. 
Azonban be kéne már látnunk, hogy akkor élhetünk túl, akkor maradhat meg a világ, írom, ha 
bekövetkezik egy olyan korszakváltozás, miután a hatalom azé lesz, aki a lassúságot értékeli, 
kiiktatva a baleseteket és ezek áldozatait; ha a lassításnak tulajdonítunk újdonságot, 
fontosságot és értéket, hogy legyen időnk gondolkozni; sőt, ha nem a tudattalanunknak, 
hanem a tudatunknak teszünk eleget, előállítva lassító szerkezeteket, ezeket nevezve a 
legkorszerűbb találmányoknak; és ha majd általános hasonlattá tesszük a lassúságot, 
elterjesztve, miszerint a lassúságban rejtőzik szépség és szabadság; és ha majd a lassúsággal 
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csábíthatunk, akár Don Juanként is, akkor divat lehet, hogy ne legyen sürgős, érjünk rá; és ha 
lassúsági móddá tennénk életformánkat, és olyan lassúvá mint a Paradicsomban lehetett, hát 
ez lehetne egy új kezdet, értelmezésemben, írom.  

Elbűvölő, mondja Emma. 
Ha például problémává válik, írom, hogy léteznek, akik nem olyanok mint mi, vagy 

rájuk van mondva, hogy nem olyanok, sőt veszélyesek ránk nézve, akkor nem az az érdekes, 
hogy a probléma emberekről szól, mivel mindegy, miről szól, ugyanis a megoldás adott, 
bármiről is kegyen szó, vagyis a módszertan adott, megkezdődhet a megoldás, és ha mondjuk 
hullahegyek termelésével jár, akkor az, a módszertan szerint, ugyanolyan termelés, mint 
mondjuk a csapágy termelése, így aztán a hullahegy is termelhető, sőt lehet termelése még 
technikailag újszerű is, szervezési szempontból tökéletes, sőt jogszerű. Persze csak akkor, 
vigyázat, ha törvény van rá, és akkor, ha a megoldás, a hullahegy gyártása megmarad a helyes 
ügymenet keretei között, korszerű döntésekkel, kiegyensúlyozott működéssel, hatékonyságot 
bevetve, azaz, ha a végrehajtás az ésszerűség magaslatain, az ok-okozatiság terepén, a 
szabályokat, törvényeket nem megszegve, és persze elfogulatlanul alkalmazva, egyéni 
álláspontok kiiktatásával történik, tehát ahogyan a nagykönyvben meg van írva. Szépen, sőt 
gyönyörűen oldhatjuk meg így a problémát, a problémát okozókból hullahegyet gyártani, 
megszabadítva magunkat az ösztönszerű sajnálattól, személyes bánatunktól és gátlásainktól, 
miközben  képesek vagyunk gyilkost faragni magunkból még akkor is, ha semmilyen 
értelemben nem volnánk elfajzottak, és ha nem volt szándékukban gyilkolni, nem is neveznek 
bennünket, ha a fenti módszertant alkalmazzuk, gyilkosnak, akkor sem, ha gyilkoltunk. A 
lényeg, hogy tőlünk függetlennek képzeljük el mások kiirtását, gondolván nem mi tettük, 
annak ellenére is, ha mi tettük, hogy aztán esetleg csodálkozva állapítsuk meg, jé, hát mi 
tettük, viszont magától értetődően hozzátéve, és felmentően, azért tettük, mert a 
munkamegosztás terepén ezt a munkát kaptuk, egy kitűnő közösségben dolgozhattunk, ahol, 
mint kollégák szerettük és becsültük egymást, fejlett, ragyogó, a civilizáció magaslatait 
tükröző gépezet állt rendelkezésünkre, nemkülönben minden törvényesen, szabályozottan, 
ésszerűen, szervezetten és hatékonyan történt, az ügymenetnek megfelelő szakszerűséggel, és 
persze kitűnő légkörben. Így aztán lelki egészségünk, erkölcsi tartásunk sértetlenül vészelheti 
át embertársaink kiirtását.  Különben is a hullák, mikor még nem lettek hullák, akkor sem 
voltak olyanok már  mint mi, hanem elő voltak készítve problémának, és aki elő van készítve 
problémának, az tőlünk különbözik, az más, mert mi nem vagyunk probléma. És ha kiderül, 
hogy a probléma megoldása talán nem is a hullahegyek általunk való termelése lett volna, 
akkor képesek vagyunk áldozatnak beállítani magunkat, a hullahegyek gyártása élő 
áldozatainak. Így aztán, a fenti képlet szerint, igen sok jobbra, szebbre, igazabbra áhítozó 
ember tevékenysége torkollik bűnös tettekbe; bűnöző emberek cselekedetei pedig jónak, 
szépnek, igaznak látszanak. Imígyen aztán el is jutunk, gondolom és írom, civilizációnk 
kifogástalan tetőpontjára, amely korszakváltozást, új kezdetet követel.  

Van benned valami baljós, Gyula, mondja Emma. 
Felmerül bennem, mit jelent a játék, mint az egyik lényeges  tevékenység. A játékban 

nem a gyerekkor az érdekes, mint gondolnánk, gondolom és írom, hiszen a gyerek, azért 
gyerek, hogy játsszon, hanem a felnőttkor az érdekes. Ámde felnőttként nem szerettem 
játszani, mivel az, amit játéknak neveznek manapság, és a felnőttek körében, viszolyogtatott. 
Nem tudtam feloldódni ezekben, pedig a feloldódás a játék egyik fontos hatása lett volna, nem 
voltam képes mégsem feloldódni, mert a játékok éppen olyan rendet követelnek mostanság 
már, mint az uralkodó rend, a játékon kívül eső, kis és nagy rend, és nemcsak a szabályokat 
tekintve, hanem a játszás stílusát tekintve is, ami feszültséget, görcsösséget, akarnokságot 
mért rám, olyat, mint általában a játék nélküli hétköznapok is. Az ilyen játék sokszor véres 
küzdelmet tükröz. És semmi kedvet nem mutattam játékból elvérezni. Amíg a kis meg a nagy 
rendből származik a felnőttek játéka, addig eltorzul, írom, és az általa megnyilvánuló 
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magatartás és hangulat elfajul. Sőt ahelyett, hogy az egyéniségünk feloldódna a játékokban, 
éppen ellenkezőleg, kiterebélyesedik, kirívóan mutatkozik meg, és ilyenkor elviselhetetlenül. 
Hatására a játékot valaha jellemző öröm, mosoly, lazaság, feloldódás elenyészik, helyette 
következik a kesergés, őrjöngés, keménykedés, belemerevedés. Nekem ez nem kell, írom, 
semmi kedvem még játék közben is úgynevezett egyéniségek természetével bajlódni. 
Bajlódjak az elvadult győzelemittasságra vágyóval? Mint a múltkor, mikor leálltam játszani, 
mert igen kérték, társasjátékozni, és az egyik lépésemnél, éppen a győzelem kapujában, igen 
meg kellett fontolnom, hogyan és miként, és kissé sokat töprengtem, mire az egyik hölgy, ki 
szintén esélyes volt még, rám förmedt, mondván, úgy látszik, kissé lassan kapcsolok, nem 
gondolom, hogy elmeszesedtek az agyereim?!  Hát felálltam és otthagytam őket. A játéknak 
egy másik, az uralkodótól eltérő rendet kéne teremtenie, ha új kezdetet szeretnénk, amely rend 
alapulhatna az örömet okozáson, a vidámság és kedvesség magaslataira emelkedésen, a 
természeti és népi ünnepekkel meg a gyermeki viszonyulással rokon világon. Épp ideje volna 
már egy ilyen játékos világban elmerülhetni, amely ki is ragadna bennünket a minden áron 
győzelemre törekvés unalmas erőszakosságából, és a vérre menő versengés sivárságából, 
egyúttal megszabadíthatnánk magunkat mind a hétköznapok nyomasztó voltától, mind az 
ünnepnapi hamisságtól, legalábbis egy játszás erejéig, ámde ehhez korszakváltás volna 
szükséges. 

Úgy veszem észre, Gyula, hogy a magad ura vagy, mondja Emma, talán túlságosan is. 
Egy forradalom semmi más, írom, ha a forradalom címet ki akarja érdemelni, mint 

küzdelem a szabadságért, csak azért, csak és egyedül a szabadságért, és ha a szociális 
kérdésbe belegabalyodik, a szegények gazdagok elleni lázadásába, akkor az félresiklatja. 
Felborzolódik emiatt kedélyem, írom, de hajlamos vagyok ebben hinni. Ráadásul, ha 
elfogadjuk ezt a felfogást, akkor igazi, tiszta forradalom még nem igen zajlott, talán a 
tizennyolcadik századi amerikai kivételével, amikor a küzdelem valószínűleg, ha jól 
érzékelem, csak a szabadságért folyt. A forradalmak mindig is eltorzultak,  írom, mivel a 
forradalmi erőszak rendszerint nem a szabadság, legfeljebb részben, hanem az igazságosság, a 
jólét és a boldogság kivívását célozta meg, mint elengedhetetlen szükségszerűséget. Íme a 
szabadság és a szükségszerűség különbsége, írom. A szükségszerűség nem indokol forradalmi 
erőszakot,  sőt félreviszi a forradalmat, már nem a szabadság lesz az érdekes, a fontos, hanem 
inkább a magasabb életszínvonal, viszont az erőszak, sőt a terror a magasabb életszínvonalért 
bizony megengedhetetlenül aránytalan. Csupán a szabadságért való harc magyarázhatja a 
forradalmi terrort, a túlkapásokat, a vérontást, írom. A szükségszerűség ráadásul 
megsemmisíti a politikát, pontosabban az igazi politikát, mert az igazi politikában a szabadság 
a központi kérdés,  írom, ugyanis a szabadság csupán egyetlen érdekkörben, a politikaiban 
valósulhat meg, vagyis a szabadság nem más, mint élni egy politikai életformában, ám ezt a 
lehetőséget rendszerint meggátolja a szükségszerűség, ami csak politika-pótlék. Vagyis, 
összefoglalóan, egy forradalomnak a szabadság eszméjével átitatott politikai életformát kell 
megvalósítania. Azonban ellen vetem, hogy csupán álságos politika volt és van,  ezért egy 
korszakváltozást az eddigi, szokásos politika lerombolása jelenthetné, és újbóli, egészen más 
alapokon nyugvó felépítése, ámde olyan felépítése, amelyre rá sem lehetne fogni, hogy az 
politika volna, a szó hagyományos értelmében. Nem lehet hinni politikának, sem réginek, sem 
újnak, semmilyen eddig létezőnek, lejáratódott minden politika, írom. Éppen ezért, akkor 
vívhatnánk ki egy új kezdetet, ha bekövetkezne egy olyan változás, amelyben egy politikától 
megszabadított politika határozná meg a politikát, írom, a felháborítótól mentes, az aljasságtól 
mentes, a kedélyünket borzolótól mentes, a keserűségünk előidézésétől mentes. Ebbe a 
formulába, a politikától megszabadított politikába, amelyben a politika meg lenne fosztva a 
jelenlegi bűnöző voltától meg emberhez méltatlanságától, boldogan vethetnénk magunkat, 
önfeledten, másokkal vállvetve és egymásban bízva. A politikától megszabadított politikában 
aztán villoghatnánk szabadon és szabadságban, hajjaj, de mennyire, viszont egyáltalán nem a 
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saját, egyéni szabadságunkkal kéne villognunk, hanem a másik, a társunk, a társaink 
szabadságával, ha tetszik, ha nem. És akkor netalántán még az igazságosság, a jólét és a 
boldogság is, bizony, szükségszerűségként, megmutatná magát, főleg nálunk nem volna baj, 
ha megmutatná, ha végre már megmutatná, írom.  

Hát igen, kifelé ebből a kuplerájból, mondja Emma.  
Megírom a Névtelenség, álcázás, utánzás című értekezés kötetemet is,  
A névtelenségről szólván megkérdezem, sok minden más között, hogy ha esetleg elér 

bennünket a névtelenség sorsa, például a névtelen levélíróé, akkor vajon tényleg önmagunkat 
adhatjuk, tényleg önmagunk vagyunk, és valóban elfogadható módon őszinték lehetünk? A 
válasz bizonytalan. Van vélemény, amely szerint, ha névtelenségre vagyok ítélve, soha nem 
adatik meg nekem, hogy önmagam legyek, de az sem, hogy őszinteségemet elfogadják. A 
csalások emelvényén álldogál egy ilyen névtelen. A véleményhez, elköteleződéshez, akár a 
kéz jegyéhez, vagyis az aláíráshoz ugyanis kell a név. Ha azonban hiányzik, akkor roppant 
hiányzik, mert a név hiányánál nagyobb hiány nem létezik. Arról van szó, hogy a névtelent 
nem tartjuk igazmondónak, ha igazat mond, akkor sem, nem tartjuk tanúnak, legfeljebb 
hamisnak, és arról van szó, hogy nem hiszünk sem a negatív, sem a pozitív tapasztalataiban, 
meggyőződéseiben. A névtelenség, ha megnyilvánul, kétségbevonhatatlanul kényszerítés 
eredménye, odaláncol magához, leigáz vagy elkötelez, megköt. A névtelenség a név halála, 
amit meg kell gyászolni. Aki névtelenné válik, vagyis nem használja nevét, és álnevet, 
álneveket vesz fel, az eredendően és szigorúan véve már nem tartozik ahhoz, aki leveti a 
nevét, ám ahhoz sem tartozik, aki felvesz egy álnevet. A névtelenség azt jelképezi, ami nem 
létezik. Így és ezt írom. 

Hozod a formádat, Gyula, mondja Emma. 
Az álcázásról írván arra jutok, hogy a helyünkre való alkalmasságunkat, ahová 

születtünk vagy amit kivívtunk, meg kell védenünk, azt, amely tulajdonképpen egy jól tagolt 
szereprendszer valamilyen helye, amelyet aztán nemcsak átélni szükséges, hanem el kell 
játszani is, illetve el is kell tudni játszani, pontosabban, ha másképp nem megy, álcázással 
megtartani, és ha valaki erre nem képes, elvesztheti a helyét. Így aztán kínosan őszinték, meg  
szokatlanul nyíltak bajban vannak. Persze nem arra az álcázásra gondolok, írom, amit 
parókával segítünk elő. De bajban vannak az alávetettek is, akik azért is alávetettek, mert nem 
igen képesek álcázni magukat, egy alávetettnél ki szokott derülni, ha mondjuk 
megerőszakolják nőként vagy gyerekként, és ki szokott derülni minden betegségük, például az 
epilepsziájuk, és emiatt súlyosbodik alávetettségük, pedig ha álcázni tudnák mindezt, jobb 
helyzetbe kerülhetnének. Azokkal viszont zavarban vagyunk, akik azért álcázzák magukat, 
mert igazi énjüket szeretnék megmutatni. Akadnak azonban olyanok, akik az igazi 
önmaguktól rettegnek, hát ők a valódi álcázók. És mivé lesznek? Ez bizony a kérdés. 
Tulajdonképpen igen sok elővigyázatossági rendszabály zár bennünket, nagy szavakat 
használva, létünk börtönébe, tulajdonképpen egyfajta álcába, és mintha állandóan attól 
félnénk, nehogy kiszabaduljunk az ilyen létből. Ugyanis életfeltételeink előírás szerintiek, 
ezért az álcázás, mivel az is ilyen előírás szerinti, mindennapos lesz. Egy olyan világban 
élünk, amelyben többnyire semmi sem igazolódhat be; a hamis álcázza az igazságot, az 
álságos mindenütt a valódi helyébe lép, vagyis az álcázás elengedhetetlen  létformává vált, 
írom. 

Parancsára, uram, mondja Emma.  
Az utánzást elemezve azzal kezdem, hogy egy mélyen titkolt, de kétségtelenül létező 

sóvárgásról van szó, amely a győztesnek tartott minták követésére, utánzására buzdít; és 
ennek hátulütőit még azok is érzik, akik a legnagyobb hasznot húzzák belőle. Ha nem tudunk  
ellenállni bizonyos típusú utánzásoknak, például az erőszak utánzásának, akkor az gyakran 
vezethet bosszúsorozathoz, és olyan erőszakos tettek láncreakciójához, amelyek szemmel 
láthatóan hasonlítanak egymásra. Körforgás? Ez igazi dráma. Az utánzás persze kifejezésre 
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juttathat egyetértést, ugyanakkor igazolhat, és jobbára igazol is  egyet-nem-értést is. Mindez 
világosan mutatja, hogy a különféle jellegű utánzások egyaránt és egyformán meghatározzák 
szigorúan, kérlelhetetlenül az emberi kapcsolatok egy részét. A kapcsolat lehet 
magátólértetődően jóindulatú és békés, de, feltalálva a spanyolviaszt, ellenséges és 
rosszindulatú is, és azonnal működésbe lép a kölcsönösség, a kölcsönös utánzás, ennek is, a 
jónak, meg annak is, a rossznak az utánzása. A kölcsönösség, bár ugyan közhely, rendkívül 
jelentős dolog, ami újra és újra nagy szerephez jut az utánzásban. Ha a kölcsönösség kedvező, 
akkor az utánzás is kedvező lehet, hát nyilván. Ám az irigység, a bosszúszomj, a 
megleckézetés vágya, a gyűlöletkeltés szándéka stb., hosszú időre csorbíthatja, megronthatja, 
álságossá teheti  kapcsolatainkat, a jó kölcsönösség eltolódhat a rossz kölcsönösség felé, 
először észrevétlen, majd egyre gyorsuló és észrevehető módon. És akkor azt utánozzuk, ami 
az utánzott ellenségévé teszi az utánzót. Hogyha az utánzó és az utánzott végül tűrhetetlennek 
érzik egymás létezését, akkor, végső soron, szeretnének meg is szabadulni egymástól, hogy ne 
legyen többé, aki utánozzon. És hogyan szabadulnak meg? Hát arról jobb nem beszélni. 

Majd azt mondják, hogy minden hájjal megkent fickó vagy te, Gyula, mondja Emma. 
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Egyszer csak kifejezetten az a szükségletem támad, hogy a Vörösmarty téren és a Váci 
utcában meg a környékén járjak, hosszabb idő után megint itt, mert itt zavartalanabbul 
sétálhatok, mint máshol, ezek sétáló helyek, és kellemesnek tűnik nekem az itteni örökös 
forgatag, valószínűleg, mivel végleg és kifejezetten szabadulni akarok a magánytól, amelybe 
mostanában menekülök, túlságosan is elzárkózva mindenkitől. Egyszeriben rájövök, mennyire 
szellemi és testi megnyugvást jelent nekem, ha a Belvárosban sétálok, hisz kiderül, hogy ez az 
ottani ide-oda járkálás jót tesz nemcsak a testemnek, hanem  a lelkemnek is, annyira, hogy 
már-már semmi sem  lesz fontosabb számomra, mint a megjelenés a Vörösmarty téren vagy a 
Duna-korzón, mert meg kell mondjam, itt magamat adom felhőtlenül, formába jövök, 
felfrissülök, csak az ide-oda járkálás, a séta, a megjelenés miatt, ami ráadásul lehetővé teszi, 
hogy több régi és új sötét gondolatomtól  megszabaduljak. Budapest, ez a szörnyűséges város, 
amely, mint tapasztalom, a feneketlen kétségbeesésbe és ténylegesen és újra a teljes 
kilátástalanságba taszít, hirtelen éppen  ellenkezőképpen hat rám, legalábbis a szűken vett 
belvárosi része, ha itt sétálok, megint felvidámodom, könnyeddé, örömre alkalmassá válok. 
Pedig még nem is olyan régen, ha a Vörösmarty téren és környékén járkáltam, akkor, mint 
véltem, közvetlenül egy bizonyos budapesti közeg poklában jártam, és éppen azokkal 
találkoztam, akikkel nem akartam találkozni, akiknek már a megjelenése is elegendő volt 
ahhoz, hogy az összes lehetséges lelki és szellemi és testi görcsöm feltámadjon, amely okból 
sokáig elkerültem a Vörösmarty teret, a Váci utcát, a Kígyó utcát, a Petőfi Sándor utcát, a 
Párizsi utcát, mert túlságosan gyakran kerültem itt a lehető leggyűlöletesebb csapdákba.  

És ez a minap is bekövetkezett, a csapdába kerülésem, ugyanis az egyik napon 
összetalálkoztam a Kaszás-házaspárral, és akkor hirtelen elmúlik a jókedvem, és átfut rajtam, 
mennyire rettentő ostobaság a részemről kimenni a Vörösmarty térre meg a környékére, hogy 
még Kaszásékkal is találkozzam, látni sem akarom őket már régóta, minden kapcsolatot 
teljesen felszámoltam velük, holott korábban szoros, bár csak aránylag szoros viszonyban 
álltunk, Emma is, magam is. Hát jó, gondolom, úgy látszik, meg kell fizetnem az itteni 
sétálással elért sikeres gyógymódom  árát.  

Kaszásékon minden nemesen és a divat szerint lehordott, azonnal beszámolnak 
sikereikről, ugyanis menedzserek lesznek. Hihetetlen, gondolom, Kaszásék menedzserek, 
Kaszásék, akikről valamikor az értelmiségit mintázni lehetett volna.  
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És Kaszásék eldicsekednek magukkal, elsősorban azzal, mennyire nem múlt el felettük 
az idő, milyen érzékenyek a változásra, a változásokra, sőt ők is változnak, a legnagyobb 
mértékben változnak, amennyire csak képesek, tulajdonképpen megújulnak, miután a 
menedzserpályát választják mindketten, úgynevezett kulturális menedzserek lesznek, 
tanácsadók, intézkedők, segítők, támogatók, tárgyalók, hírverők, pályaegyengetők stb.  

Tanulmányod megjelent részleteit a korszakváltozásokról meglehetősen érdekesnek 
tartom… Gyula…, mondja Kaszás mint volt értelmiségi, mostani menedzser. … Nincs igazi 
változás szerinted… illetve máshová teszed a változás hangsúlyait… Viszont most már 
megindult… ha nem vetted volna észre… megindult az igazi változás… és erre nem térsz ki 
egyáltalán…  

Miért nem fordulsz egy menedzser irodához… például hozzánk… felhívnánk a 
figyelmedet némi kis kiigazításra a gondolkodásodat tekintve… hogy aztán a tudományra 
figyelő kormányzati tényezők figyelmét is felhívjuk rád…, mondja Kaszásné mint volt 
értelmiségi, mostani menedzser. … Annál is inkább… mert  tanulmányaid zseniálisak… 
éppen  kivételességük miatt… menedzselési szempontból ragyogó lehetne… az érdeklődés 
középpontjába állíthatnánk téged… 

Én mint kutató  és szerző hallgatok, zavartan hallgatok. 
Nézegetnek engem Kaszásék, várják, mit mondok majd, várják. 
Szótlanul bámulom kutatóként és szerzőként Vörösmarty szobrát, mert ugye a róla 

elnevezett tér közepén állunk.  
Hogy megtörjem a csendet… ki kell jelentenem…, mondja Kaszás mint volt 

értelmiségi, mostani menedzser, …miszerint a felvilágosodott ember számára… ha új 
kezdetek lebegnek a szeme előtt… mint előtted is… Gyula… ma már nem az ész… mint 
hajdan… hanem az ösztönök… illetve az érzelmek tisztasága a fontos… És ennek 
megfelelően nem annyira szabad akar lenni… mint ahogy kifejted… Gyula… inkább 
boldog... és a mi menedzser munkásságunkban mindez… vagyis a boldogság mint olyan 
megteremtése…  megszerzése mások számára…  igen nagy teret kap…  

Mert észre kell venni… hogy a boldogságot is megcélozzák ám a változások… amiről 
te… Gyula… nem beszélsz…, mondja Kaszásné mint volt értelmiségi, mostani menedzser, … 
és nemcsak gyakorlati értelemben… hanem szimbolikusan is… Mi pedig abban segítünk a 
hozzánk fordulóknak… hogy rámutassunk… szükséges a menedzselendő termékekhez… 
dolgokhoz… emberekhez  társítani a boldogság tényezőit… sőt a boldogulásét is…  

Viszont a te dolgozatod… Gyula… zavart kelt a mai világ megértésében… szerintem 
zavart… , mondja Kaszás mint volt értelmiségi, mostani menedzser. … Nem is volna érdemes 
menedzselni… tudniillik nagyon problémás… de hát szólásszabadság van… sőt még 
véleményszabadság is… amit kivívtunk… 

Szabadon hangoztathat bárki bármit… de hát nem mindent érdemes menedzselni… 
amit szabad hangoztatni…, mondja Kaszásné mint volt értelmiségi, mostani menedzser. … 
Sok szabadságban fogant vélemény üzleti szempontból ráfizetés… ahogy a tiéd is… Gyula… 
ráfizetés lesz… előre megmondom… 

És várakozással, most már türelmetlen várakozással tekintenek rám, vajon mit szólok 
mindehhez.  

Én mint kutató és szerző lehajtom a fejemet, az aszfaltot nézem, a repedéseit, továbbra 
sem viszonozom Kaszásék rám szegeződő tekintetét.  

A csend mély.  
Igazán megkérdezhetnéd… Gyula… hogy menedzseri tevékenykedésünk hordoz-e 

például erkölcsi jelentést… megkérdezhetnéd… hisz morálra érzékeny kutató volnál…, 
mondja Kaszásné  mint volt értelmiségi, mostani menedzser. 

Jó… hát megkérdezem…, mondom Én mint kutató és szerző. 
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Elsősorban is erkölcsi jelentést hordoz a tevékenységünk… Gyula… úgy tartjuk… 
hogy mindenkinek kötelessége a munkáját erkölccsel és emberséggel összekötni…, mondja 
Kaszás mint volt értelmiségi, mostani menedzser. … Mi a boldogságon kívül a jósággal 
vagyunk összeköttetésben mostanság... azt menedzseljük… ami jó… mondhatom büszkén… 
ha fellengzősen hangzik… akkor is… Például reklámozzuk és menedzseljük az úgynevezett 
vagyonszégyent… Terjesztjük, hogy a dzsain felekezet tagjai… akik az indiai Gudzsarát 
államban élnek… ott… ahonnan Gandhi származik… szégyellve vagyonukat… egy részét 
szétosztják…  Szóval előterünkben a jóság… Pedig  az itthoni változások előtt… mint 
tudod… Gyula… a szépség volt az eszményképünk… a múlt rendszerben a szépség… Ámde 
jelen pillanatban nem feltétlenül a szépre… inkább a jóra van szükségünk… A szépség 
felfogása mesterséges… a jóság természetes… 

Miért nem kérdezed meg… Gyula… hogy mi a véleményünk a kapitalizmusról… Úgy 
látom… ezt a témát is érinted…, mondja Kaszásné mint volt értelmiségi, mostani menedzser. 

Vegyétek megkérdezettnek általam…, mondom Én mint kutató és szerző. 
Gyula… hát neked magyarázzam… hogy a történelmünket formáló összes politikai-

gazdasági rendszer közül egyik sem forradalmasítja oly mértékben az emberi élet 
mindennapjait… mint a kapitalizmus… Hozzá kell tenni gyorsan… hogy a demokratikus 
kapitalizmus…, mondja Kaszás mint volt értelmiségi, mostani menedzser.  

Gyula… hát neked magyarázzam… miszerint a demkap meghosszabbítja a várható 
élettartamot… elképzelhetővé teszi a nyomor és az éhezés megszüntetését… nagymértékben 
kitágítja választási lehetőségeink körét… mélységesen tiszteletben tartja az élethez és a 
szabad akarat megnyilvánításához meg a már említett boldogság kereséséhez való jogot…, 
mondja Kaszásné mint volt értelmiségi, mostani menedzser. 

Intézményrendszerünket a változás után… hogy erre is rátérjek…, mondja Kaszás 
mint volt értelmiségi, mostani menedzser…, lássuk be… a minden embert megillető igazság 
eszméi irányítják… ha tetszik ez neked… Gyula… ha nem…  

És hozzáteszem… hogy a világot uraló piacok révén kitágulnak köreink… azok… 
amelyeket David Hume empátiánk koncentrikus köreinek nevez…, mondja Kaszásné mint 
volt értelmiségi, mostani menedzser. … Mert például érdekünk tudni a kínai földrengésről 
is… tudunk is a tévé megrendítő képei révén… amelyeket nem közönnyel… hanem 
együttérzéssel… a kínai áldozatok iránti erkölcsi kötelesség legmélyebb átélésével kell 
fogadnunk…  

Elmúlt az az időszak… mikor Adam Smith ismert soraiban arról szólhat… hogy 
képtelenek lennénk aludni… ha tudnánk… hogy másnap elveszítjük a kisujjunkat… de nem 
zavarna az alvásban… ha százmillió kínai embertársunk elpusztulna… most viszont zavar… 
óriási volna a piacvesztés…, mondja Kaszás mint volt értelmiségi, mostani menedzser. … 
Békés… nagylelkű társadalom lettünk… Gyula… ahol minden ember derülátó… és 
izgatott… pozitív várakozásokkal teli… De nemcsak mi… hanem a vietnámi rizstermelők is 
például… miután náluk is kezd működni a piac… minek eredményeként sokkal kevésbé 
vannak rászorulva… hogy gyerekeiket munkába állítsák… hát iskoláztatják őket… 

Én mint kutató és szerző hallgatok, mintha szájzárat kapnék. 
Gyula… miért hallgatsz… talán szájzárat kapsz…, kérdezi Kaszásné mint volt 

értelmiségi, mostani menedzser. … Na jó… De talán érdekel… hogy a mi menedzseri 
tevékenykedésünk nem merül ki a jóság… az együttérzés… a piac… az igazság stb. 
propagálásában… hanem kötelességünknek érezzük propagálni az országot magát… 
Magyarországot… és elsősorban az országot… a többi csak másodlagos… hiszen magyarok 
vagyunk… büszke magyarok… hazaszeretők… Hosszú évtizedekig el kellett nyomni 
magunkban magyarságunkat… hazafiságunkat… hát ebből elegünk van most már…  

Gyula… mi igenis magyarok vagyunk… mondja Kaszás mint volt értelmiségi, 
mostani menedzser. … És menedzseljük… mit tett a magyarság a világért… Európáért… és 
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annyit tett… és ezt akarjuk felszínre hozni… hogy vezető szerepre alkalmas a nemzetek nagy 
családjában… a szelleme mindenképpen… és mi menedzseljük… mutassa meg magát a 
magyar szellem… mutatkozzék meg mindenhol a földgolyón… ezt is menedzseljük… és 
akkor is menedzselnénk… ne tévedj… ha a mostani kormányzatnak  nem lenne ez a 
törekvése… Hisz mi nem a hatalom kívánságára menedzseljük… hanem magyarságunk 
érzésétől eltelve…  akkor is menedzselnénk… hiszen ismersz bennünket… ha nem kapnánk 
felülről biztatást és támogatást… Úgy tartjuk… magyarnak lenni küldetés… 

Én mint kutató és szerző hallgatok, még súlyosabban hallgatok, és eszembe jut, hogy 
hát tényleg, miért ne kaphatnék szájzárat. Egyszeriben szorosan összepréselem a számat, és a 
számra mutogatva élénken, hang nélkül, a csukott számra, azt mutatom, hogy sajnos 
szájzáram keletkezett. Látom, nem értik, pedig Kaszásné veti fel az előbb a szájzárat, mégsem 
fogják fel, hát kénytelen vagyok megszólalni legalább egy szó erejéig. 

Szájzár…, mondom Én mint kutató és szerző.  
Meglepődnek Kaszásék, majd részvevően, sajnálkozva tekintenek rám, egy ilyen 

szájzárasra.   
Nagyon sajnálom… Gyula… orvoshoz kéne gyorsan menned…, mondja Kaszás mint 

volt értelmiségi, mostani menedzser. 
Gyula… pedig milyen jót beszélgethetnénk…, mondja Kaszásné mint volt értelmiségi, 

mostani menedzser. 
Én mint kutató és szerző némán bólogatok  a számra mutogatva.   
A szájzár a félelem jele…, mondja Kaszás mint volt értelmiségi, mostani menedzser. 

… De ne félj… Gyula… azon vagyunk… hogy a kapitalizmus gazdasági jótéteményeit ne 
feltétlenül a szellemi értékek feláldozása árán kelljen megvalósítanunk…  Hozzáteszem… a 
magyar szellemi értékek rovására… Lényegében ezért nyitunk menedzser irodát… És persze 
azért… hogy a sajátságos magyar szellem hassa át a piacgazdaságunkat… legyen a magyar 
piac a magyaroké… ezt menedzseljük…  

És Gyula… figyelmeztetlek… te nem vagy eléggé magyar…, mondja Kaszásné mint 
volt értelmiségi, mostani menedzser. … Ne érts félre… nem másra… nem például a 
vallásodra… hanem csak a munkásságodra gondolunk… Ha elfogadnád segítségünket…. 
nagy figyelemben lenne részed mostanság… csak hangsúlyoznod kéne… hogy mindenekelőtt 
magyar vagy… 

Én mint kutató és szerző mélyen hallgatok. 
És… ha esetleg attól tartasz… Gyula… hogy a széles körben megosztott hatalomból 

és a lelkiismereti szabadságból… a piaci haszonból… a magyar küldetéstudatból azok is 
részesülnek… akiket a már említett Hume szűk látókörű lelkeknek nevezett… ami a mi 
olvasatunkban a szélsőségesen  uszítókat… a vérgőzös figurákat jelenti… hát akkor csak 
annyit… hogy nem eszik oly forrón a kását…, mondja Kaszásné mint volt értelmiségi, 
mostani menedzser. … Ráadásul mi nem azokat gondoljuk vérgőzösöknek… akiket te 
gondolsz... Gyula… 

Gyere el egyszer hozzánk… Gyula… nézd meg legalább a fürdőszobánkat…, mondja 
Kaszás mint volt értelmiségi, mostani menedzser. … Végtelenül posztmodern… már-már 
puritán módon… A mosdó például egyedi és magyar gyártmány… sajátos vízelvezetése 
van… létezik egy vájata… amely az elhasznált vizet virágcserepekhez vezeti… 
környezetbarát…  vízzel takarékoskodó… És valódi csemege a magyar fejlesztésű padlólapok 
közé rejtett led világítás… és energiát takarít meg…  

Mi az…  hogy led…, kérdezem Én mint kutató és szerző, megfeledkezve a szájzárról. 
Jaj… Gyula… nem hisszük… hogy nem tudod… ha meg nem tudod… rosszul vagy 

menedzselve… hahaha…, mondja nevetve Kaszás mint volt értelmiségi, mostani menedzser. 
No meg aztán… Gyula… tisztában lehetsz azzal… hogy mindig lázadók voltunk és 

vagyunk… minden korszakban…, mondja egyszerre Kaszás és Kaszásné mint volt 
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értelmiségi, mostani menedzser. … És ez… a lázadásra való hajlam csak fokozódik 
bennünk… minél idősebbek leszünk… Mert hát ugye lázadás az elhasznált víz környezetbarát 
módon való felhasználása… lázadás a led világítással való energiatakarékoskodás… és 
lázadás a magyarságunk előtérbe helyezése… Felvilágosítunk... hogy ezek a mostani 
lázadásaink bizony új módi lázadások… és te le vagy maradva… Gyula… 

Én mint kutató és szerző zavartan és továbbra is némán bólogatok. 
Kezet fognak velem nevetve, szánakozóan nevetve, búcsúzásképpen, és mintha még 

gyászolnának is engem. Nekem szintén kedvem volna nevetni, és gyászolni őket, de 
kíméletből megtartóztatom magam, és csak több utcával arrébb kezdek nevetni, gyászosan 
nevetni.  
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Egy olyan intézetbe kerülök, amely az egypártrendszer összeomlása után, a 
többpártrendszer létrejöttének folyamatában szerveződött meg, és mivel az intézetet pénzelő 
alapítványba az egyházak  is beszállnak, az intézetvezető Laborc Lázár szociológussá kitanult, 
kiugrott pap lesz. Az első években még nem vagyok jelen, nem is alkalmaznának akkor még 
egy olyat, mint én, de hallok az intézet kutatásaitól, különben ismerem régről alapító 
vezetőjét, Laborcot. 

Laborc és megválogatott munkatársai kétségeik hangoztatásával fogadják az éppen 
kialakuló új rendszert, a tőkés demokráciát, hasonlóképpen az egyházakhoz, meg a hozzájuk 
kapcsolódó értelmiségiekhez és politikusokhoz, elsősorban a tőke meg a piac uralmát 
kárhoztatva, és hivatkoznak bizonyos neves filozófusok meg híres tudósok és művészek 
elítélő véleményére. Mindez nyomban kitűnik az intézet kutatásaiból, például arra az 
eredményre jutnak, hogy a széles körű tőkeberuházásoknak, vagyis a pénznek, egyáltalán nem 
lehet akkora teremtő erőt, termelést serkentő, új értéket létrehozó hatást tulajdonítani, mint 
ami tulajdonítva van.  

Azonban némely támogatók, elsősorban tőkés csoportok kifogásolni kezdik, hogy az 
intézetnek furcsa a viszonya a tőkéhez, tehát a pénzhez, holott a számára juttatott pénzen 
felmérhetné eme álláspont tökéletesen avítt és tarthatatlan voltát. Figyelmeztetik Laborcot, 
nem rekedhet meg, nem fordulhat visszafelé, nem vonhat maga köré korszerűtlen határokat, 
sőt azon kéne dolgoznia, hogy bizonyos szabadelvű gondolatok, ha csak a gazdaságra 
korlátozva is, igen, szabadelvűek, ez már régen világirányzat, ha tetszik, ha nem, 
megtermékenyítsék honunkban is a kutatásokat, rámutatva a fősodorra.  

Érzékenyen érintik a feddések Laborcot, és úgy határoz, hogy tanulmányozni kezdi a 
közgazdaságtant, amelyben tájékozatlan, és hipp-hopp megváltoznak korábbi nézetei. Eljut a 
közhellyé koptatott állításig, több év után, miszerint a demokratikus kapitalizmus igen-igen 
jeles rendszer. Akkoriban már én is ott dolgozom, és Laborcra csodálkozom, na nézd csak, 
túltesz önmagán. 

Laborc Lázár igen magas, egy kosárcsapat beállójának is elmenne, izmos, arányos 
alkatú, középkorú férfi, kinek feje, amely nagyon kicsi, furcsállkodást keltve, igen vékony 
nyakon ül. Kisugárzása nem túl kellemes, fensőbbségesség áramlik belőle, uralkodó 
hajlandósággal együtt, amit ugyan elviccel, szeret ugyanis viccelődni, ámbár mások rovására. 
Katolikus papnak készült, mielőtt felszentelték volna, kiugrott, és egy kis vallási közösség 
létrehozásán ügyködött, ahol mint guru megtalálta önmagát, miközben családot alapított, 
fütyülve a házasság tilalmára. Csoportját az egyház szektának tartotta, az akkor még 
diktatórikus állam megfigyelésre méltónak, sokszor beidézték mind a püspökségre, mind a 
rendőrségre, de ő nem tágított. Az egyház alkut ajánlott, ha abbahagyja a szektát, cserébe 



 101

támogatják felvételét az egyetemre, ösztöndíjjal is ellátják, Laborc belement, mert szeretett 
volna szociológussá kiképződni.  

Az intézet szerény körülmények között dolgozik a Várnegyed alatt húzódó egyik 
keskeny utcában, egy eléggé lepusztult, régi ház földszintjén, körülbelül száz négyzetméteren, 
világosság alig hatolt be. A meglehetősen sötét hall a titkárnőé, a szobák, amelyekre ráfért 
volna már a festés, egymásba nyílnak, ezért akinek a hátsó szobákban jut  hely, annak át kell 
haladnia az összes többin, az ott lévők óriási örömére. Régi, leromlott íróasztalok, nyikorgó 
ajtajú iratszekrények, gyér fényt adó, ócska lámpák, melyeknek nappal is világítaniuk kell, 
adják a berendezést. Viszont már számítógép van rendszeresítve, bár az igaz, hogy összesen 
kettő, és az egyik a titkárnőé, úgyhogy a kutatók sorbanállnak a másiknál, és szentségelnek, 
egyenesen dühöngenek is, mert minek nekik megtanulni a számítógép kezelését, ugyanis 
kötelezik erre őket, ezt a hülye computert, ha hozzá sem férnek, és rácsodálkozik a többség 
arra a kisebbségre, akiknek már van otthon.   

Laborc Lázár bevallja nekem, hogy nem érti, miért nem jött rá hamarabb a tőkés 
demokrácia jótékony hatásaira, hiszen könnyedén rájöhetett volna, például a saját életében is, 
hiszen mostanság kedvezőre fordult a sora, jól érzi magát, szépen keres is, és kimondhatja, 
amit gondol. Már tudja, hogy régi kényszerei, beidegződései hatására ítélte el korábban a 
kapitalizmust, hisz számára egy tiltás áthágását jelenti, ha nem utasítja el többé a tőkét meg a 
piacot, amellyel kapcsolatban sok előítéletet vertek belé a neveltetésével, tanulmányaival. És 
amíg nem sikerült bensővé tennie a tőkés rend demokratikus formája iránti elkötelezettségét, 
meggyőződését, addig bizony keservesen töprengett. Kemény feladatot oldott meg, sokat 
dolgozott rajta, de sikerrel. Ugyanis minél több kérdést tett fel magának arról, mi a 
leghatékonyabb módja a nemzetek meggazdagodásának, mi hozza létre egy országban a 
jólétet, annál kedvezőbbnek, eredetibbnek tűnt fel most már számára a tőkés rend, 
természetesen együtt a demokráciával, amelyet viszont mindig nagyra is tartott.  

Laborc kezdi egyenesen felsőbbrendűnek tételezni eme világot meg világképet, 
dicsőíteni, leleményesnek, utolérhetetlennek, sőt szépnek, jónak, igazságosnak láttatni, mint 
olyat, amely új teret és időt nyit meg mindenki előtt. És hogy vannak áldozatai? Kétségtelen, 
Laborc ezzel tisztában van. Ámde nincs uralkodó formáció a történelemben, vallja, melynek 
ne volnának áldozatai, ugyanakkor nem mindegyik, sőt egyik sem szabadítja fel és gazdagítja 
a tömegeket. Végül is az az álláspontja, miszerint a demokratikus kapitalizmus ugyan nem az 
Isten országa, és nem is teljesen bűntelen rendszer, de egyszer majd lehet olyan.  

Az egyházi és kormányzati támogatóknak Laborc fordulata már sok, ekkorára azért 
nem gondoltak, ők nem díjazzák ennyire a rendszert, melyben pedig éppen vezető szerepet 
visznek, tulajdonképpen, ha titkolják is, nincsenek kibékülve azzal, akkor sem, ha ők 
irányíthatják. Laborc vitázik, makacsul hajtogatja, miszerint úgy látja, hogy a nálunk éppen 
kiformálódó  új világ az egyetlen, amelyben, ha elkötelezetten, rátermetten működtetnék, 
felfedezhető volna a folyamatos anyagi haladás titka, ezáltal megszüntethető lenne a 
szegénység, a kiszolgáltatottság, és útját lehetne állni a zsarnokság meg a parancsuralom 
visszatérésének, mindezekben volt részünk eléggé a múltban, hát igazán felismerhetnénk, 
hogy ezentúl az elnyomatás, a jogfosztottság,  a félrevezetés, a  nyomor, a tudatlanság, és a 
velük járó többi borzalom enyhítésének felelőssége már nem csak Isten vállán nyugszik a 
jelen rendszerben. Előadja, miszerint az intézetnek  arra kell törekednie, a többi között persze, 
mert sok más feladata is van, hogy megtörje a kétséget, amely a vallásos, a versenytől 
idegenkedő, meg az érvényesülni nem tudó, elégedetlen embereknek az új rendszerhez, a 
tőkés demokráciához fűződő kapcsolatát körülveszi. Hiszen a hozzá való viszonyt vagy a 
halotti csendesség jellemzi, vagy a hangos ellenzés, pedig az volna gondolható, hogy 
mindenki felfedezi a lehetőségek tárházát, különös figyelmet szentelve annak a világképnek, 
amely forradalmasítja, mint valaha Jézus, az élet mindennapjait. Így aztán főleg a keresztény 
hitűeknek kéne rádöbbennie, hogy mintha a tőkés világképből fakadó rend számára szabatna a 
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jézusi tanítás, no persze nem egy az egyben, és az ebből származó erkölcs. Persze ne 
tévedjünk, mondogatja és írja Laborc, messze az út még mindig a tőkés demokrácia szép 
elveinek igazi érvényesüléséig, ráadásul fejlődésének útja, mint egy vizsgálatában elemzi, a 
keresztény erkölcsben fogant megvilágosodás általános térnyerése felé vezet. És, mint egy 
másik kutatásában kimutatja, hogy ráadásul eme világ morálja, mint valamikor a jézusi 
tanítások  erkölcsisége ugyancsak, nem a szenteknek találtatott ki, éppen hogy nem, sőt 
egyenesen a bűnösök számára lett megalkotva, hiszen a búza között a konkoly is nő, de még 
mennyire. Az olyan rendszer világképében ugyanis, mint a mostani, ahol a pénz uralkodik, 
mert hát persze így van, szükségszerűen virágozni fog a bűn. Azonban mindez el van ismerve, 
mert ez egy olyan rend, és egyetlenként olyan, amelyben nem szenteskednek, és amelyben a 
bűnös hajlamokat jó célok szolgálatába próbálják állítani. Az egyik ilyen cél a pénz 
különböző utakon való fialtatása, tehát egyenesen, mint hangsúlyozza Laborc ismételten, a 
bűnös lelkek számára van kitalálva. Eddig a bűn leküzdésének egyik módja szokásosan az 
volt, mint Laborc többes számban kifejti, hogy próbáltuk megtéríteni a szíveket, vagy 
erőszakoltuk az erényt, illetve büntettünk, azonban ahol a hatalom széles körben megosztott, 
mindenki részesedik belőle, és a szabadság, közte a lelkiismereti szabadság soha nem látott 
mértékben adatik meg, ott elérhető, hogy becsületesen, nemeslelkűen, józan ésszel, esetenként 
pedig erkölcsi hősiességgel válaszolhassunk a bűn mindennapos kihívásaira, mozgósítva 
teremtő energiákat, amelyekből hatalmas tartalék van. A bűnöst a szabályok betartására 
kötelezzük, tudniillik a tőkés demokrácia a szabályok rendje, és ha a bűnelkövető felismeri, 
hogy érdeke betagozódni a szabálykövető állampolgárok közé, akkor megbocsátunk neki, 
miközben a bűn átértékelődik. A szabályok túlnyomó többsége, ahogy Laborc kimutatja, 
erkölcsi tartalmú, és a demokrácia alkotmányába van foglalva.  Nem a szent és nem a 
prédikátor a példa, sem a megtorló szervezetek, nem is a háborús hős vagy az arisztokrata, 
nem a költő és nem a filozófus, sem a király, sem a paraszt, sőt a munkás sem, hanem a 
tulajdonnal rendelkező, anyagi ténykedéssel elfoglalt, a maga méltóságát kiteljesítő, szabad 
egyén, akire majd egy találó elnevezést kell keresni, mert a polgár megnevezés már 
elavulóban. Megkérdezem, no és a mindenkori értelmiség? Hm, hümmög Laborc, ezen még 
nem gondolkozott el, válaszolja. Az ő kérdése más, mégpedig, hogy van-e olyan rendszer, 
amelyik utánozhatja a gondviselést. A válasza pedig, hogy ha a tőkés demokrácia még nem is 
teljesen gondviselő, de, a többi rendszertől eltérően még lehet az. Visszafogottan nevetek ezen 
a fejtegetésen.  

Ámde persze nem vagyunk egyenlőnek teremtve, mondja és írja Laborc, különbözünk 
a tehetség, a tettrekészség, a szerencse, a késztetések meg a készségek tekintetében, nem 
érvényesülhet mindenki egyformán, viszont, hogy ez így van, az nincs eltitkolva. Mint ahogy 
az is őszintén fel van tárva, miszerint az egyenlőtlen érvényesülésből következően rajzolódik 
ki az árnyoldal: a csatamező, ahol gyarlón és irigyen harcolunk egymással, néha még 
rabolunk, ölünk, sebektől vérzünk; sőt kirajzolódik a sivatag is, ahol zavarodottan, 
eltájolódva, esetleg még betegen is bolyongunk, tévelygünk. Viszont a sivatag vagy a 
csatamező semmi más, mint a lélek sötét éjszakájának helyszíne, fogalmazza így Laborc, ám 
megvan a határozott célja eme helyzetnek, ráébreszteni, miszerint a sivatagot termővé 
tehetjük, a csatamezőt a béke honává, nemcsak a tapasztalon túli világban, hanem a 
megtapasztalt világban is, amely az átszellemítés középpontja lehet, ahol, Laborc szavaival, 
egy üres szentély áll, annak tudatában üresen hagyva, hogy semmi sem fejezheti ki azt, amit 
itt keresünk, tehát egy talánnyal állunk szemben, és ezt a talányt, mert megfejtése még 
hiányzik, kell megfejteni, majd aztán beépíteni jelenünk világképébe.  

Hihetetlen, az már nem is érdekes, hogy mennyire zavaros, mesélem Emmának, 
miután előadom eme Laborctól származó véleményeket, szóval egyszerűen hajmeresztő, és 
nézünk egymásra dermedten Emmával. 
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Megvan az intézet neve, mondom Emmának, mármint az általam elnevezett, és 
kimondom, hogy világképgyártó, és aztán így emlegetem, és azért így, mert a világképeket 
szertartásosan megrágja és emészti, és részrehajlón tanakodik, magáénak vallhatja-e eme 
világot, képet, vagy el kell utasítania.  Laborc idejében kutatják a magyar nemzet 
világképének pénzzel való kapcsolatát; a polgár világkép magyarországi jellegzetességét; a 
tőke világképének hatását a honi életszínvonalra; a demokrácia világképének kapcsolatát a 
kapitalizmus világképének hazai vonatkozásaival.          

Pajtáskodó viszony alakul ki Laborc és köztem, nem vitatkozunk egymással, békésen 
mosolygunk a másikra, sőt Laborc nagyra tartja kutatásomat. 

Négyévenként, az alapító oklevél szerint, pályázatot kell kiírni a vezető állásra, hát ki 
lesz írva, és, valószínűleg, mert új szelek fújdogálnak, nem Laborc Lázár győz, hanem  K. 
Nagy Marcell, egy alacsony, hihetetlenül vékony, szinte madárcsontú, tökéletesen ősz hajú 
férfi. Már nyugdíjképes, öreges benyomást mégsem kelt, éppen ellenkezőleg, fiatalosnak 
mondható, korát meghazudtolva igen élénk és tettre kész, tulajdonképpen minden lében kanál. 
Eredetileg pszichológus, de már korán áthágta tudománya határvonalait, mindenevőnek lehet 
mondani. Személyisége legbelsejéig izgatja, mint szokása nyilatkozni, ami a világban 
történik, elsősorban a hatalmi viszonyok szempontjából, tehát szenvedélyesen politizál is. Hol 
kellemesen viselkedik, hol kellemetlenül, viszont roppant tájékozott, és kitűnő a kifejező 
készsége, ezzel levesz a lábáról sok mindenkit, azonban ugyanezzel a tulajdonságával meg is 
bánt, mikor mindentudóan kioktat, ami szokása. Elismerem, hogy nyomasztónak tűnik fel 
időnként a műveltsége  még  számomra is. 

Tudod, Gyula, mondja K. Nagy, ha a fenséges Siegfriednek a madara szól hozzám, 
Klemperer vezényletével, az nekem minden igazi madárdalnál gyönyörűségesebb. És ha K. 
Nagy egy Schumann-dalt említ, csakis németül adja meg a címét.  

Mindenki azt várja, hogy majd kitűnően megértjük egymást K. Naggyal, ámde, 
csodálkozásra, alig fogadom el, amit képvisel. Persze szót értünk, hisz csaknem ugyanazon a 
nyelven beszélünk, sőt nézeteink inkább azonosak volnának, mint ellentétesek, azonban az 
árnyalatok, a hangsúlyok különbségei megnövelik felfogásbeli eltéréseinket. 

Egész kutatói életében a fősodorban úszott K. Nagy, a különböző fősodrokban, például 
fiatal egyetemi oktatóként híve volt a diktatúrának, azonban egyénieskedett, ilyen a 
természete, hát az orrára koppintottak, többször egymás után, csak azért, mert nem ismételte 
imamalomként, amit elvárt az akkori hatalom tőle. Mikor kitört a forradalom, ráébredt, hogy ő 
egy elsöprésre érdemes rendszer hithű képviselője volt eddig, és önkritikát gyakorolt. Ez volt 
a fősodor akkor. Azonban nem szerette a gomolygó, körvonalazatlan indulatokat, amelyekből 
nem tudni, mi sül ki, ezért távolságot tartott a forradalmároktól. Leverésük után viszont nem 
ítélte el őket, sem a forradalmat, hiába követelték tőle egyetemi főnökei, ezért megrótták, 
csendre ítélték, és keményen csendre, nem jelenhettek meg írásai, nem taníthatott egyetemen, 
hanem egy kutatócsoportba süllyesztették el. Vizsgálatai eredményeinek az íróasztalfiókban 
kellett maradniuk, kényeseknek bizonyultak. Ez volt akkor a fősodor, persze azért csak 
részben, és bizonyos véleményirányítóknál. A kutatócsoportban társakra talált, és társaságot, 
szellemi értelemben, melyhez kívülállók is csapódtak. Kijuttatták írásaikat külföldre, 
visszhangjuk támadt, kellős közepén találták magukat egy újdonatúj baloldalnak, ez lett akkor 
a fősodor, itthon rejtetten, ám nyugati országokban nyíltan, és hívták K. Nagyot 
konferenciákra, hol kapott útlevelet, hol nem. K. Nagynak neve támadt. Kimondta, hogy a 
világ elkorcsosult, ezért jött létre két egymást kizáró megoldás, szocializmus és kapitalizmus, 
egyik rosszabb, mint a másik. Igencsak ünnepélyesen nyilatkoztatott ki, és fogalmazott 
hangzatosan. Egyszer csak, kutatásai alapján, megkérdőjelezte az összes értéknek tartott 
értéket, akkor ez volt a fősodor, és feltettei magának a kérdést, mik lehetnek az új értékek. Az 
igények lehetnek, az általános igények, ezt válaszolta, és értéknek tartott minden olyan igényt, 
amely az életet megkönnyíthette. Kinyilvánította, hogy  igény minden törekvés  arra, hogy a 
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vágyak ki legyenek elégítve, hogy ne higgyünk többé az egyetemes haladás illetve fejlődés 
gondolatának, hogy ne valljuk, miszerint nekünk, emberi lényeknek, kitüntetett helyünk 
volna, más lényekkel szemben itt, a földi bolygón, és igénynek kell tartani, hogy rámutassunk, 
mindent kérdésessé kell és lehet tennünk. Ez látszott akkor a fősodornak. Mikor mindezeket 
hirdette, megfosztották állásától, fordításokból kellett élnie, és mivel nem volt már 
vesztenivalója, küzdött a változásért, itthon a föld alá kényszerülve, külföldön viszont a 
felszínen, elismerést keltve írásaival. És mikor az egypárti államból  többpárti állam alakult, 
feljöhetett a felszínre itthon is, ismét a fősodorhoz csatlakozva, mint az úgynevezett 
rendszerváltozás egyik megtestesítője, mindenhol szerepeltették, híres lett a széles 
nyilvánosság előtt is.      

Az intézet tőle, K. Nagytól még inkább, ahogy neveztem, világképgyártó lett, 
tudniillik K. Nagy az unalomig képes volt emészteni, és hevesen, a különböző világképeket. 
Nézzünk néhányat a kutatások tükrében: a népi demokráciák tündöklésének és bukásának 
világképe; világkép hálózatokban, stílusokban, struktúrákban; a reformpolitika világképe 
ahogy a reformgazdaságtanban tükröződik; átalakulások, visszarendeződések és a 
rendszerváltozás, mint metafora és mint világkép; a jótékonyság civil kezdeményezésének 
világképe az állami keretekben maradó szolgáltatások világképéhez képest; a bíráskodás 
politikai karakterének és világképének maradandósága és változása; világképek a magyar 
politikai közbeszéd történetében.  

Ha szót váltok K. Naggyal, igyekszem eltéríteni őt a világképektől, és inkább a zenére 
vagy a képzőművészetre próbálom terelni a szót, tudva, hogy K. Nagy habzsolja az ilyesmit, 
én pedig élveztem, ahogy ezekről beszélt, mondjuk El Greco festményéről, az Orgaz gróf 
temetéséről, részletezve annak minden ecsetvonását, aggályok nélkül, és ezen elképedek, hisz 
az eredetit, saját bevallása szerint is, sosem látta.    

Ahogy mindig és mindenhol nyilatkozza K. Nagy, először érzi magát honpolgárnak, a 
politikai és társadalmi változásnak köszönhetően, és, mint egy igazi polgára a honnak, úgy 
gondolja, véleményt nyilváníthat bármiről, ám gyorsan hozzáteszi, mutatva, mennyire 
demokratikus a lelke, hogy véleménye egy a sok közül, nem biztos, hogy ő látja jól, mások 
rosszul. Végre szabad ember, ismételgeti, hisz a szabadság már nálunk is beköszöntött, a 
szabadságot immár természetesnek tekinthetjük, azt, hogy szabadnak születtünk, és annak is 
maradhatunk, ami nemcsak arra kötelez, miszerint szabadnak is kezeljük magunkat, hanem 
arra is, hogy kivívjuk, kezeljenek bennünket mások is szabadnak, sőt, hogy követeljük 
társaink szabadságát is, rászorítva a politikát eme szabadságra alapozódni, mert a szabadság 
csak akkor ér valamit, ha a politika is, a hatalomgyakorlókkal együtt, a szabadság 
elkötelezettje. Más szempontból viszont a szabadság, mint K. Nagy egy csavarintással vallja, 
önmagában semmitmondó, értelmetlen, és egyáltalán nem természetes, mégis felmérhetetlen a 
hatása, ez a titka, ez a rejtélye. Pedig nem alapoz meg semmit, szerinte, mivel az a társadalom 
is, amely a szabadságra tesz, nem a szabadságra épül, hanem inkább a működésre, 
tevékenységre, feladatokra, szerepekre, hiszen a rangsor, vagyis az alá- és fölérendeltségi 
viszonyok rendszere, mely a szabadság terepén is kialakul, nem azt veszi figyelembe, ki 
mennyire szabad, hanem azt, ki milyen feladatot, szerepet lát el, és hol helyezkedik el a 
rangsorban. Ezáltal jön létre az egyenlőtlenség, amely tehát a szabadságban is létezik, ámde 
egy szabadságban fogant rendszerben az egyenlőtlenségeket felülírhatja az esélyekben való 
kötelező egyenlőség, meg a szavatolt egyenjogúság, roppant árnyalva az egyenlőtlenségeket 
is, ezáltal a rangsort is. Azonban az új rendszer eltelt éveit tekintve feltűnő, észrevételezi K. 
Nagy, hogy az egyenjogúság meg az esélyekben való egyenlőség nem érvényesül nálunk, sőt 
az a fontos elv sem lesz gyakorlat, miszerint senkit se sértsenek meg és mindenkit 
elismerjenek, és feltűnő az is, miszerint nem fogadtatunk el annak feltétlenül, amik, akik, 
amilyenek vagyunk, aminek tartjuk magunkat, nem fogadtatik el mindenfajta azonosság és 
önazonosság. Hiány tüneteket mutat tehát a demokráciánk. Tele van a közélet, a nyilvánosság, 
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a politikai tér szidalmakkal, lebecsüléssel, vádaskodásokkal, hazug beállításokkal, ami a 
magánéletbe is beszivárog.  Ráadásul, mint hangsúlyozza K. Nagy, a megkérdezésünk nélkül 
döntenek rólunk itt, ott, amott, elsősorban is a politikusok, de például a közműcégek meg a 
nemzetközi nagyvállalatok vezetői is, nem is tudjuk mindig, hogy hol döntenek, mindenesetre 
nélkülünk döntenek bennünket mélyen érintő ügyekben, illetve a fejünk felett megegyezésre 
törekednek hatalmi tényezőkkel, amely ráadásul a nagyobb befolyást és az erőszakos 
megoldásokat erősíti. Nem is beszélve arról, hogy távol vagyunk még attól, hogy 
elmondhassuk, nálunk is részesít a demokrácia mindenkit, érdekének megfelelően, mint K. 
Nagy szó szerint kifejti, a cél nélküli célszerűség gyönyörében. 

Szép mondat, mondom Emmának mosolyogva. És megkérdezem, de mit jelent, 
Emma, vajon, te talán tudod? Semmit, válaszolja Emma. Büszkék vagyunk mi ketten 
Emmával arra, hogy merjük kimondani a semmit, holott tisztában vagyunk azzal, miszerint K. 
Nagy eme mondata nagy hírű mondat, és féltékenyek vagyunk rá, persze.  

Felmérem azt is, miszerint K. Nagyot nem érdekli, hogy intézetének munkatársai 
milyen körülmények között dolgoznak, nem szerez pénzt az intézet felújítására, számítógépek 
beszerzésére, bizonyára azt gondolja, felesleges, hisz nem muszáj bejárni, egyáltalán nem 
követeli meg, sőt kijelenti lazán, dolgozzon csak mindenki otthon; ezt persze díjazom. 

Tulajdonképpen nincs sok vitám K. Nagy jelenlegi nézeteivel, ha csak az nem, ami 
azért alapvető, hogy a kapitalizmust és a vele járó mindenféle visszatetsző tényezőt, bár 
időnként ostorozza, hajlamos kicsinyíteni. Meg aztán szebbnek festi le újsütetű 
demokráciánkat, békésebbnek, boldogabbnak, nagylelkűbbnek, mint az valójában, habár 
komolyan bírálja is, azonban a nálunk kialakuló új rendszer jellegzetességeire, úgy tartom, 
csak részben lehet ráismerni a véleményeiből. Mikor ezt elmondom neki, elfogultsággal 
vádol, utálkozással, és kijelenti, gondoljak a valószínűségekre, hát sokkal valószínűbb, hogy a 
demokrácia, a miénk is, egy békés, boldog, nagylelkű társadalom lehet, ahogy ő állítja, 
mintsem az ellenkezője. A valószínűség nem valóság, mondom. És K. Nagy szemére vetem, 
hogy nem is hiszem, miszerint mindent úgy gondol, ahogy kifejt, villogni akar most is, mint 
mindig, érzékeltetni, hogy minden mögé lát, még amögé is, mondjuk a valószínűségek mögé, 
ami mögé nem láthat. Ámde K. Nagy csak ismételgeti, milyen derűlátók és kedvesek lesznek 
nemsokára az emberek honunkban.  

Jómagam viszont kifejezem meggyőződésemet, hogy K. Nagy máris újabb szellemi 
fordulatra készül, mint annyiszor már. Ráadásul nem szégyell a politikában is elmerülni, 
illetve úszni, számára fenn van tartva a szereplés  minden lehetősége. No persze, irigységgel 
vádol.  

Látható, hogy különösebben nem rokonszenvezünk egymással, K. Nagy mégis, 
minden vitánk ellenére, nagyra tartja eredményeimet, holott az ő sok állítását kétségbe 
vonom.   

K. Nagyot minduntalan meghívják mindenhová a világban, sűrűn repül, szeret 
beszámolni élményeiről, sokszor állít hasonlókat, mint például: a világvárosok méregdrága 
szállodáiban alsóneműre vetkőzött amerikai zsidó nőket lehet látni, amint petyhüdt mellükhöz 
szorítják igazgyöngy nyakéküket. Amiből nem az következik, hogy K. Nagy gúnyolódna a 
zsidókon, hisz felesége is zsidó, csak kimondja, elvszerűen, amit megvetendőnek tart, még 
akkor is, ha a kimondás következményeit nem helyesli, például újabb negatív ítéletek 
terjedését a zsidókkal szemben, de mégsem enged észrevételei elvszerű hangoztatásából, 
akkor sem, ha azok elveivel ellenkező hatást váltanak ki. 

Mikor K. Nagy Marcell ideje letelik, újabb pályázat alapján kerül vezetőnek egy 
számomra ismeretlen, harmincas politológus nő, Somos Erzsébet, aki református egyetemen 
tanít, helyettesének megteszi Laborc Lázárt, mert sok mindenben egy húron pendül vele, 
viszont K. Nagy vörös posztó a szemében, mégis megtartja tanácsadónak, valószínűleg a 
külföldnek szólóan. No meg aztán megtűr engem is, holott kiderül, semmiben sem értünk 
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egyet, persze a határozatlan időre szóló szerződésemet határozottra változtatja, évente kell 
megújítani. 

Somos Erzsébet elvált, a kisfiával él, szőke kontyos, aránytalan alakú, nagy mellekkel, 
kövér fenékkel, nem is magas, nem is alacsony, összevissza nőtt fogsorát gyakran villogtatja, 
és férfiasan öltözködik. Egy új nemzedék képviselőjeként fogalmazza meg magát.  

Kicseréli a berendezést modern irodabútorokra, például műbőr forgószékeket 
rendszeresít, gondol új függönyökre, szőnyegekre, lámpákra is, narancssárgákra, eléggé 
csúnyákra meg alkalmatlanokra, ő választja ki, megkérdezésünk nélkül; persze 
számítógépeket is vásárol, mindenkinek lesz külön, nekem is; korszerű telefonközpontot 
szereltet fel, és az egyszerű kapucsengő helyett kamerást alkalmaz. Előrevetíti, nemsokára 
elköltözhetünk ebből a lerobbant házból egy sokkal kellemesebb helyre. Kaphat pénzt eleget, 
gondolom,  nem is titkolja, milyen jó kapcsolatai vannak a frissen megválasztott kormányzat 
némely fennforgójával. 

Támadóan lép fel, szorongást keltően, nem híve az eszmecserének, a vitatkozásnak, 
mintha nem is tudományos ember volna, inkább kinyilatkoztatni szeret, a másikat rögtön 
védekező helyzetbe terelve, akkor is, ha nem kell védekeznie. Kisajátít véleményeket, 
fogalmakat, még tényeket is, természetesen neki kedvezőeket, felszólító módban ad elő, ki 
kell mondanunk, álljon meg már a menet; és állandóan minősít, egyik rendszeresen visszatérő 
szava azokra, akiket nem állhat, hogy görény.  

Nehezen tűröm, általában rosszkedvűen érkezem haza, és úgy emlegetem Somos 
Erzsébetet, célozva alkatára, hogy az egy kicseszett tehén. Utálja, ha valaki nem templomban 
esküszik, szeret az ész helyett a szívben hinni, meg a legfelső vezetőben, és szabályozni akar 
mindent, legyen az összes kutya puli, és persze belepofázik a kutatásokba, mondván, 
mondjuk, hogy aki nem a nép tetszésére kutat, az egyszerűen élősködik. Nevetünk Emmával, 
keserűen.  

Furcsa lesz a légkör, gyanakvó, ellenséges.   
A jövő emberét kutatja Somos Erzsébet, nevezetesen, és a megfogalmazásában, a 

közösségi egyént, aki azonban már, szerinte, a jelenben is hallatja hangját. És ez az 
embertípus, Somos Erzsébet értelmezésében, pontosan érzékeli, hogyan kell élni az átalakulás 
utáni társadalomban, amelyet Somos Erzsébet új magyar történelmi rendnek nevez. De hogy 
tényleg annak nevezhesse is, ahhoz meg kéne teremteni, ahogy felveti, az egységes kulturális 
mintát az országban, minden különbség eltüntetésével, tulajdonképpen a más, a másság 
felszámolásával, mert a más, hangsúlyozza Somos Erzsébet, a félelem, a türelmetlenség meg 
az ellentétek és a harag forrásává válik, és ennek útját állni eleve szükséges. Ugyanis az egyik 
kultúrában elfogadott szabályok a másik kultúrájában nem érvényesülhetnek. A sokkultúrájú 
társadalom pedig széthúzó, gyenge, benne az egyének bizonytalanok és boldogtalanok. 
Ilyenkor rá kell mutatni a többségre, és ha kell, akkor a tudományos kutatásokra alapozva, és 
Somos Erzsébet ki is mutatja, hogy a többség a nemzeti többség, amelynek  céljait és értékeit  
mindenkinek magáévá kell tenni, sajátjának érezni, ne keletkezzenek  viták, legalábbis  
olyanok, amelyeket nem lehet megoldani, tudniillik az egyik fél kínja-baja a másiknak nem 
jelent semmit, a felek nem értik egymás nyelvét. Csak a nemzeti kultúra alapján lehet 
egységesíteni, elsősorban  a nyelvet, aztán minden mást is, viszont hogy ezt megtehessük, 
cselhez kell folyamodni, a csempészéshez, vagyis a különböző kultúrákat azonos nyelvbe 
csempészve szükséges egybe kovácsolni, mert csak így lehet, csempészve. A csempészést 
szakkifejezésként használja Somos Erzsébet, saját találmányának fogja fel, és büszke rá. 
Megírja, hogy a csempészésnek eme felismerésében előtte járunk a nyugatnak, végre 
valamiben, ezt ki kell használni, ebben a nyugat utánozhatna bennünket. A csempészés 
segítségével létrejöhet az új magyar történelmi rend, a közösségi egyén rendje, a legnagyobb 
közös nevezővel, ami nem más, mint a magyarság értékeinek meghatározó elvrendszere. Csak 
egy ilyen közösségnek, illetve egy ilyen által választott vezetésnek lehet ésszerű elképzelése 
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az országról. De hogy eredményesen működhessen, ahhoz érvényesíteni kell a közösségi 
egyén által vallott értékeket, mint a múlt felélesztett hagyományát, a nemzeti történelem 
sajátszerűségével meg jelképeivel együtt, amelyekre, bármit jelképezzenek is, büszkének kell 
lenni. No és persze szükséges rámutatni a technika, a tőke, a piac  működésének és 
szellemének nemcsak a kedvező, hanem a kedvezőtlen vonásaira is, például arra, miszerint 
bennük rejlik, hogy a nemzetit felszámolva egy planetáris, tehát a földre mint egységes 
egészre vonatkozó társadalmat teremtsenek. A közösségi egyént képviselő új magyar 
történelmi renddel azonban összeegyeztethetetlenek a planetáris elképzelések, vallja Somos 
Erzsébet.  

Arra sem akarom érdemesíteni Somos Erzsébetet, hogy bíráljam, visszahúzódom a 
vitáktól, rangon alulinak tartom egy ilyen szemléletű vezetővel való eszmecserét. Megokolom 
Emmának, mondván, hogy Somos Erzsébet intelligenciájának hiányosságaival nem tudok mit 
kezdeni. Ha kényszerülök eszmét cserélni vele, akkor hülyéskedek, olyanokat mondok neki 
például, hogy ha keményebb kezű kormányunk lenne, akkor annak, aki csak egy egyszerű 
egyén, semmi közösségiség benne, már gyűjtőtáborban volna a helye. Ugyan már, miket 
beszélsz, Újhely, int le Somos Erzsébet, ez túlzás, különben biztosíthatlak azért, hogy a 
belügyminiszter, mint hallom, bizonyos egyéneken rajta tartja a szemét. Csak vigyázz, 
Somos, jegyzem meg, nehogy a te intim szférádba is behatoljanak. Nem rossz az azért 
annyira, Újhely, az intimbe hatolás, mondja Somos Erzsébet pajzánkodva.     

Viszont igen komolyan rajzolja meg az általa új magyar történelmi rendnek nevezett 
rend körvonalait. Ebben a rendben a kritikát arra a helyre száműzik, ahová való, a margóra, 
mert hülyeség csak úgy bírálgatni, az pokoli viszonyokat teremt, akik ezt teszik, betegek. 
Paradicsom szükséges, nem pokol. Van azonban olyan kritika, amely elengedhetetlen, olyan, 
amelyet az ellenfelek, ellenségek ellen kell bevetni, kikészítve azokat egyenesen. És, ha nem 
is nevezhetjük Paradicsomnak az új történelmi rendet, ámde hívhatjuk az akarat rendjének. 
Világossá kell tenni ugyanis, Somos Erzsébet szerint, hogy a jelen embere az akaratával, csak 
az akaraterejével el tud érni mindent, amit csak akar, az akadályokat egyszer és mindenkorra 
eltávolítva. Persze csupán a közösségi egyén akarata érvényesülhet, mert az felismeri, hiszen 
ez a tulajdonsága, hogy akaratát nyugodtan rábízhatja azokra, akik azt érvényesíthetik. 
Tudniillik rendnek kell lenni, hangoztatja Somos Erzsébet, rendet kell vágni, hogy 
bizonyosság uralkodjon az elbizonytalanodás helyett, hogy kétségeken felül álló elvek 
kerüljenek a kétségesek helyébe. Akkor gondoljuk, hogy rend van, mondja és írja Somos 
Erzsébet, amikor tudjuk, mi a közép, mi a szél, hol van a fent, hol van a lent, mi az örök, és 
mi az átmeneti, és ha a köztük lévő határ szépen kirajzolható. Ebben az esetben olyan 
környezetet teremthetünk, amelyben a saját pályájukon könnyedén futhatnak a kívánatos 
folyamatok. És a kívánatosak nem mások, mint amelyek az új magyar történelmi rend 
közösségi egyénei számára kívánatosak.  

Részletezzük azért, mi a kívánatos, Erzsébet, szólítom fel, mert nem bírom megállni. 
Hát az sok van, feleli Somos Erzsébet, mindet így hirtelen nem lehet felsorolni, csak egy 
példa, kívánatos a megfelelő világkép kialakítása, nevezetesen az új magyar történelmi rend 
közösségi egyénei világképének megteremtése. Aha, mormogom. És mesélem Emmának 
mindezt, kissé elhűlve, majd még sok mást is, amit Somos Erzsébettől hallok. Ez a kicseszett 
tehén, mondom, tényleg egy kicseszett tehén.  

Tanulmányaiban Somos Erzsébet érdekesen fogalmaz. Például azt írja, miszerint a 
megfelelő világkép hiányában a fáklya fénye sem lesz látható. Aki meggondolatlanul felhúzza 
a hagyomány vezérelte erkölcsi horgonyt, az lássa a következményét. Ha valaki egy erőtől 
duzzadó, dinamikusan vezetett társadalomban él, akkor az azonnal észleli, ha akarja, ha nem, 
hogy ismeretlen az eltévelyedés, nem létezik magány, kétségbeesés, az élet értelme nincs 
megkérdőjelezve, nem érzünk válságot, és a szabadság az önkorlátozásban, a kemény 
munkában, a fegyelemben, a nemes érzésekben, a nemzet és az egyház iránti tiszteletben 
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nyilvánul meg.  Ha van ebben hősies, és bizony van, annál felemelőbb, vallja. És mindezt a 
lelkiismeretnek kell sugallnia, teszi hozzá.  

Somos elkötelezettségeit tükrözik az intézet kutatásai: a  magyar nemzeti kultúra 
látásmódja különböző korszakokban; Kelet-Közép Európa ciklikus változásai és a magyar 
nemzet; a Dunántúl és az Alföld növekedési ütemének összehasonlítása; illeszkedik-e a 
budapesti társadalom a vidékhez; a Kárpát-medence  közvéleményének viszonya valláshoz, 
filozófiához, technikához; a néplélek működésének társadalmi háttere; törések és kötések a 
nép-nemzeti közgondolkodásban; a hazai és külföldi bankvilág és a róla szóló vélekedések;  a  
helyi társadalom egy debreceni lakótelepen;  a magyar jogállam sajátosságai, és eltérése az 
európaitól.  

Kivonom magam a világképgyártásból, miközben az intézetet természetesen továbbra 
is mint  világképgyártót emlegetem, és igyekszem Somos Erzsébettel mindennapi témákról  
beszélni csupán, bár ő próbál érdemben hozzászólni kutatásomhoz, nem éppen elismerően.  

Megkérdezem Somos Erzsébettől, hogy, mivel sokat beszél a rendről, rendszerető-e 
egyáltalán. Engedjem meg, hogy elővegye a jegyzőkönyvecskéjét, válaszolja, és felolvassa, 
ha ennyire érdekel engem, milyen rend szerint él. Előveszi és olvassa: felkelni, mosakodni, 
felkelteni a gyereket, imádkozni a gyerekkel, végiggondolni a napi teendőket, reggelizni… 
Közbevetem, és mit reggeliztek? Mikor mit, válaszolja Somos Erzsébet. Majd következik az 
aznapi kérdés, jegyzőkönyvecskéje tanúsága szerint: mi jót cselekedhet? Ezt meghányja-veti. 
Aztán jön be az intézetbe. Megkérdezem, hogy ami jót cselekszik, azt is beírja-e a 
jegyzőkönyvecskébe, és előre írja be vagy utólag? Utólag, feleli, ma például három koldusnak 
nem adott pénzt, ugyanis csak elinnák, majd a másik jócselekedete, hogy nem hív engem 
tetemre, miért járok be olyan ritkán. Majd belenézve a noteszába sorolja, hogy intézkedések, 
szervezés, bajlódás munkatársaimmal, elsősorban Újhellyel, kapcsolatok ápolása, telefonok, 
e-mailek sokasága, aztán szakirodalom olvasás, feljegyzések áttekintése, ebéd esetleg, sajnos 
csak kutyafuttában, és gondolás a gyerekre, vajon mit csinál az óvodában… Felnéz a 
noteszból, és megjegyzi, és ha hozzájutok, akkor a kutatás, sőt az írás.  Ja, és az sem rossz 
cselekedet, mondja, hogy felhívom az óvónőt, és biztatom, el lesz intézve, amit kér, véletlenül 
el tudom intézni;  majd megint a munka. Odavetem eléggé hülyén, ahogy a csillag megy az 
égen, ugye. Mire Somos Erzsébet leüti a magas labdát, mondván, ne haragudjak, ez ócska 
közhely. Majd folytatja napirendje sorolását: rohanás az óvodába, haza a gyerekkel, 
Leventével, otthon rendrakás, játszás Leventével, esetleg  a nagymamát megkéri, jöjjön el 
vigyázni a gyerekre, ha neki, Erzsébetnek el kell mennie. Aztán vacsora, zene a Sláger 
rádióból, ha az én ízlésem esetleg ezt nem is venné be, mondja és nevet. Aztán a gyerek 
lefektetése, majd telefonok, a nap átgondolása, és az esti kérdés: mi jót cselekedtem a mai 
napon? Mire megjegyzem, hogy hát erre már könnyű a válasza, hisz saját értékelése szerint 
igen jókat cselekedett, csak be kell írnia a füzetecskéjébe. Viszont ne haragudjon, ha mégis 
megkérdezem, mondom, közösségi egyénnek, élve az ő gyakori szóhasználatával, tartja-e 
magát? Ha hiszed, ha nem, Újhely, annak tartom magam, jelenti ki Somos Erzsébet, 
egyénnek, illetve személyiségnek, aki szorosan kötődik több közösséghez, amelyek 
szemlélete azonban hasonló vagy ugyanaz. Még megkérdezem, aztán hogyan tovább este? 
Egyszerű a válasz, mondja, jön az alvás, a jegyzőkönyvecskéje szerint. Egyedül, kérdezem, 
hapsi nélkül? Nevet és megjegyzi, ilyesmiket nem ír be az ember, ha nem tudnám, a 
jegyzőkönyvecskéjébe. És nevet tovább. Én meg mosolygok, végre tudok Somos Erzsébet 
társaságában is mosolyogni.  
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70 
 
 

Továbbra is a   menedékembe, a kávéházamba siettem délutánonként.  
Egyszer a szomszéd asztalnál egy család beszélgetett, ötvenes szülők, huszonéves lány 

és fiú; az apa és a fiú sört ivott, az anya és a lány limonádét. Fiam, ne lássam meg még 
egyszer azt a lányt, akivel jársz, mondta az apa, inkább szakíts vele, a mi családunkban nem 
divat zsidó lánynak udvarolni, a zsidók kommunisták. Abban a lányban, Etelben csak 
halványan pislákol a zsidóság, apa, mondta a fiú, és ha kommunisták lettek volna, akkor nem 
telepítették volna ki épp a kommunisták a nagyszüleit, táborba zárva. Szagról lehet tudni, 
mennyire zsidó az a leányzó, mondta az anya, meg is éreztem rajta, és nyilván azért lettek 
kitelepítve a nagyszülei, mert kizsákmányolók voltak, amolyan zsidó módra. Nekem nem 
lehetne egy ilyen barátnőm, akinek fekete, sűrűn hullámos haja van, akár egy négernek, 
mondta a lány. Nem zsákmányoltak ki senkit, nincsenek kapitalista hagyományaik, mondta a 
fiú, Etel nagyapja történész volt, és úgy tudom, Etel csak félzsidó, és igen kedves veletek, és 
az apja is történész, magyar újkorral foglalkozik. A félzsidó is zsidó, fiam, mondta az anya, 
különben meg rémisztő, hogy aki magyar történelemmel foglalkozik, az zsidó legyen. 
Bocsánat, nem a történész apja, hanem az anyja a zsidó Etelnek, aki orvos, mondta a fiú, és 
roppant megnyerő asszony. No persze, az a nő ráakaszkodott egy magyar tudósra, mondta az 
anya, a zsidó nők ilyenek, ha orvosok, ha nem. Idefigyelj, fiam, mondta az apa, akiben van 
zsidó vér, az, ha kommunista, akkor kommunistább mindenkinél, ha kapitalista, kapitalistább 
az elfogadhatónál, ha meg orvos, az a legrosszabb. Hát igen, mondta az anya, és akiben csak 
félig van zsidó vér, az azt hiszi magáról, hogy minden rendben van vele, mint ez az Etel is, 
hivatkozva nyilván a benne lévő magyar vérre, de hát a zsidó vér semmissé teszi a magyart. 
Jellemző, hogy Etelt magyarabbnak akarják kijátszani a magyarnál, mondta a lány, ezért kapta 
az Etel nevet biztosan, hogy az Etelközre emlékeztessen, fúj. Na, ne nevettess, mondta a fiú, 
elképesztő, és most már elegem van. Nekünk is elegünk van, fiam, mondta az apa, és be ne 
tegye hozzánk a lábát még egyszer.  

Hogy ne halljam, mit beszélnek még e tárgyban, felálltam, és gyors, kapkodó 
távozásom miatt nem is fizettem. Mi a fene, gondoltam, többé nem lehet menedékem ez a 
kávéház?! 

Csúnyán összekapott Ádám egyszer csak velem, tudniillik Ádám vezetett, és hülyén 
rárivalltam, mit csinál, valahogy furcsán váltott sávot, mire Ádám megállt és nemes 
egyszerűséggel rám förmedt, hogy kuss, és kiszállt, otthagyva a kocsiban egyedül engem. 
Éppen hangversenyre, Debussy és Kurtág koncertre hajtottunk fel a Várba. Ilyet, de még 
hasonlót sem mondott nekem soha Ádám eddig. Megdöbbentem. Nem árultunk el semmit 
Emmának. Viszont nem vacsoráztam, Ádám sem evett, bezárkózott a lakrészébe. 
Legszívesebben sírtam volna, és magamban ismételgettem, a fiam azt mondta nekem, kuss. 
Másnap reggel azért reggelivel vártam, ahogy mindig. Úgy tettünk, mintha elfelejtettünk 
volna mindent. Abban reménykedtem, hogy megtisztuláson estünk át mindketten az éjjel. 

Mit gondolsz, Emma, kérdeztem, a megtisztulásról? Jaj, Gyula, mondta, megtisztulás, 
tisztulás, tisztítás, megtisztítás, takarítás, seprés, seprű, apropó seprű, tegnap vettem egyet, és 
máris ki akar esni a feje a nyeléből. A lemez meg, amelyet tegnapelőtt vettem, recseg, tette 
hozzá, ráadásul egy Reich lemez, amihez bár illene recsegés, de ez nem ott recseg, ahol illene.  

Ádám különben otthagyta Karolinát és Rékával kezdett járni, örömünkre, kedveltük új 
barátnőjét, Rékát, magas, kissé molett, jól megtermett, szőke lányt, aki nyelvésznek készült, 
és aki szerintünk jól jött Ádámnak, mert, ahogy fogalmaztuk egymás közt, felfelé húzta 
Ádámot, Karolinával ellentétben, ösztökélte, haladjon és haladjon előre, teljesítsen; de 
Karolina nem akarta annyiban hagyni, mint valami pióca tapadt Ádámra, és Réka sokat 
szenvedett emiatt. Együtt írtak, Ádám és Réka, egy képzőművészeti lapnak több levelet is, 
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felpanaszolva, mennyire elsekélyesedett. Lelkesen járt Ádám egy körbe, a látványtervezés 
egyik tanárához, legutóbb a Don Juan legenda látvány lehetőségeivel foglalkoztak, majd Swift 
Gulliverjével, amely igen hálásnak mutatkozott látvány szempontból.  

Emma hihetetlen vendéglátónak mutatkozott, sokfajta fogást állított elő és tálalt fel 
vendégeinknek, elő és utóételeket, többféle köretet és húst, édességeket, sokféle italt. A lakás 
minden egyes pontját elfoglalhatták a meghívottak, ülhettek, állhattak, sétálhattak. De azért 
Emma maradt a középpont. Úgy volt öltözve ilyenkor, mintha a divatot ő diktálta volna, de 
tüzetesebben szemügyre véve, éppen divatellenes külsőt öltött. Ha nagy társaságot hívott, 
akkor a kölcsönös bemutatkozástól, hisz többen nem ismerték egymást, eltekintett, kinek-
kinek saját igyekezetére bízta, hogy tudakozódjon arról, aki fontos volt neki, vagy a véletlenre 
hagyatkozott, megismerkednek-e egymással. Többnyire általános és megszokott témák 
kerültek terítékre, hol négyszemközt, hol nagyobb körben. Bár a háziasszonyi teendők 
lefoglalták, ugyanakkor a szívélyességéből és lényének kedvességéből juttatott mindenkinek, 
és figyelmét a tőle legtávolabbra kerültekre is kiterjesztette. Akikkel szorosabb kapcsolatot 
tartott, közelebb ültek hozzá, akikkel kevésbé, távolabb, de ő ebbe nem nyugodott bele, és a 
távolabbra húzódókra fordította a nagyobb figyelmét.  

Mikor beköszöntött a farsang, jelmezbált rendeztünk, és ez az összejövetelünk egészen 
más lett, mássá formálódott, mint az eddigiek. Hintáslegénynek öltöztem, Emma meg, velem 
azonosulva, hintásnőnek, csak úgy jött az ötlet magától, szép pár voltunk, piros csíkos 
pólóban, sárga nadrágban, nyakunkon, karunkon láncokkal és feliratokkal, mint például 
kétszer vehet, egyszer sem kap.  Sok embert hívtunk meg, mindenkit, szinte mindenkit, 
akikkel valaha szorosabb kapcsolatban álltunk, ő is, meg én is, életünk során, valamilyen 
értelemben, Emma beszélt rá erre, így aztán olyanokat is meghívtunk, akikhez semmi közünk 
nem volt már, és ezt, bár nem gondoltam, hogy így lesz, nehezen viseltem. Hemzsegtek a 
lakásban. És én rengeteg kivetnivalót találtam a társaságban, eléggé érdesen is viselkedtem 
velük, főleg miután már jócskán ittam.  

Egy teniszedzőnek öltözött sportújságírót, kinek a fiával járt bölcsödébe Ádám, és 
Emma közben összebarátkozott velük annak idején, azért rühelltem, mert az illető állandóan 
ócska vicceket mesélt, például most is elejtett egy avítt Jean-viccet. Rossz emléket őriztem 
egy vállalkozó házaspárról, akikkel egyszer síelés közben ismerkedtünk meg, elsősorban a 
férfiról őriztem rossz emléket, mert mikor egy felvonóban rekedtünk, tudniillik elromlott, 
akkor a vállalkozó, aki most hajóskapitány jelmezt öltött, miközben himbálóztunk a 
magasban, összefagyva, megjegyezte, hogy, lám, ezek a bosnyákok hiába építették meg a 
legkorszerűbb pályákat és felvonókat, nem tudják karbantartani, más kultúra, alacsonyabb 
rendű, mire kiosztottam ott, lebegve ég és föld között. Az ügyvédünk feleségétől meg 
egyenesen kiütéseket kaptam, egy divatdámától, aki természetesen próbababa jelmezben 
jelent meg, neki még köszönni sem voltam hajlandó, meg volt vagy kilencven kiló is, 
kilátszott mindene, és nyafogott, hogy kivándorol, mivel itt, nálunk nem lehet élni, minden 
egyes ruhadarabért ki kell utazni Bécsbe, Párizsba, Milánóba, nyúzta is mindenért állandóan a 
férjét, kit kedveltünk és szántunk. Egy konzul, aki Emma évfolyamtársa volt, és zsakett 
jelmezben, igazi zsakettban pompázott, azt magyarázta, hogy bennünket, magyarokat nem 
tudnak hova tenni külföldön, hozzánk semmi érdemleges nem fűződik, mire belékötöttem, 
mondván, hogy a konzuloknak oda kellene hatni, hogy tudjanak bennünket hová tenni 
külföldön. Még Mátét, régi barátunkat, akit igazságosztónak neveztünk egykor, parlamenti 
képviselőt, hajdani fordítót és értekezésírót, is meghívtuk, meglepetésére, mert már nem 
érintkeztünk; a fejére mérleget mintázó fejfedőt tett, ugye utalva mérlegelő igazszeretetére. A 
hozzám közel állókkal vigasztalódtam, gyerekkori barátommal, Csongorral, a karmesterrel, 
aki focista jelmezt vett magára; kamaszkori barátommal, a fekete dzsessz zenésznek öltözött 
Kornéllal, a vállalkozóval; és vigasztalódtam a magát matróznak feltüntető Alberttal, a 
könyvkiadóval, meg a szakácsnő jelmezt viselő feleségével, Lenkével, kikkel átmeneti 
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haragszomrád után, ismét jóban lettünk; és vigasztalódtam Öreghgel, az élszociológussal, aki 
intézeti állást szerzett nekem, hát furcsán festett, mint falusi kikiáltó. És próbáltam elviselni 
Emma barátnőit és barátait, volt iskolatársait, mint Zsuzsát, a köznaplelkű titkárnőt, 
utcalányként; öntudathiányos Zitát, a lektort, a kislány Emmát mintázva jelmezében; 
üzlethívő Gábrielt, a feltaláló kémikust, aki úgy öltözött fel, mint nagytőkés a karikatúrákban, 
és vastag szivarból eregetett füstöt; és el kellett viselnem Emma egyetemi évfolyamtársát, 
esküvői tanúját, felháborodókedvű Boldizsárt, a bölcsész oktatót, aki kórházi ápolónak álcázta 
magát. És meghívtuk Emma két másod unokatestvérét, a ruhanagykereskedő Aladárt, aki 
fürdőnadrágban díszelgett; és a koldusasszony jelmezt öltött doktor Hugit, a jogász 
céghalmozót. Csak Palát, valamikori legjobb barátomat, hajdani szociológust, manapság 
szélsőséges uszítót, nem hívtuk meg. Akadtak még meghívottak számosan, akikről nem is 
beszélek, nem beszélek például az önmagát kereső, hastáncra járó színházi súgónőről, a 
Spinozába szerelmes nyugdíjas filozófiatörténészről, és nem beszélek a soktehenes alpesi 
falvakba utazgató kozmetikusnőről, akikkel a Fény utcai piacon szoktunk összejönni, a 
jelmezükre sem emlékszem.  

Magához ragadta a szót azonnal egy gyakorló politikus, akinek feleségével valamikor 
Emma egy házban lakott gyerekként, egy bizonyos politikus típus, és aki, jellemzően egy mai 
politikus világára, kigyúrt kopaszt formázott jelmezében. Röhögtem magamban, hiszen igen 
illett hozzá a jelmeze, mert nagyra nőtt, holdvilágképű, jelmez nélkül is teljesen kopasz, testes 
fickót mintázott, hájas kövérségét izomkötegként fitogtatva, csenevész szőrzetű mellére 
önmagát, mint kigombolt inge alól felsejlett, rajzolta, felemelt mutatóujjal, figyelmeztetésül a 
belőle áramló veszélyre. De nemcsak külsejében, hanem viselkedésében is a kigyúrt kopasz 
mintáját követte, gyakorlata volt ebben, hiszen így viselkedett politikus mivoltában is, 
kidobólegényként minduntalan, nem válogatva az eszközökben, állandóan csatázott 
minősíthetetlenül támadó, gyomorforgató stílusban, mondataival gyilkolt eleveneket és 
holtakat egyaránt, és csak hazudott, hazudott és hazudott. Ötven év körüli magas, kissé hajlott 
termetű, világos bőrű férfi volt, állandó közszereplő, mérhetetlenül bicskanyitogató 
közszereplő. Úgy tekintgetett szét, úgy nézett a társaságra, mint egy uzsorás az értéktelen 
zálogtárgyra, úgy méricskélte az embereket szúrós, savószínű szemével, akár az árucikkeket.  
És ez a politikus harsogva előadást kezdett tartani arról, uralva a terepet, ki is ő, fényezte, 
úgymond fényezte magát, kedvező színben beállítva, hogyan is másképpen, fellépve 
tulajdonképpen sztárként. Mérgesen hallgattam, kiütéseket kapva tőle, utáltam; és tudtam, 
nemsokára elegem lesz belőle, de még fékeztem magam.   

Ellentmondásosnak tűnt a múltja, illetve amit erről tudni lehetett. A népköztársaságban 
úgy könyvelték el, mint aki részt vett a legutóbbi magyar forradalom leverésében, ami miatt 
apja ki is tagadta, tehát a családjával is szembement, hogy kiálljon a szocializmus mellett. 
Mostanság pedig, a köztársaságban úgy hírlett, hogy forradalmár volt, és senkit sem zavart, 
úgy látszik, hogy a forradalom idején legfeljebb hetedik osztályba járhatott. Ha valaki 
pedzette ezt, azt válaszolta, sok olyasmit tud tenni egy kiskamasz, főként, ha érett, amit a 
felnőtt nem képes megtenni. A múltja aztán tovább bonyolódott, például egyre kevésbé 
lehetett tisztázni, vajon mozgalmárkodása, mert, mint kiderült pártmozgalmár volt a javából, 
vagy  úgymond kiváló szakértelme következtében lett-e a diktatúrában könyvtárigazgató 
röviddel azután, hogy elvégezte a könyvtár szakot.  Ő azonban minduntalan kitért e kérdés 
elől, és azzal dicsekedett inkább, hogy leváltották az igazgatóságból, mivel a családja tartotta 
a vallást, sőt apja egy kanonok köréhez tartozott. Hitelesebb tények szerint viszont azért 
távolították el, mert, ahogy rábizonyították, lemásoltatott valami hölgynek egy kandidátusi 
értekezést, amelyet a könyvtár kézirattárában őriztek, így segítve a hölgyet tudományos 
fokozathoz, és megtéve szeretőjének. Viszont, hogy így lebukott az egypárti állam bukása 
előtt, azt a többpárti állam megalakulása után érdemének sikerült elfogadtatni, kovácsolt is 
belőle tőkét már rögtön az új rendszer kezdetének Kinevezték egy kényes adatokat kezelő 
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központban vezető állásban szakértőnek, és itt terhelő iratokat semmisített meg, bizonyos 
kérésekre, sajátkezűleg, mint aki éppen hozzáfért, más irományokat viszont, ugyancsak 
bizonyos kérésekre, megmentett és biztonságba helyezett. Ekkor figyeltek fel rá emitt is, 
amott is, és kezdődött el a demokrácia kezdeti hullámverésében politikusi pályája, versengett 
érte állítólag mind a baloldal, mind a jobboldal, és a baloldalt választotta, majd évek múltán 
átment a jobboldalra. Hogy miért lett politikus? A kor parancsára, szokta válaszolni. Ez lett 
aztán, hogy a kor parancsolja a kedvenc, gyakran használt kifejezése, számára mindent a kor 
parancsolt. Remekül pókerozott és huszonegyezett, nagy pénzekben, előszeretettel szervezett 
murikat, és ha berúgott, ami sűrűn megesett, ordító éneklésével felverte a környéket. Szerette 
mutogatni könyvgyűjteményét, amely tele volt ritkaságértékű kiadványokkal, de hogy a 
valamikori pozíciója, meg a sok, értékes könyv között van-e összefüggés, az homályban 
maradt. Minduntalan felmerültek körülötte nőügyek, nemrég, mikor kórházba került, 
autóbaleset következtében, a bulvárlapok az ápolónőkkel való kalandjait szellőztették. 
Vagyona lett, sok pénze, nem lehetett tudni, miből. Az sem maradt titokban, hogy 
ellentmondást nem tűrően igyekezett zsíros állásokba helyezni híveit, nem tudni, honnan 
származó pénzekkel ellátni olyanokat, akiktől cserébe viszonzást várhatott. És semmi iránt 
nem tanúsított oly gyengédséget, mint a különleges kocsija iránt. Csak barátja van, ezt 
terjesztette, az viszont rengeteg, mindene a barátkozás, a testvéri feloldódás, ahogy hirdette, 
miközben pedig minduntalan kiderült, összeférhetetlen, sok az ellensége. Látszott, hogy 
támadó kedve az egeket veri. Ugyanakkor, ha felajánlottak neki, a szó szoros értelmében, 
valamit, italt, ételt, meg ha szóval tartották, azt hálásan fogadta, tárt karokkal, kinyújtott 
kézzel, alkalmazkodó szavakkal. Várt minden adományra, nyilván úgy érezte, ha kap, akkor 
annak tartják, aki akart lenni, jelentős figurának, sőt kedvencnek, látszott, imád kedvencnek 
lenni.  

Rengeteget ivott, és miután berúgott, a szavak zuhatagát zúdította ránk, egetverően 
szidalmazva bennünket, elmondva a társaságot az ország árulóinak, csalóknak, adót nem 
fizetőknek, jövedelmünket, nyereségünket adóparadicsomban tartóknak, a magyarság 
vérszívóinak, a nemzet megsemmisítőinek, kik le akarjuk nyúlni minden vagyonát a népnek. 
A magyar szellemet tőrbe csaltátok, mondta, piszkos áradatként öntitek a nemzetre 
nemzetellenes érzéseiteket, gennyes és fertőző pattanás vagytok, a bordélyházak szintjén 
gondolkoztok, mint paraziták elleptétek országunkat, fél méteres, kinyújtott nyelvvel és 
köpködve csúfoljátok a magyart, de mi visszafoglalási igényt jelentünk be népünk számára, 
mert faji érdek az ország  visszafoglalása tőletek. Undorító patkányoknak nevezett bennünket, 
a szabadkőműves uralom szálláscsinálóinak. Mire megjegyeztem valami neki nem tetszőt, hát 
rám támadt, kiabálván, hogy félti tőlem, az olyanoktól mint én, a demokráciát, amit ő és a 
jobboldal testesít meg és terjeszt ki. Még azt is ki merte jelenteni, miszerint amíg ő 
ellenzékiként tengődött a diktatúrában, addig én, mint tudni lehet, a seggét nyaltam a diktatúra 
hatalmasainak, mostanság pedig a seggét nyalom a nemzetrontó ellenzéknek, ahogy így 
kifejezte, sőt összeesküvést szítok ellenük, ő ellenük, a nemzet felemelői ellen, nyilván jól 
megfizetnek ezért, de majd utánanézet az ügyészséggel viselt dolgaimnak, a magyar vért 
szívó dolgaimnak.   

Kapkodtam a fejemet, nem akartam hinni a fülemnek, holott pedig tudhattam volna, ki 
is ő, ki is ez az alak, hát olyan, aki nemcsak hivatásos hazudozó, hanem hivatásos gyűlölködő, 
uszító, rágalmazó, gyanúba keverő, a másik hitelét, sőt jellemét kikezdő gyilkos. Ugyanúgy 
nyilvánult meg itt, a társaságunkban, mint a Parlamentben vagy a képernyőn, éppen az 
ellenkezőjét állítva mindannak, ami igaz volt. Dühöm egyre inkább felkorbácsolódott ellene. 
Ráadásul a hintáslegényről, akinek öltöztem, úgy vélekedtem, hogy az a saját korszakában 
tulajdonképpen a ma kopasz izompacsirtája lehetett, hát mi sem könnyebb akkor, gondoltam, 
mint utánozni egy hintáslegénynek egy kopasz izompacsirtát, tehát ezt a politikust, aki  ugye 
izompacsirta jelmezt öltött, utánozni gúnyból gúnyosan, és megragadni az alkalmat, hogy így, 
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utánozva kikezdeni, bemutatva valódi arcát, és utánozni kezdtem, meglehetősen gyilkos 
kedvvel.  

Azokat a szavakat, kifejezéseket kezdtem hangosan fejéhez vágni, amelyeket tőle 
hallottam most és máskor, a sok-sok nyilatkozata során, felvéve a modorát, elsősorban is a 
hanglejtését, és mivel görnyedt volt kissé, meggörnyedtem én is. Ellene fordítottam a szavait, 
és tegezni nem voltam hajlandó. Tudja-e ön, kedves uram, kezdtem így az utánzást, hogy 
részt vettem a legutóbbi magyar forradalom leverésében, miközben forradalmár voltam, tehát 
önmagamat vertem le, mint a magyar szellem tőrbe csalóját, ráadásul még csak hetedik 
osztályba jártam?! Mit szól ahhoz, miszerint azért lettem igazgató egy könyvtárban, a 
népköztársaság idején, mivel kiváló szakértelmet árultam el a női nem tudományos fokozatra 
való felkészítése terén, nemkülönben már akkor is azon voltam, hogy piszkos áradatként 
öntsem el a nemzet szellemét. Leváltottak, mivel ellentétbe kerültem a parancsuralommal, 
hiszen az apámtól valláserkölcsi megfontolásokat örököltem, és kiderült forradalmár 
minőségem. No már most, kedves uram, felvilágosítom, hogy kezdeti heteiben a köztársaság 
rendszerének, erőteljesen kerestem a helyemet, sikerült is megtalálnom, mivel bizony eléggé 
nagy leleménnyel kezeltem bizonyos titkos iratokat, tetszelegve patkány mivoltomban. Mit 
szól ehhez? Ekkor figyeltek fel rám, emitt is, amott is, és kezdődött el a demokrácia 
hullámverésében politikusi pályám, miközben a bordélyházak szintjén gondolkoztam. Hogy 
miért lettem politikus? A kor parancsára, kedves uram, és azért, hogy mint parazita lephessem 
el a nemzetet. Egyesek szerint hátrányomra van, szerintem meg előnyömre, hogy remekül 
pókerozok és huszonegyezek, nagy pénzekben is akár, hisz a politikában is a nagy pénzek 
számítanak, és ha jól megfizetnek, akkor fél méterre kinyújtott nyelvvel és köpködve csúfolok 
akárkit, a magyart is, naná, hogy azt is. Annak azonban ne dőljön be senki, az csak pletyka, 
hogy előszeretettel szervezek murikat, és ha berúgok, ellenségeim szerint sűrűn, ordító 
éneklésemmel felverem a környéket; dehogyis, inkább éberségre ösztönzök, így jelentek be, a 
szomszédaim dühe ellenére, visszafoglalási igényt a népem számára. No persze, ha önkritikus 
akarok lenni, akkor ki kell szellőztetni az országot a magam bűzétől, miközben titkolnom kell, 
mennyire gennyes és fertőző pattanás is vagyok a nemzettesten.  

Politikusunk meg se rezzent, gúnyosan röhögött és kijelentette, micsoda szerencsétlen 
elmebeteg seggfej vagyok, tulajdonképpen egy köcsög. 

 Magam azonban fordítottam a szón, magyarázva a politikusnak meg a társaságnak, 
amely élénken figyelt, miszerint utánozni kezdtem, mert ha nem esett volna le a tantusz, 
elárulom, utánoztam, ha kifigurázva is a politikust gúnyosan, gyilkos kedvvel, ahogy ő 
szokott viselkedni. De most, ebben a pillanatban  elhagytam az utánzást, mondtam, mert az 
utánzás gyűlölködésből is fakadhat, és lemondtam gyűlölködés kényszeremről, ami 
politikusunk megpillantása következtében uralkodott el rajtam, és le szeretnék mondani 
egyszer és mindenkorra a gyűlölködésről, az  ilyen undorító alakok, mint ez a politikus 
gyűlöletéről is, kényszerítem magam ezentúl lemondani, kényszerítem és lemondok, és éppen 
most, mikor egy jellegzetesen gyűlölködő figura gyűlölködő utánzásáról mondok le, és azért,  
mert a gyűlölködés gyűlölködéshez vezet, kölcsönös gyűlölködéshez, a gyűlölködés 
utánzásához, az pedig körkörös gyűlölködéshez vezet, amelyet meg kell szakítani, ha élni 
akarunk, és mielőtt még kitörne egy polgárháború, végre meg kell szakítani, tehát jó napokat 
kívánok, meg sok szerencsét is mindenkinek. 

És úgy éreztem, menedékre találtam most is az utánzásban, illetve annak 
megszüntetésében. 

Politikusunk szenvtelenül megjegyezte, jellemzően rá, hogy elég, mert szétverem a 
fejedet; és megint köcsögnek nevezett.  

És akkor fejembe szállt a vér, és a társasághoz fordultam mondván, és a politikusra 
mutatva, íme egy köztörvényes bűnöző. És nem bírva magammal, vádlóként léptem fel. 
Kinyilvánítottam, hogy ő, ez a kigyúrt kopasznak öltözött fickó semmi más, mint alvilági  
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tagja annak a maffiának, amely polgárháborúba taszítaná az országot legszívesebben, mert 
akkor aztán, kedvenc szavával, lenyúlhatna társaival mindent, ami vagyon, nem volna semmi 
akadálya, miközben pedig folyna az általa oly kedvvel emlegetett magyar vér; holott persze 
azon mesterkedik, hogy gyönyörűnek kijátszott erkölcsi szándékait, nemes érzelmeit, amelyek 
nincsenek, állítsa rivaldafénybe; azon mesterkedik, hogy zengzetes erényeitől áthatott 
törekvései hangoztatásával elmismásolhassa bűnöző voltát; azon mesterkedik, hogy undorító 
szándékai következményeit elrejthesse, hogy eltitkolhassa, miszerint az ország 
siralomvölgybe taszítására használja megszerzett hatalmát. Azonnal meg is nyugodtam, 
elszállt a dühöm, helyébe derű került.  

A politikus vette a kalapját, kabátját, maga után húzva feleségét, hogy nyomban 
távozzon, miközben még megfenyegetett, hogy ki leszek nyírva.   

Így ért véget az a farsangi jelmezes karneválunk.  
Sok lett a szomorúság bennem, vigasztalásképpen Rilkét majd Freudot olvastam, 

közben Beethoven F-dúr vonósnégyesét hallgattam.  
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 Egy újabb elméletet állítok fel, amely röviden összefoglalva úgy hangozhatna, 

miszerint: a pénzzel támogatott szép és  igaz csodákra volna  képes. 
A világot behálózó szörnyűségekkel, minden egyes fajta-féle szörnyűséggel, 

elsősorban azokkal, amelyeket hatalmi túlkapások, hatalmi bűntettek okoztak, a pénzzel 
támogatott szép és igaz vehetné fel legeredményesebben a harcot, írom. Sajnos a 
szörnyűségekből levont tanulságok nem mennek túl lelkizésen, leckéztetésen, szenteskedésen, 
meg az úgymond tanulságok levonásán, amelyek mind-mind régóta párban járnak a hatalmi 
bűntettel, mondjuk a gyilkolásra biztatással, helyettük azonban a pénzzel támogatott szépet és 
igazat kéne bevetnünk. A szörnyűségekkel szembeállított szenteskedésnek,  tanulságosdinak, 
az undorító lelkizésnek, meg a helyes viselkedés és viszonyulás leckefelmondásának 
kiiktatására kéne törekednünk, mert leszerepeltek, tudniillik minden leszerepelt, ami nem jár 
tökéletes megtisztulással. Helyettük át kellene itatni a mindennapokat a megtisztulást 
beteljesítő, egyedül beteljesítő művészettel meg tudománnyal, minden létező és hivatását 
komolyan vevő művészettel meg tudománnyal, vagyis a pénzzel támogatott széppel és 
igazzal, mivel azok, ha be szeretnék tölteni igazi és eredeti hivatásukat, mindenképpen 
megtisztulást hoznának el. A mindennapokat átitatva a művészettel, irodalommal, 
filozófiával, a társadalomról szóló tudományos tudással, vagyis a pénzzel támogatott széppel 
és igazzal, a szörnyűségeket is megtisztulásként élhetnénk át, megtörve ama viszonyulást, 
amely nélkülözné a továbbiakban a közönséges, undorító megrendülést, és a megtisztulást 
megcsúfoló megtisztulást. Akkor a művészeti szép meg a tudományos igaz szempontjai 
érvényesülnének, igen, a szörnyűségek közepette is a szép meg az igaz, persze pénzzel 
támogatva, a szép meg az igaz volna a viszonyítás. Ám hatalom nélkül senkinek, semminek 
sincs esélye, a szépnek meg az igaznak sem, hatalmat kell tehát adnunk a szép meg az igaz 
képviselőinek, és elsősorban nekik, a szép meg az igaz képviselőit pénzhez juttatva, a legtöbb 
pénzhez éppen őket, hogy, bármennyire is hangozzon furcsán, a pénz és a szép meg az igaz 
legyen, először a világon, barátságban, békességben, sőt közös érdekben egymással. A szép 
meg az igaz és a pénz együtt csodákra volna képes, és akkor a szép meg az igaz hozná a pénzt, 
a pénz meg a szépet meg az igazat, írom. 

Akik olvassák, nevetnek, kitörően nevetnek. 
Elméletem gúnyos vitat gerjeszt az általam világképgyártónak nevezett intézetben, 

kollégáim körében, bírjanak a legkülönbözőbb világképpel.  
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Eléggé vicces szemlélet… Gyula… a tiéd…, mondja K. Nagy Marcell, volt 
intézetvezető. …Nem várnék ilyesmit tőled… éppen tőled… főképpen… hogy úgy 
gondoltam… te a valóság talaján állsz … Nem mintha nem kéne a szép meg az igaz 
képviselőit… ahogy nevezed… pénzhez juttatni… de ne tegyél úgy… mintha nem jutnának 
pénzhez… No és a megtisztulás… amit annyit ismételgetsz… hát az erőszakolt hülyeség… 
fogalmad sem lehet róla… mit is jelent…  Úgy látom… mintha sértett volnál… Gyula… 
mivel azt gondolod… hogy az olyanoknak mint te… már kevésbé osztanak lapot…  

Szóval… Marcell… várom… mikor világosodsz meg ismét…, mondom Én mint 
főmunkatárs…, ahogy már többször megtetted… Várom… mi lesz neked a következő szent… 
az biztosan egy újabb fősodor lesz… legyen az bármilyen… neked az nem számít… mint 
amolyan mindig fősodorban úszkáló kitűnő egyednek… Legyen az akár a pénzzel támogatott 
szép és  igaz is… mikor majd észreveszed… hogy az a fősodor…   

Azt állítani… Gyula… hogy a megtisztulás pénztől függ… hát igen visszatetsző…, 
mondja Laborc Lázár, volt intézetvezető. … Az angyalok számára talán túl kevésnek látszik a 
körülöttünk lévő szép és igaz… azonban nem vagyunk angyalok… Gyula… És ne játszd ki 
magad angyalnak te sem… mert te sem vagy az… 

Angyal… Melyik és milyen angyalra gondolsz… Lázár…, kérdezem Én mint 
főmunkatárs. … Arra… aki Isten környezetében jóságos szellemi lény… Arra… aki pártütő… 
a mennyből kitaszított… Esetleg erkölcsileg elbukott nőszemélyre gondolsz… Vagy szép… 
fiatal… bájos  nőre… Gondolhatsz persze a megszemélyesített halálra is… És segítő… 
önzetlen személyre… Sőt gondolhatsz a szépre és igazra is… 

Figyelmeztetlek… Újhely… hogy a levegőbe beszélsz… összemosol sok mindent…, 
mondja Somos Erzsébet, intézetvezető. …Ha azt mondanád csak úgy egyszerűen… hogy 
eléggé  ép eszűek vagyunk mi…  magyarok… felismerni  a szépet és igazat… és mivel az 
előző kormányzatok nem ismerték fel… ezért megrendült a bizalmunk a művészetben és 
tudományban… akkor egyetértenék… Viszont mostanság… a jelen kormánnyal tényleges 
változás következett be… dögivel van pénz szépre és igazra… dögivel a megtisztulásra… 
Ellenben te… Újhely… figyelmen kívül hagyod mindezt… Ne bántódj meg… de feletted 
elhaladt az idő…  

Somos…  csak azt bizonyítod… hogy minden beállítás kérdése…, mondom Én mint 
főmunkatárs. …Te a szépet és igazat magatoknak tulajdonítod…  a megtisztulást szintén… de 
hát ez éppen a szép, az igaz meg a megtisztulás megcsúfolása…  

Gyula… most jövök rá… te tökéletesen el vagy idegenedve…, mondja K. Nagy 
Marcell, volt intézetvezető.  

Meg aztán egy hitetlen Tamás vagy… Gyula…, mondja Laborc Lázár, volt 
intézetvezető.  

És kizárod magad… Újhely… minden közegből… például az új magyar történelmi 
rendből… És aki ilyen… az egy közösségietlen egyén…, mondja Somos Erzsébet, 
intézetvezető.  

Ajjaj… szegény fejem…, mondom Én mint főmunkatárs…, majd hamut szórok rá…  
Néhány hét múlva Somos Erzsébet kirúg hármunkat, megbízhatatlan tévelygőknek 

nevezve bennünket, a két volt intézetvezetőt és engem, hárman háromféleképpen vagyunk 
tévelygők neki. 

Szerencsémre nyugdíjba mehetek, szerencsémre. Egyetlen feladatom van csak, a 
művem befejezése. Azontúl másmilyen lesz az ébredésem.  

Csendesen köszönt be azontúl számomra a nappal, kevésbé hallom, 
megkönnyebbülésemre, az utcai zajokat, és inkább madárszárnyak csattogásával telik meg, 
örömömre, a fülem. 
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 Emlékszem, de nem szívesen, mennyire el kellett mélyednünk a napi ügyekben, 

annyira, hogy szinte belefulladtunk, és nem értettük, miért. Fulladoztunk a hétköznapokban, 
erőteljesen fulladoztunk, meg akartunk fulladni.   

Ha kinyitottuk a postaládát akkoriban, és megnéztük a tartalmát,  egy darabig teljesen 
bénán álltunk, tágra nyílt, rémült szemmel bámultuk a bankunktól kapott értesítést, hogy 
megszünteti a betétszámlánkat, mivel tartozunk neki; a biztosító tájékoztatását a kötelező 
autóbiztosítás emeléséről, a nem kötelező magasabb összegéről, miközben például csak évek 
múltán tudatta velünk, hogy a lakásbiztosítást duplán fizettük, de még semmit sem kaptunk 
vissza; és mintha valami régóta bennünk bujkáló betegség akart volna kitörni rajtunk, ha 
felszólítás érkezett elmaradt fizetségekről, megemelt összegek vízdíjról, szemétszállításról, a 
kocsi után szedett súlyadóról; ilyenkor vak rémület fogott el bennünket.  

Mikor az adóhatóságtól jött egy figyelmeztetés, adóhátralékot mutatva ki a cégünknél, 
amely ugye egy mondvacsinált cég volt, hol jövedelmezett valamit, hol meg ráfizettünk, 
eltöltött valami ellenkezés és undor, már az iratköteg megpillantásakor rögtön, az adófizetés 
különben is egy külön ügy lett, vértolulást okozó külön ügy nálunk.  Persze megfellebbeztük, 
mivel az adóhatóság számai eltértek a mieinktől, beküldtük az általunk helyesnek tartott 
adatokat, megköszönték, persze formálisan, üres udvariaskodással, viszont megragadták az 
alkalmat, hogy figyelmeztessenek, nem kértek ám tőlünk semmi adatot, bizony. Ejnye, 
gondoltuk, micsoda pernahajderek is vagyunk mi, semmirekellők, linkek, haszontalanok, 
csibészek, és jónak láttuk személyes meghallgatáshoz folyamodni, mire, érdekes, engedtek 
nekünk és fogadtak, mehettünk oda, hozzájuk. Útközben szorongás jött ránk, és mivel éppen 
tavasz volt, hát a tavasz viruló színeinek gyönyörű tüneménye fénytelen fakósággá változott 
szemünkben. Egyeztethettük nagy kegyként az adatokat, eredményeképpen pedig sem a 
hatóság, sem a mi számaink nem lettek érvényesek. Azoktól a hivatalnoknőktől, a 
viselkedésüktől, hasogató fájdalmat éreztünk és szégyent meg bánatot, sőt még valami 
egészen mást is, amiről nem tudtuk, micsoda. Mindenesetre kértük a hátralék miatt ránk kirótt 
késedelmi pótlék összegének kisebbre módosítását, annál is inkább, mert már pótoltuk az 
elmaradást. Hiába pótoltuk, vágták a fejünkhöz a hivatalnoknők. Na erre, mintha valami 
elferdültség és eltompultság vert volna gyökeret bennünk, pillanatok alatt úgy kiszáradt a 
nyelvünk és az ínyünk, mintha már napok óta nem ittunk volna.  

De mindez, gondoltam, mi a bélrákhoz képest, tudniillik szokatlanul sötét színű volt a 
székletem, nyilván a vér miatt, bélvérzésem lehet, gondoltam, és kiborultam, de nem mentem 
orvoshoz, nem mertem elmenni.  

Ugyanakkor szerettük a reggeleket, későn keltünk, kényelmesen reggeliztünk, lassan 
tértünk rá a délelőttre, és merültünk el az otthonosságban, mert csak az otthonosság érzetének 
tudatosítása után voltunk képesek leülni az íróasztalunkhoz. 

Ádám diplomájának megszerzése után ösztöndíjat kapott Mexikóba, tudniillik 
diplomamunkájával egyúttal pályázatot is nyert, egy bűnözéstől sújtott, ijesztő, elhanyagolt, 
törmelékkupacokkal teli kőbányai tér bensőséges, fénnyel teli, zöld parkká varázsolásával. 
Gyönyörű látványt nyújtott. A főiskolák nemzetközi szemléjén a jövő század látványának 
nevezték eme alkotását, első helyezett lett. Hogy milyen boldog volt, leírhatatlan. Azért is 
örült, hogy elmehetett Mexikóba, mert sokat veszekedtek már Rékával, ugyanis Réka nevelni 
szerette Ádámot, a maga ízlése szerint próbálta átformálni, és ezt Ádám megsokallta. 
Mexikóvárosból küldött leveleiben részletesen leírta ottani napjait, leírta, hogy nem messze a 
belvárostól, de már külterületen, egy közepesen lerobbant, igénytelen épületben vett ki egy 
szobát, otthon reggelizik, kávét és vajas kenyeret, majd az egyik zsúfolt belvárosi utcán járkál, 
nézelődik, a könyökével kell utat törnie magának az elrettentő sokaságban, aztán a Modern 
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Művészetek Múzeumába  megy bámulni és másolni Rivera, Siquieros és Kahlo színgazdag 
képeit, majd egy könyvtárba indul, ahol megfelelő asztal van  rajzolni, ott rajzol és rajzol. Egy 
olcsó büfében ebédel, délután Conchitával találkozik, akivel az utcán ismerkedett meg, és aki 
mintha az indián kreol krónikákból lépett volna elő. Leírta micsoda óriási a szmog, és milyen 
kábító a hihetetlen embertömeg, a hatalmas zajjal együtt, és sok rajzot mellékelt minderről, 
sőt még Conchitáról is. Azt írta Ádám, elsajátítja majd, hogyan  legyen kreol és indián.  

Akkoriban esett meg, már homályba veszően, hogy a világhálós cég főtulajdonosa 
megszellőztetett valami új üzleti elképzelést Emmáéknak egy értekezleten, miközben kínált, 
mint valami fogadáson, bort, gyümölcslét, kávét, ropogtatni valót. A céget karcsúsítani kell, 
jött a főtulajdonos ezzel az akkortájt kulcsszóval, hogy karcsúsítani, habár a karcsúsítást csak 
úgy mellékesen, könnyedén tréfálkozva, közvetlenkedve hintette el, mégis kellő rémületet 
keltve. Szövegelt ésszerűsítésről, jobb működésről, pezsgőt is bontott, és érdeklődött, mi van 
a feleségekkel, férjekkel, gyerekekkel, no hát erre  a szívélyesség félére aztán mindenki még 
inkább megijedt, elsápadt, és, mint az természetes, a kirúgására gondolt. Nyomban 
megváltozott a légkör, mindenki helyezkedett, és kikezdte a másikat. És nemhiába, hisz a 
következő napokban a főtulajdonos, mint a kor embere, kirugdosott sokakat. Emma nem 
helyezkedett, ehhez nem értett, de nem is akart érteni, sőt meg sem ijedt, hanem beolvasott, 
mikor két közeli kollégájának felmondtak, beolvasott csak úgy az egyik kisebb főnöknek, a 
többiek megütközésére. Miután a főtulajdonos fülébe jutott Emma viselkedése, hát, talán 
mondani sem kell, azonnal megváltoztatta viszonyát hozzá, és áttette az irodalmi csoportból 
az ezoterikus, a titkos, rejtett kultúrával foglalkozóba. Bele kellett Emmának ásnia magát ebbe 
a témába, a neki ismeretlenbe, amit pedig, így foglalható össze, utált, kínszenvedésként élt át, 
és amiben nem hitt. Az ottani csoportvezető nem bírta Emmát, figyelmen kívül hagyta, és 
azonnal elterjesztette, hogy Emma helyett kell dolgozniuk. A főtulajdonos most már lelkesen 
vette az Emma ellen felhozott vádakat, miáltal Emma szorongott reggelente, mikor be kellett 
mennie, mert sosem tudta, mi vár rá. Javasoltam, menjen betegállományba, játsszunk el ezzel 
a lehetőséggel, közben keresünk állást neki. A szeme könnyes lett, hogy így azonnal mellé 
álltam, mintha ezért külön könnyeznie kellet volna, nem is értettem, miért hatódott meg, hát 
ki álljon mellé, ha nem én. Táppénzre ment, amiből további nehézségek származtak, például a 
cég megfenyegette, hogy táppénzcsalóként feljelenti. Erre visszament, mire rögtön megkapta 
a felmondását. Különben pezsgővel búcsúztatták, és Emma belement, rosszallásomra, 
koccintott velük. Koccintani az eltávolítása alkalmából, ez elképesztő, mondtam neki. Rám 
pirított, hogy olykor eltűnődhetnék azon, miszerint nem égethetünk fel magunk mögött 
minden hidat. 

Akadtak számunkra kezdet és vég nélküli pillanatok, például az a pillanat, mikor 
kiderült, hogy rengeteg lett az adósságunk, tartoztunk anyámnak, Ilonának, anyósomnak, 
Annának, Emma másodunokaöccsének, a ruhanagykereskedő Aladárnak, és 
másodunokahúgának, a céghalmozó doktor Huginak, a közös költséget sem fizettük minden 
hónapban, a személyi kölcsönünket nem voltunk képesek kiegyenlíteni, és jöttek a számlák, 
csak jöttek és jöttek,  befizetetlen és halmozódó vízdíjról, büntetésről tilos parkolásért, 
magánpénztári nyugdíjalap tizenhét hónapos elmaradása miatt és így tovább. Baljós dolgok 
burjánoztak körülöttünk, és mi tehetetlenek vagyunk, gondoltuk rémülten. Megfoghatatlan 
érzések nyomasztottak. A legtávolabbi messzeségbe révedtünk.  

A gyakorlati teendőket, a számlák rajzását, az adó-és pénzügyeket elviselhetetlennek 
éreztük, egyszerűen elviselhetetlennek a fizetések követelését, a büntetések kiszabását, a 
hangnemet, amellyel mindezt kísérték, mind elviselhetetlennek. És nap mint nap ilyen 
elviselhetetlenségben kellett élnünk. Ilyenkor hallgatagon ültünk, és időnként megjegyeztük, 
ez katasztrófa, hirtelen beálló végzetes állapot. A szám, a torkom, a nyelvem, mint már 
említettem, kiszáradt, sok vizet ittunk. Dühöngtünk. Aztán kétségbeestünk, mert a számunkra 
fontos gondolatok és érzések elnémultak bennünk. Mozdulatlan üresség mélyén állunk, így 
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éreztük. Ilyenkor órák hosszat szenderegtünk nappal is. Óvatosan mozogtunk, reakcióink 
lelassultak. A lefojtott szorongás felcsapott belőlünk, tomboltak bennünk a démonok, a 
gonosz, ártó szellemek. Viszont érdekes, hogy mindig hamar feltámadtunk, feléledtünk és 
meglehetős gyorsasággal rendbe szedtük magunkat.  Azért történhetett meg a feltámadásunk, 
mert előhívtuk a begyakorolt munkarendet meg a magunkra erőltetett önfegyelmet, és e mögé 
a homlokzat mögé menekültünk. No meg aztán haladtunk tovább a magunk rendes útján, 
lerázva a pénzügyeket, a felszólításokat, elhessegetve az undorító hangnemet és 
fenyegetéseket.   

Még a menedékemül szolgáló kávéházból is el kellett néha napján menekülnöm, mert 
mi történt a múltkor is? Két pénzembernek tetsző figura beszélgetett a szomszéd asztalnál, 
karikatúraszerűen mutatkoztak vagyonosnak, vagy színpadszerűen, esetleg kirívóan 
utánozták, csak rosszul sikerült, a milliomost, tekintélyes arany óralánc fityegett rajtuk, vastag 
arany nyakláncot és még vastagabb arany karperecet hordtak, és ugyancsak vastag kubai 
szivart szívtak, a legdivatosabb és a legmárkásabb, lilában játszó kockás és mellényes öltönyt  
viselték, és ráadásként fekete kalapjukat nem vették le. Figyelj, Dzso, mondta az egyik, kinek 
szőke haj látszott ki kalapjából, remélem tudod, hogy a legnagyobb nyereséget nem az 
emberkereskedelem, a fegyverbiznisz,  a kurvafuttatás vagy a gyerekmeló hozza. Hogyne 
tudnám, Tom, mondta a másik, akinek barna haja volt, nekem például haverom néhány 
csúcspolitikus, sőt kormánytag, és egy csomó top-gengszter, együtt járunk, régies kifejezéssel, 
kúrni. Hát persze, feltalálod a nagymutterban a csecsemőt, de én ennél továbbmennék, Dzso, 
mondta a szőke hajú, a vérszövetség irányába mennék. Hát igen, Tom, jól beszélsz, mondta a 
barna hajú, hisz már régen kiderült, hogy ma már nem kell úgynevezett eredeti 
zsozsófelhalmozás, spanyol konkvisztádorok, sem parafa sisakos angol dzsentlmen-félék 
moszkitó háló alatt, sem üveggyöngy a négereknek elefántcsontért, és ki tudja, miféle marxi 
hülyeség, hogy megvásárolj egy-két csinos kis szigetet a trópusokon, elég a megfelelő 
kormányzati figurákkal egy kis vérszerződés. Hú, micsoda művelt dumád van, Dzso, ez igen, 
mondta a szőke hajú, de elmehetnél a búsba a műveltségeddel, amit különben tőlem szedtél 
egykor, és elbujdokolhatnál számtalan vérszerződés birtokában is, ha nem volna körülötted 
egy csapat kigyúrt fickó, akik a megfelelő időben előrántják a stukkert. Nevettek. Először azt 
hittem, hogy két jelmezbe öltözött színész párbeszéde zajlik, akik próbálják a színpadi 
szövegüket, amit egy hülye író írt, de nem, mert megjelent vagy négy kigyúrt alak, kiknek a 
társaságában eltávoztak.  

Én meg elmenekültem, habár már nem rontották a levegőt, nyomuk azért a kávézóban 
maradt. 

Ugyanakkor és szerencsére mindig újból és újból meggyőződtem Emma 
különlegességéről, milyen hihetetlenül tiszta ember, igazi kincs, ilyen remek asszony nem 
létezik még egy, gondoltam. A kedvesség jelképének tűnt a szememben. A kedvességet csak a 
főnökeivel szemben nem gyakorolta, azokkal minduntalan összerúgta a port, szinte 
tudattalanul, és ezt is sajátszerűségének lehetett tekinteni, mindig összerúgta azokkal, akiknek 
ki volt szolgáltatva, mióta az eszét tudta. Ámde sokszor túltengett a kedvességével, 
veszélyesen túltengett, ilyenkor nem is érzékelte, mi van körülötte. És ha így történt, akkor 
eltájolta magát, és ha eltájolta, akkor félreismerte az embereket, hibásan értékelte a 
helyzeteket, és kicsinálták. Máskor viszont nagyon is helyénvalóan viselkedett, igen 
gyakorlatiasan működött, belelátott helyzetekbe és emberekbe mélyen, ahogy senki más, 
megkedveltette magát, központi figurává nőtt.  

Apám is kénytelen volt már elismerni Emmát, azonban időnként kijelentette, ha 
valamit megtanult  volna Emma,  nem kellene regényt  írnia.  

Kimentem a temetőbe, nagymamám, Rozália sírjához, már régóta nem látogattam 
meg, járkáltam összevissza, eltévedtem a meghatározhatatlan, csaknem egyforma sírok 
közötti térben. Csupa öreg ember lézengett, arcukra volt írva, készülnek hamarosan 
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idekerülni, de ugyanígy  a  fiatalabbak arcáról is mintha lesírt volna a közeli halál. Elteltem 
szomorúsággal és félelemmel. És megelevenedett előttem Rozália nagymamám alakja, és 
könnyeztem. 

Ébredj álmaidból, Emma, szóltam Emmára az egyik reggelen, és felébresztettem 
gyorsan, nagyon gyorsan, mert az imént sikított alvás közben. Ugyan, Gyula, mondta Emma, 
csak be akarod nekem beszélni a sikítást, különben tényleg álmodtam. Mit álmodtál, Emma, 
kérdeztem, kis kávét vagy nagy kávét? Ezt szoktam tőle kérdezni általában, ébredés után. Kis 
kávét, válaszolta rendszerint szerényen Emma, és most is azt válaszolta. Aztán meg azt 
kérdeztem Emmától, de már délben, mi a nagy helyzet különben? A helyzet is kicsi, 
válaszolta Emma, ahogy szintén szokta erre a kérdésemre. Az ilyen mondataidért vettelek el 
feleségül, Emma, mondtam. Rendben, de én vajon miért mentem hozzád, Gyula? Hogy ilyen 
kérdéseket tehess fel nekem, mondtam. 

Megkérdeztem Emmától, mikor éppen készülőben volt elmenni, apropó, Emma, mit 
veszel ma fel, mit, ugyan, mit, hogy a csodádra járjanak? Régen nem járnak már, Gyula, a 
csodámra, válaszolta Emma, le sem szólítanak, eltelt az idő felettem, mindegy mit veszek fel, 
főleg mindegy ilyen ködben, mint most van, ami talán csak füstköd. Hát akkor inkább térjünk 
rá arra, Emma, hogy mennyire jó dolgot biztosítok  neked, mondtam. Térj rá, nyugodtan, 
Gyula, úgyis mindig erre térsz rá, jegyezte meg Emma, és nevetett.  

Tegnap még ködösnek mutatkozott az idő, de ma már tavaszi virágok erős illata szállt, 
és feltámadt a könnyed, puha szél, hozott levélszagot, mindent elöntöttek hirtelen a 
napsugarak, megkönnyebbülést hoztak, sőt cirógattak Budán és Pesten egyaránt.  

Általában fekete cuccokat viseltem még mindig, például fekete, rövidszárú kis 
bőrcsizmát, fekete düftinnadrágot, fekete pamutpulóvert, fekete bőrdzsekit, és fehér, 
nyakatlan inget.  

Vizsgálgattam az arcomat, félelmetesen öregnek találtam, bár mintha még maradt 
volna rajta valami fiatalosság, de az nyilván, gondoltam, csak bizonyos távolságból 
érvényesül, és akkor is érzékcsalódásként. Pedig a háziorvosnő szerint letagadhattam volna 
pár évet. Viszont azért az orvosnő firtatta, miért vagyok oly nagyon sovány, nem fogytam-e 
az utóbbi időben? Ez nem esett jól, rögtön szorongani kezdtem a ráktól, de azért odamondtam, 
hogy, doktornő, képzelje, őrzöm  súlyomat az érettségi óta.  

 Ádám is sovány volt, szép sovány, és, ébredtünk rá, légköre lett, kivívta, vonzódjanak 
hozzá. Például az egyik felkapott helyre, mint mesélte, száz forint volt a belépő, de annyi 
pénze nem akadt, mire a ruhatárosnő, mert rokonszenvezett vele, adott neki, kiegészítésként, 
negyvenet kölcsön. Ezen a pénzen sem tudott semmit sem rendelni, társai sem, tengtek-
lengtek, persze élvezték a helyzetüket, a gitáros meg jól játszott. Hét végén sok mindent 
csinált, volt filmklubban, gólyabálon, diszkóban, önképzőkörben a látványtervező volt 
tanárnőjénél. Hajnalban gyalog jöttek haza Rékával, lekésték az utolsó éjjeli buszjáratot, taxi 
számításba sem jöhetett. És kedvesen viszonyult hozzánk, nem szégyellt velünk megjelenni 
valahol, ha ráért.  

Többet kell figyelnem a szüleimre, figyelmeztettem magam, hirtelen megöregedtek, 
megroggyantak, és eljönni hozzánk fáradtság lett nekik, felmászni a harmadikra, lift nélkül. 
Nekem kellett felnyitni, felemelni a kettős heverőjüket, erre már nem volt erejük, hogy az 
ágyneműtartóba rejtsék az ezüstöt, mielőtt nyaralni mentek, amire igen nehezen szánták rá 
magukat. Tavaly még anyám takarított nálunk, most azt kérte, menjek én vagy esetleg Emma 
hozzájuk porszívózni, erkélyt felmosni, pedig anyám, Ilona, elég jól tartotta magát. Apámnak 
több betegségére derült fény, elveszítette az életkedvét, ez mutatkozott a legnagyobb bajának, 
a sok baja között is. Ámde, ha felugrottam hozzájuk, és megpillantott apám, azonnal 
kényszerítette magát, ne látsszon rajta semmifajta betegség, gyengeség.  

Van pénzed, kérdezte apám, van egyáltalán, fiacskám? Úgy nézek ki, mint akinek üres 
a zsebe, apuka?  Még mindig nem hordasz nyakkendőt, mondta. Szorítja a nyakam, mondtam. 
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És nem borotválkozol, fiacskám, én még mindig naponta megborotválkozom, mondta. 
Kényes az arcbőröm, apuka, mondtam. Na jó, főmafla, mondta, és megölelt. Anyám is 
megkérdezte, ki keres többet, Emma vagy te, Gyulus, remélem nem Emma? Nem számoltuk 
össze, mondtam. Vehetnél már egy öltönyt, Gyulám, mondta anyám. Öregít, anyuka, 
mondtam. Gyakrabban járhatnál fodrászhoz, Gyulám, mondta, ha nem veszed rossznéven. 
Beteg lett a fodrásznőm, anyuka, a Rita, mondtam. Jól van, jól van, csak tudjad, hogy a 
gyerekem vagy mindörökké, mondta, és megcsókolt.    

Többször operáltak időközben, hogy erre is kitérjek. A műtétek után szinte a teljes 
mozdulatlanság állapotába kerültem. Még pontosan emlékszem, hogy valamelyik operációm 
után a kórház negyedik emeletén lévő túlzsúfolt szobából nem látszott egyéb az ablakon át, 
mint az égbolt egy színtelen darabja.  Egy másik műtétemet követően, attól tartottam, hogy 
mindörökre eltűnt számomra a valóság, és annyira erős lett a vágyam, hogy megtaláljam, ami 
eltűnt, hogy félig hasmánt, oldalvást lecsúsztam az ágy pereméről a padlóra, és négykézláb 
elmásztam a falig, és a roppant fájdalmak ellenére, az ablakpárkányba kapaszkodva nagy 
nehezen felhúzódzkodtam az ablakig, majd felegyenesedtem, és görcsös tartásban álltam az 
üvegnek dőlve. Különben pedig egészségesebbnek éreztem magam, mint tíz évvel korábban. 
Az azonban igen aggasztott, hogy beképzeltem, meg fogok fulladni, és féltem, súlyosbodni 
fog ez a képzetem, és féltem, hogy olyan fejvesztett, ösztönös vakrémület fog majd el a 
fulladás képzetétől, hogy enni sem fogok merni, bár egyelőre még csak ott tartottam, hogy 
igen óvatosan nyeltem. 

Kivizsgáltattam magam egy úgynevezett életreform klubban, nem is kis pénzért, 
megállapították, földsugárzás ér abban a szobában, ahol alszom, eléggé káros, a hosszanti 
sugarak a lépemre esnek éppen, a vesém tájékára meg a keresztsugarak, és a szívem 
környékén metszik egymást, amit nem értettem, hogyan lehet térbelileg, de erősködtek, lehet. 
Át kéne tenni a fekhelyünket máshová, javasolták. Tanakodtunk Emmával, hová tehetnénk, 
mert abban a szobában, ahol aludtunk, nem volt lehetőség máshová. Vettem hát legalább egy 
sugárzásvédő lepedőt, személyre szóló teakeverékkel, mire Ádám és Emma  kiröhögött. 

Dörömbölt minden bennem, és dörömbölt a Krisztina körúton is, a házunk előtt, 
minden dörömbölt ott is, szerencsére csak egyetlen szobánk nézett a körútra, a többi a 
csendesebb udvar felé tekintett. Minduntalan sziréna bőgését hallottam, motorok zúgtak fel, 
aszfaltfúró vijjogott, klímaberendezések zakatoltak, minden zengett-zúgott. Egyre nehezebben 
viseltem, egyre inkább használtam a füldugót. Mind a közeli, mind a távoli zajok utalásoknak 
tetszettek, utalásoknak más világokra, legalábbis számomra utalásoknak, és olyan világokra, 
ahol nincs zaj, legalábbis ekkora zaj nincs, mint Budán meg Pesten, és a zajok, ha vannak is 
más világokban, nem alpáriak és nem aljasak, gondoltam, vagyis nem borítják fel az ember 
lelki egyensúlyát.  

Még a telefont sem óhajtottam felvenni. Meg akartam mindentől és mindenkitől 
szabadulni. Hopp, most ismertem fel, ez kísértett egész életemben, a magányosságért folyó 
harc. És, hopp, ugyanakkor kívántam, hogy legyenek körülöttem, mindig legyenek társak, és 
legyen közönségem. Mert nekem nem kellett senki, és mindenki kellett. És elszakítottam 
magam minden barátomtól, valahogy mindegyiktől eltávolodtam, és átírtam, ennek jegyében, 
a telefonkönyvemet, a régi neveket kihagyva, az újakat csak ceruzával beírva, tehát 
ideiglenesnek tekintettem a telefonjegyzékemben  mindent. És szenvedtem ettől. 

Túlságosan kirívó vagyok, gondoltam, viszont nem úgy, ahogy kellett volna, szürkén 
vagyok kirívó, vélekedtem, és ilyennek lenni hülyeség, ha már valaki kirívó, akkor legyen 
színesebben, hatásosabban, feltűnőbben  kirívó.  

Belefulladok a hétköznapiságba, állapítottam meg, és ha így van, akkor nekem végem. 
Küzdöttem a hétköznapiság ellen, küzdöttem, legfőbb fegyverem a kutatás volt, és mégis úgy 
éreztem, hogy belefulladok a hétköznapokba, és ha az embert eltölti ez az érzés, miszerint 
nem képes mással foglalkozni, csupán a köznapok rémségeivel, akkor nem maradhat az az 
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ember, aki egykor, mikor még nem fulladt a köznapokba, gondoltam, mert ugyan kutatok és 
írok, és mégis azt érzem, hogy dehogy kutatok és dehogy írok, hanem mondjuk a számlákkal 
vagyok elfoglalva. Ilyenkor átfutott rajtam, hogy mintha valójában létem sem volna. És, ha 
furcsa, ha nem, de nem éreztem magam biztonságban. Mintha gonosz szellemek játszottak 
volna velem, mintha mindenütt ott repkedtek volna körülöttem a levegőben. 

Nem bírtam azt a gyalázatos szellemi állapotot, amit a hétköznapi feladatok 
jelentettek, miközben azt éreztem, már csak hétköznapok vannak. A demokrácia hatása a 
hétköznapokra, ezt kéne kutatni, gondoltam.  

A vízóra például kihozott a sodromból, mostanában szerelték fel, de nem olvastuk le, 
sem én, sem Emma, erre nem voltunk hajlandók, el is kapott a ház úgynevezett közös 
képviselője, hogy nincs vízdíjbefizetésünk. Felmérgesedtem, nem akarok foglalkozni 
vízórával, mondtam, semmilyen órával vagy szerkezettel, amely valami mércével van ellátva, 
és mindig kimutatja, mennyi rengeteg pénzt kell fizetni; és nem olvasok úgymond le, mert ha 
szolgáltatnak, általuk megszabott súlyos díjért a szolgáltatók, akkor, a kurva anyjukat, hogy 
ily érthetően fejezzem ki magam, mondtam, szolgáltassanak, amibe a leolvasás is beletartozik. 
A közös képviselő hüledezett rajtam. Valami űrlapot is ki kellett volna tölteni, hát nem 
töltöttem ki, eldobtam, jót is nevettünk ezen Emmával. Lám, hiába öregszem, azért nem adom 
fel, gondoltam. Voltaképpen felszabadultság érzése fogott el, a felszabadultság amiatt, hogy 
nem olvasok le semmilyen műszert, mérőt, mércét, ha kötelező, akkor sem, nem töltök ki 
űrlapokat, sőt hosszasan elgondolkoztam azon az örömön, amely, mindezek után, 
megpillantva magamat a tükörben, az arcomon ült. 

A napok gyorsan teltek, nemsokára megint itt lesz egy másik tél, gondoltam, és semmi 
sincs, úgy éreztem, az életemben megoldva még mindig.  

Emma megkérdezte gyakran, mikor élhetünk olyan világban, amilyen nekünk is jó 
volna, mire azt válaszoltam, hogy soha, Emma, mit képzelsz, olyan világ nem létezik, nem is 
létezhet.  

Közben állandóan birizgált, miszerint bennem fekete doboz lehet, és arra gondoltam, 
megint arra, hogy sürgősen fel kéne derítenem, mit tartalmazhat  az a doboz. 
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A soron következő egyetemi évfolyam-találkozónkat Ágost rendezi a Kis-Svábhegyen 

lévő szecessziós villájában, ahol a kert ugyancsak szecessziós hússütőjén kitűnően 
készíthetjük el az előre bepácolt tarját, és soha nem látott mustárral ízesítjük, kanadai francia 
gyártmánnyal, különleges kenyereket eszünk, Ágost rendelésére készítette egy pék, és 
mennyei borokat iszunk, Ágost borász barátainak borát. 

Ágost tulajdonképpen becenév, legalábbis nekünk, akik együttjártunk vele egyetemre, 
azért hívtuk Ágostnak, mert fennen hangoztatta, hogy családja meg ő maga is ágostai 
evangélikus, mióta az eszüket tudják, és vallásukat az elmúlt vallásellenes rendszerben is 
ápolták. Hirtelenszőke, igen magas, sovány fiú Ágost. Elbámultam rajta valamikor, ha másért 
nem is, a matematika szakja miatt, amit felvett a történelem mellé, leadva az angolt. 
Ugyanakkor pedig nem bírtam elviselni, mert igen visszataszító jellemnek mutatkozott, 
tudniillik gyűlölködött, uszított, irigykedett, elvett volna mindent attól, akinek volt valamije, 
no és bosszúálló hírében állt. Elöljáróban csak ennyit. Tegyük hozzá, dicsekvőnek is 
bizonyult.  

Ágost előadja sikereit ott, az évfolyam-találkozón,  ragyogóan megfestve pályafutását, 
mire viszi mostanában, tulajdonképpen a politikai-hatalmi változás, illetve a piacgazdaság  tíz 
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éve alatt, mert hát ő, mint kinyilvánítja, üzleti tehetség, és szinte kéjelgően sorolja fel, mennyi 
cége van.  

Hát felhorgadok, és valami sugallatra elővezetem azt a szándékomat, hadd 
tolmácsoljam jómagam házigazdánk pályáját azokból az értesülésekből, amelyeket az előbb 
tőle hallottam, hozzátéve még korábbi értesüléseket, és nemcsak tőle, hanem másoktól 
származókat is, és gazdagítva mindezt azzal, amit róla tudok egyetemista korunk óta, persze a 
magam értelmezésével átszőve. És megkérdezem, jó játék nem?    

Várakozással bámulnak rám, ugyanakkor meglehetősen gyanakodva, de röhincsélés 
közepette is, amelyből bizonyos kárörvendést is kihallani, mire, Ágost megnyugtatására, 
hozzáteszem, majd meglátja Ágost, tényleg jó játék lesz, mert annak szánom, tulajdonképpen 
játéknak.  

Hadd beszéljem el, kezdek bele mondandómba, amit persze tudtok, fordulok a 
társaimhoz, miszerint Ágost azért választotta a matematikát, mivel eredeti vonzalma szerint 
műholdakkal szeretett volna foglalkozni, a műholdtervezéssel kacérkodott volna, de a 
mesterséges égitestek tervezőjének kiképződni akkortájt csak Moszkvában lehetett a 
magyaroknak, és oda nem kívánkozott, utálta, amit persze titkolt, utálta a Szovjetuniót, 
miközben úgy állította be, mintha élt-halt azért a birodalomért.  

Ágost félbeszakít, mondván, úgy látszik te, Gyula, többet tudsz rólam, mint én 
magam. Mosolygok.  

Ágost szülei mérnökként dolgoztak, folytatom az elbeszélést, évtizedek óta öröklődött 
náluk ez a hivatás apáról fiúra, sőt lányra, és templomjáró evangélikusok mind máig, és 
tényleg az ágostai hitben. Nem szerették a vallást háttérbe szorító rendszert, meg az állami 
üzemeket, ahol kénytelenek voltak dolgozni, visszahúzódtak a maguk kis családi, rokoni 
körébe. Ágost azonban kivételnek számított, mondom, ügybuzgónak született, és nem 
érdekelte az ügyek világnézeti színezete, mondom ezt is, elütött szüleitől. Felesége meg 
szerény tanár volt. Hát ilyesmikről csevegek. 

Tanakodok magamban, hogyan nyilvánítsam ki, hogy Ágostban milyen bámulatra 
méltó a kivételes törtetése, keményszívűsége meg önzése, hogy mindig maga felé hajlik, 
miközben pedig rendszerint az uralkodó nézetrendszert teszi magáévá,  megérezve és 
meglovagolva azt, és hát az ilyenek lesznek általában a vezetők, a vezérek, a rajtunk 
uralkodók, főképpen, ha képtelenek vagyunk másképp, mint nyáj viszonyulni, és képtelenek 
vagyunk, így aztán meg is választottuk Ágostot évfolyam bizalminak vagy mifenének, persze 
az oktatói kar  nyomására, hisz nyalta, hogy ilyen közérthetően fejezzem ki magam, a tanárok 
hátsó fertályát. Gazsulált a professzoroknak, a dékánnak, ugyanakkor mi, a társai, akiket 
képviselnie kellett volna, nem voltunk fontosak  neki, csak a személyes előrejutása. Akin ütni 
lehetett, azt ütötte, akit elnyomni lehetett, azt elnyomta, és állandóan mesterkedett, 
fondorkodott, átvert, és borzasztó undorító módon harcolt, küzdött az érvényesüléséért. 
Amolyan megvetni való srác volt, mit megvetni, nincsenek rá szavak, milyen is volt, igen-
igen utáltuk, és mégis engedtük, hogy vezetőnk legyen, persze nem is nagyon tehettünk volna 
más, hisz erőteljes támogatást szerzett magának.  

Úgy teszek, határoztam el, mintha mások véleményét mondanám el Ágostról, és 
persze habozva, bizonytalanul. Kijelentem, hogy az van elterjedve, miszerint Ágost 
mindenkinek, aki az útjában állt, betartott. Óvatosan, kissé dadogva fejezem ki. 
Természetesen mindennek nem szükséges hitelt adni, teszem hozzá gyorsan. 

Ágost felnevet, nocsak, nocsak, hát akik ilyesmikkel jönnek, azok, hadd mondjam el 
neked, Gyula, irigyelnek, és nem tudnak hová tenni, de én erről nem tehetek, és sajnálom, és 
csak annyit mondok az ilyeneknek, menjenek a búsba.  

Bólogatok, széttárom a karom. A többiek csendben vannak, kissé megszeppenten. 
Azonban vigyázzunk, nem valami egyszerű eset Ágost, mondom.  
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És a pályáját taglalva, ott folytatom, mikor egy nagy vegyipari üzembe kerül, és 
nemcsak mint matematikus tűnik ki, mert letagadhatatlan a tehetsége, viszont korántsem 
elsősorban a tehetségével jut előre, hanem, forrásaim szerint, mint továbbra is tevékeny, 
sürgő-forgó figura, aki belép a pártba, családja rosszallásával mit sem törődve, különben is 
meggyőződése ellenére. Mikor kaptam a hírt erről annak idején, a fejéhez vágtam, véletlenül 
összefutva vele, mesélem ezt is, most lépsz be, te, szerencsétlen, mikor már senki sem hisz 
ebben az undorító alakulatban, közeledik a végjáték, a haldoklás. Ez igaz lehet, mondta akkor 
Ágost, mint mesélem, sőt még a kómába esés is bekövetkezhet, viszont az az állapot 
évtizedekig is eltarthat, sajnos, hogy így, és kevés a remény az ellenkezőjére, de hogy mégis 
valami életnek tetsző életet élhessünk, gyors vérátömlesztésre volna szükség, és talán most 
van itt ennek a pillanata, hiszen valamifajta nyitás és megújítás van a levegőben, amit 
érzékelni lehet különben, és ilyenkor ott kell lenni, ahol a dolgok történnek, a pártban, 
jelentette ki Ágost, mint mesélem. Hülye vagy, mondtam, ott már nem történik semmi. 
Tévedsz, Gyula, jegyezte  meg sejtelmesen, sőt titokzatosan Ágost akkor. 

Hát erre nem emlékszem, mondja Ágost.  
Számos ilyen életkép van, mondom, és most már zavartalanul folytatom. 
Nem kerülheti ki Ágost, de nem is szeretné, mesélem, hogy az üzem ifjúsági 

szervezetének titkára legyen, pedig szervezkednek ellenfelei, akik azzal vádolják, hogy 
kivételesen csúnya eszközökkel ügyködik, amit persze nem kell készpénznek venni, hisz ez 
csak néhány vélemény, ámde, ellenfelei szerint, épp ezért lesz titkár.  

Miről beszélsz, Gyula, csattan fel Ágost, kissé elveted a sulykot, nem?! Csak azt 
mondom, amit hallottam rólad, jegyzem meg kissé visszakozva. És aztán már sokkal 
óvatosabban fogalmazok, próbálva dicsérni is. 

A politikai meggyőződése Ágostnak egyáltalán nem illik a kitüntetett helyzetéhez, 
ámde hanyagolja a politikát, így aztán nem papol a létező szocializmus eszméiről, dicséretére 
legyen mondva, hanem inkább azon van, még inkább dicséretére, hogyan hozhatná jobb 
helyzetbe a vezetésére bízott fiatalabb korosztályt, persze elsősorban magát, azon 
gondolkozik, hogyan juttathatná például őket és magát lakáshoz, hisz albérletben sínylődik. 
Meg kell jegyezni, nagyszerű szervező, ami ritka. Dúskál az ötletekben, és kitalálja, figyelem, 
figyelem, a tetőterek beépítését tömegméretekben, és az ehhez szükséges támogatási 
rendszert. Szerepel is a képernyőn. Lesz is tetőtéri lakása hamarosan. Közben utazásokat 
szervez külföldre, a nagyüzem erőforrásait erre is használva, nyugatra is, hisz oda kijutni nem 
egyszerű, és Ágost imád nyugatra látogatni. Kitapos magának fizetésemelést meg jutalmakat 
ugyancsak. Kitapos, ez erős kifejezés, elismerem, mondom, de hát tényleg kitapos. Persze a 
forrásaimban sok a hézag, folytatom, nézzék el ezt nekem, és nézze el Ágost is.  

Bekiabálások hallatszanak, például ilyesmik, hogy legyünk büszkék, milyen fasza srác 
is az Ágost. 

Már az is baj, Gyula, hogy újítóan gondolkozom, szólal meg Ágost keményen, most 
már igen keményen, ne irigykedj, baszd meg, Gyula. És tudod te, kérdezi támadóan, hány 
kollégámnak szereztem tetőteret?! Tudom, mondom, és nem is tagadom. És folytatom. 

Társul egy vegyészmérnök kollegájával, és újfajta műanyagokat találnak ki, a 
termelését is megkezdik abban a nagyüzemben. Elsősorban műanyagból készült háztartási 
eszközöket és bútorokat gyártanak, különféléket, mint tudható, újítanak és újítanak állandóan. 
Mégis tengődik Ágost, ahogy a kollégái is, kutatja hát útját-módját a jobb boldogulásnak. 
Megszervezi, maradjanak bent munkaidő után, dolgozzanak, amennyit tudnak, akár tizenkét 
órákat is, és akkor túlóra pénzt kaphatnak. Szép, Ágost, mondom ezt is, igazán szép.  

Ráhajt Ágost a pályázatokra, folytatom tovább, szinte mindet megnyeri a mérnök 
kollégájával párban, persze felmerül, hogyan jusson azok révén valami kis pénz a zsebükbe is, 
ne csak dicsőség. És amit kitalál, azt nehezen lehet elmondani emberi nyelven, mondom, ezért 
csak töredékesen fejezem ki, úgy mint: mellékmunka kerül az előtérbe, amiért jó pénzt lehet 
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leakasztani, a főmunka meg, ami nem éri meg, a háttérbe szorul. Mit jelent ez? Tudjuk 
mindannyian. Hát, hogy tulajdonképpen saját zsebre dolgozhatnak a gyár eszközeivel. Óriási 
a siker, beválik, nagyobb jövedelmet vihetnek haza lényegesen, persze hajtják magukat, 
tulajdonképpen kihajtják szakadásig, éjszaka is bent maradnak, jön a pénz, és kitűnően érzik 
magukat. Ágost szerepel a képernyőn megint. Szemet szúr a gyár vezetésének, meg akarják 
tiltani Ágosték tevékenységét, de Ágost küzd, ellentmond, erre fegyelmit kap. A fegyelmi 
tárgyaláson Ágost odavágja a bizottságnak, hogy a mostanság kialakult mellékmunka 
jellegének kellene a főmunka helyébe lépnie, ha nem akar a gyár tönkremenni.  És meggyőzi 
a gyár pártszervezetét, és annak vezetőit a továbbiakban a maga igazáról; és Ágost szemléletet 
teszik magukévá tökéletes meglepetésre.  

Mikor a politikai-hatalmi változások első szele lengedezni kezd, egyszer csak kiderül, 
lehet saját tulajdonú céget alapítani, ami hihetetlen Ágostnak, no persze a maguk kockázatára 
és pénzével, adót is fizetve, ugyanakkor törvényesen, hát ezt, hogy törvényesen, alig képesek 
felfogni. Gyerünk, gondolja és mondja Ágost. Céget alapít, egy kisszövetkezetet, tizenöt 
alapító kell hozzá, az éppen meghozott szabályok szerint, az összes ismerősének be kell 
lépnie, persze csak névleg, mert a kötelező törzstőkét Ágost fizeti be egyedül, társai után is. 
Hogyan jut tőkéhez?  

Sokat köszönhet a pártnak, mesélem, bizony sokat, ahogy hírlik, mert neki, mint 
párttagnak külön lehetősége van mellékutakra, holott már nem is a párt uralkodik, sőt az már 
nem is ugyanaz a párt, hanem utódpárt, és aki ide, az utódba is belép, mint ahogy Ágost is, 
könnyebben boldogulhat, elsősorban a cége ügyeit tekintve. Mondjuk kap hitelt, és az a 
legfontosabb, a hitel.  Ágost pártszervezetének vezetője szerzi az első hitelt Ágostnak, mert az 
haverja egy bank vezetőjének, aki korábban párttitkár volt, csak bemennek hozzá, és máris 
megvan a hitelszerződés, cserébe persze be kell vennie a buliba Ágostnak  mindkettőt, a 
pártvezetőt és a bankvezetőt. 

Csend, tulajdonképpen  megnémul a társaság, figyel. 
Na és, jegyzi meg Ágost, így mennek a dolgok és nem másképpen, ha tetszik neked, 

Gyula, ha nem.  
Kitör a röhögés. 
Beköszönt a tevékeny élet Budapesten, gyerekek, legalábbis bizonyos körökben, ha 

hiszitek, ha nem, jelenti ki Ágost. 
Először egy pincében rendezi be a műhelyét, aztán a mellette lévő pincét is kibérli, 

majd egy garázst szerez meg. Továbbra is műanyag háztartási eszközökkel foglalkozik. És 
mikor a politikai változás egyre gyorsul, új törvények születnek, hát korlátolt felelősségű 
társasággá alakulhat. Viszont felmerül, ki vezesse a cégét, mert Ágostnak erre nincs elég 
ideje, nem akarja otthagyni az akkor még biztosnak hitt állami állását, hisz éppen kinevezték 
igazgatóhelyettesnek, jól meg van már fizetve, mellette titkárnő, tekintélyes Opel a segge 
alatt. Hát vezesse a felesége a magáncéget, hagyja ott az iskolát, ahol tanít, ott nem keres 
semmit. És Ágost rábízza a cég vezetését, legalábbis a napi ügyek intézését a feleségére, aki 
hihetetlen szorgalommal, sőt tehetséggel, amit nem is feltételez róla senki, maga sem, látja el 
a feladatot. 

Ágost azonban gyanakszik a kapitalizmusra, mesélem, pedig sosem bírta a 
szocializmust, sőt, csak szép lassacskán ébred annak tudatára, hogy az összeomlott, ezt egy 
ideig fel sem fogja, tudathasadásos állapotban van, mint megvallja. 

Ez bizony igaz, mondja Ágost.  
Az évfolyamtársaink meg zúgnak, közbekiabálnak, miközben isznak és zabálnak. 
És eljön a nap, mikor azt mondja magának Ágost, mesélem tovább, hogy nem tudod  a 

saját tulajdonodban lévő cégednél ellátni a munkát, vegyél ki fizetés nélküli szabadságot az 
állami vállalatodnál,  és  mondd azt a kollégáknak, nagyon kimerült vagy,  elmész pihenni 
Ráckevére, ahol van egy kis, ócska faházad a régmúltból,  de minden nap betelefonálsz, és ha 
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kell, bejössz. Így is lesz, Ágost elköszön, bevágja magát egy taxiba, ki a repülőtérre, és 
elrepül Bécsbe, onnan Frankfurtba, majd Hamburgba, Berlinbe, Prágába üzleteket 
lebonyolítani, most már tulajdonképpen elsősorban pénzügyi manővereket, matematikai 
alapon, visszatérve eredeti hivatásához, a matematikához. Sűrűn telefonál a gyárba, mintha 
Ráckevéről tenné, mi újság, gyerekek stb. Ilyen életet él. 

Arra is rájön, mert utazásai közben megtapasztalja, milyen is az a nyugat, ráébred, 
hogy mennyire vak volt még nemrégen is, vagy legalábbis félig vak, mivel be volt zárva ide, 
keletre, és nem látott ki innen. Néhány hónap múlva, miután megbizonyosodik, hogy a cége 
és más üzletei révén meg fog tudni élni, hát otthagyja az állami állását és fizetését, az egyéb 
kedvezményekkel együtt. Ez abban az időszakban történik, amikor a törvények már lehetővé 
teszik, hogy minden héten alapíthasson egy céget, már húsznál tart, és hihetetlenül fel van 
ajzva. A cégalapítások persze nem annyira egyszerűek, mert a pénzbeli hátterük 
megszerzéséhez kellenek a régi pártfejesek vagy azok rokonai, utódai, kell még mindig a párt, 
amely ugyan elvesztette kizárólagos hatalmát, de a volt párthálózat élénkebben működik, mint 
valaha.  

Ezt adom elő. És kérdezem, így van, Ágost?  
Hát persze, Gyula, válaszolja és felröhög. Miért ne lenne így, kérdezi, kit zavar?   
Megkérdezem, és cserébe, Ágost, mit adsz te, cserébe mit?  
Csak nem képzeled, hogy válaszolok erre, Gyula, jelenti ki Ágost, ha válaszolnék, 

olyan kiscserkész volnék, mint te, legyen annyi elég, hogy néha bizony vásárra viszem a 
bőrömet, de megéri. Nevet. 

Növekszik, terjeszkedik, de ehhez újabb és újabb hitelek kellenek. Hitelkérelmét a 
bankok gyanakodva fogadják, mivel túlságosan is nagy nyereséget mutat ki, nem hiszik el, 
biztosítékokat kérnek. És fordulat következik, mert most már Ágost háttere kevésnek, 
kicsinek bizonyul, ugyanis pártja befolyása, az első szabad választások után, megrendül.  

Ágost megdühödik és belép a kormánypártba, miközben azért a régi pártjából sem lép 
ki; pénzt is ad új pártjának, kap is hitelt azonnal. Eme hitel egy részét meg a saját 
összegyűjtött tőkéjét egy villa építésébe fekteti, végre megvalósíthatja álmát.  

Domboldalon, zöldövezeti, drága, budai utcában, meglepő külsejű, mert merészen 
egyszerű, mégis szokatlan megformálású, két emeletes családi villát építtet. Szigorú rendben 
zárja magába a belső teret az a ház, mértani rendben, derékszögekben; a hangsúlyozottan 
vízszintes vonalak hatása megnyugtató és biztonságérzetet keltő. Fala tégla, jura mészkővel 
burkoltan, kétféle színűvel, fehérrel és szürkével, fény-árnyék játékot teremtve. Teteje lapos, 
bordó kerámia cseréppel fedve. Kavicságy veszi körbe.  Mivel a domb tetején fut az utca, 
onnan csak a felső szint látszik, az alsó szint nem, az csak a lejtő felől, a hátsó frontról 
érzékelhető. Így aztán az emeletre nyílik a főbejárat, mellette a garázs, amely a kocsiból 
távirányítóval működik. A bejárati ajtót, melynek a felületét beborító, méregzöld, törhetetlen 
üvegén belátni nem lehet, de ki igen, széles kő keret szegélyezi, ugyancsak téglapiros, a tető 
fölé magasodva. Az előszoba hosszú, folyosószerű, beépített szekrényekkel, vakítóan fehér 
falán vannak elhelyezve a riasztóberendezések meg a füstérzékelő szerkezetek. A nappali 
tetemesen nagy teret alkot az ebédlővel meg a konyhával, délkeletre van tájolva, az erre néző 
oldala üveg, melyen keresztül feltárul a sziklakert a dombokkal, és egy megejtő budai látkép; 
természetes fényben fürdik, de teremthetők mesterségesen sejtelmes fényviszonyok is, 
köszönhetően a fényre és szélre érzékeny redőnyöknek, meg az elektronikusan működő és 
rejtetten világító lámparendszernek. A falai vakító fehérek, az a falrész azonban bordó 
mozaikkővel van borítva, amely előtt egy polcrendszeren hatalmas televízió készülék áll. 
Közepén eme nappalinak több nagyobb és kisebb ugyancsak bordó üvegű, nikkelezett lábú, 
alacsony asztalka helyezkedik el, melyeket körülvesznek fotelok és ülőkék fehér, puha 
bársonnyal bevontan, rajtuk rengeteg, megint csak bordó párna. Kortárs magyar festők, a 
leghíresebbek, a legdrágábbak képei díszítik a falakat, de nemcsak a nappaliét, hanem a hozzá 
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közvetlenül illeszkedő, délnyugatra tekintő ebédlő falait is. Az ebédlőt uralja egy fekete színű, 
óriási étkezőasztal, körülötte ugyancsak fekete, íves, támlás székekkel, amelyek  világosbarna 
bőrrel vannak kárpitozva. Az ebédlőhöz csatlakozó konyha napsárga, mind a kövezete, mind a 
fala, mind a beépített bútorzata, melynek pultja is különböző sárgák kőmozaikjaiból van 
kirakva. Programozható a konyha összes készüléke, a vizet külön berendezés tisztítja. A 
nappaliból indul ki északkelet felé egy belső folyosó, amelyből nyílik a hálószoba, a 
fürdőszoba, a vécé, és a dolgozószoba, amelynek bútorzata galambszürkére üvegezett 
könyvespolc rendszer, nagy, faragott, galambszürke íróasztal, mögötte galambszürke bőrrel 
bevont forgófotel. A hálószoba fala a zöld különböző árnyalataiban pompázik, padlózata 
égerszínű, stílusa eltér a többi szobáétól, mert bútorzata régebbi, art deco például a 
kétszemélyes, sötétzöld bársonnyal bevont fenyőágy, az éjjeliszekrények meg a komód. 
Található benne egy hármas osztatú tükörrendszer is, amely egy katolikus templom oltárát 
formázza, és található még két régi tonett hintaszék a sarkokban. A fürdőszoba hajópadlós, 
világos tölgyfából, a csempék fehérek és pirosak, igen nagy lapokból állnak, rajtuk néhol 
virágmintázat több színben. A hétszáz literes, világoskék kád csapja és zuhanyfeje tudja a 
vízmasszírozás különböző fogásait. A széles mosdópult, amely fehér márványból készült, két 
sötétkék mosdókagylót foglal magába. A vécéfülke olyan, mint egy trónszék, vörös 
bársonnyal van bélelve. A földszint az ifjaké, a fiúé és a lányé, de nemcsak az ő két szobájuk 
található itt, hanem egy újabb konyha is, étkező is, nappali is, fürdőszoba is meg vécé is, öt 
tároló helyiséggel, meg a gépházzal, és a pince előterével. A terasz körbefut az emeleten, két 
és fél méter szélesen, fémoszlopok tartják, kitágítja a lakást a látkép felé, a domboldal lejtős 
sziklakertjéhez, ahol található egy kis úszómedence meg a szauna és a fitnesz fülke. És 
rengeteg dús növény burjánzik, mint: piros és bordó borbolya; som, sárga és fehér 
levélszegélyű; a zöld juhar rózsaszín mintás fajtája; kiskoronájú vörös levélzetű vérszilva; 
háromszínű, vagyis mélyzöld, szürkésfehér és citromsárga árnyliliomok; meg a nálunk alig 
ismert futó meténg. 

Próbáljuk meg elképzelni. 
Egy hirtelen jött ötlettől hajtva megkérdezem, van fegyverviselési engedélyed Ágost? 

Hogyne volna, Gyula, mondja Ágost, az alapvető, már ne haragudj, a mai világban alapvető, 
és meg fogsz lepődni, a fiamnak is van, sőt a lányomnak is. És Ágost mosolyogva megmutatja 
pisztolyát. Mindig magamnál is hordom, mondja. Éjszaka meg a párnám alatt tartom, és 
rendszeresen járok lövészedzésre. 

Vajon Ágostnak ezt a korábbi modern villáját, amely a köztársaság első kormánya 
idején épült, vagy ezt a szecesszióst, ahol a találkozót tartjuk, és amelyet most, a harmadik 
kormány alatt szerez meg és alakít át, lehet-e olcsóbban vagy drágábban fenntartani, 
merengek ezen, miközben a hússütő hely mellett hallgatom, pályájának általam való taglalása 
szüneteiben, évfolyamtársaim beszámolóit magukról, és eszem a sült tarját azokkal a 
különleges kenyerekkel és mustárral, meg iszom azt a soha nem ízlelt finom bort.  

Átgondolom, vajon milyen értesüléseket oszthatok meg nyilvánosan és milyeneket 
nem, Ágostot illetően, mert az előbbieknél is kényesebb dolgok következnének. Abban persze 
most már nincs semmi különös, hogy új pártjában Ágost pénzügyi szakértő lesz, és üzleteket 
bonyolít ama párt számára, természetesen a maga üzletei mellett. 

Aztán Ágost előadja, hogy valami sugallatra, azt nem mondja el, milyenre, pályázik 
Vietnám adósságának, amely tetemes Magyarországgal szemben, megvételére, és nyer. 
Többet nem hajlandó elárulni erről. 

A gazdaság meg az üzlet mikéntjéről folyik a csevegés, mert vannak más 
üzletemberek is ezen a találkozónkon.  

Na már most, Ágost elválik a feleségétől, vesz lakást neki, a volt feleség a gyerekekkel 
együtt elköltözik. Örül Ágost, hogy megszabadul a feleségétől, mert az ellenez sok mindent, 
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például pisztolyt nem hajlandó magánál hordani, utálja a nagyestélyi ruhákat, és feleslegesnek 
tartja a szakácsnőt, elég neki a takarítónő, és nem bírja elviselni a védő-őrzőket.  

Ágost elvesz egy operaénekesnőt, nálánál húsz évvel fiatalabbat, aki alkalmaz saját 
masszőrt, kozmetikust, testedzőt és iszappakolót is, és szeretne egy loft lakást. 

Eladja Ágost a villát, és a pesti oldal Duna-partján, aránylag messze a belterülettől, 
egy újonnan alakuló városrész központjában található régi, már nem működő, bezárt 
gyárépületet alakítanak át, abban vesz vesz egy hatalmas lakrészt Ágost a legfelső szinten, a 
harmadikon, melynek négy és fél méter a belmagassága. A tető üvegből van, legalábbis a 
nappali, az ebédlő, meg a konyha felett, a beáramló fény betölti és megcsillan, ahol csak 
teheti, ráadásul elektronikusan működő, illetve önműködő árnyékolók szabályoznak. A háló 
és a fürdőszoba tetőzetét viszont gerendák és szarufák látszólagos összevisszasága adja. A 
hihetetlenül vastag és zajmentesre szigetelt, fehéren ragyogó fal két méter magasságig carrarai 
fehér márvánnyal van borítva, ámde néhol váltakozik ama márvány okkersárga, illetve 
mézszínű változatával. A padlózat, amely tikfából készült, de amelyet megszakít néhol kő 
vagy kerámia, rejti a fűtőtesteket, meg az úgymond multimédiás vagyis a különböző 
tájékoztatási és szórakoztató berendezések hálózatait. Önálló víztároló és áramfejlesztő is 
tartozik a lakáshoz, minden esetre, például katasztrófára felkészülten. Az előtérből különböző 
tárolók nyílnak, meg a pihenő-zóna, benne szauna-tér, pezsgőfürdő zuhanyozókkal, majd a 
kondicionáló gépek terepe következik, aztán a billiárd terem, kártyaasztalokkal és  célba dobó 
táblákkal is. A nappalinak berendezett  hatalmas terület négy szintre tagolt, az alsó, amelyik a 
legnagyobb, fogadószobának van berendezve, sok-sok fotellal, székkel, ülőkével a falak 
mentén is, a közepén is, mind különböző színű huzattal és stílusban,  sok-sok asztalkával, 
bárszekrénnyel és bárpulttal; a második szint, csak két lépcsővel feljebb, a pihenésé,  lazításé, 
ez a legkisebb, csupán egy hatszemélyes kanapé található benne, amely citromsárga  bőrrel 
van bevonva,  és rajta  ülve vagy fekve, anélkül, hogy fel kéne kelni, irányítható a számítógép, 
a tévé, a cédé, a hi-fi stb. különböző beépített szerkentyűkkel; három lépcsővel feljebb, a 
harmadik szinten a dolgozó kap helyet, elválasztva egy üvegparavánnal, az itt lévő hatalmas 
íróasztal fehér, az öblös fotelszék fekete, a könyvespolcok fekete-fehérek; a legfelső, 
negyedik szintben, négy lépcsővel feljebb, semmi más nincs, csak növény, Acer Palmatum, 
Picea Abies Piccolo és Conica, tizenötféle  Saxifraga, Longifolia, Ginkgo Biloba stb., 
amelyek önmagukat locsolhatják egy szerkezet segítségével, tulajdonképpen az egy kert, 
nevezzük hagyományosan téli kertnek, bár arra sem hasonlít, egyik falrészlete még ráadásul 
különböző színű növényeket mintázó tapétával is van borítva. Az ebédlőben hatalmas 
kandalló áll, amely fával működik, téglapiros színű, a mennyezetig ér, és van egy kemencével 
kombinált része, amelyben kenyeret is, húst is, süteményeket is, tulajdonképpen mindent lehet 
sütni. Akár huszonnégyen is vacsorázhatnak egyszerre a terjedelmes, bordó ebédlőasztal 
mellett kényelmesen, az ugyancsak a bordó különböző árnyalataiban pompázó csíkos huzatú, 
puha támlás székeken ülve, szemben egy mélyzöld fából készült, barokkos díszítésű tálaló 
fehér márvány pultjával. A fal fehérségét díszkő burkolat szakítja meg tükörbetétekkel, 
világító polcok sokaságával, különböző fülkékkel, szekrénykékkel. A hófehér, tökéletesen 
önműködő konyha berendezése szobaszerű meghittséget, otthonosságot sugároz, mindenütt 
képecskék, apró tárgyak, üvegekben tengeri herkentyűk, a pultokon a szakácsnő által 
elkészített és elkészítésre váró ételek íncsiklandó látványával, cserépbe ültetett 
fűszernövényekkel, üvegcsében illatozó olajokkal; minden érzékszervünkre szükség van, mint 
elképzelem, az élmények befogadásához. A hálószóba meg a fürdőszoba egybe van nyitva, 
csak két, a mennyezetig érő fehér oszlop jelzi a választóvonalat. A fürdő a terjedelmesebb, 
fala és padlózata nagy alakú lagúnakék és világos bézs csempekockákból van kirakva, a 
csaptelepek hattyúnyakat mintáznak, mindenhol kúszó növények; és aki a többszemélyes, 
masszírozó szerkezetekkel ellátott kádban lazít, nyugodtan beszélgethet társával, aki mondjuk 
éppen az ágyban heverészik a hálószobában. Ez az ágy, amely a háló egyetlen bútora, a 
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királyok baldachinos vagyis a díszes és leheletfinom szövetfallal és szövettetővel beburkolt 
ágyát utánozza, a sötétkék különböző árnyalataiban pompázva. És szaporodnak mindenhol a 
falakon a híres, hazai kortárs festők, és a falak mentén a szobrászok alkotásai. 

Próbáljuk meg ezt is elképzelni.   
El ne felejtsem, eme lakás bejáratánál két őr posztol, vietnámiak, Vietnámból hozta 

őket Ágost, mikor ott üzletelt, olcsóbbak a magyaroknál sokkal, tudnak minden harci játékot, 
persze lőfegyverük is van.  

És beüt a legfélelmetesebb üzlet. Ágost megnyer egy pályázatot bankautomata 
szekrények, amelyek igen szaporodnak szerte az országban, gyártására és felszerelésére, 
évente megduplázza a nyereségét, mert az ő automatái felelnek meg legjobban a honunkban 
működő bankoknak. És akkor súlyos hibát követek el, meséli Ágost, vagyis az élre ugrok, azt 
gondolom, tehetem, minden versenytársat, a külföldieket is lekörözve, nagy hiba, utólag már 
tudom, ugyanis sok forrást emészt fel, ha valaki az élen áll, magyarázza Ágost, egyre több 
hitel kell ahhoz, ha meg is akarja tartani ezt a helyét, de ez a kisebb baj, a nagyobb, hogy 
szem előtt lesz, irigyelnek, és persze tönkre akarják tenni. Mi történik?  

Háborús helyzetben találom magam, ismételgeti Ágost, fenyegetnek.  
Fél, és látja, hogy egyik pártja sem tudja megvédeni az érdekeit, hát belép egy 

harmadikba, azokban látja a jövőt, pénzt ad nekik, tekintélyes összeget, rögtön fel is figyelnek 
rá, főképpen, mikor dühödten hangoztatja, bosszút kell állni, a kurva anyjukat, bosszút a többi 
párton. Na, erre keblükre ölelik új pártjában. Rágalmaz és büntetésért kiált. Hát egyre belsőbb 
körökbe jut. És miután új pártja kerül kormányra, kiterveli ama párt némely gazdasági 
főfejesével, hogy hívják pártjuk központjába annak a nagy banknak a vezérét, ahonnan 
korábban nem kapott kölcsönt Ágost, fenyegessék meg, mondván, ellehetetlenítik, ha nem a 
kormányzópárt cégei, közte Ágost cége kapja a hiteleket. A bankvezér, a fenyegetések 
hatására, jónak látja azt csinálni, amit Ágosték javasolnak neki.   

Behívja a bankvezér az Ágosttal háborús viszonyban álló cég vezetőjét, és előadja, 
amit megbeszélnek Ágostékkal, hogy technikai átrendezést valósítanak meg, egyszerű 
technikait, mivel az a hitelezési kategória megszűnik, amelyben az illető cég szerepel, és kéri 
a cégvezetőt, hadd tegyék át egy másikba, az is ugyanolyan jó, és mutatja a bankvezér, mit 
kéne ehhez aláírnia a cégvezetőnek. Az elolvassa, nem tűnik fel neki semmi, aláírja. Nem 
veszi észre, hogy a szövegben, amit aláír, a hitel szó után van egy nagyobb szóköz, akkora, 
hogy éppen oda írhatják, és utólag, hogy képtelen, vagyis átteszik ezzel a csalással a 
hitelképtelenek csoportjába. Mikor Ágostnak és pártjának jelenti a bankvezér, sikerült az 
átverés, Ágost és pártkollégái a hasukat fogják a röhögéstől. A halálos ítéletét írja alá az a 
barom, az ellenség, röhögnek. Most már aztán kapisgálja talán az a barom, röhögnek, hogy 
nem akárkik lehetnek az ellenfelei. Az átvert cégfőnök még azt a hibát is elköveti, hogy 
próbál politikai összeköttetést szerezni, és egy főpolitikus ismerősének elpanaszolja az esetet, 
csakhogy az illető már ellenzéki helyzetben van, és csak rosszat tesz, mikor kitálal. Mert erre 
fel Ágost és kormánypártbeli barátai felszólítják a bankvezért, azonnal fizettesse vissza most 
már ama versenytárs cég összes hitelét, és felkészítik megint, hogyan csinálja. És mikor a 
bankvezér beszámol arról, milyen szépen megcsinálta, hát Ágosték, a pártjuk központjában, a 
hasukat fogják a röhögéstől megint, és egymásnak adják elő, mintha viccet mesélnének, amit 
a bankfőnök mesélt nekik. Hogy mikor bemegy a bankfőnökhöz az a barom cégvezető, az 
ellenfél, mondván, a hiteleim még nem jártak le, kérem szépen, mire a bankvezér 
felvilágosítja, szó szerint, ahogy Ágosték javasolták neki, hogy olyannak mint ő a bőre alatt is 
pénz van. És akkor az a barom azt tudja megjegyezni, röhögnek Ágosték, hogy ezt a zsidókra 
mondják, kérem szépen, ő viszont katolikus. Mire a bankvezér, engedve Ágosték 
beállítottságának, kijelenti, hát akkor vegye magára a zsidót. És ezen aztán  még jobban 
röhögnek Ágosték, főképp mikor a bankvezér kijelenti, hogy ha nem  fizeti vissza rögtön a 
cégvezető a hiteleit, akkor jön az ügyészségi vizsgálat. És aztán, mivel nem tudja 
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visszafizetni, az ügyészség képviselője ügyet csinál, bíróság elé állítja azt a cégvezetőt, olyan 
vádakkal, amiket Ágosték sugalmaznak. És aztán Ágost cége minden pályázatát megnyeri, 
szépen fizet is a kormánypártnak, amelynek mindezt köszönheti.  

Közhely ez is, mondom, közhelyes közhely, fogjátok fel egyszerű ténynek, amiről 
Ágost beszámol, mondom a volt évfolyamtársainknak, viszont a lapos általánosítások ilyen 
tényekből táplálkoznak, és ezeket azért jobb volna elkerülni, mondom ezt is, mert unalmas. 

Lehet még valami a háttérben, hallatszik innen-onnan. 
Hát igen, folytatódik a háború, mert az az átvert cégvezető nem akarja magát hagyni, 

új céget alapít, tőkeerős befektetőt keres társnak, oroszok jelentkeznek, alapítanak egy közös 
céget együtt. És akkor Ágost javaslatára a kormányhoz és a párthoz közel álló lap megírja, 
hogy a  cégvezető az orosz oligarchák magyar szálláscsinálója, segíti hogy az oroszok  újra 
gyarmatosítsák hazánkat. Senki sem akar egy ilyen újságcikk után szóba állni azzal a rivális 
cégvezetővel, ráadásul a bírósági eljárás még mindig folyik ellene, hát el is tűnik a cége, 
Ágosték röhögése közepette.  

Ágost második felesége, az operaénekesnő közben sokat turnézik, a menedzsere 
társaságában, akivel össze is szűri a levet, mire Ágost túlad rajta. Nem bánt túlságosan a 
dolog, mondja Ágost, mert az a nő egy hisztérika. 

Újból megházasodik, elvesz egy harminc évvel fiatalabb fotómodellt, akinek hőn 
óhajtott vágya egy szecessziós villa. 

Ágost magáévá teszi ezt a vágyat, eladja a loft lakást, hogy megvegyen egy kertes, 
Kis-Svábhegyen lévő szecessziós villát, ama hegy egyik lejtős utcájában, azt, ahol most 
tartjuk az évfolyam találkozónkat, mintegy megidézve a néhai nagypolgárság megjelenését a 
városképben, reménykedve abban is, hogy visszahozhatja, mint mondogatja is Ágost, a 
századelő százszor elhamvadt derűjének és visszfényének sugárzását. Nem költ 
riasztóberendezésre, hiszen ilyesmi a szecesszió korában nincs, hanem négy harci kutyát tart, 
torkot átharapó kutyákat a kertben, mindegyiknek külön kutyaháza van, ugyancsak 
szecessziós.  Korhűen újítja fel ezt a villát és korhűen rendezi be. A kert hagyományos marad, 
kissé rendezetlen és vad benyomást keltve, több évtizedes, ismerős fákkal, sűrű és 
áthatolhatatlan, tüskés bokrai belekapaszkodnak a ruhákba, a fű úgy nőhet, ahogy akar, és 
annyiféle lehet, amennyi csak létezik, virágok nincsenek, pontosabban vadvirágok vannak. Az 
utcától elválasztja egy kúszó levélindákból és domborított pávás mintázatból álló magas 
vaskerítés és hatalmas vaskapu. Maga az épület három részből áll, ebből kettő kétszintes, a 
harmadik négyszintes, és tekintélyes toronyban végződik, amelyet befed egy négy oszlopon 
álló, feltűnően buggyos, népies ízlésű tetőszerkezet, fala kobaltkék kerámiával burkolt, 
aranyozott mozaik mezőkkel díszített, virágábrázolatokkal és fecskemadaras mintázattal ékes. 
A kertre néző terasz félkör alakú, padlózata mozaikkövekkel kirakott, tetőzetét négy, 
virágmotívumokkal díszített oszlop tartja, korlátjának rácsozata leheletszerű, szövevényes 
indákból áll. A földszinten található a fogadószoba, a nőszoba, a férfiszoba, az ebédlő, a 
konyha meg két cselédszoba. A fogadószobát fényezett mahagóni faburkolat veszi körül, 
sormintaszerű rézveretek és berakások díszítik, és mind a négy oldalon egy-egy hatalmas 
csiszolt tükröt foglal magába, alattuk enyhén íves támlájú pamlagok, mellettük a faburkolattal 
egybeépített üvegezett szekrénykék, amelyekben a világ minden tájának italai találhatók. A 
férfiszobát, amely a dohányzó is, berendezik sötétre pácolt, zöld bőrhuzatos tölgyfa 
ülőbútorokkal, melyeken elefántcsont berakás látszik, és van itt tékaszerű faliszekrény, 
fényképtartó állvány, mappafiók, sétabottartó, pipatórium, és vannak vadászfegyverek 
felaggatva, meg sétapálcák a sarkokban, és a magyar eredetmondára utaló vadászjelenetet 
ábrázoló gobelin a fő falon. A nőszoba fehérre lakkozott lambériájával tűnik ki, kecses kis 
íróasztala ugyancsak fehér, de oldala pirosra fényezett jávorfa, szépészeti tevékenységekre 
alkalmas tükörrel van egybeépítve; a fotelok huzata is fehér bőr, piros párnával; a padlót 
roppant színes virágmintás gobelin szőnyeg borítja; a kandalló is fehér márvány; viszont a 



 130

szófa gyöngyszürke selyemhuzattal van bevonva. Az ebédlő mennyezete szeszélyesen 
kanyargó, ólomhuzalokkal átszőtt üveglapokból áll, mögötte lámpák, amelyek opálosan fémes 
fényt adnak, bútorai vörös mahagóni fából készültek, a pohárszék nagy, sima famezőit 
ércszalagok tagolják, váltakozva  négyzetes, kristályos keretekkel, a  tálalón fehéren villogó 
réz rátétek; hatalmas, ovális  asztal áll a közepén, körülötte tizenkét széles ülőkével ellátott 
szék, fémszegélyekkel, valószínűtlenül magas támlákkal, és a vadgesztenyefa hétágú 
levelének alakjával díszítve; látható egy feltűnő gong, amely embermagasságú, 
kovácsoltvasból, és többszörösen hajlított vonalú állványon függ. A kandalló, amely 
mahagóni keretbe van foglalva, kerámiákkal díszítetten, áttöri falát a konyhának, amely 
viszont a jelen korszerűségét tükrözi, nemcsak mert tökéletesen gépesített, hanem a falaira 
száműzött kortárs festészeti gyűjtemény miatt is. Tudniillik a szobákban mindenhonnan 
Rippl-Rónai grafikái függenek. A lépcsőház grafitszürkére van festve, népies ornamentikával 
borított homokkő mezőkkel tagoltan. Az emeleten van a nappali, két háló, két vendégszoba 
meg a három fürdőszoba. Ezeket nem láttam, nem is tudok róluk beszámolni.   

Megjelenik Ágost felesége, a harmadik, valószínűtlenül vékony, szőke, hosszú hajú 
nő, úgy fest, mintha éppen egy hollywoodi szappanoperából lépne elő. Véletlenül most itthon 
tartózkodik, mondja Ágost, feleségét átölelve, mert különben mostanság éppen regényíró 
tanfolyamon vesz részt New Yorkban. Ágost megkérdezi a nőtől, miért is, drágám? Sikeres 
regényíró akarok lenni, mondja a fotómodell. Ágost újból kérdez, mit gondolsz, nőként 
nehezebb érvényesülni az irodalomban? Igen, mondja a fotómodell, bár úgy látom, hogy a 
nők kezdenek vezető szerepet játszani megint, ugyanúgy mint régebben, például nálunk 
anyám hozta a fontos döntéseket, kemény asszony volt, de a nagymamám még keményebb, 
például a patakban mosta a ruhákat annak idején, mégis boldog volt. Erről a modellről járja az 
a hír, miszerint egy szerrel kezelik, ami tulajdonképpen baktériumok által termelt idegméreg, 
azonban alkalmas ránceltüntetésre, háromhavonta megismétlik kezelését, hogy ne kelljen  
ráncfelvarrást rendszeresítenie. A felismerhetetlenségig megváltozott a kinézete, régi 
ismerősei szerint. Személyi edzőjének javaslatai értelmében éli napjait. Étrendjét saját 
szakácsa állítja össze. Szobalány öltözteti egy varrónő társaságában.   

Mi meg, mint az osztálytalálkozó résztvevői, bámulunk, bámuljuk ezt a házat, és 
zabáljuk továbbra is a sült tarját a különleges kenyerekkel meg mustárral, és vedeljük a  
borokat, söröket.  

A feleség-modellt három kigyúrt alak kíséri, akiket Ágost bemutat mosolyogva, hogy 
Bádogember, Pöröly, Szikla. Ágost fejtegetésbe kezd, olyanokba, amilyenekbe, gondolom, 
nem kezdene, ha nem volna már berúgva. Meg kell tanulnom, fiúk, mondja nekünk, sok 
keserves lecke árán, hogy manapság az erő, a fizikai erő is, néha az erőszakkal karöltve, 
értéket képvisel, sajnos igen drágán megfizetendő értéket.  Bádogembert például nagyon meg 
kell fizetni, mert akit ő komolyan megver, mondja Ágost, és rámutat Bádogemberre, 
visszafordíthatatlanul megváltozik, soha nem lesz régi önmaga. Ha Pöröly odavág valamelyik 
testrészre, mondja Ágost, és Pörölyre mutat, az komolyan kihat a lélekre. Szikláról meg ne is 
beszéljünk, teszi hozzá Ágost. Jobb is, jegyzi meg Szikla.  

 Nemrég kitüntetik Ágostot, a nyilvánosság tökéletes kizárásával, valószínűleg, mert 
aki kitünteti, igen nagy pozíciót tölt be, hozzá nem is illik egy ilyen kis kitüntetés átadása. 
Nem is szivárog ki a neve, legfeljebb annyi, hogy alacsony, fekete, kissé merev arcú és merev 
járású, kényszeredett mosolyú, de határozott és öntudatos fellépésű, jogvégzett, és magas 
pozíciójához képest feltűnően fiatal. Egész életét, már tizenéves korától kezdve, bizonyos 
források szerint, egy szervezet felépítésére tette fel, a legkomolyabb hatalommérnökök 
egyikeként tartják számon egész Európában. Annyi terjed pletykaként, hogy miután átadja a 
kitüntetést Ágostnak, akit a rendes nevén Zoltánnak nevez,  kijelenti, a kevés kiválogatott 
meghívott előtt, hogy hazánk történelme, ki kell mondani, Mohács óta a függőségről meg a 
túlélésről szól. Az ügyeletes hatalom, amelynek fel kell ajánlanunk függőségünket, változik, 
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ezek hol a Porta, hol Bécs, hol Berlin, hol Moszkva, hol a multinacionális cégek, hol a 
pénzpiacok, de a magyar vezető réteg szerepe és hatalmi technikája a függőség közvetítése 
maradt. Ezt a hagyományt töri meg most a mi kormányunk, jelenti ki Hatalommérnök, az 
ország, a polgárok, a jelen és jövő, tulajdonképpen a nemzet kormánya, amely a magyar 
közösségbe beágyazott egyén gondozására teszi fel létét, vállvetve a vezető réteg olyan 
képviselőivel, mint Zoltán (Ágost) úr. Taps. Ennek feltétele a magyarság országának 
nemzetgazdasági átalakítása, átszabása. Taps. A törvények és szabályok ezentúl a nép lelkére 
lesznek szabva. Taps. Az ország számára testhezálló jelképrendszert munkálunk ki. Taps. 
Közös nemzeti értékrendet teremtünk. Taps. A magyarságtól idegen gondolatok, egyének, 
csoportokat féken fogjuk tartani. Kitörő taps. Mi nem politizálunk, történelmet írunk, így 
Hatalommérnök. Hosszan tartó taps. 

Ágost (Zoltán) válaszbeszédében tökéletes egyetértéséről biztosítja a kitüntetés 
átadóját, és még tovább megy, mondván, hogy mi, honi vállalkozók, lemondunk a nép 
kizsákmányolásáról és a túlzottan nagy egyéni haszonról a nemzeti közösség javára, mert 
elsősorban magyarok vagyunk. Kitörő taps. Meg aztán, mondja Ágost (Zoltán), nagyon igaz, 
amit az imént hallunk, hogy politika helyett történelmet írunk, és ez olyan üzenet, amely 
lényegében azt jelenti, miszerint a magyarság nemcsak a saját történelmének akar ura lenni, 
hanem általában a történelemnek. Taps.  

Azt nem merem elmondani ott, az osztálytalálkozón, mit hallottam, pletyka révén, 
arról a párbeszédről, amit az az alacsony, merev arcú Hatalommérnök Ágosttal folytatott 
négyszemközt, mikor búcsúzkodtak. Hatalommérnök megjegyzi, hogy hallom, Zoltán (Ágost) 
úr, micsoda erőteljes védő-őrzőkre teszel szert, Bádogember, Pöröly, Szikla, mit szólsz, még a 
nevüket is tudom. Meglep, mondja Ágost (Zoltán). Csak ne lepjen meg, Zoltán (Ágost) úr, 
pártolom az ilyen védőőrizetet, az tekintélynövelő, erőt sugárzó. Aztán Hatalommérnök 
tréfálkozni kezd, szeret tréfálkozni. Kedves Zoltán (Ágost) úr, kéne már céget alapítanod a 
vérre, olyan céget, amely a vér adásvételén alapszik. Ezt mondja és nevet. Majd megkérdezi, 
tudod, miért mondom ezt, Zoltán (Ágost) úr? De nem vár választ, hanem felel a saját 
kérdésére. Mert, figyelmedbe ajánlom, Zoltán (Ágost) úr, a véren van a legnagyobb haszon, 
és ráadásul a nép vért akar, sok-sok vért, sőt egy tanácsadóm kifejtette, amit különben tudok, 
miszerint, ha van valami, ami a törvény, a zsinórmérték, a tudás, a fegyelmező és szabályozó 
eljárások, a tilalom, az önrendelkezés,  a nemiség, sőt a halál  mellé állítható, az a vér. Nevet.  
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És új életet kezdek továbbra is, és minduntalan, erről képtelen vagyok leszokni. Akkor 
kezdek csak igazán úgynevezett új életet, amikor ismét összekötjük Emmával a sorsunkat. 
Már maga egy új élet számomra, hogy újra egymásra találunk, hogy együtt fekszünk és 
kelünk, hogy megint együtt csinálunk mindent.  

Ez az új életem az utolsó új életem kezdése, gondolom így, többé nem kell új életet 
kezdenem, és ujjongok. Igen, ujjongok, tudniillik teher számomra, óriási teher minduntalan 
kezdeni új életet, le akarok szokni róla.  

Új élet kezdéseimnek, vagyis eme vesszőparipámnak hajtóerejét most már nemcsak a 
saját magammal való elégedetlenség szorongató érzése táplálja, mint Emmával való első 
együttélésünk idején, nem is az, hogy fiunk, Ádám legyen velem elégedett, hanem, hogy 
senki se találjon bennem kivetnivalót.  

Mondanom sem kell, sokszor fennakadnak rajtam nem is kevesen, és ezt ki is 
nyilvánítják, ami mélyen érint. Ámde csak akkor késztetnek új életre ezek a fennakadások, ha 
magamat okolom ezekért, ha a kifogások lerombolják az önképemet, hát ilyenkor bedobom a 
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törölközőt, megszakítom életrendem folyamatosságát, kivetkőzöm önmagamból. Ha viszont 
nem magamat okolom, akkor viszont büszke is vagyok a rosszallásokra, még Emma és Ádám 
meg az ismerőseim rosszallásaira is.  

Kivetkőzésem önmagamból onnan tudható, mikor valami elképesztő szövegbe kezdek, 
elképesztően elképesztőbe, nem érdekel, hol, akárhol is rákezdek, de elsősorban itthon, 
Emmát és Ádámot tisztelve meg ezzel, a minden korlátot áthágó szövegemmel, amely elegye 
a lekezelésnek, nagyképűsködésnek, gúnynak, kirohanásnak, utálkozásnak, rágalmazásnak, 
sértésnek, a másikba való tiprásnak és így tovább, mindezt leöntve jópofáskodással, a 
műveltségem fitogtatásával. Sokszor annyira kivetkőzöm önmagamból, hogy Emma nem bírja 
tovább, és ellentmondást nem tűrően figyelmeztet, elege van belőlem. Hát nyomban magamba 
szállok, és tudom, azonnal új életet kell kezdenem. 

Ilyenkor bevonulok a fürdőszobába, megeresztem a vizet a kádba, habosító szert 
teszek bele, eukaliptuszt, ami segíti a légzést, tudniillik légszomjam van, aztán sárvári 
kristályos sót hintek bele, vérnyomásom csökkentésére, és a bőrszárazság ellen ható, 
olívaolajjal dúsított folyékony szappannal mosdok, mert úgy érzem, bőröm ki van szikkadva. 
Mintha le akarnám mosni magamról az elviselhetetlenséget, sokáig fürdök, elfoglalva a 
fürdőszobát hosszabb időre, fürdök, miközben elönt a kellemesség és az ábránd.  

Ábrándozom arról, hogyan viselkedem majd, mikor dicsőséget dicsőségre halmozok, 
fő művem, a korszakváltozások, új kezdetek, amin hosszú évek óta dolgozom, három 
kötetének megjelenése után, mert az nem kétséges, hogy dicsőséget, mint képzelem, aratok 
majd. Ábrándozom a sóskristályos, olajos habfürdőben, és arra jutok, hogy hírességként fogok 
viselkedni, éppen ellenkezőleg, mint most, kedves és közvetlen leszek, mindenkivel szóba 
állok és szót értek, ha kell, ha nem, kerülöm a lényeges és vitákra okot adó témákat, az 
arcizmom sem rándul semmire és senkire, kitárulkozom, köznapi módon tárulkozom ki, 
egészen egyszerűen, no persze nem komolyan, hanem úgy teszek, mintha kitárulkoznék. És 
szerepelek bárhol, bármikor, bárkivel, nem lesz érdekes számomra semmi, csak a felhőtlen 
sikerességem bemutatása, akár szmokingot is öltök, ha úgy adódik, vagy szakadt öltözéket, 
esetleg női ruhát, és a cserebogár halhatatlanságáról is nagy komolyan hajlandó leszek szót 
váltani. És mikor kijövök a fürdőszobából, mintha kicserélnének. 

Azonban, mikor megjelenik ez a három kötetem, semmit sem tudok abból 
megvalósítani, amit elhatározok, és örülök ennek, hogy nem tudok. Sőt úgy érzem, hogy a 
legújabb elméletem, a pénzzel támogatott szép és  igaz csodákra volna  képes, kinevettet 
engem.  

Van azért még egyéb ok is, amiért kivetkőzöm időnként önmagamból, egy 
kényszerképzet, nevezetesen, hogy rosszul élek, jobban kéne élnem, hát emiatt is új életet 
kezdek. A rosszul élés képzetéhez sok mindent társítok: ha úgy érzem, mintha 
megcsúnyulnék, mintha kiszikkadnék; ha nem annyira vagyok laza vagy lezser, ahogy 
szeretném; ha az intéznivalókat hülyén intézem vagy nem intézem; ha a kutatásomat éppen 
nem élvezem;  ha kudarc ér, a kudarcok kihoznak a sodromból, ilyenkor remegek az 
idegességtől; és akkor is felindulok, elkeseredem, ha ürességet érzek, ha hiányérzetem van, ha 
tehetetlenkedem; és azt sem bírom elviselni, mikor rosszul fest rajtam az öltözék vagy a 
frizurám, vagy mikor nem figyelnek fel rám társaságban; sőt még akkor is képes vagyok 
kivetkőzni önmagamból, ha elmulasztom oktalanul az úszást, a teniszezést; hát ezek ellen 
tennem kell, gondolom, és hogy tegyek, ahhoz egy új életnek kell jönnie. 

Tulajdonképpen egy mintaszerű Ú. Gyula kimunkálásán dolgozom, egy számomra 
eszményin, ennek érdekében minduntalan meg akarom változtatni magam. Küzdök. 
Küzdelmes életet élek, mondhatom.      

Ha kivetkőzöm önmagamból, nem lehet velem kezdeni semmit, akkor nem élek 
Emmával szerelmi életet, nem akarok enni, nem akarok elmenni sehová, nem akarok 
érintkezni senkivel. És amíg nem vonulok a fürdőszobába egy kiadós fürdésre, addig 
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használhatatlan vagyok. A fürdés után azonban mintha eltűnne az összes bajom, keserűségem, 
dühöm, önutálatom, és hihetetlen energiákat vagyok képes mozgósítani.  

Minden egyes új életem, pontosabban új életkezdésem  hatalmas energiafeltöltést 
jelent számomra. 

Ha feltöltődöm, derűs, kedves, viccelődő leszek, elmerülök a munkámban, 
találkozókat beszélek meg, barátkozom, intézkedem, és tényleg elintézek dolgokat, ha kell, 
még orvoshoz is elmegyek, új öltözékeket és fejformát találok ki magamnak, friss mosolyt 
illesztek az ajkamra, átalakítom az étrendemet, régi szokásokat hagyok el újak kedvéért és így 
tovább.  

Aztán megint visszaesem, főképpen, mikor úgy látom, nem felelek meg Emmának 
vagy Ádámnak, ezáltal önmagamnak sem, hát megint kivetkőzöm, botrányt okozok, hátat 
fordítok, majd megfürdök, mit is csinálnék mást, aztán hihetetlen kedves leszek Emmával 
meg Ádámmal, és kiegyensúlyozottan, derűsen  és persze összpontosítva dolgozom.  

Ha elindítom ezredszerre az új életeimet, akkor eleinte, új életkezdéseim után, azon 
frissiben feltűnő sikereket aratok, hisz lendületben vagyok még, elhatározásaimat teljesíteni 
tudom. 

Nem hagy engem szó nélkül senki, aki ismer, minduntalan beleütközöm a rám 
vonatkozó kérdésükbe: miért volnék én olyan amilyen, másképp kifejezve, olyan mértéktelen. 
Beleütközöm ebbe mindig, a mértéktelen bélyegbe, rajtam marad, hogy én mértéktelen 
vagyok. Ebben, hogy mértéktelen volnék, sok minden benne foglaltatik: a túl egyéni, a kissé 
gyanús, a feszültséget keltő, a különbözni akaró, sőt még talán az is, hogy mesterkélt. 

Ezek a vélekedések nem tetszenek nekem, hát megint kivetkőzöm önmagamból, és 
előveszem azt a másikba tipró szövegemet, támadó viselkedésemet, mindezt leöntve 
jópofáskodással, műveltségem fitogtatásával, hogy aztán magamba szálljak, fürödjek egy jót 
kiadósan, és elhatározzam, új életet kezdek.  

A kádban, fürdés közben azon töprengek megint, hogy, ha híres leszek, hogyan fogok 
viselkedni, például esszékötetem, a Névtelenség, álcázás, utánzás megjelenésének 
köszönhetően, hát nem úgy, mint egy szabvány híresség. Például nem fogok nyilatkozni 
egyáltalán, mert minden újság, rádió, tévécsatorna mérgezett, az egyik így, a másik úgy, 
ráadásul eklektikusan mérgezett. Nem fogok elfogadni kitüntetéseket, azok a plecsnik 
ízléstelenek, mert nem Jugendstil a formájuk, meg aztán nekem nincs semmi közöm egyik 
kitüntetéshez sem, az eddigi kitüntetettekhez sem, és egyetlen kitüntetés-átadóhoz sem. Ha 
megkérdezik, miért, majd azt mondom, nem fér bele a maximál-modern elképzeléseimbe. 
Mikor pedig megjelennek műveim fordításban, mert nyilván meg fognak jelenni, akkor 
viszont nyilatkozni fogok, gondolom így a kádban, de csak külföldi lapoknak, és feltárom, 
milyen viszonyok között is kell élnem Magyarországon, a változások után, hát mondjuk a 
zavar és öntudat viszonyai között, eléggé feszülten, és mindezt olyan barokkosan fogom 
előadni. 

Mióta Emmát ismerem, és mióta együtt élünk, elsősorban a vele való viszonyomban 
találok időnként újítandókat, a magam és Emma számára is meglepetésként. Ha képtelen 
vagyok újítani, vagyis ha nem úgy viselkedem Emmával, ahogy szeretném, és ahogy ő 
szeretné, akkor megsemmisülök. És ahelyett, hogy nyomban változtatnék viselkedésemen, és 
éppen úgy, ahogy elképzelem, hát ellenkezőleg cselekszem, rászólok, összeveszek vele, 
megsértődöm, felcsattanok. Elegem van, Emma, ezt mondom ilyenkor mindig, de nem is a 
mondás tartalma a lényeges, hanem ahogy kifejezem, mert attól a hangtól Emmában, tudom, 
megáll a szív. Aztán visszavonulok, és kezdem a magammal való ellenségességet.  

Berohanok a fürdőszobába, engedem a meleg vizet, belevetem magam a kádba, miután 
fürdősót, különböző olajokat és habokat teszek bele, és elgondolom, hogyan változtassak. És 
miután kijövök illatosan, tudom, gyöngéd leszek Emmával, figyelmes, rögtön át is ölelem, 
majd igyekszem az otthoni teendőktől tehermentesíteni. Ám nem is ez az érdekes, hanem az, 
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hogy a hangulatot próbálom elsősorban áthangszerelni, és tényleg át is hangszerelem. Szóval 
új életet kezdek, és ilyenkor igen jól megvagyunk Emmával és Ádámmal. Tart néhány napig, 
esetleg hetekig, néha hónapokig, majd következik az elégedetlenség, az összeveszés, a 
visszavonulás, az elnémulás, majd a feléledés, a gyöngédség, a figyelmesség, az átölelés, az 
áthangszerelés. Minden ismétlődik.  

Azt is elhatározom, na most aztán soha többé utánzást, ezentúl senkit sem fogok 
utánozni, nem bírnám elviselni már, hogy utánozzak, micsoda ostoba dolog, szégyelleném is, 
nem fér az önképembe, most már nem fér, ki fogom iktatni az utánzást.  

És arra gondolok, miszerint az utánzás az utánzottra és az utánzóra egyaránt veszélyes, 
és bár az utánzás szellemével van tele a világ, ez a szellem  taszító, vakká tevő, arcátlan, hisz 
lényegében azt sugallja, hogy hasonló akarok lenni a másikhoz, hasonlóan szeretnék élni, és 
természetesen ahhoz akarok lenni hasonló, aki hatalmasabb, okosabb, tehetségesebb, 
vagyonosabb, híresebb, sőt szebb nálam, az ilyeneket szeretjük utánozni, ezek helyébe 
próbálunk kerülni, kitúrni a helyükből őket. Ámde csak ritkán lehetséges megvalósítani, és ha 
nem megy, márpedig nem szokott menni, akkor kitör a harc, ami felfordulásba, 
ellehetetlenítésbe, gyakran gyilkosságba, hullahegyek gyártásába is szokott torkollni; 
tulajdonképpen az utánzott életére törünk. Az ilyen utánzó szellem egyszerűen végzetes 
szellem, szerencsétlenségeket, borzalmakat, megrázó eseményeket gerjeszt.  Eme szellem 
működésének véget kell vetni, ha túl akarunk élni, vagyis az utánzást mindenképpen ki kell 
iktatni a társadalmak, kultúrák, civilizációk életéből. Nehéz lesz, szinte lehetetlen lesz, hisz, 
mint gondoltam, az utánzás áthatja egész lényünket, áthatja életünk lényegét.  

És még hozzáteszem gondolatban, hogy elsősorban persze azt utánozzuk, hogy élünk.  
És többé nem utánoztam, el is felejtettem. 
Ezek után arra gondoltam rögtön, hogy megnyílhat az út számomra a bennem lévő 

vagy csak általam elképzelt fekete doboz tartalmának megismerésére. Mert úgy véltem még 
mindig, van bennem fekete doboz. Fel akarom nyitni a fekete dobozomat, határoztam el, 
magammal együtt felnyitni. 
 Új életkezdéseim után, ismétlem, feltűnő sikereket aratok, mert lendületben vagyok, 
elhatározásaimat teljesíteni  tudom azon frissiben.  

Nincs ellenemre a nyugdíj, időmilliomos vagyok, formálhatom kedvemre írásaimat, és 
bízom abban, hogy munkásságom, hogy így fejezzem ki, majd a nyugdíjas éveimben fog 
igazán kibontakozni, és akkor valódi összhangban élhetek önmagammal, Emmával meg 
Ádámmal, esetleg majd Ádám családjával, sőt a külvilággal is békében, 
kiegyensúlyozottságban.  

Az újrakezdéseim folyamatában egyre inkább eltölt a hit, hogy mennyivel jobban 
élhetnék, mint ahogyan élek, elsősorban is azért, mert hisz hát egy olyan ember oldalán 
létezem, akit szeretek, és aki történetesen a feleségem, és aki viszontszeret, mit kívánhatnék 
még. És utódom, Ádám beteljesíti szinte minden vágyamat. Sajnos nem eléggé élem át, hogy 
nekem ilyen utódom van, és az Emmához fűződő szerelmem sincs mindig a homlokteremben, 
ostorozom is magam emiatt. Ámde, mint megfogadom, sokadik kiborulásom, összeomlásom, 
önmagamból való kivetkőzésem után, ezentúl másképp lesz, elmerülök majd  az Emmával 
való szerelmünkben, és az Ádámtól származó örömeimben. Milyen hülye is vagyok, hogy itt 
van nekem Emma meg Ádám, nekik meg én, és mégis minduntalan új életet kell kezdenem. 

Hát itt tartok. 
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Az új évezred nyitányát, a régi bezárását, Ádám emlékezetessé akarta tenni egy 
látvánnyal. Azt tervezte, és erre pályázott, mivel elég sok pénzbe került, hogy az 5-ös buszt 
látvány-busszá alakítja, szilveszter éjszakáján, feldíszíti, tűzijáték lövell majd róla, miközben 
a megfelelő sebességgel halad a jelen évezred utolsó és a jövendő évezred első pillanataiban, 
tehát éjféltájt, de mint valami tűzokádó busz, tűzijáték figurákat szikráztatva halad. Ádám 
nagy ötlete, hogy Puskás Ferencet, akit többször látott ezen a járaton, képzelte el legfontosabb 
utasnak. A pályázaton nyert, elsősorban Puskás neve miatt. Egy barátját Puskás Öcsivé 
formálta külsőleg, Öcsi tökéletes másává. A látványbusz vezetőjének a járat egyik hivatásos 
vezetőjét tette meg, a hitelesség érdekében, alkalmasnak is találva, kinek komoly szerepet 
szánt. A buszsofőr igen lelkesen fogadta, mikor Ádám elárulta, hogy Puskás is ezen a 
tűzijáték járaton fog utazni, ahogy szinte naponta szokott. Mondta is a sofőr, sokszor látta már 
Puskást utasként, de nem merte megszólítani, bár szívesen megtette volna, viszont most, a 
második és a harmadik évezred határán, megteszi. Bejött az utcájába a sofőr, gondolta Ádám, 
és ráhagyta, beszéljen majd amit akar  Ál-Puskással, akit igazinak hisz. 

Az Ádám számára nagy napon, az évezredforduló megfelelő pillanatában, nem sokkal 
éjfél előtt, elindult a látványbusz, az 5-ös vonalán, tehát 5-ösnek álcázva, Ádám által 
átformálva, tűzijátékot lövellve, óriási feltűnést keltvén. Rohantak utána, és nemcsak 
gyerekek, kamaszok, ifjak és kutyák, hanem felnőttek is, mindannyian kiabáltak, hadonásztak, 
integettek. Ádám barátai egy kocsiból mindezt követték és filmezték. Ál-Puskás Öcsi az 
Attila úton, a Dózsa szobor előtti megállóban szállt fel, és ahogy megegyeztek Ádámmal, 
előre araszolt a fogantyúkba kapaszkodva, araszolt, hisz nagy hasa akadályozta a tömegben, a 
busz ugyanis tömve volt Ádám barátaival, ismerőseivel, akik megéljenezték Ál-Puskás Öcsit. 
Az eseményt Ádám, aki a buszon utazott, rögzítette a busz belsejében. A buszvezető 
hangosan, tisztelettel köszöntötte Ál-Puskást, azt gondolva, hogy igazi, mondván a 
mikrofonjába, jó estét, Öcsi bácsi, hogy van? Hála istennek, jól, felelte Ál-Puskás, csak a bal 
lábam sajog. Juj, az nagy baj, az a leghíresebb bal láb a világon, mondta a buszvezető, és 
hozzátette, tudja, Öcsi bácsi, nagyon örülök, hogy ezzel a busszal jár, mégiscsak maga a 
legnagyobb magyar. Mindig ezzel jönnek, már unom, jelentette ki közömbösen Ál-Puskás, 
ráadásul sokszor meg kell magyaráznom külföldön, hol van Magyarország. Micsoda bunkó 
tudatlanság, mondta a buszvezető, és kijelentette, Öcsi bácsi, nehogy leszálljon az Alagút 
utcai megállónál, ahol szokott, majd megállok a Mikó utca sarkán is, az ugyan nem megálló, 
de magának megállok, tudom, onnan megy fel a Várba, a lakásához. Ugyan, jegyezte meg Ál-
Puskás, nem szükséges, kell a mozgás, hátha a bal lábam megint formába lendül. Az lenne a 
jó, Öcsi bácsi, mondta a buszvezető, de én azért mégiscsak megállok ott, ahol mondtam, hát 
kinek tegyen az ember szívességet ebben az országban, ha nem Puskás Öcsinek!? Kösz, 
jegyezte meg szerényen Ál-Puskás, majd adok magának egy dedikált tízes trikót. Ez aztán a 
kitüntetés, mondta a buszvezető, ki fogom tenni a szobám legfeltűnőbb falára. És a Mikó utca 
sarkán, ahol nem volt megálló, a busz megállt, Ál-Puskás meg leszállt.  

A busz tüzesen villogott közben, hányta magáról a tűzijáték figurákat, egy kisebbfajta 
tömeg éljenzése közepette. Ádám harsogtatott egy ütemes zenét, a barátai filmeztek. Zengett 
az Attila út és környéke, a tömeg éljenzett, majd mikor észrevették a Puskás bőrébe bújt 
figurát, azt gondolva, hogy az igazi, vállukra emelték, és kiabálták, éljen Öcsi bácsi, a 
legnagyobb magyar. Pontosan azt csinálták és azt mondták, amit Ádám elképzelt. A 
buszvezető még megkérdezte, ezt már Ádám kérésére, a tömeg vállán díszelgő Ál-Puskástól, 
amit a technika jóvoltából mindenki hallhatott, hogy Öcsi bácsi, kérem, mit üzen az új 
évezrednek? Semmit, szarok rá, felelte Ál-Puskás a tömeg vállán. Éljen, ordította a tömeg, 
éljen Puskás Öcsi, éljen és szarjon mindenre! Éljen a legnagyobb magyar, aki mindenre 
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szarik! Azért szarik  mindenre, mert a legnagyobb magyar, éljen! A tűzijátéktechnika is 
megtette a magáét, okádta a színes ábrákat, kirajzolva, Ádám tervei szerint, a következő 
mondatot az égre: A legnagyobb magyar tesz a legnagyobbat a harmadik évezredre. 

És új menedéket kezdtem keresni. 
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Első fejezet 

AZ EGÉSZ ÉLET EGYETLEN NAGY MEGSZÉGYENÜLÉS 
 

1. Főrendőrfő 
2. Én, Gyula és Emma - (egy) 
3. Törekvésem  belső békére és elvágyódásom  – (egy) 
4. Furcsa beszélgetés – (egy) 
5. Titkos vakarék 
6. Törekvésem belső békére és elvágyódásom – (kettő) 
7. Legügyészebb ügyész 
8. A szabadon lebegés kultusza 
9. Anyám 
10. Jogszerűen jogtalan törvényhozás elnöke 
11. Az Újhely-család – (egy) 
12. Tanácstalan kerületi főnök 
13. Az Újhely-család – (kettő) 
14. Kertek és erkélyek  
15. Egy öntörvényű képzelgés – (egy) 
16. Művészien horkoló miniszterfőnök 
17. Nagyapám 
18. Furcsa beszélgetés – (kettő) 
19. Az első  intézetben 
20. Központi parancsuralmár 
21. Első elméletem 
22. Szakításunk! 
23. Az úgynevezett Színész 
24. Óhajom új életre – (egy)  
25. Új tekintetet szeretnék  
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Második fejezet 
EGY MEGRÁZKÓDTATÁS – KI VAGYOK ÉN? 
 

 
 
26. Kopasz kisfiú 
27. Én, Gyula és Emma  - (kettő) 
28. Törekvésem belső békére és elvágyódásom – (három) 
29.  Furcsa beszélgetés – (három) 
30. Halott szemű öregek 
31. Törekvésem belső békére és elvágyódásom – (négy) 
32. Csalódást okozó barát 
33. A gyűlölet kultusza 
34. Apám 
35. Evangélikus lelkész 
36. Szerelmeim – (egy) 
37. Élenjáró társaság 
38. Szerelmeim – (kettő) 
39. Helyek és színterek  
40. Egy öntörvényű képzelgés – (kettő) 
41. Koromfekete, kövér fickó 
42. Nagymamám 
43. Furcsa beszélgetés – (négy) 
44. A második intézetben 
45. Zsinagógai tömeg 
46. Második elméletem 
47. Változások! 
48. Az úgynevezett Lomha 
49. Óhajom új életre – (kettő) 
50. Új látomásra várok 
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 Harmadik fejezet 
A BENNEM LÉVŐ FEKETE DOBOZ  

 
51. Munkanélküli Sanyesz  
52. Én, Gyula és Emma  – (három)  
53. Törekvésem belső békére és elvágyódásom - (öt) 
54. Furcsa beszélgetés  - (öt) 
55. Nagyöreg tudós  
56 Törekvésem belső békére és elvágyódásom – (hat)  
57 Hajléktalan festő 
58 A tisztaság kultusza 
59 Emma mint író 
60 Milliárdos 
61 Barátaim – (egy) 
62 Tévés bájgúnár 
63 Barátaim – (kettő) 
64 Központok, főterek, főutcák 
65 Egy öntörvényű képzelgés – (három) 
66 A betyár és a szabad 
67 Én, Gyula mint kutató 
68 Furcsa beszélgetés – (hat) 
69 A harmadik intézetben  
70 Jobboldali politikus   
71 Harmadik elméletem 
72 Hétköznapok! 
73 Az úgynevezett Ágost 
74 Óhajom új életre – (három) 
75 Új menedéket keresek 
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